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Abstrak 

Belakangan ini, ruang sosio-kultural dan politik masyarakat Indonesia pekat 

dengan berbagai persoalan seperti: konflik, vulgarisme, pornografi dan 

pornoaksi, separatisme, dan semacamnya. Secara tidak disadari, persoalan 

tersebut sudah memasuki kawasan kebahasaan, dan makin memekatkan 

persoalan yang ada. Persoalan yang semula ada di ruang sosio-kultural dan 

politik telah berpindah ke ruang bahasa. Dalam kondisi seperti itu, bahasa 

Indonesia “telah menjadi tiran”, di mana kaidah-kaidah “efimisme” bahasa 

Indonesia yang menyediakan prinsip “fatsoen berbahasa”, mengalami distorsi 

ke arah “desfimisme”. Bahasa Indonesia seakan telah tercerabut dari fungsi 

dan jatidirinya sebagai “bahasa persatuan” dan “kekuatan pengintegrasi 

bangsa”. 

 

Kata kunci: fatsun berbahasa, desfimisme, politik bahasa nasional. 

 
 
A. Bahasa dan Bias-bias Kebahasaan  

Bahasa adalah karakteristik terpenting spesies manusia. Bahasa 
diciptakan manusia bukan hanya sebagai medium pengekspresian pikiran. 
Lebih dari itu, untuk mengejawantahkan secara simbolik seluruh hakikat 
eksistensi penciptaan dan kediriannya, dan alam semesta. Melalui bahasa, 
manusia mampu memaknakan diri dan eksistensinya di tengah-tengah 
spesies mana pun di semesta ini (Stevens, 2001). Dalam teologi Islam pun, 
bahasa dipandang sebagai keniscayaan fenomenal di dalam proses 
penciptaan manusia. Melalui simbol-simbol keilahian yang terdapat di 
dalam diri manusia dan semesta, yang hanya dapat dipahami oleh 
manusia, Allah telah mengukuhkan kehadiran manusia sebagai makhluk 
tertinggi di jagad ini. Karenanya, bahasa tidak bisa dilepaskan dari 
eksistensi dan juga kepentingan manusia atas bahasa. Dunia manusia, 
kata Peursen adalah “dunia bahasa” (language world), ia merangkum 
harapan dan putus asa, kebenaran dan dusta, rahmat dan dosa, yang 
memberikan arah kepada hidupnya. Untuk memahami makna kebahasaan 
yang digunakan manusia, mau tidak mau harus pula mengungkap jauh ke 
dalam dunia internal-subyektifnya (Sobur, 2002). Melalui bahasa, kata 
Freire (2002), manusia memiliki kuasa untuk “menamai dan memaknai 
dunia”.  

Bahasa sebagai sebuah sistem simbolik, bersifat “arbitratif”. Artinya, 
sebuah bahasa bisa bermakna denotatif atau referensial; bisa bermakna 
konotatif atau emotif; juga bisa bermakna kontekstual (Berlo, 1960; Sobur, 
2002). Setiap orang leluasa, tak terikat, dan bebas memilih berbahasa, 
apakah akan menggunakannya secara denotatif, konotatif, atau 
kontekstual. Ketiganya sama-sama sah digunakan oleh manusia, sebagai 
politik kebahasaan individualnya. Setiap orang memiliki kemerdekaan 
untuk menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran komunikasi 
kebahasaan yang tersedia; atau mengeluarkan pikiran, perasaan, atau 
sikap yang diyakininya sesuai dengan hati nuraninya (Amandemen UUD 
1945, psl. 28; psl. 28E:2-3; psl. 28F). Oleh karena eksistensi bahasa tak 
bisa dilepaskan dari eksistensi manusia, maka makna-makna kebahasaan 
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pun tak bisa lepas dari muatan psikologis, ideologis, sosiologis, politis, atau 
budaya manusia. Karenanya, bahasa yang sama bisa diungkapkan dan 
memiliki makna yang beragam, bergantung pada konteks kamanusiaan 
yang melatari. Pemahaman terhadap makna bahasa pun tidak bisa 
dilepaskan dari konteks kemanusiaan tersebut. Pada titik inilah, bias-bias 
kebahasaan bisa terjadi.  

Penggunaan bahasa secara denotatif, mungkin tidak bermasalah. 
Persoalan muncul tatkala penggunaan bahasa dilakukan secara konotatif 
atau emotif, karena bahasa tidak hanya menyatakan atau mengungkapkan 
sesuatu apa adanya, tetapi di balik itu tersembunyi maksud, kepentingan, 
atau ideologi tertentu yang disadari atau tidak akan melahirkan emosi-
emosi tertentu pada pihak komunikan. Dalam hal demikian, berlaku tesis 
filsafat bahasa, bahwa “manusia mencipta realitas dan menatanya melalui 
bahasa. Bahasa mengangkat ke permukaan, segala hal yang tersembunyi 
sehingga menjadi nyata atau dianggap nyata. Tetapi, bahasa yang sama 
juga dapat menghancurkan realitas (seseorang, sukubangsa, bahkan 
bangsa) (Sobur, 2002). Bahasa di tangan orang bijak akan menjadi 
penghubung dan peng-erat silaturahmi antar-manusia, antar-etnis, antar-
budaya, antar-agama, antar-golongan, bahkan antar-bangsa. Sebaliknya, 
di tangan orang yang tidak bijak dan tak beretika, bahasa akan menjadi 
kekuatan dahsyat dan bisa lebih tajam dari mata pisau yang mampu 
menjatuhkan, membinasakan, atau menghancurkan orang lain. Dalam 
ungkapan Lorens Bagus (Sobur, 2002) “bahasa bisa menjadi tiran yang 
sulit dilacak”, melalui makna-makna yang dihamburkan melalui simbol-
simbol kebahasaan yang dinyatakan atau diungkapkan. Pada sisi ini pula, 
signifikan untuk dikemukakan sebuah hadits bahwa “keselamatan manusia 
terletak pada lisannya (bahasa), dan kebinasaan manusia juga terletak 
pada lisannya (bahasa)”; atau ungkapan Melayu “Rusak saudara karena 
kata” (Pateda, 1987). Dalam konteks inilah, bahasa Indonesia tidak hanya 
berperan sebagai “kekuatan integrasi”, tetapi juga bisa menjadi “kekuatan 
desintegrasi”, menjadi kekuatan pemecah-belah kehidupan antar-manusia, 
antar-etnis, antar-budaya, antar-agama, antar-golongan, bahkan antar-
bangsa. 
 
B. Bahasa sebagai Tafsir Realitas: Makna “Kebenaran” Berbahasa 

Dalam wacana filsafat mutakhir, diakui bahwa sebuah realitas tidak 
ada dengan sendirinya, melainkan dikonstruksi, dibangun di dalam diri 
manusia, dan diungkapkan atau dinyatakan melalui bahasa. Karena 
eksistensi bahasa dan berbahasa bergantung pada manusia, maka 
kebenaran pun bisa bermacam-macam, bergantung pada paham manusia 
tentang kebenaran itu sendiri. Tentang kebenaran ini, banyak pandangan 
di kalangan pakar. Namun secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 
enam dimensi kebenaran, yaitu: (1) kebenaran metafisikal, yaitu kebenaran 
yang eksistensinya ada jauh di luar atau melintasi segala sesuatu yang 
fisik; yang karenanya "harus diterima" sebagaimana adanya kebenaran 
akhir atau tertinggi. Kebenaran ini bersumber dari doktrin-doktrin dan 
keyakinan-keyakinan dasar keagamaan; (2)  kebenaran etik, yaitu 
kebenaran yang diterima sesuai dengan kelayakan dan kepantasan nilai, 
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moral, etika, dan norma. Kebenaran ini bisa bersumber dari doktrin-agama, 
juga dari hasil pemikiran filsafati tentang nilai; (3) kebenaran logika, yaitu 
kebenaran yang diterima karena sejalan dengan dasar-dasar logika, atau 
pikiran manusia. Kebenaran ini dihasilkan oleh pemikiran logis atau rasio 
manusia; (4) kebenaran empirik (empirical truth), yaitu kebenaran yang 
diterima atas dasar hasil "uji empirik" untuk membuktikan ada tidaknya 
kecocokan (correspondence), keterkaitan (coherence) antara pemikiran 
teoretik dengan realitas alamiah. Sumber kebenaran jenis ini adalah fakta-
fakta inderawi; (5) kebenaran konsensual (consencual truth), yaitu 
kebenaran yang disepakati atau menjadi konsensus bersama di kalangan 
pakar. Sumber kebenaran ini adalah komitmen bersama dari anggota 
komunitas ilmuwan atau publik; dan (6) kebenaran pragmatis (pragmatic 
truth), yaitu kebenaran dilihat dari kebergunaannya bagi manusia dan 
kehidupan (Julienne Ford, dalam Guba & Lincoln, 1985; lihat pula: 
Pranarka, 1987; Kuhn, 2001).  

Merujuk pada dimensi-dimensi kebenaran di atas, makna 
“berbahasa yang benar”; tidak hanya sebatas pada kebenaran bahasa 
sesuai dengan logika, faktual atau empiris. Berbahasa yang benar juga 
harus memuat kebenaran metafisik, etis, pragmatis, dan konsensual. 
Ketika seseorang menyatakan secara simbolik tentang sesuatu (realitas, 
fenomena, fakta, masalah, kejadian, dsb), tidak bisa dianggap sebagai 
“berbahasa yang benar’ dalam arti seutuhnya, bila hanya logis dan empiris. 
Sementara sama sekali menafikan, atau tidak memperhitungkan betapa 
sesuatu yang logis dan empiris bisa menimbulkan implikasi dan dampak 
yang sangat mungkin tidak etis, tidak bermanfaat, tidak berguna, dan tidak 
disepakati oleh banyak orang. Terjadinya bias-bias kebahasaan, dan 
adanya potensi desintegratif dari bahasa muncul, karena selama ini orang 
melihat kebenaran bahasa dan berbahasa hanya dari sisi ke-logis-an, dan 
ke-faktual-an semata. 

Di dalam berbagai media publik, kita banyak membaca penyataan 
atau ungkapan seperti: “aksi perburuan orang Dayak terhadap orang 
Madura di Kalimantan”; “saya telah memakan jantung seorang Madura”; 
“ratusan kepala digantung tanpa anggota tubuh”; “TKI…saat ini menjadi 
buron polisi Diraja Malaysia…”; “alat vital saya seperti kemasukan botol 
fanta”; “…Bapak (Jaksa Agung) jangan seperti ustadz di kampung maling”; 
“Menkeu tak peduli hasil survey korupsi”; “anggota DPR nyaris berkelahi”; 
“kisruh wakil rakyat”; “tergoda VCD esek-esek”; “direktur RSUD diusir 
Dewan”; “polisi serang kampus Unpatti”; “50 tahun KAA Bandung: 
Pecundang atau  Perlawanan?”; “buru penjual 12 gadis sampai Batam”; dll.  

Di dalam ungkapan tadi, seakan tidak ada masalah. Semuanya 
benar mengungkapkan sebuah realitas secara logika dan empirikal. 
Namun, pernyataan atau ungkapan tadi banyak mengandung bias-bias 
kebahasaan, sarat muatan emosi, kepentingan, atau ideologi. Munculnya 
potensi desintegratif dari penggunaan bahasa yang tidak etis, tidak 
bermanfaat, tidak berguna bagi kepentingan bersama sebagai bangsa, dan 
juga tidak disepakati oleh kebanyakan orang, juga tak bisa dibantah dan 
dihindari. Bila dicermati dan direnungkan, di dalam ungkapan atau 
pernyataan tadi ada upaya untuk menonjolkan kebiadaban perilaku 
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manusia, vulgarisme, ketakstabilan emosi, pornografi dan pornoaksi, dsb. 
yang bisa melahirkan reaksi balik penuh emosional.  

Dalam teori komunikasi, terjadinya dampak-dampak semacam itu 
sangat mungkin terjadi, karena komunikasi melibatkan dua proses yang 
tidak harus selalu sejalan, yaitu simbolisasi di pihak komunikator 
(encoding) dan penguraian kembali simbol-simbol di pihak komunikan 
(decoding). Di dalam proses ini, komunikan bisa menerima simbolisasi 
yang ditawarkan oleh komunikan dan mengintegrasikannya ke dalam 
struktur internal pemikiran, nilai, atau sikapnya (adoption, adaptation, 
accomodation), tetapi bisa juga dia mengabaikan atau menolaknya 
(rejection). Bila kemungkinan kedua yang terjadi, apapun bentuk dan 
tingkatan konflik, vulgarisme, pornografi dan pornoaksi, separatisme, yang 
disimbolisasikan melalui bahasa oleh pihak komunikator, tak akan 
berdampak apapun pada pihak komunikan. Sebaliknya, bila kemungkinan 
pertama yang terjadi, simbolisasi konflik, deskriminasi, emosionalitas, 
vulgarisme, pornografi dan pornoaksi, separatisme tadi akan berpindah dan 
meluas (Berlo, 1960).  

Ungkapan-ungkapan di atas, kini sudah menjadi fenomena dan 
realitas kebahasaan manusia Indonesia. Bahwa bahasa Indonesia kini 
telah menjadi media untuk “mengumbar kekerasan, kebiadaban, 
deskriminasi, emosionalitas manusia” tanpa disertai tindakan penyaringan. 
Karena itu, tak heran ada yang berpendapat bahwa “konflik etnis—budaya, 
agama, golongan—secara tidak disadari telah berpindah dari ruang sosio-
kultural ke ruang media (bahasa)”. Dalam konteks ini, bahasa menurut 
Lorens Bagus “bahasa telah menjadi tiran” (Sobur, 2002). Kaidah 
“efimisme” bahasa yang menyediakan prinsip “fatsun, kesantunan, 
tatakrama, atau etika berbahasa”, telah mengalami distorsi ke arah bentuk-
bentuk “desfimisme”. Dalam idiomatik sekarang, bahasa Indonesia kini 
sudah memasuki “the borderless region” atau “anomaly region”, wilayah tak 
berbatas, tak beraturan, yang merelatifkan, menisbikan, dan menafikan 
segala bentuk batasan-batasan kebahasaan yang selama ini dijunjung 
tinggi dan disepakati bersama. Kalaupun batasan itu memang ada, tidak 
lebih hanya terbatas pada batas-batas kebenaran logika dan empirikal 
semata, yang itupun sesungguhnya “interpretatif dan debateable”. Bila 
demikian, tampaknya istilah-istilah dan keterkaitan masing-masing istilah 
seperti “etika”, “kebebasan”, dan “tanggungjawab” berbahasa, kini menjadi 
sesuatu yang “absurd”, dan “sumir” sebagai wacana kebahasaan 
kontemporer. Adakah hal demikian juga merefleksikan jatidiri bangsa 
Indonesia kontemporer? 

Mengaitkan antara bahasa dengan jatidiri bangsa bukannya tanpa 
alasan. Dalam keseharian, ada ungkapan yang menyatakan bahwa 
“bahasa mencerminkan kepribadian bangsa”. Ungkapan tersebut kira-kira 
bermakna bahwa untuk mengenal dan memahami suatu bangsa, salah 
satunya dapat dicermati dari bagaimana bangsa tersebut mengekspresikan 
pikiran, perasaan, dan sikapnya terhadap berbagai fenomena, realitas, dan 
masalah yang dihadapi melalui ungkapan-ungkapan simbolik, yaitu bahasa 
(Supardo, 1988). Sementara bagaimana bentuk pengekspresikan diri tadi, 
bergantung pada watak, ideologi, karakteristik, identitas, atau jadiri diri dari 
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bangsa itu sendiri. Dengan kata lain, ungkapan di atas dapat diartikan 
bahwa bahasa hakikatnya sebagai ekspresi simbolik dari watak, ideologi, 
karakteristik, identitas, atau jadiri diri suatu bangsa (Omar, 1977). 
 
C. Politik Bahasa Nasional Kontemporer: Fatsun Berbahasa  

Kiranya tak ada seorang pun yang akan membantah, bahwa jatidiri 
bahasa Indonesia adalah sebagai “bahasa pemersatu”, juga sebagai 
“kekuatan integrasi” bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Bahasa 
Indonesia sebagai “bahasa pemersatu” terlihat dari kemampuannya 
menjadi bahasa perantara di antara berbagai kelompok masyarakat dan 
sukubangsa di Indonesia (lingua fanca). Bahasa Indonesia sebagai 
“kekuatan integrasi” terlihat dari kemampuannya melahirkan keikhlasan 
kolektif dari setiap suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia untuk 
mengorbankan semangat ke-suku-an, ke-agama-an, ke-ras-an, dan ke-
golong-an; dan keinsyafan kolektif untuk bersatu dan perlunya persatuan, 
dalam bentuk penerimaan dan pengakuan terhadap bahasa Indonesia 
sebagai kekuatan “superstruktural” bagi terwujudnya kehidupan bersama 
sebagai bangsa (Slametmuljana, 1959). Sebagai kekuatan integrasi, juga 
terlihat dari kemampuan bahasa Indonesia menyatukan pola kebudayaan, 
adat-istiadat, cara hidup masyarakat, dan pandangan dunia yang khas ke-
Indonesia-an, dalam simbol-simbol kebahasaan yang sama (Omar, 1977; 
Supardo, 1988).  

Karena itu, tidak salah bila dinyatakan bahwa bahasa Indonesia 
juga dapat memperkuat identitas dan jatidiri sebagai “satu bangsa”, yang 
dalam realitasnya adalah bangsa yang beragam (suku, agama, ras, dan 
golongan). Kemampuan bahasa Indonesia sebagai kekuatan integrasi, 
sesungguhnya merupakan penegasan terhadap fungsi historisnya sebagai 
bahasa perantara di antara berbagai kelompok masyarakat dan 
sukubangsa di Indonesia (lingua fanca); juga sebagai pengukuhan lebih 
jauh terhadap komitmen yang sudah dicapai jauh sebelum bangsa 
Indonesia merdeka, yaitu “menjunjung bahasa persatuan, bahasa 
Indonesia”. Penegasan dan pengakuan semacam itu, bisa dicapai bukan 
hanya karena struktur kebahasaannya yang sederhana, tetapi lebih dari itu, 
karena adanya keikhlasan kolektif untuk mengorbankan semangat ke-suku-
an, ke-agama-an, ke-ras-an, dan ke-golong-an; dan keinsyafan kolektif 
untuk bersatu dan perlunya persatuan. Menjadikan bahasa Indonesia 
sebagai “bahasa pemersatu”, “kekuatan integrasi”, karenanya juga telah 
disepakati sebagai “politik bahasa nasional” oleh bangsa Indonesia sejak 
awal.  

Sejauh yang mampu penulis cermati, politik bahasa nasional 
Indonesia selama ini baru difokuskan pada tiga tema: pertama, 
pengukuhan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara 
di dalam segala aktivitas resmi (politik hingga pendidikan); kedua, 
pemantapan penguasaan kaidah-kaidah dan aturan-aturan resmi dan baku 
ketatabahasaan, seperti: struktur grammatikal, leksikal, morfologis, 
fonologis, sintaksis, semantik, dsb; ketiga, penguatan keterampilan 
berbahasa, seperti: membaca, menyimak, berbicara, menulis, dan 
apresiasi. Ketiga paradigma politik bahasa nasional Indonesia tersebut, 
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berkembang secara dinamis dan evolutif sesuai dengan dinamika 
kehidupan kebahasaan bangsa Indonesia (Slametmuljana, 1959; Omar, 
1977; Supardo, 1988). Terhadap ketiga tema tadi, penulis memandang 
perlu perubahan paradigmatik; atau setidaknya perlu perluasan politik 
bahasa nasional ke arah pembentukan dan pengembangan “etika, fatsun, 
kesantunan, atau tatakrama berbahasa”.  

Fatsun berbahasa menegaskan bahwa komunikasi melalui bahasa 
harus mempertimbangkan aspek baik-buruk, bermoral-tak bermoral; dan 
tidak hanya sebatas persoalan efektif-tidak efektif, puas-tidak puas, atau 
semacamnya. Secara kategorik, ada dua dimensi etika berbahasa, yaitu: 
internal dan eksternal. Secara internal: (1) harus berpijak pada kaidah-
kaidah nilai, moral, norma, dan etika yang diakui dan disepakati bersama 
sebagai acuan dasar kelayakan berbahasa (Strike & Solts, 1985). Dari 
perspektif pragmatik, skala kesantunan berupa skala opsional, skala 
kelangsungan tutur, dan skala jarak sosial (Rokhman, 1996); (2) secara 
substantif tidak: mengungkapkan kebohongan (lying) atau  
menyembunyikan kebenaran (hiding the truth), tidak didasarkan pada 
pendekatan ketakutan dan emosi (fear and emotional appeals), 
menghilangkan sebagian pesan sehingga membatasi akses untuk 
mendapatkan pesan muatan secara utuh dan beragam (censoring 
message), dan menyebarkan pesan atau informasi yang tak pasti, rumor, 
omomg kosong (idle talk), atau mengandung fitnah atau gosip (gossiping) 
khususnya berkaitan dengan pribadi seseorang (personal or private affairs) 
(DeVito, 1989). Secara eksternal: (1) harus mempertimbangkan 
konsekuensi-konsekuensi yang kemungkinan akan terjadi yang disebabkan 
oleh aktivitas berbahasa (Strike & Solts, 1985); (2) harus sesuai dengan 
konteks psikologis, sosial, dan kultural masyarakat di mana aktivitas 
berbahasa terjadi, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 

 Sejumlah alasan yang bisa dikemukakan tentang signifikansi 
kesantunan, tatakrama, atau etika berbahasa sebagai paradigma baru 
politik bahasa nasional kontemporer. Pertama, mencuatnya fenomena 
kebahasaan yang sudah mengarah pada penodaan terhadap citra dan 
jatidiri bahasa Indonesia. Dalam bahasa yang lebih canggih, dewasa ini 
telah terjadi proses de-konstruksi, de-formasi, de-kontekstualisasi, atau de-
ideologisasi terhadap fungsi pokok dan jatidiri bahasa Indonesia sebagai 
“bahasa pemersatu”, juga sebagai “kekuatan integrasi”. Kedua, bahasa 
sebagai simbolisasi realitas dan kebenaran, tidak bisa hanya didasarkan 
pada kebenaran logikal dan empirikal, melainkan juga harus memuat 
“kebenaran etis” (ethical truth). Sebab, keabsahan setiap aktivitas 
kebahasaan tidak hanya diukur dari sisi “orisinalitas” atau “keaslian”-nya 
sesuai dengan logika dan fakta empiris, melainkan juga sejauh mana ia 
“konformitas” terhadap standar, pedoman, atau acuan etika atau kode etik 
yang ada, diakui, dijunjung tinggi, dan disepakati bersama (Shils, 1981:15). 
“Mengungkapkan kebenaran apa adanya itu baik, tetapi lebih baik lagi bila 
untuk mencapai dan menyatakan kebenaran itu dilakukan dengan beretika” 
(Nasution, dalam Shils, 1991). Ketiga, dalam konteks percaturan dan 
komunikasi global dewasa ini, kesantunan atau etika berbahasa, 
merupakan unsur penting dan mendasar dalam aktivitas “diplomasi antar-
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bangsa” atau “komunikasi global”. Pernyataan pemimpin negara adikuasa 
Amerika bahwa “Islam adalah agama teroris”, dan tesis Marx bahwa 
“agama adalah candu masyarakat”, telah melahirkan ketegangan antar-
bangsa Islam dan Barat, dan antara bangsa-bangsa beragama dengan 
bagsa yang tak mengenal agama (Eropa Timur, Cina, Kuba, dll.), Ini hanya 
satu dua kasus di antara sekian banyak kasus yang ditimbulkan oleh 
penggunaan bahasa yang tak santun, atau tak beretika. Keempat, dalam 
konteks masyarakat diglostik (multi-bahasa) Indonesia dengan berbagai 
bahasa dan ragam bahasa yang menduduki fungsi masing-masing, 
persoalan kebahasaan bukan hanya berkaitan dengan aspek kebahasaan 
semata melainkan juga aspek sosial dan kultural (Rokhman, 1996). 
Dengan kata lain, berkaitan dengan komunikasi antar-bahasa dan antar-
budaya (Mulyana, Rakhmat, 2000). Kelima, kesantunan berbahasa juga 
dapat menjadi suatu wasilah dalam upaya membina kehidupan berbudaya 
luhur bangsa Indonesia (Sariyan, 2004). 

Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai bagian integral dalam politik 
bahasa nasional, secara paradigmatik juga perlu diarahkan pada upaya 
membangun dan mengembangkan kemampuan siswa dalam hal 
“kesantunan, tatakrama, atau etika berbahasa”. Kapasitas dan kompetensi 
kebahasaan yang dimiliki siswa dan menjadi domain pengembangan 
pendidikan bahasa Indonesia, secara ontologis tidak hanya sebagai 
wahana komunikasi dan ekspresi intelektualitas atau rasionalitas, 
melainkan juga harus menjadi wahana komunikasi dan ekspresi keluhuran 
dan kemulian fitrah kemanusiaan secara cerdas, berwatak, bermartabat, 
dan bertanggungjawab. Makna pendidikan bahasa, sesungguhnya bukan 
sekadar suatu proses mekanis untuk memberikan keterampilan bahasa, 
dan bukan pula proses yang sekadar memberikan masukan tentang sistem 
bahasa yang mencakup tata bahasa, ucapan, ejaan, dan kosa kata. 
Pendidikan bahasa, sebagaimana pendidikan umum, merupakan proses 
aqliyah yang bertujuan melahirkan insan seimbang daripada sudut intelek, 
rohanai, emosi, dan jasmaninya. Keseimbangan diri insan ini, baik pada 
tingkat individu maupun masyarakat, menjadi prasyarat tegaknya dan 
suburnya budaya luhur di tengah-tengah kehidupan makhluk yang dipilih 
Tuhan menjadi khalifah di muka bumi ini, yang berasaskan hubungan 
vertikal antara manusia dengan penciptanya dan hubungan horizontal 
antar-manusia (Sariyan, 2004). 

Paradigma baru pendidikan nasional ke arah pengembangan 
kemampuan siswa dalam hal “kesantunan, tatakrama, atau etika 
berbahasa”, kini sudah difasilitasi melalui perumusan serangkaian 
Rancangan Peraturan Pemerintah, seperti: RPP-SNP, RPP-PAUD, dan 
RPP-Dikdasmen. Ketiga RPP tersebut ditegaskan bahwa Pendidikan 
Bahasa Indonesia pada semua jenjang pendidikan masuk dalam kelompok 
pendidikan budi pekerti dan kepribadian, dan pendidikan estetika. Sebagai 
bagian dari muatan pendidikan budi pekerti dan kepribadian, pendidikan 
bahasa Indonesia dimaksudkan untuk mencerahkan kesadaran 
moral/akhlak/etika dan peningkatan kualitas diri siswa (RPP-SNP, psl. 9:2; 
RPP-Dikdasmen, psl. 17:7,11); dan sebagai bagian dari muatan pendidikan 
estetika, pendidikan bahasa Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan 
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sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan siswa di 
dalam mengapresiasi keindahan dan harmoni (RPP-SNP, psl. 8:2,7; psl. 
9:15; RPP-Dikdasmen, psl. 17:9; RPP-PAUD, psl. 14:4, 7).  

Hanya saja, komitmen tersebut belum terjabarkan secara utuh dan 
jelas di dalam kurikulum. Bahkan ada indikasi terjadinya inkonsistensi di 
dalam kerangka paradigmatik yang dikembangkan. KBK Pendidikan 
Bahasa Indonesia tahun 2004, masih sangat kental pada pencapaian 
keterampilan-keterampilan berbahasa (linguistic skills), mencakup: (1) 
mendengarkan; (2) berbicara; (3) membaca; (4) menulis; (5) aspek-aspek 
kebahasaan--kata, kalimat, paragraf (komunikasi tulis) atau paraton (komu 
nikasi lisan), ejaan dan tanda baca dalam bahasa tulis, unsur-unsur prosodi 
(intonasi, nada, irama, tekanan, tempo) dalam bahasa lisan; dan (6) 
apresiasi sastra (Depdiknas, 2003, 5-6). Sementara pembentukan dan 
pengembangan etika atau tatakrama berbahasa belum dirumuskan secara 
jelas dan tegas. Dalam hal demikian, maka pendidikan bahasa Indonesia di 
sekolah sebagai salah satu muatan pendidikan budi pekerti dan 
kepribadian, dan pendidikan estetika, kurang terwadahi secara utuh, dan 
masih terbuka ruang untuk perbaikan. Semoga. 
 

 
 

Pamekasan, 20 Mei 2005 
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