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Abstract 

When Globalization and Western-ization swept the world, including countries of the South, as 
well as Indonesia participated enjoyed the effects generated by the system. Meanwhile, 
Indonesia which has the following diverse cultural richness of all elements of Indonesian 
society, make a concrete effort to prevent and overcome the cultural problems of Indonesia, one 
of them through the Indonesian language. In addition, to realize Social and Cultural Resilience, 
already mentioned in Article 27 paragraph 3 of the 1945 Constitution that every citizen has the 
right and duty to participate in efforts to defend the country. Mandatory culture is one way that 
can be applied to realize the social resilience of culture. In a general sense, the defense-security 
process is realized by military service, then the culture must be done to realize the social 
resilience of culture. The method aims to provide insight into the culture of Indonesia to the 
public, preserve the culture of Indonesia, and realize the social resilience of culture. Indonesian 
is one of those cultural products, through the language of culture conditions and the situation 
could be described as well as how the existence of these cultures in their environment in the 
face of contemporary realities. Patterns of Indonesian language teaching and language position 
in the middle of the world social and ethnic diversity of languages other became the deciding 
variable. In this paper will be discussed, how the position of Indonesian as a part of the nation-
state character development and a reflection of the cultural products of conception must be 
placed on culture, as well as the placement and use of Indonesian in the frame of social security 
in the social-cultural world marked by globalization era as well as information-technology 
flows. 
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A.  PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang 

Bahasa adalah identitas. Melalui bahasa, dapat diketahui karakter, kepribadian, 
dan identitas pengguna bahasa tersebut. Selain sebagai identitas dan alat komunikasi, 
bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu. Negara Indonesia adalah Negara pluralis 
dengan beragam suku yang memiliki keanekaragaman bahasa. Keanekaragaman bahasa 
tersebut tentulah menimbulkan kesulitan untuk berkomunikasi sesama warga Negara 
Indonesia. Akan tetapi, sejak tanggal 28 Oktober 1928 telah dikukuhkan oleh para 
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pemuda Indonesia dalam Sumpah Pemuda bahwasanya Negara Indonesia berbahasa 
satu, yaitu bahasa Indonesia. Sejak itu, bangsa Indonesia dari suku manapun dan dari 
daerah manapun tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal komunikasi, sehingga upaya 
menyatukan seluruh elemen masyarakat di tanah air untuk memerjuangkan kemer-
dekaan saat itu tidak lagi sesulit ketika bahasa Indonesia belum menjadi bahasa 
pemersatu. Namun kenyataannya penggunaan bahasa indonesia yang baik dan benar 
justru dapat tantangan dari warga indonesia sendiri yang kini cenderung lebih bangga 
berbahasa asing, hal ini deperkuat oleh penyataan Agus dalam puncak acara Bulan 
Bahasa 2011 serta Gerakan Nasional Cinta Bahasa Indonesia yang digelar Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Jakarta "Makin marak penggunaan bahasa 
asing di media massa dan ruang publik. Kita perlu gerakan pemartabatan kembali 
bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa". 

Seiring berjalannya zaman, di Indonesia banyak ditemukan perubahan sosial 
budaya yang mempertebal stratifikasi sosial dan differensiasi sosial. Perubahan-
perubahan sosial tersebut ternyata juga berimbas terhadap kedudukan bahasa Indonesia. 
Bahasa Indonesia dianggap tidak lagi mampu mengangkat harkat dan martabat oleh 
sebagian masyarakat Indonesia. Jika hal seperti itu terus menerus terjadi, maka fungsi 
bahasa sebagai identitas dapat dilenyapkan oleh anggapan dari masyarakat yang  bahasa 
asing sebagai bahasa yang bisa mengangkat harkat dan martabat mereka. 

2.  Rumusan Masalah 

2. Bagaimana sejarah Bahasa Indonesia dan implikasinya terhadap karakter bangsa 
Indonesia? 

3. Bagaimana posisi bahasa Indonesia di era globalisasi? 

4. Bagaimana penempatan dan penggunaan bahasa Indonesia dalam bingkai 
ketahanan sosial-budaya di era globalisasi? 

3. Tujuan 

1. Untuk mengetahui sejarah Bahasa Indonesia dan implikasinya terhadap karakter 
bangsa Indonesia 

2. Untuk mengetahui posisi bahasa Indonesia di era globalisasi 

3. Untuk mengetahui penempatan serta penggunaan bahasa Indonesia dalam bingkai 
ketahanan sosial-budaya 

B.  METODOLOGI 

Metodologi yang digunakan oleh penulis dalam penulisan makalah ini adalah 
studi pustaka dengan analisis sejarah dimana diharapakan bisa menciptakan keterkaitan 
antara kelahiran bahasa Indonesia dan perkembangannya pada era globalisasi dimana 
banyak ditemukan masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional. 

Dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga merupakan refleksi dari 
penerapan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang banyak digunakan oleh 
orang-orang jamaan dahulu, kemudian mengapa bahasa Indonesia pada masyarakat 
jaman sekarang atau jaman modern malah ditinggalkan? Untuk mengetahui lebih lanjut 
mengenai kemunduran minat masyarakat Indonesia, penulis memaparkan hasil 
pengamatan dari berbagai sumber yang di peroleh. 
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C.  PEMBAHASAN 

1.  Sejarah Bahasa Indonesia 

Tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tanggal yang bersejarah bagi awal mula 
perkembangan bahasa Indonesia. Pada tanggal itu, Bahasa Indonesia tidak hanya 
diikrarkan oleh para pemuda perintis kemerdekaan sebagai bahasa pemersatu 746 jenis 
bahasa yang ada di Indonesia tetapi secara implisit juga didapati fungsi Bahasa 
Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki sejarah 
yang lebih panjang daripada sejarah bangsa Indonesia. Akan tetapi, asal usul Bahasa 
Indonesia tentulah memiliki umur yang jauh lebih tua dari pada angka 83 tahun, dengan 
asumsi bahwa Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Membahas tentang 
asal usul Bahasa Indonesia tentu tidak terlepas dari bahasa Melayu sebagai akar Bahasa 
Indonesia. Bahasa Melayu pada waktu itu menjadi bahasa pergaulan (lingua franca). 

Jan Huyghen Van Linschoten di dalam bukunya, Itinerario menuliskan bahwa 
Malaka adalah kota tempat berkumpulnya nelayan di seluruh dunia, kemudian mereka 
mendirikan sebuah kota dan menciptakan bahasa mereka sendiri dengan mengambil 
kata-kata terbaik dari bahasa-bahasa di sekitar mereka sehingga bahasa Melayu dikenal 
sebagai bahasa yang paling sopan dan paling pas di kawasan Timur Jauh. 

Bahasa Indonesia termasuk anggota dari Bahasa Melayu-Polinesia Barat 
subkelompok dari bahasa Melayu-Polinesia yang pada gilirannya merupakan cabang 
dari bahasa Austronesia. Menurut situs Ethnologue, bahasa Indonesia didasarkan pada 
bahasa Melayu dialek Riau yang dituturkan di timur laut Sumatra. Bahasa Indonesia 
adalah dialek baku dari bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau 
sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Bahasa Indonesia I 
tahun 1939 di Solo, Jawa Tengah : 

"Jang dinamakan 'Bahasa Indonesia' jaitoe bahasa Melajoe jang soenggoehpoen 
pokoknja berasal dari 'Melajoe Riaoe', akan tetapi jang soedah ditambah, dioebah 
ataoe dikoerangi menoeroet keperloean zaman dan alam baharoe, hingga bahasa 
itoe laloe moedah dipakai oleh rakjat di seloeroeh Indonesia; pembaharoean 
bahasa Melajoe hingga menjadi bahasa Indonesia itoe haroes dilakoekan oleh 
kaoem ahli jang beralam baharoe, ialah alam kebangsaan Indonesia".  

atau sebagaimana diungkapkan dalam Kongres Bahasa Indonesia II 1954 di Medan, 
Sumatra Utara,  

"...bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melaju. Dasar bahasa Indonesia 
ialah bahasa Melaju jang disesuaikan dengan pertumbuhannja dalam masjarakat 
Indonesia". 

Pada Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober 
1928, Soekarno tidak memilih bahasa sukunya sendiri (bahasa Jawa) untuk menjadi 
bahasa nasional. Padahal suku Jawa adalah suku mayoritas sehingga bahasa Jawapun 
bahasa yang paling banyak dituturkan di Republik Indonesia saat itu. Beberapa 
pertimbangan dipilihnya bahasa Melayu Riau sebagai bahasa persatuan : 

1. Jika bahasa Jawa digunakan untuk bahasa persatuan, maka penutur bahasa selain 
bahasa Jawa dari bermacam suku di Indonesia akan merasa terjajah oleh bahasa 
Jawa 
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2. Bahasa Jawa sulit untuk dipelajari karena ada tingkatan bahasa (ngoko, krama 
inggil, dan krama halus) yang penggunaannya berbeda disesuaikan umur, derajat, 
maupun pangkat 

3. Bahasa Melayu Riau dipilih dengan pertimbangan suku Melayu berasal dari Riau 

4. Bahasa Melayu telah memiliki peran sebagai lingua franca. 

Sedangkan menurut Sutan Takdir Alisjahbana, beberapa alasan yang menguat-
kan bahasa Melayu untuk dijadikan bahasa nasional adalah : 

1. Bahasa Melayu memiliki kekuatan untuk merangkul kepentingan bersama 

2. Bahasa Melayu adalah bahasa perhubungan yang berabad-abad tumbuh di kalangan 
penduduk Asia Selatan (bahasa Melayu dihidupi oleh para pelaut pengembara dan 
saudagar yang merantau ke mana-mana) 

3. Bahasa Melayu adalah bahasa yang mudah dipelajari. 

Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad 
Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres 
Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa: 

“Jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan 
kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa 
persatuan yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa 
Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa 
persatuan”. 

Pengangkatan dan penamaan bahasa Melayu-Riau menjadi bahasa Indonesia 
oleh para pemuda pada saat itu lebih "bersifat politis" daripada "bersifat linguistis". 
Namun, untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, para pemuda 
Indonesia pada saat itu "secara politis" menyebutkan bahasa Melayu-Riau menjadi 
bahasa Indonesia. Istilah ‘Bahasa Indonesia’ sendiri mencuat ke permukaan dan banyak 
dibahas ketika Kongres Pemuda pertama tanggal 2 Mei 1926 yang dilaksanakan di 
Batavia. Pada hari terakhir Kongres Pemuda, Mohammad Yamin menuliskan rumusan-
rumusan Ikrar Pemuda antara lain: 

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah 
Indonesia. 

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa satoe, bangsa Indonesia. 

Kami poetra poeteri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa 
Melajoe. 

Akan tetapi pemuda lain yaitu Mohammad Tabrani dan Sanusi Pane tidak setuju 
dengan penggunaan istilah bahasa Melayu. Tabrani, selaku ketua Kongres Pemuda 
pertama menganggap jika istilah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan, 
maka akan terjadi imperialisme terhadap bahasa-bahasa lain di Indonesia. Dan rupanya 
Tabrani telah mencita-citakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sejak lama. 

Penggunaan istilah Bahasa Indonesia sebenarnya telah jauh-jauh hari muncul di 
media massa. Tabrani yang ternyata seorang wartawan dan sedang menduduki posisi 
sebagai Pemimpin Redaksi di surat kabar Hindia Baroe pada saat itu telah berulang kali 
menuliskan istilah Bahasa Indonesia dalam surat kabar mingguan tersebut. Dalam 
rubrik 'Kepentingan' pada tanggal 11 Februari 1926 dengan judul Bahasa Indonesia, dia 
menyatakan bahwa:  
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“Bahasa adalah satu satu jalan untuk menguatkan persatuan Indonesia dan karena 
itu haruslah berikhtiar untuk memiliki satu bahasa ‘yang lambat laun akan dapat 
diberinya nama bahasa Indonesia”.  

Lalu tambahnya, pergerakan-pergerakan nasional yang tidak dilakukan dengan 
segera dan radikal pada saat itu antara lain karena “Kita tak mempunyai bahasa yang 
gampang diketahui oleh sekalian bangsa kita Indonesia”. 

Hal-hal seperti itu telah menimbulkan polemik di kalangan sejarawan. Ada yang 
menyatakan bahwa bahasa Indonesia lahir pada tanggal 2 Mei 1926 yaitu ketika istilah 
Bahasa Indonesia muncul untuk mengisi rumusan Ikrar Pemuda. Sementara ada yang 
menyatakan bahwa Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal 
dengan Sumpah Pemuda. Akan tetapi, Bahasa Indonesia diakui keberadaannya sebagai 
bahasa Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu ketika Undang-Undang Dasar 1945 
disahkan. 

Jadi sebenarnya bukan suatu masalah besar untuk rakyat Indonesia tentang 
kapan lahirnya Bahasa Indonesia. Masalah yang saat ini menjadi momok adalah 
kedudukan atau posisi Bahasa Indonesia sendiri di tengah era globalisasi yang ditandai 
dengan arus teknologi informasi. Masihkah bahasa Indonesia dijadikan bahasa 
persatuan yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia? Masih mampukah Bahasa 
Indonesia turut serta dalam pembangunan karakter bangsa-negara Indonesia di tengah 
era globalisasi yang kompetitif? 

2.  Bahasa Indonesia sebagai Identitas Bangsa Indonesia  

Salah satu fungsi Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa 
nasional adalah sebagai identitas nasional. Itu berarti bahwasanya Bahasa Indonesia 
adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan tidak dimiliki oleh 
bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia patut bangga karena memiliki bahasa sendiri 
sebagai identitas. Banyak Negara di dunia yang tidak memiliki bahasanya sendiri 
sebagai identitas. Contonya saja Swiss yang masih mengalami kesulitan dalam 
menetapkan bahasa persatuan antara bahasa Italia, Perancis, dan Jerman. Di era 
globalisasi ini, penguatan identitas bangsa Indonesia melalui Bahasa Indonesia 
merupakan solusi untuk tetap menunjukkan eksistensi Bahasa Indonesia. Jepang dan 
Jerman telah berhasil memulihkan jati diri bangsanya melalui politik bahasa pasca 
kekalahan mereka yang luar biasa pada Perang Dunia II. 

3.  Peran Bahasa Indonesia dalam Membangun Karakter Negara-Bangsa 

Sejarah itu menentukan masa depan, artinya untuk menciptakan masa depan 
yang baik maka harus ada usaha untuk membuat sejarah agar bisa mendukung 
penciptaan masa depan yang baik. 

Sejarah telah membuktikan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional didasarkan pada rasa cinta tanah air yang dimiliki oleh para pemuda Indonesia 
saat itu. Bahasa Indonesia merupakan solusi yang tepat untuk menyatukan seluruh 
elemen masyarakat Indonesia yang berlatar belakang dari berbagai suku. Sentiment 
primordialisme akan dengan mudahnya dilenyapkan ketika dihadapkan dengan Bahasa 
Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadikan seluruh rakyat Indonesia dari etnis 
manapun bersatu dalam naungan semangat persatuan Indonesia. Senada dengan yang 
diungkapkan ahli bahasa, misalnya Stewart (lihat Moeliono, 1985: 45) berpendapat 
keanekabahasaan cenderung ke arah kestabilan sehingga bahasa yang dipakai secara 
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berdampingan akan isi-mengisi dalam perubahan bermacam-macam fungsi tanpa 
persaingan. Kecintaan terhadap tanah air juga muncul karena Bahasa Indonesia. 
Kecintaan terhadap tanah air merupakan komponen utama dalam pembentukan dan 
pengembangan karakter bangsa. Jika karakter cinta tanah air telah mendarah daging 
dalam tubuh masyarakat Indonesia, maka isu-isu separatisme dan etnosentrisme tidak 
akan pernah menjadi mimpi buruk bangsa Indonesia. Dengan begitu, Negara Indonesia 
akan dikenal dengan Negara yang memiliki karakter semangat persatuan. 

Bahasa Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan 
karakter bangsa. Hal itu karena dengan mencintai bahasa Indonesia berarti juga 
mencintai bangsa Indonesia karena bahasa pada hakikatnya juga merupakan simbol 
identitas bangsa. Karakter yang bertumpu pada kecintaan dan kebanggaan terhadap 
bahasa dan bangsa seperti itu pada dasarnya juga merupakan refleksi dari kecintaan dan 
kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila, UUD 
1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilarnya. 

Pembentukan karakter bangsa-negara Indonesia melalui pemakaian Bahasa 
Indonesia dapat diwujudkan melalui kesusastraan dan media massa. Dalam kasus 
kesusastraan, genre sastra yang dapat dijadikan sarana untuk membentuk karakter 
bangsa, antara lain, genre sastra yang mengandung nilai atau aspek (1) literer-estetis, (2) 
humanistis, (3) etis dan moral, dan (4) religius- sufistis-profetis. Genre sastra yang 
mengandung nilai literer-estetis adalah genre sastra yang mengandung nilai keindahan, 
keelokan, kebagusan, kenikmatan, dan keterpanaan yang dimungkinkan oleh segala 
unsur yang terdapat di dalam karya sastra. Dengan nilai literer-estetis yang termuat 
dalam sastra, diharapkan karakter bangsa yang terbentuk adalah bangsa Indonesia yang 
memiliki rasa keindahan, dan keanggunan dalam berpikir, berkata, dan berperilaku 
sehari-hari. Genre sastra yang mengandung nilai humanistis adalah genre sastra yang 
mengandung nilai kemanusiaan, menjunjung harkat dan martabat manusia, serta 
menggambarkan situasi dan kondisi manusia dalam menghadapi berbagai masalah. 
Kehadiran karya sastra semacam itu diharapkan dapat membentuk kearifan budaya 
bangsa Indonesia yang memiliki rasa perikemanusiaan yang adil, beradab, dan 
bermartabat. Genre sastra yang mengandung nilai etis dan moral dalam karya sastra 
mengacu pada pengalaman manusia dalam bersikap dan bertindak, melaksanakan yang 
benar dan yang salah, serta bagaimana seharusnya kewajiban dan tanggung jawab 
manusia dilakukan. Kehadiran karya sastra semacam itu dapat dijadikan wahana 
pembentukan karakter bangsa yang lebih mengutamakan etika dan moral dalam 
bersikap dan bertindak sehari-hari. Genre sastra religius-sufistis-profetis adalah genre 
sastra yang menyajikan pengalaman spiritual dan transendental. Kehadiran sastra 
tersebut dapat membentuk karakter bangsa Indonesia sebagai insan yang religius, penuh 
rasa berbakti, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan 
sehari-hari (Saryono, 2009). Contoh karya sastra yang mampu membangun karakter 
bangsa Indonesia adalah puisi Chairil Anwar berjudul ”Aku”, ”Merdeka”, 
”Diponegoro”, ”Cerita buat Dien Tamaela”, ”Kerawang-Bekasi”, ”Persetujuan dengan 
Bung Karno”, ”Catetan Tahun 1946” dan ”Prajurit Jaga Malam”. Puisi-puisi tersebut 
dianggap mampu mengobarkan semangat perjuangan bangsa dan rasa cinta tanah air. 

Sedangkan dalam konteks media massa, media massa dapat menggunakan 
Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap tuturan maupun penulisannya. 
Media massa yang menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar akan 
menjadikan masyarakat Indonesia sedikit atau tidak sama sekali terpengaruh dengan 
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bahasa-bahasa sejenis bahasa prokem, malangan, maupun bahasa alay. Salah satu yang 
menggeser posisi Bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari adalah bahasa-bahasa 
yang dituturkan dalam banyak media massa. Bahasa-bahasa tersebut telah mengubah 
mindset masyarakat Indonesia bahwa bahasa-bahasa itulah yang dianggap menarik dan 
mengangkat harkat dan martabat. Jika hal demikian terjadi secara terus menerus, maka 
rasa cinta terhadap Bahasa Indonesia akan sedikit demi sedikit luntur, sehingga 
penempatan Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional akan dipertanyakan. Akan 
tetapi lain lagi halnya jika Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan oleh media 
massa. Masyarakat juga akan terbiasa dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. Dengan demikian, kecintaan rakyat Indonesia terhadap bahasa bangsa 
sendiri akan terus tumbuh di samping implementasi Bahasa Indonesia dalam kehidupan 
sehari-hari. Sehingga dakwaan Rosihan Anwar (1991:9) yang mengatakan, “sebenarnya 
wartawan tampil sebagai perusak bahasa” dapat dihilangkan. 

4.  Posisi Bahasa Indonesia di Era Globalisasi 

Globalisasi telah menggeser posisi Bahasa Indonesia dalam jajaran bahasa-
bahasa asing yang dianggap oleh masyarakat lebih mampu mengangkat harkat dan 
martabat. Globalisasi menuntut semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam proses 
globalisasi salah satunya dengan penguasaan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. 
Akan tetapi ternyata realitas menunjukkan bahwa tidak hanya bahasa Inggris saja yang 
saat ini menjadi penghambat peningkatan posisi Bahasa Indonesia di negeri sendiri. 
Sebagai contoh adalah bahasa Korea dan Jepang yang saat ini lebih diminati dikalangan 
kaum remaja. Lembaga-lembaga kursus bahasa-bahasa asing tersebut juga telah banyak, 
tidak hanya di kota-kota besar saja melainkan di berbagai pelosok daerah. Hal seperti itu 
merupakan akibat dari proses globalisasi. Derasnya arus teknologi informasi yang tidak 
disertai dengan proses penyaringan menyebabkan masyarakat dengan mudah 
terpengaruh. Padahal Indonesia dahulu terkenal dengan masyarakat yang memiliki 
‘local genius’ yaitu kemampuan untuk memilih budaya asing mana yang sesuai dengan 
kebudayaan Indonesia untuk kemudian diterima tanpa mengubah kebudayaan Indonesia 
asli sehingga melahirkan akulturasi kebudayaan. Penggunaan Bahasa Inggris juga telah 
diatur penggunaannya dalam batas-batas tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Prof. 
Dr. Mikihiro Moriyama, dosen bahasa Indonesia pada Nanzan University di Nagoya, 
Jepang. Prof. Moriyama mengemukakan pendapatnya dalam diskusi bertajuk “Bahasa 
Indonesia Pascasoeharto” yang diselenggarakan Newseum Indonesia di Jakarta, 
menurut Prof. Moriyama, semasa pemerintahan Orde Baru di Indonesia seperti terdapat 
pembagian yaitu hanya Bahasa Indonesia yang resmi digunakan untuk bahasa di ruang 
publik, sedangkan bahasa asing hanya bahasa Inggris. 

Tetapi dalam satu sisi, tidak semuanya bersifat negatif, Bahasa Indonesia 
memiliki perannya sendiri dalam memperkenalkan budaya Indonesia, Bahasa Indonesia 
telah mampu menghilangkan batas ketidakselarasan antara berbagai suku dan etnis 
dalam masyarakat, dimana ketidakselarasan itu seringkali menimbulkan kecemburuan 
sosial dan perpecahan antara warga Negara  Indonesia. Kecemburuan sosial dan 
disintegrasi yang timbul salah satunya diakibatkan oleh bahasa daerah yang mana 
bahasa antara daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda sehingga kesulitan dalam 
berkomunikasi. Namun setelah lahirnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, 
kecemburuan sosial dan disintegrasi antar suku dan etnis di Indonesia bisa diatasi, 
seperti yang di ungkapkan oleh pernyataan Gumperz dan Gumpersz (1985: 2) yang 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

477

menyatakan bahwa konflik yang terjadi pada terakhir ini disebabkan oleh konflik etnik, 
kelas, atau agama. 

Kedudukan Bahasa Indonesia dalam era globalisasi tidak sepenuhnya tergeser, 
kaitannya dengan Bahasa Indonesia yang semakin tidak diminati oleh masyarakat 
Indonesia, bukan berarti Bahasa Indonesia lenyap begitu saja, dan hanya digunakan 
dalam sebuah media dan forum resmi. Kekhawatiran inilah yang membuat masyarakat 
Indonesia itu sendiri meragukan penggunaan Bahasa Indonesia yang baku, baik dan 
benar menurut kaidah Bahasa Indonesia. Hal semacam ini tidaklah membuat posisi 
Bahasa Indonesia menurun di kancah dunia dan tidak pula membuat Bahasa Indonesia 
memiliki nilai minus untuk digunakan dalam pergaulan dunia, seperti yang diungkapkan 
oleh Jhon Naisbitt dalam bukunya Global Paradox memperlihatkan hal yang justru 
bersifat global sehubungan dengan masalah ini. “Semakin kita menjadi universal, 
tindakan kita semakin bersifat kesukuan”, “berfikir lokal, bersifat global.” Ketika 
bahasa Inggris menjadi bahasa kedua bagi semua orang, bahasa pertama, bahasa ibu 
mereka, menjadi lebih penting dan dipertahankan dengan lebih giat. 

Dalam bukunya, Megatrends 2000, Naisbitt juga mengatakan bahwa era yang 
akan datang adalah era kesenian dan era pariwisata. Orang akan membelanjakan 
uangnya untuk bepergian dan menikmati karya-karya seni. Peristiwa-peristiwa kesenian 
akan menjadi perhatian utama dibandingkan peristiwa-peristiwa olahraga yang 
sebelumnya lebih mendapat tempat. Dari pernyataan Naisbitt tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan, bahwasannya manusia global atau dunia internasional akan lebih tertarik 
dengan budaya-budaya Negara Indonesia, dan  budaya Indonesia akan semakin 
dipertahankan kedudukannya di tengah-tengah dunia internasional seperti yang tertuang 
dalam Undang-Undang Dasar ’45 Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi “Negara memajukan 
kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan 
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”, dengan 
adanya pertahanan budaya ditengah-tengah dunia internasional maka akan tercipta pula 
ketahanan bahasa Indonesia yang semakin di kenal oleh dunia karena setiap warga 
Negara Indonesia secara otomatis akan membanggakan pula bahasa Nasionalnya. 
Contoh Penggunaan Bahasa Indonesia di dalam forum internasional seperti 
menggunakan Bahasa Indonesia dalam menyampaikan materi di dalam seminar 
internasional, telah membuktikan pengenalan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat 
global. 

Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan budaya 
dan menyatukan seluruh etnis dan suku di Indonesia yang menciptakan bahasa Nasional 
dan keseragaman antar seluruh masyarakat Indonesia, bahasa Indonesia menghilangkan 
bahasa-bahasa daerah yang cukup kuat seperti bahasa Sunda dan bahasa Jawa, namun, 
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bukan berarti para masyarakat adat harus 
menghapuskan seluruh bahasa daerahnya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 
Dasar ’45 (yang telah diamandemen) Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi “Negara 
menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”25, 
namun disini bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa Nasional atau bahasa 
resmi Negara Indonesia dan digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk 
berkomunikasi.  

Bahasa Indonesia juga berperan penting dalam pengembangan budaya kepada 
para pemuda dengan cara memberikan pendidikan bahasa Indonesia yang digunakan 
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sesuai dengan norma yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia 
(Sugono, 1994: 8). Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai 
dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan syarat kelulusan sarjana dengan 
penyusunan skripsi adalah salah satu contoh penerapannya, dimana dalam skripsi wajib 
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia. 

5.  Penempatan dan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Bingkai Ketahanan 
Sosial Budaya 

Bahasa Indonesia sebagai salah satu produk kebudayaan Indonesia juga berperan 
dalam mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya. Ketahanan Sosial Budaya adalah salah 
satu dari delapan konsep Ketahanan Nasional yang tertuang dalam Astagatra. Wujud 
ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang 
selaras dan dilandaskan pada ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga 
mampu menangkal penetrasi budaya asing yang masuk yang tidak sesuai dengan 
kepribadian nasional. Kemampuan local genius masyarakat Indonesia mampu 
menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. 
Kemampuan ini jika dipertahankan dan dikembangkan dapat menjadi senjata ampuh 
untuk mewujudkan ketahanan nasional. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman 
yang ditandai dengan proses globalisasi, masyarakat Indonesia justru menyuguhkan 
fakta yang sebaliknya. Masyarakat menjadi semakin terbuka menerima kebudayaan 
asing tetapi tidak diiringi dengan kemampuan local genius tersebut. Bahasa Indonesia 
yang merupakan salah satu produk kebudayaan nasional yang turut serta mewujudkan 
Ketahanan Nasional harus dilestarikan. 

D.  PENUTUP 

1.  Kesimpulan 

Kaitannya dengan wajib budaya sebagai ketahanan budaya dalam studi kasus 
Bahasa Indonesia, telah mampu menunjukkan bahwasannya budaya dan bahasa itu 
menjadi sebuah identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang mana, mampu membawa 
Negara Indonesia kedalam era globalisasi tanpa menghilangkan jati diri bangsa 
Indonesia itu sendiri. Namun semakin bangsa Indonesia masuk lebih jauh ke ranah 
dunia intenasional, budaya dan bahasa Indonesia justru semakin di jauhi oleh 
masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa budaya dan bahasa Indonesia ini kurang 
dikenal oleh dunia internasional.  

Wajib budaya telah ditanamkan kepada masyarakat sejak dini, terbukti dengan 
mata pelajaran wajib, seperti bahasa Indonesia, dimana pelajaran ini pasti ada disetiap 
jenjang pendidikan, begitu juga dengan budaya Indonesia yang  mana pendidikan 
kesenian untuk setiap jenjang pendidikan telah dilaksanakan. Dan juga diperjelas lagi 
dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib 
dan berhak ikut serta dalam pembelaan negara. Melestarikan Bahasa Indonesia 
merupakan sebuah pembelaan produk kebudayaan Indonesia dari ancaman-ancaman 
luar negeri maupun dalam negeri.  

Dengan adanya pengenalan budaya dan bahasa Indonesia maka masyarakat pun 
akan semakin mengenal dan melestarikan budaya dan bahasa Indonesia, memper-
tahankannya dari pengaruh globalisasi yang kian mendominasi bahkan di dalam tubuh 
bangsa Indonesia. 
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