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BAHASA INDONESIA DAN KEKAYAAN REGISTERNYA1)

oleh Wahya2)

1. Keberagaman Bahasa dalam Berkomunikasi

Agama mengajarkan bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna diciptakan oleh

TuhanYang Mahakuasa bebas menentukan jalan hidup, ada pilihan. Dalam konteks kehidupan,

masalah pilihan ini mewarnai aktivitas manusia sejak adanya peradaban mereka di bumi. Secara

folosofis, memilih menunjukkan adanya maujud atau entitas lebih dari satu karena tanpa adanya

maujud yang lebih dari satu tidak mungkin manusia dapat memilih.

Bahasa sebagai sarana paling penting dalam mewujudkan perasaan dan pikiran manusia

menyediakan keperluan untuk memilih ini karena sejak diciptakan manusia sudah dianugerahi

Tuhan potensi untuk memilah melalui potensi verbalnya. Dengan memilah manusia dapat

memilih. Bukanlah hal yang mengherankan apabila sarana untuk memilih ini begitu berlimpah

dalam bahasa manusia. Linguistik membuktikan semaraknya unsur berpasangan dalam bahasa.

Unsur ini mengandung keberagaman dalam semua tataran.bahasa, dari bunyi sampai wacana,

dari leksikon sampai struktur kalimat. Bahasa bukanlah sistem tunggal. Bahasa adalah

variabilitas (bandingkan dengan Chambers dan Trudgill, 1994: 145), begitulah sebuah paradigma

yang pada awal kemunculannya mendapat tantangan dan penentangan.

Kita dapat menelusuri keberlimpahan bahasa melalui kajian semantik leksikal pada unsur

berpasangan. Unsur berpasangan ini bisa diamati pada hubungan makna yang dikenal dengan

istilah sinonimi atau antonimi. Dalam sinonimi, pasangan menunjukkan kesamaan atau

kemiripan makna. Dalam antonimi, pasangan menunjukkan perlawanan makna. Dalam konteks

penggunaan bahasa Indonesia, pada suatu waktu kita dapat memilih yang diinginkan,

menyediakan atau menghidangkankah, kecil atau mungilkah, susunan atau strukturkah, isi atau

valumekah, telur atau telorkah, buat atau bikinkah? Pada kesempatan yang lain, kita pun dapat

memilih yang diperlukan, yang besar atau yang kecilkah; yang halus atau yang kasarkah, yang

manis atau yang pahitkah? Dalam kekayaan leksikonnya, bahasa Indonesia menyediakan
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kosakata tersebut. Semuanya dapat digali dalam repertoar masyarakat bahasa. Ada pilihan.

Bergantung pada situasi sosial yang memengaruhi pembicara dan interlokutornya saat

berkomunikasi, kata-kata itu terpilih muncul.

2. Bahasa dan Register

Dalam tradisi bahasa, manusia dapat menggunakan media bahasa lisan atau tulis untuk

melaksanakan komunikasi dengan sesamanya. Bahasa lisan memiliki berbagai variasi. Demikian

pula bahasa tulis. Bahasa membuka lebar pintu pilihan untuk melaksanakan fungsi sosialnya.

Dialek dan register atau ragam dan laras menunjukkan begitu beragamnya pilihan yang tersedia.

Tempat yang ditinggali, usia yang dimiliki, tingkat sosial yang diduduki dapat menunjukkan

keberagaman dialek, variasi bahasa berdasarkan pemakainya. Maksud apa yang ingin

disampaikan dan topik apa yang dibicarakan, dengan cara bagaimana disampaikan dan kepada

siapa hal itu ditujukan (field, mode, dan tenor atau style, Hudson, 1988: 49), menyebabkan

timbulnya berbagai register, variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya (Halliday dan Hasan,

1992: 56).

Topik bisa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga, pekerjaan

kantor, olahraga, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Media yang kita gunakan saat berkomunikasi

bisa berupa ragam lisan atau tulisan. Interlokutor yang dapat diajak bicara dapat salah seorang

anggota keluarga, teman, atau atasan kita. Orang akan berkomunikasi menggunakan variasi

berbeda sesuai dengan matra di atas.

Dengarkanlah bagaimana seorang pembaca berita di layar kaca mengucapkan kata-kata.

Simaklah bagaimana seorang reporter sepak bola menyajikan laporan pandangan mata langsung

dari stadion tempat belangsungnya pertandingan. Perhatikanlah bagaimana seorang presiden

berpidato di hadapan anggota dewan. Amatilah bagaimana ketika teman kita berbincang-bincang

di warung nasi. Dari beberapa peristiwa bahasa yang menggunakan sarana lisan itu, ada

perbedaan intonasi. Kita dapat mengenal orang sedang berbicara tentang apa.dan di mana dari

tempo suaranya. Ada unsur suprasegmental atau fonologi yang.menonjol yang membedakan di

antara peristiwa bahasa tadi.

Bandingkan bahasa surat dari seorang anak kepada orang tuanya dengan bahasa surat

lamaran anak itu ke sebuah perusahaan atau bahasa surat anak itu saat meminta izin kepada

seorang dosen untuk tidak dapat mengikuti perkuliahan. Ada perbedaan yang menunjukkan
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variasi dalam peristiwa bahasa tadi, apakah pilihan kata, bentuk kata, atau susunan kalimatnya.

Ada perbedaan gaya antara tulisan fiksi dan nonfiksi. Begitulah variasi pemakaian bahasa dalam

konteks sosial penggunaannya. Sungguh berlimpah!

Dari satu sisi, konteks sosial penggunaan bahasa menghasilkan variabilitas bahasa dan ini

tidak dapat dimungkiri. Dari sisi lain, fungsi pemakaian bahasa dapat memicu pula variabilitas

bahasa ini. Sebagai contoh, bahasa yang berfungsi ekspresif pada puisi jelas berbeda dengan

bahasa yang berfungsi argumentatif pada karya ilmiah. Ungkapan pada zaman dahulu …,

menyusul surat kami …, dan dari hasil pengamatan dapat disimpulkan … menunjukkan adanya

cara dan media yang berbeda. Sekali lagi itulah register.

Beralih pada situasi lain. Bandingkanlah ketika seorang birokrat berbicara mengenai

topik politik dan di sampingnya seorang linguis berbicara masalah bahasa Indonesia mereka

duduk bersama dalam sebuah seminar. Paling tidak kita dapat menyimak beberapa kata dan

istilah yang berbeda terkait dengan bidang yang dibahas. Misalnya, kata kedaulatan, negara, dan

pemerintah muncul dalam pembicaraan birokrat tadi saat mengupas masalah politik. Kata

penutur, kalimat, dan paragraf muncul dalam pembicaraan linguis saat membahas masalah

bahasa. Ada perbendaharaan kata yang berbeda dalam kedua ranah itu. Itulah ciri register.

3. Slang dan Jargon, Kata Tabu dan Eufemisme

Situasi dan latar sosial akan memengaruhi gaya berbicara dan menulis seseorang.

Masyarakat tertentu akan menggunakan variasi bahasa takresmi atau slang ketika mereka

berbicara dalam kelompoknya, misalnya, remaja dengan bahasa prokem atau gaulnya. Para

ilmuwan bidang ilmu tertentu akan menggunakan istilah tertentu dalam jargonnya. Penggunaan

unsur bahasa tertentu pada setiap kelompok itu tidaklah bebas, melainkan ada kepentingan

tertentu dan aturan atau konvensi tertentu (Hudson, 1988: 52). Kata sepokat ‘sepatu’ dan bokap

‘bapak’, misalnya, menjadi kata yang disepaki oleh kelompok slang tertentu. Kata fonem,

morfem, dan klausa merupakan sebagian istilah teknis yang konvensional dalam bidang

linguistik. Kelompok kata pertama menandai bahasa ragam tidak resmi yang umumnya dipakai

di kalangan remaja. Itulah slang. Kelompok kata kedua menandai bahasa ragam resmi yang

dipakai di kalangan ilmuwan bahasa. Itulah jargon.

Penggunaan unsur bahasa dalam kaitan situasi sosial tertentu bisa saja bercampur. Tidak

mutlak resmi dan tidak resmi, teksnis dan tidak teknis, bisa membentuk variasi atau gradasi
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(Hudson, 1988: 50). Sebagai contoh, kata air merupakan kata tidak teknis, tetapi hidrogen

dioksida merupakan istilah teknis. Kata membuat merupakan kata resmi, tetapi kata membikin

merupakan kata tidak resmi. Variasi kalimat berikut dapat muncul memuat kata-kata itu.

resmi, teknis : Mereka membuat penampung hidrogen dioksida.

tesmi, tidak teknis : Mereka membuat penampung air.

tidak resmi, teknis : Mereka membikin penampung hidrogen dioksida.

tidak resmi, tidak teknis : Kami membikin penampung air.

Pernyatan keempat variasi di atas dapat muncul dalam komunikasi karena kepentingan dan

konvensi tertentu. Untuk tujuan tertentu, kita dapat mengarahkan penggunaan variasi tertentu

pula. Misalnya, resmi dan teknis untuk komunikasi ilmiah, tetapi tidak resmi dan tidak teknis

untuk komunikasi santai dalam keluarga. Terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia ragam

ilmiah, perlu dilakukan penelitian dengan model pendataan seperti di atas.

Dalam situasi tertentu kata tabu dan eufemisme dapat muncul. Kata tabu merupakan kata

yang dianggap kasar atau tidak sopan. Kata ini bisa muncul dalam situasi tertentu, misalnya,

ketika marah atau memaki. Dalam situasi seperti ini. kata goblok bisa meluncur. Eufemisme

merupakan bentuk penghalusan sebuah ekspresi dengan tujuan meredam efek yang tidak baik

kepada lawan bicara. Dalam dunia politik, eufemisme merupakan hal yang biasa. Misalnya,

ungkapan harga disesuaikan menggantikan harga dinaikkan. Jelas ada tujuan sosial tertentu

mengapa ungkapan itu yang dipilih. Berbeda dengan kata makian, yang seakan-akan tanpa

pembukus, lurus, eufemisme dibungkus dengan bentuk komunikasi tidak langsung, melengkung.

Komunikasi lurus atau melengkung sering menjadi pilihan karena adanya keperluan dan

konvensi tertentu. Hal ini pun tidak terlepas dari bahasa dalam konteks sosial pemakaiannya.

Komunikasi melengjung tentu harus dihindari dalam tulisan ilmiah. Namun, hal ini sering

ditempuh ketika orang tidak ingin berbicara kasar kepada kawan bicaranya. Apakah eufemisme

mendukung tata krama berbahasa?

4. Pemerkayaan Register Bahasa Indonesia

Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembinaan

dan pengembangan variasi-variasi bahasa Indonesia di dalamnya, termasuk register. Jika

pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia khusus pada ragam baku atau standar, perlu

diidentifikasi variasi-variasi apa yang termasuk di dalamnya. Adakah variasi yang mendapatkan
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prioritas dari sekian variasi yang ada yang akan dibina dan dikembangkan mengingat begitu

melimpahnya variasi yang menggunakan bahasa baku.

Register yang memanfaatkan ragam baku dapat menggunakan media lisan dan media

tulis. Register bermedia lisan yang memanfaatkan ragam baku, misalnya, berita di radio dan di

televisi, iklan di radio dan televisi, siaran pandangan mata yang bersifat nasional, misalnya,

siaran pertandingan olahraga, pemberitaan upacara berskala nasional, pemberitaan laporan

kunjungan para pejabat, baik di dalam maupun di luar negeri. Register bermedia tulis yang

memanfaatkan ragam baku, misalnya, bahasa dalam media massa cetak dan elektronik, buku,

kamus, surat dinas, karya ilmiah, iklan, papan pembertahuan untuk publik.

Register bermedia lisan dan tulis yang begitu banyak perlu memiliki standar penggunaan

bahasa. Untuk mengetahui ini semua perlu dilakukan penilaian di bawah koordinasi Pusat

Bahasa. Hanya media yang memenuhi standar penggunaan bahasa yang telah ditetapkanlah yang

dapat disebarkan secara nasional. Sebagai contoh, iklan yang segmentasinya nasional harus

menggunakan bahasa Indonesia yang resmi. Siaran radio dan televisi yang boleh ditayangkan

secara nasional hanyalah siaran radio dan televisi yang menggunakan bahasa Indonesia resmi.

Bahasa Indonesia bukan semata-mata alat komunikasi nasional, melainkan juga

mengandung martabat bangsa. Jika tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku,

penggunaan bahasa Indonesia secara nasional akan mendapatkan penilaian yang tidak baik dari

masyarakat negara lain. Memang untuk menerapkan kebijakan seperti ini bukanlah hal yang

mudah. Oleh karena itu, segala upaya pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan martabat

bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari kita semua.

Jakarta sebagai ibu kota negara harus paling depan menjadi contoh dalam menggunakan bahasa

Indonesia yang baik dan benar karena kota ini merupakan miniatur Indoneia. Demikian pula

perusahaan negara yang melayani masyarakat internasional secara langsung, seperti perusahaan

penerbangan nasional harus menajadi contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia ini. Apa

penilaian bangsa lain terhadap bangsa kita jika kita sebagai pemilik bahasa Indonesia kurang

memiliki perhatian terhadap penggunaannya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Martabat

bangsa Indonesia tergadai pada penggunaan bahasa Indonesia. Tentu kita akan menolak jika

bangsa lain menyebut oramg Indonesia tidak bermartabat karena kurangnya perhatian kita

terhadap penggunaan bahasa kita sendiri.
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