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ABSTRACK 

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika 

perkembangan bahasa yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Secara filosofi 

Negara Indonesia memiliki 742 bahasa diseluruh Indonesia. Ini menyatakan bahwa 

Negara Indonesia membutuhkan satu bahasa sebagai bahasa pemersatu(Persatuan, 

2008). Sehingga dalam prosesnya memiliki dinamika bahasa yang sampai pada di 

resmikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional Indonesia. Yang diawali 

dari ditetapkannya bahasa melayu Riau sebagai bahasa Indonesia, selanjutnya 

dideklarasikan pada momentum Sumpah Pemuda pada 28 oktober 1928 dan 

selanjutnya diresmikan pada 18 agustus 1945 bersamaan dengan diberlakukannya 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

Kata- kata Kunci:  Dinamika Bahasa Di Indonesia, Penggunaan, Pidginisasi 
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PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa merupakan komponen penting dalam 

aktifitas. Melalui bahasa, individu dapat berinteraksi dengan individu yang lain. 

Dengan kata lain bahasa adalah poin penting dalam kehidupan. Dimunculkan dari 

adanya perbedaan atau bisa disebut keragaman menjadikan perlu adanya bahasa 

pemersatu. Ini memungkinkan agar individu tersebut dapat meningkatkan taraf 

hidup yang lebih baik dari sebelumnya.  

Dengan adanya bahasa Indonesia yang di awali dari keberagaman, sehingga 

muncullah bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Melayu Riau sebagai bahasa 

Nasional Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia muncul dinamika dari 

sebelum terbentuknya bahasa Indonesia sampai saat ini.  

Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu memiliki berbagai kosa kata 

yang dapat digunakan sesuai dengan konteks dan tujuan pembicaraan dalam 

mailto:arisks0605@gmail.com
mailto:deyananuruintan232@gmail.com
mailto:syarawahyu20@gmail.com
mailto:mira83767@gmail.com
mailto:silvibeben@gmail.com
mailto:ekokuntarto@unja.ac.id


2 

 

 
 

aktifitas sehari-hari. Ini menjadikan bahasa Indonesia terkenal dengan 

keluwesannya. Dengan adanya konteks perbedaan penggunaan menjadikan 

dukunan dari dinamika bahasa Indonesia sampai saat ini.  

Dinamika juga didukung oleh adanya pidginisasi. Maksud dari pidginisasi ialah 

proses perubahan suatu bahasa akibat komunikasi antar penutur yang berbeda 

bahasanya. Ini terjadi akibat adanya proses masuknya kebudayaan luar yang masuk 

ke Indonesia akibat kerjasama antar Negara.  

LANDASAN TEORI 

Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk 

menyampaikan sesuatu kepada orang lain.sesuatu pembicara agar mudah dipahami 

dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan 

(H. Rizky, 2012). 

Didalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi 

pula sebagai bahasa pengantar dilembaga lembaga pendidikan mulai dari taman 

kanak kanak sampai dengan perguruan tinggi kecuali didaerah derah bahasa seperti 

daerah bahasa Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Makassar. Didaerah bahasa 

ini bahasa daerah yang bersangkutan dipakai sebagai bahasa pengantar sampai 

dengan tahun ke-3 pendidikan dasar. Sebagai alat perhubungan alat tingkat nasional 

bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah 

dan masyarakat luas, alat oerhubungan antar daerah dan antar suku, dan juga 

sebagai alat perhubungan dalam masyarakat yang latar belakang sosial budaya dan 

bahasa yang sama (Pramukti, 2014).  

Dalam hal ini bahasa digunakan  sebagai  keterampilan yang khusus yang 

kompleks, berkembang dalam diri anak anak secara spontan, tanpa usaha sadar atau 

intruksi formal, dipakai tanpa memahami logikayang mendasarinya secara 

kualitatif sama dalam diri setiap orang dan berbeda dari kecakapan kecakapan lain 

yang sifatnya lebih umum dalam memproses informasi  atau berperilaku secara 

cerdas (Rizky, 2012).  

 

 

PEMBAHASAN 

Indonesia adalah Negara yang memiliki keragaman dari suku, bahasa, agama, 

ras, adat istiadat dan lain-lain. Yang mana salah satunya memiliki 742 bahasa dari 

Sabang sampai Merauke, 733 bahasa diantaranya merupakan bahasa yang masih 

hidup atau masih digunakan oleh penuturnya(Tondo, 2009). Yang  menjadikan 

Indonesia memerlukan satu bahasa untuk menjadi bahasa pemersatu dari 
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keberagaman yang ada. Dinamika bahasa di Indonesia dimulai sejak belum adanya 

bahasa pemersatu sampai saat ini. Perkembangan bahasa Indonesia juga dilalui 

dengan proses yang lama dan tidak mudah banyak sekali tuturan yang digunakan 

dinegara tercinta ini. Sehingga untuk menyatukan dan menjadikan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa pemersatu sangat membutuhkan perjuangan dan semangat pantang 

menyerah. Kedua hal tersebut dimiliki oleh para pemuda dan para pejuang 

terdahulu sehingga dapat berhasil dan memiliki bahasa kebangsaan kita sendiri. 

Dinamika Bahasa di Indonesia 

Sebelum Indonesia merdeka bangsa indonesia adalah bahasa perjuangan yang 

mampu melecutkan nasionalisme dan memberi semangat untuk pantang menyerah 

dan terus berjuang. Dalam hal ini bahasa Indonesia kemudian diresmikan 

penggunaannya pada 28 agustus 1945, bersamaan dengan mulai berlakunya 

Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia termasuk salah satu ragam bahasa 

Melayu. Ragam yang dipakai oleh bahasa Indonesia adalah Bahasa Melayu Riau. 

Pada abad ke-19 Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca yaitu bahasa 

pengantar dalam pergaulan antar etnis dan suku-suku dikepulauan Nusantara. 

Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa penghubung dalam kegiatan 

perdagangan Internasional diwilayah Nusantara (Kuntarto, 2018). 

Bahasa Melayu Riau dipilih bukan karena jumlah pengguna bahasanya, tetapi 

dilihat dari kosa kata atau tutur kata yang lebih mudah dipahami dibanding dengan 

bahasa dari daerah lainnya di Indonesia. Dengan adanya pemilihan bahasa ini 

menjadikan pemimpin tidak dipandang mengistimewakan salah satu daerah 

dikarenakan jumlah penutur bahasa yang lebih banyak. Sehingga inilah kearifan 

dari pemimpin kita dahulu.  

Ditetapkannya bahasa Melayu sebagai lingua franca dibuktikan dengan adanya 

prasasti dan sumber-sumber dokumen sebagai bukti penguat. Yang mana menurut 

sejarah orang-orang Persia, Cina, dan Arab pernah dating ke Nusatara untuk belajar 

agama Budha di kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sruwijaya menjadikan Candi Muaro 

Jambi sebagai perguruan tinggi Budha pertama di Indonesia yang bernama 

Universitas Nalanda. Pada masa inilah diduga bahasa Melayu berkembang.  

Selanjutnya ditandai dengan para tokoh pemuda membuat ikrar untuk 

menetapkan bahasa Melayu yang disebut Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan Indonesia. Ikrar ini dicetuskan melalui Sumpah Pemuda. Kemudian 

dilanjutkan peresmian pada tanggal 18 agustus 1945 Bahasa Indonesia secara 

Yuridis Formal diakui sebagai Bahasa resmi Negara dan bahasa persatuan bangsa.  

Perkembangan Bahasa Indonesia 

Perkembangan bahasa dilalui dari proses yang cukup panjang, yang salah 

satunya terdapat proses pidginisasi yaitu, proses perubahan suatu bahasa akibat 

komunikasi antar penutur yang berbeda bahasanya. Fenomena ini terjadi 
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dibeberapa kota pelabuhan di Nusantara bagian timur, misalnya di Manado, 

Ambon, dan Kupang. Orang-orang Tionghoa di Semarang dan Surabaya juga 

menggunakan varian bahasa Melayu Pidgin. Di Batavia, abahasa Melayu pingin 

(Melayu-Tionghoan), bahkan dipakai sebagai bahasa dibeberapa surat kabar. 

Varian-varian lokal tersebut kemudia dikenal sebagai Bahasa Melayu Pasar.  

Tabel 1. Kosa Kata Bahasa Indonesia yang Berasal Dari Bahasa Asing 

Kata-Kata Bahasa Indonesia Pinjaman Dari Bahasa Asing 

Arab Parsi Portugis Belanda Cina 

Masjid, 

kalbu, kitab, 

kursi, 

selamat, dan 

kertas 

Anggur, 

cambuk, 

dewan, 

saudagar, 

tamasya dan 

tembakau. 

Gereja, 

sepatu, 

sabun, meja, 

bola, bolu, 

dan jendela. 

Asbak, polisi, 

kulkas, 

kenalpot, dan 

stempel. 

Pisau, tauge, 

tahu, loteng, 

teko, tauke, 

dan cukong. 

(Kuntarto, 2018) 

Proses selanjutnya melalui karya sastra yang memperluas penyebaran Bahasa 

Indonesia. Seperti buku yang tulis oleh Marah Rusli dan Merari Siregar yang 

mengeluarkan buku-buku, sehingga bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk 

menyatakan sastra di Indonesia.  

Kemudian pada Era Kemerdekaan banyak peristiwa-peristiwa terjadi yang 

berkaitan dengan perkembangan Bahasa Indonesia yaitu pada tahun 1953 untuk 

pertama kalinya berhasil disusun kamus bahasa Indonesia oleh W.J.S 

Poerwodarminta. Dalam kamus tersebut kata berjumlah mencapai 23.000(Kuntarto, 

2018). 

Kemudian pada tahun 1980-an banyak produk asing masuk ke Indonesia yang 

menyebabkan kemunculan istilah asing menyebar di Indonesia ditambah lagi 

dengan banyak perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia yang 

menetapkan suatu persyaratan kemampuan berbahasa inggris atau bahasa asing 

agar dapat bekerja  di dalam perusahaan tersebut. Sehingga menimbulkan degradasi 

bahasa, yang mana bahasa yang digunakan sudah tidak sesuai lagi dengan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Di dalam tatabahasa dibahas berbagai kaidah, baik 

kaidah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, maupun wacana (Satromiharjo, 

n.d.). 

Kemunculan media sosial jenis baru berbasis internet seperti whattsapp, 

youtube, instagram, facebook, sms, twitter, dan lain-lain mendorong makin 

terpuruknya bahasa Indonesia. Yang mana keterpurukan tersebut bukan lagi pada 

keterpurukan kosa kata melainkan pada tatanan makna dan wacana. Bahasa yang 

pada awalnya sebagai alat pemersatu kini berubah menjadi alat pemecah belah 

bangsa. Gaya bahasa hiperbola, ironi, sarkasme, sinisme, dan lain-lain yang 

bermakna kasar telah mempengaruhi bahasa Indonesia sendiri. Di sisi lain, 

penggunaan istilah asing juga sangat mengkhawatirkan. Yang mana generasi 



5 

 

 
 

bangsa Indonesia sekarang lebih menyukai dan menggunakan istilah asing dan 

bahasa kekinian pada aktivitas sehari-hari.  

Kecendrungan dalam pers saat ini menimbulkan kekhawatiran bagi bangsa 

Indonesia. Yang pertama, bertambahnya jumlah kata-kata singkatan (akronim). 

Kedua, banyak penggunaan istilah-istilah asing atau bahasa asing dalam media 

massa.  

Dalam hal ini, disimpulakan bahwa bahasa Indonesia sudah mulai bergeser 

menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris dan bahasa gaul. Pada kalangan 

pelajar sendiri sudah muncul bahasa baru yang terbentuk dari percampuran antara 

bahasa asing, Bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Bahasa ini disebut bahasa gaul. 

Keterpurukan ini terjadi umumnya pada generasi muda. Bahkan ada beberapa 

kalangan yang beranggapan bahwa kaum intelek adalah mereka yang menggunakan 

bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik total menggunakan bahasa 

asing ataupun mencampur adukkan bahasa asing tersebut dengan Bahasa Indonesia. 

Dengan alasan globalisasi, pencampuran Bahasa Indonesia dengan bahasa 

asing justru semakin marak. Sebagai dampak dari sikap tidak menghargai Bahasa 

Indonesia ini, banyak pelajar yang tidak mendapatkan nilai tinggi pada pelajaran 

Bahasa Indonesia. Bahkan banyak pelajar yang tidak lulus Ujian Nasional adalah 

karena mereka tidak mendapatkan nilai yang baik dalam pelajaran Bahasa 

Indonesia, yang terjadi karena mereka menganggap remeh pelajaran Bahasa 

Indonesia itu sendiri.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelajar menganggap remeh pelajaran 

Bahasa Indonesia. Pertama, adanya anggapan tidak perlu lagi belajar Bahasa 

Indonesia karena mereka sudah terbiasa menggunakan Bahasa Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari, meskipun Bahasa Indonesia seadanya. Padahal 

kenyataannya penguasaan bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi tingkat 

masyarakat melainkan sebagai cermin karakter, budaya, perilaku, sikap dan jati diri 

bangsa.  

Kedua, karena adanya kemerosotan moral bangsa Indonesia sejak beberapa 

tahun terakhir. Kemerosotan moral bangsa yang dicerminkan dalam berbagai 

tindakan kekerasa, terorisme, dan criminal menimbulkan rasa malu berbahasa dan 

sebagai masyarakat Indonesia dalam pergaulan Internasional.  

Ketiga, sebagai akibat adanya globalisasi muncul beragam konsep globalisasi 

termasuk dalam percaturan dan pergaulan. Banyak kalangan masyarakat Indonesia 

yang berhasil menjalin hubungan pergaulan Internasional. Ini menyebabkan tidak 

berhasilnya hubungan pergaulan Internasional yang menimbulkan tidak sukanya 

masyarakat menggunakan Bahasa Indonesia, dan lebih suka menggunakan bahasa 

asing. 
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Dinamika Penutur 

Selanjutnya, diikuti dengan adanya perkembangan penutur yang diteliti secara 

statistik. Perkembangan secara kasar atau global penutur bangsa indonesia mulai 

tahun 1928 mengalami perkembangan diluar estimasi BPS (1971) disajikan dalam 

table berikut ini. 

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Dan Penutur Bahasa Indonesia 1928-1990 

 1928 1950 1971 1990 (5 tahun 

keatas) 

Penduduk 59.100.000 76.000.000 118.367.850 179.247.743 

Penutur BI 2.940.000 - 48.275.879 134.240.007 

Persentase 4,9% - 40,8% 75,0% 

(Suyanto, 2011) 

Dalam kaitannya dengan dinamika daerah, Jakarta adalah daerah yang paling 

banyak menggunakan tuturan bahasa Indonesia dengan dibuktikan sebanyak 63% 

penutur asli dan hanya 0,1% yang bukan penutur bahasa Indonesia. Ada beberapa 

penyebab yaitu yang pertama iJakarta sudah sejak dahulu menjadi penutur bahasa 

melayu, yang kedua dialek Melayu Betawi berasal dari proto Melayu, yang ketiga 

ditunjukan pada kata Batavia yang berubah menjadi Jakarta dan merupakan wadah 

beraneka macam suku karena merupakan pusat perdagangan.  

Kemudian apabila dibandingkan pada daerah pedesaan yang bukan merupakan 

penutur asli bahasa Indonesia sangat menonjol, baik yang dapat berbahsa Indonesia 

maupun tidak.  Dipedesaaan lebih didominasi dengan bahasa Indonesia tetapi bukan 

penutur asli bahasa Indonesia. Hal itu disebabkan oleh komposisi penutur menurut 

tenpat tinggal memang sebagian besar berada dipedesaan. Selain itu, migrasi diluar 

(antar pulau dan provinsi) dan urbanisasi saat itu dipedesaan sangat tinggi. Bahkan 

dikenal bahwa kehidupan dikota yang paling sengsara lebih baik dari pada 

kehidupan didesa karena bahasa dikota sudah menggunakan bahasa asli bahasa 

Indonesia. 

Tabel 3. Jumlah penduduk menurut tempat tinggal, jenis kelamin, bahasa yang digunakan 

sehari hari tahun 1980 

 Bahasa 

Indonesia(biling

ualism) 

Bukan Bahsa Indonesia Jumlah menurut 

jenis kelamin & 

total 
Bisa berbahasa 

Indonesia 

Tidak bisa 

berbahasa 

Indonesia 

L P L P L P L P 

K

o

ta 

5.628.

365 

5.417.

733 

8.098.6

13 

7.353.0

31 

2.714.9

12 

3.633.1

14 

16.411.

891 

6.403.8

78 

D

e

3.389.

546 

3.204.

977 

31.325.

991 

25.670.

760 

21.794.

242 

28.545.

188 

56.509.

779 

57.420.

925 
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s

a 

K

+

D 

9.017.

546(51

.12%) 

8.622.

710(49

,88%) 

39.424.

605(54

,42%) 

33.023.

791(45

,58%) 

24.509.

154(43

,24%) 

32.178.

302(56

,76%) 

72.981.

670(49

,70%) 

73.823.

803(50

.30%) 

J

m

l 

K

+

D 

17.640.621(12,0

2%) 

74.448.396(49,3

6%) 

56.687.456(38,6

2%) 

146.775.473(100

%) 

(Suyanto, 2011) 

Jika dilihat dari table diatas bahwa jumlah penutur yang merupakan penutur bahasa 

Indonesia atau nahasa Indonesia sebagai nahasa pertama hanya 12,02% . Dan penduduk 

yang bahasa ibunya selain bahasa Indonesianya menvapai 87,98%.  

Dapat dikatakan bahwa masyarakat desa dan kota mengalamai perbedan yang 

signifikan tentang penuturan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia asli belum terlalu 

digunkan oleh masyarakat desan. Ada cara lain untuk menguasai bahasa Indonesia yaitu 

melalui pengalaman yang diperoleh dari aktivitas migrasi penduduk antar pulau atau antar 

provinsi maupupn urbanisasi. 

PENUTUP 

Bahasa Indonesia termasuk salah satu ragam bahasa Melayu. Ragam yang 

dipakai oleh bahasa Indonesia adalah Bahasa Melayu Riau. Pada abad ke-19 Bahasa 

Melayu sudah menjadi lingua franca yaitu bahasa pengantar dalam pergaulan antar 

etnis dan suku-suku dikepulauan Nusantara. Bahasa Melayu juga digunakan 

sebagai bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan Internasional diwilayah 

Nusantara.  

Bahasa Melayu Riau dipilih bukan karena jumlah pengguna bahasanya, tetapi 

dilihat dari kosa kata atau tutur kata yang lebih mudah dipahami dibanding dengan 

bahasa dari daerah lainnya di Indonesia. Didalam perkembangan bahasa Indonesia 

ini  terjadi proses pidginisasi yaitu, proses perubahan suatu bahasa akibat 

komunikasi antar penutur yang berbeda bahasanya. Fenomena ini terjadi 

dibeberapa kota pelabuhan di Nusantara bagian timur, misalnya di Manado, 

Ambon, dan Kupang.Proses selanjutnya adalah persebaran bahasa Indonesia 

melalui karya sastra yang diperkenalkan oleh para penulis Nusantara. Namun pada 

saat era reformasi masuk ke Indonesia bahasa Indonesia sedikit tergeser karena 

adanya bahasa asing yang muncul dan mereka menganggap bahwa tidak perlu lagi 

belajar bahsa Indonesia karena sudah sering mengucapkannya, didukung pula oleh 

kemrosotan moral yang ditandai tindakan kekerasan, dan juga karena pengaruh 

globalisasi. Dinamika perkembangan bahasa Indonesia juga diikuti oleh 

perkembangan penutur secara statistik yang menunjukan perbedaan jumlah penutur 

dari kota dan desa. 
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Dinamika Perkembangan Bahasa Indonesia yang terjadi pada masyarakat di 

Indonesia melalui proses yang panjang. Dari sebelum di tetapkannya Bahasa 

Melayu sebagai Bahasa Indonesia sampai sampai Bahasa Indonesia itu ditetapkan 

sebagai Bahasa Nasional, dan sampai sekarang. Dari artikel diatas diperoleh bahwa 

mulai lunturnya penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kegiatan 

sehari-hari. Untuk itu, penulis menyarankan agar kita sebagai generasi penerus 

bangsa untuk tetap menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagai 

bahasa persatuan yang menyatukan keberagaman di Indonesia. Sehingga dengan 

ini, Bangsa Indonesia lebih mudah dikenali dari ciri khas bahasa yang digunakan.  
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