
MORALITAS BAHASA DI TENGAH GERUSAN BUDAYA 

Prof. Sahid Teguh Widodo, M.Hum., Ph.D. 

PUI JAVANOLOGI 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

Oktober 2020  

 



Kita dan Bahasa  
• Fungsi yang melekat pada Bahasa adalah sebagai Alat Komunikasi. 

• Bahasa adalah Sistem Simbol Bunyi yang dapat digunakan untuk 
berinteraksi di tengah Kehidupan Sosial yang Dinamis! 

• Bahasa digunakan manusia untuk berdialog dengan dirinya Bahasa 
digunakan dengan cara berbeda.  

• Bahasa adalah Cermin Moralitas Sosial dan Perilaku Masyarakat 

• Bahasa adalah “kode moral” sebuah kolektif social. Bahasa 
berperanan dalam dialog manusia dengan dirinya sendiri 
(menumbuhkan Jiwa “humanitat”, lingkungan sosial, dan alam 
semesta. 

 

 

 



Bahasa dan Semesta Raya 

Tiga Pilar Landasannya: 

1. Bahasa sebagai Pilar kehidupan manusia menjalani Kebajikan Hidup 
sebagai individu, bagian kolektif social, dan Insan Tuhan di Dunia. 

2. Bahasa sebagai Pilar Nilai Kesantunan untuk menjaga Moral 
antarsesama, menjalani hidup dan Kehidupan bersama. 

3. Bahasa sebagai Pilar Daya Tarik perhatian manusia dalam konteks 
ketaatannya pada aturan, hukum, dan konvensi sosial yang 
menjamin Keberlangsungan Peradaban. 



Bahasa Kemanusiaan 

• Dikisahkan oleh Erwin Panosky (1963) tentang Akhir Kehidupan 
Immanuel Kant, “…. Sekarang aku sakit keras. Mata dan pendengar-
anku kian berkurang. Namun, satu yang masih tetap ada dan aku pu-
nyai, yaitu rasa kemanusiaan. Walau aku takmungkin lagi menghindar 
dari kematian.” 

• Victor Hugo (dalam Wolter, 1981): …. Kami menerima kematian, tapi 
kita tidak tau kapan itu akan dating. 

• Adams (1971): …. Itu pentingnya menjaga prinsip, mengkaji dan beru-
saha dalam kehidupan yang semakin rentan ini” 

• Manusia perlu berbahasa (yang baik) untuk mencapai darjah “homo 
humanus” ialah manusia yang memiliki jiwa yang lembut, rasa kema-
nusiaan, dan mahluk berbudaya. Bahasa merupakan SARANANYA!  



• Bahasa mungkin saja menyatakan kegetiran, penderitaan, kengerian, 
kekotoran, kesakitan, bahkan aniaya sekalipun. Akan tetapi, titik-
beratnya ialah bagaimana cara bahasa itu disampaikan, sikap 
berbahasa, tekanan-tekanan, dan estetika bahasanya. 

• Moralitas bahasa menekankankan gaya dan estetika daripada isi dari 
kritik sosialnya.  

 



RAGAM BAHASA 

Ragam Bahasa sering disebut Laras Bahasa, adalah vareasi bentuk 
Bahasa berdasarkan konteksnya (situasi, topik, media, tujuan, serta 
relasi tuturan dan penuturnya) 

Ragam Bahasa bukanlah ATRIBUT TETAP seseorang (berbeda dengan 
DIALEK) 

Seorang bias menguasai atau menggunakan berbagai bentuk ragam 
Bahasa berdasarkan situasi dan konteksnya.  

Klasifikasi Ragam Bahasa: Berdasarkan  



SLANG DAN PROKEM 

Slang adalah ragam bahasa musiman yang dituturkan oleh kelompok sosial 
tertentu dalam situasi informal. Slang biasanya digunakan untuk berkomunikasi 
internal di dalam suatu kelompok ataupun untuk membina identitas diri. 

Bahasa prokem disebut juga sebagai Bahasa Gaul khas Indonesia. Bahasa yang 
telah mengalami penyimpangan. Bahasa prokem awalnya digunakan oleh 
kelompok Preman (kalangan tertentu) untuk berkomunikasi yang bersifat 
rahasia. Caranya: mencari kata sepadan, mengginakan vareasi angka-angka, 
penggantian fonem, distribusi fonem, penambahan awalan, sisipan, atau 
akhiran. Masing-masing komunitas (daerah) memiliki rumusan sendiri-sendiri. 
Bahasa prokem mengalami pergeseran fungsi dari bahasa rahasia menjadi 
bahasa pergaulan anak-anak remaja. Debby Sahertian (1999) menerbitkan 
kamus Bahasa Gaul. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fonem


KASUS “ANJAY” 

STATIC VIEW : 

Bentuk, makna, dan Fungsi 
Struktur dan Kelas Kata 
Leksikal dan Gramatikal 

DINAMIC VIEW : 

Pemanfaatan potensi bahasa, 
pemakai dan pemakaian bahasa, 

setting (…), tingkat bahasa, 
kontak dan ragam bahasa 

STRATEGIC VIEW : 

Teknik dan strategi 
penggunaan, Pola dan Ragam, 
Lintas kultural, Bahasa “Semu” 

Anjir, Anjay, Anjoy, Anjrit, Njir 



KATARSIS BAHASA 

• Katarsis bahasa adalah proses “pembersihan diri” bahasa berdasarkan 
kenyataan atau peristiwa-peristiwa pemakaiannya dalam konteks kekinian. 

• Katarsis bahasa menjadi penting HADIR ketika jagad pemakaian bahasa 
mempertontonkan komentar-komentar yang sangat kasar (Keliaran Sos-med), 
memojokkan, kata-kata umpatan yang (maaf) menjijikkan! 

• Katarsis Bahasa adalah bentuk “Sublimasi” Kejenuhan, Penawar “luka-luka 
perjalanan kehidupan”. 

• Katarsis bahasa digelorakan untuk menolak emosi primitif masyarakat sendiri 
yang mulai merasa senang dan terhibur dengan segala bentuk pengunaan 
bahasa yang kasar dan jelas-jelas bertentangan dengan moralitas bahasa! 

• “Anjay” sebagai rangsang artifisial tidak selalu berakibat pada dampak artifisial 
saja, lebih dari itu! 

 



Epilog: 

Santun dalam berbahasa bersandar pada 3 nilai dasar kehidupan:  

(1) Kesadaran Berketuhanan 

(2) Kesadaran berkesemestaan 

(3) Kesadaran Berperadaban 

Kesantunan Berbahasa sepatutnya menyentuh kesadaran manusia, kesadaran, 
memori, feeling, dan bawah sadar manusia 

Menjaga moralitas bahasa, dapat memper-sempit ruang yang amoral dan 
meningkatkan kajian-kajian kebahasaan sehingga mampu mengontrol stimuli-
bahasa yang sering dibiarkan liar pada ranah praksisnya.  
 

Moralitas bahasa dijaga oleh perangkat hukum, control yang bersifat mengikat, 
wajar diterima mengingat potensi penghancuran peradaban justru dimulai dari 
bahasanya.  

 



Terima kasih 
 


