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ABSTRACK
Indonesia khususnya Yogyakarta sebagaikotapelajarbanyakdidatangioleh
orang-orang
yang
inginmelanjutkanstudinya
di
Yogyakarta.
Bagaimanacaramenjalinhubungandengan orang lain denganbahasa yang
tidaksama?
Menanganiperbedaanbahasadalamsatulingkungan
yang
baru,
dalamhalinilingkungankampusdimanasetiaptahunnyabanyakmahasiswabaru
yang berada di Yogyakarta.
MenggunakanBahasaPersatuanyaituBahasa Indonesia dalamkeseharian di
lingkungankampus demi kemudahankomunikasiantarmahasiswa.

BAB I

A.

LATAR BELAKANG MASALAH
Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Di Yogyakarta banyak
berdiri Universitas, Perguruan Tinggi, ataupun Sekolah Tinggi baik
negeri maupun swasta. Salah satu hal yang mendukung Yogyakarta
sebagai kota pelajar adalah terdapatnya kost-kostan mahasiswa

baik

putra maupun putri yang menjamur di berbagai sudut kota Yogyakarta
apalagi daerah yang dekat dengan suatu kampus Perguruan Tinggi dan
sejenisnya. Kampus yang notabene tempat melanjutkan studi pasti
mahasiswanya tidak hanya berasal dari satu daerah sana namun hampir
dari seluruh penjuru Indonesia dari ujung timur ke barat dan utara ke
selatan.
Saat ini, mahasiswa baru berada pada situasi dan lingkungan
yang baru, yaitu dunia perkuliahan. Dunia perkuliahan yang sangat
berbeda dengan dunia sekolah menuntut mahasiswa untuk lebih jeli
terhadap

apa

yang

terjadi

di

sekitarnya

dan

bagaimana

menanggapinya.Maka dari sinilah penulis ingin membahas tentang
perbedaan dan masalah yang ditimbulkan dari perbedaan bahasa daerah
di lingkungan kampus.

B.

RUMUSAN MASALAH
Dari salah satu perbedaan yang telah disebutkan di atas, penulis
mendapat suatu

pertanyaan yaitu “Bagaimana menjalin komunikasi

dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang berasal dari lain daerah?”

BAB II
A.

PENDEKATAN
Pengamalan Pancasila yang obyektif adalah pelaksanaan
Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan
Negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, yudikatif maupun semua
bidang kenegaraan lainnya (Notonagoro, 1971 : 44).
Pengamalan Pancasila yang subyektif adalah pelaksanaan
Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap
individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia.
Pengamalan Pancasila yang subyektif ini justru lebih penting dari
pengamalan obyektif, karena panegamalan yang subyektif ini merupakan
persyaratan keberhasilan pengamalan yang objektif (Notonagoro, 1971 :
44).
Kesatuan kebudayaan, walaupun bangsa Indonesia memiliki
keanekaragaman kebudayaan, namun keseluruhannya itu merupakan
suatu kebudayaan yaitu kebudayaan nasoanal Indonesia. Jadi kebudayaan
nasioanal Indonesia tumbuh dan berkembang di atas akar-akar
kebudayaan daerah yang menyusunnya (Notonagoro, 1971 : 106).
Pada tanggal 28 Oktober 1928, Bangsa Indonesia memperingati
lahirnya Bangsa Indonesia setelah ratusan tahun tertindas oleh bangsa
colonial. Ketertindasan ini membuat para pemuda dan pemudi di
Indonesia saat itu ingin membebaskan diri demi mengangkat harkat dan
martabat orang Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Sumpah
Pemuda yang isinya adalah bahwa kita adalah satu bangsa, satu tanah air
dan satu bahasa. Sumpah Pemuda juga dapat mempersatukan berbagai
macam latar belakang perbedaan sehingga pintu kemerdekaan Indonesia
semakin terbuka lebar.
Salah satu perbedaan di Indonesia adalah banyaknya budaya
akan bahasa daerah. Dari ujung timur ke barat Negara Indonesia
mempunyai lebih dari satu macam jenis bahasa daerah yang digunakan.

Sehingga dalam isi Sumpah Pemuda di tekankan bahwa “Ketiga, Kami
poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean,
bahasa Indonesia”.

B.

PEMBAHASAN
Perbedaan pada masing-masing individu adalah wajar. Semua
orang yang ada di dunia ini tidak ada yang sama, bahkan untuk seorang
yang kembar identic sekalipun. Bagaimana bisa? Hal ini dipengaruhi
oleh perbedaan susunan genetic yang ada pada setiap makhluk hidup,
dalam hal ini orang tua.Itulah kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas.
“Gen adalah materi genetik yang berfungsi untuk membawa sifat yang
diwariskan kepada keturunannya.”(Idun Kistinnah; Endang Sri Lestari,
2009:300)
Perbedaan itulah yang sering menimbulkan suatu masalah.
Sebagai makhluk individu, seseorang ingin selalu berada dalam
lingkungan yang sesuai dengan kehendaknya. Namun , manusia sebagai
makhluk social, dituntut untuk menghargai sesama, menerapkan
toleransi, dan dapat memahami orang lain.Perbedaan dalam hal kecil
selalu melekat pada jiwa masing-masing individu, apalagi perbedaan
dalam lingkup daerah seIndonesia yang berada dalam satu kampus.
Negara Indonesia saat ini memiliki 33 provinsi yang tersebar
dari ujung pulau Sumatera sampai Papua. Banyaknya provinsi yang ada
di Indonesia membawa pengaruh terhadap bervariasinya budaya-budaya
di Indonesia, misalnya banyaknya bahasa daerah.
Dalam satu daerah saja di Indonesia menggunakan tidak hanya
satu bahasa namun bisa dua, tiga bahkan lebih bahasa dalam satu
wilayah. Misalnya di daerah Pulau Jawa bagian barat menggunakan
bahasa Sunda sedangkan Pulau Jawa bagian tengah dan sedikit bagian
timur

menggunakan Bahasa

Jawa.

Dari contoh tersebut,

bisa

dibayangkan bagaimana keadaan kampus yang berada pada lingkungan
yang notabene banyak orang dari berbagai macam daerah di Indonesia?

Bertemu banyak orang di kampus dimana orang-orang yang ada
masih sering menggunakan bahasa daerah membuat mahasiswa satu
dengan yang lain sering tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Karena
itu, sebagian mahasiswa mencoba belajar tentang bahasa daerah Jawa di
Yogyakarta ini. Sebagai contoh teman penulis bernama Silka. Dia berasal
dari Kalimantan namun ia kuliah di Yogyakarta. Saat pertama kali
mendengar Bahasa

Jawa, ia tidak memahami apa yang sedang

dibicarakan dan hanya tersenyum. Namun sekarang, seiring berjalannya
waktu, ia belajar tentang bahasa Jawa sedikit demi sedikit.
Perbedaan bahasa yang terbawa dalam suasana perkuliahan
membawa pengaruh positif dan negative bagi mahasiswa. Sebagai contoh
pengaruh positif perbedaan bahasa adalah perbedaan bahasa yang sering
dijumpai dalam lingkungan kampus, mau tidak mau

mengubah

kebiasaan seorang mahasiswa yang biasa menggunakan bahasa daerah
dalam kesehariannya menjadi menggunakan bahasa Indonesia antar
mahasiswa satu sama lain untuk berkomunikasi, sehingga Bahasa
Indonesia dapat dilestarikan. Yang kedua, dari perbedaan itu juga
membuat mahasiswa dari daerah satu dengan daerah lain bisa mengenal
bahasa daerah lain yang mungkin belum pernah didengar, sehingga
mahasiswa satu dengan mahasiswa lain dapat belajar berbagai macam
bahasa daerah dari berbagai daerah di Indonesia.
Selain membawa dampak positif, perbedaan bahasa juga
membawa dampak negative. Sebagai contoh, saat mahasiswa yang
berasal dari satu daerah biasanya akan lebih cepat akrab. Hal ini
mengakibatkan mahasiswa yang berasal dari daerah lain terkadang
merasa terdiskriminasikan, dan mungkin berpikir “Wah, saya tidak bisa
berbahasa Jawa (misalnya), apa mungkin saya bisa berteman dengan
mereka?”, atau permasalahan yang lainnya.
Meskipun pemikiran seperti itu bisa dibilang pemikiran yang
kekanak-kanakan, namun hal tersebut masih sering terjadi di berapapun
usianya sebelum menginjak dewasa. Dewasa dalam hal ini bukan tentang

berapa banyaknya umur, namun tentang bagaimana menyikapi keadaan
yang baru terjadi di depan mata. Sebagai mahasiswa yang dituntut untuk
lebih dewasa dibanding anak SMA, mungkin pemikiran seperti itu
sesegera mungkin untuk diganti dengan pemikiran-pemikiran yang lebih
bermanfaat.
Sangat tidak lucu seandainya terjadi keengganan dalam
berkomunikasi karena terkendala masalah bahasa. Bangsa Indonesia
mempunyai bahasa persatuan yakni Bahasa Indonesia yang dapat
dipastikan hampir semua orang di Indonesia bisa mengucapkan dan
menggunakan bahasa kebanggaan Indonesia tersebut. Seperti yang
tetuang dalam isi ke tiga Sumpah Pemuda “Ketiga, Kami poetera dan
poeteri

Indonesia,

Indonesia”.

mendjoendjoeng

bahasa

persatoean,

bahasa

BAB III
A.

KESIMPULAN
Sebagai mahasiswa baru, dengan menggunakan bahasa persatuan Bahasa
Indonesia, maka tidak terlalu sulit untuk menjalin komunikasi antara
mahasiswa satu dengan yang lain walaupun dari lain daerah di Indonesia.

B.
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