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Selama tiga bulan dari Desember 2009 sampai 

Maret 2010, saya belajar bahasa Indonesia di Universitas 

Hasanuddin. Bagi saya bahasa Indonesia sehari-hari 

sudah tidak susah lagi, jadi saya belajar tata bahasa di 

kursus bahasa.  
Bahasa Indonesia adalah bahasa yang relatif baru. 

Indonesia adalah negara multietnis dan multibahasa. Jadi 

bahasa Indonesia terpilih sebagai bahasa negara. Bahasa 

Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan 

oleh suku Melayu di sekitar selat Malaka. Daerah 

penelitian saya adalah pulau-pulau Selat Malaka. Oleh        Photo.1  teman-teman yang guru saya 

karenanya saya bisa memakai bahasa Indonesia di sana.  

Saya pikir bahasa ini adalah bahasa yang sangat menarik. Kalau di rumah desa, masyarakat memakai 

bahasa suku masing-masing. Masyarakat mulai belajar bahasa Indonesia setelah masuk sekolah dasar dan 

mereka memakai bahasa Indonesia di sekolah. 
Satu hal yang menarik bagi saya adalah bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ibukota 

Indonesia ada di Jakarta yang terletak di pulau Jawa dan mayoritas dari masyarakat Indonesia adalah orang 

Jawa, tapi bahasa Jawa tidak menjadi bahasa negara. Saya tidak mengetahui alasannya, tapi saya pikir ini 

adalah keputusan yang menarik. 

Hal kedua yang menarik bagi saya adalah tata bahasa. Memang bahasa Indonesia memiliki 
tata bahasanya. Seperti hukum dan buku pelajaran ditulis dalam bahasa formal. Waktu saya menggunakan 

bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari, saya tidak peduli dengan susunan kata dan saya tidak 

menyusun kalimat yang baku. Tidak ada masalah jika susunan kata-katanya salah. Orang Indonesia dapat 

memahami dan menjawabnya. Mereka mungkin tidak bilang kalau bahasa Indonesia saya keliru. Dan bahasa 



itu adalah benar-benar bahasa yang sembarangan. Saya tidak tahu apakah "kemarin" berarti satu hari 

yang lalu atau tempo dulu... "Besok" bermaksud satu hari yang akan datang atau minggu depan? Kami perlu 

periksa dan tanya kapan sebenarnya. Bahasa Indonesia itu benar-benar menarik. saya suka bahasa 

Indonesia dan orang Indonesia 

Photo.2  ra di sekolah                            Photo.3  WakutuBe jar    saya berajar 


