
 
Prosiding Seminar Internasional Multikultural & Globalisasi 2012 

 118 

 
 

KONSEP PRIVASI: 
MASALAH LINTAS BUDAYA DALAM PENGAJARAN 

BAHASA INDONESIA UNTUK PENUTUR ASING 
 
 
 

Nur Indah Yusari 
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia 

indah_edelweiss@ymail.com 
 
 
 

Abstract 

Indonesian society famous for its hospitality. It was seen from the habit of always greet each 
other every time they met with others, especially those who are known to be an interaction 
although sometimes the question is ejected in the greeting was not too important, for example, 
the question "Do you want to go?". Any person who addressed the question and answer will be 
pleased with the friendly. This was different from Characteristics of American society is not 
happy mince words in greeting. When people greet them with the question "Do you want to 
go?" And "Hi, you're what?", For example, they will tend to feel that the questioner really want 
to know about what they want to do. They are not comfortable with such questions that they 
deem important for the questioner. Reality as it would trigger a cultural shock or 'culture shock' 
that a misunderstanding because of the influence of different cultures. In addition to that 
question, there are also some other greeting sentences that can cause culture shock. The 
statement, "Please come to my house!" And "Come, eat me!" Also includes a sentence that can 
cause a culture shock for such a statement to the Indonesia statement should be addressed to the 
person who has known for niceties, instead of offering a serious , but for foreigners, such 
statements could be made uncomfortable because it sounds pretentious familiar as to eat 
together or go to the home is something that can only be done by people who have a close 
relationship. Culture shock event like that could happen of course because of the different habits 
of the two different communities. Moreover, in the context of this greeting, the privacy of the 
American people apparently take precedence over those of Indonesia. For Americans, he wanted 
to answer questions about where are their personal affairs that others do not need to know. On 
the other hand the people of Indonesia considers that the question is a form of lip service that 
the answer is not very important to know, but the question is important for a mere social call. 
Culture shock of events, it could be concluded that the issue of privacy in the concept of space 
and distance contained in the Indonesian language, need to be considered in teaching Indonesian 
to foreign speakers. The issue raised is an important need, especially when Indonesian projected 
to be one of the language in which the international level. This paper will discuss some aspects 
that could potentially bring BIPA teaching cross-cultural issues, especially regarding the 
concept of privacy. 
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1.  Pendahuluan 

Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah konsep privasi mengenai 
masalah lintas budaya dalam pengajaran bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hal 
yang menjadi fokus pembahasan adalah penggunaan kalimat sapaan dalam kehidupan 
sehari hari.  

Kalimat sapaan seperti “Mau ke mana?”; “Sedang apa?”; “Hari ini masak apa?” 
adalah kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk 
basa-basi. Namun, bagi masyarakat Eropa, bentuk kalimat tanya seperti itu adalah 
bentuk introgatif yang mengganggu privasinya. 

Fenomena seperti ini menarik untuk dibahas karena dalam pengajaran bahasa 
Indonesia untuk pelajar Indonesia, pengajar jarang sekali membahas kalimat sapaan 
walaupun dalam kehidupan sehari-hari kalimat itu memang seringkali digunakan. Hal 
tersebut tal lepas dari kebiasaan orang Indonesia yang memang selalu ingin beramah-
tamah dengan orang asing. Padahal, orang asing sendiri memiliki ruang privat yang 
lebih sempit dalam hal privasi. Pada akhirnya, terjadilah kejutan budaya. Dari peristiwa 
keterkejutan budaya ini, dapat terlihat  bahwa masalah privasi dalam konsep ruang dan 
jarak yang terkandung dalam bahasa Indonesia perlu diperhatikan dalam pengajaran 
Bahasa Indonesia bagi penutur asing.  

Masalah ini penting diangkat, khususnya ketika Bahasa Indonesia diproyeksikan 
menjadi salah satu bahasa yang dipakai dalam tataran internasional. Dalam kasus ini, 
masih terlihat bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks tertentu masih 
menemukan benturan-benturan, terutama terkait masalah lintas budaya. 

Peristiwa gegar budaya dalam pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing 
pada kajian konsep privasi ini juga menunjukkan betapa Barat itu lebih sempit dalam 
hal privasi dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini jauh 
berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia yang identik dengan saling menghargai, 
toleransi, dan basa-basi.  

Dalam hal ini, selain terlihat konsep privasi orang Amerika yang lebih sempit 
dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, terlihat juga betapa 
masyaralat Indonesia selalu ingin beramah-tamah apalagi dengan orang asing. Namun, 
orang asing sendiri lebih bersikap individualis dan mengabaikan makna ramah-tamah. 
Hal itu tidak lepas dari pengaruh imperialisme budaya sehingga masyarakat selalu 
menganggap orang asing harus lebih dihormati, salah satunya melalui bentuk sapaan. 

Perbedaan ruang dalam lintas budaya itu tentunya berpengaruh terhadap 
pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Hal itu juga bisa menjadi kendala 
bagi bahasa Indonesia untuk mendunia karena pada kenyataannya masih ada gejala 
gegar budaya dalam penyajian materinya, khususnya dalam penggunaan kalimat sapaan. 
Padahal, Jurusan bahasa Indonesia untuk universitas sudah dibuka di lima belas negara 
yang ada di seluruh dunia. 
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2.  Analisis 

2.1.  Perbedaan dan Akulturasi Antara Orang Indonesia dengan Orang Asing 

Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) bertujuan agar 
anak didik mendapat pengetahuan tentang bahasa dan budaya Indonesia serta memiliki 
sikap positif terhadap bahasa Indonesia dan memiliki keterampilan dalam menggunakan 
bahasa Indonesia. Walaupun kepelikan akan akan selalu muncul dalam pembelajaran 
BIPA karena adanya perbedaan kebiasaan dan budaya antara pembelajar dengan 
masyarakat Indonesia, pembelajar BIPA, secara sadar atau tidak, dituntut untuk 
menyelami budaya baru dalam kehidupan mereka. Perbedaan latar belakang budaya 
antara negara asal mereka dengan Indonesia perlahan-lahan harus mampu mereka 
pahami. 

Banyak pembelajar BIPA yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran 
bahasa Indonesia atau ketika menggunakan bahasa tesebut. Hal itu tidak terlepas dari 
kurang disadarinya peranan budaya dalam konteks pemakaian bahasa. Kesalahan 
struktur bahasa dalam pemakaiannya mungkin masih dapat dimaklumi. Akan tetapi, 
kesalahan pemakaian bahasa yang diakibatkan karena pemakaiannya yang tidak sesuai 
dengan konteks-konteks budaya, dapat berakibat fatal baik oleh pembelajar, maupun 
oleh masyarakat bahasa target. Belajar bahasa asing atau menggunakan bahasa asing 
dengan menyertakan budaya merupakan sebuah proses akulturasi. Proses akultursi ini 
sangat kompleks, terutama jika latar belakang negara pembelajar tidak sama. 

Pemakaian dan pembelajaran bahasa kedua pasti melibatkan akulturasi budaya. 
Tingkatan akulturasi tersebut dapat berbeda atau berubah seiring dengan perubahan 
konteks bahasa dan berbahasa. Pembelajaran bahasa kedua di negara asal bahasa 
tersebut dan dengan penutur asli merupakan suatu akulturasi yang mendalam. 
Pembelajar harus kuat menghadapi setiap tantangan yang datang.  

Kepelikan akulturasi pembelajaran bahasa kedua di lingkungan budaya asli 
sangat bervariasi. Hal itu turut dipengaruhi oleh kondisi negara, sosiopolitik, perilaku 
masyarakat, serta motivasi dan aspirasi pembelajar. Dalam kondisi yang seperti ini 
akulturasi budaya tidaklah terlalu kental. Ia baru kental manakala orang asing tersebut 
mempelajari bahasa Indonesia dengan orang Indonesia di Indonesia. 

2.2.  Gegar Budaya dalam Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing 

Mempelajari bahasa asing bukanlah hal yang gampang. Hal itu disebabkan 
bahasa yang dipelajari itu bukan bahasa Ibu, kurang akrab dengan pembelajar, atau 
tidak pernah sama sekali terdengar atau tidak familiar dengan pelajari, apalagi bila 
bahasa asing itu dipelajari di negara asal bahasa tersebut dan dengan penutur asli bahasa 
yang bersangkutan. 

Penutur asing seperti yang disebutkan di atas dapat mengalami gegar budaya 
selama masa pembelajaran kalau mereka hanya membekali dirinya dengan pengetahuan 
bahasa secara struktural saja. Kejutan budaya tersebut bisa ringan bisa pula berat. Untuk 
menghadapi kondisi ini, tidak jarang di antara mereka mengambil keputusan untuk 
kembali ke negara asal. Haal (1959:59) menyatakan bahwa seseorang dapat mengalami 
kesulitan ketika mendapati suatu masyarakat paradoks atau masyarakat yang bertolak 
belakang. Untuk dapat memahami prilaku penutur bahasa target dan dapat 
berkomunikasi lebih efektif dengan mereka, dibutuhkan pengetahuan tentang budaya 
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penutur bahasa target. Dengan pengetahuan ini diharapkan guncangan psikologis di atas 
tidak terjadi pada pembelajar. 

Sejak perang dunia II, ide tentang pengkajian bahasa dan pengajaran bahasa 
yang dikombinasikan dengan pengkajian kebudayaan dan kemasyarakatan sudah sering 
di bicarakan. Hal itu dapat dilihat dalam tulisan-tulisan mengenai pembelajaran bahasa 
yang ditulis antara lain oleh Lado, Brooks, Rivers, dan Crastain (dalam Tallei 1999 17-
25). Mereka menyatakan bahwa pemahaman budaya adalah komponen yang penting 
dalam pembelajaran bahasa. Stern (1983:250) menyatakan bahwa teori pembelajaran 
bahasa yang melupakan persoalan-persoalan kebudayaan atau hanya menekankan aspek 
kebahasaan semata adalah keliru. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan 
tempat bahasa itu lahir, tumbuh, dan berkembang. Para penganut teori saling terkait itu 
menyatakan bahwa pembelajaran bahasa haruslah diintegrasikan dengan budaya yang 
berlaku dalam masyarakat bahasa target. Seseorang yang mempelajari bahasa Indonesia 
akan lebih mudah menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat seandainya ia mengerti 
kebudayaan Indonesia. 

Sering penutur asing mengalami goncangan (culture shock) dan stres akibat hal-
hal yang selama ini berada diluar kebiasaannya. Dalam pembelajaran BIPA, hal seperti 
itu bisa terlihat dalam praktik pengajaran kata sapaan atau basa-basi. Kebiasaan 
masyarakat Indonesia berbasa-basi mewajibkan pengajaran BIPA mempelajarinya 
karena basa-basi bisa memunculkan gegar budaya bila pembelajar asing belum 
memahami budaya Indonesia seutuhnya. Kalimat sapaan atau basa-basi kadang memang 
dinilai tidak penting bila mereka terjemahkan. Namun, kalimat sapaan itu memiliki 
tujuan tertentu dalam penggunaannya. 

2.3.  Ruang Privat dalam Kata Sapaan 

Orang asing biasanya enggan menanyai penutur Indonesia dengan kata “mau 
kemana?” karena terpengaruh oleh kebiasaan yang dianggap tidak pantas untuk 
ditanyakan. Bagi orang Indonesia bertanya seperti itu merupakan hal yang biasa. Hal-
hal seperti ini perlu diberi penekanan kepada para pembelajar BIPA bahwa masyarakat 
Indonesia terbiasa untuk saling menyapa bila bertemu dengan orang yang dikenalnya. 
Meskipun secara makna kalimat sapaan itu terasa tidak terlalu penting, sesungguhnya 
ada suatu tujuan khusus sehingga masyarakat Indonesia menggunakannya dalam 
percakapan sehari-hari, yaitu untuk berbasa-basi agar terkesan sopan. 

Bentuk basa-basi (phatic communion) merupakan hal yang biasa bagi orang 
Indonesia. Pertanyaan “Sudah makan, belum?” sudah lumrah diucapkan pada orang 
yang kita temui. Kalimat itu bukan berarti bahwa si penanya ingin memberi makanan 
atau mentraktir, melainkan suatu bentuk basa-basi. Pertanyaan basa-basi lainnya ialah 
menyapa dengan kalimat “Sudah datang?” kepada temannya yang selama ini pergi jauh 
atau pertanyaan “Sudah sembuh?” kepada teman yang sebelumnya diketahui sakit. 

Selain pertanyaan itu, ada juga beberapa kalimat sapaan lain yang dapat 
menimbulkan kejutan budaya. Pernyataan “Silakan mampir ke rumahku!” dan “Mari, 
makan dengan saya!” juga termasuk kalimat yang dapat menimbulkan kejutan budaya 
karena pernyataan seperti itu bagi orang Indonesia pernyataan itu bisa ditujukan pada 
orang yang baru dikenalnya untuk basa-basi, bukan menawarkan secara serius, tetapi 
bagi orang asing, pernyataan seperti itu bisa membuat tidak nyaman karena terdengar 
sok akrab karena untuk makan bersama atau berkunjung ke rumah adalah sesuatu yang 
hanya dapat dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan dekat. 
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Pertanyaan basa-basi lainnya kerap dilontarkan kepada seseorang yang sedang 
melakukan sesuatu. Pertanyaan “Sedang menyapu?” kepada orang yang jelas-jelas 
sedang menyapu di halaman atau “Sedang apa?” kepada orang yang sedang melakukan 
sesuatu. Oleh karenanya, jawaban yang diperolehnya pun dapat bervariasi, misalnya 
“Ya” atau komentar lainnya seperti “Mencari kesibukan” atau “Sekadar mengeluarkan 
keringat”. Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas atau yang sejenisnya pada dasarnya 
adalah pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban sesuai dengan isi 
pertanyaannya karena merupakan sapaan basa-basi. Basa-basi seperti yang dicontohkan 
di atas jarang dilakukan penutur asing, apalagi pertanyaan yang bersifat menyelidik. 
Terhadap hal yang seperti ini pengajar BIPA harus dapat mencermatinya agar tidak 
terjadi kesalahpahaman ketika tindak komunikasi berlangsung.  

Sama halnya dengan kalimat “Sedang menyapu?” dan “Sudah sembuh?”, 
pertanyaan “Hendak ke mana?”; “Sedang apa?”; “Hari ini masak apa?” juga bertujuan 
untuk sekadar saling menyapa dan berbasa-basi. Namun, nyatanya pertanyaan-
pertanyaan itu terkesan interogatif bagi pembelajar asing sehingga membuat mereka 
justru tidak nyaman untuk ditanyai seperti itu ataupun menanyakan hal itu pada orang 
lain. Bagi mereka pertanyaan interogatif itu telah mengganggu ruang privat mereka. 
Pertanyaan semacam itu bagi mereka bukanlah ranah publik yang patut untuk diketahui 
oleh semua orang. Apa yang akan mereka lakukan dan ingin ke mana pun mereka pergi 
adalah hal pribadi yang hanya menjadi urusan mereka. 

Latar belakang masyarakat asing dari Eropa, misalnya, yang memang dari sejak 
dulu memiliki batasan ruang privat dan ruang publik dalam konsep tertentu sangat 
berbeda dengan masyarakat  Indonesia yang selalu ingin beramah tamah agar terkesan 
sopan dan santun tanpa memikirkan makna privasi dari kalimat pertanyaan dalam 
sapaan. Masyarakat Indonesia akan berpikir bahwa pertanyaan dalam kalimat sapaan 
adalah pertanyaan retoris yang hanya digunakan untuk bertegur sapa tanpa 
mementingkan jawabannya. Namun, masyarakat asing justru menilai bahwa pertanyaan 
itu bersifat interogatif dan tidak layak untuk ditanyakan pada orang lain karena jawaban 
dari pertanyaan itu bagi mereka adalah hal pribadi yang hanya menjadi urusan mereka, 
bukan urusan orang lain. 

Dari peristiwa tersebut, ada dua hal yang bisa kita lihat. Pertama, hal itu terjadi 
karena perbedaan habitus pembelajar asing berbeda dengan masyarakat Indonesia yang 
sudah biasa saling menyapa dengan pertanyaan-pertanyaan basa-basi. Kedua, cukup 
terlihat bahwa batas ruang privat antara masyarakat Indonesia berbeda dengan batasan 
ruang privat masyarakat asing berbeda.  

2.4.  Hambatan Bahasa Indonesia dalam Globalisasi 

Saat ini bahasa Indonesia telah dipelajari di lebih dari 35 negara. Tahun 1999 
bahasa Indonesia telah dipelajari di 35 negara. Saat ini paling tidak bahasa Indonesia 
telah dipelajari di 50-an atau 60-an negara, atau bisa jadi lebih dari itu.  

Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dunia juga dipelajari oleh orang 
asing melalui program BIPA. Program BIPA dilaksanakan untuk keperluan tertentu, 
antara lain untuk bekerja di Indonesia, urusan diplomatik, urusan menuntut ilmu, atau 
untuk keperluan sesaat seperti pariwisata. Program seperti ini biasanya diselenggarakan 
secara singkat. Pesertanya pada umumnya adalah orang dewasa atau orang yang masa 
pekanya untuk belajar bahasa kedua telah lewat. Belajar bahasa pada situasi seperti itu 
sering mengalami kendala, misalnya kendala psikiologis, sosial, budaya, dan lain-lain. 
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Kendala itu akan lebih besar bila mereka mempelajari bahasa Indonesia itu di Indonesia 
dan dengan orang Indonesia. 

Guru dan siswa merupakan merupakan dua komponen yang memegang peranan 
penting dalam pelaksanakan BIPA di kelas. Selain dari indikator umum yang harus 
dimiliki, yaitu guru sebagai fasilitator, mediator, administrator, motivator, evaluator dan 
lain-lain, guru BIPA hendaknya juga memiliki wawasan kebangsaan dan kebudayaan 
Indonesia yang kuat, kemampuan bahasa asing, paling tidak bahasa Inggris yang 
memadai. Pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan kebudayaan Indonesia, 
sangat diperlukan oleh guru BIPA, mengingat siswa yang dihadapi berasal dari bangsa 
atau negara lain. Bisa jadi keinginan siswa untuk mengenal Indonesia lebih dekat dalam 
berbagai aspek, seperti sistem politik, kebudayaan, ekonomi, agama, dan lain-lain cukup 
tinggi. Wawasan guru BIPA terhadap bangsa dan kebudayaan lain pun hendaknya 
memadai. Hal ini diperlukan karena karakteristik siswa yang dididiknya sangat 
dipengaruhi oleh sistem kebangsaan dan kebudayaan negara asalnya. Pemahaman guru 
BIPA terhadap bangsa dan budaya asing ini membuat mereka mudah memaklumi 
karakter, cara berpikir, dan tabiat pembelajarnya. 

Perkembagan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dinamika kehidupan 
manusia semakin dinamis. Manusia semakin sering berhubungan dengan orang dari 
budaya lain. Proses akulturasi budaya, baik langsung atau tidak, akan sering terjadi. 
Manusia akan berkelit dalam suatu lintas budaya yang semakin sempit. 

Agar dapat mempelajari bahasa Indonesia dengan baik, para pembelajar tidak 
hanya dituntut untuk paham terhadap kosakata dan struktur bahasa target, tetapi juga 
pemahaman terhadap bahasa target itu di dalam konteksnya, baik konteks sosial, 
maupun konteks budaya. Hal ini sangat dimungkinkan karena kesalahan dalam struktur 
dapat dimaklumi, tetapi kesalahan atau ketidaktepatan pemakaian bahasa dengan 
konteks-konteks tertentu dapat berakibat fatal. Interferensi struktural dan leksikal lebih 
mudah dihindari dan dapat dimaafkan dibandingkan dengan interferensi kultural. 
Interferensi kultural sukar dihindari dan dalam beberapa hal dapat menimbulkan 
kesalahpahaman. Beberapa hal yang dianggap remeh dan dapat menimbulkan 
kesalahpahaman atau kekecewaan ialah sapa-menyapa termasuk basa-basi. 

Adanya perbedaan konsep ruang privat antara habitus masyarakat Indonesia 
dengan kaum asing menunjukkan adanya kendala dalam pembelajaran BIPA. Hal ini 
secara tidak langsung juga menyiratkan bahwa ada masalah privasi dalam konsep ruang 
dan jarak yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Hal ini tentunya sangat berpengaruh 
ketika bahasa Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu bahasa yang dipakai dalam 
tataran internasional. Pembelajaran kalimat sapaan dan basa-basi merupakan aspek 
pengajaran BIPA yang berpotensi memunculkan persoalan lintas budaya, khususnya 
konsep privasi. 

3.  Kesimpulan 

Proses akulturasi budaya, baik langsung atau tidak, akan sering terjadi dalam 
pembelajaran BIPA. Agar dapat mempelajari bahasa Indonesia dengan baik, para 
pembelajar tidak hanya dituntut untuk paham terhadap kosakata dan struktur bahasa 
target, tetapi juga pemahaman terhadap bahasa target itu di dalam konteksnya, baik 
konteks sosial, maupun konteks budaya. Hal ini sangat diharuskan karena kesalahan 
dalam struktur dapat dimaklumi, tetapi kesalahan atau ketidaktepatan pemakaian bahasa 
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dengan konteks-konteks tertentu dapat berakibat fatal. Interferensi struktural dan 
leksikal lebih mudah dihindari dan dapat dimaafkan dibandingkan dengan interferensi 
kultural. Interferensi kultural sukar dihindari dan dalam beberapa hal dapat 
menimbulkan kesalahpahaman dan gegar budaya. 

Masalah gegar budaya bisa terjadi pada pembelajaran kalimat sapaan dalam 
berbasa-basi dalam pengajaran BIPA. Gegar budaya ini terjadi karena adanya perbedaan 
antara batasan konsep ruang privat masyarakat Indonesia dengan masyarakat penutur 
asing. Kalimat sapaan yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berbasa-
basi memiliki nilai yang introgatif bagi para penutur asing. Hal itu terjadi karena adanya 
habitus yang berbeda antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat asing. Latar 
belakang masyarakat Indonesia yang selalu santun dan ingin beramah-tamah terhadap 
orang lain menjadikan kalimat sapaan dalam berbasa-basi sudah merupakan suatu hal 
yang lumrah. Namun, ternyata tidak demikian pula hal itu dinilai oleh para penutur 
asing yang memiliki ruang privat yang lebih sempit. Latar belakang masyarakat asing 
seperti Eropa, misalnya, yang memang sejak dulu memiliki batasan ruang privat tertentu 
membuat masyarakat asing merasa bahwa kalimat sapaan bersifat interogatif, padahal 
masyarakat Indonesia justru memandangnya sebagai bentuk bentuk pertanyaan retoris 
yang tidak memerlukan jawaban, tetapi memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk saling 
bertegur sapa agar dinilai sopan. 

Dari fenomena peristiwa keterkejutan budaya seperti itu, disadari atau tidak, 
masalah privasi dalam konsep ruang dan jarak yang terkandung dalam bahasa Indonesia 
perlu diperhatikan dalam pengajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing, apalagi 
bahasa Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu bahasa yang dipakai dalam tataran 
internasional karena telah dipelajadi di lebih dari 35 negara di dunia. Namunpada 
kenyataannya beberapa aspek pengajaran BIPA masi ada yang berpotensi memunculkan 
persoalan lintas budaya, khususnya yang menyangkut konsep privasi. Salah satunya 
adalah seperti yang ditemui dalam pembelajaran kalimat sapaan untuk berbasa-basi. 
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