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ABSTRACT:
In the digital era megatrends are the current trends in Indonesia, the use of Indonesian necessary
as a means of verbal and nonverbal communication. The language was done in an effort to
disseminate knowledge in various aspects of knowledge. In that regard, Kompasiana.Com as part
of this trend is one of the dissemination of knowledge portal that contains Indonesian citizen
journalism. Knowledge is disseminated vary according to the type of articles are available on the
portal. Therefore, Indonesian has challenges and opportunities as a medium of information on
Kompasiana.com. The purpose of this research for a seminar at the National Conference on
Science and Technology "The Role of Digital Megatrends in Various Aspects of Scientific" 2016 as
well as to develop knowledge in the field of language and technology. The research method is
qualitative descriptive using secondary data. The secondary data used is several articles related to
the topic of research. The results of this study are Indonesian own challenges and opportunities,
such as the link between the use of grammar with written messages, and Kompasiana.Com as
citizen journalism portal provides a spread of Indonesian container for knowledge.
Keywords: Indonesian Language, challenge, change, kompasiana
PENDAHULUAN
Saat ini, trend digital yang sedang berlangsung
di Indonesia adalah digital megatrend. Era tersebut
berkaitan dengan berbagai aspek keilmuan, salah
satunya adalah bahasa baik verbal maupun
nonverbal. Fungsi bahasa tersebut dapat
dipergunakan
untuk
menyebarkan
ilmu
pengetahuan. Salah satu medianya adalah
Kompasiana.com. Kompasiana.com merupakan
jurnalisme warga (citizen journalism) yang
menggunakan bahasa Indonesia dan terdiri dari
beberapa rubrik, yaitu bola, hiburan, kesehatan,
olahraga, tekno, ekonomi, hijau, kotak suara,
otomotif, wanita, fiksiana, humaniora, media,
politik, wisata, gaya hidup, jakarta, muda, regional,
artikel pilihan, featured, nilai tertinggi, terpopuler,
tren di google, dan gres. Hal yang menarik lainnya
adalah Kompasiana.com memberikan tema-tema
yang sedang ramai diperbincangan. Tema-tema
tersebut terdapat dalam topik pilihan, pro kontra,
dan event. Agar menarik minat pembaca dan
penulis di dalamnya, Kompasiana.com juga
memberikan apresiasi penulisan untuk Headline
dan Indeks (Pilihan). Keberagaman topik dan
rubrik
merupakan
dua
hal
kekuatan
Kompasiana.com. Selain itu, sebagai jurnalisme
warga dengan bahasa Indonesia, Kompasiana.com
beberapa kali dijadikan referensi bagi pembacanya
untuk mendapatkan informasi yang aktual.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis
tertarik mengambil judul “Tantangan dan Peluang

bahasa Indonesia sebagai Media Informasi pada
Kompasiana.com”.
Konteks penelitiannya adalah tantangan dan
peluang bahasa Indonesia sebagai media informasi
pada Kompasiana.com dan referensi web situs
lainnya berdasarkan penelitian yang dilaksanakan
selama periode 2007 hingga 2016 dengan sistem
acak. Penelitian ini menggunakan penelitian
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan
penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan
informasi mengenai status suatu gejala yang ada,
yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat
penelitian dilakukan (Arikunto, 2007). Penelitian
kualitatif merupakan jenis penelitian dengan
paradigm post-positivism, bertujuan menafsirkan
objek yang diteliti, dengan menggunakan berbagai
metode dan dilaksanakan pada latar alamiah
(Muhammad, 2011). Selanjutnya, menurut Berg
(Muhammad, 2011), penelitian kualitatif adalah
”Refers to the meaning, concepts, definitions,
characteristics,
metaphors,
symbols,
and
descriptions of things.” Berdasarkan pendapat para
ahli di atas, penelitian deskriptif adalah penelitian
yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi
berdasarkan fenomena, gejala, atau paradigma
dengan menggunakan berbagai metode dan
dilaksanakan alamiah apa adanya sesuai pada saat
penelitian. Konteks penelitian berdasarkan tiga
landasan teori, yaitu bahasa Indonesia, Citizen
Journalism, dan Media Informasi.
Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk
diseminarkan pada Konferensi Nasional Sains dan
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Teknologi (KNIT) "Peran Digital Megatrends di
Berbagai Aspek Ilmiah" 2016 serta untuk
mengembangkan pengetahuan di bidang bahasa
dan teknologi.
BAHAN DAN METODE
Rancangan penelitian diperoleh melalui data
sekunder dan landasan teori yang relevan dengan
penelitian. Selanjutnya, tahapan rancangan
penelitiannya adalah menganalisis data dan
menyimpulkan
hasil
penelitian
untuk
dipublikasikan pada KNIT Nusa Mandiri 2016 di
BSI Kaliabang yang diselenggarakan pada hari
Sabtu, 6 Agustus 2016.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka landasan
teori yang dipergunakan adalah 1) Bahasa
Indonesia; 2) Citizen Journalism; dan 3) Media
Informasi. Yaitu sebagai berikut.
1) Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia
merupakan bahasa kedua yang dipergunakan oleh
bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga
merupakan bahasa persatuan bangsa. Bahasa
Indonesia pertama kali dicetuskan pada tanggal 28
Oktober 1928 di Kongres Pemuda Indonesia.
Kongres Pemuda tersebut menghasilkan Sumpah
Pemuda yang salah satunya berbunyi “Kami putra
dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia”.
Bahasa Indonesia terdiri dari ragam lisan dan
tulisan. Keduanya memiliki karakteristik tersendiri.
Selain itu, berdasarkan ragam keilmuan dan
teknologi, ragam bahasa Indonesia terdiri dari
ragam sastra, jurnalistik, komputer, kedokteran,
dan sebagainya. Setiap ragam bahasa memiliki
persyaratan umum, yaitu menggunakan bahasa
yang baik dan benar. Bahasa yang benar adalah
bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten,
sedangkan yang dimaksud dengan bahasa yang
baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa
yang tepat dan sesuai dengan pemakaiannya (Arifin
dan Tasai, 2009).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan
bangsa Indonesia dengan berbagai ragam
bahasanya. Secara umum, ragam bahasa tersebut
mengacu pada bahasa Indonesia yang baik dan
benar.
2) Citizen Journalism. Citizen Journalism atau
Jurnalisme Warga merupakan salah satu kata yang
dipergunakan untuk menjelaskan keterlibatan
warga (audiences) dalam memproduksi dan
mendistribuskan berita (Nasrullah, 2012). Marcel
Danesi dan Rulli Nasrullah (2012) mendefinisikan
citizen journalism sebagai berikut,”Citizen
journalism (also called civic journalism) practice
centered on the participation of readers and
journalist in community issuesm making
newspapers a forum for discussion and
engagement.” Citizen journalism menurut Lewis
Friedland dan Nakho Kim dalam Rulli Nasrullah
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(2012), yaitu,”Citizen journalist can be individuals
making a single contribution (a fact, correction,
photo, etc.), bloggers, or professionals editing
citizen content for “professional-amateur” (proam) sites which integrates the works of
professional staff and citizen contributors” Definisi
Citizen Journalism juga dikemukakan oleh Jurnalis
dan Professor di New York University, Jay Rosen,
yaitu,“Citizen journalists are ‘the people formerly
known as the audience’, are those who were on the
receiving end of a media system that ran one way,
in a broadcasting pattern, with high entry fees and
a few firms competing to speak very loudly while
the rest of the population listened in isolation from
one another—and who today are not in a situation
like that at all”.“Think of passengers on your ship
who got a boat of their own. The writing readers.
The viewers who picked up a camera. The formerly
atomized listeners who with modest effort can
connect with each other and gain the means to
speak—to the world, as it were”. Berdasarkan
pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan
bahwa Citizen Journalism adalah keterlibatan
warga, baik blogger, wartawan, penulis, fotografer,
editor, instansi, maupun masyarakat lainnya untuk
turut serta menyebarkan informasi yang
diperolehnya kepada pembacanya melalui media
baru yang menarik, utamanya internet yang berupa
portal atau situs jejaring sosial sehingga
memungkinkan proses interaksi antarwarga.
Adapun, informasi tersebut disebarkan dengan
tulisan, video, atau foto.
3) Media Informasi. Media merupakan
perantara. Berkaitan dengan komunikasi, maka
media
informasi
adalah
perantara
yang
dipergunakan oleh pengirim informasi kepada
penerima informasi. Berkaitan dengan hal ini, pada
era digital megatrend untuk berbagai aspek ilmu
pengetahuan, salah satu media informasi yang
dipergunakan adalah internet. Internet, menurut
Hine dalam Nasrullah (2012), bisa didekati dalam
dua aspek, yaitu internet sebagai kultur (budaya)
dan internet sebagai artefak kultur (peninggalan
kebudayaan). Sebagai budaya, awalnya internet
merupakan
model
komunikasi
sederhana
dibandingkan model komunikasi langsung (face-to
face), menurut Baym dalam Nasrullah (2012).
Internet sebagai artefak kebudayaan, menurut Hine
dalam Nasrullah (2012), internet tidak hanya bisa
dipahami dengan bahasa komputer itu sendiri, yaitu
TCP/IP. Lebih lanjut, menurut Nasrullah (2012),
kata “internet” bisa didenotasikan sebagai
seperangkat
program
komputer
yang
memungkinkan user untuk melakukan interaksi,
memunculkan berbagai macam bentuk komunikasi,
serta untuk bertukar informasi. Misalnya, e-mail,
IRC, bulletin boards, MUDs, video konferensi, dan
www (Word Wide Web) merupakan pembuktian
bahwa teknologi media komunikasi semakin
berkembang. Maka, dapat disimpulkan bahwa
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media informasi yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah internet. Internet merupakan
media informasi yang dihasilkan oleh para
produsen perangkat keras komputer serta
melibatkan beberapa pihak, seperti internet service
providers, pengembang aplikasi, pengembang situs,
kontributor yang terlibat dalam grup diskusi,
pengguna jejaring pertemanan sosial, para biro
iklan, dan praktisi pemasaran.
Dengan demikian, berdasarkan beberapa kajian
pustaka di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
bahasa Indonesia, citizen journalism, dan media
informasi seperti internet merupakan tiga landasan
teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis
temuan-temuan penelitian yang berupa data
sekunder.
Sumber data yang digunakan adalah data
sekunder,
yaitu
beberapa
artikel
pada
Kompasiana.com dan referensi lainnya pada
beberapa situs web yang relevan dengan penelitian
serta paradigma berkaitan tema “Peran Digital
Megatrends dalam Berbagai Aspek Keilmuan”
KNIT Nusa Mandiri 2016. Data dalam penelitian
kualitatatif, menurut Bryman, diungkap oleh katakata atau gambar-gambar, pendekatan induktif,
tujuannya melahirkan teori, menekankan pada
interpretasi terhadap realita sosial, dan maksudnya
untuk memahami pemaknaan fenomena oleh
partisipan suatu latar penelitian (Bryman dalam
Muhammad, 2011).
Teknik pengumpulan data melalui kajian
pustaka. Kajian pustaka digunakan secara terbatas,
sebagai acuan teori dan tidak mempengaruhi studi
juga tidak untuk mengkaji teori, tetapi untuk
menemukan teori (Muhammad, 2011).
Analisis data dilakukan secara induktif dengan
menggunakan teori-teori, konsep, dan metode
perbandingan tetap. Data juga dianalisis secara
deskriptif yang bahan analisisnya berdasarkan hasil
kajian pustaka. Catatan dianalisis untuk
memperoleh tema-tema dan pola-pola yang
diilustrasikan, termasuk kutipan-kutipan dan
rangkungan dari dokumen, serta analisis verbal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.Hasil Penelitian. Perkembangan bahasa
Indonesia sebagai media informasi saat ini cukup
pesat. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut
adalah tantangannya yang dikutip dari beberapa
artikel, yaitu 1) Tantangan Bahasa Indonesia,
http://www.kompasiana.com/immawan.faisal/tanta
ngan-bahasaindonesia_552e60ea6ea834e9598b4593,”Tantangan muncul ketika bahasa Indonesia dihadapkan
pada era globalisasi, baik faktor internal maupun
eksternal ikut andil dalam memengaruhi eksistensi
bahasa resmi ini. Pengajaran bahasa Indonesia
sejak dini perlu dibenahi. Lalu, tiga faktor yang
mempengaruhi penting atau tidaknya bahasa
Indonesia
(jumlah
penutur,
luas
daerah
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peyebarannya, dan terpakainya bahasa itu dalam
sarana ilmu, sastra, dan budaya), anomali amanat
konstitusi, dan intervensi bahasa asing.”; 2) Potensi
dan tantangan bahasa Indonesia menuju bahasa
Internasional,
http://kkik.fsrd.itb.ac.id/wpcontent/uploads/2007/04/12-20.pdf,
“Bahasa
Indonesia juga berpotensi menjadi bahasa
internasional. Di Korea Selatan akhir-akhir ini
terdapat
kecenderungan
masyarakat
untuk
mempelajari bahasa Indonesia. Akan tetapi,
terdapat beberapa hambatan yang dialami orang
Korea ketika belajar bahasa Indonesia. Penulis
mengamati pengembangan bahasa Indonesia saat
ini berorientasi pada penutur bahasa Indonesia saja,
belum ada yang berorientasi pada penutur asing.
Pengembangan bahasa Indonesia banyak dilakukan
oleh pemerintah dan perguruan tinggi. Kiranya
pemerintah memiliki langkah untuk menduniakan
bahasa Indonesia dengan melakukan beberapa
pembenahan tata bahasa dan membuat software
untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai
penutur asing.”; dan 3) Eksistensi Penggunaan
Bahasa
Indonesia
di
Era
Globalisasi,
http://repository.unib.ac.id/11123/1/18Sri%20Murti.pdf, “Eksistensi Bahasa Indonesia
yang merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era
globalisasi sekarang ini, perlu dibina dan
dimasyarakatkan oleh setiap warga negara
Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa
Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh dan
budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan
budaya bangsa Indonesia. Pengaruh alat
komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi
dengan memertahankan jati diri bangsa Indonesia,
termasuk jati diri bahasa Indonesia. Ini semua
menyangkut kedisiplinan berbahasa nasional,
dengan mematuhi semua kaidah atau aturan
pemakaian bahasa Indonesia. Dengan disiplin
berbahasa Indonesia, akan membantu bangsa
Indonesia untuk mempertahankan dirinya dari
pengaruh negatif asing atas kepribadiannya
sendiri.”
Berdasarkan beberapa data sekunder yang
penulis kaji dan telaah, bahasa Indonesia memiliki
tantangan sebagai media informasi. Tantangan
tersebut berasal dari internal dan eksternal.
Tantangan juga dipengaruhi oleh pengguna bahasa
Indonesia itu sendiri, seperti jumlah penutur, luas,
daerah penyebarannya, dan terpakainya bahasa itu
sebagai sarana ilmu, sastra, dan budaya. Selain itu,
tantangan bahasa Indonesia lainnya adalah
penggunaan dan pemanfaatannya telah meluas oleh
pemakainya yang tak hanya warga negara
Indonesia saja, melainkan juga warga negara asing
yang bahasa sehari-harinya bukanlah bahasa
Indonesia, misalnya di Korea Selatan. Tantangan
khusus bahasa Indonesia berkaitan dengan media
informasi pada digital megatrends adalah
penggunaan bahasa Indonesia dapat diaplikasikan
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dalam pembenahan tata bahasa dan software untuk
mempelajari bahasa Indonesia bagi penutur asing.
1) Adapun, peluang bahasa Indonesia sebagai
media informasi terdiri dari beberapa hal.
Berikut adalah kutipan artikel berkaitan
dengan peluang bahasa Indonesia sebagai
media informasi. Yaitu, 1) Perkembangan
bahasa
Indonesia
saat
ini,
http://www.kompasiana.com/golddragon/perke
mbangan-bahasa-indonesia-saatini_54f79379a33311377a8b46e8.
Berikut
intisari kutipannya,”Perkembangan bahasa
Indonesia saat ini semakin baik, apalagi
dengan makin diminatinya bahasa Indonesia
oleh masyarakat internasional. Bahkan Bahasa
Indonesia pun saat ini menjadi bahan
pembelajaran di negara – negara asing seperti
Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat,
Inggris, Cina, dan Korea Selatan.”;
2) Bahasa
Indonesia
Menuju
Bahasa
Internasional,
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbah
asa/artikel/1362,”Bahasa Indonesia berpotensi
menjadi bahasa Internasional ditinjau dari
sejarahnya, telah banyak ahli atau komunitas
sarjana
dari
mancanegara
yang
mengkhususkan diri mempelajari bahasa
Indonesia/Melayu, serta terdapat dua faktor
utamanya
baik
intrabahasa
maupun
ekstrabahasa.”; dan
3) Bahasa
Indonesia
merupakan
Bahasa
Termudah
di
Dunia…
Apa
Benar?,http://www.kompasiana.com/haurissa/b
ahasa-indonesia-termudah-di-dunia-apabenar_552035608133110d739de12d,”Pemerint
ah Amerika Serikat dengan klasifikasi Foreign
Service Institute (FSI), mengelompokkan
bahasa Indonesia bersama dengan bahasa
Melayu (Malaysia), dan bahasa Swahili ke
dalam kategori III. Kategori III berarti bahasa
ini tidak mirip bahasa Inggris baik dari sisi
kebudayaan
maupun
linguistik
dan
memerlukan waktu 900 jam pelajaran atau
dalam 36 minggu. Kategori III ini jauh lebih
mudah dibandingkan bahasa Asia lainnya
seperti bahasa dengan tulisan kanji (Mandarin,
Jepang, Korea sebelum penerapan hangeul
oleh Raja Agung Saejong), atau bahasa Arabis,
yang kesemuanya dikelompokkan dalam
kategori V yang memerlukan 2.200 jam
pelajaran atau 88 minggu (setahun lebih!).
Atau mungkin bahasa Indonesia masih lebih
mudah dibandingkan bahasa tetangga yang
masih bertulisan Latin, yakni Tagalog atau
Filipino (yang masih memiliki "tenses") atau
bahasa aborigin dari Taiwan.” Berdasarkan
ketiga data sekunder yang penulis peroleh,
dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia
berpeluang
untuk
menjadi
bahasa
internasional. Hal ini karena banyak penutur
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asing tertarik mempelajari bahasa Indonesia
serta bahasa yang mudah untuk dipelajari.
Tentu saja, peluang ini dapat dimanfaatkan
sebaik-baiknya. Peluang tersebut hadir karena
dipengaruhi oleh sejarah bahasa Indonesia itu
sendiri, terdapatnya para sarjana dan para ahli
yang mempelajarinya secara khusus, misalnya
dalam komunitas, kursus bahasa Indonesia,
atau pendidikan formal.
Pembahasan
Penelitian.
Secara
umum,
berdasarkan hasil penelitian, bahasa Indonesia
memiliki
peluang
dan
tantangan
dalam
perkembangannya. Peluang dan tantangan tersebut
dapat dimanfaatkan sebagai media informasi.
Dengan penggunaan media informasi yang benar
dan tepat, maka bahasa Indonesia berpeluang
menjadi
bahasa
internasional
sehingga
penyebarannya tak sebatas penutur asli bahasa
tersebut. Artinya, penutur asing juga dapat
memahami dan menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar. Adapun, tantangan terbesar
adalah kepentingan penggunaan bahasa Indonesia,
apakah penting ataukah tidak penting di dalam
penggunaanya sehari-hari, baik lingkungan
nonformal maupun formal. Tantangan lainnya
adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa
persatuan dan masih menjadi bahasa kedua setelah
bahasa ibu atau bahasa daerah dari setiap provinsi
di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai bahasa
persatuan, bahasa Indonesia dipergunakan tak
hanya untuk mempersatukan suku-suku di
Indonesia tapi juga penutur bahasa asing lainnya.
Selain itu, tantangan bahasa Indonesia berkaitan
intervensi bahasa asing, penggunaan bahasa gaul,
anomali amanat konstitusi, serta kesiapan sumber
daya manusia yang bergerak di dalamnya.
Berkaitan dengan sumber daya manusia, agar
bahasa Indonesia semakin berkembang, maka
diperlukan media informasi yang mumpuni. Media
informasi tersebut beraneka macam, seperti media
massa cetak dan elektronik. Salah satu media
elektronik yang perkembangannya pesat adalah
internet. Internet merupakan salah satu bentuk hasil
kebudayaan. Di dalamnya, terdapat berbagai
aplikasi
yang
dapat
dipergunakan
oleh
penggunanya dengan bijaksana untuk saling
bertukar informasi dan komunikasi. Misalnya, www
(word wide web).
Salah satu bagian komunikasi yang terdapat
dalam world wide web adalah citizen journalism.
Citizen Journalism merupakan salah satu media
jejaring sosial yang berisikan informasi sesuai
dengan target pembacanya. Penulis, blogger,
fotografer, wartawan, atau pun masyarakat
berbagai profesi dapat berkomunikasi pada Citizen
Journalism. Kompasiana.com merupakan salah
satu citizen journalism yang berbahasa Indonesia.
Tak hanya berbahasa Indonesia, Kompasiana.com
memiliki data statistik yang bertujuan untuk
mengetahui jumlah seluruh artikel yang telah
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dipublikasikan, jumlah hits (view) dari masingmasing artikel, jumlah komentar, rating (nilai),
frekuensi artikel yang berada pada headline dan
pilihan. Selain itu, terdapat kategori terverifikasi
bagi pemilik akun di Kompasiana.com. Pada profil
halaman depan, tercantum foto penulis, latar
belakang foto, deskripsi mengenai penulis, dan
keterangan periode penulis bergabung dalam
Kompasiana.com. Para Kompasianer, sebutan bagi
para pengguna Kompasiana, utamanya para
kontributor artikel, dapat mengetahui jumlah
Kompasianer
yang
diikutinya
dan
yang
mengikutinya. Tak hanya itu, Kompasianer juga
dapat mengedit tulisannya sendiri, mengikuti event,
dan tema-tema aktual yang diberikan Admin.
Kompasianer dapat menyebarluaskan tulisannya ke
media sosial, seperti Facebook, Twitter, Linkedin,
dan Google+. Dengan demikian, tulisan
Kompasianer
tak
hanya
dibaca
pada
www.kompasiana.com namun juga dibaca melalui
keempat media sosial tersebut.
Kompasiana merupakan situs web (website)
yang kontennya berasal dan dibuat oleh warga.
Setiap orang yang berkontribusi di Kompasiana
harus terdaftar sebagai anggota atau Kompasianer--sebutan akrab anggota Kompasiana. Semua konten
yang tayang di Kompasiana dikelola oleh
Kompasianer (atau lazim disebut User GeneratedContent).
(http://www.kompasiana.com/tentangkompasiana).
Pada tahun 2008, Kompasiana merupakan blog
jurnalis dan karyawan di lingkungan Kompas
Gramedia. Nama Kompasiana diusulkan oleh
Budiarto Shambazy, wartawan senior harian
KOMPAS. Nama ini pernah digunakan untuk
kolom khusus yang dibuat pendiri harian
KOMPAS, PK Ojong, berisi tulisan mengenai
situasi mutahir pada masanya. Kumpulan rubrik
Kompasiana yang ditulis PK Ojong kini sudah
dibukukan. Pada September 2008, Kompasiana
bertransformasi sebagai blog sosial atau media
warga dengan kontribusi sekitar 300.000 anggota
yang tersebar di berbagai penjuru dunia.
(http://www.kompasiana.com/tentangkompasiana).
Anggota Kompasiana berasal dari berbagai
macam latar belakang profesi, usia dan pendidikan.
Perharinya, Kompasiana menayangkan sekitar 400700 artikel berupa laporan, opini dan karya fiksi.
Tampilan website Kompasiana sudah beberapa
kali mengalami perubahan antarmuka. Yang paling
terbaru, Kompasiana memiliki tampilan yang
bersih, ringan diakses dan lebih interaktif dengan
hadirnya fitur “obrolan”. Saat ini, Kompasiana
telah menayangkan lebih dari 2 juta artikel dengan
kunjungan pembaca di tiap bulannya sebesar 18
juta pengunjung. Kompasiana juga masuk ke dalam
10 besar website berita di Indonesia dan 5 besar
website
buatan
anak
bangsa.
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(http://www.kompasiana.com/tentangkompasiana).
Persyaratan menjadi Kompasianer mudah.
Caranya adalah membuat akun terlebih dahulu,
seperti mengetikan e-mail, password, dan nama
yang akan ditampilkan pada halaman muka profil
Kompasiner. Adapun, e-mail dan password tidak
akan terlihat oleh Kompasianer lainnya, hanya
dapat diketahui oleh pemilik akun tersebut. Lalu,
sertakan juga foto Kompasianer di akunnya
masing-masing. Hal ini untuk mengenali
Kompasianer atau pembaca lainnya saat membaca
postingan sang pemilik akun. Berkaitan dengan hal
ini, salah satu profil informasi terkait dapat dilihat
pada
halaman
http://www.kompasiana.com/bennybhai
dan
http://www.kompasiana.com/bambangtrim.
Kompasiana.com sebagai salah satu citizen
journalism merupakan media komunikasi dalam
penyebaran pengetahuan dengan menggunakan
bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan
kemahiran berbahasa Indonesia yang baik dan
benar dari Kompasianer. Penggunaan bahasa
tersebut merupakan tantangan bagi Kompasianer
karena kemampuan menyampaikan informasi
dengan efektif tidak mudah bagi masyarakat. Agar
Kompasianer mampu menyampaikan informasi
maka penguasaan bahasa Indonesia, khususnya
jurnalistik diperlukan di dalamnya. Adapun,
rumusan bahasa jurnalistiknya menggunakan 5 W
+ 1 H. Yaitu, What, Where, Who, Why, When +
How. Berikut adalah salah satu contoh penggunaan
bahasa jurnalistik dengan rumusan 5 W +1 H,”
Berbekal rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat 1
Puskesmas
Cipamokolan,
Bandung,
saya
menyambangi Rumah Sakit Al Islam keesokan
harinya sekitar pukul 05.45. Bisik-bisik dari teman
yang pernah ke sini, antrean pasien BPJS
Kesehatan sudah memanjang sejak pukul 05.30.
Petugas Satpam menjelaskan kepada saya bahwa
dokter mata yang bertugas tidak masuk hari ini.
Gigit jari? Tidaklah, kan saya sedang berpuasa.
Terima
saja
dengan
ikhlas.”
(http://www.kompasiana.com/bennybhai/bpjskesehatan-gotong-royong-atau-ladangamal_5765d8f365afbd27087e183b).
Adapun,
penggunaan
bahasa
Indonesia
pada
Kompasiana.com tidak terlalu baku agar menarik
minat
para
pembacanya.
Selain
itu,
Kompasiana.com merupakan media warga, setiap
konten dibuat oleh dan menjadi tanggung jawab
penulis.
Walaupun
demikian,
Admin
Kompasiana.com tidak ragu untuk menghapus
tulisan, gambar, video, dan foto Kompasianer jika
mengandung SARA dan plagiat. Oleh karena itu,
Kompasianer sebaiknya menyertakan sumber
referensi baik foto, gambar, video, maupun kutipan
berita yang diambil dari media lain dan apabila
konten yang ditampilkan bukan kutipan, maka
tidak perlu mencantumkan referensi. Akan tetapi,
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Kompasianer juga hendaknya mencantumkan
keterangan foto bahwa foto tersebut merupakan
dokumen asli yang dimilikinya.
Tantangan lain yang dihadapi Kompasianer
adalah ‘bersaing’ untuk menjadi yang terbaik.
Maksudnya, informasi yang disampaikan kepada
pembacanya diberikan dengan kejujuran, ramai
diperbincangkan, komunikatif, disertai tampilan
foto yang menarik, dan dibutuhkan oleh
pembacanya. Benny Rhamdani dan Bambang Trim
merupakan dua Kompasianer yang sering
menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi
pembaca. Keduanya merupakan praktisi di bidang
penerbitan buku. Tak hanya menulis dan mengedit
naskah, keduanya meluangkan waktu untuk
menulis di Kompasiana.com. Walaupun demikian,
tak hanya Kompasianer yang memiliki latar
belakang menulis yang baik, banyak Kompasianer
lainnya yang masih belajar mengungkapkan
gagasannya dalam konten, khususnya tulisan. Jadi,
Kompasiana.com merupakan media warga tanpa
dibatasi oleh usia, profesi, suku, agama, dan
sebagainya. Salah satu syaratnya adalah
menggunakan bahasa Indonesia.
Adapun, peluang yang diperoleh Kompasianer
adalah mendapatkan pertemanan di dunia maya dan
juga sering diadakan pertemuan langsung sesama
Kompasianer di wilayahnya masing-masing, seperti
di Jakarta dan Bandung. Dengan demikian, peluang
mendapatkan informasi, pengetahuan, pekerjaan,
dan sebagainya dapat diperoleh Kompasianer.
Selain itu, kemampuan berbahasa Indonesia
Kompasianer dapat berkembang dengan baik.
Kemampuan berbahasa lisan maupun tulisan. Hal
tersebut diperoleh dari beragamnya rubrik yang
tersedia di Kompasiana.com. Kompasianer juga
dapat menyebarkan informasi yang bersifat iklan
dalam tulisannya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
tantangan dan peluang berbahasa Indonesia sebagai
media informasi pada Kompasiana.com bermanfaat
positif. Manfaatnya tidak hanya bagi Kompasianer
itu sendiri namun juga pembaca yang tidak
termasuk pemilik akun di Kompasiana.com. Salah
satu manfaat positifnya adalah penyebaran
informasi melalui bahasa Indonesia. Sebagai media
warga yang mudah diakses oleh masyarakat baik di
dalam maupun di luar Indonesia, bahasa Indonesia
yang digunakan dalam Kompasiana.com secara
tidak langsung juga merupakan proses penyebaran
bahasa Indonesia yang memiliki tantangan dan
peluang pada digital megatrends dalam berbagai
aspek keilmuan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah
diungkapkan
penulis
sebelumnya,
maka
kesimpulan penelitian dapat diperoleh melalui dua
hal, yaitu umum dan khusus. Secara umum,
tantangan dan peluang bahasa Indonesia sebagai
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media informasi memiliki dimensi tersendiri. Di
antaranya, bahasa Indonesia berpeluang sebagai
bahasa internasional, dipelajari baik formal
maupun nonformal oleh penutur bahasa asing atau
pun penutur bahasa Indonesia asli itu sendiri, serta
sebagai media komunikasi lisan maupun tulisan
dengan menggunakan situs web di internet pada era
digital megatrend. Tantangannya adalah anomali
amanat konstitusi, bahasa Indonesia dapat
berkembang dengan dukungan para penuturnya dan
menyebarluaskannya kepada penutur bahasa asing.
Tak hanya itu, bahasa gaul, bahasa daerah, dan
bahasa asing juga merupakan tantangan bagi
bahasa Indonesia untuk terus berinovasi sesuai
perkembangan zaman, seperti penambahan
kosakata dan tata bahasa yang dipergunakan sesuai
peruntukannya.
Adapun, secara khusus, tantangan dan peluang
bahasa Indonesia sebagai media informasi,
khususnya pada Kompasiana.com merupakan hal
yang menarik untuk dikaji. Dengan tersedianya
Kompasiana.com sebagai media warga, maka para
penulis, blogger, dan sebagainya yang terdaftar
sebagai Kompasianer di situs web tersebut dapat
menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi
pembacanya. Informasi tersebut beragam sesuai
dengan rubrik yang telah disediakan. Walaupun
media warga, Admin Kompasiana.com merupakan
pihak yang bertanggung jawab terhadap konten di
dalamnya.
Admin
Kompasiana.com
akan
menghapus konten baik tulisan, video, foto maupun
gambar yang mengandung SARA dan plagiat.
Informasi yang disampaikan merupakan informasi
yang sedang hangat diperbincangan atau informasi
yang sebaliknya. Hal inilah yang memberikan
tantangan dan peluang bagi Kompasianer dalam
menyampaikan informasi kepada pembacanya.
Informasi yang disampaikan menggunakan bahasa
Indonesia.
Penyampaian
bahasa
tersebut
merupakan salah satu alat penyebaran informasi
baik dalam maupun luar Indonesia karena media
yang digunakan adalah internet melalui situs web.
Situs web adalah salah satu media teknologi yang
turut berperan pada era digital megatrends yang
terus berkembang. Pada Kompasiana.com, tak
hanya konten tulisan, video, foto, dan gambar,
Kompasianer juga dapat menautkan situs web
lainnya berkaitan dengan informasi yang
disampaikan. Tak hanya menyampaikan informasi,
Kompasianer juga memperoleh pertemanan di
dunia maya dan pertemuan face to face, misalnya
pertemuan Kompasianer di Bandung dan Jakarta
yang beberapa kali telah diselenggarakan. Jadi,
secara khusus, tantangan dan peluang bahasa
Indonesia sebagai media informasi pada
Kompasiana.com terdiri dari dua hal utama, yaitu,
penyampaian dan pertukaran informasi serta
komunikasi
dengan
menggunakan
bahasa
Indonesia dan jejaring sosial.
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