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Fosil Daun Mengungkap Ekosistem Kalimantan

Fosil daun di Brunei Darussalam mengungkap ekosistem
purba di Pulau Kalimantan. Kelompok pohon D i p t e ro c a r p u s
mendominasi hutan hujan Kalimantan sejak empat juta
tahun lalu. Hasil kajian tim, dipimpin Peter Wilf dari Penn-
sylvania State University (PSU) bersama Universitas Brunei
Darussalam, ini diterbitkan di jurnal Pe e r J . ”Ini bukti bentuk
kehidupan dominan di Kalimantan,” kata Peter Wilf, pro-
fesor geosains, dalam rilis PSU, Kamis (28/4/2022). (AIK)

Dukungan Menguat untuk PB IDI

Dukungan kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
(PB IDI) menguat. Salah satu dukungan tersebut diserukan
oleh Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP
IDAI) dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum
PP IDAI dan Sekretaris Umum PP IDAI pada 28 April 2022.
Surat pernyataan ini terkait dengan deklarasi organisasi
masyarakat Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI)
yang disampaikan pada 27 April 2022. ( TA N )

JURNALISME

Komunikasi Bermakna
untuk Edukasi Publik

JAKARTA, KOMPAS — Media didorong untuk menerapkan ko-
munikasi bermakna agar informasi yang disampaikan tak
hanya informatif, tetapi juga berguna bagi warga. Dengan
demikian, masyarakat dapat berpartisipasi pada isu publik dan
tak sekadar jadi audiens.

Menurut profesor emeritus bidang komunikasi di Vienna
University, Thomas A Bauer, komunikasi bermakna terjadi
jika pengetahuan yang disampaikan dapat dimengerti ma-
syarakat. Pengetahuan pun bermakna jika berdampak kepada
orang lain. ”Contohnya, saat berita perubahan iklim dipahami
masyarakat, publik jadi tahu apa itu perubahan iklim, dam-
paknya, dan bagaimana harus bertindak. Intinya, membuat isu
dapat dipahami,” kata Bauer dalam diskusi di Universitas
Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Jumat (29/4/2022).

Ada tiga kategori yang mesti dipenuhi media agar penge-
tahuan yang disampaikan bisa dipahami. Pertama, pengeta-
huan berguna buat audiens. Kedua, logis. Ketiga, pengetahuan
bersifat etis.

Agar pengetahuan mudah dicerna publik, media mesti
menyusun informasi secara runut, lantas disampaikan dengan
sederhana dan komprehensif agar tak membingungkan au-
diens. ”Media berperan sebagai moderator pada diskursus di
masyarakat sehingga mesti menginterpretasikan isu agar
publik paham dan jadi bagian dari diskursus,” ucap Bauer.

Media juga perlu memahami kompleksitas masyarakat dari
berbagai sisi, baik budaya, ekonomi, maupun tingkat pendidik-
an. Ini agar media bisa menyusun strategi komunikasi tepat.

Degradasi kualitas
Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, menilai, secara umum,

mutu berita menurun, terlebih yang diproduksi media daring.
Sebab, media daring umumnya menyajikan berita dengan
perspektif dari satu sumber saja sehingga tidak berimbang.

”Jika beritanya informatif, misalnya, soal peresmian ge-
dung, tidak masalah. Lain halnya jika berita berupa judgment.
Pasti tak berimbang. Ketika mutu berita turun, kita makin jauh
dari tujuan media untuk mencerahkan publik,” u j a r ny a .

Menurut dia, berita yang kini dikonsumsi warga di media
daring adalah informasi, bukan berita. Adapun berita adalah
informasi yang sudah diolah, diverifikasi, dan diperkaya
dengan informasi lain agar komprehensif.

Berita yang beredar di media daring dan media sosial dinilai
tak memberi pencerahan kepada publik. Sebab, informasi yang
disampaikan tidak lengkap. Masyarakat mesti aktif mengum-
pulkan informasi, menyusunnya jadi satu berita utuh, lalu
menyimpulkan makna berita. Namun, tidak semua orang
memiliki keterampilan ini.

Agus mengatakan, menyuguhkan praktik dan produk jur-
nalisme baik jadi keniscayaan bagi semua perusahaan media.
Sebab, model bisnis berbasis umpan klik (clickbait) dan jumlah
klik belum terbukti mampu menjaga keberlanjutan media.

Sementara model bisnis itu membuat publik dan pengiklan
sulit membedakan antara media massa dan media sosial.
Media massa pun terancam ditinggalkan. ”Jurnalisme yang
bagus menjaga keberlanjutan media,” ujar Agus. (SKA)

Edukasi dan Rekreasi di Tebet Eco Park

Peta Jalan Internasionalisasi
Bahasa Indonesia Disiapkan
Berbagai upaya internasionalisasi bahasa Indonesia terus diupayakan. Diperlukan peta jalan
agar strategi, target, dan pembagian tanggung jawab semakin jelas.

JAKARTA, KOMPAS — Upaya me-
luaskan jangkauan bahasa In-
donesia ke dunia internasional
terus dilakukan. Namun, peta
jalan untuk menyinergikan se-
luruh potensi dalam dan luar
negeri agar bahasa Indonesia
bisa menjadi bahasa interna-
sional belum ada.

”Sampai saat ini memang be-
lum ada peta jalan yang utuh
tentang target bahasa Indonesia
menjadi bahasa internasional.
Di akhir tahun lalu, saya sudah
memikirkan Badan Bahasa ha-
rus mulai mendiskusikan peta
jalan ini. Tahun 2022 ini se-
moga bisa selesai agar di tahun
depan mulai ada pijakan secara
berkelanjutan untuk membawa
bahasa Indonesia menjadi ba-
hasa pengantar internasional,”
kata Kepala Badan Pengem-
bangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Ke-
budayaan, Riset, dan Teknologi
E Aminuddin Aziz saat dihu-
bungi, Jumat (29/4/2022).

Pentingnya peta jalan bahasa
Indonesia menjadi bahasa in-
ternasional juga disampaikan
oleh Kepala Divisi Internasio-
nalisasi Bahasa Universitas
Muhammadiyah Malang Faizin

serta penulis dan sastrawan
nasional Muhammad Rois Ri-
naldi pada we b i n a r ”Interna -
sionalisasi Bahasa Indonesia”
dan peluncuran buku Bahasa
Indonesia untuk Bahasa ASE-
AN yang diinisiasi Perhimpun-
an Pelajar Indonesia (PPI) Ing-
gris dan Afiliasi Pengajar dan
Pegiat Bahasa Indonesia bagi
Penutur Asing (APPBIPA) Ing-
gris, Rabu (27/4).

Menurut Faizin, peta jalan
dapat mengakselerasi interna-
sionalisasi bahasa Indonesia,
mengingat upaya internasiona-
lisasi bukan hal baru. ”Berbi -
cara internasionalisasi tidak ha-
nya hajat Badan Bahasa Ke-
mendikbudristek, tetapi hajat
bersama semua warga negara.
Perlu juga sinergi para pemang-
ku kebijakan untuk upaya ak-
selerasi internasionalisasi baha-
sa Indonesia,” k a t a ny a .

Sementara itu, Rois Rinaldi
mendukung ketersediaan peta
jalan internasionalisasi bahasa
Indonesia agar setiap pihak
dapat memahami perannya
masing-masing. ”Pe m e r i n t a h
memberikan sebuah peta untuk
memahami strategi mewujud-
kan bahasa Indonesia sebagai

bahasa internasional,” u j a r ny a .

Target 2045
Aminuddin mengatakan, se-

cara legal formal sudah jelas
komitmen Indonesia untuk
meningkatkan bahasa Indone-
sia menjadi bahasa internasio-
nal. Karena itu, peta jalan di-
butuhkan agar ada strategi
yang dikembangkan, pembagi-
an tanggung jawab dari bebe-
rapa kementerian/lembaga,
hingga target untuk mereali-
sasikannya. Apalagi, saat Kong-
res Bahasa Indonesia XI tahun
2018 ada target internasio-
nalisasi bahasa Indonesia tahun
2 0 4 5.

”Jika ada target tahun 2045
untuk menginternasionalkan
bahasa Indonesia, ya, harus bisa
lebih serius dibahas dan di-
tafsirkan. Bahasa internasional
ini apakah jadi target salah satu
bahasa resmi yang digunakan di
Perserikatan Bangsa-Bangsa
atau menjadi bahasa pengantar
atau pergaulan internasional
(lingua franca) plus,” kata Ami-
nuddin.

Berbagai upaya untuk mem-
perkuat penggunaan bahasa In-
donesia di luar negara Indo-

nesia terus dilakukan dengan
difasilitasi Badan Bahasa atau-
pun secara mandiri. Persebaran
Bahasa Indonesia bagi Penutur
Asing (BIPA) dari 2015-2022
sudah ada di 428 lembaga, baik
di kawasan Amerika, Eropa,
Asia Pasifik, maupun Asia
Tenggara. Bahasa Indonesia di-
gunakan di 49 negara, dengan
jumlah penutur hampir 10 juta
orang. Di Indonesia penuturnya
sekitar 269 juta orang.

Namun, jalan bahasa Indo-
nesia menuju bahasa interna-
sional masih menghadapi se-
jumlah tantangan. Beberapa
tantangan itu, seperti masih
beragamnya sikap bahasa para
pelaku diplomasi bahasa dan
pemangku kepentingan, banyak
yang merasa cukup dengan ba-
hasa internasional yang sudah
ada, belum yakin akan potensi
keberterimaan bahasa Indone-
sia di panggung dunia, hingga
tidak menjadikan kompetensi
berbahasa Indonesia sebagai
syarat tenaga kerja asing di da-
lam negeri.

Selain itu, sinergi di antara
pemangku kepentingan untuk
tujuan internasionalisasi baha-
sa Indonesia masih lemah. Ba-

hasa Indonesia juga kurang di-
kenal di negara-negara tertentu
dan sumber daya manusia yang
dapat dimobilisasi terbatas.

”Bahkan, di buku-buku li-
nguistik, bahasa Indonesia ti-
dak dikenal. Lebih dikenalnya
sebagai bahasa. Hal yang ter-
lihat kecil ini harus jadi ke-
sadaran untuk membenahi
agar penyebutannya bisa dite-
gaskan menjadi bahasa In-
donesia bukan bahasa,” ujar
Aminuddin.

Secara terpisah, Duta Besar
Republik Indonesia untuk Ing-
gris Desra Percaya mengapre-
siasi inisiatif PPI Inggris meng-
hasilkan buku ”Bahasa Indo-
nesia untuk Bahasa ASEAN”.
Buku tersebut menampung ga-
gasan dua belas penulis tentang
alasan bahasa Indonesia layak
dipertimbangkan sebagai ba-
hasa resmi ASEAN.

Para penulisnya berasal dari
sejumlah negara ASEAN, yakni
Indonesia, Malaysia, Brunei
Darussalam, Singapura, dan
Thailand. Mereka memotret
kelayakan dari berbagai su-
dut pandang sejarah, politik
dan ekonomi, serta aspek li-
nguistik. (ELN)

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara Tebet Eco Park di Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2022). Taman seluas 7 hektar yang terbagi menjadi dua sisi, utara dan selatan, ini selesai direvitalisasi sejak
2021. Areal yang sebelumnya bernama Taman Tebet ini menghadirkan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka biru (RTB). Tebet Eco Park diharapkan dapat
menjadi percontohan ruang terbuka yang mengusung kegiatan edukasi dan rekreasi dengan pendekatan ekologi lingkungan hidup.
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