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Di akhir tahun 2019 ini kembali Bappeda Kota Tanjungbalai menerbitkan Buletin
Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Tanjungbalai volume 6. Berbagai tema yang di-

ambil dalam buletin ini, baik bertema sosial, kebudayaan maupun keteknikan dan tentunya
serangkaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kota Tanjungbalai.

Kami berharap artikel-artikel tersebut akan memberikan manfaat bagi para pembaca dalam
menambah wawasan. Kamijuga mengajak para pembaca berkontribusi untuk

berbagi ilmu dan bidang keahliannya sehingga memperkaya tema dalam buletin ini.

Kami tentunya menyadari bahwa buletin ini masih sangat banyak kekurangan, karena itu
kami mengharapkan saran dan masukan, kami mohon maaf atas kekurangan yang ada.

Akhir kata selamat membaca, tetap semangat berkarya untuk kita semua.
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Et erdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten-

Fltang Sistem Pereicanaan 
"Pembangunan 

Nasional dan
IJUnO'ang-Undang Nomor 23 Tah-un 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD
yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1

(satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan penda-
naan, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat serta program prioritas Provinsi Sumatera
Utara.

RKPD secara normatif menjadi dasar penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk
disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).
Yang menjadi tema RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2020 adalah :

"Pembangunan Berkelanjutan Diberbagai Bidang Diseftai
Peningkatan SDM Berkualitas Berbasis Teknologi " .

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang
disingkat dengan Musrenbang dilaksanakan untuk menjamin kon-
sistensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah
Kota Tanjungbalai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD ke dalam dokumen
RKPD Tahun 2020, yaitu dalam rangka mewujudkan Kota
Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan
harmonis, yang dilaksanakan secara berjenjang dalam menjaring
aspirasi masyarakat di mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan,
Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota sesuai dengan
tahapan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata
cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata caru
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

2lV*.6/D,4,,.h,tzo1q:":i:::.:ff tr+:ffi":="T,:INGUNAN

f.|_UrSRENirANG,Rt.HKo-rA rAN j u ., c uAr-ar T'affD i' iaZn
Aula I Pemko Tanjungbalai. Kamis pl Maret ?Ol9

t ra\xr;

MUSYAWARAH PCRCNCANAAN PCMBANGUNAN
(MU5RCNBANG) KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN AO!9

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana
kerja pemerintah daerah yang dinyatakan pada pasal 22 Ayat 4
bahwa Bappeda menyelenggarakan Musrenbang, dalam Rangka
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mewujudkan Good Governance,
Pemerintah Kota Tanjungbalai menerapkan aplikasi e-Planning
berbasis web (online) sesuai Permendagri N0.86 Tahun 20'17
yang menyatakan bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD & RKPD
dilakukan berbasis e-Planning dan sesuai Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 640/3761/SJ tanggal 10
Oktober 2016 sebagai wujud konsistensi, akuntabilitas, transpar-
ansi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah.

Diselenggarakannya musrenbang ini adalah sebagai
media utama konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah
untuk menetapkan program dan kegiatan Kota Tanjungbalai serta
rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi
program/kegiatan tahun 2020.

MUSRENBANG KELURAHAN
Pada tahun 2019, Pemko Tanjungbalai melalui Bappeda

telah melaksanakan kegiatan musrenbang yang diawali dari mus-
renbang kelurahan pada tanggal 21sld28 Januari2019 di31 (tiga
puluh satu) kelurahan.

Musrenbang Kelurahan merupakan proses penjaringan as-
pirasi masyarakat tentang pembangunan dilingkungan Kelurahan
yang dilaksanakan guna mendapatkan suatu kesepakatan dari
masyarakat di setiap daerah dalam mewujudkan pembangunan
yang berkeadilan. Forum ini melibatkan masyarakat untuk me-
nyampaikan aspirasi, dalam proses pemba-ngunan yang akan di-
laksanakan tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan pe-
merintah serta sebaliknya yang harus di lakukan masyarakat
dalam pembangunan yang akan direncanakan kedepan.

Pada Musrenbang Kelurahan tahun 2019 ini, setiap kelura-
han diberikan rencana pagu anggaran2020, yang mana setiap ke-
lurahan dapat mengusulkan kegiatan untuk tahun 2020.
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Musrenbang Kelurahan Selat Tanjung Medin

MUSRENBANG KECAMATAN
Musrenbang kecamatan bertujuan untuk dilaksanakan

untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan
usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang di-
integrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah ke-
camatan.
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Musrenbang Kelurahan Selat Lancang

Musrenbang Kecamatan tahun 2019 Kota Tanjungbalai di-
laksanakan pada tanggal 30 dan 31 januari 2019 di 6 (enam)
Kecamatan Se-Kota Tanjungbalai.
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FORUM OPD

Tujuan pelaksanaan Forum OPD Gabungan Kota
Tanjungbalai tahun 2019 adalah untuk menampung aspirasi
masyarakat yang telah dilaksanakan melalui musrenbang kelura-
han dan kecamatan yang diakomodir oleh OPD menjadi usulan
kegiatan skpd tahun 2019. Pelaksanakan Forum OPD gabungan,
kemudian akan dilanjutkan dengan musrenbang kota. Selanjutnya
hasil dari musrenbang kota akan di bawah ke musrenbang
Provinsi Sumatera Utara; Mewujudkan koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam rangka pencapa-
ian sasaran program prioritas pembanguna; Sinkronisasi Renja
OPD tahun 2020 dengan RPJMD Kota Tanjungbalai tahun
2016-2021, RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2005-2025, serta
OPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 dan RPJM
Nasional.

Forum OPD gabungan Kota Tanjungbalai tahun 2019, di-
laksanakan pada tanggal20,21 dan 25 Februari 2019 dengan
hasil yang diharapkan dalam Forum OPD Kota Tanjungbalai tahun
2019 adalah tersedianya Renja OPD dan RKPD tahun 2020 serta
menghasilkan program prioritas melalui berbagai sumber pembi-
ayaan pembangunan antara lain, APBD, APBD provinsi, dan in-
vestasi swastaiCSR untuk tahun 2020.

Dalam Sambutannya Bapak Wakil Walikota Tanjungbalai
Drs. H. lsmail menekankan Tahun 2020 merupakan tahun keem-
pat bagi pemerintah kota tanjungbalai dalam mengupayakan pen-
capaian visi, yaitu "Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang
Berprestasi, Religius, Sejahtera, lndah Dan Harmonis (Bersih
Pada Tahun 202'l). Oleh karena itu, rencana prioritas program
pembangunan diarahkan pada upaya penyelesaian masalah dan
isu-isu yang berkembang seperti peningkatan pertumbuhan
ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan infrastruktur,
pembenahan jaringan air minum dan air bersih, peningkatan
layanan pendidikan dan kesehatan serta penanganan masalah-
masalah sosial serta permasalahan lainnya.

MUSRENBANG KOTA/SKPD

Setelah melalui Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan
Forum SKPD maka pada tanggal 21 Maret 2019 dilaksanakan
Musrenbang Kota. Musrenbang Kota/SKPD ini merupakan forum
antar pemangku kepentingan untuk menyelaraskan, mengklari-
fikasi, mempe(ajam dan menyepakati prioritas pembangunani
program/kegiatan Daerah yang telah diusulkan melalui
Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Forum OPD.
Hasil ke-sepakatan tersebut akan menjadi masukan dalam
Rancangan Rencana Kerja Pemerinah Daerah (RKPD) tahun
2020.

Musrenbang Kota/SKPD ini dilaksanakan untuk menjamin
konsistensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan
daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD ke dalam do-
kumen RKPD Tahun 2020,yaitu dalam rangka mewujudkan Kota
Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, lndah dan
Harmonis, yang dilaksanakan secara berjenjang dalam menjaring
aspirasi masyarakat di mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan,
Forum Gabungan OPD, dan Musrenbang Kota/SKPD sesuai
dengan tahapan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ten-
tang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

Diselenggarakannya musrenbang ini adalah sebagai
media utama konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah
untuk menetapkan program dan kegiatan Kota Tanjungbalai serta
rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi
programikegiatan tahun 2020.

Musrenbang Kota Tanjungbalai Tahun 2019 be(ujuan
untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan untuk
penyempurnaan rancangan RKPD yang memuat prioritas pem-
bangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi
OPD dan rancangan Renja OPD Tahun 2020.

Pada kegiatan Musrenbang Kota Tanjungbalai turut hadir
sebagai narasumber dari Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak lr.

H. lrman, M.Si (Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara), Bapak
Drs. ISMAIL P SINAGA S.Sos, M.Si (Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara),
Bapak Barita Sihite, S.Sos, MAP (Sekretaris Dinas Sosial
Propinsi Sumatera Utara), dan Bapak Mayjen Sinema
Telaumbanua, ST (PPK Perencanaan dan Program Balai Wilayah
Sungai Sumatera ll) yang telah menyampaikan program/kegiatan
prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Kota
Tanjungbalai tahun 2020 sesuai dengan kewenangan dan urusan
masrng-masrng.
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PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
KOTA TANJUNGBALAI

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pem-
bangunan daerah yang terintegrasi untuk mewujudkan Kota
Tanjungbalai BERSIH (Berprestasi, Religius, Sejahtera, lndah dan
Harmonis).

Prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai sesuai RPJMD
Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021, yaitu :

Prioritas 1 : Penguatan tata kelola pemerintah dan peningkatan
kualitas kehidupan beragama

Prioritas 2 : Peningkatan daya saing ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

: Peningkatan kualitas pendidikan
: Peningkatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan

Peningkatan penataan kawasan melalui pembangu-
nan lnfrastruktur yang benruawasan lingkungan
Pemantapan kehidupan berdemokrasi dan penega-
kan hukum

Prioritas 3
Prioritas 4
Prioritas 5 :

Prioritas 6 :

Prioritas 7 . Penguatan pemberdayaan masyarakat dan pening-
katan ketahanan serta kemandirian sosial masyarakat

Prioritas 8 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Provinsi
Sumatera Utara dan Nasionaldi daerah

Dalam menetapkan prioritas pembangunan Kota
Tanjungbalai Tahun 2020 juga diarahkan untuk mendukung tenruu-
judnya prioritas nasional dan prioritas pembangunan Provinsi
Sumatera Utara. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020
mempunyai tema pembangunan "Peningkatan Sumber Daya
Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan prioritas pem-
bangunan nasional sebagai berikut:
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. lnfrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Sementara tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara
tahun 2020 adalah "Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
Pemabngunan Sumatera Utara yang Bermartabat" dengan priori-
tas pembangunan sebagai berikut:
1. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
2. Penyedian layanan kesehatan yang berkualitas;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha;
4. Pembangunan infrastruktur yang baik dan benruawasan ling-

kungan;
5. Peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata.

Tema pembangunan pemerintah Kota Tanjungbalai tahun
2020 adalah 'Pembangunan Berkelanjutan diberbagai Bidang dis-
ertai Peningkatan SDM Berkualitas Berbasis Teknologi' dengan
fokus sasaran dan prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai tahun
2020.t
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KEBUDAYAAN, BA,HASA, ETIKA PADA MASYARAKAT URBAN
TANJUNGBALAI ASAHAN

HADI HAMDANI, S.Pd, M.SN.
Conductor Orchestra, Arranger Musik,

Pengajar lnstrumen Gello, Budayawan, Penulis Puisi

ABSTRAK

lndonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ragam suku etnis dan kebudyaan, berbagai macam bahasa
yang lahir dari setiap daerah-daerahnya, menjadikan negara ini syarat akan multikultural dan saling

menghegemoni satu sama lain. Dari kepulauan-kepulauan yang terdapat pada provinsi yang dibagi menjadi
kabupaten, kota, kecamatan, lingkungan, dan dusun, sejatinya memiliki gaya, kebudayaan, serta bahasa yang
berbeda-beda. Bahkan hanya setiap jarak dusun saja, bahasa tradisional yang digunakan sehari-hari bisa saja

berbeda, ini terlihat dari cara dialog dan komunikasi masyarakat disetiap daerah yang ada di lndonesia.
Dari hasil peninjauan dan penelitian penulis pada masyarakat TanjungbalaiAsahan, ada gaya, ciri yang timbul

dan berubah serta mengalami pergeseran ketika menghadapi kebudayaan di era digital dewasa ini.
Dampaknya memang tidak terlalu parah, akan tetapi berakibat pada krisis bahasa daerah itu sendiri pada

generasr-generasi mendatang.
Maka dengan itu, penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam karya ilmiah dengan judul Kebudayaan,

Bahasa, Etika dan Semiotika dan Masyarakat Urban TanjungbalaiAsahan. Dengan tujuan menggali kembali
kebudayaan berbahasa dengan membahas gaya dialog dan tanda berbahasa.

1. Pendahuluan

Bahasa adalah salah satu kebudayaan yang berlangsung
secara turun-temurun oleh kegiatan sosial manusia sehari-hari.
Pelbagai macam gaya bahasa muncul hingga hari ini di tengah-
tengah masyarakat membentuk pengetahuan dan berbagai
macam fahamJaham komunikasi. Bahasa tidak hanya verbal,
dalam ilmu bahasa terbagi dalam beberapa bidang ilmu bahasa
seperti fragmatika, dialektika, semiotika, linguistik, etika dan
cabang ilmu filsafat lainnya. Dari beberapa cabang ilmu ini, penulis

tertarik pada cabang ilmu kebudyaan, semiotika, dan etika.
Cabang ilmu-ilmu filsafat ini dianggap mampu oleh penulis untuk
menterjemahkan setiap dialog dan tanda komunikasi dalam ke-

hidupan sehari-hari.
Manusia mempunyai bahasa yang mengisyaratkan pada

tanda dalam kehidupan sehari-hari sejak dalam kandungan,
bahasa tersebut menggunakan gerak tubuh yang menyenggol
rahim dari ibunya. Dalam ilmu bahasa, hal ini disebut dengan semi-
otika, cabang ilmu filsafat dalam genre bahasa tanda dan petanda.

Sampai saat ini tidak sedikit dari masyarakat yang belum mema-
hami ilmu tanda petanda dalam ranah ilmiah. Pada kehidupan
sehari-hari manusia tidak terlepas dari bahasa yang mengisyaral
kan hal seperti ini, misalnya dalam perjalanan menuju satu tempat
saat mengendarai kenderaan, pada simpang-simpang jalan, anda
akan menemukan lampu jalan yang benruarna merah, kuning hijau.
Lampu ini memberi tanda dengan menunjukan warna yang me-

nyala dengan hitungan waktu yang sudah ditentukan. Warna
merah menandakan untuk berhenti, kuning tanda untuk bersiaga
atau bersiap-siap, sedangkan hijau adalah warna yang bertanda
untuk melanjutkan perjalanan. Tak hanya itu dalam semiotika
dipergunakan juga untuk memprediksi tanda alam dan lingkungan,
misalnya pada awan yang semula menunjukkan matahari yang

cerah, sewaktu-waktu akan menunjukkan warna awan yang

keabu-abuan dan gelap, pertanda itu menunjukkan bahwa cuaca
sedang dalam keadaan mendung dan akan hujan dalam beberapa
waktu terdekat, atau juga pada gunung yang mempunyai hutan
lebat serta banyaknya binatang didalamnya,

jika gunung tersebut mengalami gangguan atau akan mengeluar-
kan abu fulkanik dan lahar, maka binatang yang ada didalam hutan
gunung tersebut akan keluar dan berpindah ke tempat yang lain

dengan tanda alam yang diberikan kepada makhluk lainnya yang

berada disekitar lereng dan lembah gunung tersebut. Nenek
moyang kita dikenal sebagai pelaut, dalam hal ini, semiotika dalam
studi kasus kelautan di perlukan agar dapat memprediksi cuaca,
gelombang, dan arus yang dilihat melalui air, arah angin, bulan,
bintang, siluet dan berbagai macam ilmu tanda lainnya dalam ilmu
pelayaran secara harfiah. lnilah yang memperkuat landasan pe-

mikiran penulis bahwa kebudayaan manusia tidak terlepas dari

ilmu semiotika dalam kehidupan sehari-hari.
Dewasa ini, penggunaan bahasa berkembang pesat

hingga timbulnya bahasa-bahasa yang trend dan dianggap gaul
(modern) bagi masyarakat urban dan milenial. Pada tahun 1995

bahasa gaul mulai berkembang dikalangan artis dan borjuis
lndonesia, bahasa itu menggunakan kosakata yang terdiri dari ple-

setan bahasa sehari-hari atau juga dari bahasa yang menyatakan
benda dan mempunyai maksud objek lain. Bahasa ini berfungsi
bagi gaya dan pergaulan hedonisme pada masa itu hingga saat
ini. Di beberapa acara televisi pada masa tahun 1990-an awal juga

sempat menayangkan perbincangan artis yang menggunakan
bahasa-bahasa gaul seperti ini, misalnya pada acara talk show
atau juga acara seperti infotaiment. Bahasa-bahasa ini dalam ilmu

komunikasi sering disebut dialektika. Secara kebudayaan, dialog
kasus di atas berkembang karena adanya minat penggunaan ba-

hasanya dilakukan pada orang-orang yang menyenangi gaya ko-

mukasi hedonis.
Masyarakat Nusantara mempunyai ratusan bahasa yang

ada di seluruh lndonesia, bahasa-bahasa ini sedikitnya ada yang

sudah menjadi punah, hilang karena seiring perpindahan pen-

duduk yang menggunakan bahasa tempat di mana dia berpindah,
atau juga karena berkurangnya minat berbahasa daerah akibat
pengaruh-pengaruh budaya berakulturasi pada masyarakat dika-
langan remaja dan dewasa modern.
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Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian
Pendidikan Kebudayaan menyatakan, berdasarkan data terakhir,
lndonesia memiliki 652 bahasa daerah (liputan6.com).

Tanjungbalai sebagai daerah pesisir pantai Timur
Sumatera yang memilik kebudayaan Melayu dan menggunakan
bahasa Melayu setempat dengan cenderung aktif dalam pelafalan

huruf vokal "0' dalam kegiatan komunikasi sehari-hari.
Masyarakat pendatang juga turut berhegemoni untuk dapat berko-
munikasi dalam kegiatan sosial sehari-hari, walaupun nyata dari
bahasa yang mereka gunakan sering terlihat kaku atau hanya se-
batas mengikuti logat pada bahas Melayu tersebut. Dalam komu-
nikasi bahasa tersebut juga tak luput menggunakan logat dan
cengkok pengucapan yang cenderung terdengar keras dan kasar,

hal ini didasari oleh letak geografis masyarakat tersebut yang ber-
dampingan dengan pesisir pantai Timur Sumatera yang ber-
dampak pada kegiatan komunikasi masyarakat yang cukup keras
dari bias angin yang berhembus. Fakta ini penulis rangkum pada

wawancara dengan salah satu budayawan dan aktivis seni kota
Tanjungbalai Asaha. Agus Toni dalam wawancara penulis pada

Februari 2016 mejelaskan bahwa:
"Hal yang mendasari gaya, sikap dan bahasa yang
terdapat dari masyarakat kota Tanjungbalai Asahan
adalah dikarenakan adanya masyarakat yang men-
etap di daerah perairan yang berjarak antara satu
rumah dengan rumah lainnya berjauhan, sehingga
berdampak pada komunikasi dalam bentuk me-
nyapa antara satu dan lainnya untuk menggunakan
suara yang keras dan lantang".
Selain itu adanya imigran bersuku Batak yang mendiami

kota ini ikut serta dalam membentuk komunikasi dengan suara
yang lantang. Hal ini terbukti dengan kebiasaan masyarakat yang

bersuku Batak yang memang sejatinya mempunyai gaya suara
dan bahasa yang tegas dan bersuara lantang.

Maka penulis akan menjabarkan jenis-jenis komunikasi
yang ada pada masayarakat kota Tanjungbalai Asahan dengan
syarat bentuk dari kebudayaan, bahasa, komunikasi yang terdapat
dari hasil penelitian penulis.

B. Kebudayaan Komunikasi

Kebudayaan komunikasi pada masyarakat kota kerang
(lstilah dalam sebutan nama lain dari kota TanjungbalaiAsahan),
menggunakan bahasa Melayu pesisir, yang ber-vokal khas dan
bersuara lantang seperti yang telah penulis jelaskan dia atas.
Menrut Koenjtaraningrat tentang pengertian kebudayaan yang di

tuliskan dalam bukunya sejarah antropologi menyatakan bahwa
keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam
rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia
dengan belajar.

Hal ini dapat kita lihat dari masyarakat pesisir melayu yang

mendiami kota Tanjungbalai Asahan dengan melahirkan ban-
yaknya kebudayaan, baik dalam penciptaan yang terkonsep
maupun spontan, secara mandiri kebudayaan itu akan berlang-
sung berulang-ulang dengan belajar dan menjadikannya menjadi
milik diri sendiri. Salah satu kebudayaa komunikasi yang lahir pada

masyarakat ini adalah senandung, nandong, didong, dan lain se-
bagainya. Walaupu kebudayaan ini juga banyak terlahir di daerah-
daerah lain di lndonesia, gaya senandung, nandong, didong yang

di miliki masyarakat kota Tanjungbalai memiliki ciri tersendiri.
Kebudayaan ini merupakan salah satu konsep seni budaya yang

turut lahir dari masyarakat kota TanjungbalaiAsahan dengan ber-
bagai konsep seperti senandung yang bertemakan doa, puji-pujian

kepada Allah SWT, nasehat dan percintaan. Melalui kebudayaan
senandong ini kebudayaan komunikasi verbal dengan menggiring

musik sebagai iringan yang meminkan beberapa alat musik
seperti biola, bangsi (alat music tiup berbahan dasar bambu), dan
gendang melayu, ciri musiknya menggukan beberapa bilah nada
dengan konsep tardisi lokal dan gabungan musik yang terpengaruh
dari arab dan juga menggunakan tangga nada bayati (Maqam

sistem nada Arabian yang terdiri dari beberapa jenis dan nama
sistem nada).

Photo: intrumen yang sering di pergunakan untuk mengii didong.

Dokumentasi penulis.

G. Bahasa

Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi yang

besar bagi manusia di dunia, bahasa yang difungsikan sebagai
alat kognitif yakni pengguna bahasa dapat menyampaikan isi

pikiran. Fungsi tersebut tidak dapat berperan dengan maksimal
tanpa mengkaji konsep bahasa, karena bahasa yang sejatinya
menjadi alat komunikasi berkembang dangan mengalami peruba-

han baik penambahan atau juga pengurangan (perbendaharaan)
kata sesuai dengan dinamika kehidupan pengguna bahasa terse-
but. Hal ini sebagai wujud hakikat bahasa yang hidup
(berkembang), dan perkembangan itu dapat dibuktikan dengan is-

tilah (adopsi).
Dalam bukunya yang berjudul "Bijak Berbahasa"

Rosyd:2007 menjelaskan bahwa:
Hidupnya bahasa karena faktor ditemukannya teori
bahasa yang baru dan banyaknya perbendaharaan

kata baru dalam bahasa yang bersumber dari
bahasa itu sendiri, dari bahasa asing (daerah atau
mancanegara), digunakan sebagai objek penelitian

ilmiah, dan bahasa tersebut digunakan sebagai
media komunikasi hingga sekarang ini.

Dari pendapat tersebut menimbulkan satu landasan pe-

mikiran penulis tentang perkembangan komunikasi yang diakibat-
kan dari pergerakan urban masyarakat dari setiap daerah, baik
daerah yang terpengaruh dari media televisi, media sosial, dan lain

sebagainya akan mengalami pergeseran secara lambat atau juga

drastis. Dampak Besar inijuga kemungkinan terlihat dalam budaya
tradisi lokal termasuk dalam kial keseharian masyarakat tersebut
akan mengalami pergeseran baik cepat, lambat atau bahkan
bahasa yang di adopsi sehari-hari dan bahasa yang didapat dari
seluruh media dan perkembangan zaman itu akan mengalami
kepunahan yang begitu saja.

Sebenarnya dalam dewasa ini, kalimat-kalimat bahasa
yang di dapat oleh manusia dari masa bayi sampai dengan
dewasa adalah bahasa lbu atau bahasa yang didapat dalam
kegiatan-kesiatan sosial sehari-hari, sehingga dengan kegiatan
sosial yang dilakuakan manusia tersebut akan mengalami penam-

bahan kosa kata baik dalam berbahasa lndonesia dengan baik
maupun dalam bahasa daerah yang di dapat oleh secara individu.

Bahasa-bahasa yang mengalami pergeseran, sejatinya
tidak semua mengalami perubahan, walaupun dalam kalimatnya
didapati pembaharuan. Sepe(i pengucapan kalimat,
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bagi masyarakat yang mendapatkan bahasa lbu akan tetap men-
galami logat atau cara pengucapan yang sesuai dengan daerah di

mana dia tinggal. Salah satu contoh pengucapan kalimat modern
baru-baru ini yang sering diucapkan oleh salah satu artis penda-

tang baru dan youtuber lndonesia dengan kalimat "ashiaaapp", ka-

limat ini menjadi popular dikalangan masyarakat lndonesia, karena
kehadiran kalimat itu di terima dengan gampang dalam media te-
livisi dan handphone di setiap rumah-rumah kita. Tak sedikit
masyarakat kota kerang yang juga turut sering mengucapka kali-
mat ini, yang padahal sejatinya kalimat ini juga sering di gunnakan

dalam kehidupan masyarkat itu sendiri. Salah satu contoh penggu-

naan kali tersebut ada pada dialog seperti "udah siap kau mema-
sak?", kalimat tanya ini bila di artikan dalam bahasa lndonesia
yang baik adalah "kamu sudah selesai memasak?", dalam bahasa
tradisional Melayu Tanjungbalai Asahan dan sekitarnya bermakna
selesai, sedangkan dalam bahasa lndoenesia kata siap mempu-
nyai makna kesehariannya adalah bersiap-siap, siaga. Dalam
kamus besar bahasa lndonesia kata siap diartikan sudah disedia-
kan atau juga suda sedia. Jika kita mengabil kembali pada kalimat
youtuber atau artis tersebut kata "ashiaap" dimaknakan dengan
satu tanda pengakuan bahwa mampu menyeselsaikan sesuatu
yang sedang dilakukan. Perbedaan makna ini memberi corak
dalam pergaulan pada masyarakat urban di kota-kota dan terlebih
pada masyarakat millennial.

D. Etika.
Salah satu cabang ilmu filsafat yang berkembang pada

sikap dan diri masing-masing manusi, baik secara sosial atau juga
yang terbentuk secara pribadi. Sangat sedikit memang pemba-

hasan-pebahasan ilmiah yang menjelaskan tentang hal ini. Dari
pandangan etimologi etika berkaitan dengan pandangan-pandangan

yang berasal dari Yunani. Bartens dalam buku yang berjudul
" ethics" (4'.2011) menjelaskan tentang etimologi etika bahwa:

lstilah "etika" pun berasal dari Yunani kuno. Kata
Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai
banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang

rumput, kandang habitat: kebiasaan adat: ahlak,
watak; perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk
jamak (ta etha) artinya adalah: adat kebiasaan. Dan

arti terakhininilah yang menjadi latar belakang bagi
terbentuknya istilah "etika" yang oleh filsuf Yunani
besar Aristoteles (384-322 s.M.).

Dalam hal ini mungkin dari kita akan beftanya{anya ten-
tang apa kaitannya dengan kebudayaan, bahasa, dan semiotika.
Jika kita menelaah tentang berbagai prinsip komunikasi lokal
masyarakat kota TanjungbalaiAsahan, bisa saja kita akan merasa
tertawa dan terpingkal-pingkal karena ciri dan logat bahasa daerah
ini sedikit benruarna dan rasa lucu. Tak sedikit dari beberapa survey
penulis melihat dilapangan bahwa, orang luar dari daerah ini akan
merasa lucu dengan ciri khas bahasa masyarakat setempat. lni

menandakan bahwa secara genetik bahasa masyarakat Tanjungb-
alai adalah masayarakat yang ramah dan humoris, baik di kalan-
gan muda sampai dengan tua. Hal ini disebabkan oleh dibagnun-
nya konstruksi komunikasi sosial yang ringan dan jenaka. Tapi

didak sedikit juga hal ini menimbulkan pandangan petuah-petuah

orang-orang tua yang selalu menyebutkan kata ahlak yang

berkaitan dengan etika yang dibangun sejak dini oleh masyarakat-
nya. karena di dalam lelucon jenaka itu terkadang ada tersampai-
kan kalimatkalimat yang mempunyai makna yang tidak bisa di-
terima secara ahlak kaum tua setempat.

Dahulu masayrakat Tanjungbalai Asahan akan merasakan
emosi yang marah ketika ada sesorang menybut kalimat "tak bera-
khlak" kepada orang yang menunjukkan sikap atau kalimat, dan
bahasa yang kasar, mengucilkan orang lain, atau tidak menempat-
kan etika sebagai landasan komunikasi. Hal ini memang dibangun

Buletin Perencanaan PEMBANGUNAN
Bappeda Kota Tanjungbalai

oleh para nenek moyang masyarakt ini untuk menandakan
masyarakt Melayu setempat sangat syarat dengan sopan santun,
dan berakal budi yang luhur. Bagi kalangan tua, komunikasi sosial
memang di bangun dengan lemah lembut, terlibih dapat dilihat
pada kaum ibu dalam komunikasi sosial sehari-hari salah satunya
contoh kalimat yang di sering dugunakan dalam kehiduapn sosial
adalah "wiiihh...janganlah awak begitu nak, tak boleh begitu, tak
sopan awak namonyo, marah Allah nanti", dari kalimat tersebut
pengucapan dan logatnya mempunyai kalimat pinta dan pesan
yang tergabung menjadi kalimat etika, misalnya "janganlah awak
begitu nak" atau dalam bahasa lndonesia (jangan lakkukan hal itu

nak), ini adalah bagian kata pinta seorang ibu kepada anaknya
untuk tidak melakukan sesuatu hal yang tidak baik, sedangkan
pada kalimat "tak sopan awak namonyo, nanti marah Allah", (itu

namanya tingkah laku yang tidak sopan, Allah bisa murka), sedan-
gkan pada kalimat ini terdapat kalimat pesan yang tetap menjun-
jung agama sebagaitiang lman masyarakat Melayu itu sendiri. Bila

di telaah dalam gaya dan tekstur masyarakat melayu Tanjungbalai
Asahan, kalimat tersebut dilafalkan dengan rasa logat yang lembut
dan sayarat pesan.

lnilah yang etika yang tertanam pada masyarakat melayu
itu sendiri, yang penulis sendiri merasakan bahwa hal-hal ini sudah
mulai berkurang diranah sosila oleh masyarakat Tanjungbalai
tersebut, karena dampak dari kegiatan-kegiatan urban masyrakal
nya.

E. Kesimpulan.

Dari hasil survey penulis di kota Tanjungbalai Asahan,
kegiatan-kegiatan komunikasi masayrakat setempat mengalami
pergeseran, hal ini menandakan masyarakat setempat sudah se-
makin maju di era digital ini dikarenakan akses pertukaran budaya
sangat gampang sekali masuuk kedalam setiap tembok{embok
rumah masyarakatnya. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang ter-
bagun, namun dengan demikian juga, bahwa akan banyak juga

kegiatan-kegiatan negative yang akan terbangu, baik pada kala-
ngan orang tua, bahkan remaja dan anak-anak.r
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