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This article is about language variations of Bima ethnic when they are speaking with others 
people in the formal and informal situasions. The writer used theory of SPEAKING by Dell 
Hymes. This thesis used qualitative approach that is observation and interview with the 
informant. Bima ethnic used language variations when they are speaking in formal and 
informal situations with others ethnic i.e. Javanese and Maduranese. The results of this 
research shows the language variations that are pronounced by Bima ethnic who work in 
Otoritas Pelabuhan Utama Office at Tanjung Perak Surabaya. They used mix Indonesian–
Bima when talk with others people from Bima, Java and Madura. When they are talking 
with same ethnic used Bima language. Beside that if they are talking with Java people, they 
used mix Indonesia Javanese and they used Indonesian-Madura with Madura ethnic.  
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Pendahuluan 

Bahasa Bima adalah salah satu bahasa daerah yang ada di kawasan Nusantara yang 
terdiri atas berbagai dialek.Salah satunya dialek yang ada dalam bahasa Bima adalah dialek 
Mbojo. Dialek Mbojo merupakan dialek yang paling dominan peranannya dalam 
masyarakat penutur bahasa Bima dan jumlah penuturnya paling banyak. Dialek Mbojo 
adalah satu-satunya dialek bahasa Bima yang digunakan dalam pemerintah Kesultanan 
Bima pada masa lalu juga disebut dengan bahasa Mbojo menurut Rachman dkk (1996:1). 
Etnis Bima orang yang pekerja keras dan sering mereka merantau ke kota-kota besar untuk 
mencari pekerjaan yang lebih layak. Etnis Bima juga merantau lewat pelabuhan-pelabuhan 
di Nusantara dan bekerja serta bertempat tinggal di suatu kota di Indonesia. Etnis Bima 
pekerja keras dan mempunyai jiwa solidaritas yang tinggi dalam komunitasnya. Banyak 
perantau dari Bima yang mencari pekerjaan yang lebih baik misalnya di kota Surabaya. 

Dalam sebuah lapangan pekerjaan tentu banyak orang yang berbeda latar 
belakangnya. Dengan demikian, sering terjadi variasi bahasa dalam kantor baik saat 
melakukan pekerjaan maupun saat istirahat. Hal ini terjadi dikantor Otoritas Pelabuhan 
Utama di Jalan Perak Timur no 396 Surabaya. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan Utama sedang memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan penegakkan 
hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan 
di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada 
pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Dengan tugas-tugas tersebut banyak 
terjadinya komunikasi antara orang kantor dengan  orang lapangan. Etnis Bima yangditeliti 
adalah orang yang menjadi penyambung informasi antara pegawai kantordan orang 
lapangan. Komunikasi yang bervariasi dengan etnis lainnya baik di kantor maupun di 
lapangan. Mayoritas etnis Bima yang tinggal dan menetap di Surabaya khususnya di 
Pelabuhan Tanjung Perak mempunyai mata pencaharian sebagai pelaut, anak buah kapal 
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(ABK), sopir truk, dan trani kapal itu yang menjadi acuan etnis Bima yang ada disana dan 
menjadi objek dalam penelitian ini. Etnis Bima juga pekerja keras jadi, mereka dapat 
mempunyai pekerjaan yang layak bagi diri mereka. 

Dalam kantor Otoritas Pelabuhan Utama etnis Bima lebih sering menggunakan 
bahasa Indonesia dan Jawa karena sudah lama menetap di Surabaya, namun tidak menutup 
kemungkinan menggunakan bahasa dareahnya (bahasa Bima) saat berinteraksi dengan 
orang sesama etnisnya. Saat situasi informal (ragam santai) misalnya, etnis Bima 
menggunakan bahasa Indonesia, Jawa dan  saat berinteraksi dengan temannya hal ini 
digunakan agar etnis Bima lebih akrab dengan teman lainnya yang lain etnis. Dengan etnis 
Madura juga menggunakan bahasa Madura karena etnis Bima ini sudah lama tinggal di 
lingkungan yang banyak etnis madura di sekitar tempat tinggal mereka. 

 
Sosiolinguistik  

Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan 
ilmu sosiologi, dengan ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara bahasa 
dengan faktor-faktor sosial didalam suatu masyarakat tutur. Dalam suatu masyarakat tutur 
tentu ada interaksi sosial dan ada variasi bahasa yang terdapat dalam percakapan 
tersebut.Secara sosiolinguistik peristiwa tutur yang pokok pembicaraannya tidak menentu 
(berganti-ganti menurut situasi), tanpa tujuan, dilakukan oleh orang-orang yang tidak 
sengaja untuk bercakap-cakap dan menggunakan ragam bahasa yang berganti-ganti dapat 
disebut sebagai peristiwa tutur. (Dell Hymes dalam Chaer, 2010: 47-48) menyatakan bahwa 
peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, yang bila huruf pertamanya 
dirangkaikan menjadi akronim SPEAKING, kedelapan komponen itu adalah:  
1. (S) Setting and scene; setting  berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, 
sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu, atau situasi psikologis 
pembicaraan.  
2. (P) Participants; pihak-pihak yang terlibat dalam percakapan, bisa pembicara dan 
pendengar, penyapa dan pesapa, pengirim dan penerima (pesan). 
3.  (E) Ends: purpose and goal; mengacu pada maksud dan tujuan percakapan. 
4.  (A) Act sequences; mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. 
5.  (K) Key: ton or spirit of act; mengacu pada nada, cara dan semangat di mana suatu 
pesan disampaikan. 
6.  (I) Instrumentalities; mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti lisan, tertulis, 
telegraf atau telepon. 
7.  (N) Norms of interaction and interpretation; mengacu pada norma atau aturan yang 
berlaku dalam berinteraksi. 
8.  (G) Genres; mengacu pada jenis bentuk penyampaian, seperti narasi, puisi, pepatah, doa 
dan sebagainya. 
 
Variasi Bahasa 
 Variasi atau ragam bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi sosiolinguistik, 
sehingga Kridalaksana dalama bukunya Chaer dan Leony (2004:61) mendefisikan 
sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa 
dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial 
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kemasyarakatandan bagaimana situasi keformalannya. Berikut ini akan dibicarakan variasi 
bahasa tersebut. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Bab ini merupakan bagian utama dalam penelitian.Hasil data pembahasan yang 
disajikan dalam bentuk uraian deskripsi teori sosiolinguistik serta menelaah rumusan 
masalah dan tujuan penelitian ini. Cara berkomunikasi etnis Bima dengan sesama etnis baik 
secara formal maupun informal. Selain itu juga meneliti cara etnis Bima bervariasi bahasa 
dengan etnis Jawa serta Madura secara formal maupun informal. Berikut data yang terdapat 
di lapangan selama penelitian berlangsung. 
 
1. Variasi Bahasa Etnis Bima dalam Situasi Formal di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama 
Tanjung Perak Surabaya dalam Situasi Formal 

Dalam percakapan formal sesama etnis Bima sering menggunakan bahasa Bimanya 
saat berhadapan dengan sesama etnisnya. Berikut variasi bahasa etnis Bima di kantor 
Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya. 
 
Percakapan Sesama Etnis Bima 

Data 1 : 
 RH :buni haba kau? 
  [buni haba kaw] 
  ‘apa kabar kamu?’ 

GF : haba taho lah ita 
 [haba tahנ lahita]  

‘kabar baik lah aku’ 
RH : nggomi are’ ita banyak piti sekarang 
 bone haba hasil panen bawang dan biji mente di Bima sana? 
 [ŋgomi are ita baña? piti səәkaraŋ 
 bone haba hasil panεn bawang dan biji mente di bima sana] 
 ‘kamu tidak ingat saya banyak uang sekarang 

bagaimana kabar hasil panen bawang dan biji mente di Bima sana?’ 
GF : Sama Ja 
 [sama ja] 
 ‘Nihil’ 
(Sumber Transkrip di lapangan depan kantor Ekspedisi, Pelabuhan Tanjung Perak 

Surabaya  6 September pukul 10.40 WIB) 
(Konteks: RH dan GF sedang berbicara mengenai hasil panen dan kiriman biji 

mente kepada GF di lapangan depan kantor Ekspedisi, Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya). 
Analisis 

Pihak yang berpartisipasi dalam tuturan tersebut adalah RH karyawan etnis Bima 
yang bekerja di bidang Binus dan GF karyawan Otoritas Pelabuhan di bagian Pelayaran. 
Dalam tuturan tersebut RH bertanya tentang hasil panen dan kiriman biji mente kepada GF. 
RH bertanya [buni haba kaw] merupakan variasi bahasa Bima dan Indonesiayang artinya 
‘Apa kabar kamu?’ kata [buni haba] merupakan bahasa Bima dan [kaw] merupakan bahasa 
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Indonesia. GF menjawab [haba tahנ lahita] yang artinya ‘kabarnya baik-baik saja’. RH 
berbicara [ŋgomi are ita baña? piti səәkaraŋ bone haba hasil panεn bawaŋ dan biji mente di 
bima sana] yang maksudnya RH memberi pertanyaan kepada GF tentang hasil panen biji 
mente di Bima, dalam kalimat tersebut terdapat variasi bahasa Bima dan Indonesia. 
Percakapan [ŋgomi are ita baña? piti səәkaraŋ bone haba] merupakan bahasa Bima dan 
[hasil panεn bawaŋ dan biji mεntε di bima sana] Merupakan bahasa Indonesia. [sama ja] 
atau ‘Nihil’ merupakan jawaban dari GF 
 
Data 2 : 
RH : he  kau Vika, ini Pipa di Pelabuhan jamrud mau dikirim kemana ini? 
 [he  kaU vika, ini pipa di pəәlabuhan jamrUt mau dikirIm kemana ini] 
 ‘hey Vika, pipa di Pelabuhan Jamrud ini mau dikirim kemana?’ 
VK :ow iya itu kemarin surat ijinnya masih di aku belum selesai tak urus 

[ow iya itu kemarin surat ijinña masih di aku belUm selesai tak UrUs] 
 ‘Ow iya itu, kemarin surat ijinnya di saya belum selesai urursannya.’ 
RH : ya sudah kau siapkan surat ijinnya nanti tak kirim kesana 

[ya sudah kau siapkan surat ijinña nanti ta? kirim kəәsana] 
 ‘ya sudah kamu siapkan surat ijinnya nanti aku kirim kesana.’ 

(Sumber: Transkrip percakapan di Ruangan seksi bimbingan usaha dan 
kepelabuhanan (Binus) kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada 10 
September 2013 pukul 13.30 WIB) 

(Konteks Tuturan RH dan VK adalah karyawan yang ada di bidang seksi  Usaha 
dan Kepelabuhanan Waktu dan penuturan keduanya berada di dalam ruangan seksi 
bimbingan usaha dan kepelabuhan) 
Analisis 

Waktu dan tempat pembicaraan terjadi di ruangan seksi Binus siang hari. RH (etnis 
Bima) dan VK (etnis Jawa) merupakan orang yang bekerja di bidang seksi Binus. RH 
bertanya kepada VK tentang surat ijin pipa yang mengangkut kapal ingin keluar pulau. 
Oleh karena itu RH mempertanyakan kepada VK yang biasanya menulis surat ijin. VK 
belum memberi tahu kepada RH tentang hal ini sebelumnya [he  kaU vika, ini pipa di 
pəәlabuhan jamrUt mau dikirIm kemana ini] bahasa tersebut digunakan keduanya karena 
sudah saling akrab satu sama lain, maksud dari percakapan tersebut ‘RH menayakan ke VK 
tentang pipa yang ada di Pelabuhan Jamrud’. Percakapan antara etnis Bima dan Jawa ini 
menggunakan bahasa Indonesia. 

VK saat lewat ruangannya RH dan duduk lalu berkata [ow iya itu kemarin surat 
ijinña masih di aku belUm selesai tak UrUs] yang maksudnya ‘VK belum mengurus surat 
ijin. Percakapan tersebut menggunakan bahasaIndonesia yang maksudnya ‘surat ijinnya 
masih diurus belum dikirim oleh VK. Perkataan tersebut menandakan kelalaian VK dalam 
mengerjakan tugasnya.  

RH berada di lapangan untuk melaporkan kegiatan dan tugas VK membuatkan surat 
ijin untuk kapal serta barang-barang untuk didata agar tidak terjadi salah paham antara 
pengirim dan penerima. [ya sudah kau siapkan surat ijinña nanti ta? kirim kəәsana] yang 
maksudnya ‘RH meminta bantuan ke VK untuk menyelesaikan selanjutnya dia yang 
mengirim ke Pelabuhan’dalam percakapan tersebut menggunakan bahasa Indonesia namun 
[ta?] seharusnya ‘tidak’. 
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Data 3 : 
MS : dek remmah kabarnya? 

[de? remmah kabarña] 
 ‘bagaimana kabarnya?’ 
SK : sehat cak… 
 [səәhat ca?…] 

‘Sehat kak’ 
MS : gimana lancar bisnis besi tua nya? 
 ternyata benyak yah… besi tua nya 
  [gImana lancar bisnis besi tuaña, terñata bəәña? yah… besi tuaña] 

‘bagaimana lancar bisnis besi tuanya?, ternyata banyak ya…..besi tuanya’ 
(Sumber: Transkrip percakapan di Jalan Demak tanggal 10 September 2013 pukul 
15.00 WIB) 
(Konteks tuturan MS (etnis Bima) yang bekerja di kantor Otoritas Pelabuhan bagian 

seksi Perhubungan Laut sedangkan SK (etnis Madura yang biasanya menawarkan besi 
tuanya ke kantor Otoritas Pelabuhan) 
Analisis  

Waktu dan tempat komunikasi ini berlangsung sore hari di Jalan Demak (tempat 
membeli besi tua). MS adalah etnis Bima bertemu dengan SK adalah etnis Madura. Tujuan 
pembicaraan tersebut adalah menanyakan tentang besi tua yang akan dibeli untuk keperluan 
kantor. Mereka berbicara diawali oleh MS menyapa SK [de? remmah kabarña] yang 
maksudnya ‘MS menayakan kabar SK’.Orang Bima ketika bertemu dengan orang lain 
dengan sesama etnis atau berbeda etnis pasti yang ditanya kabar. Perbincangan tersebut 
menggunakan variasi bahasa Madura-Indonesia yang diucapkan oleh etnis Bima. Etnis 
Bima mudah bergaul dengan etnis lainnya termasuk dengan etnis Madura. Dijawab oleh 
etnis Madura [səәhat ca?…] yang maksudnya ‘SK menjawab pertanyaan dari MS’ kata 
[səәhat ca?] merupakan variasi bahasa Indonesia-Madura yang artinya sehat kakak. [gImana 
lancar bisnis besi tuaña, terñata bəәña? yah… besi tuaña] yang maksudnya ‘MS menayakan 
tentang bisnis besi tua kepada SK’ dalam pembicaraan tersebut etnis Bima bertanya 
menggunakan bahasa Indonesia-Madura saat berbicara dengan etnis Madura. Kata [gImana 
lancar bisnis besi tuaña, terñata yah… besi tuaña] merupakan bahasa Indonesia dan [bəәña?] 
adalah bahasa Madura. 
 
2. Variasi Bahasa Etnis Bima di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya 
dalam Situasi Informal 

Data 4 : 
RH : Aurawi om? 
 [awurawiom] 

‘Apa yang dilakukan om?’ 
MS : Wati Ja, Cuma eida silahturahmi aja labo nggomi 
 [watija, cuma εiyda silahturahmi aja labנŋgomi] 
 ‘tidak kok, Cuma silaturahmi saja sama kamu.’ 
RH : iyorah om…tibune 
 [iyora om…tibune] 
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 ‘Iya om tidak apa-apa’ 
MS : tumben ada di kantor OP kamu biasanya diluar? 
 [tumbεn ada dikantor ope kamu biasaña diluar] 
 ‘tumben ada dikantor Otoritas Pelabuhan kamu biasanya diluar?’ 
RH : ya, baru saja datang dan saya mau istirahat makan siang 
 [ya, baru saja dataŋ dan saya mau istirahat makan siaŋ] 
 ‘ya, baru saja datang dan saya mau istirahat makan siang’ 
MS : ya sudah kebetulan Ayo kita Pii ngahaa 
  [ya sudah kebetulan ayo kita pi?i ŋahaa] 

‘ya sudah kebetulan ayo pak pergi makan.’ 
(Sumber : Transkrip  percakapan di aula kantor otoritas Pelabuhan 12 September 

2013 pada pukul 12.34 WIB) 
(Konteks tuturan MS merupakan paman dari RH yang bekerja di bagian pelayaran 

dan RH di bagian Binus dan kepelabuhanan) 
Analisis  

Waktu dan tempat siang hari jam istirahat di aula kantor Otoritas Pelabuhan. RH 
bertanya [awurawi om] yang maksudnya ‘RH bertanya tentang apa yang dilakukan MS’. 
Percakapan  dilakukan oleh RH yang bertanya karena MS datang lebih dulu dan menunggu 
RH yang baru masuk ke kantor. Bahasa Bima yang dituturkan oleh RH. Saat itu RH kaget 
ada MS disana karena tidak seperti biasanya. MS menjawab [wati ja, cuma εiyda 
silahturahmi aja labנ ŋgomi] yang maksudnya ‘MS ke kantor RH hanya berkunjung 
silaturahmi saja’ percakapan ini menggunakan variasi bahasa Indonesia-Bima, terlihat dari 
[wati ja, cuma εiyda aja labנŋgomi] merupakan bahasa Bima dan [silaturahmi] bahasa 
Indonesia. Keduanya menggunakan bahasa Bima karena berasal dari etnis yang sama yaitu 
etnis Bima. Kedatangan MS ke kantor Otoritas Pelabuhan untuk menjalin silaturahmi 
dengan RH serta melihat kondisi kantor tersebut. Lalu RH menjawab [iyora om…tibune] 
yang maksudnya ‘RH mempersilahkan MS untuk sekadar silaturahmi di kantornya’. RH 
melanjutkan dengan bahasa Bima karena lawan bicaranya mengerti dan satu etnis 
dengannya. MS bertanya [tumbεn ada dikantor ope kamu biasaña diluar] yang maksudnya 
‘MS bertnya ke RH kenapa di kantor biasanya diluar’. Dalam hal ini OP merupakan 
singkatan dari kantor Otoritas Pelabuhan. MS bertanya seperti itu karena biasanya RH tidak 
berada di dalam kantor karena tugasnya di lapangan untuk mendata surat ijin kapal.  

RH menjawab [ya, baru saja dataŋ dan saya mau istirahat makan siaŋ] yang 
maksudnya ‘RH kembali ke kantor untuk sekadar makan siang dan disana ada MS yang 
bisa diajak makan siang bersama. Percakapan tersebut menggunakan bahasa Indonesia. MS 
berkata [ya sudah kebetulan ayo kita pi?i ŋahaa] yang maksdunya ‘MS mengajak RH untuk 
makan siang bersama. Percakapan tersebut menggunakan variasi bahasa Indonesia-Bima. 
Hal ini terlhat [ya sudah kebetulan ayo kita] merupakan bahasa Indonesia dan [pi?i ŋahaa] 
yang artinya pergi makan. Bahasa yang digunakan secara lisan, MS sebagai orang yang 
lebih tua dari RH. Situasi informal yang terdapat dalam percakapan ini karena keduanya 
dalam keadaan istirahat. Tidak sedang melakukan kegiatan kerja. Jadi, keduanya 
menggunakan ragam santai dan akrab. Dalam percakapan tersebut mengandung variasi 
bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa Bima. Keseluruhan percakapan ini 
menggunakan variasi bahasa Indonesia dan Bima dengan objek sama yaitu dari etnis Bima.  
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Percakapan Etnis Bima dan Jawa dalam Situasi Informal 
Data 5: 
RH : Tadi aku belum lapar masih ada kerjaan nangung kalau belum selesai 
 [tadi aku belUm lapar masi ada kəәrja?an naŋuŋ kalU belUm səәləәsaI] 
 ‘tadi aku belum lapar masih ada kerjaan tanggung kalau belum selesai’ 
VK : Iyawes tak tinggal wis ndang makan bareng sama orang-orang itu loh 
 [iyawes ta? tiŋgal wIs ndaŋ makan bareŋ sama oraŋ-oraŋ itu low] 
 ‘ya sudah ku tinggal silahkan makan bersama orang-orang itu loh’ 

 (Sumber Transkirp ruangan Binus pukul  12 September 12.45 WIB topik 
pembicaraan istirahat makandi halaman kantor Otoritas Pelabuhan) 

(Konteks RH dan VK merupakan karyawan di seksi Binus yang mereka sedang 
dalam kondisi istirahat dalam situasi informal) 
Analisis 

Waktu dan tempat saat siang di halaman kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung 
Perak Surabaya. RH seksi bagian Bimbingan Usaha (etnis Bima) yang akan istirahat untuk 
makan dan bertemu dengan VK (etnis Jawa) yang sudah selesai makan di warung. VK 
bertemu RH di halaman kantor Otoritas Pelabuhan  Etnis Bima memberi pernyataan [tadi 
aku belUm lapar masi ada kəәrja?an naŋuŋ kalU belUm səәləәsaI] bahasa Indonesia yang 
digunakan oleh etnis Bima, yang maksudnya ‘VK bertanya ke RH tentang makan siang’. 
Kalimat tersebut digunakan oleh RH kepada VK karena mereka sudah saling mengerti 
sebab dalam satu bagian yang sama yaitu di Seksi Binus. Lalu VK menjawab [iyawes ta? 
tiŋgal wIs ndaŋ makan bareŋ sama oraŋ-oraŋ itu low] yang maksudnya ‘VK member 
pendapat agar RH makan bersama orang-orang kantor yang belum makan siang. Kalimat 
ini menggunakan variasi bahasa Indonesia dan Jawa. Kata [iyawes ta? tiŋgal wes ndaŋ] 
merupakan bahasa Jawa dan makan bareŋ sama [oraŋ-oraŋ itu low] bahasa Indonesia. 
Kalimat tersebut menandakan adanya variasi bahasaIndonesia dan bahasa Jawa.  
 
Percakapan Etnis Bima dan Madura dalam Situasi Informal. 

Data 6 : 
 RH : Areah tojuk dinak 
  [arəәya tנju? dinna?] 

‘kesini duduk lah’ 
 SK : Bisa juga kau bahasa Madura 
  [bisa juga kaU bahasa madura] 

 ‘Bisa juga kau bahasa Madura’ 
RH :Ya pintarlah kan mayoritas orang Madura banyak di tanjung perak dan 

juga ABK kapalnya banyak orang Bima yang mana sandar kapalnya di 
kalimas. 

 [ya pintarla kan mayoritas oraŋ madura bañak di tanjUŋ pera? dan juga 
abeka kapalña bañak oraŋ bima yaŋ mana sandar kapalña di kalimas] 

 ‘ya pintarlah kan mayoritas orang Madura banyak di Tanjung Perak dan juga 
ABK kapalnya banyak orang Bima yang mana sandar kapalnya di kalimas.’ 

  
(Sumber Transkirp ruangan jaga malam Jam piket jaga malam 21.00 topik 

pembicaraan remi untuk mengisi waktu luang) 
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(Konteks tuturan RH merupakan karyawan etnis Bima bagian Binus saat dalam 
istirahat jaga malam sedangkan SK sedang istirahat dari bongkar muat kapal) 
 Analisis 

Waktu dan tempat pembicaraan saat malam hari di ruang jaga malam Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya. Percakapan ini terjadi saat RH (karyawan etnis Bima bagian 
Binus) yang ada jaga piket malam sedang beristirahat dari pekerjaannya sedang bertemu 
dengan SK (etnis Madura) orang yang sedang bongkar muat kapal. Topik pembicaraan 
yang terjadi saat itu adalah tentang mengisi waktu luang saat jam istirahat. RH mengajak 
SK [arəәya tנju? dinna?] yang maksudnya RH mengajak SK untuk duduk dengannya. Dalam 
hal ini percakapan ini etnis Bima menggunakan bahasa Madura. SK menjawab [bisa juga 
kaU bahasa madura] yang artinya ‘bisa juga kau bahasa Madura’ etnis Madura berbicara 
kepada etnis Bima meggunakan bahasa Indonesia karena dia merasa kaget dengan orang 
Bima yang bisa bahasa Madura. Etnis Bima memberi pernyataan [ya pintarla kan mayoritas 
oraŋmadura bañak di tanjUŋ pera? dan juga abeka kapalña bañak oraŋ Bima yaŋ mana 
sandar kapalña di kalimas] yang maksudnya ‘orang Bima juga bisa menggunakan bahasa 
Madura karena dia sering bergaul dengan etnis Madura’.  
 
Simpulan 

Pada umumnya pemakaian bahasa etnis Bima di Surabaya bervariasi tergantung dari 
faktor lingkungan di mana ia tinggal. Oleh sebab itu pemakaian bahasa pada etnis Bima ini 
bervariasi dalam kehidupan sehari-hari. Etnis Bima dalam lingkungan keluarga sering 
menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Bima dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika 
berintraksi dengan sesama etnis Bima mereka sering berbicara dengan bahasa Bima. 

Dalam keseharian etnis Bima senang mempelajari bahasa termasuk bahasa jawa dan 
Madura. Namun, bahasa Bima etnis tersebut masih terjaga hingga kini. Etnis Bima dalam 
lingkungan keluarga sering menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Bima dalam 
kehidupan sehari-hari mereka. Jika berintraksi dengan sesama etnis Bima mereka sering 
berbicara dengan bahasa Bima. 

Saat dalam situasi formal dan informal etnis Bima bertemu dengan etnis Jawa akan 
berbicara dengan bahasa Indonesia dan variasi dengan bahasa Jawa. Begitupula saat 
berbicara dengan etnis Madura. Di kantor Otoritas Pelabuhan ada etnis Bima, Madura dan 
Jawa saat mereka berinteraksi sering menggunakan bahasa Indonesia-Jawa. Namun, saat 
etnis Bima bertemu dengan sesama etnisnya. 
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