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Pengantar Dekan

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat 
& Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung Nabi 
Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai 
hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, program 
penulisan buku ajar dan referensi telah dapat dirampungkan.

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, baik 
buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur dalam UU 
Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan UU Nomor 14 
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan sejumlah regulasi lainnya. 
Pasal 12 UU No.12 tahun 2012 dengan tegas menyebutkan bahwa 
dosen secara perseorangan atau kelompok wajib menulis buku ajar atau 
buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu 
sumber belajar.

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2020 adalah upaya Fakultas 
untuk berkontribusi dalam impelementasi undang-undang di atas, 
dimana secara kuantitatif, grafik riset dan publikasi dosen PTKI masih 
harus terus ditingkatkan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan mutu 
pembelajaran dengan mewujudkan suasana akademik yang kondusif  
dan proses pembelajaran yang efektif, efisien dengan kemudahan akses 
sumber belajar bagi dosen dan mahasiswa. Publikasi ini juga diharapkan 
men-support peningkatan karir dosen dalam konteks kenaikan jabatan 
fungsional dosen yang ujungnya berdampak pada peningkatan status 
dan peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan 
kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 berjumlah 10 
judul buku dan meningkat cukup signifikan tahun 2020 menjadi 100 
judul yang terdistribusi dalam 50 judul buku ajar dan 50 judul buku 
referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti pada level publikasi, namun 
berlanjut pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dosen di 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum 
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dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2020 menghasilkan 100 
HKI dosen.

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 berorientasi 
interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon Ilmu 
UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang mendialogkan 
metode dalam Islamic studies konvensional berkarakteristik deduktif-
normatif-teologis dengan metode humanities studies kontemporer seperti 
sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi 
dan juga dengan metode ilmu eksakta (natural scincies) yang berkarakter 
induktif-rasional. Dari 100 judul buku, terdapat 10 judul tematik yang 
menjawab problem epistimologis pendidikan Islam, terutama terkait 
misi Kementerian Agama RI seperti moderasi Islam (Islam washathiyah), 
pendidikan inklusi, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, 
pendidikan multikultural, etno-pedagogik, pembelajaran DARING 
(dalam jaringan), pendidikan & isu gender, ragam pesantren (pesisir, 
enterprenuer), dan tema teraktual yaitu merdeka belajar dan kampus 
merdeka.

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 
dukungan Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H Mutawali, M.Ag dan 
jajarannya, kepada 100 penulis yang telah berkontribusi dalam tahapan 
kompetisi buku tahun 2020, dan tak terlupakan juga editor dari dosen 
sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan zauqnya, perfomance buku 
tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak retak; tentu masih ada 
kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, di ‘ruang’ inilah 
kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini 
menjadi amal jariyah dan hadirkan keberkahan bagi sivitas akademika 
UIN Mataram dan ummat pada umumnya.   

Mataram,  29 Oktober 2020 M
12 Rabi’ul Awal 1442 H

Dekan 

Dr. Hj. Lubna, M.Pd.
NIP. 196812311993032008
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Prakata PenULIS

Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur penulis panjatkan 
ke hadirat Allah SWT atas segala bentuk limpahan rahmat-Nya 
sehingga buku ini dapat dirampungkan. 

Bahasa Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Bahasa 
Indonesia yang sekaligus menjadi identitas kebangsaan Indonesia 
mengemban dua fungsi istimewa, yaitu sebagai bahasa negara 
dan bahasa nasional. Fungsi sebagai bahasa negara ini dibuktikan 
dengan masuknya bahasa Indonesia pada salah satu bab dan pasal 
dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu pasal XV ayat 
36 UUD 1945. Ayat dalam pasal ini menunjukkan bahwa pada 
dasarnya bahasa Indonesia memiliki posisi yang sama strategisnya 
dengan aspek kehidupan lain misalnya ekonomi, agama, dan 
budaya sehingga perlu dimasukkan dalam konstitusi tertinggi di 
republik ini. Adanya pasal ini tentunya bukanlah sekadar menjadi 
pelengkap pasal dalam UUD 1945, namun pasal ini memiliki 
konsekuensi yang berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia. 
Dalam kaitannya dengan fungsi ini, bahasa sesuai kaidahnya harus 
dipergunakan baik di media dalam maupun luar ruang. Penggunaan 
bahasa Indonesia dalam ruang misalnya pada dokumen-dokumen, 
keputusan, laporan, naskah pidato dan surat-menyurat lainnya. 
Sedangkan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang 
meliputi penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama lembaga, 
papan nama usaha, informasi layanan publik di kain spanduk, dan 
lain-lain. Dalam penggunaannya, kesalahan-kesalahan berbahasa 
Indonesia baik di media dalam dan luar ruang ini masih banyak 
dijumpai. 

Buku yang ada di tangan pembaca ini mengupas tuntas 
bagaimana seharusnya menggunakan bahasa Indonesia baik di 
media dalam maupun luar ruang. Penggunaan bahasa Indonesia 
saat ini dapat dikatakan jauh dari tuntutan. Kondisi ini bisa jadi 
disebabkan minimnya pemahaman tentang penggunaan kaidah 
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bahasa Indonesia atau bisa jadi karena sikap acuh tak acuh terhadap 
bahasa Indonesia. Realita ini perlu menjadi perhatian kita sebagai 
warga bangsa Indonesia yang masih meyakini bahasa Indonesia 
sebagai identitas tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.  

Buku Bahasa Indonesia di Media Dalam dan Luar Ruang ini 
terdiri atas tiga bab. Bab pertama yaitu pendahuluan memuat sub 
latar belakang, masalah, tujuan, metodologi, dan tinjauan pustaka.

Bab kedua buku ini terdiri atas tiga bagian. Bagian (1) 
Perkembangan Bahasa Indonesia yang terdiri atas tiga subbagian 
yaitu: (a) Kedudukan Bahasa Indonesia, (b) Fungsi Bahasa Indonesia, 
dan (c) Aturan-Aturan Hukum tentang Bahhasa Indonesia. Bagian 
(2) Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Dalam dan Luar Ruang 
yang terdiri atas dua subbagian yaitu: (a) Ruang Lingkup Penggunaan 
Bahasa Indonesia di Media Dalam Ruang, dan (b) Ruang Lingkup 
Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang. Bagian (3) 
Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia di Media Dalam dan Luar 
Ruang terdiri atas dua subbagian yaitu: (a) Bentuk-Bentuk Kesalahan 
Berbahasa di Media Dalam dan Luar Ruang, (b) Pemanfaatan Hasil 
Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Pembelajaran. 

Bab ketiga yaitu simpulan. Bab ini berisi simpulan umum dari 
paparan data yang telah dibahas pada bab 1 dan bab 2. 

Akhirnya, layaklah penulis mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak atas dapatnya buku ini diterbitkan. Pertama-tama 
kepada Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. selaku 
penanggung jawab umum seluruh kegiatan kampus. Kedua kepada 
unsur pimpinan FTK UIN Mataram yang telah memfasilitasi 
kompetisi penulisan buku ajar dan buku referensi ini. Buku ini 
tidaklah menarik secara substansi tanpa sumbangsih masukan 
konstruktif  dari editor buku ini, Dr. Hilmiati, M.Pd. Oleh karena 
itu, patut pula penulis ucapkan terima kasih kepada beliau yang 
telah menyisihkan waktu untuk memberikan perbaikan-perbaikan. 
Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
tidak dapat disebutkan dalam lembaran ini. 
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Akhirulkalam, sebagaimana kata peribahasa tak ada gading 
yang tak retak, kiranya itulah yang tergambar dalam buku ini 
sehingga diharapkan saran dan kritik yang memungkinkan untuk 
perbaikan dapat disampaikan oleh pembaca sekalian. Semoga buku 
ini bermanfaat. Aamiin.

Mataram,   Oktober 2020

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

 

Aktivitas berbahasa pada umumnya dilakukan dengan dua cara 

yaitu lisan dan tulisan. Dalam prakteknya, baik bahasa lisan maupun 

bahasa tulisan sering dihadapkan dengan kesalahan berbahasa. 

Kesalahan berbahasa itu sendiri dikaitkan dengan penyimpangan 

penggunaan kaidah atau tata bahasa yang berlaku pada suatu bahasa. 

Kaidah atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu bahasa merupakan 

aturan yang dijadikan dasar acuan dalam berbahasa secara baik dan 

benar. Kaidah ini dimiliki oleh setiap bahasa yang ditandai dengan 

kecenderungan pengajaran bahasa manapun di dunia ini tidak 

terkecuali bahasa Indonesia selalu bertumpu pada pengajaran bahasa 

standar. Meskipun konsep bahasa standar tersebut merupakan sosok 

dialek tertentu yang terdapat dalam suatu bahasa. Namun demikian, 

standardisasi bahasa dalam suatu bangsa sangat penting dilakukan 

mengingat cukup banyak contoh yang diperlihatkan ihwal pelik dan 

rumitnya masalah pembakuan (standardisasi) bahasa. 

Penggunaan bahasa standar d 

an nonstandar dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan 

masing-masing memiliki situasi yang berbeda. Artinya, bahasa standar 

dan nonstandar digunakan pada situasi dan kondisi yang 

mengharuskan keduanya digunakan. Jika penggunaan kedua ragam 
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tersebut tumpang tindih, penyimpangan-penyimpangan tata bahasa 

sangat mungkin terjadi. Dengan demikian, penyimpangan tata bahasa 

akan menyebabkan penggunaan bahasa yang tidak standar atau jauh 

dari konsep penggunaan bahasa yang baik dan benar. 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus sebagai 

bahasa negara harus ditempatkan sesuai dengan peranan dan 

kedudukannya. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki 

peranan yang secara khusus diatur dalam UUD 1945 pasal 36. 

Adapun salah satu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara 

adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dalam kaitannya dengan 

fungsi ini, bahasa Indonesia seharusnya dipergunakan dalam 

administrasi kenegaraan. Misalnya, dokumen-dokumen, keputusan, 

surat-menyurat, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun 

lembaga negara lainnya.  

Adanya aturan khusus mengenai penggunaan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa negara ini seharusnya menjadi kewajiban lembaga 

negara untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah 

yang telah ditentukan khususnya dalam bahasa tulisan. Namun, 

aturan ini tidak serta- merta membuat lembaga negara menerapkan 

kaidah bahasa Indonesia tersebut. Dalam penggunaannya, kesalahan-

kesalahan berbahasa baik di media dalam dan luar ruang masih 

dijumpai. Bentuk kesalahan berbahasa yang dapat ditemukan pada 

penggunaan bahasa di media dalam dan luar ruang sangat bervariasi. 

Misalnya, kesalahan dalam bidang fonologi, kesalahan dalam bidang 

morfologi, kesalahan dalam bidang sintaksis baik berupa kesalahan 

pada frasa maupun kesalahan pada klausa, kesalahan dalam bidang 

semantik, kesalahan dalam bidang wacana, dan kesalahan dalam hal 

penggunaan ejaan. Semua bentuk kesalahan tersebut harus diperbaiki 

sesuai kaidah khususnya dalam naskah dinas lembaga-lembaga 

pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan aturan fungsi bahasa 

Indonesia sebagai bahasa negara.  

Dasar hukum penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

resmi kenegaraan adalah UU Nomor 24 Tahun 2009 pasal 27 yang 
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menyebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam 

dokumen resmi negara. Pasal tersebut secara gamblang menyebutkan 

tentang kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam dokumen 

resmi. Dokumen-dokumen resmi sepatutnya disusun dengan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar serta tidak mengandung banyak 

kesalahan berbahasa.  

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada 

dokumen resmi kenegaraan ditunjang oleh adanya Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 

2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 

Permendikbud ini secara rinci mengatur berbagai kaidah kebahasaan 

yang dapat dijadikan rujukan dalam penggunaan bahasa Indonesia. 

Implikasi lain adanya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

negara adalah bahasa Indonesia digunakan dalam pidato resmi 

kenegaraan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat 

Negara Lainnya. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa 

Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden 

serta Pejabat Negara Lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia pada 

dokumen resmi ini juga diatur oleh peraturan perundang-undangan 

lain yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 

Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan 

Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia1  

Selain berkedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia 

juga berperan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa nasional ditandai dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai 

identitas nasional dan alat pemersatu dan perhubungan antardaerah 

yang memiliki latar belakang yang beragam. Implikasi dari fungsi ini 

adalah seharusnya muncul kebanggaan tersendiri pada masyarakat 

Indonesia untuk terus tetap melestarikan keberlangsungan bahasa 

Indonesia. Namun demikian, dua kedudukan strategis bahasa 

                                                           
1 Akmaluddin, Bahasa Indonesia, (Jakarta: Prenada Grup, 2019), h.2-

4. 
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Indonesia ini tidak serta-merta terealisasi dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Indikator sederhananya adalah masih banyak 

lembaga/instansi pemerintahan yang belum menerapkan bahasa 

Indonesia yang sesuai kaidah terutama dalam menyusun dokumen-

dokumen atau naskah dinas.  

Begitu juga halnya dengan sebagian besar warga negara 

Indonesia yang acuh tak acuh terhadap pelestarian dan pengutamaan 

bahasa Indonesia baik lisan dan tulis. Realita ini, kemudian 

memunculkan problematika dalam bahasa Indonesia yang ditandai 

dengan berbagai bentuk kesalahan berbahasa Indonesia terutama 

dalam ragam bahasa tulis. Problematika bahasa Indonesia dalam 

bentuk abainya pengguna bahasa terhadap kaidah-kaidah kebahasaan 

ini perlu diurai atau dianalisis untuk mendapatkan gambaran bentuk-

bentuk kesalahan berbahasa yang sering terjadi pada berbagai tataran 

kebahasaan. 

Kesalahan berbahasa merupakan hal yang tidak dapat dihindari 

dalam pembelajaran bahasa baik dalam situasi yang formal maupun 

nonformal. Artinya, kesalahan berbahasa pada berbagai bidang 

kebahasaan selalu terjadi dalam proses belajar bahasa baik belajar 

bahasa pertama maupun bahasa kedua.2 Menurut penulis, realita yang 

terjadi saat ini adalah bahwa kesalahan berbahasa tidak hanya terjadi 

pada siswa yang sedang belajar bahasa. Kesalahan berbahasa dapat 

pula terjadi pada guru atau dosen yang sedang mengajar bahasa, pada 

pejabat yang sedang berbahasa menyampaikan segala kebijakannya, 

pada penjual dan pembeli yang sedang tawar menawar barang 

dagangan dan pada semua orang yang sedang berbahasa.  

Kesalahan berbahasa yang ditemukan pada siswa yang sedang 

belajar bahasa dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa 

tujuan pengajaran bahasa belum sepenuhnya tercapai. Semakin 

banyak kesalahan berbahasa yang ditemukan, semakin jauh pula 

terwujudnya tujuan pembelajaran dan sebaliknya. Sementara itu, 

                                                           
2 Setyawati, Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Teori dan 

Praktik, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), h.14 
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kesalahan berbahasa yang sering dijumpai pada pengguna bahasa 

secara umum menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan 

kesadaran menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. 

Kesalahan berbahasa yang sering terjadi baik pada siswa yang 

sedang belajar bahasa maupun dalam hal penggunaan bahasa secara 

umum tidak selayaknya dicela, tidak sepatutnya pula diabaikan sebab 

ia sesuatu yang pasti dijumpai. Namun kesalahan berbahasa harus 

dijelaskan sehingga dapat diberikan alternatif berbahasa yang sesuai 

dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Jika bisa 

dianalogikan, kesalahan berbahasa dalam proses berbahasa baik lisan 

amupun tulis ibarat peribahsaa ada asap ada api. Dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan dan selalu muncul karena suatu sebab. Tentang 

penyebab kesalahan berbahasa ini akan dijelaskan pada bab 

berikutnya. 

Analisis dapat didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan 

sebagainya) (KBBI, 2013:58). Definisi di atas menjelaskan bahwa 

analisis dapat dilakukan terhadap berbagai hal tidak terkecuali pada 

penggunaan bahasa baik tulis maupun lisan. Lema analisis sendiri pada 

KBBI diikuti oleh beberapa sublema yang menandai bahwa aktivitas 

analisis ini dapat dilakukan pada berbagai hal. Salah satu sublema 

yang tersebut adalah bahasa. Atas dasar inilah terminologi analisis 

kesalahan berbahasa dapat dibangun. Dengan demikian, analisis 

kesalahan berbahasa dapat didefinisikan sebagai penelahaan terhadap 

data kebahasaan berupa kesalahan-kesalahan berbahasa pada berbagai 

tataran kebahasaan.  

Tarigan dan Sulistyaningsih (1998) menjelaskan bahwa analisis 

kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur kerja yang biasa 

digunakan oleh peneliti, atau guru bahasa yang meliputi kegiatan 

mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang 

terdapat pada sampel, menjelaskan kesalahan tersebut, 

mengklasifikasikan kesalahan tersebut, dan mengevaluasi taraf 
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keseriusan kesalahan itu. Data-data kesalahan berbahasa ini diperoleh 

baik dari penelitian lapangan maupun peneltian kepustakaan. 

Prosedur kerja analisis kesalahan berbahasa ini menggambarkan 

tujuan analisis kesalahan berbahasa yaitu mencari dan menentukan 

landasan perbaikan terhadap kesalahan berbahasa pada aspek-aspek 

kebahasaan. Rumusan prosedur kerja yang dikemukakan Tarigan dan 

Sulistyaningsih ini berarti bahwa terdapat beberapa tahapan dalam 

analisis kesalahan berbahasa yang perlu dilakukan yaitu: (1) 

mengumpulkan sampel kesalahan, (2) mengidentifikasi kesalahan 

yang terdapat pada sampel, (3) menjelaskan kesalahan tersebut, (4) 

mengklasifikasikan kesalahan tersebut, dan (5) mengevaluasi taraf 

keseriusan kesalahan berbahasa yang telah diklasifikasikan. Tahapan-

tahapan kerja ini (akan diuraikan pada subbab metode analisis 

kesalahan berbahasa) dapat dijadikan sebagai panduan dalam 

melakukan kegiatan analisis kesalahan berbahasa. 

Kesalahan bahasa Indonesia di media dalam dan luar ruang 

pada lembaga-lembaga pemerintahan tidak sepatutnya diabaikan. Hal 

ini berarti perlu dilakukan perbaikan terhadap kesalahan bahasa 

tulisan yang ada untuk menghindari kesalahan yang sama pada 

lembaga pemerintahan lainnya. Perbaikan kesalahan ragam tulisan 

pada lembaga pemerintahan dapat melibatkan kalangan akademisi 

yang tentunya berlatar belakang pendidikan kebahasaan misalnya 

dosen, ahli kebahasaan, dan pemerhati bahasa lainnya. Pelibatan 

beberapa kalangan akademisi ini tentunya untuk mendapatkan hasil 

kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang menjadi 

alasan mendasar penelitian ini dilakukan. 

Hal lain yang melatarbelakangi penyusunan buku ini adalah 

asumsi bahwa analisis kesalahan berbahasa tulisan pada lembaga-

lembaga pemerintahan sangat relevan dengan keperluan akademik. 

Relevansi ini ditandai dengan muatan kurikulum yang ada pada 

berbagai tingkat satuan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. Kurikulum mata pelajaran bahasa 

Indonesia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengajarkan 
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kepada siswa bentuk-bentuk bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

Selain itu, pada jenjang pendidikan tinggi khususnya pada program 

studi pendidikan bahasa Indonesia, analisis kesalahan berbahasa 

dijadikan sebagai mata kuliah khusus yang wajib ditempuh 

mahasiswa. Dengan demikian, hasil analisis kesalahan berbahasa 

Indonesia di media dalam dan luar ruang dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di berbagai lembaga 

pendidikan. Hasil analisis tersebut dapat dijadikan sebagai 

pengembangan bahan ajar pada lembaga pendidikan baik tingkat 

dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. 

 

2. Permasalahan  

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dibahas 

dalam buku ini adalah ihwal penggunaan bahasa Indonesia di media 

dalam dan luar ruang yang mencakup deskripsi penggunaan bahasa 

Indonesia dan analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada berbagai 

kedua tersebut. Analisis kesalahan berbahasa perlu dilakukan 

mengingat hal ini sangat rentan terjadi. Analisis kesalahan berbahasa 

pada dasarnya telah banyak dilakukan peneliti atau penulis lain namun 

sebagian besar menyorot penggunaan bahasa Indonesia di media luar 

ruang dan seolah penggunaan bahasa Indonesia pada media dalam 

ruang menjadi terabaikan. Hal inilah yang menjadi titik tolak penulis 

untuk menawarkan konsep baru dalam melihat fenomena 

penggunaan bahasa Indonesia yang lebih komprehensif. Artinya, 

penulis dalam buku ini menyajikan deskripsi dan analisis kesalahan 

berbahasa Indonesia pada media dalam dan luar ruang.  

Namun demikian, sebelum sampai pada masalah inti, 

pembahasan buku ini diawali dengan sejarah perkembangan bahasa 

Indonesia, kedudukan, fungsi dan aturan-aturan hukum tentang 

bahasa Indonesia. Beberapa hal yang dibahas di awal buku ini 

menjadi pemahaman dasar sehingga penggunaan bahasa Indonesia di 

media dalam dan luar ruang lebih diperhatikan.  
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3. Tujuan  

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, 

tujuan penulisan buku ini dirinci dalam tiga bagian. Tujuan pertama 

penyusunan buku ini adalah mengajak pembaca mengetahui sejarah 

perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi, serta aturan-

aturan hukum yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia. Pada 

tujuan pertama ini, hal penting yang masih jarang dikaji adalah aturan-

aturan hukum yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia. Untuk 

itu, penulis membuat satu subbab yang merangkum berbagai aturan 

hukum yang mengatur bahasa Indonesia.  

Tujuan kedua adalah mendeskripsi penggunaan bahasa 

Indonesia di media dalam dan luar ruang. Bahan deskripsi diambil 

dari penggunaan bahasa Indonesia pada berbagai media dalam dan 

luar ruang berdasarkan hasil pengamatan langsung penulis. Selain itu, 

bahan deskripsi juga diambil dari berbagai penelitian relevan yang 

menggambarkan penggunaan bahasa Indonesia di media dalam dan 

luar ruang.  

Tujuan ketiga adalah menganalisis kesalahan penggunaan 

bahasa Indonesia di media dalam dan luar ruang. Analisis kesalahan 

berbahasa itu sendiri memiliki tiga tujuan yaitu: (a) tujuan yang 

bersifat pengetahuan, (b) tujuan yang bersifat efektif, dan (c) tujuan 

yang bersifat keterampilan. Adapun tujuan yang bersifat pengetahuan 

adalah agar analis mengetahui dan memahami konsep, generalisasi, 

dan teori yang berkaitan dengan analisis kesalahan berbahasa. Tujuan 

yang bersifat afektif adalah agar analis menyenangi, mencintai, dan 

membanggakan pengetahuan analisis kesalahan berbahasa. Sementara 

itu, tujuan yang bersifat keterampilan adalah agar analis terampil 

menerapkan atau mengaplikasikan konsep, generalisasi, dan teori 

analisis kesalahan berbahasa dalam proses belajar mengajar bahasa 

Indonesia di berbagai tingkat satuan pendidikan.  

 

 

 



9 

4. Metodologi  

 

Buku ini disajikan dengan pola deskriptif kualitatif. Artinya, 

buku ini disajikan dengan tujuan menyajikan gambaran lengkap 

mengenai penggunaan bahasa baik di media dalam maupun luar 

ruang. Selain itu, pola ini digunakan dengan maksud menyajikan 

informasi tentang klasifikasi penggunaan bahasa pada media dalam 

dan luar ruang beserta klasifikasi kesalahan berbahasa pada kedua 

media tersebut. Penyajian data-data peristiwa kebahasaan ini 

dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi fenomena 

penggunaan bahasa pada media dalam dan luar ruang dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah 

dan unit yang dikaji. Pola penyajian deskriptif kualitatif ini diharapkan 

menghasilkan gambaran akurat tentang masalah yang dikaji yaitu 

penggunaan bahasa pada media dalam dan luar ruang.  

Berkaitan dengan pola ini, Sugiyono menjelaskan bahwa 

pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2005). Lebih 

lanjut, dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah (lawan dari penelitian 

eksperimen). Sementara itu Arikunto, (2013) menyebutkan bahwa 

pendekatan kualitatif selalu bersifat deskriptif. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan kualitatif 

merupakan penelitian noneksperimental. Penelitian noneksperimen 

adalah telaah empirik sistematis sehingga ilmuwan tidak dapat 

mengontrol secara langsung variabel bebasnya karena manisfestasinya 

telah muncul atau karena sifat hakikat variabel itu memang munutup 

kemungkinan manipulasi (Kerlinger, 2006).  

Hal-hal yang menjadi penciri pola penyajian deskriptif kualitatif 

buku ini adalah (1) menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, 

(2) hal yang ditelaah dalam buku ini berupa dokumen penggunaan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akurat&action=edit&redlink=1
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bahasa Indonesia di media dalam dan luar ruang, (3) analisis data 

bersifat induktif yaitu menarik simpulan setelah melakukan analisis 

data. Penciri tersebut sangat relevan dengan ciri pendekatan kualitatif 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyana (dalam Haimun, 2014). 

Di antara ciri-ciri tersebut yaitu: menggunakan metode kualitatif yaitu 

pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen dan analisis data 

dilakukan secara induktif. 

 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam berbagai penelitian ilmiah yang sangat 

sering digunakan adalah metode dokumentasi dan observasi. Namun 

demikian, hal yang perlu ditekankan terkait dengan metode 

pengumpulan data ini adalah bahwa pemilihan metode sangat 

bergantung pada jenis atau wujud data penelitian. Sementara itu, 

wujud data sangat bergantung pada teori. Selain dalam hal penentuan 

wujud data, teori juga menjadi pertimbangan dalam penentuan 

masalah penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori 

menempati posisi yang sentral dalam peneltian. Hal ini disebabkan 

karena teori menjadi dasar penentuan masalah, penentuan metode 

dan teknik pengumpulan data dan penentuan wujud data penelitian 

(Mahsun, 2011:18).  

Pengumupulan data dengan metode dokumentasi dan observasi 

merupakan metode dasar dalam berbagai penelitian ilmiah dan 

memiliki penjabaran berupa teknik-teknik tertentu yang sangat 

beragam. Pada penyusununan buku ini, dokumentasi yang 

dimaksudkan adalah diadakannya pengumpulan atau 

pendokumentasian bentuk-bentuk penggunaan bahasa pada media 

dalam dan luar ruang. Selanjutnya setelah data-data tersebut 

terkumpul kemudian dilakukan pengamatan atau observasi. Observasi 

dapat dipadankan dengan metode simak dalam penelitian bahasa yang 

bersifat sinkronis. Metode ini diberi nama metode simak karena cara 

yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak 



11 

penggunaan bahasa (Mahsun, 2011). Penyimakan terhadap 

penggunaan bahasa tidak hanya dapat dilakukan pada bahasa lisan 

melainkan juga dapat dilakukan dalam bahasa tulis. Aspek yang 

disimak dalam hal ini adalah penggunaan bahasa Indonesia pada 

media dalam dan luar ruang. Melalui kegiatan penyimakan ini akan 

diperoleh informasi tentang bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang 

digunakan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada media dalam 

dan luar ruang. 

 

b. Penganalisisan Data 

Kegiatan penyelidikan terhadap kesalahan-kesalahan berbahasa 

baik di media dalam maupun luar ruang merupakan aktivitas yang 

kompleks karena terdiri atas beberapa tahapan sebagaimana 

disinggung pada subbab di atas. Analisis data terdiri atas lima 

tahapan. Berkaitan dengan metode analisis kesalahan berbahasa, perlu 

disajikan pendapat ahli yang mengemukakan metode analisis 

kesalahan berbahasa yaitu Ellis dan Sridhar (dalam Tarigan dan 

Sulistyaningsih, 1998: 27).  

Ellis mengemukakan lima langkah analisis kesalahan berbahasa 

yaitu: 

1. mengumpulkan sampel kesalahan; 

2. mengidentifikasi kesalahan; 

3. menjelaskan kesalahan; 

4. mengklasifikasi kesalahan; 

5. mengevaluasi kesalahan. 

Sementara itu, Sridhar mengemukakan enam langkah analisis 

kesalahan berbahasa yaitu: 

1. mengumpulkan data; 

2. mengidentifikasi kesalahan; 

3. mengklasifikasi kesalahan; 

4. menjelaskan frekuensi kesalahan; 

5. mengidentifikasi daerah kesukaran/kesalahan; 
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6. mengoreksi kesalahan. 

Metode analisis kesalahan berbahasa yang dikemukakan oleh 

Ellis dan Sridhar di atas secara umum memiliki prosedur yang sama 

meski terdapat penambahan oleh Sridhar yaitu tahap mengidentifikasi 

daerah kesukaran/kesalahan. Menurut hemat penulis, tahap 

identiifikasi daerah kesukaran pada dasarnya sudah tercakup pada 

tahap mengidentifikasi kesalahan sebab dalam tahap ini akan 

dilakukan pemilahan tataran-tataran kebahasaan yang rentan 

ditemukan kesalahan berbahasa. Selain itu, tahap identifikasi 

kesalahan memiliki arah yang sama dengan tahap mengklasifikasi 

kesalahan. Ketika melakukan identifikasi, kegiatan mengklasifikasi 

juga pada dasarnya sedang dilakukan. Dengan demikian, prosedur 

atau metode analisis kesalahan berbahasa cukup terwakili dengan 

empat tahapan yaitu: (1) mengumpulkan sampel kesalahan, (2) 

mengidentifikasi kesalahan, (3) menjelaskan kesalahan, (4) 

mengevaluasi kesalahan.  

Prosedur atau metode analisis kesalahan berbahasa di atas perlu 

diuraikan lebih detail sehingga tergambar jelas kegiatan yang 

dilakukan pada setiap tahapan yang ada.  

 

(1) Mengumpulkan data atau sampel kesalahan 

 

Data kesalahan berbahasa dapat diperoleh dari berbagai sumber 

berupa produk bahasa lisan dan tulisan. Misalnya, tugas atau karya 

mahasiswa, dokumen resmi atau naskah dinas suatu instansi, 

penggunaan bahasa pada ruang publik, bahasa koran, bahasa lisan 

penyiar radio atau pembawa acara televisi, rekaman pidato pejabat    

sehingga data-data kesalahan berbahasa pada tataran fonologi, 

morfologi, sintaksis, semantik, wacana, penerapan PUEBI dapat 

diperoleh. Namun dalam buku ini, contoh-contoh data kesalahan 

berbahasa diambil dari penggunaan bahasa tulisan pada media dalam 

dan luar ruang. 
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Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengumpulkan 

data-data kesalahan berbahasa. Pengumpulan data dilakukan dengan 

metode yang berkaitan dengan wujud atau watak dasar objek 

kebahasaan yang akan dianalisis. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian kebahasaan dapat menggunakan metode simak, metode 

introspeksi, metode dokumentasi, dan lain-lain.  

Istilah simak dalam metode ini tidak hanya merujuk pada 

metode pengumpulan data pada penggunaan bahasa secara lisan, 

tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis (Mahsun, 2011:92). 

Aspek yang disimak adalah penggunaan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar berbagai produk kebahasaan. Melalui kegiatan penyimakan 

ini akan diperoleh informasi tentang bentuk-bentuk kesalahan 

berbahasa pada berbagai tataran kebahasaan. Sementara itu, metode 

introspeksi adalah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan 

intuisi kebahasaan peneliti untuk menyediakan data yang diperlukan 

bagi analisis sesuai dengan tujuan penelitiannya. Dikatakan sebagai 

metode introspeksi karena kemunculan data didasarkan pada upaya 

introspeksi intuisi linguistik terhadap kompetensi linguistik yang 

dikuasai seseorang (Mahsun, 2011:104). Adapun penyebutan istilah 

metode dokumentasi dalam kegiatan analisis kesalahan berbahasa 

didasarkan pada pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mendokumentasikan produk kebahasaan baik lisan maupun tulisan 

yang akan dijadikan sebagai sumber data penelitian.  

Metode pengumpulan data dengan metode introspeksi pada 

dasarnya sangat populer di kalangan para peneliti bahasa sebagaimana 

pernah dilakukan penulis dalam rangka penelitian tesis dengan topik 

Analisis Kesalahan Berbahasa pada Naskah Dinas di Sekretariat 

Daerah Pemerintah Kota Mataram (Akmaluddin 2014). Berdasarkan 

uraian tersebut, penggunaan beberapa metode di atas sangat relevan 

digunakan untuk mengumpulkan data kesalahan berbahasa pada 

berbagai tataran kebahasaan. Metode-metode pengumpulan data 

analisis kesalahan berbahasa tentunya tidak terbatas pada contoh yang 
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telah disaJikan, namun metode yang lain juga sangat banyak dan 

relevan bergantung pada kebutuhan.    

 

(2) Mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan 

 

Setelah pegumpulan data kesalahan berbahasa, tahap berikutnya 

adalah mengidentifikasi kesalahan. Kegiatan identifikasi pada tahap 

ini adalah membaca dan mencermati setiap sumber data yang telah 

terkumpul untuk dapat menemukan kesalahan berbahasa berdasarkan 

tataran kebahasaan. Identifikasi kesalahan berbahasa dipandu dengan 

teori-teori analisis kesalahan berbahasa dan teori-teori yang terkait 

dengan beberapa tataran kebahasaan. Artinya seseorang yang 

melakukan kegiatan analisis kesalahan berbahasa harus menguasai 

teori-teori terkait.  

Penguasaan seseorang terhadap teori-teori yang berkaitan 

dengan kegiatan analisis kesalahan berbahasa akan mempermudah 

melakukan identifikasi. Selain itu, penguasaan teori membantu dalam 

hal mengklasifikasi kesalahan berbahasa yang sudah teridentifikasi. 

Identifikasi dan klasifikasi kesalahan berbahasa dari berbagai sumber 

juga dapat distimulus oleh intuisi kebahasaan yang dimiliki seseorang. 

Artinya, seseorang akan mudah mengidentifikasi bahwa terdapat 

kesalahan berbahasa pada suatu objek karena memiliki intuisi 

kebahasaan yang baik. Intuisi kebahasaan ini dibangun oleh teori dan 

kebiasaan menganalisis suatu bentuk bahasa sehingga menjadi sikap 

reflektif terhadap suatu kasus kebahasaan. Dengan demikian, 

penguasaan teori ini akan membantu menghidarkan seseorang dari 

kekeliruan mengklasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan beberapa 

tataran kebahasaan.  

Mengidentifikasi dan megklasifikasi kesalahan berbahasa dapat 

dilakukan dengan membuat kode (kodifikasi) pada kesalahan 

berbahasa yang ditemukan sesuai dengan tataran kebahasaan. 

Kodifikasi ini dilakukan dengan memberi kode pada sumber 

data/objek yang dianalisis. Cara ini pernah dilakukan penulis dalam 
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penelitian tesis yang mengangkat topik analisis kesalahan berbahasa 

pada naskah dinas di Sekda Pemkot Mataram tahun 2014. Kodifikasi 

dilakukan dengan membuatkan inisial terhadap tataran kebahasaan 

yang mengandung kesalahan berbahasa. Misalnya kode F untuk 

fonologi, kode M untuk morfologi, Sin untuk sintaksis, Sem untuk 

semantik, W untuk wacana, dan PUEBI untuk penerapan kaidah 

kebahasaan. 

Selain itu, kodiifikasi juga diberikan pada tiap-tiap 

dokumen/sumber data kesalahan berbahasa. Misalnya kode SK untuk 

surat keputusan, SP untuk dokumen surat perintah, kode DP untuk 

dokumen pidato, RP untuk rekaman pidatao, Lap untuk laporan, dan 

inisial lain bergantung pada jenis sumber data. Penggunaan inisial 

sebagai kode pada sumber data bersifat felksibel. Artinya, peneliti 

diberikan kebebasan dalam membuat kode-kode tersebut selama 

kode tersebut tidak membingungkan dan memiliki tingkat 

keterbacaan yang baik. Untuk memperjelas makna dari kode-kode 

tersebut, peneliti dapat menambahkan keterangan tambahan. Hal lain 

yang perlu diingat dalam kodifikasi sumber data ini adalah jika suatu 

dokumen tertentu yang dianalisis lebih dari satu, misalnya terdapat 

lima surat keputusan, pemberian kode bisa diurutkan berdasarkan 

tanggal paling awal keluarnya dokumen tersebut, misalnya SK1 untuk 

surat keputusan yang paling awal dikeluarkan dan dilanjutkan dengan 

SK2 dan SK3 untuk surat keputusan yang keluar setelah SK1.  

Selain kodifikasi sumber data, perlu juga dilakukan kodifikasi 

titik kesalahan berbahasa pada berbagai sumber data/objek yang 

dianalisis. Sumber data yang berupa tulisan dapat ditandai dengan 

urutan halaman dan urutan baris. Sedangkan pada sumber data 

berupa rekaman dapat ditandai dengan waktu.  

Penjelasan kodifikasi tersebut digambarkan pada contoh 

berikut. 

1. F.RP.m2 

Artinya kesalahan berbahasa tataran fonologi terdapat pada 

rekaman pidato pada menit kedua. 
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2. M.SP3.b7 

Artinya kesalahan berbahasa pada tataran morfologi 

terdapat pada surat perintah ketiga pada bari ketujuh. 

3. Sin.Lap.h.13.b.10 

Artinya kesalahan berbahasa tataran sintaksis terdapat pada 

dokumen laporan pada halaman tiga belas baris kesepuluh. 

4. Sem.Lap2.h.17.b.5 

Artinya kesalahan berbahasa tataran semantik terdapat pada 

dokumen laporan kedua pada halaman tujuh belas baris 

kelima. 

5. W.DP.h3.b5 

Artinya kesalahan berbahasa tataran wacana terdapat pada 

dokumen pidato pada halaman tiga baris kelima. 

6. PUEBI.SK10.b11 

Artinya kesalahan berbahasa tataran penerapan PUEBI 

terdapat pada SK kesepuluh baris kesebelas. 

Berdasarkan uraian dan contoh di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kodifikasi dimaksudkan untuk memberikan kode terhadap 

setiap bentuk kesalahan berbahasa pada berbagai sumber data. 

Dengan demikian, kodifikasi ini dapat memudahkan tahapan 

penganalisisan serta melihat persentase kesalahan pada tataran apa 

yang lebih dominan terjadi. 

 

(3) Mengevaluasi kesalahan 

 

Mengevaluasi kesalahan berbahasa pada berbagai sumber data 

berarti menggambarkan metode analisis kesalahan berbahasa 

dilengkapi dengan tahapan-tahapan kerja yang prosedural yaitu: 

pertama, mengklasifikasikan kesalahan berbahasa berdasarkan tataran 

kebahasaan misalnya bidang fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, 

atau semantik. Kedua, mengurutkan kesalahan berbahasa tersebut 

berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam suatu karya. Ketiga, 

menggambarkan letak kesalahan dan memperkirakan penyebab 
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kesalahan tersebut. Keempat, mengoreksi kesalahan tersebut serta 

merekomendasikan solusi perbaikan atas keslahan tersebut (Tarigan 

dan Sulistyaningsih, 1998). 

 

5. Kajian Pustaka 

 

1. Bahasa Indonesia di Media Dalam dan Luar Ruang 

  

Keragaman bahasa dapat dilihat dari banyak hal. Di antaranya 

adalah ragam bahasa menurut golongan penutur dan ragam bahasa 

menurut jenis pemakaian bahasa. Berdasarkan jenis pemakaian 

bahasa, keragaman bahasa dapat diperinci lagi menurut sarananya 

yang lazim disebut dengan ragam lisan dan ragam tulisan (Alwi, dkk, 

2003). Ragam bahasa lisan dan tulisan ini dapat digunakan di media 

dalam dan luar ruang. Istilah media dalam dan luar ruang ini mengacu 

pada sifat penggunaan bahasa yang memiliki karakteristik, tujuan, dan 

sasaran yang berbeda-beda.  

Media luar ruang adalah sarana komunikasi yang menggunakan 

alat tertentu yang diletakkan di luar ruang atau di luar gedung (Sari, 

2018). Media luar ruang merupakan satu di antara media yang ada 

yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan 

suatu informasi. Dengan adanya media luar ruang, seseorang akan 

mendapatkan informasi dengan mudah. Banyak media luar ruang 

yang dapat ditemui, baik itu di luar ruangan, luar gedung, bahkan di 

jalan protokol. Media luar ruang biasanya diletakkan pada tempat 

yang strategis yang selalu menjadi lokasi lalu lintas orang banyak, hal 

ini memiliki dampak yang besar bagi masyarakat terhadap 

penggunaan bahasanya. Media luar ruang merupakan sarana 

penyampai informasi kepada khalayak ramai yang letaknya di ruang 

terbuka, seperti di pinggiran jalan dan pusat keramaian di suatu 

tempat. Selain itu, media luar ruang juga berada pada lingkungan 

instansi pemerintahan, seperti sekolah dan kantor. Letaknya yang 

strategis, menjadikan media luar ruang sebagai fokus perhatian 
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masyarakat dalam memperoleh informasi yang ada di sekitar mereka. 

Berkaitan dengan hal ini, penggunaan bahasa harus diperhatikan pada 

setiap penulisan media luar ruang.  

Penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang di 

berbagai tempat, baik di kota besar maupun kecil perlu menjadi 

perhatian bersama sebab masih jauh dari tuntutan. Realita yang terjadi 

adalah masih banyak yang mengutamakan bahasa asing padahal 

padanan kata dalam bahasa Indonesia sudah ada. Problem lain 

penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang adalah tidak hanya 

penggunaan bahasanya melainkan dari segi penilaian fisik, dan 

hukum. Media luar ruang yang sering disebut dengan istilah ruang 

publik ini harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Jika 

dalam kondisi tertentu harus menggunakan bahasa asing atau bahasa 

daerah, bahasa Indonesia harus menjadi pendamping. Hal ini 

disebabkan penulisan bahasa asing atau bahasa daerah yang terdapat 

pada media luar ruang misalnya baliho atau poster, tanpa didampingi 

bahasa Indonesia dapat menimbulkan salah pemahaman pembaca 

(Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2016:24). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media luar 

ruang adalah media penyampai bahasa yang ditempatkan di ruang 

terbuka.  

Mengacu pada penjelasan tentang media luar ruang di atas, 

penggunaan bahasa juga dilakukan dengan media penyampai yang 

bersifat terbatas dan sasaran tertentu (bukan publik). Media ini 

disebut dengan media dalam ruang. Penggunaan bahasa pada media 

dalam ruang lebih leluasa menggunakan unsur-unsur kebahasaan 

karena informasi yang ingin disampaikan cenderung lebih luas. 

Penggunaan bahasa pada media dalam ruang misalnya; penulisan 

surat, laporan karya ilmiah, dokumen resmi kenegaraan, dan buku. 

Ruang lingkup penggunaan bahasa Indonesia di media dalam dan luar 

ruang dijelaskan pada subbab berikutnya.  

Realita yang ada saat ini adalah bahwa berbagai penelitian dan 

kajian yang ada lebih difokuskan pada penggunaan bahasa Indonesia 
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di media luar ruang. Asumsinya karena bahasa di media luar ruang 

secara langsung dapat dilihat oleh orang banyak sehingga kesalahan 

berbahasa yang ada berpotensi terjadi kembali karena orang yang 

melihatnya beranggapan bahwa penggunaan bahasa di media tersebut 

sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Asumsi lain bahwa 

penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah kebahasaan 

pada media luar ruang akan mengurangi kewibawaan bahasa 

Indonesia. Asumsi ini menjadikan penggunaan bahasa Indonesia di 

media luar ruang seolah lebih diperhatikan. 

Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah 

kebahasaan baik di media dalam maupun luar ruang pada hakikatnya 

sama. Artinya potensi dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan 

bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah pada media dalam ruang 

pun ada. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai 

kaidah baik di media dalam maupun di luar ruang layak menjadi 

perhatian berbagai pihak dalam upaya perwujudan fungsi bahasa 

Indonesia sebagaimana dirincikan pada aturan-aturan hukum yang 

ada.     

 

2. Kesalahan Berbahasa 

 

Kesalahan berbahasa menurut Setyawati (2010:13) adalah 

penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang 

menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau 

menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari 

kaidah tata bahasa Indonesia.  

Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa kata yang bernuansa 

dengan kata kesalahan yaitu penyimpangan, pelanggaran, dan 

kekhilafan (Setyawati, 2010:11). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, 

deskripsi makna kata-kata tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.  

1. Kata ‘salah’ berarti tidak benar; tidak betul. Dalam hal 

penggunaan bahasa, kesalahan berbahasa dapat terjadi 

karena pengguna bahasa tersebut belum mengetahui atau 
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mungkin tidak mengetahui kaidah kebahasaan yang harus 

digunakan.  

2. Penyimpangan berarti tidak menurut apa yang sudah 

ditentukan. Dalam hal penggunaan bahasa, peyimpangan 

dapat terjadi karena pengguna bahasa tidak mau mengikuti 

kaidah yang sudah ada. Hal ini disebabkan anggapan 

pengguna bahasa bahwa ada kaidah lain yang lebih sesuai 

dengan konsepnya.  

3. Pelanggaran berarti perbuatan (perkara) melanggar. Dalam 

hal penggunaan bahasa, pelanggaran dapat terjadi karena 

pengguna bahasa atas kesadaran sendiri tidak mau 

menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah yang telah 

ditentukan sekalipun dia mengetahui adanya kaidah yang 

seharusnya digunakan. Oleh karena itu, pelanggaran ini 

terkesan negatif. 

4. Kekhilafan berarti kekeliruan; kesalahan yang tidak 

disengaja. Dalam hal penggunaan bahasa, kekhilafan dapat 

terjadi karena pengguna bahasa kurang cermat dalam 

menerapkan kaidah-kaidah berbahasa yang seharusnya 

digunakan. 

Berkaitan dengan beberapa kata yang memiliki nuansa makna 

dengan kata kesalahan tersebut, istilah kesalahan berbahasa memiliki 

pengertian yang beragam, Corder (dalam Hasanudin, 2017: 118) 

menggunakan tiga istilah untuk membatasi kesalahan berbahasa, 

yaitu: 1) Lapses adalah kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara 

untuk menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan (kalimat) selesai 

dinyatakan selengkapnya. Kesalahan ini terjadi akibat 

ketidaksengajaan dan tidak disadari oleh penuturnya, 2) Error adalah 

kesalahan berbahasa akibat penutur melanggar kaidah atau aturan tata 

bahasa, 3) Mistake adalah kesalahan berbahasa akibat penutur tidak 

tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk suatu situasi tertentu. 

Berdasarkan terminologi yang digunakan oleh Corder tersebut, istilah 

lapses memiliki konsep makna yang sama dengan penyimpangan 
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sedangkan error memiliki konsep makna yang sama dengan 

pelanggaran. Sementara itu, mistake memiliki konsep makna yang 

sama dengan kekhilafan.  

 

3. Analisis Kesalahan Berbahasa 

 

Analisis dapat didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa yang dapat berupa karangan atau perbuatan untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI, 2008). Definisi di atas 

mengandung makna bahwa dalam proses melakukan analisis terdapat 

aktivitas penyelidikan dengan maksud mengetahui keadaan 

sebenarnya. Aktivitas penyelidikan ini tentunya dilengkapi dengan 

tahapan-tahapan kerja yang prosedural yaitu: pertama, 

mengklasifikasikan kesalahan berbahasa berdasarkan tataran 

kebahasaan misalnya bidang fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, 

atau semantik. Kedua, mengurutkan kesalahan berbahasa tersebut 

berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam suatu karya. Ketiga, 

menggambarkan letak kesalahan dan memperkirakan penyebab 

kesalahan tersebut. Keempat, mengoreksi kesalahan tersebut serta 

merekomendasikan solusi perbaikan atas keslahan tersebut (Tarigan 

dan Sulistyaningsih, 1998).  

Tarigan dan Sulistyaningsih menjelaskan bahwa analisis 

kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur kerja yang biasa 

digunakan oleh peneliti, atau guru bahasa yang meliputi kegiatan 

mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang 

terdapat pada sampel, menjelaskan kesalahan tersebut, 

mengklasifikasikan kesalahan tersebut, dan mengevaluasi taraf 

keseriusan kesalahan itu (Tarigan dan Sulistyaningsih, 1998). 

Rumusan yang dikemukakan kedua ahli ini secara langsung 

menyebutkan tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan analisis 

kesalahan berbahasa. Tahapan yang dimaksud yaitu: (1) 

mengumpulkan sampel kesalahan, (2) mengidentifikasi kesalahan 

yang terdapat pada sampel, (3) menjelaskan kesalahan tersebut, (4) 
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mengklasifikasikan kesalahan tersebut, dan (5) mengevaluasi taraf 

keseriusan kesalahan berbahasa yang telah diklasifikasikan. Tahapan-

tahapan kerja ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan 

kegiatan analisis kesalahan berbahasa. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat dibuat rumusan tentang 

analisis kesalahan berbahasa yaitu suatu kegiatan penelaahan terhadap 

bahasa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya pada bahasa yang 

dianalisis. Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui tujuan analisis 

kesalahan berbahasa adalah mencari dan menentukan landasan 

perbaikan terhadap kesalahan berbahasa pada aspek-aspek 

kebahasaan. 

 

4. Penyebab Kesalahan Berbahasa 

 

Penyebab kesalahan berbahasa Indonesia termasuk kesalahan 

bahasa tulisan pada media dalam dan luar ruang adalah pada orang 

yang menggunakan bahasa yang bersangkutan, bukan pada media 

atau pada bahasa yang digunakan. Setyawati (2010:13-14) 

menyebutkan bahwa terjadinya kesalahan berbahasa baik pada media 

dalam maupun luar ruang disebabkan berbagai faktor berikut. 

 

1. Pengajaran Bahasa Indonesia yang Kurang Tepat atau 

Kurang Sempurna 

 

Selain berperan utama sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, 

bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa ilmu. Sebagai bahasa ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, bahasa Indonesia wajib digunakan 

sebagai bahasa pengantar di seluruh lembaga pendidikan (Satata, 

2012:21). Konsekuensi fungsi ini adalah bahasa Indonesia wajib 

diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Berbeda dengan itu, 

Kurniawan (2012:25) menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai 

bahasa ilmu dapat dinyatakan sebagai ragam bahasa yang dibentuk 

oleh para ilmuwan secara disengaja dan diniatkan. Secara implisit, 
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konsep yang dinyatakan oleh Kurniawan berarti bahwa bahasa 

Indonesia harus dibentuk melalui proses pembelajaran. Dengan 

demikian, dapat ditarik benang merah dari pernyataan kedua pakar di 

atas bahwa bahasa Indonesia merupakan bidang ilmu yang harus 

dipelajari di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia.  

Hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia pada berbagai jenjang pendidikan adalah bahasa 

Indonesia harus diajarkan secara komprehensif dan mencakup 

seluruh aspek keterampilan berbahasa. Selain itu, aspek kaidah-kaidah 

bahasa Indonesia menjadi bagian yang tidak terlupakan dalam 

pengajaran bahasa Indonesia. Untuk mewujudkan pembelajaran yang 

komprehensif ini diperlukan sumber, media, model, teknik dan bahan 

ajar yang tepat. Jika tidak, pembelajaran bahasa Indonesia menjadi 

kurang tepat dan kurang sempurna. Konsekuensi pengajaran bahasa 

Indonesia yang tidak tepat ini menjadi sumber kesalahan berbahasa 

Indonesia.   

 

2. Minimnya Pengetahuan tentang Kaidah Bahasa Indonesia  

 

Minimnya pengetahuan tentang kaidah bahasa Indonesia 

menjadi sumber kesalahan berbahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa 

Indonesia pada media dalam dan luar ruang terjadi karena kurangnya 

pengetahuan tentang kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Minimnya pengetahuan ini, menurut Setyawati (2010:14) dicirikan 

dengan empat hal yaitu: (a) penyamarataan atau generalisasi yang 

berlebihan, (b) ketidaktahuan pembatasan kaidah, (c) penerapan 

kaidah yang tidak sempurna, dan (d) salah dalam membuat hipotesis 

sebuah konsep. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia baik 

pada media dalam maupun luar ruang idealnya berpedoman pada 

pengetahuan tentang kaidah bahasa Indonesia yang baik. 
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3. Pengaruh Bahasa Pertama 

 

Penjesalan sebelumnya telah menyinggung bahwa sebuah 

bahasa sangat memungkinkan dipengaruhi oleh bahasa lain, tidak 

terkecuali bahasa Indonesia. Terlebih bahasa-bahasa yang ada 

digunakan secara berdampingan (Alwi, 2003:8). Misalnya bahasa 

Indonesia dan bahasa asing dan bahasa daerah. Proses saling 

mempengaruhi ini tidak selamanya berdampak buruk bagi bahasa 

Indonesia selama bersifat memperkaya bentuk dan sinonim kosakata 

bahasa Indonesia. Namun demikian, jika pengaruh tersebut sampai 

bisa mengganti peran unsur-unsur bahasa Indonesia sehingga 

mengganggu kefektifan penyampaian informasi, ragam bahasa yang 

terpengaruh tersebut perlu dihindari. Situasi terpengaruhnya bahasa 

Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah ini disebut dengan 

interferensi.  

Realita yang terjadi di Indonesia berkenaan dengan kebahasaan 

adalah bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia berbahasa ibu 

dengan bahasa daerah masing-masing. Artinya, bahasa pertama kali 

yang dikuasai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah 

bahasa daerah. Adapun bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua. 

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa bahasa pertama sangat 

berpotensi memengaruhi bahasa kedua sehingga hal ini menyebabkan 

kesalahan berbahasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

sistem linguistik bahasa pertama yang berbeda dengan sistem 

linguistik bahasa kedua menjadi sumber terjadinya kesalahan 

berbahasa Indonesia.  

Para pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya percaya 

bahwa bahasa pertama (bahasa ibu atau bahasa yang lebih dulu 

diperoleh) mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa 

kedua (Chaer, 2003). Pengaruh bahasa daerah dapat terlihat pada 

bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Dalam penggunaan bahasa 

Indonesia di media dalam dan luar ruang, pengaruh bahasa daerah ini 
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terlihat pada pilihan kata dan susunan pola kalimat bahasa Indonesia 

yang dibuat.  

 

5. Ruang Lingkup Kesalahan Berbahasa  

 

Kegiatan analisis kesalahan berbahasa merupakan kegiatan yang 

kompleks baik dari segi tahapan pelaksanaannya maupun bidang 

kajiannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa analisis 

kesalahan berbahasa memiliki prosedur kerja yang perlu diikuti. 

Sedangkan bidang kajian yang perlu dianalisis dalam kegiatan analisis 

kesalahan berbahasa pada media dalam dan luar ruang adalah bidang 

fonologi, morfologi, bidang sintaksis baik berupa frasa maupun 

klausa, bidang semantik, bidang wacana dan bidang penggunaan ejaan 

bahasa Indonesia. Bidang-bidang kajian analisis kesalahan berbahasa 

pada media dalam dan luar ruang tersebut akan dijelaskan pada uraian 

di bawah ini. 

 

5.1 Bidang Fonologi 

 

Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, 

menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi bahasa. 

Secara etimologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi, dan logi yaitu 

ilmu. Menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi objek studinya, 

fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik disebut 

sebagai cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa 

memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut berfungsi membedakan 

makna. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang 

mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi 

sebagai pembeda makna (Chaer, 2007:102). Pengertian yang 

dikemukakan Chaer tersebut memiliki inti yang sama dengan 

pernyataan Verhaar (1996:67) yang mengemukakan bahwa fonologi 

boleh disebut sebagai ilmu bunyi yang “fungsional”. Verhaar 

menyebut sebagai ilmu bunyi yang fungsional karena salah satu 
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bidang fonologi yaitu fonemik melihat fungsi bunyi sebagai pembeda 

makna.  

Kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran fonologi dapat 

terjadi baik pada penggunaan bahasa lisan maupun bahasa tulis. 

Berikut ini dirincikan beberapa gambaran kesalahan dalam bidang 

fonologi: (a) perubahan fonem, (b) penghilangan fonem, dan (c) 

penambahan fonem (Setyawati, 2010:23).  

 

5.2 Bidang Morfologi 

 

Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan 

atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh 

perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata 

(Ramlan, 2001). Kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi 

sebagian besar berkaitan dengan bahasa tulis. Kesalahan berbahasa 

dalam bidang morfologi dapat dikelompokkan menjadi kelompok 

afiksasi, reduplikasi, dan gabungan kata atau kata majemuk. Afiksasi 

berkaitan dengan penentuan bentuk asal, luluh dan tidaknya suatu 

fonem, penentuan variasi atau alomorf suatu morfem, dan penulisan 

morfem reduplikasi berkaitan adalah pengulangan bentuk dasar 

sehingga menghasilkan bentuk gramatik yang baru. Reduplikasi 

berkaitan dengan cara penulisan dan penentuan bentuk dasar yang 

diulang. Sedangkan gabungan kata atau kata majemuk adalah 

gabungan dua buah morfem dasar atau lebih yang mengandung satu 

pengertian baru (Haster, 2000). Analisis kesalahan berbahasa pada 

bidang kata majemuk berkaitan dengan cara penulisan kata majemuk. 

Berdasarkan proses perpaduannya, kata majemuk ada yang ditulis 

serangkai dan ada pula yang ditulis terpisah. 

Sementara itu, Setyawati (2010:43) merincikan bahwa klasifikasi 

kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi antara lain: (a) 

penghilangan afiks, (b) peluluhan bunyi, (c) penggantian morf, (d) 

penyingkatan morf mem-, men-, meng-, meny-, dan menge-, (e) pemakaian 

afiks yang tidak tepat, (f) penentuan bentuk dasar yang tidak tepat, (g) 
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penempatan afiks yang tidak tepat pada gabungan kata, (h) 

pengulangan kata majemuk yang tidak tepat. 

5.3 Bidang Sintaksis 

 

Sintaksis atau yang sering disebut kalimat adalah satuan bahasa 

terkecil dalam wujud lisan atau tulisan, yang mengungkapkan pikiran 

yang utuh (Alwi dkk, 2003). Kesalahan berbahasa dalam bidang 

sintaksis juga sering terjadi dalam kegiatan berbahasa sehari-hari 

sebagaimana kesalahan berbahasa pada bidang-bidang yang lain. 

Penyebab kesalahan dalam bidang sintaksis pun beragam. Adapun 

penyebab kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis dijelaskan oleh 

Tarigan dan Sulistyaningsih, (1998) yaitu: pengaruh bahasa ibu, 

lingkungan, kebiasaan, dan kesadaran penutur bahasa itu sendiri. 

Kesalahan berbahasa dalam berbagai bidang dan dalam berbagai 

situasi sepatutnya tidak dibiarkan berlarut-larut. Artinya, kesalahan 

berbahasa tersebut perlu diperbaiki.  

Kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis dapat berupa: (a) 

adanya pengaruh bahasa daerah, (b) penggunaan preposisi yang tidak 

tepat, (c) kesalahan susunan kata, (d) penggunaan unsur yang 

berlebihan atau mubazir, (e) penggunaan bentuk superlative yang 

berlebihan, (f) penjamakan yang ganda, dan (g) penggunaan bentuk 

resiprokal yang tidak tepat (Setyawati, 2010:68)  

Frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang 

bersifat nonpredikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang 

mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. (Chaer, 2007). 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Chaer di atas dapat ditarik 

simpulan bahwa frasa pasti terdiri lebih dari satu kata. Hal ini juga 

telah dirumuskan oleh Shalima dkk, (2013) yang menyebutkan bahwa 

frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonpredikatif 

dan menduduki fungsi yang sama dalam kalimat, misalnya subjek, 

predikat, atau objek. Analisis kesalahan berbahasa yang berkaitan 

dengan bidang frasa dapat disebabkan oleh berbagai hal yaitu 

pengaruh bahasa ibu, salah susunan, berlebihan atau mubazir, 
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penggunaan kata depan yang tidak tepat, salah pengulangan, 

penambahan kata tertentu pada frasa yang unsurnya tak terpisahkan, 

dan penghilangan kata tertentu yang menghubungkan bagian-bagian 

frasa. 

Kesalahan dalam bidang klausa sering dijumpai dalam kegiatan 

berbahasa sehari-hari baik bahasa lisan mapun bahasa tulis. Kesalahan 

dalam bidang klausa disebabkan beberapa hal yaitu: pengaruh bahasa 

ibu, kesalahan karena penambahan preposisi di antara kata kerja dan 

objek, penambahan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional, 

perubahan kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif dalam klausa 

medial aktif, penghilangan kata oleh dalam klausa pasif, penghilangan 

preposisi dari kata kerja berpreposisi, penghilangan preposisi klausa 

intransitif, atau penghilangan bentuk yang dalam klausa ajektifal 

(Tarigan dan Sulistyaningsih, 1998).  

 

5.4 Bidang Semantik 

 

Semantik adalah suatu istilah yang digunakan untuk bidang 

linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik 

dengan hal-hal yang ditandainya (Chaer, 2002). Sementara itu, 

Sumarsono (2009:1) megatakan bahwa semantik adalah ilmu tentang 

makna kata. Pemahaman seseorang tentang makna suatu kata 

ditandai dengan  beberapa indikator: (a) dapat menjelaskan makna 

yang dimaksud pembicara atau penulis, (b) dapat berbuat atau tidak 

berbuat apa yang diatakan pembicara atau penulis, (c) dapat 

menggunakan kata-kata dalam kalimat sesuai dengan makna dan 

fungsinya, (d) dapat menyebutkan sinonim dan antonym suatu kata, 

(e) dapat bereaksi dalam wujud gerakan motoris ketika mendengar 

sebuah kata, dan (f) dapat mengoreksi pembicaraan orang yang salah 

dalam berbahasa (Tarigan dan Sulistyaningsih, 1998:332-333).  

Kesalahan berbahasa dalam bidang semantik ditandai oleh 

beberapa hal sebagaimana yang disebutkan Setyawati (2010:93-94) 

yaitu: (a) kesalahan karena penggunaan kata-kata yang mirip yang 
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digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu: (i) pasangan yang seasal, 

(ii) pasangan yang bersaing, (iii) pasangan yang terancukan. (b) 

kesalahan karena tidak cermat memilih kata (diksi).   

 

5.5 Bidang Wacana 

Istilah wacana dipergunakan untuk mencakup bukan hanya 

percakapan atau obrolan, tetapi juga pembicaraan di muka umum, 

tulisan, serta upaya-upaya formal seperti laporan ilmiah dan sandiwara 

atau lakon. Dalam pengertian yang lebih luas, wacana dimaknai 

sebagai rentangan ujaran yang berkesinambungan (urutan kalimat-

kalimat individual) (Tarigan, 2009:22). Ahli lain mengemukakan 

bahwa wacana adalah organisasi bahasa di atas kalimat atau di atas 

klausa; dengan kata lain unit-unit linguistik yang lebih besar daripada 

kalimat atau klausa, seperti pertukaran percakapan atau teks-teks 

tertulis (Stubbs dalan Tarigan, 2009:24). Berdasarkan batasan tentang 

wacana yang dikemukakan pakar tersebut dapat diambil satu intisari 

bahwa wacana itu merupakan gabungan kalimat-kalimat yang 

tersusun dan berkesinambungan. Batasan tersebut mengingatkan kita 

bahwa pada dasarnya bahasa dibentuk atas banyak komponen 

membentuk hierarki. Setyawati (2010:131) menyebutkan bahwa 

urutan hierarki satuan-satuan linguistik secara teoretis yang normal 

adalah fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. 

Berdasarkan urutan hierarki ini, wacana merupakan bentuk bahasa 

yang paling lengkap. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang 

dikemukan Kridalaksana (1993:231) bahwa wacana dapat 

direalisasiakn dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri 

ensiklopedi, dan sebagainya), paragraf, kalimat, atau kata yang 

membawa amanat yang lengkap. 

Sebuah wacana dikatakan baik jika telah terbangun kekohesian 

di dalamnya. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur-unsur 

yang ada dalam wacana tersebut. Beberapa hal yang dapat digunakan 

untuk membuat satu wacana menjadi kohesi antara lain: (a) 

pengacuan atau referensi, (b) penyulihan atau substitusi, (c) pelesapan 
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atau elpsis, dan (d) perangkaian atau konjungsi (Sumarlan, 2009:23). 

Wacana yang terbangun atas kekohesian yang baik akan menghasilkan 

wacana yang koherensi, yaitu adanya hubungan makna yang 

berkesinambungan atau isi wacana menjadi apik dan benar. Hal-hal 

yang dapat dimanfaatkan untuk membangun koherensi sebuah wacan 

antara lain: (a) pengulangan atau repetisi, (b) padan makna atau 

sinonimi, (c) lawan kata atau antonimi, (d) hubungan atas bawah atau 

hiponimi, (e) sanding kata atau kolokasi, dan (f) kesepadanan atau 

ekuivalensi (Sumarlan, 2009:35). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa wacana yang baik terbangun atas kekohesian dan 

kekoherensian. Kesalahan berbahasa Indonesia pada media dalam 

dan luar ruang dalam tataran wacana dapat dilihat dari kedua hal 

tersebut. 

 

5.6 Bidang Penerapan PUEBI 

 

Selain dalam beberapa unsur kebahasaan di atas, kesalahan 

berbahasa di media dalam dan luar ruang juga berpotensi terjadi 

dalam hal penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah 

cara menggambarkan bunyi dalam bentuk tulisan (huruf) serta 

penggunaan tanda baca (KBBI, 2008).  Berdasarkan makna kamus di 

atas, dapat ditarik simpulan bahwa ejaan bahasa Indonesia yang 

disempurnakan adalah seperangkat kaidah yang mengatur 

penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam bahasa tulis maupun 

bahasa lisan. Bahasa Indonesia memiliki sejarah pembakuan ejaan 

selama dua kali sehingga ditetapkannya penggunaan Ejaan Bahasa 

Indonesia Yang Disempurnakan (Chaer, 2007). 

Analisis kesalahan berbahasa dalam bidang penggunaan ejaan 

mencakup beberapa antara lain: (a) kesalahan penulisan huruf besar 

atau huruf kapital, (b) kesalahan penulisan huruf miring, (c) kesalahan 

penulisan kata, (d) kesalahan penulisan lambang bilangan, (f) 

kesalahan penulisan unsur serapan, dan, (g) kesalahan penulisan tanda 

baca (Setyawati, 2010:140). 
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Untuk mengurangi kesalahan berbahasa Indonesia pada media 

dalam dan luar ruang dalam bidang penerapan ejaan ini, penulis 

kutipkan kaidah-kaidah ejaan bahasa Indonesia dari Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Beberapa contoh dalam 

kutipan PUEBI berikut telah penulis sesuaikan. Artinya, tidak semua 

contoh pada kutipan PUEBI berikut sesuai dengan naskah aslinya, 

melainkan merupakan hasil kreasi penulis. 

 

A. Ruang Lingkup Ejaan  

 

1. Pemakaian Huruf Kapital 

Penggunaan huruf kapital dalam berbagai tulisan ilmiah 

masih sering tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Ketidaksesuaian ini digolongkan ke dalam kesalahan berbahasa 

dalam hal penggunaan ejaan. Berikut ini disajikan pedoman 

penggunaan huruf kapital sesuai dengan Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia.  

1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 

Contoh: Setiap orang berperan terhadap maju atau 

mundurnya suatu bangsa.  

2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama 

orang, termasuk julukan. 

Contoh: Soekarno, Dewi Sartika, Mohammad Hatta, Martha 

Christina Tiahahu, Jenderal Kancil. 

Catatan: 

(1) Huruf  kapital  tidak  dipakai  sebagai  huruf  pertama 

nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan 

ukuran. 
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Contoh: ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, 10 volt. 

(2) Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf 

pertama kata yang bermakna ‘anak dari’, seperti bin, binti, 

boru, dan van, atau huruf pertama kata tugas. 

Contoh: Rabiatul Adawiyah binti H. Halil, Usman Zaen 

bin Abdul Syukur, Indani boru Sitanggang, Charles 

Adriaan van Ophuijsen, Mutiara Hitam dari Timur. 

3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan 

langsung. 

Contoh:  

Menteri Yohana Susana Yembise berkata, “Laki-laki dan 

perempuan memiliki peluang yang sama untuk berperan 

pada wilayah publik” 

Bu Ani menyarankan semua peserta pelatihan, “Nilai-nilai 

responsif gender harus terintegrasi dalam buku ajar yang 

disusun!”  

4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata 

nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan 

kata ganti untuk Tuhan. 

Contoh: Islam, Kristen, Hindu, Budha, Allah, Tuhan, 

Alquran, Alkitab, Weda. 

Allah akan menunjukkan jalan kepada hamba-Nya.  

Ya, Tuhan, bimbinglah hamba-Mu ke jalan yang Engkau beri 

rahmat. 

5. a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama 

gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau gelar 

akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar 

akademik yang mengikuti nama orang. 
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Contoh:  

Sultan Hasanuddin Nabi Sulaiman 

Lale Yaqutunnafis Mulyani Sarjana Hukum 

Mahaputra Yamin  Raden Ajeng Kartini 

Cut Nyak Dien  Doktor Siti Maisarah 

Haji Agus Salim   Imam Syafii   

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama 

gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta 

nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai 

sapaan. 

Contoh: 

Selamat pagi, Dokter. Terima kasih, Sultan. 

Silakan, Yang Mulia.  Baiklah, Kiai. 

Silakan masuk, Prof.  Mohon izin, Jenderal. 

6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama 

jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang 

dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama 

instansi, atau nama tempat. 

Contoh: 

Wakil Presiden Jusuf Kalla  

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi  

Proklamator Republik Indonesia 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

Gubernur Nusa Tenggara Barat 

7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, 

suku bangsa, dan bahasa. 

Contoh: bangsa Indonesia, suku Sasak, bahasa Jawa 
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Catatan: 

Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai 

bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal 

kapital. 

Contoh: pengindonesiaan kata asing, keinggris-inggrisan 

8. a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, 

bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. 

Contoh: 

tahun Hijriah          tarikh Masehi  

bulan Februari         bulan Maulid  

hari Senin              hari Nyepi 

hari Lebaran            hari Natal 

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama 

peristiwa sejarah. 

Contoh: 

Sumpah Pemuda, Bandung Lautan Api, Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia 

Catatan: 

Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai 

sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. 

Contoh: 

Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan 

bangsa Indonesia. 

9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 

Contoh: 

Lombok     Gunung Agung 

Gili Terawangan   Sungai Musi 

Danau Toba   Kecamatan Ampenan 

Ngarai Sianok          Gang Merdeka  

Catatan: 

(1) Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri 

tidak ditulis dengan huruf kapital. 
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Contoh: mendaki gunung, mancing di sungai, 

menyeberangi danau 

(2)  Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai 

nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital.  

Contoh: jeruk bali, kunci inggris, nangka belanda 

Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama 

jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama 

jenis lain dalam kelompoknya. 

Contoh: 

Kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula jawa, 

gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. 

Kunci inggris, kunci tolak, dan kunci r ing mempunyai 

fungsi yang berbeda. 

Contoh berikut bukan nama jenis. 

Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik 

Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. 

Selain film Hongkong, juga akan diputar film India, 

film Korea, dan film Jepang. 

10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata 

(termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna) dalam nama 

negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali 

kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. 

Contoh: 

Republik Indonesia 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato 

Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Lainnya 

11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata 

(termasuk unsur kata ulang sempurna) di dalam judul buku, 

karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat 
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kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan 

untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. 

Contoh: 

Saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke 

Roma. 

Artikel itu dimuat dalam jurnal Mabasan. 

Rita adalah jurnalis surat kabar Lombok Post. 

12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan 

nama gelar, pangkat, atau sapaan. 

Contoh: 

S.Pd.    sarjana pendidikan 

Dt.                 datuk 

Prof.             profesor  

Ny.                nyonya 

Sdr.              saudara 

 

13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk 

hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan 

paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam 

penyapaan atau pengacuan. 

Contoh: 

“Kapan Ibu mengikuti workshop penulisan buku responsif 

gender?” tanya Bela.  

“Nama Bapak pembicara itu siapa?” tanya orang itu kepada 

saya. 

Catatan: 

(1) Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan 

penyapaan atau pengacuan 

Contoh: Kita harus menyayangi adik kita.  

(2) Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. 
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Contoh: Kapan Anda datang?   

 

2. Pemakaian Huruf Miring 

Selain huruf kapital, penggunaan huruf yang perlu 

diperhatikan dalam berbagai tulisan ilmiah adalah penulisan 

huruf miring. Berikut disajikan beberapa kaidah penggunaan 

huruf miring. 

1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama 

majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, 

termasuk dalam daftar pustaka. 

Contoh: 

Saya sudah membaca buku Merangsang dan Melejitkan Minat 

Baca Anak Anda karangan Bob Harjanto. 

Artikel saya dimuat dalam surat kabar Lombok Post. 

Akmaluddin dan Nurul Yaqin. 2019. Buku Ajar Bahasa 

Indonesia Responsif Gender. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 

2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau 

mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok 

kata dalam kalimat. 

Contoh: 

Huruf terakhir kata lembab adalah b. 

Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan semangat 

baja 

3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan 

dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 

Contoh: 

Tradisi perang topat (perang ketupat) menjadi tontonan 

menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Lombok. 

Weltanschauung bermakna ‘pandangan dunia’.  
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Catatan: 

(1). Nama diri, seperti nama orang, lembaga, atau 

organisasi, dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak 

ditulis dengan huruf miring. 

(2). Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik (bukan 

komputer), bagian yang akan dicetak miring ditandai 

dengan garis bawah. 

(3). Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa 

daerah yang dikutip secara langsung dalam teks 

berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. 

 

3. Kata Depan 

Kata depan, seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

a. Di mana kamu membeli buku ajar bahasa Indonesia 

responsif gender? 

b. Semua buku ajar responsif gender yang telah tercetak  

dikumpulkan di ruangan ketua tim. 

c. Udin ikut ke perpustakaan bersama ibunya.  

d. Paman pulang dari luar negeri. 

e. Bibi berangkat ke lokasi bencana untuk membantu warga. 

 

4. Singkatan dan Akronim 

1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat 

diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. 

Contoh: 

R.A. Kartini   Raden Ajeng Kartini 

H. Hamid                Haji Hamid 

Helvi Tiana R.         Helvi Tiana Rosa 

W.R. Supratman      Wage Rudolf Supratman 

M.B.A.                     master of business administration 
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M.Hum.                    magister humaniora 

M.Pd.      magister pendidikan 

M.Si.                        magister sains  

S.P.                          sarjana pertanian  

S.Sos.                       sarjana sosial  

S.Kom.                      sarjana komunikasi 

S.K.M.                      sarjana kesehatan masyarakat 

Sdr.                           Saudara 

Kol. Darmawati       Kolonel Darmawati 

2. a Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama 

lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga 

pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen 

resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 

Contoh: 

NKRI  Negara Kesatuan Republik Indonesia 

UI             Universitas Indonesia 

PBB          Perserikatan Bangsa-Bangsa 

WHO        World Health Organization 

PGRI        Persatuan Guru Republik Indonesia 

KUHP       Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

 

b. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang 

bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda 

titik. 

Contoh: 

PT              perseroan terbatas  

MAN          madrasah aliah negeri  

SD              sekolah dasar 

KTP           kartu tanda penduduk  

SIM            surat izin mengemudi  

NIP            nomor induk pegawai 
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3. Singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti 

dengan tanda titik. 

Contoh: 

hlm.                halaman 

dll.                  dan lain-lain  

dsb.                dan sebagainya  

dst.                 dan seterusnya 

sda.                sama dengan di atas  

ybs.                yang bersangkutan 

yth.                 yang terhormat 

ttd.    tertanda 

dkk.    dan kawan-kawan 

4. Singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai 

dalam surat-menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. 

Contoh: 

a.n.                 atas nama 

d.a.                 dengan alamat  

u.b.                 untuk beliau  

u.p.                 untuk perhatian  

s.d.                 sampai dengan 

5. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, 

timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. 

Contoh: 

Cu     kuprum  

cm    sentimeter 

kVA     kilovolt-ampere  

l                     liter 

kg                   kilogram 

Rp          rupiah 
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6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata 

ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 

Contoh: 

BIG                Badan Informasi Geospasial 

BIN                Badan Intelijen Negara 

LIPI                Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

LAN               Lembaga Administrasi Negara 

PASI               Persatuan Atletik Seluruh Indonesia 

7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau 

gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan 

huruf awal kapital 

Contoh: 

Bulog  Badan Urusan Logistik 

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Kowani Komite Wanita Indonesia 

Kalteng Kalimantan Tengah 

Mabbim Majelis Bahasa Brunei Darussalam- 

Indonesia-Malaysia 

Suramadu Surabaya-Madura 

8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal 

dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf 

kecil. 

Contoh: 

polantas polisi lalu lintas   

pemilu  pemilihan umum 

polhukam politik, hokum, dan keamanan 

puskesmas pusat kesehatan masyarakat  

rapimtas rapat pimpinan terbatas 

rudal  peluru kendali  

tilang  bukti pelanggaran 

paskibra  pasukan pengibar bendera 
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B. Pemakaian Tanda Baca 

1. Tanda Titik (.) 

1) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 

Contoh: 

Mereka duduk di sana. 

Dia akan datang pada pertemuan itu. 

 

2) Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu 

bagan, ikhtisar, atau daftar. 

Contoh: 

A. I Kondisi Kebahasaan di Indonesia 

A.  Bahasa Indonesia 

1. Kedudukan 

2.  Fungsi 

B.   Bahasa Daerah 

1.  Kedudukan 

2.  Fungsi 

C.  Bahasa Asing 

1.  Kedudukan 

2.  Fungsi 

B. 1  Patokan Umum 

1.1 Isi Karangan 

1.2 Ilustrasi 

1.2.1 Gambar Tangan 

1.2.2 Tabel 

1.2.3 Grafik 

2. Patokan Khusus 

Catatan: 

(1) Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang 

sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. 



43 

Contoh: 

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 

1) bahasa nasional yang berfungsi, antara lain, 

a) lambang kebanggaan nasional, 

b) identitas nasional, dan 

c) alat pemersatu bangsa; 

2) bahasa negara …. 

(2) Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital 

yang lebih dari satu angka (seperti pada 2) B). 

 

(3) Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka 

terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 

satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. 

Contoh:  

Tabel 1 Kondisi Kebahasaan di Indonesia 

Tabel 1.1 Kondisi Bahasa Daerah di Indonesia 

Bagan 2 Struktur Organisasi 

Bagan 2.1 Bagian Umum 

Grafik 4 Sikap Masyarakat Perkotaan terhadap Bahasa 

Indonesia 

Grafik 4.1 Sikap Masyarakat Berdasarkan Usia 

Gambar 1 Gedung Cakrawala 

Gambar 1.1 Ruang Rapat 

3) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan 

detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. 

Contoh: 

pukul 01.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 

1, 35 menit, 20 detik) 

01.35.20 jam    (1 jam, 35 menit, 20 detik) 

00.20.30 jam    (20 menit, 30 detik) 
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00.00.30 jam    (30 detik) 

4) Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama 

penulis, tahun, judul tulisan (yang tidak berakhir dengan 

tanda tanya atau tanda seru), dan tempat terbit. 

Contoh:  

a. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 2008. 

Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Jakarta. 

b. Moeliono, Anton M. 1989. Kembara Bahasa. Jakarta: 

Gramedia. 

 

5) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya yang menunjukkan jumlah. 

Contoh: 

a. Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau.  

b. Penduduk kota itu lebih dari 7.000.000 orang.  

c. Anggaran lembaga itu mencapai Rp225.000.000.000,00. 

Catatan: 

(1) Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan 

bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak 

menunjukkan jumlah. 

Contoh: 

a. Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tahun 1928. 

b. Kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa halaman 1305. 

c. Nomor kontak ketua panitia seminar internasional itu 

adalah 085253372060. 

(2) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang 

merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. 
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Contoh: 

a. Acara Kunjungan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan 

b. Bentuk dan Kedaulatan (Bab I UUD 1945) 

c. Gambar 3 Alat Ucap Manusia 

d. Tabel 5 Sikap Bahasa Generasi Muda Berdasarkan 

Pendidikan 

(3) Tanda  titik  tidak  dipakai  di  belakang  (a)  alamat 

penerima dan pengirim surat serta (b) tanggal surat. 

Contoh: 

Yth. Kepala Badan Pengembangan dan Bahasa 

Jalan Daksinapati Barat IV 

Rawamangun 

Jakarta Timur 

 

Indrawati, M.Hum. 

Jalan Cempaka II No. 9 

Jakarta Timur 

 

21 April 2013 

Jakarta, 15 Mei 2013 (tanpa kop surat) 

 

2. Tanda Koma (,) 

1) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu 

pemerincian atau pembilangan 

Contoh: 

a. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti subordinasi, 

stereotip gender, beban ganda, marginalisasi, dan 

kekerasan tidak boleh terjadi lagi di tengah masyarakat. 

b. Aksesibilitas, partisipasi, kontrol, dan manfaat harus 

diberikan secara adil pada laki-laki dan perempuan dalam 

hal pekerjaan.  
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c. Satu, dua, ... tiga! 

2) Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti 

tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk 

(setara). 

Contoh: 

a. Iwan dan Susi ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, 

tetapi mereka masih terkendala biaya. 

b. Kesetaraan gender bukan bertujuan mengubah kodrat, 

melainkan memposisikan laki-laki dan perempuan secara 

adil dalam interaksi sosial. 

c. Ria menulis komik, sedangkan Ari melukis pemandangan. 

3) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang 

mendahului induk kalimatnya. 

Contoh: 

a. Kalau tidak terkendala waktu, bulan depan Menkeu Sri 

Mulyani akan datang memberikan kuliah umum di UIN 

Mataram. 

b. Karena bekerja serius, semua tim penulis buku ajar 

responsif gender di UIN Mataram mampu menyelesaikan 

penyusunan buku tepat waktu. 

c. Agar nilai-nilai kesetaraan gender dapat dipahami 

mahasiswa, pengarusutamaan gender dapat kita lakukan 

melalui penyusunan buku ajar responsif gender. 

Catatan: 

Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului 

anak kalimat. 

Contoh: 

a. Bulan depan Menkeu Sri Mulyani akan datang 

memberikan kuliah umum di UIN Mataram kalau tidak 

terkendala waktu. 
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b. Semua tim penulis buku ajar responsif gender di UIN 

Mataram mampu menyelesaikan penyusunan buku tepat 

waktu karena bekerja serius. 

c. Pengarusutamaan gender dapat kita lakukan melalui 

penyusunan buku ajar responsif gender agar nilai-nilai 

kesetaraan gender dapat dipahami mahasiswa. 

4) Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan 

penghubung antarkalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan 

demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. 

Contoh: 

a. Bu Dayu adalah orang yang disiplin dan tanggung jawab. 

Oleh karena itu, dia memperoleh jabatan tinggi di 

perusahaannya. 

b. Pak Doni sangat rajin, terampil, dan banyak potensi. Jadi, 

wajar kalau dia mendapat besiswa studi ke luar negeri. 

c. Orang  tuanya  kurang  mampu.  Meskipun  demikian, 

anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. 

5) Tanda koma dipakai sebelum dan/atau sesudah kata seru, 

seperti o, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai 

sapaan, seperti Bu, Dik, atau Nak. 

Contoh: 

a. O, begitu? 

b. Wah, bukan main! 

c. Hati-hati, ya, jalannya licin!  

d. Nak, kapan selesai kuliahmu?  

e. Siapa namamu, Dik? 

f. Dia baik sekali, Bu. 

6) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung 

dari bagian lain dalam kalimat. 
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Contoh: 

a. Orang tua kami berpesan, “Suami istri harus mampu 

berbagi peran dalam rumah tangga.”  

b. “Suami istri harus mampu berbagi peran dalam rumah 

tangga,” pesan orang tua kami, “pembagian peran 

tersebut hendaknya dilakukan secara adil.” 

Catatan: 

Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan 

langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau 

kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

a. “Kapan tulisan saudara yang bertema keadilan gender itu 

dipublikasikan?” tanya Dosen saya.  

b. “Tuliskan esai yang memuat keadilan gender!” 

perintahnya.  

c. “Wow, buku ini menarik karena responsif gender!” seru 

mahasiswa itu. 

7) Tanda koma dipakai di antara (a) nama dan alamat, (b) 

bagian-bagian alamat, (c) tempat dan tanggal, serta (d) nama 

tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 

Contoh: 

a. Sdr. Abdullah, Jalan Kayumanis III/18, Kelurahan Kayu 

manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130 

b. Dekan  Fakultas  Kedokteran,  Universitas  Indonesia, 

Jalan Salemba Raya 6, Jakarta 

c. Surabaya, 10 Mei 1960 

d. Tokyo, Jepang 

8) Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang 

dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 
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Contoh: 

a. Gunawan, Ilham. 1984. Kamus Politik Internasional. Jakarta: 

Restu Agung. 

b. Ruaida, Ida. 2014. Audit Gender pada Serikat Pekerja Metal 

Indonesia. Jakarta: Gramedia. 

c. Halim, Amran (Ed.) 1976. Politik Bahasa Nasional. Jilid 1. 

Jakarta: Pusat Bahasa. 

 

9) Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan 

kaki atau catatan akhir. 

Contoh: 

a. Siti Musdah Mulia,  Muslimah Reformis: Perempuan 

Pembaru Keagamaan (Bandung: Penerbit Mizan, 2004), 

hlm. 45 

b. Hadikusuma Hilman, Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat 

Budaya Indonesia (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 12. 

c. W.J.S.  Poerwadarminta,  Bahasa  Indonesia  untuk  Karang-

mengarang (Jogjakarta: UP Indonesia, 1967), hlm. 4. 

10) Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan 

gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya 

dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. 

Contoh: 

a. Ratulangi, S.E.  

b. Ny. Khadijah, M.A.  

c. Bambang Irawan, M.Hum.  

d. Siti Aminah, S.H., M.H. 

Catatan: 

Bandingkan Siti Khadijah, M.A. dengan Siti Khadijah M.A. (Siti 

Khadijah Mas Agung). 

11) Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara 

rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 
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Contoh: 

a. 12,5 m 

b. 27,3 kg 

c. Rp500,50 

d. Rp750,00 

12) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan 

atau keterangan aposisi 

Contoh: 

a. Di kampus kami, misalnya, sudah mulai diterapkan 

pembelajaran yang responsif gender. 

b. Semua mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan, 

diberikan kesempatan yang sama untuk aktif di organisasi 

kemahasiswaan. 

c. Soekarno, Presiden I RI, merupakan salah seorang pendiri 

Gerakan Nonblok. 

d. Pejabat yang bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu 

paling lama tujuh hari. 

Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya 

tidak diapit tanda koma! 

Contoh:  

Mahasiswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diberikan beasiswa 

untuk melanjutkan kuliah. 

13) Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang 

terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah 

baca/salah pengertian. 

Contoh: 

a. Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan 

bahasa daerah. 

b. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.  

Bandingkan dengan: 
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c. Dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan 

bahasa daerah. 

d. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. 

3. Tanda Titik Koma (;) 

1) Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata 

penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari 

kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. 

Contoh: 

a. Hari sudah malam; anak-anak masih membaca buku.  

b. Ayah menyelesaikan pekerjaan; Ibu menulis makalah; 

Adik membaca cerita pendek. 

2) Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa 

klausa. 

Contoh: 

Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah  

(1) berkewarganegaraan Indonesia;  

(2) berijazah sarjana S-1; 

(3) berbadan sehat; dan 

(4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

3) Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian 

pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda 

koma. 

Contoh: 

a. Ibu membeli buku, pensil, dan tinta; baju, celana, dan 

kaus; pisang, apel, dan jeruk. 

b. Agenda rapat ini meliputi 

a) pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara; 

b) penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, 

dan program kerja; dan 
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c) pendataan anggota, dokumentasi, dan aset 

organisasi. 

 

4. Tanda Titik Dua (:) 

1) Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap 

yang diikuti pemerincian atau penjelasan 

Contoh: 

a. Mereka memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, 

dan lemari. 

b. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan: 

hidup atau mati. 

2) Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan 

itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 

Contoh: 

a. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. 

b. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi 

a) persiapan, 

b) pengumpulan data, 

c) pengolahan data, dan 

d) pelaporan. 

3) Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang 

memerlukan pemerian. 

Contoh: 

a. Ketua   : Siti Aryani  

Sekretaris  : Ahmad Wijaya 

Bendahara  : Aulia Arimbi 

 

b. Narasumber : Prof. Dr. Rahmat Effendi 

Pemandu   : Sri Astuti Amelia, M.Hum.  

Pencatat   : Abdul Gani,. S.Pd. 
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4) Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata 

yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 

Contoh: 

Ayah: “Bawa koper ini, Nak!” 

Amin: “Baik, Ayah.” 

Ayah: “Jangan lupa, letakkan baik-baik!” 

5) Tanda titik dua dipakai di antara (a) jilid atau nomor dan 

halaman, (b) surah dan ayat dalam kitab suci, (c) judul dan 

anak judul suatu karangan, serta (d) nama kota dan pener- 

bit dalam daftar pustaka. 

Contoh: 

a. Horison, XLIII, No. 8/2008: 8 

b. Surah Albaqarah: 2—5 

c. Matius 2: 1—3 

d. Dari Pemburu ke Terapeutik: Antologi Cerpen Nusantara 

e. Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Jakarta: Pusat Bahasa. 

 

5. Tanda Hubung (-) 

1) Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang 

terpenggal oleh pergantian baris. 

Contoh: 

a. Di samping cara lama, diterapkan juga ca-  

ra baru …. 

b. Nelayan pesisir itu berhasil membudidaya- 

kan rumput laut. 

c. Kini ada cara yang baru untuk meng-  

ukur panas. 

d. Parut jenis ini memudahkan kita me-  

ngukur kelapa. 

2) Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. 
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Contoh: 

a. buku-buku  

b. bersama-sama  

c. kemerah-merahan  

d. mengorek-ngorek 

3) Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, 

dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung 

huruf dalam kata yang dieja satu-satu. 

Contoh: 

11-11-2013 

p-a-n-i-t-i-a 

4) Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan 

bagian kata atau ungkapan. 

Contoh: 

a. ber-evolusi  

b. meng-ukur 

c. dua-puluh-lima ribuan (25 x 1.000) 

d. ²³∕₂ ₅    (dua-puluh-tiga perdua-puluh-lima) 

e. mesin hitung-tangan 

Bandingkan dengan  

a. be-revolusi 

b. me-ngukur 

c. dua-puluh lima-ribuan (20 x 5.000) 

d. 20 ³∕₂ ₅  (dua-puluh tiga perdua-puluh-lima) 

e. mesin-hitung tangan 

5) Tanda hubung dipakai untuk merangkai 

a. se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf 

kapital (se-Indonesia, se-Jawa Barat); 

b. ke- dengan angka (peringkat ke-2); 

c. angka dengan –an (tahun 1950-an); 
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d. kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf 

kapital (hari-H, sinar-X, ber-KTP, di-SK-kan); 

e. kata dengan kata ganti Tuhan (ciptaan-Nya, atas rah- 

mat-Mu); 

f. huruf dan angka (D-3, S-1, S-2); dan 

g. kata ganti -ku, -mu, dan -nya dengan singkatan yang 

berupa huruf kapital (KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku). 

Catatan: 

Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika 

angka tersebut melambangkan jumlah huruf. 

Contoh: 

a. BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) 

b. LP3I (Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi 

Indonesia) 

c. P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) 

6) Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa 

Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. 

Contoh: 

a. di-sowan-i (bahasa Jawa, ‘didatangi’) 

b. ber-pariban (bahasa Batak, ‘bersaudara sepupu’) 

c. di-back up 

d. me-recall 

e. pen-tackle-an 

7) Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat 

yang menjadi objek bahasan. 

Contoh: 

a. Kata pasca- berasal dari bahasa Sanskerta. 

b. Akhiran -isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah 

menjadi pembetonan. 
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6. Tanda Pisah (—) 

1) Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata 

atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun 

kalimat. 

Contoh: 

a. Kemerdekaan bangsa itu—saya yakin akan tercapai—

diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 

b. Keberhasilan itu—kita sependapat—dapat dicapai jika 

kita mau berusaha keras. 

2) Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya 

keterangan aposisi atau keterangan yang lain. 

Contoh: 

a. Nama Zainuddin Abdul Majid—Pahlawan Nasional dari 

NTB—diabadikan menjadi nama bandar udara 

internasional. 

b. Rangkaian temuan ini—evolusi, teori kenisbian, dan 

pembelahan atom—telah mengubah konsepsi kita 

tentang alam semesta. 

c. Gerakan Pengutamaan Bahasa Indonesia—amanat 

Sumpah Pemuda—harus terus digelorakan. 

3) Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau 

tempat yang berarti ‘sampai dengan’ atau ‘sampai ke’. 

Contoh: 

a. Tahun 2010—2013 

b. Tanggal 5—10 April 2013 

c. Jakarta—Bandung 

 

7. Tanda Tanya (?) 

1) Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 
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Contoh: 

a. Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati?  

b. Siapa pencipta lagu “Indonesia Raya”? 

2) Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk 

menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang 

kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 

Contoh: 

a. Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 (?).  

b. Di Indonesia terdapat 740 (?) bahasa daerah. 

 

8. Tanda Seru (!) 

Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan 

yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan 

kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. 

Contoh: 

a. Alangkah indahnya taman laut di Bunaken! 

b. Mari kita dukung Gerakan Cinta Bahasa Indonesia! 

c. Berikan laki-laki dan perempuan haknya dengan adil!  

d. Merdeka! 

 

9. Tanda Elipsis (...) 

1) Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam 

suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan.  

Contoh: 

a. Penyebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. 

b. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa 

bahasa negara ialah …. 

c. ..., lain lubuk lain ikannya. 

Catatan: 

(1) Tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi. 
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(2) Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik 

(jumlah titik empat buah). 

2) Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai 

dalam dialog 

Contoh: 

a. “Menurut saya … seperti … bagaimana, Bu?” 

b. “Jadi, simpulannya … oh, sudah saatnya istirahat.” 

Catatan: 

(1) Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 

(2) Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik 

(jumlah titik empat buah). 

 

10. Tanda Petik (“…”) 

1) Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang 

berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. 

Contoh: 

a. “Merdeka atau mati!” seru Bung Tomo dalam pidatonya. 

b. “Kerjakan tugas ini sekarang!” perintah atasannya. “Besok 

akan dibahas dalam rapat.” 

c. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap warga negara 

berhak memperoleh pendidikan.” 

2) Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, 

sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam 

kalimat. 

Contoh: 

a. Sajak “Pahlawanku” terdapat pada halaman 125 buku itu. 

b. Marilah kita menyanyikan lagu “Maju Tak Gentar!” 

c. Film “Ainun dan Habibie” merupakan kisah nyata yang 

diangkat dari sebuah novel. 
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d. Saya sedang membaca “Peningkatan Mutu Daya Ungkap 

Bahasa Indonesia” dalam buku Bahasa Indonesia Menuju 

Masyarakat Madani. 

e. Makalah “Pembentukan Insan Cerdas Kompetitif” 

menarik perhatian peserta seminar. 

f. Perhatikan “Pemakaian Tanda Baca” dalam buku 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 

3) Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang 

kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. 

Contoh: 

a. “Tetikus” komputer ini sudah tidak berfungsi.  

b. Dilarang memberikan “amplop” kepada petugas! 

 

11. Tanda Petik Tunggal (‘…’) 

1) Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang 

terdapat dalam petikan lain. 

Contoh: 

a. Tanya dia, “Kaudengar bunyi ‘kring-kring’ tadi?” 

b. “Kudengar teriak anakku, ‘Ibu, Bapak pulang!’, dan rasa 

letihku lenyap seketika,” ujar Pak Hamdan. 

c. “Kita bangga karena lagu ‘Indonesia Raya’ berkumandang 

di arena olimpiade itu,” kata Ketua KONI. 

2) Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, 

terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. 

Contoh: 

a. tergugat ‘yang digugat’ 

b. retina         ‘dinding mata sebelah dalam’ 

c. noken                      ‘tas khas Papua’  

d. tadulako                   ‘panglima’  

e. marsiadap ari            ‘saling bantu’ 
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f. tuah sakato               ‘sepakat demi manfaat bersama’ 

g. policy                       ‘kebijakan’  

h. wisdom                     ‘kebijaksanaan’  

i. money politics            ‘politik uang’ 

 

12. Tanda Kurung ((…)) 

1) Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan 

atau penjelasan. 

Contoh: 

a. Dia diundang oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (Menteri KPPPA). 

b. Warga baru itu belum memiliki KTP (kartu tanda 

penduduk). 

c. Lokakarya (workshop) penulisan buku ajar responsif 

gender itu diadakan di Mataram. 

2) Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau 

penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 

Contoh: 

a. Sajak Tranggono yang berjudul “Ubud” (nama tempat 

yang terkenal di Bali) ditulis pada tahun 1962. 

b. Keterangan itu (lihat Tabel 10) menunjukkan arus 

perkembangan baru pasar dalam negeri. 

3) Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang 

keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau 

dihilangkan. 

Contoh: 

a. Dia berangkat ke kantor selalu menaiki (bus) 

Transjakarta. 

b. Pesepak bola kenamaan itu berasal dari (Kota) Padang. 
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4) Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang 

digunakan sebagai penanda pemerincian 

Contoh: 

a. Faktor produksi menyangkut (a) bahan baku, (b) biaya 

produksi, dan (c) tenaga kerja. 

b. Dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan 

melampirkan 

(1) akta kelahiran, 

(2) ijazah terakhir, dan 

(3) surat keterangan kesehatan 

 

13. Tanda Kurung Siku ([…]) 

1) Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, 

atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas 

kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis 

orang lain. 

Contoh: 

a. Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik. 

b. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai 

[dengan] kaidah bahasa Indonesia. 

c. Ulang tahun [Proklamasi Kemerdekaan] Republik 

Indonesia dirayakan secara khidmat. 

 

2) Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam 

kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. 

Contoh: 

Persamaan kedua proses itu (perbedaannya dibicarakan di 

dalam Bab II [lihat halaman 35─38]) perlu dibentangkan di 

sini. 
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14. Tanda Garis Miring (/) 

1) Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada 

alamat, dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam 

dua tahun takwim. 

Contoh: 

a. Nomor: 7/PK/II/2013 

b. Jalan Kramat III/10 tahun ajaran 2012/2013 

 

2) Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, 

serta setiap. 

Contoh: 

a. mahasiswa/mahasiswi  ‘mahasiswa dan mahasiswi’ 

b. dikirimkan lewat darat/laut ‘dikirimkan lewat darat 

atau lewat laut’ 

c. buku dan/atau majalah          ‘buku dan majalah atau 

buku atau majalah’ 

d. harganya Rp1.500,00/lembar  ‘harganya Rp1.500,00 

setiap lembar’ 

3) Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau 

kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas 

kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis 

orang lain. 

Contoh: 

a. Buku Pengantar Ling/g/uistik karya Verhaar dicetak 

beberapa kali. 

b. Asmara/n/dana merupakan salah satu tembang macapat 

budaya Jawa. 

c. Dia sedang menyelesaikan /h/utangnya di bank. 
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15. Tanda Penyingkat atau Apostrof (‘) 

Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan 

penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks 

tertentu. 

Contoh: 

a. Dia ‘kan kusurati. (‘kan = akan) 

b. Mereka sudah datang, ‘kan? (‘kan = bukan)  

c. Malam ‘lah tiba. (‘lah = telah) 

d. 5-2-‘13 (’13 = 2013) 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

1. Perkembangan Bahasa Indonesia 

A. Kedudukan Bahasa Indonesia 

Sebelum sampai pada pembahasan tentang kedudukan bahasa 

Indonesia, penulis merasa perlu mengajak pembaca melakukan 

refleksi meski secara sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa 

Indonesia adalah bahasa yang memiliki peranan terpenting dalam 

kehidupan berbangsa Indonesia. Kesadaran akan pentingnya bahasa 

Indonesia ini muncul jauh sebelum kemerdekaan negara ini resmi 

dideklarasikan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika ada yang 

berpendapat bahwa sejarah bahasa Indonesia lebih panjang daripada 

sejarah Republik ini sendiri3. Pentingnya peranan bahasa Indonesia ini 

salah satunya didasarkan pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 

yang berbunyi: “Kami poetera dan poeteri Indonesia 

mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia”. Peristiwa 

Sumpah Pemuda ini juga menjadi alasan bahwa bahasa Indonesia 

memiliki sejarah yang lebih panjang daripada bangsa ini. Dalam 

perjalanannya, bahasa Indonesia terus berkembang sebagai ciri bahasa 

yang bersifat dinamis. Upaya-upaya penguatan peran bahasa 

Indonesia terus dilakukan misalnya melalui Kongres Bahasa Inonesia 
                                                           
3 Sri Satata, dkk, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2012, h. 17. 
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I pada tahun 1938 yang memutuskan berbagai hal terkait dengan 

pengembangan bahasa Indonesia.  

Setelah dua peristiwa penting yang berkaitan erat dan sekaligus 

menjadi tonggak lahir dan perkembangan bahasa Indonesia tersebut, 

bahasa Indonesia semakin diperkuat dengan salah satu pasal dalam 

UUD 1945. Pasal yang mengatur bahasa Indonesia dalam konstitusi 

tertinggi republik ini adalah pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa 

negara adalah bahasa Indonesia. Adanya pasal ini bermakna bahwa 

bahasa Indonesia diyakini memiliki peranan penting dalam kehidupan 

berbangsa Indonesia. Keberadaan pasal 36 ini menyiratkan bahwa 

bahasa Indonesia disejajarkan dengan berbagai aspek vital dalam 

kehidupan berbangsa seperti masalah politik, ekonomi, agama, 

pendidikan, sumber daya alam, dan masalah-masalah kenegaraan. 

Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa ketika suatu hal telah 

diatur dalam konstitusi tertinggi negara kita yaitu UUD 1945 berarti 

hal tersebut adalah hal yang sangat penting. Makna filosofis ini jarang 

ditangkap oleh kebanyakan masyarakat Indonesia sehingga terkadang 

muncul sikap acuh tak acuh terhadap perkembangan bahasa 

Indonesia. Sikap ini tentu berpeluang menjadi sikap berbahasa yang 

tidak baik. 

Alasan lain yang menguatkan bahasa Indonesia memiliki 

peranan penting dan selayaknya menduduki tempat terkemuka di 

antara ratusan bahasa daerah yang hidup dan berkembang di 

Indonesia adalah jumlah penutur bahasa Indonesia yang semakin 

banyak. Beragam faktor sangat berpotensi menjadikan bahasa 

Indonesia memiliki penutur melebihi jumlah penutur bahasa daerah. 

Misalnya akulturasi dan interaksi budaya daerah yang berbeda akan 

mencari satu sarana penghubung. Interaksi ini bisa jadi karena 

perkawinan antar daerah, hubungan perdagangan, perpindahan 

penduduk dari desa ke kota dan lain-lain. Sarana yang paling tepat 

menjadi penghubung berbagai dalam akulturasi keberagaman ini 

adalah bahasa Indonesia. Potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa 

penghubung inilah yang menyebabkan bahasa Indonesia menjadi 
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bahasa dengan penutur paling banyak dibandingkan dengan bahasa-

bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jumlah penutur bahasa 

Indonesia yang semakin berkembang dan terus akan bertambah ini 

menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengembangan budaya, 

seni, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi.   

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memegang 

peranan terpenting dalam kehidupan berbangsa ditambah dengan 

pesatnya perkembangan bahasa Indonesia menjadikan ia sebagai 

bahasa negara sekaligus bahasa nasional. Kedudukan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional ini memiliki 

fungsi yang lebih konkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Fungsi-fungsi yang diemban bahasa Indonesia sebagai bahasa negara 

dan bahasa nasional ini diuraikan pada sub di bawah. 

 

B. Fungsi Bahasa Indonesia 

Penjelasan di atas telah menyinggung bahwa kedudukan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional memiliki 

beberapa fungsi yang lebih nyata. Fungsi-fungsi ini secara rinci 

disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 

4 dan 5. Berikut diuraikan fungsi-fungsi bahasa Indonesia dalam 

kedudukannya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. 

 

1. Bahasa  Negara 
Pondasi bahasa Indonesia sebagai yang memegang peranan 

penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berawal 

dari peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Hal ini dinyatakan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Pasal 

25 ayat (1) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia yang dinyatakan 

sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari 

bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 

1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan 
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dinamika peradaban bangsa. Lebih lanjut, pada ayat (3) Undang-

Undang tersebut merincikan secara gamblang fungsi-fungsi bahasa 

Indonesia sebagai bahasa negara. Penjelasan berikut menguraikan 

fungsi-fungsi tersebut. 

 

a. Bahasa Resmi Kenegaraan 

Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia wajib 

digunakan dalam dokumen resmi negara. Selain itu, konsekuensi 

sebagai bahasa resmi kenegaraan ini berarti bahasa Indonesia wajib 

digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat 

negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. 

Penggunaan bahasa Indonesia dalam penyampaian pidato terutama di 

luar negeri oleh pejabat negara ini sempat menjadi polemik di 

masyarakat setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 63 

Tahun 2019. Padahal  aturan ini sebenarnya sudah lama yaitu UU 

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, 

dan Lagu Kebangsaan. Setelah itu ada juga Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2014 untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa internasional. Hal positif yang seharusnya kita ambil dari 

adanya aturan-aturan ini adalah bahwa pemerintah sudah mulai sadar 

bagaimana peran bahasa dalam membangun nasionalisme dan adanya 

upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. 

 

b. Pengantar Dunia Pendidikan 

Fungsi lain bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi 

kenegaraan adalah ahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa 

pengantar dalam pendidikan nasional. Keharusan menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam dunia pendidikan ini 

memang belum sepenuhnya dilakukan karena masih adanya daerah-

daerah pelosok yang masih menyandingkan bahasa Indonesia dengan 

bahasa daerah setempat. Namun demikian, fungsi ini lambat laun 

akan terlaksana seiring dengan perkembangan bahasa Indonesia yang 

begitu pesat. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar 
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dalam dunia pendidikan ini dikecualikan untuk satuan pendidikan 

asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara 

asing. Posisi bahasa asing sebagai pengantar dalam dunia pendidikan 

dapat digunakan untuk tujuan yang mendukung kemampuan 

berbahasa asing peserta didik.  

 

c. Komunikasi Tingkat Nasional 

Tugas pokok pemerintah adalah melaksanakan 

pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan 

makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang 

kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

Sifatnya yang terpadu ini menyebabkan perlunya komunikasi dan 

koordinasi antarberbagai kementerian/lembaga negara. Dalam hal 

inilah bahasa Indonesia berperan sebagai alat komunikasi tingkat 

nasional sehingga segala bentuk tahapan pelaksanaan pembangunan 

nasional dapat berjalan dengan baik.  

 

d. Pengembangan Kebudayaan Nasional 

Selain dari aspek bahasa, Indonesia juga dikenal dengan 

kemajemukannya dalam berbagai hal misalnya agama, suku, seni 

tradisional dan budaya. Pada aspek budaya, setiap daerah tentu 

memiliki karakteristik yang membedakannya dengan daerah lain. 

Beragamnya kebudayaan daerah yang dimiliki bangsa Indonesia ini 

terakumulasi menjadi kekayaan kebudayaan nasional yang harus 

dikembangkan. Pengembangan kebudayaan nasional ini tentu 

memerlukan satu sarana yang dapat diterima oleh semua daerah. 

Sarana pengembangan kebudayaan nasional tersebut yang paling 

tepat adalah bahasa Indonesia.  

 

e. Transaksi dan Dokumentasi Niaga 

Fungsi bahasa Indonesia dalam hal transaksi dan 

dokumentasi niaga adalah bahasa Indonesia wajib digunakan dalam 

informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau 
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luar negeri yang beredar di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi, 

bonus demografi yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi potensi 

besar bagi berlangsungnya berbagai aktivitas perekenomian. Bagi 

negara-negara yang memiliki produk ekonomi besar, Indonesia 

menjadi pasar yang menjanjikan. Kondisi ini harus disambut sebagai 

peluang untuk memasyarakatkan bahasa Indonesia baik di dalam 

maupun luar negeri. Adanya fungsi bahasa Indonesia dalam transaksi 

dan dokumentasi niaga ini menuntut produk luar negeri harus 

menyertakan bahasa Indonesia dalam informasi produknya. 

 

f. Sarana Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi, dan Seni 

Fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana dan pemanfaatan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini sudah terlihat semakin 

banyak. Sekarang ini tidaklah sulit dijumpai beragam produk 

teknologi canggih yang dikembangkan dengan bahasa Indonesia tidak 

seperti tahun-tahun sebelumnya yang masih sangat terbatas. 

Perkembangan ini tentut menjadi hal positif bagi pemasyarakatan dan 

pemartabatan bahasa Indonesia.  

 

g. Bahasa Media Massa 

Perkembangan media komunikasi dewasa ini begitu pesat. 

Di satu sisi, hal ini memberikan kemudahan kepada kita selaku 

pengguna, namun di sisi lain timbul kebebasan berkomunikasi 

sehingga tidak jarang menimbulkan permasalahan. Misalnya, terjadi 

pemberitaan yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, 

pemberitaan dengan nada menyulut inharmonisasi kehidupan marak 

terjadi, tak jarang pula muncul dari berbagai media komunikasi yang 

berkembang ini bahasa-bahasa yang bernada penghinaan, pelecehan, 

penipuan, provokasi dan lain-lain. Semua ini tentu dapat 

menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Semua bahasa, tidak terkecuali bahasa Indonesia pada hakikatnya 

adalah sesuatu yang netral, namun akan menjadi bertendensi dan 
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berkonotasi yang beragam karena berbagai konteks/peristiwa 

berbahasa. Dalam situasi seperti ini bahasa Indonesia idealnya hadir 

sebagai sarana komunikasi yang saling membangun di antara 

pengguna media massa tersebut sehingga fungsi bahasa Indonesia 

sebagai sarana bahasa media massa dapat berjalan sesuai harapan. 

Dalam perkembangannya hingga kini bahasa Indonesia 

memiliki ragam bahasa standar sebagai acuan dalam berbahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Selai itu, ragam ini menjadi penanda 

kepribadian bersuara dan berkomunikasi, penambah kewibawaan 

sebagai pejabat dan intelektual, dan penanda acuan ilmiah dan 

penuisan tulisan ilmiah. Ragam bahasa Indonesia standar ini 

digunakan dalam situasi yang resmi baik lisan maupun tulis. Posisi 

dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan 

merupakan jati diri Bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri.  

 
2. Bahasa Nasional 
Selain menjadi bahasa resmi kenegaraan dengan beberapa 

fungsi sebagaimana diuraikan pada penjelasan di atas, bahasa 

Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa nasional dengan 

beberapa fungsi yaitu: jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana 

pemersatu berbagai suku bangsa, dan sarana komunikasi antardaerah 

dan antarbudaya daerah. Berikut diuraikan makna fungsi-fungsi 

bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 

 

a. Jati Diri Bangsa  
Dalam kancah pergaulan internasional, bahasa Indonesia 

berfungsi sebagai identitas nasional sebagaimana bendera dan 

lambang negara. Artinya, bahasa Indonesia menjadi jati diri bangsa 

Indonesia di mata dunia internasional. Fungsi sebagai jati diri ini 

menegaskan bahwa dalam aspek bahasa nasional, bangsa Indonesia 

memiliki kedaulatan dan kemandirian. Bangsa Indonesia tidak perlu 

“meminjam bahasa” lain sebagai bahasa nasionalnya sebagaimana 

banyak negara di dunia yang tidak memiliki bahasa nasional sendiri. 
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Penegasan fungsi bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa adalah 

bahwa bahasa Indonesia sering dipergunakan oleh pejabat negara 

Indonesia pada forum-forum internasional untuk semakin 

memperkenalkan bahasa Indonesia pada negara-negara asing.  

 

b. Kebanggaan Nasional 
Bangsa Indonesia patut berbangga karena bahasa Indonesia 

masih tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan 

berbangsa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia di luar negeri terus 

berkembang dengan adanya kelas khusus bahasa Indonesia di 

sekolah-sekolah luar negeri. Antusiasme warga negara asing belajar 

bahasa Indonesia cukup tinggi yang ditandai dengan siswa BIPA yang 

semakin bertambah. Namun demikian, kebanggaan ini pada satu sisi 

terus diuji dengan adanya sikap warga negara Indonesia yang 

terkadang abai terhadap pelestarian dan pemartabatan bahasa 

Indonesia.  

 

c. Sarana Pemersatu Berbagai Suku Bangsa  
Penjelasan di atas telah menyinggung bahwa bangsa Indonesia 

terdiri atas beragam bahasa, agama, seni, budaya, dan suku bangsa. 

Keragaman ini tersebar di seluruh daerah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan tidak jarang antara satu daerah dengan daerah yang lain 

terpisah oleh peraira sehingga berpotensi memunculkan bahasa yang 

berbeda-beda.  Daerah yang satu dengan daerah yang lain ini memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Keberagaman budaya dan karakter 

daerah ini perlu selalu terhubung sehingga tidak berpotensi memicu 

disintegrasi bangsa. Alat penghubung yang tepat dalam hal ini adalah 

bahasa Indonesia.  

 

d. Sarana Komunikasi Antardaerah dan Antarbudaya Daerah  
Realita lain yang menjadi penguat karakter kemajemukan 

bangsa Indonesia adalah bahasa daerah yang tidak kurang dari 500 

bahasa. Data dari Kemdikbud melalui Kepala Biro Komunikasi dan 
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Layanan menyebutkan bahwa bahasa daerah yang telah diverifikasi 

hingga Oktober 2016 sebanyak 646.4 Jumlah ini tersebar di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memudahkan 

komunikasi antardaerah tentu dibutuhkan sarana yang dapat 

dipahami oleh penutur bahasa daerah yang beragam ini. Sarana 

komunikasi antardaerah yang tepat dalam hal ini adalah bahasa 

Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia tidak hanya sebatas alat 

komunikasi, namun berperan sebagai bahasa persatuan yaitu 

menyatukan suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. 

Fungsi pemersatu ini sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 

Oktober 1928. 

Selain bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa 

negara dan bahasa nasional, di tengah masyarakat Indonesia hidup 

dan berkembang pula bahasa asing dan bahasa daerah. Keberadaan 

semua bahasa ini tidak jarang menimbulkan persaingan bahkan 

dominasi suatu bahasa terhadap bahasa yang lainnya. Dalam hal ini, 

warga negara Indonesia dituntut mengutamakan bahasa Indonesia 

sebagai simbol nasionalisme dan perekat persatuan antardaerah, suku, 

dan budaya Indonesia. Sementara itu, bahasa daerah sebagai warisan 

dan kekayaan nusantara harus dilestarikan karena punahnya satu 

bahasa daerah berarti hilang pula kekayaan nusantara. Pengutamaan 

bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah bukan berarti 

bersikap anti terhadap bahasa asing karena bahasa asing menjadi 

sarana pengembangan ilmu pengetahuan modern dan alat komunikasi 

global sehingga penting untuk dikuasai. Dengan demikian, sikap kita 

terhadap semua bahasa yang hidup dan berkembang di Indonesia ini 

adalah mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, 

dan menguasai bahasa asing. 

 

 

 

                                                           
4Akmaluddin, Bahasa Daerah Penguat Karakter Kemajemukan 

Bangsa, (Mataram: Sanabil, 2018), h.1 
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C. Aturan Hukum tentang Bahasa Indonesia  

Indikator pentingnya kedudukan bahasa Indonesia dalam 

kehidupan berbangsa Indonesia adalah dimasukkannya bahasa 

Indonesia adalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan 

dalam konstitusi tertinggi republik ini. Peran berbagai peraturan 

perundang-undangan tentang bahasa Indonesia adalah sebagai dasar 

hukum dalam pengembangan, pembinaan dan penggunaan bahasa 

Indonesia pada berbagai ranah.   

Peran peraturan perundang-udangan kebahasaan ini juga dapat 

dilihat dalam pengajaran bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan 

formal. Pendidikan bahasa Indonesia adalah upaya pengajaran dan 

pelatihan yang diberikan bagi orang atau kelompok yang mempelajari 

tentang bahasa Indonesia. Peran peraturan perundang-undangan 

kebahasaaan dalam hal ini adalah sebagai dasar hukum penggunaan 

bahasa Indonesia terutama aspek pendidikan. Oleh karena itu, peran 

undang-undang tersebut dapat memberikan penguat di dalam 

pendidikan bahasa Indonesia ditengah pengaruh global yang masuk 

ke dalam pendidikan bahasa Indonesia di Indonesia. Berikut ini 

diuraikan beberapa produk hukum tentang bahasa Indonesia. 

 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Idonesia Tahun 1945 

atau yang popular kita kenal dengan UUD 1945 merupakan konstitusi 

tertingi di negara Indonesia. Berbagai hal penting yang menyangkut 

kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam peraturan ini 

misalnya masalah asas atau dasar negara, bentuk negara, kekayaan 

atau sumber daya alam negara, ekonomi, politik, agama, budaya, dan 

bahasa negara. Beberapa aspek ini merupakan sarana vital dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga harus di atur dalam 

konstitusi tertinggi. Bahkan, jauh sebelum bangsa Indonesia 

meresmikan kemerdekaannya, kesadaran akan adanya bahasa yang 

dapat menjadi pemersatu sudah muncul dalam sebuah peristiwa 
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bersejarah, Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menjadi momentum 

pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sekaligus 

sebagai landasan payung hukum terbitnya peraturan penggunaan 

bahasa Indonesia di ruang publik pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada 

peristiwa tersebut Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut 

secara formal legalistik menjadi acuan. Dalam UUD 1945 jelas 

diterangkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia (Bab XV, 

pasal 36).5 Konsekuensi keberadaan pasal 36 ini adalah bahasa 

Indonesia memiliki beberapa fungsi sebagai bahasa negara 

sebagaimana telah diuraikan pada subbab tentang fungsi dan 

kedudukan bahasa Indonesia. 

 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu 

Kebangsaan 

Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa negara dijabarkan secara lebih terperinci dalam UU 

Nomor 24 tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang 

Negara serta lagu Kebangsaan. Keberadaan UU ini menjadi penting 

karena mengatur beberapa identitas keindonesiaan. Menurut 

Ishariyanto (2018) pertimbangan dikeluarkannya UU tersebut adalah 

bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan 

merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud esksistensi bangsa 

yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.6 Pendapat 

yang sama dikemukakan oleh Nuryani (2019) yang menyebutkan 

bahwa undang-undang ini mengatur segala hal terkait dengan simbol-

simbol kenegaraan. Adapun nama resmi UU yang disahkan pada 

masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah 

                                                           
5 Redhitya Wempi Ansori, “Tantangan dan Peluang Implementasi 

Peraturan Pemerintah mengenai Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang 

Publik” Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara di 

Ruang Publik: Perkuat Pengawasan, (Jakarta: Kemdikbud RI, 2019), h. 439. 
6 Ibid, h.440. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 

Dengan demikian, UU ini tidak hanya mengatur tentang bahasa 

Indonesia. Adapun bab yang khusus mengatur bahasa negara terdapat 

dalam bab III yang terdiri atas 20 pasal yaitu mulai pasal 25 sampai 

pasal 45. Satu pasal yaitu pasal 25 berisi penjelasan umum tentang 

kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa 

nasional. Pasal 26 sampai 39 berisi tentang penggunaan bahasa 

Indonesia. Aturan tentang penggunaan bahasa Indonesia ini 

merupakan pasal paling banyak yaitu berjumlah 14 pasal. Bandingkan 

denga Satata (2012) yang menyebutkan ada 19 Pasal.7 Tiga pasal yaitu 

pasal 41 sampai 43 berisi Pengembangan, Pembinaan, dan 

Pelindungan Bahasa Indonesia. Pasal terakhir dalam bab III ini yaitu 

pasal 44 berisi tentang Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi 

Bahasa Internasional. 

Hal yang menarik dalam pasal-pasal tentang aturan penggunaan 

bahasa Indonesia ini adalah tidak ada pasal yang menyebutkan 

tentang sanksi atas pelanggaran aturan penggunaan bahasa Indonesia. 

Hal ini sangat kontradiktif dengan pasal aturan tentang bendera, 

lambang negara, dan lagu kebangsaan yang sangat tegas sanksi 

pelanggarannya. Adanya perlakuan yang ‘berbeda’ini disebabkan 

aspek penggunaan antara bahasa, bendera, lambang negara dan lagu 

kebangsaan, memiliki intesitas penggunaan yang berbeda-beda. Jika 

dibandingkan, aspek bahasa adalah paling sering digunakan. 

Akibatnya, aspek pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar terutama dalam bahasa lisan sangat ruwet.  

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pasal yang secara khusus 

mengatur penggunaan bahasa Indonesia adalah pasal 26 sampai pasal 

39. Berikut disajikan petikan pasal-pasal tentang penggunaan bahasa 

Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

                                                           
7 Sri Satata, dkk, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2012, h. 23. 
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Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 

Negara serta Lagu Kebangsaan.8 

 

Pasal 26 

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 27 

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. 

Pasal 28 

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, 

Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di 

dalam atau di luar negeri. 

Pasal 29 

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar 

dalam pendidikan nasional. 

(2) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung 

kemampuan berbahasa asing peserta didik. 

(3) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan 

pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing. 

Pasal 30 

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi 

publik di instansi pemerintahan. 

Pasal 31 

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam notakesepahaman 

atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi 

pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau 

perseorangan warga negara Indonesia. 

                                                           
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 
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(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa 

nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. 

Pasal 32 

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat 

nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. 

(2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat 

internasional di luar negeri. 

Pasal 33 

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di 

lingkungan kerja pemerintah dan swasta. 

(2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu 

berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam 

pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia. 

Pasal 34 

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau 

perseorangan kepada instansi pemerintahan. 

Pasal 35 

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah 

dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. 

(2) Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan 

bahasa daerah atau bahasa asing. 

Pasal 36 

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di 

Indonesia. 

(2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  hanya 

memiliki 1 (satu) nama resmi. 

(3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau 

gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, 

kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga 
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pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga 

negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. 

(4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 

dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila 

memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau 

keagamaan. 

 

Pasal 37 

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang 

produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri 

yang beredar di Indonesia. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi 

dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan 

keperluan. 

Pasal 38 

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum,  

penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain 

yang merupakan pelayanan umum. 

(2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing. 

Pasal 39 

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui 

media massa. 

(2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang 

mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus. 

 

Pasal-pasal tersebut menjelaskan kewajiban penggunaan bahasa 

Indonesia baik pada media dalam dan luar ruang. Pasal-pasal tersebut 

secara rinci menyebutkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai 

indikator perhatian pemerintah terhadap bahasa Indonesia. Nuryani 

(2019) menyebutkan bahwa melalui pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut 
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sebenarnya kecintaan terhadap bahasa Indonesia sudah mendapat 

pengakuan dan kekuatan hukum.9  

 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 

2014  Tentang  Pengembangan, Pembinaan, dan 

Pelindungan Bahasa  dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi 

Bahasa Indonesia. 

Setelah mencermati pasal 36 UUD 1945 dan bab III UU RI 

Nomor 24 tahun 2009, kita dapat menarik satu simpulan bahwa 

pasal-pasal tersebut mengatur tentang kedudukan, fungsi, dan 

penggunaan bahasa Indonesia. Aturan hukum lain yang berbicara 

tentang bahasa Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 57 Tahun 2014  Tentang  Pengembangan, 

Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan 

Fungsi Bahasa Indonesia. Salah satu dasar pertimbangan Peraturan 

Pemerintah ini dihasilkan adalah upaya menjadikan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa inernasional. Hal ini dinyatakan pada pasal 44 ayat (1) 

UU RI Nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pemerintah 

meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional 

secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.10 Selain itu, keberadaan 

PP Nomor 57 Tahun 2014 ini adalah dalam rangka pembinaan 

terhadap masyarakat pengguna bahasa Indonesia sehingga dapat 

meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, 

kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia. 

Berkaitan dengan sikap positif berbahasa Indonesia sesuai 

norma-norma berbahasa Indonesia ini, ada gejala di tengah 

masyarakat bahwa bahasa Indonesia diremehkan oleh penutur bahasa 

Indonesia sendiri. Sikap ini merupakan asumsi yang keliru terhadap 

                                                           
9 Nuryani, “Penamaan Perumahan Di Wilayah Tangerang Selatan 

(Antara Strategi Pemasaran Dan Kecintaan Terhadap Bahasa Indonesia)” 

Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang 

Publik: Perkuat Pengawasan, (Jakarta: Kemdikbud RI, 2019), h. 500-501. 
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 
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bahasa Indonesia yang ditandai dengan tiga hal. Pertama, sikap 

menganggap remeh bahasa Indonesia karena tidak melihat urgensi 

semua kompetensi berbahasa Indonesia. Dalam hal ini, ada anggapan 

bahwa bahasa Indonesia hanyalah aspek berbicara yang sudah 

dikuasai sejak kecil sehingga kompetensi yang lain menjadi terabaikan. 

Kedua, adanya sikap yang lebih menghargai bahasa asing daripada 

bahasa Indonesia. Bentuk lain dari sikap ini adalah lebih 

mengutamakan bahasa asing dalam berbagai media terutama media 

luar ruang. Hal ini bisa kita lihat pada sebagian besar papan nama 

usaha masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan bahasa asing 

daripada bahasa Indonesia. Realita ini tentu bertentangan dengan 

aturan penggunaan bahasa sebagaiman dijelaskan pada berbagai pasal 

di atas. Ketiga, adanya anggapan bahwa memberi contoh dan 

mengarahkan cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar hanya 

menjadi tanggung jawab guru, dosen, atau pegawai lembaga bahasa. 

Asumsi-asumsi ini tidak sepatutnya ada sehingga masyarakat 

Indonesia memiliki sikap bahasa yang positif. 

Sikap bahasa itu sendiri diartikan sebagai tata keyakinan atau 

kognisi yang relatif berjangka panjang, sebagian mengenai bahasa, 

mengenai objek bahasa, yang memberikan kecenderungan kepada 

seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. 

Dalam pengertian yang lebih sederhana, sikap bahasa adalah 

tanggapan atau kecenderungan seseorang terhadap bahasa yang 

ditunjukkan oleh tiga hal: (a) kesetiaan bahasa (language loyality), (b) 

kebanggaan bahasa (language pride), dan kesadaran akan adanya norma 

bahasa (awareness of the norm).11 Pembentukan sikap positif terhadap 

bahasa Indonesia ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014  Tentang  

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa  dan Sastra, 

Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. 

 

                                                           
11 Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan 

Awal, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 201. 
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Pasal 16 

(1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Indonesia 

dilakukan untuk:  

a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki 

kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma 

berbahasa Indonesia; 

 

Pembinaan, pengembangan serta penggunaan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar pada hakikatnya merupakan hasrat seluruh rakyat 

Indonesia. Hal itu tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor 

II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Sektor 

Kebudayaan butir f yang menyatakan bahwa pembinaan dan 

pengembangan bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan, serta 

penggunaannya secara baik, benar, dan penuh kebanggaan perlu 

dimasyarakatkan sehingga bahasa Indonesia menjadi wahana 

komunikasi yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan serta 

mendukung pembangunan bangsa.12 Kehadiran aturan hukum 

tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan serta 

peningkatan fungsi bahasa Indonesia ini diharapkan dapat berjalan 

baik sehingga membuka kesadaran atau sikap positif masyarakat 

Indonesia terhadap bahasa Indonesia. 

 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2010 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato 

Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat 

Negara Lainnya. 

Aturan hukum lainnya yang mengatur penggunaan bahasa 

Indonesia adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2010. Perpres ini secara khusus mengatur tentang penggunaan 

bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil 

Presiden serta pejabat negara lainnya. Aturan ini merupakan salah 

                                                           
12 E. Zainal Arifin dan Farid Hadi, Seribu Satu Kesalahan Berbahasa, 

(Jakarta: Akademika Pressindo, 2009). h. 1 
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satu implementasi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 

Pertimbangan diterbitkannya Perpres ini adalah bahwa penggunaan 

Bahasa Indonesia dalam pidato resmi pejabat negara merupakan 

bagian dari sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa 

yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945.13  

Alasan logis bahwa penggunaan bahasa dalam pidato pejabat 

negara di forum-forum internasional dapat menjadi wujud eksistensi 

dan simbol kedaulatan bangsa ini adalah sebab bangsa Indonesia 

adalah bagian dari komunitas bangsa-bangsa sedunia. Terlebih lagi 

dengan adanya perkembangan pola interaksi dan terbukanya akses 

komunikasi dan kemitraan dengan bangsa-bangsa dunia. Penggunaan 

bahasa Indonesia dalam pidato resmi pejabat negara dalam forum-

forum internasional baik yang diadakan di dalam maupun luar negeri 

dapat menjadi kewibawaan bahasa Indonesia itu sendiri. Hal ini juga 

merupakan salah satu upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia 

menjadi bahasa internasional. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia 

menjadi bahasa internasional sendiri bertujuan untuk menunjukkan 

jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa.  

Penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato pejabat negara di 

forum-forum internasional secara jelas disebutkan pada pasal 1 dan 

pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2010. Berikut petikan pasal-pasal tersebut. 

Pasal 1 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan pidato resmi 

dalam bahasa Indonesia di luar negeri. 

Pasal 2 

Pidato resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disampaikan 

dalam forum resmi yang diselenggarakan oleh: 

                                                           
13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang 

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil 

Presiden serta Pejabat Negara Lainnya 
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a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); 
b. organisasi internasional; dan 
c. negara penerima. 

Hal-hal yang lebih teknis dan mendalam tentang penggunaan 

bahasa Indonesia dalam pidato pejabat negara di forum-forum 

internasional dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2010 ini. Untuk lebih jelasnya, pembaca dapat membaca 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 

Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden 

dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya dalam lapiran 

buku ini.  

 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 

2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. 

Upaya-upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan 

serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia terus dilakukan 

pemerintah baik dengan menyiapkan perangkat-perangkat hukum 

yang mengatur hal itu maupun kegiatan-kegiatan teknis yang 

dilakukan oleh berbagai lembaga terkait. Aturan-aturan hukum yang 

mengatur penggunaan bahasa Indonesia menjadi dasar hukum dalam 

pengembangan, pembinaan, dan pelindungan serta peningkatan 

fungsi bahasa Indonesia pada berbagai ranah. Aturan-aturan hukum 

ini terus diperbarui seiring dengan perubahan situasi dan kondisi 

kehidupan bernegara. Adapun aturan hukum terbaru tentang bahasa 

Indonesia yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 

Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.  

Pertimbangan dikeluarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 ini 

adalah bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden 

dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya hanya 

mengatur mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato 

resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya 

dan belum mengatur penggunaaan Bahasa Indonesia yang lain 
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sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta 

Lagu Kebangsaan. Dengan demikian, Perpres Nomor 63 Tahun 2019 

memuat aturan penggunaan bahasa Indonesia yang lebih kompleks 

daripada aturan-aturan hukum tentang bahasa Indonesia sebelumnya. 

Dapat dikatakan aturan terbaru ini menjadi penyempurna atas aturan-

aturan sebelumnya. 

Semua aturan hukum tentang bahasa Indonesia yang ada saat 

ini memiliki fokus masing-masing. Artinya, aturan-aturan tersebut 

mengatur secara spesifik suatu bagian yang berkenaan dengan bahasa 

Indonesia. Namun demikian, semua aturan yang ada menjadi 

penyempurna aturan lainnya. Misalnya pasal 36 UUD 1945 

menegaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 

mengatur pengggunaan bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 memiliki fokus pada  

pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa  dan sastra, serta 

peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 secara khusus mengatur tentang 

penggunaan bahasa indonesia dalam pidato resmi presiden dan/atau 

wakil presiden serta pejabat negara lainnya. Adapun Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 memfokuskan 

aturan tentang penggunaan bahasa Indonesia dan sekaligus sebagai 

penyempurna aturan hukum tentang bahasa Indonesia lainnya. 

Meski telah memiliki fokus masing-masing, semua aturan 

hukum yang diuraikan di atas mengarahkan masyarakat kita selaku 

penutur bahasa Indonesia untuk berbahasa yang memenuhi kriteria 

baik dan benar. Kriteria bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa 

Indonesia yang digunakan sesuai dengan konteks berbahasa dan 

selaras dengan nilai sosial masyarakat. Adapun kriteria bahasa 

Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia. 
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2. Bahasa Indonesia di Media Dalam dan Luar Ruang 

Ruang 

A. Ruang Lingkup Penggunaan Bahasa Indonesia di Media 

Dalam Ruang 

Aturan-aturan hukum yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya memuat banyak informasi yang berkenaan dengan bahasa 

Indonesia. Salah satunya adalah aturan penggunaan bahasa Indonesia. 

Mengacu pada aturan-aturan tersebut, penulis membuat klasifikasi 

penggunaan bahasa Indonesia berdasarkan sifat medianya yaitu media 

dalam dan luar ruang. Penggunaan bahasa Indonesia pada media 

dalam ruang akan diuraikan pada penjelasan berikut ini. 

Penjelasan berikut ini menguraikan ruang lingkup penggunaan 

bahasa Indonesia di media dalam ruang. 

1. Peraturan perundang-undangan 

Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara 

Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan 

oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan 

mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan banyak 

ragamnya dan satu dengan yang lainnya memiliki tingkatan secara 

hierarki. Peraturan perundang-undangan tertinggi adalah UUD 1945.  

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 

ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. 

Negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara yang berdasarkan 

hukum memposisikan suatu undang-undang atau suatu peraturan 

perundang-undangan sebagai dasar pengaturan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Hal itu disebabkan dalam perundang-

undangan itu selalu dimuat tiga ketentuan pokok, yaitu ketentuan 

yang berisi (1) pengaturan, (2) pelarangan, dan (3) sanksi. Seseorang 

yang telah melanggar salah satu ketentuan pengaturan dalam suatu 

undang-undang sering disebut telah melanggar hukum, terutama 

hukum tertulis. Dengan demikian, orang yang telah melanggar 

hukum  sama sajalah dia dengan telah melanggar undang-undang. 
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Jika seseorang berbicara bahasa dalam perundang-undangan, 

berarti dia berbicara bahasa hukum, lebih tepatnya berbicara bahasa 

dalam hukum tertulis. Selama ini banyak ahli hukum yang 

beranggapan bahwa bahasa yang digunakan dalam hukum berbeda 

dengan bahasa Indonesia yang lain. Padahal, dalam Bab III Ragam 

Bahasa Peraturan Perundang-Undangan, UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (UU No 12 Tahun 2011) Lampiran 2 

disebutkan bahwa bahasa peraturan perundang-undangan pada 

dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang 

menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik 

penulisan maupun pengejaannya, namun bahasa peraturan 

perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan 

kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, 

dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam 

perumusan maupun cara penulisannya. 

Berdasarkan kutipan tersebut tampak jelas bahwa bahasa dalam 

perundang-undangan atau bahasa dalam hukum tertulis ternyata 

adalah bahasa Indonesia juga yang harus tunduk pada kaidah tata 

bahasa Indonesia, baik dalam (a) pembentukan kata, (b) penyusunan 

kalimat, (c) teknik penulisan, maupun (d) pengejaannya. Namun, pada 

pernyataan berikutnya--yaitu namun bahasa peraturan perundang-undangan 

mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan 

pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan 

kebutuhan hukum--menjadi anomali dari pernyataan sebelumnya. Hal 

itu disebabkan pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa bahasa 

Indonesia di luar bahasa perundang-undangan tidak bercirikan (1) 

kejernihan atau kejernihan pengertian, (2) kelugasan, (3) kebakuan, 

serta (4) ketaatasasan dan hanya bahasa perundang-undangan saja 

yang memiliki keempat ciri tersebut. 

Di kalangan linguis dan guru bahasa pernyataan anomali 

tersebut sebenarnya termasuk ciri bahasa yang efektif, yaitu 

strukturnya harus jelas, bentuk dan pilihan katanya harus lugas, dan 

informasi yang disampaikan tidak ambigu sehingga tidak perlu 
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dianomalikan dengan pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, 

bahasa Indonesia yang digunakan dalam perundang-undangan tidak 

hanya menggunakan kaidah tata bahasa baku, tetapi juga harus 

memperhatikan atau mengikuti prinsip keefektifan kalimat. 

Penggunaan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-

undangan mencakup pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik 

penulisan, dan pengejaan. Berikut diuraikan cakupan penggunaan 

bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan. 

 

a. Pembentukan Kata 

Pembentukan kata dalam bahasa perundang-undangan 

dilakukan dengan berpedoman pada morfologi bahasa Indonesia dan 

pedoman umum pembentukan istilah. Pembentukan kata ini 

termasuk dalam bentuk dan pilihan kata (diksi). Berikut disajikan 

beberapa contoh pilihan kata dalam perundang-undangan.  

Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta pendapatan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemilihan kata dilaksanakan pada ayat tersebut bermakna 

‘dijalankan’ sehingga sangat aneh jika jenis dan tarif atas jenis penerimaan 

negara bukan pajak serta pendapatan daerah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dapat dilaksanakan adalah 

pekerjaan atau tugas, bukan jenis dan tarif serta pendapatan daerah 

seperti pada ketentuan di atas. Agar menjadi norma yang baku, 

ketentuan tersebut harus diubah menjadi sebagai berikut.  

Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta pendapatan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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b.  Penyusunan Kalimat 

Susunan kalimat dalam perundang-undangan juga harus 

mengikuti kaidah sintaksis bahasa Indonesia. Dengan demikian, unsur 

wajib dalam kalimat seperti subjek dan predikat harus selalu ada 

dalam setiap ketentuan yang dituangkan dalam pasal atau ayat. Tanpa 

kehadiran salah satu unsur tersebut, pasal atau ayat dalam perundang-

undangan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai norma karena norma 

harus berupa proposisi. Berikut disajikan beberapa kasus. 

Dalam hal pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan 

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di 

dalam kawasan hutan konservasi, hanya dapat digunakan untuk 

kegiatan wisata alam. 

Contoh (3) tersebut terdiri atas dua bagian utama, yaitu 

(i) Dalam hal pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di dalam kawasan hutan 

konservasi dan (ii) hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam. 

Bagian (i) lazim disebut keterangan (adverbial) dan bagian (ii) lazim 

disebut predikat. Dengan demikian kalimat tersebut belum dapat 

dikatakan sebagai norma karena subjek kalimat belum ada. Untuk itu, 

agar menjadi norma, contoh (3) harus diperbaiki dengan 

memunculkan subjek kalimat pengusahaan panas bumi seperti tampak 

pada (3a) atau (3b) berikut. 

a. Dalam hal pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan 

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang 

berada di dalam kawasan hutan konservasi, pengusahaan panas 

bumi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam. 

b. Pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berada di 

dalam kawasan hutan konservasi hanya dapat digunakan 

untuk kegiatan wisata alam. 

Selain harus ada subjek, norma dalam ketentuan perundang-

undangan juga harus memiliki predikat. Tanpa kehadiran predikat, 
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pasal atau ayat dalam perundang-undangan pun tidak dapat dikatakan 

sebagai norma karena norma harus berupa proposisi dan syarat 

proposisi harus ada subjek dan ada predikat. Predikat dalam 

perundang-undangan haruslah berupa kata kerja (verba) yang berupa 

tindakan. Berikut disajikan beberapa kasus. 

Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk 

mengukur dan memperkirakan sampai seberapa jauh risiko 

berpotensi membahayakan, meluas, dan menyebar sehingga 

melumpuhkan perekonomian. 

Contoh (4) tersebut terdiri atas tiga bagian, yaitu (i) Hasil 

identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), (ii) untuk mengukur dan 

memperkirakan sampai seberapa jauh risiko berpotensi membahayakan, meluas, 

dan menyebar, dan (iii) sehingga melumpuhkan perekonomian. Bagian (i) 

lazim disebut subjek, bagian (ii) dan bagian (iii) lazim disebut 

keterangan. Dengan demikian contoh tersebut belum dapat dikatakan 

sebagai norma karena predikat kalimat belum ada. Untuk itu, agar 

menjadi norma, contoh (4) harus diperbaiki dengan memunculkan 

predikat kalimat, yaitu digunakan seperti tampak pada (4a) 

atau dimanfaatkan seperti tampak pada (4b) berikut. 

a. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat 

(2) digunakan untuk mengukur dan memperkirakan sampai 

seberapa jauh risiko berpotensi membahayakan, meluas, 

dan menyebar sehingga melumpuhkan perekonomian 

b. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat 

(2) digunakan untuk mengukur dan memperkirakan sampai 

seberapa jauh risiko berpotensi membahayakan, meluas, 

dan menyebar sehingga melumpuhkan perekonomian. 

c. Teknik Penulisan 

Teknik penulisan yang tepat mempermudah pemahaman 

terhadap suatu norma yang akan diungkapkan. Norma yang terdapat 

dalam ketentuan berikut sulit dipahami karena tidak disajikan secara 

baik.       
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Pasal 62                

Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dilarang 

memberikan obat selain obat bebas dan obat bebas terbatas, 

kecuali dalam melaksanakan tugas dalam kondisi keterbatasan 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan dalam 

keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. 

Kalimat dalam norma di atas secara bahasa tidak salah, tetapi 

untuk memahami informasi apa yang akan diungkapkan diperlukan 

kecermatan tersendiri untuk memahami informasi apa yang akan 

disampaikan. Kesulitan pemahaman terhadap pasal tersebut terletak 

pada penggunaan kata depan (konjungsi) dalam secara berulang. 

Untuk memudahkan pemahaman, konjungsi dalam bisa berganti 

dengan kata pada atau sebaliknya dan sebaiknya dibuat tabulasi seperti 

prubahan pada (1) atau (2) berikut. 

Pasal 62 

(1) Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dilarang 

memberikan obat selain obat bebas dan obat bebas terbatas, 

kecuali dalam melaksanakan tugas pada: kondisi keterbatasan 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan/atau 

keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

Pasal 62 

(2) Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dilarang 

memberikan obat selain obat bebas dan obat bebas terbatas, 

kecuali pada pelaksanaan tugas dalam: kondisi keterbatasan 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan/atau 

keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. 

2. Dokumen resmi negara  

Dokumen resmi negara adalah surat yang tertulis atau tercetak 

yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan yang dikeluarkan oleh 

lembaga resmi negara. Dokumen resmi negara yang wajib 
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menggunakan bahasa Indonesia meliputi surat keputusan, surat 

berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, 

surat perjanjian, dan putusan pengadilan.   

3. Pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang 

lain. 

Pidato adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan 

khalayak sebagai sarana pengungkapan pikiran, ide, atau gagasan. 

Pidato yang wajib menggunakan bahasa Indonesia sesuai peraturan 

perundang-undangan adalah pidato resmi presiden, wakil presiden, 

dan pejabat negara yang lain.  

 

4. Pengantar dalam pendidikan nasional. 

Berdasarkan kedudukan dan fungsinya, bahasa Indonesia 

digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan yang merupakan bahasa 

pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Artinya, segala hal 

yang menyangkut dunia pendidikan di Indonesia disampaikan 

dengan bahasa resmi, bahasa Indonesia. 

5. Pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan 

Pelayanan administrasi publik adalah segala bentuk jasa 

pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 

pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan 

oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah. Pelayanan administrasi publik dilakukan dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan 

administrasi publik ini meliputi: komunikasi antara penyelenggara dan 

penerima, layanan publik, standar pelayanan publik, maklumat 

pelayanan; dan sistem infomasi pelayanan. Setiap bentuk pelayanan 

adminitrasi publik harus menggunakan bahasa Indonesia. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Instansi_Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Daerah
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6. Nota kesepahaman atau perjanjian. 

Nota kesepahaman atau perjanjian merupakan suatu perjanjian 

yang dibuat oleh dua pihak yang berkepentingan untuk itu.  Nota 

kesepahaman atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan 

penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman ini adalah 

bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman 

atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah 

Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan 

warga negara Indonesia. 

7. Sarana komunikasi resmi di lingkungan kerja 

Sarana komunikasi resmi adalah suatu alat atau media resmi 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada 

komunikan. Sarana komunikasi resmi di lingkungan kerja adalah 

bahasa Indonesia yang meliputi: disposisi, instruksi, verifikasi, 

konsultasi, advokasi, pengarahan, perundingan, wawancara, 

korespondensi, pengumuman, berita, rapat, diskusi, pendataan, 

koordinasi, pengawasan, pembinaan pegawai, layanan publik; 

dan/atau, komunikasi resmi lain. 

8. Laporan   

Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, 

pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan 

maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan 

hubungan wewenang. Penyampaian laporan harus menggunakan 

bahasa Indonesia. Laporan dapat berupa: pengelolaan kegiatan, 

laporan pelaksanaan tugas kedinasan, laporan kegiatan masyarakat, 

laporan pengaduan masyarakat. 

9. Karya ilmiah  

Karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menyajikan hasil 

pikiran, pengamatan, tinjauan, dalam bidang tertentu yang disusun 

menurut metode tertentu secara sistematis. Karya ilmiah dapat 

berupa: disertasi, tesis, skripsi, laporan tugas akhir, laporan penelitian, 

makalah, buku teks, buku referensi, prosiding, risalah forum ilmiah, 
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jurnal ilmiah, dan/atau karya ilmiah lain. Penyusunan karya ilmiah 

harus menggunakan bahasa Indonesia karena hal ini merupakan 

fungsi bahasa Indonesia sebagai pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

 

B. Ruang Lingkup Penggunaan Bahasa Indonesia di Media 

Luar Ruang 

Penggunaan bahasa Indonesia di media dalam ruang telah 

diuraikan pada penjelasan di atas. Adapun penggunaan bahasa 

Indonesia di media luar ruang dirincikan sebagai berikut. 

1. Nama geografi  

Penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang dapat kita 

lihat pada papan nama geografi yang dipasang di berbagai tempat 

yang mudah dilihat oleh publik. Nama geografi ini meliputi wilayah, 

provinsi, kabupaten, kota, distrik, kecamatan, kelurahan, desa, 

kampung, dusun, gunung, bukit, ngarai, lembah, tanjung, pulau, 

samudera, laut, teluk, selat, sungai, danau, rawa, muara, dan/atau jenis 

geografi lain. 

2. Nama bangunan 

Selain pada nama geografi, penggunaan bahasa Indonesia di 

media luar ruang juga dapat dilihat pada nama bangunan atau gedung, 

apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks 

perdagangan meliputi: perhotelan, penginapan, bandar udara, 

pelabuhan, terminal, stasiun, pabrik, menara, monument, waduk, 

bendungan, terowongan, tempat usaha, tempat pertemuan umum, 

tempat hiburan, tempat pertunjukan, kompleks olahraga, stadion 

olahraga, rumah sakit, perumahan, rumah susun, kompleks 

permakaman.  

3. Nama jalan 

Media luar ruang lain yang dapat kita temukan adalah nama 

jalan. Pemberian nama jalan harus menggunakan bahasa Indonesia. 
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4. Merek dagang 

Penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang lainnya 

adalah merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang 

dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. 

5. Lembaga pendidikan  

Lembaga pendidikan termasuk dalam lembaga yang bergerak 

dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, nama-nama lembaga 

pendidikan harus menggunakan bahasa Indonesia. Lembaga 

pendidikan ini meliputi: satuan pendidikan formal, satuan pendidikan 

nonformal, dan satuan pendidikan informal. 

6. Produk barang  

Selain pada merek dagang, nama-nama produk barang juga 

harus menggunakan bahasa Indonesia. Nama produk barang ini 

meliputi: nama barang, spesifikasi, bahan dan komposisi, cara 

pemakaian, cara pemasangan, manfaat atau kegunaan, efek samping, 

ukuran, berat atau berat bersih, tanggal pembuatan, masa 

berlaku/kedaluwarsa, pengaruh produk dan nama dan alamat pelaku 

usaha. 

7. Rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan 

alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. 

Layanan publik yang paling lumrah kita temukan juga adalah 

rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan lain-lain. 

Penamaan layanan publik ini harus menggunakan bahasa Indonesia 

dan biasanya dipasang ditempat-tempat yang mudah dilihat oleh 

orang banyak. 

8. Media massa  

Media massa adalah suatu istilah yang mulai digunakan untuk 

mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk 

mencapai masyarakat yang sangat luas. media massa meliputi: media 

massa cetak dan media massa elektronik. Media massa ini menjadi 

ruang publik seiring dengan mudahnya diakses oleh publik.  
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3. Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia di Media 

Dalam dan Luar Ruang 

A. Bentuk-Bentuk Analisis Kesalahan Berbahasa dalam 

Penggunaan Bahasa Indonesia di Dalam dan Luar Ruang 

 

1) Kesalahan Berbahasa Indonesia Tataran Fonologi 

 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

bahwa kesalahan berbahasa Indonesia sering terjadi dalam 

tataran fonologi. Kesalahan-kesalahan tersebut meliputi: (a) 

perubahan fonem, (b) penghilangan fonem, dan (c) 

penambahan fonem (Setyawati, 2010). 

Beberapa contoh lain kesalahan dalam tataran fonologi 

yang sering dijumpai dalam penggunaan bahasa dalam tataran 

fonologi dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

 

Perubahan Fonem 

No Lafal baku Lafal tidak baku 

1 tanpa tampa 

2 formal formil 

3 pikir fikir 

4 sekadar Sekedar 

5 mayat mayit 

6 nasihat nasehat 

7 izin ijin 

8 Sabtu Saptu 

9 masjid   mesjid 

10 moral moril 

11 nasihat nasehat  

12 khotbah  khutbah  

13 teknik tehnik 

14 subjektif subyektif  
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15 produktivitas  produktifitas  

16 zaman jaman 

17 kualitas kwalitas  

Penghilangan Fonem 

No Lafal baku Lafal tidak baku 

1 hierarki hirarki 

2 karena karna 

3 Lihat liat 

4 respons respon 

5 khawatir hawatir 

6 massal masal 

7 syarat sarat 

8 makhluk mahluk 

Penambahan Fonem 

No Lafal baku Lafal tidak baku 

1 Utang Hutang 

2 Imbau Himbau 

3 Putra Putera 

4 Peduli Perduli 

5 Ubah Rubah 

 silakan silahkan 

Untuk menghindari kesalahan berbahasa Indonesia 

terutama bahasa tulisan di media dalam dan luar ruang pada 

tataran fonologi, kata-kata tersebut dapat diperbaiki dengan 

bentuk yang dirincikan pada kolom lafal baku sebagaimana 

dilihat pada tabel di atas. Selain bentuk-bentuk di atas, berikut 

ditampilkan gambar pada media luar ruang yang terdapat 

kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada tataran fonologi. 
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Gambar 1. Kesalahan berbahasa di media luar ruang tataran fonologi 
perubahan fonem 

 
 

Gambar 1 di atas ini memperlihatkan spanduk yang berisi 

informasi tanah yang akan dijual di sebuah lokasi. Spanduk 

informasi pada foto di atas mengandung kesalahan berbahasa di 

media luar ruang pada tataran fonologi yaitu penambahan 

perubahan fonem. 

Kesalahan berbahasa yang tampak pada gambar di atas 

adalah perubahan fonem pada kata tampa. Seharusnya fonem 

[m] pada kata tampa pada spanduk pengumuman di atas ditulis 

menggunakan fonem [n] sehingga menjadi kata tanpa. Dalam 

KBBI kata tanpa merupakan kelas kata keterangan (adverbia) 

yang berarti tidak dengan; tidak ber-. Contoh pemakaian dalam 

kalimat menghilang tanpa bekas. Sedangkan kata tampa tidak 

ditemukan dalam KBBI. Dengan demikian, penggunaan bahasa 

ragam tulisan di media luar ruang tersebut dapat diperbaiki 

dengan bentuk yang baku yaitu dijual tanpa perantara. 
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Gambar 2. Kesalahan berbahasa di media luar ruang tataran fonologi 
penambahan fonem 

 
Gambar 2 di atas memperlihatkan adanya penggunaan 

bahasa Indonesia di media luar ruang yaitu pada lampu rambu-

rambu lalu lintas. Pada rambu-rambu tersebut terdapat kata 

silahkan jalan yang berarti mempersilakan para pengguna jalan 

raya untuk melintas ketika lampu hijau telah menyala. 

Penggunaan bahasa pada rambu-rambu tersebut terdapat 

kesalahan dalam bidang fonologi karena penambahan fonem. 

Seharusnya bentuk tersebut menggunakan bentuk yang baku 

sehingga lafalnya pun menjadi baku. Bentuk baku yang 

dimaksud adalah silakan. Dengan demikian, penggunaan bahasa 

tersebut dapat diperbaiki dengan mengubah bentuknya menjadi 

silakan jalan. 

 

2) Kesalahan Berbahasa Indonesia Tataran Morfologi 

 

Kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi di media 

dalam dan luar ruang sering terjadi disebabkan banyak faktor. 
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Adapun bentuk-bentuk kesalahan berbahasa tulisan dalam 

bidang morfologi antara lain: (a) penggunaan afiks, (b) 

penentuan bentuk dasar yang tidak tepat, (c) penempatan afiks 

yang tidak tepat pada gabungan kata, (d) pengulangan kata 

majemuk yang tidak tepat (Setyawati, 2010).  

Kesalahan berbahasa ragam tulisan dalam tataran 

morfologi yang penulis temukan di media luar ruang adalah 

kesalahan dalam penempatan afiks yang tidak tepat. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Setyawati (2010: 43-44) kesalahan 

berbahasa pada tataran morfologi meliputi: (a) penghilangan 

afiks, (b) bunyi yang seharusnya luluh tetapi tidak diluluhkan, 

(c) penggantian morf, (d) pemakaian afiks yang tidak tepat, (e) 

penempatan afiks yang tidak tepat pada gabungan kata, dan (f) 

pengulangan kata majemuk yang tidak tepat.  

Contoh bentuk-bentuk kesalahan berbahasa dalam bidang 

morfologi tampak pada tabel 2 berikut. 

 

Penghilangan afiks 

No Bentuk baku Bentuk tidak baku 

1 Menteri Agama meresmikan 

gedung baru UIN Mataram 

Menteri Agama resmikan 

gedung baru UIN Mataram 

2 Gubernur NTB menjalin 

kerja sama dengan 

Pemerintah Jerman 

Gubernur NTB jalin kerja 

sama dengan Pemerintah 

Jerman 

3 Pelaksanaan kegiatan itu 

ternyata berbeda dengan 

rencananya  

Pelaksanaan kegiatan itu 

ternyata beda dengan 

rencananya 

4 Tim itu memperbanyak 

latihan sebelum bertanding 

Tim itu perbanyak latihan 

sebelum bertanding 

5 Bupati berharap semua warga 

dapat terlibat dalam 

menanggulangi wabah covid-

19 

Bupati harap semua warga 

dapat terlibat dalam 

menanggulangi wabah covid-

19 
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6 Walikota Mataram 

mengimbau seluruh warga 

tetap menjaga protokol 

kesehatan  

Walikota Mataram imbau 

seluruh warga tetap menjaga 

protokol kesehatan 

7 Semoga bulan Ramadan ini 

dapat menyucikan hati kita 

Semoga bulan Ramadan ini 

dapat sucikan hati kita 

8 Instruktut itu mengetes 

keterampilan peserta 

Instruktut itu tes keterampilan 

peserta 

Peluluhan bunyi 

No Bentuk baku Bentuk tidak baku 

1 Marilah kita berpartisipasi 

menyukseskan program 

penanggulangan covid-19 

Marilah kita berpartisipasi 

mensukseskan program 

penanggulangan covid-19 

2 Bahasa yang digunakan secara 

berdampingan dapat saling 

memengaruhi 

Bahasa yang digunakan secara 

berdampingan dapat saling 

mempengaruhi 

3 Rama sangat mencintai 

saudaranya 

Rama sangat menyintai 

saudaranya 

4 Mahasiswa itu 

memprogramkan mata kuliah 

Bahasa Indonesia pada 

semester satu 

Mahasiswa itu memrogramkan 

mata kuliah Bahasa Indonesia 

pada semester satu 

5 Rika mentransfer uang ke 

rekening ibunya 

Rika meneransfer uang ke 

rekening ibunya 

6 Semua peserta ujian dilarang 

mencontek 

Semua peserta ujian dilarang 

menyontek 

7 Andi mengkritik pendapat 

Tari ketika rapat 

Andi mengritik pendapat Tari 

ketika rapat 

8 Pekerjaan itu mensyaratkan 

adanya keahlian khusus 

Pekerjaan itu menyaratkan 

adanya keahlian khusus 

 

 



101 

Penggantian morf 

No Bentuk baku Bentuk tidak baku 

1 Ali mengecas laptopnya 

karena batrainya mati 

Ali mencas laptopnya karena 

batrainya mati 

2 Rumah itu dibeli beserta 

semua perabot yang ada di 

dalamnya 

Rumah itu dibeli berserta semua 

perabot yang ada di dalamnya 

3 Rida melanjutkan bisnis 

peternakan ayahnya 

Rida melanjutkan bisnis 

perternakan ayahnya 

4 Saya menyarankan kalian 

mengambil informasi dari 

sumber tepercaya 

Saya menyarankan kalian 

mengambil informasi dari 

sumber terpercaya 

5 Mata adik perih karena 

tepercik air hujan 

Mata adik perih karena 

terpercik air hujan 

6 Eko mengetik skripsinya 

hingga larut malam 

Eko ngetik skripsinya hingga 

larut malam 

7 Kakak mengepel rumah 

seminggu sekali 

Kakak ngepel rumah seminggu 

sekali 

8 Ibu menyuruh Susi membeli 

obat sakit gigi 

Ibu nyuruh Susi membeli obat 

sakit gigi 

Pemakaian afiks yang tidak tepat 

No Bentuk baku Bentuk tidak baku 

1 Sebuah mobil mewah terseret 

banjir 

Sebuah mobil mewah keseret 

banjir 

2 Berkas penetapan NIP harus 

disertai dengan ijzah yang 

telah dilegalisasi 

Berkas penetapan NIP harus 

disertai dengan ijzah yang telah 

dilegalisir 

3 Sosialisasi lembaga itu sukses 

dengan program pemasangan 

stiker di berbagai tempat 

umum 

Sosialisasi lembaga itu sukses 

dengan program stikerisasi di 

berbagai tempat umum 

4 Soekarno-Hatta Soekarno-Hatta 
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memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945 

memproklamirkan 

kemerdekaan Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945 

Penentuan bentuk dasar yang tidak tepat 

No Bentuk baku Bentuk tidak baku 

1 Tiga anak yang hilang selama 

tiga hari itu telah ditemukan 

warga 

Tiga anak yang hilang selama 

tiga hari itu telah diketemukan 

warga 

2 Kita harus mengubah pola 

hidup tidak sehat agar 

terhindar dari wabah 

Kita harus merubah pola hidup 

tidak sehat agar terhindar dari 

wabah 

3 Pembinaan mental generasi 

muda memerlukan peran 

rohaniwan 

Pembinaan mental generasi 

muda memerlukan peran 

rohaniawan 

Penempatan afiks yang tidak tepat pada gabungan kata  

No Bentuk baku Bentuk tidak baku 

1 Surat pengantar Dekan itu 

sudah ditandatangani 

Surat pengantar Dekan itu 

sudah ditanda tangani 

2 Herman harus 

mempertanggungjawabkan 

perbuatannya di depan hakim 

Herman harus mempertanggung 

jawabkan perbuatannya di 

depan hakim 

3 Rima menggarisbawahi 

bagian penting buku yang 

dibacanya 

Rima menggaris bawahi bagian 

penting buku yang dibacanya 

4 Barang miliki umum tidak 

boleh diperjualbelikan 

Barang miliki umum tidak 

boleh diperjual belikan 

5 Ganjaran kebaikan atas amal 

iabadah di bulan Ramadan 

dilipatgandakan  

Ganjaran kebaikan atas amal 

iabadah di bulan Ramadan 

dilipat gandakan 

Pengulangan kata majemuk yang tidak tepat 

No Bentuk baku Bentuk tidak baku 

1 Saat ini rumah-rumah sakit Saat ini rumah sakit-rumah sakit 
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dipenuhi pasien gejala demam 

berdarah 

dipenuhi pasien gejala demam 

berdarah 

2 Ayah gemar mengoleksi 

surat-surat kabar terbitan 

tahun 60-an 

Ayah gemar mengoleksi surat 

kabar-surat kabar terbitan tahun 

60-an 

 

Selain beberapa contoh kesalahan berbahasa dalam tataran 

morfologi sebagaimana disajikan pada tabel 2 di atas, gambar 3 

di bawah ini merupakan bentuk kesalahan berbahasa di media 

luar ruang pada tataran morfologi karena penempatan afiks 

yang tidak tepat. 

Gambar 3.  Kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran morfologi 

karena penempatan afiks yang tidak tepat  

 
Gambar 3 di atas memperlihat adanya penggunaan bahasa 

di media luar ruang berupa papan informasi mengenai rumah 

yang akan dijual. Pada papan tersebut terdapat kesalahan dalam 

penempatan afiks. Sejalan dengan kaidah yang dijelaskan 

Setyawati (2010) bahwa suatu kata yang mendapatkan prefiks 
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harus ditulis serangkai dengan prefiks yang melekatinya, begitu 

juga dengan suatu kata yang mendapatkan sufiks harus ditulis 

serangkai dengan sufiks yang mengikutinya. Bahkan gabungan 

kata yang mendapat prefiks dan sufiks secara bersamaan maka 

prefiks dilekatkan di depan (sebelum) kata pertama dan sufiks 

dilekatkan di akhir (setelah) kata kedua dengan penulisan 

serangkai. Oleh karena itu, perbaikan kesalahan berbahasa di 

media luar ruang pada tataran morfologi yang terdapat pada 

gambar 3 di atas dapat dilakukan dengan mengubah bentuk 

tulisan menjadi dijual tanpa perantara. 

Perlu dijelaskan lebih detail mengenai penggunaan bentuk 

di karena sering kali terjadi penggunaan yang tumpang tindih 

antara penggunaan bentuk di sebagai afiks (imbuhan) dan 

penggunaan bentuk di sebagai preposisi atau kata depan. Hal 

yang perlu dijelaskan dalam hal ini adalah bahwa bentuk di yang 

berfungsi sebagai imbuhan biasanya diikuti oleh kata kerja. 

Kaidah penulisan bentuk di yang berfungsi sebagai imbuhan 

adalah ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 

Sementara itu, bentuk di yang berfungsi sebagai preposisi atau 

kata depan biasanya diikuti oleh kata keterangan tempat dan 

penulisannya harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 10 berikut. 

Fungsi di Kata yang 
mengikuti 

Kaidah 
penulisan 

Contoh 
penggunaan 

sebagai 
imbuhan 

kata kerja, kata 
sifat 

serangkai dijual, dibaca, 
ditulis, dll 

sebagai 
preposisi 

kata tempat dipisah di dalam, di 
sekolah, dll 

Tabel 10. Fungsi dan kaidah penulisan bentuk di 
 

Penggunaan bentuk di yang tumpang tindih tersebut 

terbukti dengan penggunaan bahasa ragam tulisan seperti 

tampak pada gambar papan informasi berikut.  
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Gambar 4.  Kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran morfologi 
karena penghilangan afiks  

Pada gambar 4 di atas diperlihatkan adanya papan 

informasi tentang aspal pertamina dan semen tonasa yang 

dijual. Pada papan informasi tersebut terdapat kesalahan 

penggunaan bahasa Indonesia tataran morfologi yaitu 

penghilangan afiks di- yang seharusnya digunakan di depan kata 

dasar jual. Penghilangan afiks di- ini menyebabkan kalimat 

tesebut rancu dari aspek struktur kalimat yaitu tidak adanya 

subjek dan predikat pada kalimat tersebut. Untuk menghindari 

kesalahan berbahasa di media luar ruang pada papan informasi 

di atas, kalimatnya dapat diubah menjadi di sini dijual aspal 

pertamina. 

Kesalahan berbahasa tataran morfologi dapat pula terjadi 

pada media dalam ruang berupa naskah pidato, laporan, dan 

lain-lain. Adapun bentuk-bentuk kesalahan berbahasa tataran 

morfologi pada penggunaan bahasa di media dalam ruang 

tampak pada data berikut. 
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a. Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan 

memiliki korelasi dengan tingkat harmonisasi rumah 

tangga, sehingga kekerasan dalam rumah tangga harus 

diminimalisir.  

Pada penggalan kalimat di atas terdapat kesalahan 

morfologi yaitu pada kata diminimalisir. Bentuk –ir (-or) 

merupakan bentuk terikat bahasa asing yang bermakna keadaan 

dan dapat pula bermakna pelaku. Dengan demikian, kata 

bercetak miring pada kalimat tersebut dapat diganti dengan 

bentuk lain yang lebih tepat yaitu diminimalkan atau dengan 

memilih diksi yang lain misalnya dikurangi.     

b. Memperhatikan jumlah kasus KDRT yang cenderung 

meningkat, telah dilakukan langkah strategis dalam 

perlindungan dan pencegahan KDRT 

c. Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, 

Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram melalui Program 

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, akan 

menambah cakupan Biopori. 

 

Bentuk kesalahan dalam bidang morfologi yang lain 

tampak pada kata bercetak miring pada kedua kalimat di atas. 

Dalam kalimat tersebut terdapat kata perlindungan, bentuk 

tersebut merupakan bentuk yang tidak tepat sehingga harus 

diganti dengan bentuk turunan yang tepat yaitu pelindungan. 

d. …menyebabkan tiap daerah aliran sungai tersebut menjadi 

daerah rawan longsor terutama di musim penghujan. 

 

Pada kalimat c di atas terdapat kata bercetak miring yang 

tidak tepat secara morfologis yaitu kata penghujan. Kata tersebut 

merupakan kata bentukan dari kata dasar hujan yang mendapat 

awalan peN- sehingga menjadi penghujan. Namun penggunaan 

bentuk tersebut tidak tepat karena dapat menimbulkan makna 
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yang tidak sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dalam 

kalimat tersebut. Imbuhan peN- memiliki beberapa makna yaitu: 

(a) yang melakukan; alat untuk melakukan, (b) yang menjadi; 

menjadikan, (c) yang menggunakan; memakai, (d) yang 

membuat; yang menghasilkan, (e) yang mengeluarkan (suara), 

(f) yang memberi; melengkapi dengan, (g) yang menuju, (h) 

yang mencari, (i) yang berprofesi atau yang biasa melakukan. 

Berdasarkan makna tersebut, bentuk penghujan merupakan kata 

bentukan yang tidak tepat karena tidak dapat dimaknai 

sebagaimana kaidah ytersebut. Perbaikan atas kesalahan 

tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kata dasar yaitu 

hujan. 

e. Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air 

laut yang dapat mempengaruhi kondisi air tanah di wilayah 

Kota Mataram. 

 

Kesalahan lain dalam bidang morfologi tampak pada kata 

bercetak miring kalimat di atas. Dalam kalimat tersebut terdapat 

kata mempengaruhi yang merupakan kata bentukan dari imbuhan 

me-i dan kata dasar pengaruh. Setiap kata dasar yang berawalan 

huruf k, t, p,s yang diikuti huruf vokal, huruf k, t, p,s tersebut 

akan luluh jika mendapat awalan meN-. Dengan demikian, kata 

mempengaruhi pada kalimat di atas harus diganti dengan kata 

memengaruhi. Perbaikan kalimat tersebut tampak pada kalimat e.1 

di bawah ini. 

e.1 Salah satu dampak abrasi pantai adalah terjadinya intrusi air 

laut yang dapat memengaruhi kondisi air tanah di wilayah 

Kota Mataram. 

 

Selain kesalahan-kesalahan di atas, kesalahan lain dalam 

bidang morfologi pada dokumen dinas adalah penggunaan kata 

bentuk permukiman sebagaimana tampak pada kalimat f di 

bawah ini.  
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f. …dibutuhkan tiga komponen penting yaitu Jalan, Drainase, 

dan Permukiman. 

 

Kata bercetak miring tersebut merupakan hasil bentukan 

dari afiks peN-an dan kata dasar mukim yang berjenis kata kerja. 

Kata bentukan permukiman sama dengan kata pemandian, 

pemakaman  yang terbentuk dari afiks peN-an dan kata dasar 

mandi dan makam yang sama-sama berkelas kata kerja. Atas 

dasar itu, kata permukiman seharusnya menjadi pemukiman karena 

memiliki imbuhan dan kelas kata dasar yang sama dengan kata 

mandi dan makam. Perbaikan kalimat tersebut tampak pada f.1 di 

bawah ini. 

f.1 …dibutuhkan tiga komponen penting yaitu jalan, drainase, 

dan pemukiman. 

 

3) Kesalahan Berbahasa Indonesia Tataran Sintaksis 

 

Sintaksis adalah cabang linguistik tentang susunan kalimat 

dan bagian-bagiannya; ilmu tata kalimat (Setyawati, 2010). 

Kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis antara lain dapat 

berupa: (a) pengaruh bahasa daerah, (b) penggunaan preposisi 

yang tidak tepat, (c) susunan kata atau pola kalimat yang tidak 

tepat, (d) penggunaan unsur yang berlebihan, dan (e) 

penggunaan subjek yang ganda dalam satu kalimat.  

Kesalahan berbahasa tataran sintaksis paling rentan terjadi 

pada dua unsur sintaksis yaitu bidang frasa dan kalimat. Klausa 

tidak dibahas secara tersendiri karena klausa sangat 

memungkinkan menjadi sebuah kalimat jika intonasinya final 

sehingga kesalahan berbahasa dalam bidang klausa sudah 

melekat pada kesalahan bidang kalimat. Hal ini sejalan dengan 

konsep yang ditawarkan Setyawati (2013).  
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Contoh bentuk-bentuk kesalahan berbahasa tulisan dalam 

bidang sintaksis dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 

No Bentuk baku Bentuk tidak baku 

1 
Anak Pak Lurah baru pulang 

dari Aceh  

Anak dari Pak Lurah baru 

pulang dari Aceh 

2 
Ambilkan buku saya di laci 

meja 

Ambilkan buku saya pada 

laci meja 

3 
Semua itu tergantung dari 

sarana yang ada  

Semua itu tergantung 

daripada sarana yang ada 

4 

Para karyawan diharap 

berperan serta dalam kegiatan 

itu 

Kepada para karyawan 

diharap berperan serta 

dalam kegiatan itu 

 

Contoh kesalahan berbahasa dalam bidang frasa dapat 

dilihat pada tabel 4 di bawah ini. 

No Bentuk baku Bentuk tidak baku 

1 Sangat malas Males banget 

2 Pada pagi hari Di pagi hari 

3 Kedua kali Kali kedua 

4  Sangat pedih Amat sangat pedih 

4 Wanita-wanita cantik Wanita cantik-cantik 

5 Mobil mewah Mobil yang mewah 

 

Adapun contoh bentuk-bentuk kesalahan berbahasa dalam 

bidang klausa dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini. 

No Bentuk baku Bentuk tidak baku 

1 Rumah Andi bagus  Rumahnya Andi bagus 

2 Yang ingin saya tanyakan Yang saya ingin tanyakan 

3 Petani pergi ke ladang Petani ke ladang 

4 Saya diminta hadir Saya diminta untuk hadir 

5 Bumi lebih besar daripada bulan Bumi lebih besar dari bulan 

6 Dirgahayu RI pada HUT kelima Dirgahayu HUT-RI kelima 
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puluh puluh 

7 
Polisi berhasil menangkap 

pencuri 

Pencuri berhasil ditangkap 

polisi 

 

Adapun kesalahan berbahasa Indonesia di media luar ruang 

dalam bidang sintaksis yang penulis temukan di antaranya 

tampak pada gambar berikut.  

Gambar 5.  Kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran sintaksis 
karena kesalahan penggunaan preposisi 

 
Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa 

pada gambar di atas terdapat kesalahan berbahasa tataran 

sintaksis karena kesalahan penggunaan preposisi. Papan 

informasi tersebut mengandung kesalahan berbahasa yaitu 

penggunaan preposisi di secara tidak tepat. Secara kaidah tata 

tulisan jika preposisi di melekat pada kata tempat maka 

penulisannya harus dipisah dengan kata yang dilekatinya. 

Sementara itu, pada gambar di atas dapat dilihat penulisan 
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preposisi di yang tidak tepat. Bentuk di seharusnya dipisah, 

namun dalam penggunaannya ditulis serangkai dengan kata 

yang mengikutinya. Sementara itu, pada gambar 5 di atas, 

penggunaan bentuk di ditulis terpisah dengan kata yang 

mengikutinya yang seharusnya ditulis serangkai. 

Kesalahan lain yang termasuk dalam tataran sintaksis yang 

terdapat pada gambar 5 di atas adalah tidak adanya fungsi 

subjek dan predikat dalam kalimat yang tertulis pada papan 

informasi di atas. Sejalan dengan teori bahwa kalimat yang 

efektif itu seharusnya paling sedikit terdiri atas subjek dan 

predikat kecuali kalimat perintah atau ujaran yang merupakan 

jawaban pertanyaan. Biasanya kalimat yang subjeknya tidak jelas 

kalimat tersebut adalah kalimat yang rancu. Untuk 

memunculkan fungsi subjek dan predikat pada kalimat tersebut 

harus ditambahkan afiks di di depan kata jual. Singkatnya, agar 

kalimat pada papan informasi pada gambar 5 tersebut menjadi 

kalimat efektif, harus diubah menjadi di sini dijual aspal pertamina.      

Selain berkaitan dengan ketidaklengkapan unsur kalimat, 

kesalahan dalam tataran sintaksis lainnya berkaitan dengan 

susunan kata yang tidak tepat. Gambar di bawah ini 

menunjukkan adanya kesalahan berbahasa ragam tulisan dalam 

tataran sintaksis karena ketidaktepatan susunan kata sebagai 

komposisi kalimat yang dibuat. 
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Gambar 6.  Kesalahan berbahasa Indonesia tataran sintaksis yaitu 

kesalahan susunan kata atau pola kalimat yang tidak tepat 

 

 

 

 

Gambar 6 di atas memperlihatkan adanya penggunaan 

bahasa di media luar ruang berupa papan nama usaha 

perdagangan. Papan nama usaha tersebut mengandung 

kesalahan berbahasa bidang sintaksis yang disebabkan karena 

susunan kata atau pola kalimat yang tidak tepat dalam 

pembentukan nama lembaga usaha. Pembentukan nama usaha 

tersebut masih terpengaruh dengan struktur bahasa asing 

khususnya bahasa Inggris sedangkan kosakata yang digunakan 

adalah kosakata bahasa Indonesia. Hal ini memunculkan sikap 

tidak konsisten dalam berbahasa selain adanya pemaksaan 

struktur bahasa asing yang diterapkan dalam ke dalam bahasa 

Indonesia. Hal ini tentunya menimbulkan kesalahan dalam 

berbahasa Indonesia khususnya ragam bahasa tulisan. Untuk 

memperbaiki kesalahan tersebut, susunan yang seharusnya 



113 

digunakan adalah mebel zakia. Dalam kasus ini, tentu masih 

banyak dijumpai kesalahan serupa sebagaimana yang 

dicontohkan Setyawati (2010:71) misalnya: (a) ini hari kita akan 

menyaksikan berbagai atraksi, (b) Seminar itu akan 

diselenggarakan di Anjani Kembar Hotel. Dengan demikian, 

perbaikan kalimat-kalimat tersebut dapat dilakukan dengan 

mengubah susunan kata pada kalimat tersebut sehingga menjadi 

(a.1) hari ini kita akan menyaksikan berbagai atraksi, (b) Seminar 

itu akan diselenggarakan di Hotel Anjani Kembar. 

Sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa 

kesalahan berbahasa tataran sintaksis juga terjadi pada 

penggunaan bahasa di media dalam ruang. Adapun bentuk-

bentuk kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis pada media 

dalam ruang dapat dilihat pada rincian berikut ini. 

a. Memperhatikan proses PTUN dalam gugatan nomor: 

2/G/2014/PTUN.MTR yang diajukan oleh Fahruddin, 

dkk yang akan memasuki agenda keterangan saksi, untuk 

itu diharapkan memerintahkan kepada PNS pada instansi 

saudara untuk hadir dalam… 

Penggalan surat di atas tidak tepat karena pola kalimat yang 

digunakan tidak jelas. Artinya, kalimat tersebut tidak memiliki 

pokok kalimat yakni subjek melainkan langsung diawali dengan 

predikat dan diikuti keterangan akibat. Selain itu kalimat 

tersebut terlalu panjang sehingga mengaburkan fungsi unsur-

unsur kalimat tersebut. Oleh karena itu, seharusnya kalimat 

tersebut dipecah menjadi dua kalimat sehingga struktur 

kalimatnya tidak rancu. Perbaikan kesalahan sintaksis kalimat 

tersebut tampak pada a.1 di bawah ini. 

a.1 Kami beritahukan bahwa proses PTUN dalam gugatan 

nomor: 2/G/2014/PTUN.MTR yang diajukan oleh 

Fahruddin, dkk akan memasuki agenda keterangan saksi. 

Untuk itu, Saudara diharapkan memerintahkan kepada 

PNS pada instansi saudara untuk hadir dalam… 
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b. Dengan telah dikeluarkannya peraturan Kepala BKN 

tentang Penilaian Pretasi Kerja PNS maka DP3 sudah tidak 

dipergunakan lagi dan digantikan dengan Penilaian Pretasi 

Kerja PNS. 

Kutipan kalimat di atas merupakan kalimat majemuk yang 

digunakan dalam dokumen surat. Kalimat di atas merupakan 

kalimat majemuk karena pada dasarnya kalimat tersebut terdiri 

atas dua pola. Namun, kalimat di atas tidak tepat karena kedua 

pola kalimat tersebut berstatus sebagai anak kalimat sedangkan 

kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas satu induk 

kalimat dan beberapa anak kalimat. Anak kalimat ditandai 

dengan kata dengan dan maka. Dengan demikian, perbaikan 

kesalahan kalimat  di atas dapat dilakukan dengan 

menghilangkan salah satu kata keterangan tersebut sehingga 

menjadi kalimat berikut. 

b.1 Dengan telah dikeluarkannya peraturan Kepala BKN 

tentang Penilaian Pretasi Kerja PNS, DP3 sudah tidak 

dipergunakan lagi dan digantikan dengan Penilaian Pretasi 

Kerja PNS 

Kesalahan lain yang termasuk kesalahan sintaksis adalah 

ketiadaan unsur inti dalam suatu kalimat. Kalimat yang baik 

minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Ketiadaan salah satu 

unsur tersebut terlihat pada penggalan surat berikut. 

c. Mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam Rapat 

Koordinasi terkait Standar Satuan Harga, yang akan 

dilaksanakan pada: 

Kalimat di atas langsung diawali dengan unsur predikat dan 

tidak memiliki unsur subjek. Perbaikan kalimat tersebut agar 

memenuhi persyaratan kalimat yang baik dapat dilakukan 

dengan menambahkan unsur subjek dalam kalimat tersebut 

sehingga menjadi kalimat berikut ini. 
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c.1 Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam Rapat 

Koordinasi terkait Standar Satuan Harga, yang akan 

dilaksanakan pada: 

Kesalahan yang sama juga terdapat pada penggalan surat 

berikut ini. 

d. Menunjuk surat Kepala Satpol PP Kota Mataram… 

Kalimat tersebut tidak memiliki unsur subjek sehingga 

menimbulkan pertanyaan siapa yang menunjuk surat Kepala 

Satpol PP Kota Mataram? Sebagaimana yang disarankan oleh 

Arifin, (2009). Agar tidak menimbulkan pertanyaan, kalimat 

tersebut dapat diperbaiki dengan mengganti kata menunjuk 

dengan kata berdasarkan sehingga menjadi kalimat berikut. 

d.1 Berdasarkan surat Kepala Satpol PP Kota Mataram… 

Selain pada pembuka surat, kesalahan sintaksis juga 

terdapat pada penutup surat. Penggalan berikut menampakkan 

kesalahan sintaksis karena kalimat tidak memiliki kelengkapan 

unsur subjek. 

e. Demikian untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. 

Kalimat tersebut tidak tepat karena tidak memiliki unsur 

subjek sehingga masih menimbulkan pertanyaan apa yang 

demikian? Selain itu, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang 

maklum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kesalahan 

tersebut dapat diperbaiki dengan kalimat di bawah ini. 

Demikian surat kami, semoga Bapak maklum dan dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 

 

4) Kesalahan Berbahasa Indonesia Tataran Semantik 

 

Semantik merupakan istilah yang digunakan untuk bidang 

linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda 

linguistik dengan hal-hal yang ditandainya (Chaer, 2002). 

Kesalahan dalam bidang semantik berkaitan dengan kesalahan 
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penggunaan kata-kata yang mirip dan kesalahan pilihan kata 

atau diksi (Setyawati, 2010). Kesalahan dalam hal pilihan kata 

atau diksi yang tidak tepat penggunaannya sering divariasikan 

secara bebas sehingga menimbulkan kesalahan. Kalimat dengan 

pilihan kata atau diksi yang tidak tepat tersebut tidak 

bermasalah jika dilihat secara sekilas.  

Subbab sebelumnya telah memaparkan bahwa kesalahan 

berbahasa dalam bidang semantik ditandai oleh beberapa hal 

sebagaimana yang disebutkan Setyawati (2010:93-94) yaitu: (a) 

kesalahan karena penggunaan kata-kata yang mirip yang 

digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu: (i) pasangan yang 

seasal, (ii) pasangan yang bersaing, (iii) pasangan yang 

terancukan. (b) kesalahan karena tidak cermat memilih kata 

(diksi). Selain itu Chaer (2002) menjelaskan bahwa salah satu 

peristiwa semantik yang perlu dihindari karena bermakna bias 

adalah ambiguitas. Ambiguitas disebabkan karena struktur 

kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda.  

 

Contoh bentuk-bentuk kesalahan berbahasa dalam bidang 

semantik dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.  

No Bentuk baku Bentuk tidak baku 

1 
Sejak tadi temanmu 

menunggumu  

Sudah sejak dari tadi 

temanmu menunggumu  

2 
Perlombaan lari itu disaksikan 

Gubernur 

Pertandingan lari itu 

disaksikan Gubernur 

3 
Rumah baru ketua RT dicat 

biru 

Rumah ketua RT yang baru 

dicat biru 

 

Selain pada tabel di atas, berikut ini beberapa bentuk 

kesalahan berbahasa tataran semantik yang terdapat pada 

penggunaan bahasa Indonesia di media dalam dan luar ruang 

berdasarkan hasil pengamatan penulis. 
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Gambar 7.  Kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran sintaksis 

karena kesalahan penggunaan preposisi 
Gambar 7 di atas memperlihatkan adanya penggunaan 

bahasa di media luar ruang yaitu pada gapura di salah satu 

kantor pemerintahan di Kota Mataram. Tulisan pada gapura 

tersebut berisi ucapan HUT ke-71 Republik Indonesia dan 

HUT ke-23 Kota Mataram. Tulisan pada Gambar 7 di atas 

adalah salah satu dari sekian banyak bentuk kalimat yang 

muncul menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik 

Indonesia.  

Bentuk kalimat seperti tertera pada gambar di atas begitu 

banyak ditulis dalam kain spanduk berbagai ukuran baik oleh 

lembaga resmi kenegaraan maupun swasta. Kalimat tersebut 

bagus, menunjukkan rasa nasionalisme yang begitu tinggi dari 

segenap rakyat Indonesia. Namun, sebagai bangsa yang 

memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, permasalahan bahasa 

pun seharusnya menjadi perhatian sebab bahasa adalah salah 

satu identitas bangsa yang harus dijaga. Dalam berbahasa tentu 

tidak cukup dengan pemahaman makna terhadap bentuk-
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bentuk bahasa yang diproduksi. Permasalahan penting lain 

terkait dengan bahasa adalah ketepatan penerapan kaidah yang 

berlaku. Penggunaan bahasa yang taat asas terhadap kaidah-

kaidah bahasa Indonesia merupakan salah satu hal yang dapat 

memunculkan kewibaan sebagai pengguna bahasa terlebih lagi 

pengguna bahasa tersebut adalah lembaga resmi kenegaraan.  

Kembali ke gambar 7 di atas bahwa kalimat yang 

bertuliskan ucapan dirgahayu RI tersebut tidak tepat secara 

struktur sehingga menimbulkan ambiguitas. Kegandaan makna 

pada kalimat di atas yaitu keterangan jumlah pada kalimat 

tersebut bisa jadi menerangkan peristiwa dirgahayu itu sendiri 

dan bisa jadi menerangkan jumlah negara RI. Makna yang ingin 

dimunculkan oleh pembuat ucapan tersebut tentunya 

dirgahayunya yang ke 71, bukan Republik Indonesia. Namun 

demikian, makna ini tidak menjadi jelas karena struktur kalimat 

yang digunakan tidak tepat. Begitu juga dengan ucapan hari 

ulang tahun untuk kota Mataram pada ucapan tersebut, makna 

yang ingin dimunculkan adalah jumlah atau tingkatan peristiwa 

hari ulang tahunnya yang ke-23 bukan jumlah kota Mataram. 

Jika bentuk ucapan seperti pada gambar 7 di atas dibiarkan, 

orang lain bisa jadi menafsirkan bahwa ada Republik Indonesia 

ke-68, ke-69, dan ke-70. Selain itu ada juga Kota Mataram ke-

20, ke-21, dan ke-22, padahal baik Republik Indonesia dan 

Kota Mataram hanya satu. Untuk mendapatkan bentuk ucapan 

yang tepat, ragam tulisan pada gamabr 7 di atas dapat diubah 

dengan 

a) Dirgahayu ke-71 Republik Indonesia dan ke-23 Kota 
Mataram 

b) Selamat Ulang Tahun ke-71 Republik Indonesia dan ke-23 
Kota Mataram 

Ambiguitas kalimat akibat ketidaktepatan penempatan 

unsur kalimat seperti gambar di atas juga disebutkan Arifin dan 

Hadi (2009:208). Kedua pakar ini menjelaskan bahwa demi 
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menghindari salah tafsir, bagian yang menyatakan keterangan, 

termasuk keterangan tentang jumlah kejadian atau peristiwa 

harus diletakkan dengan apa yang diterangkan. Misalnya, Dies 

Natalis ke-8 Universitas Sanjaya, bukan Dies Natalis Universitas 

Sanjaya ke-8 sehingga orang tidak akan menafsirkan ada 

Universitas Sanjaya ke-5, ke-6, ke-7 karena, Universitas Sanjaya 

hanya ada satu. 

Selain pada media luar ruang sebagaimana terdapat pada 

gambar 7 di atas, kesalahan berbahasa tataran semantik juga 

sering terjadi di media dalam ruang berupa surat, laporan, dan 

naksah pidato. Berikut ini beberapa bentuk kesalahan berbahasa 

tataran semantik pada media dalam ruang. 

a. Rapat koordinasi terkait standar satuan harga akan 

dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal: Kamis, 27 Maret 2014 

Jam : 09.00 wita 

Tempat : Bidding Room LPSE Kota Mataram 

 

b. Diminta kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada: 

Hari/Tanggal: Jum’at, 9 Mei 2014 

Jam : 09.45 wita 

Tempat : Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram 

 

Penggalan surat tersebut tidak tepat karena penggunaan 

diksi yang salah sehingga makna kalimat pun berubah. 

Kesalahan tersebut adalah penggunaan kata jam. Penggunaan 

kata jam dan pukul sering tidak cermat sehingga menimbulkan 

makna yang tidak sesuai. Kata jam menunjukkan jangka waktu 

atau durasi sedangkan kata pukul menunjukkan waktu. Dengan 

demikian, karena makna kedua kata tersebut berbeda, 

penggunaannya pun harus berbeda (Arifin, 2009). Makna yang 

dimaksudkan pada penggalan surat di atas, tentunya waktu 

pelaksanaan rapat bukan durasi rapat tersebut. Perbaikan 
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kesalahan pada penggalan surat di atas dapat dilakukan dengan 

mengganti kata jam dengan kata pukul sehingga tampak pada 

penggalan berikut.  

a.1 Rapat koordinasi terkait standar satuan harga akan 

dilaksanakan pada: 

hari,tanggal : Kamis, 27 Maret 2014 

waktu : 09.00 wita 

tempat : bidding room LPSE Kota Mataram 

 

b.1 Diminta kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada: 

hari,tanggal : Jumat, 9 Mei 2014 

waktu : 09.45 wita 

tempat : ruang kenari Kantor Walikota Mataram 

 

Selain kesalahan dalam pemilihan kata atau diksi di atas, 

kesalahan lain yang termasuk kesalahan dalam bidang semantik 

adalah penggunaan kata di mana secara tidak tepat. Kata di mana 

dipakai untuk bertanya tentang tempat sehingga penggunaannya 

harus sesuai pada tempatnya (Arifin, 2009). Jika penggunaannya 

tidak sesuai, makna kalimat yang ditimbulkan menjadi rancu. 

Bentuk kesalahan penggunaan kata di mana pada naskah dinas 

tampak pada penggalan berikut. 

c. …biaya pengelolaan kegiatan harus disediakan oleh SKPD 

bersangkutan, dimana biaya tersebut dapat digunakan 

meliputi:… 

d. …disediakan layanan publik melalui menu kritik dan saran 

pada website www.mataramkota.go.id dimana melalui menu 

tersebut masyarkat dapat menyampaikan… 

e. …sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, dimana LPSE merupakan salah satu 

unit… 

 

http://www.mataramkota.go.id/


121 

Kesalahan semantik pada (c) dan (d) penggalan naskah 

dinas di atas dapat diperbaiki dengan menghilangkan kata 

dimana karena kata tersebut tidak perlu digunakan. Sedangkan 

kalimat (e) dapat diperbaiki dengan mengganti kata dimana 

dengan kata yang lebih tepat. Perbaikan atas penggalan naskah 

dinas di atas tampak pada kalimat-kalimat berikut. 

c.1 …biaya pengelolaan kegiatan harus disediakan oleh SKPD 

bersangkutan. Biaya tersebut dapat digunakan meliputi:… 

d.1 …disediakan layanan publik melalui menu kritik dan saran 

pada website www.mataramkota.go.id. Melalui menu 

tersebut, masyarakat dapat menyampaikan… 

e.1 …sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, yakni LPSE merupakan salah satu 

unit… 

 

Selain kesalahan dalam penggunaan kata dimana kesalahan 

lain yang termasuk dalam bidang semantik adalah kata pilihan 

kata membawahi. Kesalahan tersebut tampak pada penggalan 

berikut. 

f. Asisten Tata Praja yang membawahi dan mengkoordinasikan 

Bagian Hukum… 

g. Asisten Perekonomian Pembangunan, yang membawahi 

Bagian Perekonomian 

h. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi Bagian 

Umum… 

 

Kata bentukan membawahi sejajar dengan kata bentukan 

mengatasi. Masing-masing terdiri atas morfem meng + kata dasar 

+ i sehingga terbentuklah kata membawahi dan mengatasi. Kelas 

kata dasar pada kedua kata bentukan tersebut sama-sama 

nomina, imbuhan yang melekatinya pun sama sehingga makna 

yang ditimbulkan sama. Makna yang ditimbulkan pada kedua 

kata tersebut adalah ada di bawah dan ada di atas (Arifin, 2010).  

http://www.mataramkota.go.id/
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Berdasarkan kalimat (f), (g), dan (h) di atas, penggunaan 

kata membawahi jelas tidak tepat karena kedudukan asisten berada 

di bawah bagian tersebut. Padahal, dalam struktur pemerintahan 

Pemkot Mataram, kedudukan asisten di atas bagian. Ringkasnya, 

perbaikan makna kalimat tersebut dapat dilakukan dengan 

membuat kalimat sebagai berikut. 

f.1 Asisten Tata Praja yang mengatasi dan mengkoordinasikan 

Bagian Hukum…  

f.2 Bagian Hukum membawahi dan mengkoordinasikan Asisten 

Tata Praja 

g.1 Asisten Perekonomian Pembangunan, yang mengatasi 

Bagian Perekonomian… 

g.2 Bagian Perekonomian membawahi Asisten Perekonomian 

Pembangunan 

h.1 Asisten Administrasi Umum, yang mengatasi Bagian 

Umum… 

h.2 Bagian Umum membawahi Asisten Administrasi Umum 

 

5) Kesalahan Berbahasa Indonesia Tataran Wacana 

Penjelasan di atas telah menyinggung bahwa kesalahan 

berbahasa pada media dalam dan luar ruang tataran wacana 

dapat dilihat dari adanya kekohesian dan kekoherensian suatu 

wacana atau paragraf.  

Contoh bentuk-bentuk kesalahan berbahasa dalam bidang 

wacana dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini. 

No Bentuk baku Bentuk tidak baku 

1 

Sejak kecil Ari menjadi sahabat 

Ira yang setia. Tanpa terasa 

sepasang sahabat ini sudah 15 

tahun tidak bertemu. Ternyata, 

mereka dipertemukan pada 

acara penganugerahan 

mahasiswa berprestasi. 

Sejak kecil Ari menjadi 

sahabat Ira yang setia. 

Tanpa terasa keduapasang 

sahabat ini sudah 15 tahun 

tidak bertemu. Ternyata, dia 

dipertemukan pada acara 

penganugerahan mahasiswa 
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berprestasi 

2 

Minggu lalu, Menteri Agama 

berkunjung ke Mataram dalam 

rangka meresmikan gedung 

baru UIN Mataram. Sebelum 

peresmian, Menag Fahrul Razi 

diterima di Pendopo Kantor 

Gubernur NTB. Agenda beliau 

setelah peresmian gedung ini 

adalah mengisi kuliah umum 

dalam rangka pembinaan ASN 

di Lingkungan UIN Mataram. 

Minggu lalu, Menteri 

Agama berkunjung ke 

Mataram dalam rangka 

meresmikan gedung baru 

UIN Mataram. Sebelum 

peresmian, Menteri Agama 

diterima di Pendopo 

Kantor Gubernur NTB. 

Agenda Menteri Agama 

setelah peresmian gedung 

ini adalah mengisi kuliah 

umum dalam rangka 

pembinaan ASN di 

Lingkungan UIN Mataram. 

Berdasarkan contoh yang disajikan pada tabel  di atas, 

kesalahan berbahasa dalam tataran semantik dapat dilihat pada 

kedua contoh tersebut. Kesalahan berbahasa dalam tataran 

semantik pada kedua contoh tersebut disebabkan substitusi atau 

penggantian bagian wacana yang tidak tepat. Pada contoh 1 

terdapat frasa kedua pasang sebagai kata ganti Ari dan Ira. Hal 

inilah yang menyebabkan wacana tidak kohesif. Seharusnya 

frasa yang benar sebagai kata ganti tersebut adalah sepasang yang 

berarti satu pasang. Selain itu, terdapat pula kata dia sebagai kata 

ganti pasangan sahabat tersebut yang menyebabkan wacana 

tidak kohesi. Seharusnya kata ganti yang digunakan adalah 

mereka. Bentuk wacana yang benar pada contoh 1 di atas dapat 

dibandingkan antara kolom bentuk baku dan bentuk tidak 

bakunya. 

Kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran semantik 

juga terjadi pada contoh 2 sebagaimana dilihat pada tabel 7 di 

atas. Kesalahan berbahasa Indonesia terjadi karena pengulangan 

kata yang sama yang menyebabkan wacana tidak kohesif. 
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Contoh lain kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran 

wacana akibat seringnya pengulangan kata dapat dilihat pada 

contoh wacana berikut. 

Sepak bola adalah jenis olahraga yang sangat populer dan digemari 

banyak orang. Tidak peduli usia dan gender di kota-kota besar maupun 

di kampung banyak orang menyukai dan memainkan sepak bola. Sepak 

bola ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing berjumlah sebelas 

orang dengan pembagian tugas yang beragam. Dalam perkembangan 

sepak bola, sepak bola memiliki varian bernama futsal. Futsal tidak 

membutuhkan lapangan yang luas sebagaimana sepak bola pada 

umumnya, jumlah pemain tiap-tiap tim juga lebih kecil daripada sepak 

bola yaitu lima orang. 

Wacana di atas mengandung pengulangan atau repetisi kata 

sepak bola yang terlalu sering sehingga menyebabkan wacana 

tersebut tidak kohesi. Uraian sebelumnya telah menjelaskan 

bahwa penyulihan atau substitusi dapat dimanfaatkan untuk 

mengurangi pengulangan atau repetisi yang menyebabkan 

wacana tidak kohesi. Jika penulis wacana tersebut lebih cermat, 

banyak kata yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti kata 

sepak bola untuk menghindari terjadinya repetisi berlebihan. 

Agar menjadi sebuah wacana yang kohesi dan koherensi, 

wacana tersebut dapat diubah menjadi wacana berikut. 

Sepak bola adalah jenis olahraga yang sangat populer dan digemari 

banyak orang. Tidak peduli usia dan gender di kota-kota besar maupun 

di kampung banyak orang menyukai dan memainkan olahraga ini. 

Olahraga ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing berjumlah 

sebelas orang dengan pembagian tugas yang beragam. Dalam 

perkembangannya, olah raga ini memiliki varian bernama futsal. Futsal 

tidak membutuhkan lapangan yang luas sebagaimana sepak bola pada 

umumnya, jumlah pemain tiap-tiap tim juga lebih kecil yaitu lima orang. 
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6) Kesalahan Berbahasa Indonesia Penerapan PUEBI 

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) 

merupakan seperangkat kaidah atau aturan tentang penulisan 

huruf menjadi satuan yang lebih besar, misalnya kata, kelompok 

kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Selan itu, EYD 

berkatian pula dengan penggunaan tada baca pada satuan-

satuan huruf tersebut (Setyawati, 2010:140). Lebih lanjut, 

Setyawati menjelaskan bahwa kesalahan berbahasa pada tataran 

penerapan EYD meliputi: (a) kesalahan penulisan huruf kapital, 

(b) kesalahan penulisan huruf miring, (c) kesalahan penulisan 

kata, (d) kesalahan memenggal kata, (e) kesalahan penulisan 

lambang bilangan, (f) kesalahan penulisan unsur serapan, dan 

(g) kesalahan penulisan tanda baca.  

Contoh bentuk-bentuk kesalahan berbahasa dalam bidang 

penerapan PUEBI dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini. 

 

No Bentuk baku Bentuk tidak baku 

1 

Ibu mengatakan, “Saya akan 

berangkat ke kantor 

mengendarai mobil” 

Ibu mengatakan, “saya 

akan berangkat ke kantor 

mengendarai mobil” 

2 

Surat kabar Lombok Post adalah 

koran terbesar dan tertua di 

Nusa Tenggara Barat  

Surat kabar Lombok Post 

adalah koran terbesar dan 

tertua di Nusa Tenggara 

Barat 

3 

antarkota, pascasarjana, 

subbagian, non-Islam, 

Mahakuasa, Maha Pengasih 

antar kota, pasca sarjana, sub 

bagian, nonIslam, Maha 

kuasa, MahaPengasih 

4 
abad XX, abad ke-20, abad 

kedua puluh, 50-an 

Abad ke XX, abad ke 20, 

abad keduapuluh, 50an 

5 

Rektor UIN Mataram, Prof. 

Dr. H. Mutawali, M.Ag. 

menulis karya dalam berbagai 

bentuk: buku, artikel ilmiah, 

Rektor UIN Mataram Prof. 

Dr. H. Mutawali MAg. 

menulis karya dalam berbagai 

bentuk buku, artikel ilmiah 
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opini, resensi buku, dan lain-

lain 

opini resensi buku, dan lain-

lain 

Pada contoh 1 terdapat kesalahan dalam penerapan kaidah 

PUEBI dalam hal penggunaan huruf kapital yaitu pada kata 

saya. Seharusnya contoh 1 tersebut mengikuti kaidah bahwa 

huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung 

sehingga kalimat tersebut tidak menyalahi kaidah kebahasaan. 

Bentuk yang tepat dapat dilihat pada kolom bentuk baku tabel 

di atas. 

Contoh 2 pada tabel di atas mengandung kesalahan 

berbahasa dalam hal penggunaan huruf miring yaitu pada kata 

Lombok Post. Kaidah dalam PUEBI menyebutkan bahwa 

huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama 

majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, 

termasuk dalam daftar pustaka. Karena pada contoh 2 di atas 

terdapat nama surat kabar, penulisannya harus menggunakan 

huruf miring sebagaimana tampak pada kolom bentuk baku 

tabel di atas untuk menghindari kesalahan berbahasa dalam 

tataran penerapan PUEBI. 

Contoh 3 merupakan kumpulan gabungan kata. Ada yang 

berupa gabungan kata sehingga menjadi bentuk terikat dan ada 

berupa gabungan kata dengan imbuhan atau unsur serapan 

asing. Kaidah penulisan gabungan kata adalah: (1) Bentuk 

terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, (2) 

Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital 

atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan 

tanda hubung, (3) Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang 

mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan 

huruf awal kapital, (4) Bentuk maha yang diikuti kata dasar yang 

mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa, ditulis 

serangkai. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan 

berbahasa Indonesia dalam tataran penerapan PUEBI dapat 
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dilakukan dengan menggunakan bentuk seperti pada kolom 

bentuk pada contoh 3 di atas.  

Contoh 4 pada tabel 7 di atas termasuk kesalahan 

berbahasa Indonesia dalam hal penerapan PUEBI yaitu pada 

penulisan lambang bilangan tingkat. Penulisan lambang 

bilangan tingkat yang sesuai dengan PUEBI dapat dilakukan 

sebagaimana tertulis pada kolom bentuk baku pada contoh 4 

pada tabel 7.  

Contoh 5 pada tabel 7 di atas mengandung kesalahan 

berbahasa dalam hal penggunaan tanda baca yaitu tanda koma 

dan tanda titik dua. Di antara kaidah yang mengatur tanda 

koma adalah bahwa tanda koma dipakai untuk mengapit 

keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Sedangkan 

kaidah yang mengatur tanda titik dua adalah bahwa tanda titik 

dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti 

pemerincian atau penjelasan. Dengan demikian, untuk 

menghindari kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran 

penerapan PUEBI, bentuk yang disarankan pada contoh 5 di 

atas adalah sebagaimana tertera pada kolom bentuk baku. 

Selain contoh yang tersaji dalam tabel 7 di atas, bentuk-

bentuk kesalahan berbahasa dalam tataran penerapan PUEBI 

dalam media luar ruang dapat dilihat pada data hasil 

pengamatan penulis pada gambar-gambar berikut. 
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Gambar 8. Kesalahan berbahasa Indonesia tataran penerapan kaidah 
bahasa yaitu penulisan unsur serapan  

 

Gambar 8 di atas memperlihatkan penggunaan bahasa 

Indonesia di media luar ruang yaitu nama pusat perbelanjaan. 

Dalam gambar tersebut terdapat kesalahan berbahasa tataran 

penerapan kaidah kebahasaan yaitu penggunaan unsur serapan. 

Penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dilakukan 

dengan empat cara yaitu adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan 

kreasi (Shalima dkk, 2013:34). Adopsi yaitu penyerapan bahasa 

asing dengan mengambil sepenuhnya suatu kosakata bahasa 

asing tanpa adanya perubahan atau penyesuaian dengan kaidah 

bahasa Indonesia. Sedangkan adaptasi dilakukan dengan adanya 

perubahan atau penyesuaian bentuk kosakata yang diserap 

dengan kaidah bahasa Indonesia. Sementara itu, cara 

penerjemahan dilakukan dengan mengambil konsep yang 

terkandung dalam bahasa asing. Adapun cara kreasi dilakukan 

dengan mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa asing 



129 

tanpa mempertimbangkan komposisi atau unsur-unsur bahasa 

asing yang diserap. Realita yang terjadi adalah bahwa kesalahan 

berbahasa pada penggunaan unsur serapan paling banyak terjadi 

dalam masalah adopsi dan adaptasi. Gambar 8 di atas 

menunjukkan penerapan EYD dalam hal penggunaan unsur 

serapan dengan cara adaptasi yang tidak tepat. 

Kesalahan berbahasa pada gambar 8 disebabkan 

penggunaan kata mal yang merupakan unsur serapan secara 

tidak tepat. (Shalima dkk, 2013:34) menyebutkan bahwa 

beberapa contoh kosakata yang diserap dengan cara adopsi 

adalah kata supermarket, palza, mal, dan hotdog. Sebagaiman dilihat 

pada gambar 8 di atas, unsur serapan mal ditulis dengan bentuk 

mall. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Shalima dan 

pakar lain di atas bahwa seharusnya, kosakata yang diserap 

dengan cara adopsi tidak perlu mengalami perubahan apa pun. 

Dengan demikian, bentuk Mataram Mall pada gambar 8 di atas 

tidak sesuai dengan kaidah penulisan unsur serapan. Perbaikan 

kesalahan penulisan unsur serapan pada gambar 8 dapat 

dilakukan dengan mengubah bentuk menjadi Mal Mataram. 

Gambar 9.  Kesalahan berbahasa Indonesia tataran penerapan kaidah 
bahasa yaitu penulisan unsur serapan 
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Berbeda halnya dengan gambar 8, pada gambar 9 terdapat 

papan nama usaha fotokopi yang bertuliskan fotocopy. Bentuk 

fotokopi merupakan unsur serapan bahasa asing yang diserap 

dengan cara adaptasi. Dengan demikian, bentuk serapan yang 

tertulis pada papan nama usaha tersebut tidak sesuai dengan 

kaidah penulisan unsur serapan. Untuk memperbaiki bentuk 

serapan tersebut, harus diganti dengan bentuk yang telah 

diadaptasikan dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu fotokopi.  

Selain dalam tataran ejaan, kesalahan berbahasa tataran 

penerapan kaidah ini sering ditemukan pada penggunaan huruf, 

dan tanda baca. Berikut beberapa kesalahan berbahasa dalam 

tataran berbahasa yang dimaksud. 

 

1. Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital 

Kesalahan penggunaan huruf kapital sangat rentan 

ditemukan pada berbagai naskah dinas. Berikut ini dirincikan 

bentuk-bentuk kesalahan penggunaan huruf kapital pada 

naskah dinas.  

a. Perihal : Permohonan Saksi  

b. Perihal : Rapat Pembahasan Perwal 

c. Perihal : Klarifikasi dan Register Raperda 

 

Penggunaan huruf kapital pada perihal surat di atas tidak 

tepat karena tidak sesuai dengan kaidah. Kaidah menyebutkan 

bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada 

awal kalimat. Kesalahan pada perihal surat tersebut dapat 

diperbaiki menjadi kalimat berikut. 

a.1 Perihal : Permohonan saksi  

b.1 Perihal : Rapat pembahasan perwal 

c.1 Perihal : Klarifikasi dan register raperda 

Selain pada perihal surat di atas, penggunaan huruf kapital 

yang tidak tepat juga tampak pada rincian waktu pelaksanaan 

rapat sesuai penggalan surat berikut. 
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d. …untuk hadir dalam persidangan yang akan 

diselenggarakan pada: 

Hari/Tanggal : Selasa, 15 April 2014 

Waktu  : 10.00 wita – Selesai  

Tempat  : PTUN Mataram 

Agenda  : Mendengarkan keterangan saksi 

Penggunaan huruf kapital pada kata Hari/Tanggal, Waktu, 

Tempat, Agenda dan Mendengarkan tidak tepat karena tidak sesuai 

dengan kaidah. Kata-kata tersebut merupakan kelanjutan dari 

kalimat sebelumnya sehingga harus ditulis dengan huruf kecil. 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa huruf kapital dipakai 

sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Rincian tersebut 

dapat diperbaiki dengan menggunakan huruf kecil pada awal 

kata Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, Agenda, Selesai dan 

Mendengarkan sehingga tampak pada rincian berikut. 

d.1 …untuk hadir dalam persidangan yang akan 

diselenggarakan pada: 

hari,tanggal : Selasa, 15 April 2014 

waktu  : 10.00 wita – selesai  

tempat  : PTUN Mataram 

agenda  : mendengarkan keterangan saksi 

Kesalahan penggunaan huruf kapital juga tampak pada 

penggalan surat yang dibuat oleh Bagian Hukum Pemkot 

Mataram berikut ini. 

e. …instansi saudara yang secara Tupoksi menangani 

perizinan… 

Pada penggalan surat di atas terdapat dua kesalahan 

berbahasa yang terkait dengan kaidah penggunaan huruf kapital. 

Kesalahan tersebut yaitu penggunaan huruf kecil pada kata 

sapaan saudara dan penggunaan huruf kapital pada kata tupoksi 

di tengah kalimat. Kedua kata tersebut tidak sesuai kaidah. 

Seharusnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata 

penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, 
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kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan 

pengacuan. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama 

kata pada awal kalimat. Dengan demikian, perbaikan kalimat 

tersebut menjadi kalimat e.1 berikut. 

e.1 …instansi Saudara yang secara tupoksi menangani 

perizinan… 

Bentuk kesalahan penggunaan huruf kapital yang lain dapat 

dilihat pada penggalan surat yang ditulis oleh Bagian 

Pemerintahan, Sekretaris Daerah, dan Bagian PDEI berikut. 

f. Dalam rangka penerimaan Kunjungan Kerja DPRD 

Kabupaten… 

g. Kami merekomendasikan Pengadaan 1 Unit Printer… 

h. …telah disediakan layanan publik melalui menu Kritik dan 

Saran…  

Kata-kata yang tercetak miring pada penggalan surat di atas 

tidak tepat karena menggunakan huruf kapital di tengah 

kalimat. Agar menjadi tepat, kalimat tersebut dapat diperbaiki 

dengan kalimat berikut ini. 

f.1 Dalam rangka penerimaan kunjungan kerja DPRD 

Kabupaten… 

g.1 Kami merekomendasikan pengadaan satu unit printer… 

h.1 …telah disediakan layanan publik melalui menu kritik dan 

saran… 

Kesalahan penggunaan huruf kapital tidak hanya terdapat 

pada naskah surat dinas tetapi terdapat juga pada laporan 

kegiatan. Misalnya, tampak pada penggalan laporan berikut. 

i. Tujuan Kegiatan  

memberikan pemahaman teknis tentang Penyusunan 

Indikator Kinerja kepada aparatur Pemerintah Kota Mataram 

sehingga mampu menyusun indikator kinerja secara benar. 

 

Kata bercetak miring pada penggalan laporan tersebut tidak 

tepat karena menggunakan huruf kapital di tengah kalimat. 
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Perbaikan kesalahan kata pada penggalan laporan tersebut 

dapat dilakukan dengan menggunakan huruf kecil pada kata 

bercetak miring. Perbaikan tersebut tampak pada kalimat 

berikut.  

i.1 Tujuan Kegiatan  

memberikan pemahaman teknis tentang penyusunan indikator 

kinerja kepada aparatur Pemerintah Kota Mataram sehingga 

mampu menyusun indikator kinerja secara benar. 

 

Bentuk-bentuk kesalahan penggunaan huruf kapital yang 

lain dapat dilihat pada tabel lampiran. 

2. Kesalahan Penggunaan Tanda Titik 

Kesalahan berbahasa tulis dalam hal penggunaan tanda titik 

paling banyak terjadi pada penulisan gelar akademik. Kesalahan 

tersebut tampak pada kutipan surat berikut. 

a. Mataram, 8 Mei 2014 

a.n. Sekda Assisten Tata Praja 

 

Lalu Indra Bangsawan, SH 

b. Sekretaris Daerah, 

 

Ir. H. Lalu Makmur Said, MM 

 

Penulisan gelar akademik pada kedua kutipan surat di atas 

tidak tepat karena tidak sesuai dengan kaidah. Seharusnya, tanda 

titik digunakan untuk memisahkan setiap unsur singkatan gelar 

akademik. Dengan demikian, perbaikan kesalahan di atas  dapat 

dilakukan dengan membubuhkan tanda titik pada setiap unsur 

gelar akademik sehingga menjadi a.1 dan b.1 di bawah ini. 

a.1 Mataram, 8 Mei 2014 

a.n. Sekda Assisten Tata Praja 

 

Lalu Indra Bangsawan, S.H. 
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b.1 Sekretaris Daerah, 

 

Ir. H. Lalu Makmur Said, M.M. 

Selain kesalahan pada singkatan gelar akademik di atas, 

kesalahan penggunaan tanda titik pada surat tersebut tampak 

pada perihal surat berikut. 

c. Perihal : Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja PNS. 

Penggunaan tanda titik pada perihal surat di atas tidak tepat 

karena tidak sesuai dengan kaidah. Seharusnya, tanda titik tidak 

digunakan pada akhir perihal surat. Perbaikan kesalahan 

tersebut tampak pada poin c.1 berikut ini. 

c.1 Perihal : Penyusunan penilaian prestasi kerja PNS 

 

3. Kesalahan Penggunaan Tanda Koma 

Selain kesalahan dalam penggunaan huruf kapital dan tanda 

titik, bentuk kesalahan EYD yang lain adalah kesalahan 

penggunaan tanda koma. Kesalahan penggunaan tanda koma 

tampak pada kutipan surat yang dikeluarkan oleh Bagian 

Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekda Pemkot 

Mataram berikut ini. 

a. Oleh karena itu diminta kepada setiap penyelenggara… 

Kutipan surat tersebut tidak tepat karena tidak sesuai 

dengan kaidah. Salah satu kaidah penggunaan tanda koma yaitu 

dipakai di belakang ungkapan atau kata penghubung antara 

kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di 

dalamnya, oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. 

Dengan demikian, perbaikan kesalahan tersebut dapat 

dilakukan seperti pada a.1 di bawah ini. 

a.1 Oleh karena itu, diminta kepada setiap penyelenggara… 

Selain itu, tanda koma seharusnya dipakai memisahkan dua 

atau lebih gelar akademik yang ditulis berurutan. Kutipan nama 

pada lampiran surat berikut tidak tepat karena tidak sesuai 

dengan kaidah di atas. 
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b. Novita Amir Husin, SH.MH. 

Kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membubuhkan 

tanda koma di antara kedua gelar akademik tersebut sehingga 

menjadi seperti yang tampak pada b.1 berikut ini. 

b.1 Novita Amir Husin, S.H., M.H. 

 

4. Kesalahan Penulisan Huruf Miring 

Kesalahan lain yang berkaitan dengan EYD yang terdapat 

dalam naskah dinas adalah kesalahan dalam penulisan huruf 

miring. Bentuk kesalahan yang ditemukan adalah sebagai 

berikut: 

a. mencerminkan good governance dan clean governance…  

b. memberikan username dan password… 

c. silakan menghubungi helpdesk kami… 

 

Kesalahan berbahasa dalam bidang penggunaan huruf 

miring terdapat pada ketiga kutipan di atas. Kesalahan tersebut 

disebabkan tidak menggunakan huruf miring pada kosakata 

bahasa asing. Kaidah yang seharusnya adalah huruf miring 

dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau 

ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. 

Berdasarkan kaidah tersebut, kesalahan penggunaan huruf 

miring pada poin a–c di atas dapat dilakukan seperti rincian 

berikut. 

a.1 mencerminkan good governance dan clean governance…  

b.1 memberikan username dan password… 

c.1 silakan menghubungi helpdesk kami… 

5. Kesalahan dalam Penggunaan Bentuk Baku dan Tidak 

Baku 

Selain bentuk-bentuk kesalahan di atas, bentuk lain yang 

merupakan kesalahan dalam bidang EYD yang terkait dengan 

penggunaan kata baku dan tidak baku adalah sebagai berikut. 
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Bentuk-bentuk kesalahan morfologi yang terdapat dalam 

naskah dinas dapat dilihat pada uraian di bawah ini.  

a. Dengan ini diminta kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/I pada: 

Hari/Tanggal: Jum’at, 9 Mei 2014 

Jam : 09.45 WITA 

 

b. Untuk TA 2013 nama-nama personil yang duduk di dalam 

LPSE 

c. Pemkot Mataram mewajibkan seluruh pelaksanaan 

pengadaan menggunakan system elektronik 

d. Fasilitator/Nara Sumber yang akan memberikan materi 

adalah Tim Kementrian PAN 

e. Dapat diukur secara obyektif 

 

Beberapa penggalan surat di atas memiliki kesalahan 

berbahasa pada penggunaan kata-kata yang tercetak miring. 

Bentuk tersebut merupakan bentuk tidak baku. Bentuk baku 

yang tepat untuk memperbaiki kesalahan tersebut adalah Jumat, 

personel, sistem, narasumber dan objektif. Beberapa bentuk 

kesalahan penggunaan kata-kata ini bukan suatu kesilapan 

karena terjadi pada beberapa tempat. 

Selain kesalahan dalam penggunaan kata baku dan tidak 

baku di atas, bentuk kesalahan dalam penggunaan kata baku 

dan tidak baku pada naskah dinas adalah kesalahan penggunaan 

afiks. Berikut ini diuraikan beberapa bentuk kesalahan dalam 

kaidah penulisan kata berimbuhan. 

f. Penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan 

pengelolaan… 

g. Penunjukkan personil yang duduk di LPSE ditetapkan 

dengan SK… 

Penggunaan kata yang tercetak miring pada penggalan surat 

di atas tidak tepat. Pada kalimat g, ketidaktepatan kata bercetak 

miring disebabkan spasi di antara unsur kata dasar. Seharusnya 



137 

tidak ada spasi jika gabungan imbuhan melekat pada kata dasar 

yang terdiri atas dua unsur. Sedangkan pada kalimat h bahwa 

penulisan kata yang tercetak miring tidak tepat karena kesalahan 

penggunaan imbuhan pada kata dasar tunjuk. Imbuhan yang 

digunakan pada kata tersebut seharusnya pe-an bukan pe-kan 

untuk menyatakan makna proses (Kridalakasan, 1996). Dengan 

demikian, perbaikan kata bercetak miring pada ketiga kalimat di 

atas tampak pada kalimat-kalimat berikut. 

g.1 Penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan… 

h.1 Penunjukan personil yang duduk di LPSE ditetapkan dengan 

SK… 

Bentuk kesalahan lain dalam bidang penggunaan kata baku 

dan tidak baku pada naskah dinas adalah penggabungan 

imbuhan me-dengan kosakata bahasa asing. Hal tersebut 

merupakan kesalahan dalam hal penggunaan imbuhan.  

h. Pemerintah Kota Mataram melauncing LPSE… 

Kutipan kalimat di atas mengandung kesalahan 

penggunaan imbuhan yaitu pada kata yang bercetak miring. 

Kata yang bercetak miring pada kalimat di atas merupakan 

bentuk turunan dari bahasa Inggris launch yang berarti 

meluncurkan. Kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan 

mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu 

meluncurkan. Dengan demikian, perbaikan kalimat tersebut 

menjadi kalimat di bawah ini. 

i.1 Pemerintah Kota Mataram meluncurkan LPSE… 

  

B. Pemanfaatan Analisis Kesalahan Berbahasa dalam 

Pembelajaran Bahasa 

 

Berdasarkan data-data penggunaan bahasa Indonesia di media 

dalam dan luar ruang yang telah dipaparkan di atas, ditemukan fakta 

bahwa kesalahan berbahasa dapat terjadi pada berbagai tataran 
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linguistik. Hal ini berarti bahwa kesalahan berbahasa sangat terkait 

dengan bidang-bidang kajian linguistik, misalnya fonologi, morfologi, 

sintaksis, semantik, wacana, dan penerapan kaidah-kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Jika dicermati lebih jauh, hasil analisis 

kesalahan berbahasa di media dalam dan luar ruang ini berkaitan 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada berbagai jenjang 

pendidikan.  

Kaitan analisis kesalahan berbahasa Indonesia baik di dalam 

dan luar ruang dapat dilihat dari muatan kurikulum mata pelajaran 

bahasa Indonesia pada berbagai jenjang pendidikan misalnya tentang 

salah satu standar kompetensi yang harus diajarkan adalah 

mengungkapkan informasi dalam bentuk surat dinas, laporan, dan 

resensi. Jika dijabarkan ke dalam beberapa kompetensi dasar, standar 

kompetensi tersebut berisi empat hal yaitu: 

a. menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan unsur-unsur 

dan struktur; 

b. menulis surat dinas berdasarkan isi, bahasa, dan format yang 

baku; 

c. menulis laporan diskusi dengan melampirkan notulen dan 

daftar hadir; dan 

d. menulis resensi buku pengetahuan berdasarkan format baku  

(Dewi dan Darmawati, 2011). 

 

Selain itu, kaitan antara hasil kajian analisis kesalahan berbahasa 

tulisan pada naskah dinas dengan pembelajaran bahasa Indonesia 

ditunjukkan dengan beberapa indikator capaian pembelajaran 

misalnya: 

a. menulis paragraf padu; 

b. melengkapi paragraf dengan kata baku, kata serapan, kata 

berimbuhan, kata ulang, ungkapan dan peribahasa; 

c. menyunting penggunaan kalimat/frasa/kata 

penghubung/istilah dalam paragraf; 

d. menulis surat resmi; 
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e. menyunting kalimat dalam surat resmi; dan 

f. menulis judul karya ilmiah sesuai EYD.  

 

Semua indikator yang disebutkan di atas sangat berkaitan 

dengan hal-hal yang dibahas dalam analisis kesalahan berbahasa baik 

pada media dalam maupun luar ruang. Dengan demikian, hasil 

analisis kesalahan berbahasa sangat relevan dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia pada berbagai jenjang pendidikan yaitu terutama 

pada aspek atau keterampilan menulis. 

Alasan mendasar hasil analisis kesalahan berbahasa harus 

dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia di berbagai jenjang 

pendidikan adalah karena pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh 

dari harapan kita semua. Hal ini dikarenakan pendidikan bahasa 

Indonesia hanya berpusat di ruang kelas saja tanpa ada penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa di 

media dalam dan luar ruang ini dapat menjadi laboratorium bagi 

pelajar/mahasiswa. Mereka bisa diajak menganalisis langsung 

kesalahan berbahas yang ada sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan menyenangkan.  

Realitan yang kita lihat saat ini adalah bahwa para pelajar dan 

mahasiswa pada umumnya masih tidak peduli dengan berbagai 

bentuk kesalahan bahasa yang terjadi di sekitar mereka. Bisa jadi 

ketidakpedulian ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang 

kaidah-kaidah kebahasaan sehingga seolah tidak ada masalah yang 

terjadi. Itulah pentingnya agar pengajar bahasa Indonesia pada 

khususnya selalu mengaitkan kesalahan berbahasa di media dalam dan 

luar ruang dengan pembelajaran di kelas. Harapannya, para pelajar 

dan mahasiswa menjadi lebih peduli dengan penggunaan bahasa 

Indonesia.  

Kita semua tidak berharap bahwa kesalahan berbahasa 

Indonesia dan pengutamaan bahasa asing di media dalam dan luar 

ruang pada berbagai tataran ini menjadi alasan pembenar bagi para 

generasi bangsa ini. Pengutamaan bahasa asing daripada bahasa 
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Indonesia di media luar ruang saat ini nyaris tidak bisa dikendalikan. 

Kita bisa melihat papan iklan yang terpampang di jalan-jalan banyak 

yang menggunakan bahasa iklan dalam bahasa asing, misalnya 

connecting people, talk less do more, go ahead, yang sebetulnya kata-kata 

tersebut sudah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. 

Bentuk lain pengutamaan bahasa asing daripada bahasa Indonesia ini 

adalah saat melakukan percakapan tanpa disadari kita sering 

menyisipkan kata bahasa asing. Misalnya brother, sister, sorry, thank 

you, bye, morning, copy vaste, download, upload, power bank, 

plasdisk, dan oline. Kata-kata ini sering sekali digunakan dalam 

kegiatan sehari-hari padahal semuanya telah memiliki padanan dalam 

bahasa bahasa Indonesia.  

Adanya aturan hukum tentang penggunaan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan ini bermakna 

bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memiliki peran 

penting dalam perkembangan, pengembangan dan pembinaan 

pendidikan bahasa Indonesia. Hal ini karena undang-undang tersebut 

dapat dijadikan dasar hukum yang sah jika terjadi kesalahan berbahasa 

dalam penggunaan bahasa Indonesia terutama bidang pendidikan. 

Berbagai peneltian telah dilakukan dengan mengangkat topik 

tentang kesalahan berbahasa yang dikaitkan dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia di berbagai jenjang pendidikan. Hasil-hasil peneltian 

ini menunjukkan bahwa analisis kesalahan berbahasa di media dalam 

dan luar ruang sangat relevan dengan pembelajaran bahasa Indonesia 

di kelas. Berikut diuraikan beberapa penelitian yang pernah dilakukan. 

1.  “Analisis Kesalahan Berbahasa pada Koran Lombok Post 

Periode Januari sampai dengan April 2009” (Halimah, 2009) 

Penelitian yang mengangkat masalah analisis kesalahan 

berbahasa pernah dilakukan oleh Halimah, (2009). Penelitian yang 

dilakukan Halimah mengambil objek penelitian berupa koran 

Lombok Post periode Januari sampai dengan April 2009. Dalam 

penelitiannya Halimah menemukan lima jenis kesalahan berbahasa 

yang terdapat pada koran Lombok Post. Kelima jenis kesalahan 
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berbahasa dalam koran Lombok Post yang dimaksud meliputi: 

pertama, kesalahan penggunaan tanda baca (kesesuaian dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang baik dan benar). Kedua, kesalahan dalam 

bidang morfologi (seluk-beluk kosakata dan penggunaannya dalam 

berita Lombok Post). Ketiga, kesalahan dalam bidang sintaksis (seluk 

beluk kalimat). Keempat, kesalahan dalam bidang semantik (seluk beluk 

makna kata dalam kalimat). Kelima, kesalahan dalam bidang 

pengetikan (Halimah, 2009). 

Penelitian yang telah dilakukan Halimah memiliki kelemahan 

yaitu tidak adanya persentase kesalahan pada tiap-tiap aspek sehingga 

pembaca tidak mengetahui kesalahan berbahasa yang paling dominan 

dalam bahasa koran Lombok Post. Selain itu, Halimah juga tidak 

menjelaskan relevansi hasil penelitiannya terhadap pembelajaran 

bahasa Indonesia di berbagai lembaga pendidikan. Namun demikian, 

penelitian yang telah dilakukan Halimah memiliki kelebihan yaitu 

mampu menjelaskan berbagai bentuk kesalahan berbahasa yang 

terdapat dalam koran Lombok Post.  

2. “Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Tesis Mahasiswa 

Program Studi Nonpendidikan Bahasa Indonesia Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret” (Handayani, 2012) 

Penelitian lain yang mengankat topik analisis kesalahan 

berbahasa pada dunia pendidikan telah dilakukan oleh Handayani, 

(2012). Penelitian yang telah dilakukan Handayani mengangkat topik 

kesalahan berbahasa dalam tesis mahasiswa program studi 

nonpendidikan bahasa Indonesia Pascasarjana Universitas Sebelas 

Maret. Tujuan penelitian Handayani adalah (1) mendeskripsikan 

bentuk kesalahan berbahasa yang ditemukan dalam tesis mahasiswa 

nonpendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana Universitas 

Sebelas Maret; (2) mendeskripsikan persebaran kesalahan berbahasa 

yang ditemukan dalam tesis mahasiswa nonpendidikan Bahasa 

Indonesia Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret; dan (3) 

mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kesalahan 
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berbahasa dalam tesis mahasiswa nonpendidikan Bahasa Indonesia 

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Bentuk 

kesalahan berbahasa yang ditemukan dalam tesis mahasiswa Program 

Studi Nonpendidikan Bahasa Indonesia Pascasarjana UNS berupa 

kesalahan ejaan, kesalahan diksi, kesalahan kalimat, dan kesalahan 

paragraf. (2) Persebaran kesalahan berbahasa yang ditemukan dalam 

tesis mahasiswa Program Studi Nonpendidikan Bahasa Indonesia 

Pascasarjana UNS adalah: (a) Kesalahan dalam bidang ejaan sebesar 

2246 (57,31%) yang terdiri dari: kesalahan penggunaan huruf huruf 

kapital sebanyak 536; penggunaan huruf miring sebanyak 147; 

penggunaan huruf tebal sebanyak 23; penulisan partikel sebanyak 2; 

penggunaan tanda koma sebanyak 983; penggunaan tanda titik 

sebanyak 363; dan penggunaan kata depan sebanyak 192. (b) 

Kesalahan berbahasa dalam bidang diksi sebesar 1148 (29,29%), 

terdiri dari: kesalahan penulisan kata turunan sebanyak 2; gabungan 

kata sebanyak 28; kebakuan kata sebanyak 297; konjungsi sebanyak 

497; dan ketepatan kata sebanyak 324. (c) Kesalahan berbahasa dalam 

bidang kalimat sebesar 418 (10,67%), terdiri dari; kesalahan kesatuan 

gagasan sebanyak 149; kepaduan kalimat sebanyak 242; dan kelogisan 

kalimat sebanyak 27. (d) Kesalahan berbahasa dalam bidang paragraf 

sebesar 107 (2,73%). (3) Faktor utama yang menjadi penyebab 

kesalahan berbahasa dalam tesis mahasiswa program studi 

nonpendidikan Bahasa Indonesia Pascasarjana UNS adalah 

penguasaan kaidah bahasa Indonesia yang kurang memadai. Selain 

itu, faktor-faktor lain yang menjadi penyebab kesalahan berbahasa, 

antara lain: (a) perhatian terhadap tata bahasa Indonesia yang masih 

kurang, (b) interferensi bahasa pertama dan bahasa asing, dan (c) 

motivasi dan sikap bahasa yang masih kurang.  

3. “Analisis Kesalahan Penerapan Kaidah Kata Baku dalam Karya 

Tulis Ujian Praktik Bahasa Indonesia pada Siswa SMA Negeri 8 

Denpasar” (Tribana, 2012) 
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Tribana (2012) memfokuskan penelitiannya pada penerapan 

kaidah kata baku dalam karya tulis siswa SMA Negeri 8 Denpasar. 

Hasil penelitian Tribana menunjukkan bahwa terdapat banyak 

kesalahan dalam karya tulis siswa SMA Negeri 8 Denpasar. Kesalahan 

yang dimaksud meliputi: kesalahan dalam penulisan kata dasar 

berjumlah 72 karya, kesalahan dalam pilihan kata berjumlah 38 karya, 

kesalahan dalam penulisan imbuhan berjumlah 93 karya, kesalahan 

dalam penulisan kata ulang berjumlah 32 karya, dan kesalahan 

penggunaan atau penulisan kata majemuk berjumlah 11 karya siswa 

(Tribana, 2012). 

Penelitian yang telah dilakukan Tribana (2012) di atas secara 

langsung dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan tingkat 

kemampuan siswa dalam menerapkan kaidah kata baku. Namun, 

topik penelitian yang telah dilakukan Tribana di atas, terlalu sempit 

karena hanya menganalisis penerapan kaidah kata baku. Seharusnya 

penelitian tersebut juga menganalisis kesalahan berbahasa pada aspek 

lain, misalnya kesalahan penggunaan tanda baca, dan kesalahan 

penggunaan kata depan. Hal ini dikarenakan kesalahan berbahasa 

pada penggunaan tanda baca dan penggunaan kata depan sering kali 

terjadi. 

4. “Meningkatkan Keterampilan Menggunakan EYD Melalui 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Bertukar Pasangan” 

(Chodariyah, 2013) 

Penelitian lain yang mengangkat topik penerapan EYD dalam 

pembelajaran adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Chodariyah, 

(2013). Penelitian Chodariyah tersebut bertempat di SD Negeri 

Surojoyo, Candimulyo, Magelang dengan subjek penelitian siswa 

kelas IV. Penelitian yang telah dilakukan Chodariyah merupakan 

penelitian tindakan kelas yang mengangkat topik peningkatan 

keterampilan menggunakan EYD melalui pembelajaran kooperatif 

tipe bertukar pasangan. Teknik pengumpulan data penelitian yang 

digunakan Chodariyah dalam penelitiannya adalah teknik tes tulisan, 

observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil analisis data yang 
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didapatkan Chodariyah dari penelitiannya adalah pada siklus I siswa 

yang diteliti mampu mencapai nilai rata-rata 76,6, sedangkan pada 

siklus II pencapaian nilai rata-rata 86,7. Pembelajaran dengan 

penerapan metode kooperatif tipe bertukar pasangan dapat dikatakan 

berhasil jika dibandingkan dengan pencapaian nilai rata-rata siswa 

sebelum penerapan metode tersebut yaitu sebesar 52,3.  

Kelemahan penelitian yang telah dilakukan Chodariyah terletak 

pada ketidakfokusan objek kajian yang diteliti sebab Chodariyah tidak 

membatasi masalah penggunaan EYD pada jenis karya siswa. Adapun 

kelebihan penelitian yang telah dilakukan Chodariyah terletak pada 

ketepatan penggunaan metode penelitian sehingga hasil analisis 

datanya jelas. Penelitian Chodariyah berkontribusi bagi penulisan 

buku ini terutama penggunaan metode yang tepat untuk 

mendapatkan hasil analisis data yang tepat pula.   

5. “Penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam 

Menulis Berita dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 7 Pujut Tahun Pelajaran 2012/2013” 

(Karap, 2014) 

Penelitian lain dengan topik penerapan kaidah-kaidah 

kebahasaan dalam bahasa tulis telah dilakukan oleh Karap tahun 2014 

yang mengangkat topik penggunaan EYD dalam menulis teks berita 

pada siswa kelas VIII SMPN 7 Pujut. Dalam penelitiannya, Karap 

menguraikan bentuk-bentuk kesalahan penggunaan EYD dalam 

berita yang ditulis siswa. Kesalahan penggunaan EYD yang 

ditemukan Karap dalam penelitiannya adalah kesalahan penggunaan 

huruf kapital, kesalahan penggunaan tanda baca, dan kesalahan 

penggunaan kata depan. Hasil penelitian yang dilakukan Karap 

menunjukkan bahwa persentase pemahaman siswa terhadap 

penggunaan huruf kapital sebesar 77%. Sedangkan persentase 

pemahaman siswa terhadap penggunaan tanda baca dalam menulis 

teks berita adalah 91,16%. Sementara itu, persentase pemahaman 

siswa dalam penggunaan kata depan sebesar 93% (Karap, 2014). 
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Penelitian yang telah dilakukan Karap mengambil siswa SLTP 

sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh siswa SLTP. 

Kesalahan tersebut, tidak hanya terjadi di tataran siswa SLTP, 

melainkan juga terjadi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

bahkan pada pejabat pemerintahan sekalipun sangat berpeluang 

terjadinya kesalahan penggunaan kaidah bahasa Indonesia. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesalahan 

berbahasa di lingkungan pemerintah.    

Kelemahan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Karap 

terletak pada penentuan persentase pemahaman siswa terhadap aspek 

yang diteliti. Hal ini disebabkan, siswa tidak menerapkan semua 

kaidah yang ada pada berita yang ditulis. Artinya, masih banyak 

kaidah yang tidak digunakan siswa sehingga peneliti tidak mengetahui 

kepastian pemahaman siswa terhadap penggunaan kaidah yang tidak 

digunakan. Misalnya, kaidah penulisan huruf kapital sebagai huruf 

pertama kata ganti Anda, dalam berita yang ditulis siswa, siswa tidak 

menggunakan kaidah tersebut sehingga peneliti tidak mengetahui 

apakah siswa memahami kaidah tersebut atau belum. Selain pada 

penggunaan huruf kapital, hal ini juga terjadi pada aspek pengamatan 

lainnya yaitu pada penggunaan tanda baca dan kata depan.  

Penelitian yang telah dilakukan Karap merupakan salah satu 

teknik dalam analisis kesalahan berbahasa yaitu teknik koreksi 

langsung. Dengan teknik koreksi langsung ini siswa dapat melihat dan 

membandingkan kesalahan berbahasa yang dilakukan. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Karap ini secara langsung dapat dimanfaatkan 

dalam pembelajaran bahasa tulisan pada jenjang sekolah SLTP. Selain 

itu, guru bahasa Indonesia secara langsung dapat mengetahui 

kesulitan yang dialami siswa dalam menerapkan kaidah bahasa 

Indonesia. Dengan demikian, penelitian yang telah dilakukan Karap 

ini memiliki relevansi dengan analisis kesalahan berbahasa pada 

berbagai jenjang pendidikan.   
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6. “Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Karya Tulis Ilmiah Guru 

Pembina Golongan IV/a dan Pembelajarannya di Sekolah 

Menengah Atas di Kota Mataram” (Baiq Haimun, 2014) 

Penelitian lain tentang penggunaan bahasa Indonesia di media 

dalam ruang adalah penelitian yang dilakukan oleh Haimun (2014). 

Haimun mengambil sampel pada karya tulis ilmiah guru pembina 

golongan IV/a. Aspek yang diteliti oleh Haimun pada karya tulis 

ilmiah tersebut adalah penggunaan kata baku, penggunaan huruf 

kapital, penulisan kata depan, dan pemakaian tanda baca. Hasil 

penelitian Haimun menunjukkan bahwa masih banyak kesalahan 

berbahasa tulis yang dilakukan oleh guru-guru dalam menulis karya 

ilmiah. Kesalahan-kesalahan yang ditemukan Haimun meliputi: 

kesalahan penggunaan kata baku berjumlah 67 kesalahan, kesalahan 

penulisan kata depan berjumlah 77 kesalahan, kesalahan penggunaan 

huruf kapital berjumlah 320 kesalahan, dan kesalahan penggunaan 

tanda baca berjumlah 918 kesalahan (Haimun, 2014). 

Namun demikian, penelitian yang dilakukan Haimun tidak 

merincikan teknis penerapan hasil penelitian ini pada lembaga 

pendidikan. Hal inilah yang dipandang sebagai kelemahan pada 

penelitian yang dilakukan Haimun. Meski terdapat kekurangan, 

penelitian Haimun memiliki kelebihan yaitu penyajian analisis data 

yang lebih lengkap sehingga dapat diketahui tingkat penguasaan 

kaidah bahasa Indonesia pada karya ilmiah guru yang menjadi sampel 

penelitian Haimun. Selain itu, Haimun membuat kodifikasi data 

sehingga memudahkan pembaca untuk menemukan kesalahan yang 

terdapat pada setiap bagian karya ilmiah yang ditulis guru. Penelitian 

yang telah dilakukan Haimun menjadi rekomendasi bagi para guru 

yang menulis karya ilmiah untuk kenaikan golongan. 
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BAB III 

SIMPULAN 

 

Penggunaan bahasa Indonesia pada berbagai media terus 

mengalami perkembangan seiring dengan berkembanganya sarana 

komunikasi baik lisan maupun tulis. Perkembangan sarana 

komunikasi ini pada satu sisi memberikan kemudahan bagi kita selaku 

pengguna bahasa itu sendiri. Pada sisi lain muncul kebebasan 

berekspresi menggunakan bahasa yang rentan menimbulkan 

kesalahan. Kesalahan berbahasa Indonesia pada berbagai sarana 

komunikasi ini pada dasaranya telah banyak dikaji oleh para peneliti. 

Namun demikian, hasil-hasil kajian yang dimuat dalam bentuk artikel 

pada jurnal, makalah, atau bahkan buku masih melihat penggunaan 

bahasa Indonesia pada satu sisi. Misalnya mengkaji penggunaan 

bahasa Indonesia di media luar ruang/ruang publik saja. Atau 

mengkaji bahasa Indonesia pada dokumen/naskah dinas (sebagai 

representasi penggunaan bahasa di media dalam ruang) saja. Atas 

dasar inilah buku ini disusun sebagai warna baru dalam kajian 

penggunaan bahasa Indonesia. Kebaruan yang dimaksud adalah 

bahwa buku ini menyajikan ihwal penggunaan bahasa pada dua media 

berbeda yaitu media dalam dan luar ruang.  

Dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus 

sebagai bahasa negara harus ditempatkan sesuai dengan peranan dan 

kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara secara 

khusus diatur dalam UUD 1945 pasal 36. Beberapa aturan hukum 

yang mengatur bahasa Indonesia adalah: (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, 

dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, (3) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014  Tentang  

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa  dan Sastra, 

Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, (4) Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penggunaan 

Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil 

Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya, (5) Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan 

Bahasa Indonesia. 

Adanya aturan khusus mengenai penggunaan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa negara ini seharusnya menjadi kewajiban lembaga 

negara untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah 

yang telah ditentukan khususnya dalam bahasa tulisan. Namun, 

aturan ini tidak serta- merta membuat lembaga negara menerapkan 

kaidah bahasa Indonesia tersebut. Dalam penggunaannya, kesalahan-

kesalahan berbahasa baik di media dalam dan luar ruang masih 

dijumpai. Bentuk kesalahan berbahasa yang dapat ditemukan pada 

penggunaan bahasa di media dalam dan luar ruang sangat bervariasi. 

Misalnya, kesalahan dalam bidang fonologi, kesalahan dalam bidang 

morfologi, kesalahan dalam bidang sintaksis baik berupa kesalahan 

pada frasa maupun kesalahan pada klausa, kesalahan dalam bidang 

semantik, kesalahan dalam bidang wacana, dan kesalahan dalam hal 

penggunaan ejaan. 

Ruang lingkup penggunaan bahasa Indonesia di media dalam 

ruang meliputi: (1) Dokumen resmi negara, (2) Pidato resmi presiden, 

wakil presiden, dan pejabat negara yang lain, (3) Bahasa pengantar 

dalam pendidikan nasional, (4) Pelayanan administrasi publik di 

instansi pemerintahan yang meliputi: komunikasi antara 

penyelenggara dan penerima, layanan publik, standar pelayanan 

publik, maklumat pelayanan; dan sistem infomasi pelayanan. Setiap 

bentuk pelayanan adminitrasi publik harus menggunakan bahasa 

Indonesia, (5) Nota kesepahaman atau perjanjian, (6) Sarana 
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komunikasi resmi di lingkungan kerja yang meliputi: disposisi, 

instruksi, verifikasi, konsultasi, advokasi, pengarahan, perundingan, 

wawancara, korespondensi, pengumuman, berita, rapat, diskusi, 

pendataan, koordinasi, pengawasan, pembinaan pegawai, layanan 

publik; dan/atau, komunikasi resmi lain, (7) Laporan  yang dapat 

berupa: pengelolaan kegiatan, laporan pelaksanaan tugas kedinasan, 

laporan kegiatan masyarakat, laporan pengaduan masyarakat, (8) 

Karya ilmiah dapat berupa: disertasi, tesis, skripsi, laporan tugas akhir, 

laporan penelitian, makalah, buku teks, buku referensi, prosiding, 

risalah forum ilmiah, jurnal ilmiah, dan/atau karya ilmiah lain. 

Penyusunan karya ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia 

karena hal ini merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Ruang lingkup penggunaan bahasa Indonesia di media luar 

ruang meliputi: (1) Nama geografi yang meliputi wilayah, provinsi, 

kabupaten, kota, distrik, kecamatan, kelurahan, desa, kampung, 

dusun, gunung, bukit, ngarai, lembah, tanjung, pulau, samudera, laut, 

teluk, selat, sungai, danau, rawa, muara, dan/atau jenis geografi lain. 

(2) Nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, 

perkantoran, dan kompleks perdagangan meliputi: perhotelan, 

penginapan, bandar udara, pelabuhan, terminal, stasiun, pabrik, 

menara, monument, waduk, bendungan, terowongan, tempat usaha, 

tempat pertemuan umum, tempat hiburan, tempat pertunjukan, 

kompleks olahraga, stadion olahraga, rumah sakit, perumahan, rumah 

susun, kompleks permakaman. (3) Nama jalan. (4) Merek dagang 

berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara 

Indonesia atau badan hukum Indonesia. (5) Lembaga pendidikan 

meliputi: satuan pendidikan formal, satuan pendidikan nonformal, 

dan satuan pendidikan informal. (6) Produk barang meliputi: nama 

barang, spesifikasi, bahan dan komposisi, cara pemakaian, cara 

pemasangan, manfaat atau kegunaan, efek samping, ukuran, berat 

atau berat bersih, tanggal pembuatan, masa berlaku/kedaluwarsa, 

pengaruh produk dan nama dan alamat pelaku usaha. (7) Rambu 
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umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi 

lain yang merupakan pelayanan umum. (8) Media massa meliputi: 

media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa ini 

menjadi ruang publik seiring dengan mudahnya diakses oleh publik. 

Prosedur atau metode analisis kesalahan berbahasa cukup 

terwakili dengan beberapa tahapan yaitu: (1) mengumpulkan sampel 

kesalahan, (2) mengidentifikasi kesalahan, (3) menjelaskan kesalahan. 

Hasil analisis kesalahan berbahasa dapat dikaitkan dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia di berbagai jenjang pendidikan. 

Relevansi ini ditunjukkan dengan standar kompetensi yang harus 

diajarkan misalnya: (1) menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan 

unsur-unsur dan struktur; (2) menulis surat dinas berdasarkan isi, 

bahasa, dan format yang baku; (3) menulis laporan diskusi dengan 

melampirkan notulen dan daftar hadir; (4) menulis resensi buku 

pengetahuan berdasarkan format baku; (5) menulis paragraf padu; (6) 

melengkapi paragraf dengan kata baku, kata serapan, kata 

berimbuhan, kata ulang, ungkapan dan peribahasa; (7) menyunting 

penggunaan kalimat/frasa/kata penghubung/istilah dalam paragraf; 

(8) menulis surat resmi; menyunting kalimat dalam surat resmi; dan 

(9) menulis judul karya ilmiah sesuai EYD. 
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SINOPSIS 

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang istimewa dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Bahasa negara 

sekaligus bahasa nasional. Kedudukan ini dikuatkan dengan adanya 

berbagai aturan hukum yang mengatur bahasa Indonesia. Tidak 

tanggung-tanggung, dalam konstitusi tertinggi negeri ini secara lugas 

dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu 

pada pasal XV ayat 36 UUD 1945. Tidak hanya itu, posisi bahasa 

Indonesia ini diatur dalam berbagai aturan hukum di antaranya UU 

Nomor 24 Tahun 2009, PP Nomor 57 Tahun 2014, Perpres Nomor 

16 Tahun 2010, dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Kedudukan 

bahasa Indonesia yang istimewa ini mengakar kuat dari peristiwa 

bersejarah, Sumpah Pemuda. 

Namun demikian, realita yang terjadi di lapangan adalah 

kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia baik di media dalam dan 

luar ruang masih banyak dijumpai. Kesalahan-kesalahan ini mencakup 

berbagai tataran linguistik yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, 

semantik, wacana, dan kaidah-kaidah kebahasaan. Kesalahan-

kesalahan ini tidak boleh diabaikan, namun harus dianalisis dan 

dijadikan bahan pembelajaran diberbagai jenjang pendidikan sehingga 

bahasa Indonesia memang layak memiliki kedudukan yang istimewa. 

Buku yang ada di tangan pembaca ini mengupas bagaimana 

seharusnya menggunakan bahasa Indonesia baik di media dalam 

maupun luar ruang.  

Selamat Membaca! 
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