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1. Pendahuluan 
Bahasa sebagai sebuah sistem sangat berperan dalam mengungkapkan suatu 

gagasan secara tertulis maupun secara lisan. Pemahaman terhadap suatu gagasan 
akan mudah dilakukan jika pengungkapan gagasan itu ditata secara teratur, rapi, 
dan lugas. Demikian halnya dengan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai peng-
ungkap gagasan dalam berbagai ragam, baik dalam ragam hukum maupun dalam 
ragam lain juga akan mudah dipahami jika diungkapkan secara teratur, rapi, dan 
lugas. 

Kemudahan pemahaman terhadap suatu gagasan juga dapat dilakukan dengan 
jalan mengenali atau sekurang-kurangnya mengetahui ciri-ciri tertentu suatu ra-
gam yang digunakan itu. Ciri suatu ragam biasanya tampak menonjol pada penggu-
naan bentuk leksikal tertentu. Misalnya, kata vulkanis, tektonis, lahar, dan gempa 
akan muncul dalam ragam geologi; kata klinis, farmasi, vaksin, zat aditif, repro-
duksi, sperma, dan ovom akan muncul dalam ragam kedokteran atau kesehatan; 
dan kata perdata, pidana, kasasi, tertuduh, terdakwa, dan sanksi akan muncul da-
lam ragam hukum. Selain ciri leksikal, ciri lain, misalnya, ciri morfologis dan sin-
taktis juga dapat digunakan untuk melihat suatu ragam tertentu. 

 
2. Bahasa dalam Perundang-Undangan 

2.1 Kaidah Umum 

 Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan pada dasarnya hanya merupa-
kan salah satu ragam bahasa yang tidak banyak berbeda dengan ragam bahasa 
Indonesia yang lain. Yang membedakan ragam ini dengan ragam yang lain hanyalah 
terletak pada (1) format penyajian yang khas dan (2) pemakaian kata/istilah ter-
tentu beserta terminologinya, sedangkan kaidah yang lain, yaitu kegramatikalan 
kalimat dan penulisannya tetap harus tunduk pada kaidah yang ada. Dengan kata 
lain, bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan haruslah menggunakan ra-
gam bahasa baku atau standar. Bahasa baku atau standar ialah bahasa yang dapat 
dijadikan acuan atau tolok ukur, baik dalam hal kegramatikalan kalimat--menca-
kup struktur kalimat serta bentuk dan pilihan kata--maupun dalam hal penulis-
annya.  

  

2.2 Ciri Bahasa Perundang-undangan 

 Meskipun hanyalah merupakan salah satu ragam bahasa yang tidak banyak 
berbeda dengan ragam bahasa Indonesia yang lain yang tetap tunduk pada kaidah 
tata bahasa (gramatika) bahasa Indonesia baku, ragam bahasa perundang-undangan 
lazimnya mempunyai beberapa ciri berikut, yaitu: 

(a) pasal atau ayat harus diwujudkan dalam bentuk proposisi (kalimat per-
nyataan); 

(b) satu pasal dapat terdiri atas beberapa ayat dan ayat-ayat dalam pasal 
itu harus merupakan satu kesatuan yang padu, padan, dan utuh; 
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(c) bahasa yang digunakan harus lugas, jelas, dan tidak taksa (ambigu atau 
bermakna ganda); 

(d) kalimat yang digunakan harus merupakan kalimat yang efektif (unsur 
minimal kalimat [S-P] harus ada), baik efektif dalam hal struktur mau-
pun dalam hal informasi; dan 

(e) penuangan rumusan dalam perundang-undangan harus mengikuti kaidah 
dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.  

Hal itu diperkuat dengan bunyi Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undang-
an, UU No 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan se-
bagai berikut. 

“Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada ka-
idah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, pe-
nyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya….” 

 

2.2.1 Kelugasan, Kejelasan, dan Ketaktaksaan 

 Bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan harus disusun secara lu-
gas, jelas, dan tidak taksa (ambigu atau bermakna ganda). Kelugasan berkenaan 
dengan informasi yang disampaikan hanyalah yang pokok-pokok dan tidak berbelit-
belit atau tidak perlu berbunga-bunga, sedangkan kejelasan berkenaan dengan ba-
hasa yang digunakan harus terang dan tegas. Sementara itu, ketaktaksaan mensya-
ratkan bahasa perundang-undangan tidak boleh bermakna ganda atau multitafsir. 
Contoh (a) berikut merupakan kalimat yang tidak lugas, sedangkan contoh (b) me-
rupakan kalimat yang lugas. 

(a) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional ter-
bagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan kete-
rampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ra-
muan. 

(b) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional dibe-
dakan menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan kete-
rampilan dan yang menggunakan ramuan. 

 

2.2.2 Keefektifan Kalimat 

 Keefektifan bahasa perundang-undangan dapat terpenuhi jika hakikat kali-
mat efektif itu telah dipahami secara sama, yaitu bahwa kalimat efektif meru-
pakan kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan oleh 
pembicara (penulis) tergambar lengkap dalam pikiran si pendengar (pembaca) atau 
pesan yang diterima oleh pendengar sama dengan yang dikehendaki oleh pem-
bicara. Beberapa ciri kalimat efektif adalah (1) fokus, (2) hemat, (3) utuh, (4) ter-
paut, dan (5) sejajar. 

 Pemfokusan mengisyaratkan bahwa sesuatu atau hal yang dipentingkan 
diletakkan pada bagian awal bukan pada bagian akhir. Penghematan berkenaan de-
ngan pemilihan kata, terutama kata yang bersinonim tidak perlu muncul secara 
bersama. Keutuhan mengharuskan setiap kata di dalam kalimat benar-benar meru-
pakan bagian yang padu (utuh, kompak, atau bersatu) atau merupakan satu kesa-
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tuan, sedangkan keterpautan (kohesi) mengharuskan unsur yang satu dan yang lain 
menjalin hubungan yang serasi, yaitu logis dan jelas bagi pembaca/pendengar. 
Sementara itu, kesejajaran berkenaan dengan keparalelan bentuk (terutama peng-
gunaan imbuhan) dan keparalelan struktur (terutama kalimat majemuk setara). 

  

2.2.2.1 Ketakefektifan karena Bentuk dan Pilihan Kata 

Berikut contoh bahasa dalam perundang-undangan yang tidak menunjukkan 
keefektifan kalimat karena bentuk dan pilihan kata. 

(1) Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, ke-
naikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan 
lain. 

Dari segi struktur, kalimat (1) tersebut telah memenuhi tuntutan kegramatikalan 
kalimat karena unsur-unsur kalimat telah terpenuhi, yaitu pemberian penghargaan 
berfungsi sebagai subjek yang berupa frasa nominal (frasa kata benda), diberikan 
berfungsi sebagai predikat yang berupa verba (kata kerja), dan dalam bentuk tan-
da jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan 
lain berfungsi sebagai keterangan yang berupa frasa preposisional (frasa kata 
depan). Namun, dalam hal pilihan kata, kalimat tersebut belum termasuk kalimat 
yang efektif karena penggunaan bentuk dasar yang sama pada subjek dan predikat, 
yaitu penggunaan bentuk dasar beri meskipun telah mengalami penominalan 
(menjadi pemberian) dan mengalami pemverbaan (menjadi diberikan) Agar men-
jadi bentuk yang efektif seharusnya kalimat tersebut diubah menjadi sebagai 
berikut. 

(1) a. Pemberian penghargaan dapat berbentuk tanda jasa, kenaikan pang-
kat istimewa, uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain. 

b. Pemberian penghargaan dapat diwujudkan dalam bentuk tanda jasa, 
kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan/atau bentuk peng-
hargaan lain. 

 c. Pemberian penghargaan dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat 
istimewa, uang, piagam, dan/atau penghargaan lain. 

 d. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan 
pangkat istimewa, uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain. 

 

2.2.2.2 Ketakefektifan karena Struktur Kalimat yang Tidak Tepat 

Berikut beberapa contoh bahasa dalam perundang-undangan yang tidak me-
nunjukkan keefektifan kalimat karena struktur kalimat yang tidak tepat. 

(2) Pemerintah secara eksplisit berniat mengatur agar setiap orang di nega-
ra ini mendapatkan layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma, jaminan 
hari tua, jaminan pensiun, dan santunan akibat kecelakaan. 

Dari segi struktur, kalimat (2) tersebut telah memenuhi tuntutan kegramatikalan 
kalimat karena unsur-unsur kalimat telah terpenuhi, yaitu pemerintah berfungsi 
sebagai subjek yang berupa nomina, secara eksplisit berfungsi sebagai keterangan 
yang berupa frasa preposisional, berniat mengatur berfungsi sebagai predikat yang 
berupa frasa verbal, dan agar setiap orang di negeri ini mendapatkan layanan ke-

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


4 
 

sehatan dasar secara cuma-cuma, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan san-
tunan akibat kecelakaan berfungsi sebagai keterangan anak kalimat.Namun, dari 
sisi lain kalimat tersebut belum menunjukkan keapikan struktur. Hal itu disebab-
kan verba transitif mengatur seharusnya langsung diikuti nomina atau frasa nomi-
nal yang berfungsi sebagai objek (setiap orang di negeri ini) dan bukan diikuti oleh 
keterangan anak kalimat. Selain itu, agar pada kalimat tersebut seharusnya men-
dahului verba mendapatkan bukan mendahului orang di negeri ini sehingga per-
ubahannya seharusnya seperti berikut. 

Pemerintah secara eksplisit berniat mengatur setiap orang di negara ini agar 
mendapatkan layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma, jaminan hari tua, 
jaminan pensiun, dan santunan akibat kecelakaan.  

Contoh lain tampak sebagai berikut. 

(3) Gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan 
kerja bersama. 

(4) Kewenangan merencanakan kebutuhan obat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tetap memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar pelayanan sedia-
an farmasi dan alat kesehatan yang berlaku secara nasional.  

Jika dianalisis dari segi struktur, tampak bahwa gaji guru yang diangkat oleh satu-
an pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada kalimat (3) dan kewe-
nangan merencanakan kebutuhan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
kalimat (4) berfungsi sebagai subjek, sedangkan berdasarkan perjanjian kerja 
dan/atau kesepakatan kerja bersama pada kalimat (3) dan tetap memperhatikan 
pengaturan dan pembinaan standar pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 
yang berlaku secara nasional pada kalimat (4) berfungsi sebagai kete-
rangan. Dengan demikian, setruktur kalimat (3) dan (4) adalah SK (sub-
jek keterangan).Padahal, syarat minimal sebuah kalimat adalah SP (sub-
jek predikat). Agar kalimat tersebut menjadi benar, predikat kalimat 
harus muncul dalam kalimat itu. Amatilah perbaikan kalimat berikut. 

(3) a. Gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat diberikan berdasarkan perjanjian kerja dan/atau ke-
sepakatan kerja bersama. 

 b. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat digaji berdasarkan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan 
kerja bersama. 

(4) a. Kewenangan merencanakan kebutuhan obat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan pengaturan dan 
pembinaan standar pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 
yang berlaku secara nasional. 

 b. Kewenangan merencanakan kebutuhan obat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pengaturan 
dan pembinaan standar pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 
yang berlaku secara nasional.  
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2.2.2.3 Ketakefektifan karena Kerancuan Pikiran 

Berikut beberapa contoh bahasa dalam perundang-undangan yang tidak 
menunjukkan keefektifan kalimat karena kerancuan pikiran. 

(5) Guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru kare-
na terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas peker-
jaan selama satu bulan atau lebih. 

Kalimat tersebut termasuk kalimat majemuk bertingkat yang terdiri atas induk ka-
limat (guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru) dan 
anak kalimat (karena terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tu-
gas pekerjaan selama satu bulan atau lebih). Semua unsur induk kalimat dan anak 
kalimat telah terpenuhi, tetapi kerancuan pikiran terletak pada keterangan anak 
kalimat, yaitu peletakan posisi adverbia--yang seharusnya berupa frasa preposi-
sional--yang tidak tepat. Jika dicermati tampak bahwa guru diberhentikan tidak 
dengan hormat karena terus menerus melalaikan kewajiban, padahal guru diber-
hentikan karena melalaikan kewajiban secara terus menerus dan bukan karena 
terus menerus. Agar tidak terjadi kerancuan pikiran, kalimat tersebut seharusnya 
adalah sebagai berikut. 

(5) a. Guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru ka-
rena melalaikan kewajiban secara terus menerus dalam menjalankan 
tugas pekerjaan selama satu bulan atau lebih. 

b. Guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru ka-
rena melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan sela-
ma satu bulan atau lebih secara terus menerus. 

Kerancuan pikiran itu juga terdapat pada penulisan pasal atau ayat dalam perun-
dang-undangan yang berbunyi sebagai berikut. 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dalam Pasal … 

Bukankah pasal atau ayat tersebut seharusnya berbunyi 

 Ketentuan mengenai … diatur lebih lanjut dalam Pasal …. 

Ketentuan mengenai … lebih lanjut diatur dalam Pasal… atau 

Contoh lain tampak sebagai berikut. 

(6) Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu yang langka 
diberikan anggaran dan fasilitas khusus oleh pemerintah atau peme-
rintah daerah. 

Jika dicermati, kalimat tersebut aneh sebab dosen yang mendalami dan mengem-
bangkan ilmu yang langka malah akan diberikan anggaran, bukankah seharusnya 
dosen tersebut diberi atau memperoleh anggaran? Perhatikan perbaikan kalimat 
berikut. 

 (6) a. Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka 
diberi (Pemerintah atau pemerintah daerah) anggaran dan fasilitas 
khusus. 

  b. Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka 
memperoleh anggaran dan fasilitas khusus dari pemerintah atau 
pemerintah daerah. 
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  c. Anggaran dan fasilitas khusus dari pemerintah atau pemerintah 
daerah diberikan kepada dosen yang mendalami dan mengembangkan 
bidang ilmu langka. 

 

2.2.2.4 Ketakefektifan karena Penghubung Berlebihan 

 Penggunaan penghubung yang berlebihan dapat menyebabkan struktur kali-
mat menjadi tidak lengkap. 

(7) Jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut maka masyarakat di da-
erah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa bertindak anarkhis. 

Kalimat tersebut sebenarnya termasuk kalimat majemuk bertingkat yang mensya-
ratkan adanya induk kalimat dan anak kalimat atau sebaliknya induk kalimat dan 
anak kalimat. Induk kalimat dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas tanpa 
bergantung pada kalimat yang lain, sedangkan anak kalimat tidak. Anak kalimat 
hanya bisa bermakna jika ada induk kalimat yang menyertainya atau yang menda-
huluinya. Tuturan jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut merupakan anak 
kalimat dan maka masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa 
bertindak anarkhis juga merupakan anak kalimat. Padahal, kalimat majemuk 
bertingkat mensyaratkan adanya induk kalimat dan anak kalimat. Oleh karena itu, 
salah satu dari kedua anak kalimat pada contoh (7) harus dijadikan induk kalimat, 
caranya menanggalkan salah satu penghubung subordinatif yang menjadi penanda 
anak kalimat, yaitu sebagai berikut. 

(7) a. Jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut, masyarakat di da-
erah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa bertindak anarkhis.  

 b. Keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut maka masyarakat di 
daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa bertindak anarkhis. 

Kalimat (7a) merupakan kalimat majemuk bertingkat, sedangkan kalimat (7b) me-
rupakan kalimat majemuk setara. Namun, dalam hal kebakuan, kalimat (7a) lebih 
baku daripada (7b). Kalimat (7b) hanya digunakan dalam ragam lisan. 

 Kata jika, sebab, karena, maka, sehingga, apabila, bila, meskipun, kendati-
pun, sekalipun, walaupun, dan dalam hal merupakan kata penghubung subordinatif 
yang menjadi penanda anak kalimat. Induk kalimat dapat berubah menjadi anak 
kalimat jika dilekati salah satu kata penghubung tersebut. 

 

2.2.2.5 Ketakefektifan karena Ketaksaan 
 Selama satu kalimat ditafsirkan bermacam-macam oleh para pembaca atau 
para pendengar, kalimat itu dapat dipastikan belum termasuk kalimat yang efektif. 
Berikut disajikan beberapa contoh. 

(8) Istri dosen yang baik itu tinggal di Suka Mandi. 
Dari segi struktur, kalimat tersebut termasuk kalimat yang gramatikal sebab unsur-
unsur kalimat telah terpenuhi, yaitu istri dosen yang baik itu merupakan frasa 
nominal yang berfungsi sebagai subjek, tinggal merupakan verba yang berfungsi 
sebagai predikat, dan di Suka Mandi merupakan frasa preposisional yang berfungsi 
sebagai keterangan. Namun, dari segi semantik (makna), kalimat tersebut terma-
suk kalimat yang ambigu sebab klausa sematan yang baik bisa ditafsirkan menje-
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laskan nomina di dekatnya, yaitu menjelaskan dosen dan dapat pula ditafsirkan 
menjelaskan istri dosen. 
 Pemindahan letak dapat mengatasi keambiguan itu. Perhatikan perubahan 
berikut. 
 (8) a. Dosen yang baik itu tinggal di Suka Mandi bersama istrinya. 
  b. Dosen yang baik itu, bersama istrinya, tinggal di Suka Mandi. 
  c. Bersama istrinya, dosen yang baik itu tinggal di Suka Mandi. 
  d. Istri dosen itu baik, ia tinggal di Suka Mandi. 
  e. Dosen itu mempunyai istri yang baik, ia tinggal di Suka Mandi. 
 Berikut contoh kalimat perundang-undangan yang ambigu.  

(9) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan 
kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan 
pemulihan kesehatan gigi untuk mengembalikan fungsi kunyah oleh 
pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta yang dilakukan secara 
terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan.  

Dari segi struktur, kalimat tersebut telah memenuhi kegramatikalan kalimat, yaitu 
pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan frasa nominal yang berfungsi 
sebagai subjek, dilakukan merupakan verba pasif yang berfungsi sebagai predikat, 
dan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam 
bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan pe-
nyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi untuk mengembalikan fungsi kunyah 
oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta yang dilakukan secara terpa-
du, terintegrasi, dan berkesinambungan merupakan frasa preposisional yang ber-
fungsi sebagai keterangan. Namun, dalam hal semantik, kalimat tersebut mempu-
nyai multitafsir, terutama penggunaan keterangan anak kalimat yang berjela-jela. 
Keterangan anak kalimat untuk mengembalikan fungsi kunyah oleh pemerintah 
dan/atau masyarakat serta swasta yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, 
dan berkesinambungan menyebabkan kalimat tersebut bermakna ganda. Jika di-
cermati, benarkah Pemerintah berfungsi sebagai pengembali fungsi kunyah masya-
rakat? 
 Agar tidak ambigu, kalimat tersebut sebaiknya dijadikan dua ayat seperti 
berikut. 

(1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan 
kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan 
pemulihan kesehatan gigi. 

(2) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan untuk mengembalikan fungsi kunyah.  

(3) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau swasta yang 
dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. 

 

 

 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


8 
 

2.2.3 Ketepatan Penulisan 

 Penulisan bahasa perundang-undangan seharusnya sesuai dengan pedoman 
yang tertuang dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Beberapa hal 
yang sering menjadi permasalahan adalah 

(a) penulisan huruf kapital, 
(b) penggunaan tanda baca “…”, 
(c) penulisan huruf miring, dan 
(d) penggunaan tanda koma. 

Kaidah penulisan dapat dilihat pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan, Bab II dan Bab V pedoman tersebut saya lampiran pada makalah 
ini dan merupakan bagian takterpisahkan dari makalah ini. 

 
3. Problematika 
 Banyak ketentuan yang tertuang dalam UU No. 10 yang bertentangan dengan 
ragam bahasa Indonesia baku, baik dalam masalah struktur, pilihan kata, maupun 
penulisannya.  
 
3.1 Masalah Pilihan Kata dan Struktur 

Amatilah contoh berikut. 

e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum 
dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-
Undang tentang Kesehatan yang baru;  

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Kesehatan; 

Butir (e) merupakan anak kalimat yang berstruktur pasif dengan urutan SPK 
{Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (subjek), sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masya-
rakat (predikat), sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang ten-
tang Kesehatan yang baru (keterangan [anak kalimat])}. Namun, penggunaan frasa 
sudah tidak sesuai lagi pada kalimat tersebut merupakan terjemahan harafiah fra-
sa bahasa Jawa uwis ora cocok meneh atau uwis ora pas meneh. Frasa yang tepat 
adalah sudah tidak sesuai atau tidak sesuai lagi. 

Sementara itu, butir (f) sebenarnya juga merupakan anak kalimat yang 
berstruktur KPS (variasi dari SPK), tetapi penggunaan verba aktif membentuk me-
nyebabkan kalimat itu berstruktur KPO. {berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e (keterangan), 
perlu membentuk (predikat), dan Undang-Undang tentang Kesehatan (pelengkap)}. 
Kalimat tersebut tidak termasuk kalimat berstruktur baku bahasa Indonesia karena 
subjek anak kalimat tidak muncul dalam kalimat itu. Agar berstruktur baku, subjek 
anak kalimat harus muncul. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah meng-
ubah verba aktif membentuk menjadi verba pasif dibentuk sehingga menjadi se-
bagai berikut. 
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu dibentuk Undang-Undang ten-
tang Kesehatan; 

Jika dianalisis tampak bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan frasa preposisi-
onal yang berfungsi sebagai keterangan; perlu membentuk merupakan frasa verbal 
yang berfungsi sebagai predikat, dan Undang-Undang tentang Kesehatan merupa-
kan frasa nominal yang berfungsi sebagai subjek. Urutan kalimat tersebut adalah 
KPS. Jika diubah menjadi SPK, urutan kalimatnya menjadi sebagai berikut. 

bahwa Undang-Undang tentang Kesehatan perlu dibentuk berdasarkan per-
timbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
dan huruf e. 

 

3.2 Masalah Penulisan 

 Masalah penulisan mencakup penulisan huruf kapital, penggunaan tanda baca, 
penulisan huruf miring, dan penggunaan tanda koma. Namun, yang sering menye-
babkan “pertikaian” dengan ahli bahasa adalah penggunaan penulisan huruf kapital 
dan tanda petik ganda. Amatilah beberapa contoh berikut. 

 

Pasal 1 

 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual mau-
pun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 
sosial dan ekonomis. 

2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, 
sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan 
dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehat-
an yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. 

 
Pasal 1 ini berupa ketentuan umum, butir-butir yang ada merupakan bagian dari 
pernyataan sebelumnya, dan pasal ini merupakan sebuah kalimat. Jika dibaca satu 
per satu seharusnya berbunyi sebagai berikut. 
 

 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keada-
an sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memung-
kinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Sumber daya di bidang 
kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, sediaan farmasi dan alat 
kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang diman-
faatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah dan/atau masyarakat. 
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Karena kata undang-undang tidak diikuti nama, penulisan undang-undang seharus-
nya tidak menggunakan huruf kapital. Kata kesehatan dan frasa sumber daya di 
bidang kesehatan merupakan bagian dari kalimat itu dan bukan merupakan nama 
diri sehingga kata kesehatan dan frasa sumber daya di bidang kesehatan ditulis 
dengan huruf kecil bukan dengan huruf kapital. Dengan demikian, penulisan secara 
benar Pasal 1 tersebut seharusnya adalah sebagai berikut. 
 

Pasal 1 

 
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual mau-
pun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 
sosial dan ekonomis; 

2. sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, 
sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan 
dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kese-
hatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. 

 
Kata pasal dan ayat yang diikuti nomor merupakan nama diri sehingga 

penulisan p pada pasal dan a pada ayat seharusnya ditulis dengan huruf kapital 
semua, bukan hanya pada huruf p pada kata pasal saja yang ditulis kapital, 
melainkan huruf a pada ayat juga ditulis dengan huruf kapital. 

 
Ketentuan mengenai zat aditif sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 

Bukan 
Ketentuan mengenai zat aditif sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

 
Peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan 

daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan peraturan gubernur yang 
tidak diikuti nama diri tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Nomor, tahun, dan 
tentang yang mengikuti segala jenis peraturan merupakan nama diri. Oleh karena 
itu, jika hal itu disertakan dalam suatu peraturan, peraturan tersebut ditulis de-
ngan huruf kapital. 
 

4. Penutup 

4.1 Simpulan 

 Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia da-
lam perundang-undangan pada dasarnya tidak berbeda dengan bahasa Indonesia 
yang lain, yang membedakannya hanya terletak pada terminologi atau penggunaan 
istilah tertentu, sedangkan yang lain, yaitu bentuk kata, pilihan kata, dan struktur 
kalimat (gramatika) tetap tunduk pada kaidah bahasa Indonesia baku. 

Bahasa perundang-undangan dapat dikatakan efektif jika (1) bentuk kata 
dan struktur kalimat yang dipilih merupakan bentuk yang baku sehingga perumusan 
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pasal dan/atau ayat dilakukan secara tepat dan lugas; (2) kalimat yang dipilih 
merupakan bentuk yang terbaik dan standar, unsur minimal kalimat, yaitu S-P 
harus terpenuhi; dan (3) penuangan rumusan dalam perundang-undangan meng-
ikuti kaidah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.  

 

4.2 Saran 

(1) Perlu peninjauan ulang UU No. 10 terhadap beberapa ketentuan dan contoh 
yang bertentangan dengan kaidah bahasa baku dan kaidah penulisan.  

(2) Para perancang undang-undang seharusnya mempunyai sertifikasi perancang 
undang-undang. 

(3) Para perancang undang-undang menguasai ragam bahasa Indonesia baku, sya-
ratnya ia harus menguasai tata bahasa Indonesia, sebaiknya perlu mengikuti tes 
uji kemahiran bahasa Indonesia. 
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LAMPIRAN 
II. PEMAKAIAN HURUF KAPITAL DAN HURUF MIRING 
A. Huruf Kapital atau Huruf Besar 
1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. 
 Misalnya: 

Dia mengantuk. 
Apa maksudnya? 
Kita harus bekerja keras. 
Pekerjaan itu belum selesai. 

2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 
 Misalnya: 
 Adik bertanya, "Kapan kita pulang?" 
 Bapak menasihatkan, "Berhati-hatilah, Nak!" 
 "Kemarin engkau terlambat," katanya. 
 "Besok pagi," kata Ibu, "dia berangkat." 
3. Huruf .kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama 

Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. 
 Misalnya: 

Allah Alkitab Islam 
Yang Mahakuasa Quran  Kristen 
Yang Maha Pengasih Weda 
Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya. 
Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang Engkau beri rahmat. 

4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan 
keagamaan yang diikuti nama orang. 

 Misalnya: 
Mahaputra Yamin 
Sultan Hasanuddin 
Haji Agus Salim 
Imam Syafii 
Nabi Ibrahim 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan 
keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya: 

Dia baru saja diangkat menjadi sultan. 
Tahun ini ia pergi naik haji. 

5. Huruf kapital dipakai sebagai hum. pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti 
nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau 
nama tempat. 

 Misalnya: 
Wakil Presiden Adam Malik 
Perdana Menteri Nehru 
Profesor Supomo 
Laksamana Muda Udara Husein Sastranegara 
Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian 
Gubernur Irian Jaya 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti 
nama orang, atau nama tempat. 
Misalnya: 

Siapa gubernur yang baru dilantik itu? 
Kemarin Brigadir Jenderal Ahmad dilantik menjadi mayor jenderal. 

6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. 
 Misalnya: 

Amir Hamzah 
Dewi Sartika 
Wage Rudolf Supratman 
Halim Perdanakusumah 
Ampere 

 Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama 
jenis atau satuan ukuran. 
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 Misalnya: 
mesin diesel 
10 volt 
5 ampere 

7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 
 Misalnya: 

bangsa Indonesia 
suku Sunda 
bahasa Inggris 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai 
sebagai bentuk dasar kata turunan. 
Misalnya: 

mengindonesiakan kata asing 
keinggris-ingggrisan 

8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hard, hari raya, dan peristiwa 
sejarah. 

 Misalnya: 
 bulan Agustus   hari Natal 
 bulan Maulid  perang Candu 
 hari Galungan  tahun Hijriah 
 hari Jumat  tarikh Masehi 
 hari Lebaran    
 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
 Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai 

nama. 
 Misalnya: 
 Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. 
 Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. 
9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 
 Misalnya: 

Asia Tenggara   Kali Brantas  
Banyuwangi   Lembah Baliem  
Bukit Barisan   Ngarai Sianok  
Cirebon   Pegunungan Jayawijaya  
Danau Toba  Dataran Tinggi Dieng  
Selat Lombok   Gunung Semeru  
Tanjung Harapan  Jalan Diponegoro  
Teluk Benggala   Jazirah Arab  
Terusan Suez  

 Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur 
nama diri. 
Misalnya: 

berlayar ke teluk 
mandi di kali 
menyeberangi selat 
pergi ke arah tenggara 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama 
jenis. 
Misalnya: 

garam inggris 
gula jawa 
kacang bogor 
pisang ambon 

10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan 
dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. 
Misalnya: 

Republik Indonesia 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak 
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Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 57, Tahun 1972 
 Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga 

pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama.dokumen resmi. 
 Misalnya: 

menjadi sebuah republik 
beberapa badan hukum 
kerja sama antara pemerintah dan rakyat 
menurut undang-undang yang berlaku 

11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat 
pada nama badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 

 Misalnya: 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Rancangan Undang-Undang Kepegawaian 

12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur kata ulang 
sempurna) di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti 
di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. 

 Misalnya: 
Saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. 
Bacalah majalah Bahasa dan Sastra. 
Dia adalah agen surat kabar Sinar Pembangunan. 
Ia menyelesaikan makalah "Asas-Asas Hukum Perdata". 

13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. 
 Misalnya: 

Dr. doktor 
M.A. master of arts 
S.H. sarjana hukum 
S.S. sarjana sastra 
Prof. profesor 
Tn. tuan 
Ny. nyonya 
Sdr. saudara 

14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti 
bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. 

 Misalnya: 
"Kapan Bapak berangkat?" tanya Harto. 
Adik bertanya, "Itu apa, Bu?" 
Surat Saudara sudah saya terima. 
"Silakan duduk, Dik!" kata Ucok. 
Besok Paman akan datang. 
Mereka pergi ke rumah Pak Camat. 
Para ibu mengunjungi Ibu Hasan. 

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang 
tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan. 
Misalnya: 

 Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. 
 Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. 
15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. 

 Misalnya: 
Sudahkah Anda tahu? 
Surat Anda telah kami terima. 

 
B. Huruf Miring 
1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar 

yang dikutip dalam tulisan. 
 Misalnya: 
  majalah Bahasa dan Kesusastraan 
  buku Negarakertagama karangan Prapanca 
  surat kabar Suara Karya 
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2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, 
kata, atau kelompok kata. 
Misalnya: 

Huruf pertama kata abad ialah a. 
Dia bukan menipu, tetapi ditipu. 
Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. 
Buatlah kalimat dengan berlepas tangan. 

3. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing 
kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. 
Misalnya: 

Nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. 
Politik divide et impera pernah merajalela di negeri ini. 
Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi 'pandangan dunia'. 
Tetapi: 
Negara itu telah mengalami empat kali kudeta. 

Catatan: 
Dalam tulisan tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi satu 
garis di bawahnya. 

 
V. PEMAKAIAN TANDA BACA 
A. Tanda Titik (.) 
1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan per-tanyaan atau seruan. Misalnya: 

Ayahku tinggal di Solo. 
Biarlah mereka duduk di sana. 
Dia menanyakan siapa yang akan datang. 
Hari ini tanggal 6 April 1973. 
Marilah kita mengheningkan cipta. 
Sudilah  kiranya  Saudara  mengabulkan  permohonan 
ini. 

2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. 
 Misalnya: 

a. III. Departemen Dalam Negeri 
 A. Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa 
 B. Direktorat Jenderal Agraria 
  1. … 
b.1. Patokan Umum 
 1.1 Isi Karangan 
 1.2 Ilustrasi 
 1.2.1 Gambar Tangan 
 1.2.2 Tabel 
 1.2.3 Grafik 

Catatan: 
Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau hunif dalam suatu bagian atau ikhtisar jika 
angka atau huruf itu raerupakan yang terakhir dalam deretan angka: atau huruf. 

3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. 
 Misalnya: 
  pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik) 
4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka 

waktu. 
 Misalnya: 

1.35.20 jam (1 jam, 35 menit, 20 detik) 
0.20.30 jam (20 menit, 30 detik) 
0.0.30 jam (30 detik) 

5. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda 
tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Misalnya: 

Siregar, Merari. 1920. Azab dan Sengsara, Weltevreden: Balai Poestaka. 
6a. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. 
 Misalnya: 

Desa itu berpenduduk 24.200 orang. 
Gempa yang terjadi semaiam menewaskan 1.231 jiwa. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


16 
 

6b. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak 
menunjukkan jum-lah. 

 Misalnya: 
Ia lahir pada tahun 1956 di Bandung. 
Lihat halaman 2345 dan seterusnya. 
Nomor gironya 5645678. 

7. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang raerupakan kepala karangan atau kepala 
iiustrasi, tabel, dan sebagainya. 

 Misalnya: 
  Acara Kunjungan Adam Malik 
  Bentuk dan Kebudayaan (Bab I UUD'45) 
  Salah Asuhan  
8. Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim dan tanggal surat atau (2) nama dan 

alamat penerima surat. 
Misalnya: 

Jalan Diponegoro 82 
Jakarta 
1 April 1991 
 
Yth. Sdr. Moh. Hasan  
Jalan Arif 43  
Palembang 
 
Kantor Penempatan Tenaga 
Jalan Cikini 71 
Jakarta 
 

B. Tanda Koma (,) 
1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. 

Misalnya: 
Saya membeli kertas, pena, dan tinta. 
Surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus me- 
merlukan perangko. 
Satu, dua, ... tiga! 

2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya 
yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan, Misalnya: 

Saya ingin datang, tetapi hari hujan. 
Didi bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim. 

3a. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu 
mendahului induk kalimatnya. 

Misalnya: 
Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. 
Karena sibuk, ia lupa akan janjinya. 

3b.Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kali-mat dari induk kalimat jika anak kalimat 
itu mengiringi induk kalimatnya. 

 Misalnya: 
Saya tidak akan datang kalau hari hujan. 
Dia lupa akan janjinya karena sibuk. 
Dia tahu bahwa soal itu penting. 

4. Tanda koma dipakai di  belakang kata  atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat 
pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, 
dan akan tetapi. 

 Misalnya: 
...Oleh. karena itu, kita harus berhati-hati. 
...Jadi, soalnya tidak semudah itu. 

5. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang 
lain yang terdapat di dalam kalimat. 

 Misalnya: 
0, begitu? 
Wah, bukan main I 
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Hati-hati, ya, nanti jatuh. 
6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. (Lihat 

juga pemakaian tanda petik, Bab V, Pasal L dan M.) 
 Misalnya: 

Kata Ibu, "Saya gembira sekali'." 
"Saya gembira sekali,"kata Ibu, "karena kamu lulus." 

7. Tanda koma dipakai di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian alamat, (iii) tempat dan 
tanggal, dan (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 

 Misalnya: 
Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan 
Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta. 
Sdr. Abduilah, Jalan Pisang Batu 1, Bogor 
Surabaya, 10 Mei 1960 
Kuala Lumpur, Malaysia 

8. Tanda koma dipakai untuk mencerajkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar 
pustaka. 

 Misalnya: 
Alisjahbana, Sutan Takdir. 1949. Tatabahasa Bam Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Djakarta: 
PT Pustaka Rakjat. 

9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. 
 Misalnya: 

W.J.S. Poerwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karang-mengarang (Yogyakarta: UP 
Indonesia, 1967), him. 4 

10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk 
membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. 
Misalnya: 

B. Ratulangi, S.E. 
Ny. Khadijah, M.A. 

11. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan 
dengan angka. 
Misalnya: 

12,5 m 
Rp12,50 

12.Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambah-an yang sifatnya tidak membatasi. 
(Lihat juga pemakaian tanda pisah, Bab V, Pasal F.) 

 Misalnya: 
  Guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali. 

Di daerah kami, misalnya, masih banyak orang laki-laki yang makan sirih. 
Semua siswa, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mengikuti latihan paduan suara. 

Bandingkan dengan keterangan pembatas yang pemakaiannya tidak diapit tanda koma: 
Semua siswa yang lulus ujian mendaftarkan namanya pada panitia. 

13. Tanda koma dapat dipakai—untuk menghindari salah baca—di belakang keterangan yang 
terdapat pada awal kalimat. 
Misalnya: 
 Dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang bersungguh-

sungguh. 
 Atas bantuan Agus, Karyadi mengucapkan terima kasih. 
Bandingkan dengan: 
 Kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam pembinaan dan pengembangan 

bahasa.  
 Karyadi mengucapkan terima kasih atas bantuan Agus. 

14. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang 
mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda 
seru. 
Misalnya: 

"Di mana Saudara tinggal?" tanya Karim. 
"Berdiri lurus-lurus!" perintahnya. 
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C. Tanda Titik Koma (;) 
1. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan 

setara. 
 Misalnya: 
  Malam makin larut; pekerjaan belum selesai juga. 
2. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kali mat 

yang setara di dalam kalimat majemuk. 
 Misalnya: 

 Ayah mengurus tanamannya di kebun itu; Ibu sibuk bekerja di dapur; Adik menghafal nama-
nama pahlawan nasional; saya sendiri asyik mendengarkan siaran "Pilihan Pendengar". 

 
D. Tanda Titik Dua (:) 
1a. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernya-taan lengkap jika diikuti rangkaian atau 

pemerian. 
 Misalnya: 
  Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan lemari. 
  Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan itu: hidup atau mati. 
1b. Tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang 

mengakhiri pernyataan. 
 Misalnya: 

Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. 
Fakultas itu mempunyai jurusan ekonomi umum dan jurusan ekonomi perusahaan. 

2. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. 
 Misalnya: 

a. Ketua   : Ahmad Wijaya 
Sekretaris   : S. Handayani 

 Bendahara    : B. Hartawan 
b. Tempat Sidang  : Ruang 104 
 Pengantar Acara  : Bambang S. 
 Hari   : Senin 
 Waktu   : 09.30 

3. Tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam 
percakapan. 

 Misalnya: 
Ibu   : (meletakkan beberapa kopor) 
    "Bawa kopor ini, Mir!" 
Amir  : "Baik, Bu." (mengangkat kopor dan masuk) 
Ibu   : "Jangan lupa. Letakkan baik-baik!" 
    (duduk di kursi besar) 

Tanda titik dua dipakai (i) di antara jilid atau nomor dan halaman, (ii) di antara bab dan ayat 
dalam kitab suci, (iii) di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta (iv) nama kota dan 
penerbit buku acuan dalam karangan. 

 Misalnya: 
Tempo, I (1971), 34:7 
Surah Yasin:9 
Karangan Ali Hakim, Pendidikan Seumur Hidup: Sebuah Studi, sudah terbit. 
Tjokronegoro, Sutomo. 1968. Tjukupkah Saudara Membina Bahasa Persatuan Kita? 
Djakarta: Eresco. 

 
E. Tanda Hubung (-) 
1. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. 
 Misalnya: 
 

Di samping cara-cara lama itu ada ju- 
ga cara yang baril. 

 
 Suku kata yang berupa satu vokal tidak ditempatkan pada ujung baris atau pangkal baris 
 Misalnya: 
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Beberapa pendapat mengenai masalah itu telah 
disampaikan....  
Walaupun sakit, mereka tetap tidak mau 
beranjak.... 

 
atau 
 

Beberapa pendapat mengenai masalah 
itu telah disampaikan.... 
Walaupun sakit, mereka tetap tidak mau 
beranjak.... 

  
 Bukan 
 

Beberapa pendapat mengenai masalah i-tu telah 
disampaikan.... 
Walaupun sakit, mereka tetap tidak ma-u 
beranjak.... 

 
2. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan 

bagian kata di depannya pada pergantian baris. 
 Misalnya: 
 

Kini ada cara yang baru untuk meng- 
ukur panas. 
Kukuran baru itu memudahkan kita me- 
ngukur kelapa. 
Senjata ini merupakan alat pertahan- 
an yang canggih. 
Akhiran -i tidak dipenggal supaya jangan 
terdapat satu huruf saja pada pangkal baris. 

 
3. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. 
 Misalnya: 

anak-anak 
berulang-ulang 
kemerah-merahan 

 Angka 2 sebagai tanda ulang hanya digunakan pada tulisan cepat dan notula dan tidak dipakai 
pada teks karangan. 

4. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. 
Misalnya: 

p-a-n-i-t-i-a 
8-4-1973 

5. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas (i) hubungan bagian-bagian kata atau 
ungkapan, dan (ii) penghilangan bagian kelompok kata. 

 Misalnya: 
ber-evolusi 
dua puluh lima-ribuan (20 x 5.000) 
tanggung jawab dan kesetiakawanan social 

 Bandingkan dengan: 
be-revolusi 
dua-puluh-lima-ribuan (1 x 25.000) 

6. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan (i) se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan 
huruf kapital, (ii) ke- dengan angka, (iii) angka dengan -an, dan (iv) singkatan berhuruf kapital 
dengan imbuhan atau kata, dan (v) nama jabatan rangkap. 
Misalnya: 

se-Indonesia 
se-Jawa Barat 
hadiah ke-2 
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tahun 50-an 
mem-PHK-kan 
hari-H 
sinar-X 
Menteri-Sekretaris Negara 

7. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. 
 Misalnya: 

di-smash 
pen-tackle-an 
 

F. Tanda Pisah (—) 
1. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun 

kalimat. 
 Misalnya: 

 Kemerdekaan bangsa itu—saya yakin akan tercapai— diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 
2. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat 

menjadi lebih jelas. 
 Misalnya: 

 Rangkaian temuan ini—evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom—telah 
mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. 

3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan arti 'sampai'. 
 Misalnya: 

1910—1945 
Tanggal 5—10 April 1970 
Jakarta—Bandung 

Catatan: 
 Dalam pengetikan, tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum 

dan sesudahnya. 
 
G. Tanda Elipsis (...) 
1. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, 
 Misalnya: 
  Kalau begitu ... ya, marilah kita bergerak. 
2. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang 

dihilangkan. 
 Misahiya: 
  Sebab-sebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. 
Catatan: 
 Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai empat buah titik; tiga 

buah untuk menandai penghilangan teks dan satu untuk menandai akhir kalimat. 
 Misalnya: 
  Dalam tulisan, tanda baca harus digunakan dengan hati-hati.... 
 
H. Tanda Tanya (?) 
1. Tanda tanya dipakai pada akhlr kalimat tanya. 
 Misalnya: 
  Kapan ia berangkat? Saudara tahu, bukan? 
2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk me-nyatakan bagian kalimat yang disangsikan 

atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 
 Misalnya: 
  Ia dilahirkan pada tahun 1683 (?) 
  Uangnya sebanyak 10 juta rupiah (?) hilang. 
 
I. Tanda Seru (!) 
Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang 
menggambarkan kesung-guhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. 
 Misalnya: 

Alangkah seramnya peristiwa itu! 
Bersihkan kamar itu sekarang juga! 
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Masakan! Sampai hati juga ia meninggalkan anak istrinya. 
Merdeka! 
 

J. Tanda Kurung ((...)) 
1. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau pen-jelasan. 
 Misalnya: 

 Bagian Perencanaan sudah selesai menyusun DIK (Daftar Isian Kegiatan) kantor itu. 
2. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok 

pembicaraan. 
 Misalnya: 

 Sajak Tranggono yang berjudul "Ubud" (nama dan tempat yang terkenal di Bali) ditulis pada 
tahun 1962. 

 Keterangan itu (lihat Tabel 10) menunjukkan arus perkembangan baru dalam pasaran dalam 
negeri. 

3. Tanda kurung raengapit huruf atau kata yang kehadiran-nya di dalam teks dapat dihilangkan. 
 Misalnya: 

Kata cocaine diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain(a). 
Pejalan kaki itu berasal dari (kota) Surabaya. 

4. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. 
 Misalnya: 

 Faktor produksi menyangkut masalah (a) alam, (b) tenaga kerja, dan (c) modal. 
 

K. Tanda Kurung Siku ([...]) 
1. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan 

pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda 'itu menyatakan bahwa 
kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. 

 Misalnya: 
  Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik. 
2. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. 
 Misalnya: 

 Persamaan kedua proses ini (perbedaannya [lihat halaman 35--38] tidak dibicarakan) perlu 
dibentangkan di sini. 

 
L. Tanda Petik ("…") 
1. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan 

tertulis lain. 
 Misalnya: 

 "Saya belum siap," kata Mira, "tunggu sebentar!" Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, "Bahasa 
negara ialah bahasa Indonesia." 

2. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 
 Misalnya: 
  Bacalah "Bola Lampu" dalam buku Dari Suatu Masa, dari Suatu Tempat. 

 Karangan Andi Hakim Nasoetion yang berjudul "Rapor dan Nilai Prestasi di SMA" diterbitkan 
dalam Tempo. 

  Sajak "Berdiri Aku" terdapat pada halaman 5 buku itu. 
3. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. 
 Misalnya: 
  Pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara "coba dan ralat" saja. 

 Ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama "cutbrai". 
4. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. 
 Misalnya: 
  Kata Tono, "Saya juga minta satu." 
5. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang 

mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian 
kalimat. 

 Misalnya: 
  Karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan "si Hitam". 
  Bang Komar sering disebut "pahtawan"; ia sendiri tidak tahu sebabnya.  
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Catatan: 
 Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup pada pasangan tanda petik itu ditulis sama 

tinggi di sebelah atas baris. 
 
M. Tanda Petik Tunggal ('...') 
1. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. 
 Misalnya: 

 Tanya Basri, "Kau dengar bunyi 'kring-kring' tadi?" "Waktu kubuka pintu kamar depan, 
kudengar teriak anakku, 'Ibu, Bapak pulang', dan rasa letihku lenyap seketika," ujar Bapak 
Hamdan. 

2. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata ungkapan asing. (Lihat 
pemakaian tanda kurung, Bab V, Pasal J.) 

 Misalnya: 
  feed-back "balikan1 
 
N. Tanda Garis Miring 
1. Tanda gans miring dipakai dalam nomor surat dan no-mor pada alamat dan penandaan masa 

satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim. 
 Misalnya: 

No. 7/PK/1973 
Jalan Kramat 11/10 
tahun anggaran 1985/1986 

2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, atau tiap. Misalnya: 
mahasiswa/mahasiswi 
harganya Rpl50,00/lembar 

   
O. Tanda Penyingkat atau Apostrof (') 
Tanda penyingkat atau apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. 
 Misalnya: 

 Ali 'kan kusurati. ('kan = akan) 
 Malam 'lah tiba. ('lah = telah) 
 1 Januari '88 ('88 = 1988) 
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