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Peristilahan Komputer dalam Bahasa Indonesia: 
Sebuah Catatan Kecil Perencanaan Bahasa 

 
I Made Sudiana 

 

1. Pendahuluan 

Peristilahan merupakan hal yang penting dalam sebuah bahasa. Sebuah bahasa 

pasti mempunyai istilah tertentu dalam mengungkapkan suatu bidang tertentu. 

Demikian juga halnya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menggunakan 

istilah tertentu untuk mengungkapkan hal atau bidang tertentu. 

Kalau dirujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2003, istilah bermakna 

(1) kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, 

proses, keadaan, atau sifat yang khas bidang tertentu; (2) sebutan; nama: janda muda 

disebut dengan istilah ”janda kembang”; (3) kata atau ungkapan khusus.  

Di samping kata istilah, ada pula kata turunan istilah yang lain, yaitu 

peristilahan dan pengistilahan. Peristilahan bermakna perihal istilah, sedangkan 

pengistilahan bermakna proses, cara, perbuatan mengistilahkan. 

Dalam bahasa Indonesia istilah dibentuk dalam berbagai bidang. Bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi banyak sekali menyerap istilah asing. Penyerapan istilah 

ini perlu menggunakan mekanisme sesuai dengan aturan kebahasaan, dalam hal ini 

aturan bahasa Indonesia. 

Dendy Sugono (2005) mengungkapkan perkembangan bidang teknologi telah 

mencapai kemajuan yang amat berarti. Teknologi komputer, misalnya, telah 

menghasilkan alat bantu kerja yang tidak hanya urusan tulis dan cetak, tetapi telah 

mampu menerobos teknologi komunikasi. Perpaduan kemajuan teknologi komputer 

dan teknologi komunikasi telah melahirkan kosakata/istilah baru di bidang itu. Karena 

teknologi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, datang dari mancanegara, 

kosakata/istilah yang digunakan pastilah kosakata/istilah dalam bahasa asing, bahasa 

Inggris. Pengalihan kosakata/istilah bidang ilmu itu ke dalam bahasa Indonesia, kalau 

tidak secepatnya dilakukan, akan menghadapi kendala. Pengalaman selama ini ialah 

bahwa pengalihan kata/istilah bahasa Inggris, yang telah lama digunakan, ke dalam 

bahasa Indonesia cenderung tidak diterima masyarakat. Tidak demikian halnya 

dengan kata/istilah yang baru masuk dalam kehidupan masyarakat langsung dialihkan 

ke dalam bahasa Indonesia dan diperkenalkan kepada masyarkat pengguna bahasa 

Indonesia. Kata/istilah itu langsung diterima dan digunakan oleh masyarakat. Oleh 
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karena itu, pengalihan kata/istilah asing ke dalam bahasa Indonesia harus dilakukan 

secepat-cepatnya agar istilah asing tersebut tidak lebih dahulu memasyarakat. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, perencanaan bahasa terutama dalam bidang 

kata dan istilah amat penting dilakukan. Istilah bidang teknologi informasi serta 

aplikasinya perlu mendapat perhatian. 

 

2. Rumusan Masalah 

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2001 

tentang Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia. 

Dikeluarkannya Inpres ini tentu berimplikasi terhadap bagaimana mengindonesiakan 

peristilahan bidang komputer yang berasal dari bahasa asing (Inggris) ini. Pertanyaan 

yang muncul adalah bagaimana tata cara penyerapan istilah bahasa asing (Inggris) ke 

dalam bahasa Indonesia? 

 

3. Dasar Teori 

3.1 Perencanaan Bahasa 

Istilah perencanaan bahasa atau language planning pertama kali diperkenalkan 

oleh Haugen (1959). Dalam artikelnya, Haugen mengemukakan bahwa perencanaan 

bahasa adalah suatu usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang 

diinginkan oleh para perencana. Usaha-usaha tersebut misalnya menyiapkan ortografi, 

penyusunan tatabahasa dan kamus yang normatif sebagai panduan untuk penulis dan 

pembicara dalam suatu komunitas bahasa yang tidak homogen (Cooper, 1989:29, 

Moeliono, 1981:5).  

Perencanaan bahasa tersebut sangat diperlukan untuk memecahkan berbagai 

masalah kebahasaan. Neustupny (1970) (dalam Moeliono 1981:6) mengungkapkan 

masalah bahasa timbul akibat adanya ketakpadanan atau ketakadakekuatan dalam 

bahasa. Ketakpadanan yang pertama menyangkut ragam bahasa tertentu di dalam 

masyarakat, sedangkan ketakpadanan kedua bertalian dengan penggunaan bahasa 

orang seorang. Untuk menangani kedua macam masalah kebahasaan tersebut 

diusulkan dengan dua cara, yaitu: 

(1) Ancangan garis haluan (policy approach) 
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Hal ini menangani masalah seperti pemilihan bahasa kebangsaan, 

pembakuan bahasa, keberaksaan (literacy), tata ejaan, dan pelapisan 

bahasa yang beragam.  

(2) Ancangan pembinaan (cultivation approach).  

Ancangan ini dicirikan oleh perhatian utama pada masalah ketepatan dan 

keefisienan dalam pemakaian bahasa, langgam bahasa (style), dan kendala 

(constraint) dalam berkomunikasi.  

Neustupny (1968) (dalam Moeliono 1981: 6-7) mengingatkan bahwa ada tiga 

hal yang perlu diperhatikan jika kita akan melakukan perencanaan suatu bahasa, yaitu: 

(1) tata hubungan antara kode bahasa dan ujaran; 

(2) tata hubungan antara kode bahasa dan pola perilaku kemasyarakatan yang 

lain; 

(3) hubungan antara komunikasi verbal dan yang bukan verbal.  

Selain itu, perencanaan bahasa juga harus dilakukan dari berbagai sudut 

pandang sosiolinguistik, sosiologi, sosial psikologi, ilmu politik, dan ekonomi karena 

perencanaan bahasa tidak dapat dilakukan terpisah dari perencanaan sosial (Rubin & 

Jernudd, 1975). 

Selanjutnya perencanaan bahasa dapat dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu corpus 

planning dan status planning, dan acquisition planning. Penjelasan mengenai ketiga 

dimensi tersebut adalah sebagai berikut. 

Corpus planning mengacu pada intervensi terhadap suatu bahasa. Hal ini 

mungkin diperoleh dengan cara menciptakan kosakata baru, memodifikasi yang lama, 

atau menyeleksi bentuk-bentuk alternatif. Corpus planning bertujuan untuk 

mengembangkan sumber-sumber suatu bahasa, sehingga bahasa tersebut dapat 

menjadi media yang tepat untuk suatu komunikasi untuk suatu bentuk dan topik 

wacana yang baru, dengan dilengkapi dengan istilah-istilah yang diperlukan untuk 

suatu urusan adminsitrasi, pendidikan, dan lain-lain.  

Corpus planning seringkali berhubungan dengan standardisasi sebuah bahasa 

yang meliputi persiapan untuk sebuah ortografi, tatabahasa, dan kamus yang normatif 

sebagai panduan bagi penulis dan pembicara dalam suatu komunitas bahasa. Usaha 

dalam pemurnian bahasa dan penghilangan kosakata asing dalam suatu bahasa juga 

termasuk dalam corpus planning, seperti juga pembaruan pelafalan dan pengenalan 

sistem tulisan yang baru. Untuk bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak memiliki 
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bahasa tulis, langkah pertama yang harus diambil dalam corpus planning adalah 

pengembangan sistem penulisan.  

Status planning mengacu pada usaha-usaha untuk mempengaruhi 

pengalokasian fungsi-fungsi suatu bahasa di dalam suatu komunitas bahasa. Biasanya 

pengalokasian fungsi-fungsi bahasa tersebut terjadi secara spontan, tetapi tentu saja 

ada beberapa yang terjadi sebagai hasil dari sebuah perencanaan. Beberapa usaha 

yang termasuk ke dalam status planning, misalnya pemilihan status, pembuatan 

sebuah bahasa yang khusus, menentukan berbagai bahasa resmi, bahasa nasional, dan 

lain-lain. Seringkali usaha ini akan menaikkan derajat sebuah bahasa atau dialek 

menjadi suatu ragam yang bergengsi dalam suatu persaingan antardialek.  

Penentuan status bahasa dalam status planning disesuaikan dengan fungsi-

fungsi yang dimiliki oleh bahasa tersebut, misalnya sebagai alat komunikasi 

masyarakat, sebagai bahasa nasional, dan lain-lain.  

Acquisition planning menitikberatkan pada pengajaran dan pembelajaran 

bahasa, baik itu bahasa nasional, bahasa kedua atau bahasa asing. Hal ini meliputi 

usaha-usaha untuk mempengaruhi jumlah pengguna dan distribusi suatu bahasa dan 

aksaranya yang didapatkan dengan membuat suatu kesempatan dan insentif untuk 

mempelajari bahasa yang bersangkutan. Acquisition planning berhubungan langsung 

dengan penyebaran suatu bahasa. Hal ini biasanya dilakukan oleh suatu badan yang 

bertanggung jawab terhadap pengembangannya baik dalam tingkat nasional, regional, 

atau lokal seperti British Council, Alliance Francaise, Goethe Institut, Japan 

Foundation, dan lain-lain.  

 

3.2 Sekilas Tentang Perencanaan Bahasa di Indonesia 

Menurut Chaer dan Agustina (1995) di Indonesia kegiatan yang serupa dengan 

language planning ini sebenarnya sudah berlangsung sebelum nama itu diperkenalkan 

oleh Haugen, yakni sejak zaman pendudukan Jepang ketika ada Komisi Bahasa 

Indonesia sampai ketika Alisjahbana menerbitkan majalah Pembinaa Bahasa 

Indonesia tahun 1948. Malah kalau dilihat lebih jauh, language planning di Indonesia 

sudah dimulai sejak Van Ophuijsen menyusun ejaan bahasa Melayu (Indonesia) pada 

tahuan 1901, disusul dengan berdirinya Commisie voor de Volkslectuur tahun 1908, 

yang pada tahun 1917 menjadi Balai Pustaka; lalu disambung dengan Sumpah 

Pemuda tahun 1928, dan kemudian Kongres Bahasa I tahun 1938 di Kota Solo. 
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Perencanaan bahasa berlangsung dalam suatu proses yang terencana memakan 

waktu lama dan secara maraton. Dalam hubungan dengan hal tersebut, Alwasilah 

(1990) mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia yang sekarang kita miliki ini pun 

memiliki bentuk yang demikian setelah menjalani tahapan historis yang tidak 

sebentar. Kalaulah Sumpah Pemuda 1928 melambangkan kebahasaan nasional yang 

akan diperjuangkan, maka perjuangan itu dijabarkan dalam beberapa kejadian di 

antaranya sebagai berikut. 

a. Kongres Bahasa Indonesia, I di Solo, 1938; 

b. Penerbitan Balai Pustaka, 1938; 

c. Penyerahan Belanda kepada Jepang yang membuat bahasa Indonesia 

menjadi bahasa pengantar di seluruh Indonesia; 

d. Pembentukan Komisi Istilah 1943; 

e. UUD 1945 yang meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara; 

f. Perubahan Ejaan Suwandi, 1947; 

g. Ejaan yang Disempurnakan, 1972. 

Ditambahkan pula bahwa kontak budaya dengan bangsa-bangsa Eropa telah 

memberi motivasi akan perencanaan ini, di samping faktor-faktor lainnya. Dari 

sejarah nasional, kita mempelajari bahwa sejak konferensi Meja Bundar, banyak kerja 

sama (khususnya dalam bidang kebudayaan) dilakukan antara Indonesia dan Belanda. 

Beberapa ahli dari Belanda memberi kuliah dengan pengantar bahasa Belanda, dan 

ada beberapa pihak yang menganjurkan bahasa Belanda untuk diajarkan kembali di 

sekolah-sekolah. Tapi pemerintah lewat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

menentang gagasan ini. Ini pun satu contoh tindakan dalam proses perencanaan 

bahasa. Ini diikuti dengan terbitnya beberapa jurnal (1953) seperti Pembina Bahasa 

Indonesia, Medan Bahasa, dan Bahasa dan Budaya. Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa (sekarang Pusat Bahasa) di bawah Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional), merupakan lembaga 

tertinggi yang bertugas dalam perencanaan bahasa ini. Kegiatan-kegiatan perencanaan 

bahasa di Indonesia tidak disebut ‘perencanaan’ tetapi Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa Indonesia, yang bisa diberi tugas-tugas sebagai berikut: 

a. Perencanaan dan pengembangan kurikulum dan silabus. 

b. Perencanaan dan pengembangan buku pelajaran, buku pegangan guru, buku 

bacaan, alat bantu pelajaran audiovisual, dan lain-lain. 
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c. Koordinasi pelaksanaan dan pengawasan. 

d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru dalam materi dan metode 

serta teknik mengajar. 

e. Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan. 

f. Perencanaan dan pengembangan pusat pengujian bahasa. 

g. Mengadakan penyelidikan terus-menerus terhadap bahasa dalam rangka 

meningkatkan hasil dan mutu. 

h. Penerbitan berkala profesi dan penerbitan lain sehubungan dengan bidang-

bidang tugas di atas. 

i. Dan lain-lain yang bertalian dengan pengajaran bahasa ini. 

 

3.3 Proses Pembakuan Bahasa 

Pembakuan atau standardization adalah satu proses yang berlangsung secara 

bertahap; tidak sekali jadi. Pembakuan adalah juga sikap (attitude) masyarakat 

terhadap satu ragam bahasa, dan dari psikologi sosial kita mengetahui bahwa sikap 

masyarakat akan selalu berproses tidak sebentar. 

Pada pokoknya proses standardisasi itu mengalami tahap-tahap: (1) Pemilihan 

(selection), (2) Kodifikasi (codification), (3) Penjabaran fungsi (elaboration of 

function), (4) Persetujuan (acceptance)(Alwasilah, 1990) 

 

3.3.1 Pemilihan (selection) 

Satu variasi atau dialek tertentu akan dipilih untuk kemudian dikembangkan 

menjadi bahasa baku. Ragam atau variasi tersebut bisa berupa satu ragam yang telah 

ada, misalnya yang dipakai dalam kegiatan-kegiatan politik, sosial atau perdagangan; 

dan bisa merupakan campuran dari berbagai ragam yang ada. Bisa saja yang dipilih 

itu adalah ragam yang belum merupakan bahasa pertama bagi masyarakat ujaran di 

negeri itu. Israel memilih bahasa klasik (clasical Hebrew), seperti halnya Indonesia 

memilih satu variasi pidgin bahasa Melayu. 

 

3.3.2 Kodifikasi 

Asal katanya code, kata kerjanya to codify, kata bendanya codification, yaitu 

hal memberlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan norma dalam 

berbahasa oleh masyarakat. Kodifikasi ini meliputi (1) ortografi (ortography), (2) 
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pengucapan atau lafal (pronunciation), (3) tata bahasa (grammar) dan.(4) peristilahan 

(terminology). Badan atau lembaga tertentu biasanya ditunjuk untuk terlaksananya 

kodifikasi ini. Lembaga ini menyusun kamus, buku tata bahasa dengan berpedoman 

pada kode atau variasi yang akan dimasyarakatkan; sehingga setiap orang mempunyai 

acuan aturan bahasa yang 'benar'. Setelah kodifikasi ini dibentuk, maka warga negara 

yang berpendidikan akan mempelajari atau ingin mempelajari bentuk bahasa yang 

benar dan menghindari yang tidak benar, walaupun yang tidak benar kadang-kadang 

ragam bahasanya sendiri. Tentu saja pemerolehan/penguasaan (= acquisition) ini 

berlangsung lama, yaitu memakan waktu karir pendidikan atau sekolahnya. 

 

3.2.3 Penyebaran Fungsi (Elaboration of Function) 

Apa yang dikodifikasikan itu tidak akan memasyarakat tanpa adanya 

penjabaran (elaboration) fungsi ragam yang sudah standar itu. Peran pemerintah 

sangat luar biasa dalam penjabaran fungsi ini. Pemakaian bahasa di parlemen, 

pengadilan, lembaga-lembaga pemerintah, dokumen-dokumen pemerintah, 

pendidikan dan berbagai literatur lainnya sangat menunjang proses dimaksud. 

Demikian pula para pawang, guru, pengarang, wartawan, penyiar dan sebangsanya 

mempunyai andil penting dalam pemasyarakatan bahasa baku. Pada kenyataannya 

proses elaborasi fungsi ini akan melibatkan pemasyarakatan hal-hal ekstralinguistik 

seperti pembiasan format atau bentuk surat, atau dalam penyusunan tes dan lain 

sebangsanya. 

 

3.2.4 Persetujuan (Acceptance) 

Ini adalah tahap akhir dalam proses pembakuan bahasa. Pada akhirnya ragam 

bahasa ini mesti disetujui oleh anggota masyarakat ujaran –sebagai bahasa nasional 

mereka. Kalau sudah sampai pada tahap ini, maka bahasa standar itu mempunyai 

kekuatan untuk mempersatukan bangsa dan menjadi simbol kemerdekaan negara dan 

menjadi ciri pembeda dari negara-negara lain. Di Indonesia dengan lahirnya Sumpah 

Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai 

bahasa Negara pada Pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi: Bahasa Negara ialah Bahasa 

Indonesia, maka semakin kuatlah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa –sebagai lingua franca yang 

menjembatani berbagai vernacular di tanah air ini. 
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Sebagai bahasa nasional, maka bahasa Indonesia kini memiliki empat fungsi penting 

dalam negara Indonesia, yaitu sebagai: 

1. Lambang kebanggaan kebangsaan, 

2. Lambang idenstitas nasional, 

3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan 

bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan 

4. Alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya  

 

4. Beberapa Konsep Dasar Pembentukan Istilah 

Berikut ini beberapa konsep dasar pembentukan istilah yang terdapat dalam 

buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Pusat Bahasa, Depdiknas (2002). 

Istilah didefinisikan sebagai kata atau gabungan kata yang dengan cermat 

mengungkapkan suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang 

tertentu.  

Tata istilah ialah perangkat peraturan pembentukan istilah dan kumpulan 

istilah yang dihasilkannya. Tata nama ialah perangkat peraturan penamaan beberapa 

cabang ilmu, seperti kimia dan biologi, beserta kumpulan nama yang dihasilkannya. 

Contoh istilah: anabolisme, transfer elektron; dan contoh nama: aldehida, natrium 

klorida. 

Istilah khusus ialah istilah yang pemakaiannya dan/atau maknanya terbatas 

pada suatu bidang ilmu tertentu, sedangkan istilah umum ialah istilah yang menjadi 

unsur yang digunakan secara umum. Contoh istilah khusus: diagnosis, pidana; dan 

contoh istilah umum: daya, penilaian. 

Kata dasar peristilahan ialah bentuk bahasa yang dipakai sebagai istilah 

dengan tidak mengalami penurunan bentuk, atau yang dipakai sebagai alas istilah 

yang berbentuk turunan. Contoh kata dasar: impor, ion; dan contoh kata turunan: 

pengimpor, pengionan. 

Imbuhan peristilahan ialah bentuk yang ditambahkan pada bentuk dasar 

sehingga menghasilkan bentuk turunan yang dipakai sebagai istilah. Imbuhan berupa 

awalan, akhiran, atau gabungannya, dan sisipan. Misalnya pen- + cacah → pencacah, 

tapis + -an  → tapisan, ke- + jenuh + -an → kejenuhan, gigi + -el- → geligi. 
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Kata berimbuhan peristilahan ialah istilah (berbentuk turunan) yang terdiri atas 

kata dasar dan berimbuhan. Misalnya: bersistem, pendakwaan, pemolimeran, tersinar-

X. 

Kata ulang peristilahan ialah istilah yang berupa ulangan kata dasar seutuhnya 

atau sebagiannya, dengan atau tanpa pengimbuhan dan perubahan bunyi. Misalnya: 

jari → jejari, kuning → kekuning-kuningan, langit → langit-langit, pohon → 

pepohonan, tua → tetua, warna → warna-warni. 

Gabungan kata peristilahan ialah istilah yang terbentuk dari beberapa kata. 

Misalnya: angkatan bersenjata, komisaris utama, pusat listrik tenaga air, daya angkut, 

persegi panjang. 

Perangkat kata peristilahan ialah kumpulan istilah yang dijabarkan dari bentuk 

yang sama, baik dengan proses penambahan, pengurangan, maupun dengan proses 

penurunan kata. 

Misalnya: 

-sorb   -erap 

absorb   serap 

absorbate   sat terserap, absorbat 

absorbent (nomina)  zat penyerap, absorban 

absorbent (adjektiva) berdaya serap 

absorber   penyerap 

absorptivity  kedayaserapan, daya serap janis, keabsorptifan 

absorptive   absorptif, berdaya serap 

absorbance, absorbancy daya serap, absorbans 

absorbable   katerserapan 

absorbability  keterserapan, absorbabilitas 

absorption   penyerapan, serapan, absorpsi 

adsorb   jerap 

adsorbate   zat terjerap, adsorbat 

adsorbent   zat penjerap, adsorben, berdaya jerap 

adsorption   penjerapan 

resorb   mengerap kembali 

resorption    pengerapan kembali 
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5. Sumber Istilah 

Sumber istilah dalam bahasa Indonesia bisa berasal dari (1) Kosakata Bahasa 

Indonesia, (2) Kosakata Bahasa Serumpun, (3) Kosakata Bahasa Asing.  

Kata Indonesia yang dapat dijadikan bahan istilah ialah kata umum, baik yang 

lazim maupun yang tidak lazim, yang memenuhi salah satu syarat atau labih yang 

berikut ini. 

(a) Kata yang dengan tepat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau 

sifat yang dimaksudkan, seperti tunak (steady), telus (percolate), imak 

(simulate). 

(b) Kata yang lebih singkat dari kata yang lain yang beracuan sama, seperti gulma 

jika dibandingkan dengan tumbuhan pengganggu, suaka (politik) 

dibandingkan dengan perlindungan (politik). 

(c) Kata yang tidak bernilai rasa (konotasi) buruk dan yang sedap didengar 

(eufonik), seperti pramuria jika dibandingkan dengan hostes, tunakarya 

dibandingkan dengan penganggur. 

Di samping itu, istilah dapat berupa kata umum yang diberi makna baru atau 

makna khusus dengan jalan menyempitkan atau meluaskan makna asalnya. 

Misalnya: 

berumah dua garam  garis bapak 

gaya hari jatuh hitung dagang 

pejabat teras peka  suaka politik 

tapak titik sudut 

Jika dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah yang dengan tepat dapat 

mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan, istilah 

dicari dalam bahasa serumpun, baik yang lazim maupun yang tidak lazim, yang 

memenuhi ketiga syarat yang disebutkan di atas. 

Misalnya: 

Istilah yang lazim 

gambut (Banjar)  peat (Inggris) 

nyeri (Sunda)  pain (Inggris) 

timbel (Jawa)   lead (Inggris) 

Istililah yang tidak lazim atau sudah kuna 

gawai (Jawa)  device (Inggris) 
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luah (Bali, Bugis,    

 Minangkabau, Sunda)  discharge (Inggris) 

Jika dalam bahasa Indonesia atau bahasa serumpun tidak ditemukan istilah 

yang tepat maka bahasa asing dapat dijadikan sumber peristilahan Indonesia. Istilah 

baru dapat dibentuk dengan menerjemahkan, menyerap, dan menyerap sekaligus 

menerjemahkan istilah asing. 
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Konsep 

Konsep 
yang sudah  

ada 

Konsep dan istilah 
 yang berasal dari 

nusantara 
Pemantapan 

Penyerapan 

Gabungan penerjemahan  
dan penyerapan 

secara langsung 

dengan perekaan 

dengan penyesuaian 
ejaan dan lafal 

dengan penyesuaian ejaan 
tanpa penyesuaian lafal 

tanpa penyesuaian ejaan 
dengan penyesuaian lafal 

tanpa penyesuaian 
ejaan dan lafal 

bhineka tinggal ika  
batik 

pencakar langit (sky  
scraper)  
kawasan berikat (bonded 
 zone) 

Konsep 
yang baru 

Konsep dan istilah 
 yang berasal dari 

nusantara 

Pemadanan 

Perekaciptaan

Penerjemahan

Konsep dan istilah  
yang berasal dari 

mancanegara 

jasa boga (catering)  
sintas (survive) 
pasar swalayan (super 
market) 

allegro moderato  
esprit de corps 
internet (internet) 
orbit (orbit) 

desain (design) 
fail (file) 

kamera (camera) 
mikrofon (microphone) 

(pondasi) cakar ayam 
(penyangga) sosrobahu

koloid lempung (clay 
colloid) 
morfem terikat (bound 
morpheme) 

bias (bias) 
nasal (nasal) 

KODIFIKASI 

Bagan Prosedur Pembentukan Istilah dalam Bahasa Indonesia 
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6. Peristilahan Bidang Komputer dan Aplikasi Turunannya 

Untuk mengatasi kendala bahasa dalam penggunaan komputer, Pemerintah 

melalui Inpres No. 2 Tahun 2001 menginstruksikan penggunaan komputer dengan 

aplikasi berbahasa Indonesia. Dengan demikian, diperlukan upaya pengindonesiasian 

istilah yang digunakan dalam komputer. 

Untuk menindaklanjuti dikeluarkannya Inpres tersebut, berdasarkan 

Keputusan Menteri  Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 

44/M/Kp/IV/2001 dibentuk Tim Pelaksana Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001 

yang, antara lain, bertugas menyediakan perangkat istilah bahasa Indonesia yang 

berkaitan dengan perkomputeran. 

 

6.1 Pedoman Khusus Pembentukan Istilah Komputer 

Istilah komputer dalam bahasa Indonesia didasarkan pada Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan 

Istilah serta pedoman-pedoman khusus istilah terkait lainnya. Di samping itu, perlu 

pula dipakai ketentuan berikut yang merupakan pelengkap khusus Pedoman Umum 

Pembentukan Istilah. 

Bahasa sumber pembentukan istilah komputer adalah bahasa Inggris yang 

dipakai sebagai bahasa dasar pengembangan perkomputeran. Penentuan prioritas 

dalam mempertimbangkan dan menentukan pemilihan istilah memperhatikan prioritas 

alternatif langkah 1 (bahasa Indonesia lazim), langkah 2 (bahasa Indonesia tidak 

lazim), langkah 3 (bahasa serumpun lazim), langkah 4 (bahasa serumpun tidak lazim), 

langkah 5 (penerjemahan bahasa asing), langkah 6 (penyerapan dengan/tanpa 

penyesuaian ejaan/lafal), dan langkah 7 (penerjemahan dan penyerapan). 

Pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dilakukan berdasarkan 

beberapa ketentuan sebagai berikut: 

(1) Istilah asing dipadankan dengan bahasa Indonesia yang umum. 

 Contoh: 

  delete  hapus 

  exit  keluar 

  cancel  batal 

(2) Istilah asing dipadankan dengan bahasa Indonesia yang tidak lazim. 

 Contoh: 
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  scan  pindai 

  scanner  pemindai 

  hacker  peretas 

 

(3) Istilah asing dipadankan dengan bahasa serumpun yang lazim. 

 Contoh: 

  batch  tumpak 

  homepage laman 

 

(4) Istilah asing dipadankan dengan bahasa serumpun yang tidak lazim. 

 Contoh: 

  discharge luah 

  download unduh 

  upload  unggah 

 

(5) Istilah asing diserap ke dalam bahasa Indonesia: 

 a. tanpa melalui proses penyesuaian ejaan 

 Contoh: 

  monitor  monitor 

  internet  internet 

 b. melalui penyesuaian ejaan 

 Contoh: 

  access  akses 

  computer  komputer 

 c. melalui penyesuaian lafal 

 Contoh: 

  design  desain 

  manager  manajer 

 d. melalui penyesuaian ejaan dan lafal 

 Contoh: 

  management manajemen 

  architecture arsitektur 
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 e. melalui penambahan vokal pada akhir kata yang hanya berupa satu suku kata, 

sekaligus dengan penyesuaian ejaan 

 Contoh: 

  fact  fakta 

  norm  norma 

  byte  bita 

 

6.2 Pedoman Khusus Pemakaian Istilah Komputer 

Pedoman khusus Pemakaian istikah komputer sebagai berikut. 

(1) Kepoliglotan orang Indonesia 

Bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat poliglot. Oleh karena itu, penggunaan 

istilah yang berasal dari bahasa asing asal 'tampak' seperti  bahasa Indonesia tidak 

akan merupakan masalah. 

Dalam percakapan lisan 'didel' dibenarkan dipakai di samping 'dihapus'. Akan 

tetapi, untuk bahasa tulis sebaiknya dipakai istilah 'dihapus'. 

 

(2) Istilah Resmi dan Istilah Baku 

Seranai istilah yang dihasilkan berdasarkan Pedoman Khusus Pembentukan 

Istilah Komputer ini merupakan istilah resmi, sehingga harus dipakai dalam setiap 

tulisan dan dokumen resmi. Adapun pemapanan pembakuan dan pemakaiannya 

ditentukan berdasarkan keberterimaannya oleh masyarakat umum. 

 

(3) Pengefektifan Penggunaan Istilah 

Senarai Istilah Komputer menyediakan seperangkat kosakata bahasa Indonesia 

untuk digunakan dalam upaya kebahasaan untuk mengefektifkan penyusunan karya 

tulis bahasa Indonesia sesuai dengan tuntutan persyaratan pola penyajian yang bersifat 

tepat, singkat, lugas, dan jelas. 

Sehubungan dengan itu, upaya penggunaan bahasa Indonesia untuk 

menurunkan perangkat istilah bersistem amat dianjurkan. Dari istilah akses (access) 

dapat diturunkan pengakses (accessor), terakseskan (accessible), keteraksesan 

(accessibility), aksesi (accession), dan seterusnya. 
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Selanjutnya, bila akan dipadankan '…new forms of computers will proliferate, 

including biological computers…' dalam bahasa Indonesia baku, dikatakan '…bentuk 

baru komputer akan berprolifrasi, termasuk komputer biologis…'bukan'…bentuk-

bentuk baru komputer-komputer, termasuk komputer-komputer biologis …'. Bentuk 

terakhir betul menurut tata bahasa Inggris, tetapi menyalahi tata kaidah kalimat 

bahasa Indonesia baku. Oleh karena itu, istilah Indonesia yang dibakukan adalah 

bentuk tunggal. Jadi, ada 'data' sebagai padanan datum yang dianggap tunggal, dan 

baru kalau diperlukan, ada bentuk 'data-data' untuk padanan data. Begitu pula hanya 

ada virus untuk virus, sedangkan bentuk jamak viri dipadankan dengan 'virus-virus' 

bukan 'viri'. 

 

7. Penutup 

Peristilahan merupakan hal yang penting dalam sebuah bahasa. Peristilahan 

perlu direncanakan, sebagai sebuah perencannaan bahasa. 

Pembakuan atau standardisasi adalah satu proses yang berlangsung secara 

bertahap; tidak sekali jadi, juga sikap (attitude) masyarakat terhadap satu ragam 

bahasa, dan dari psikologi sosial kita mengetahui bahwa sikap masyarakat akan selalu 

berproses tidak sebentar. 

Salah satu pokok proses standardisasi adalah kodifikasi (codification), yang 

meliputi (1) ortografi (ortography), (2) pengucapan atau lafal (pronunciation), (3) tata 

bahasa (grammar) dan.(4) peristilahan (terminology). 

Tata cara pengeindonesiaan istilah asing (Inggris) dalam komputer meliputi 

(1) Istilah asing dipadankan dengan bahasa Indonesia yang umum, contohnya 

delete→hapus; (2) Istilah asing dipadankan dengan bahasa Indonesia yang tidak 

lazim, contohnya scan→pindai; (3) Istilah asing dipadankan dengan bahasa 

serumpun yang lazim, contohnya homepage→laman; (4) Istilah asing dipadankan 

dengan bahasa serumpun yang tidak lazim, contohnya download→unduh (5) Istilah 

asing diserap ke dalam bahasa Indonesia tanpa melalui proses penyesuaian ejaan, 

contohnya monitor→monitor; melalui penyesuaian ejaan, contohnya access→akses; 

melalui penyesuaian lafal, contohnya design→desain; melalui penyesuaian ejaan dan 

lafal, contohnya management→manajemen; melalui penambahan vokal pada akhir 

kata yang hanya berupa satu suku kata, sekaligus dengan penyesuaian ejaan 

fact→fakta 
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