
Alumnus dan Alumni 
 
Pengguna bahasa Indonesia sering ragu dan salah menggunakan kata alumni dan 
alumnus. Sebelum membahas secara singkat tentang hal tersebut marilah kita melihat 
kamus sebagai bahan acuan. 
 
KBBI, edisi ketiga tahun 2003 
alumni n n orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau 

perguruan tinggi. 
alumnus n orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan 

tinggi. 
 
Kamus Inggris-Indonesia, John M. Echols dan Hasan Shadily tahun 2002 
alumna /|´lAmn|/ kb. (j. –ae). tamatan, lulusan, wanita bekas murid dari s.s.t. 

sekolah. 
alumnae /|´lAmnie/ kb. j. dari ALUMNA. 
alumni /|´lAmnai/ kb. j. dari ALUMNUS. 
alumnus /|´lAmn|s/ kb. (j. –ni).  lulusan, tamatan, bekas pelajar laki-laki s.s.t. 

sekolah. 
 
Istilah dari bahasa asing pada dasarnya diambil dalam bentuk tunggal (singular), 
kecuali jika konteksnya condong pada bentuk jamak (plural). Dalam buku Tata Istilah 
dimuat beberapa contoh penyerapan kedua bentuk tersebut sebagai berikut. 

1. Bentuk jamak  yang umum digunakan dan bukan bentuk tunggalnya 
 Tunggal  Jamak   Indonesia 
alumnus  alumni   alumni 
datum   data   data 
stratum  strata   strata 

2. Bentuk tunggal yang umum digunakan dan bukan bentuk jamaknya. 
Tunggal  Jamak   Indonesia 
focus   foci   fokus 
laboratorium  laboratoria  laboratorium 
museum  musea   museum 

3. Bentuk tunggal dan jamak yang kedua-duanya digunakan dengan makna yang 
berbeda. Perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut. 

Tunggal  Jamak  
hadir   hadirin 
ruh   arwah 
unsur   anasir 
 

Bahasa Indonesia tidak mengenal bentuk jamak (bentuk kata yang menyatakan lebih 
dari satu atau banyak) dan tunggal seperti dalam bahasa Inggris. Kata-kata dalam 
bahasa Indonesia juga tidak mempunyai gender atau jenis kelamin seperti halnya 
bahasa Arab, bahasa Sansekerta, dan bahasa-bahasa Indo-Eropa lainnya. 
 
Untuk menyatakan pengertian jamak dalam bahasa Indonesia dipergunakan bentuk 
perulangan atau kata numeralia atau bentuk kata yang menyatakan jamak. Contoh 
kata rumah, kata itu mempunyai pengertian yang netral  mempunyai bentuk jamak 
rumah-rumah atau banyak rumah.  



 
Kata alumni dan alumnus keduanya terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, keduanya didefinisikan secara jelas. Kedua kata tersebut semestinya tidak 
keliru digunakan kalau pengguna bahasa tidak ceroboh dan mau memperhatikan 
makna kata tersebut sesuai dengan kamus. Walaupun alumni yang merupakan bentuk 
jamak yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia, alumnus juga digunakan 
dalam beberapa kesempatan. Karena kita telah mengetahui alumni adalah bentuk 
jamak dan alumnus adalah bentuk tunggal, kita harus bisa menempatkan kata tersebut 
dalam sebuah kalimat.  
Berikut ini adalah penggunaan yang salah. 

(a) Para alumni universitas tersebut mengadakan pertemuan.  
(b) Alumni-alumni sekolah yang baru itu membentuk ikatan alumni. 

Semestinya kalimat tersebut dibuat sebagai berikut. 
(a) Alumni universitas tersebut mengadakan pertemuan.  
(b) Alumni sekolah yang baru itu membentuk ikatan alumni. 

 
 


