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Dalam sistem fonologi bahasa Sanskerta dan sistem fonologi bahasa 

Indonesia, bunyi [v] dan bunyi [w] digolongkan ke dalam semivokal. Bunyi [v] 

merupakan semivokal labiodental, sedangkan bunyi [w] merupakan semivokal 

bilabial.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2003) huruf /v/ dilafalkan fé 

dan huruf /w/ dilafalkan wé. Kedua huruf tersebut dalam bahasa Indonesia berbeda 

pengunaan dan pengurutannya dalam abjad bahasa Indonesia. Huruf /v/ adalah huruf 

ke-22 dan huruf /w/ merupakan huruf ke-23 abjad bahasa Indonesia. 

Penyerapan dari bahasa Sanskerta yang sering menimbulkan persoalan dalam 

penulisan dan pelafalannya adalah /v/ dan /w/.  

Dalam aksara Dewanagari aksara v ditransliterasi menjadi /v/ dilafalkan 

seperti bunyi [w] dalam bahasa Indonesia. Dalam aksara Dewanagari /w/ tidak 

dikenal. Bahasa Sanskerta mengenal empat semivokal, yaitu [j], [r], [l], [v], 

sedangkan bahasa Indonesia mengenal dua semivokal, yaitu [y] dan [w]. 

Berikut beberapa contoh kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. 

(72)a. dev deva  [d�e;Və]  → [dewa]  dewa 

 b. ved veda  [Ve;d��]  → [weda]  weda 

 c. ivhAr vihàra  [Vi�a;r�] → [wihara] wihara 

 

Data (72a—c) menunjukkan bahwa perubahan bunyi dari [v] menjadi [w], 

semivokal labiodental menjadi semivokal bilabial. Data tersebut juga menunjukkan 

bahwa transliterasi deva dari aksara Dewanagari dalam sistem ejaan bahasa Indonesia 

menjadi dewa, veda menjadi weda, dan vihara menjadi wihara. 

Kata dewa, weda, dan wihara sudah sesuai dengan sistem ejaan bahasa 

Indonesia. Namun, di masyarakat atau media massa kata deva, veda, dan vihara 

sering ditulis tanpa dicetak miring untuk menunjukkan kata-kata tersebut sebagai kata 

asing. Hal tersebut tentunya berpeluang menyebabkan terjadi salah pelafalan sehingga 

sering dilafalkan dengan [defa], [feda], dan [fihara]. 

Dari segi nilai rasa atau sentimen keagamaan, buku-buku agama, tempat suci, 

dan lain-lain tetap digunakan ejaan deva, veda, dan vihara. Dalam hal ini ketiga kata 

itu dilafalkan dengan [dewa], [weda], dan [wihara]. 

Berikut ini pemakaian ejaan veda, weda  dan vihara, wihara di media massa. 

(73) Semuanya itu justru yang sesuai dengan ajaran Veda. (BP, 13/5/2003) 

(74) Para pandita adalah pelaksana dari penyebaran dharma intisari Weda. 

(BP, 17/1/2007) 

(75) Hari Jumat, junta Myanmar mengumumkan lima vihara Buddha di 

Yangon sebagai daerah steril dan berbahaya. (K, 29/9/2007) 

(76) Berbagai wihara disegel dan para biksu dilarang menjalankan kegiatan 

keagamaan. (K, 28/10/2007) 

 

 Data (73) dan (75) menunjukkan penulisan veda dan vihara yang tidak sesuai 

dengan sistem ejaan bahasa Indonesia. Data (74) dan (76) menunjukkan penulisan 

weda dan wihara yang sesuai dengan sistem ejaan bahasa Indonesia. 

                                                
∗
 Tulisan ini merupakan cukilan dari tesis saya (sesuai aslinya). 


