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TUGAS BAHASA INDONESIA 

Nama  : Putu Nopa Gunawan 

NIM  : D41110009 

Prodi  : Teknik Elektro 

 

1. Sejarah bahasa Indonesia 

1.1 sebelum Kemerdekaan 

Pada dasarnya bahasa Indonesia berasal atau berakar dari bahasa Melayu. Bahsa Melayu 

merupakan salah satu bahasa yang tersebar diseluruh Nusantara bahkan hingga seluruh wilayah Asia 

Tenggara. Berbagai fakta yang membuktikan bahasa Melayu tersebar luas, yaitu: Prasasti tertua yang 

ditulis dalam bahasa Melayu dengan huruf pallawa berasal dari abad ke- 7. 

Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu lebih nyata lagi setelah ditemukannya fakta – 

fakta sebagai berikut: 

 Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh pada tahun 1380 M. 

 Prasasti Kedukan Bukit, di Palembang, pada tahun 683. 

 Prasasti Talang Tuo, di Palembang, pada tahun 684. 

 Prasasti Kota Kapur, di Bangka Barat, pada tahun 686. 

 Prasasti Karang Brahi Bangko, Merangi, Jambi, pada tahun 688.  

Pada Zaman Sriwijaya, bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai: 

a) Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku – buku yang berisi aturan hidup dan sastra. 

b) Bahasa perhubungan antar suku di Nusantara. 

c) Bahasa dalam perdagangan antara pedagang dari dalam maupun dari luar Nusantara. 

d) Bahasa resmi kerajaan. 

Ketika orang – orang Barat datang ke Indonesia pada abab ke XVI, mereka menemukan suatu 

kenyataan bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa yang dipakai dalam kehidupan yang luas di 

Nusantara. Sehingga mereka sulit untuk menyebarkan bahasa barat itu. Hal ini dapat dibuktikan dari 

beberapa kenyataan, misalnya seorang Portugis bernama Pigefetta, setelah mengunjungi Tidore, 

menyusun semacam daftar kata bahasa Melayu pada tahun 1522. Jan Huvgenvan Linschoten, 

menulis buku yang berjudul “Itinerarium ofte schipvaert Naer Oost Portugels Indiens.” Dikatakan 

bahwa bahasa Melayu itu bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga merupakan bahasa negeri 
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Timur yang dihormati. Hal itulah yang menyebabkan bahasa Portugis banyak memperkaya kata – 

kata untuk kebiasaan Eropa dalam kehidupan sehari – hari, seperti gereja, sepatu, sabun, meja, bola, 

bolu, dan jendela. Bahasa Belanda terutama banyak memberi pengayaan di bidang administrasi, 

kegiatan resmi (misalnya dalam upacara dan kemiliteran), dan teknologi hingga awal abad ke-20. 

Kata-kata seperti asbak, polisi, kulkas, knalpot, dan stempel adalah pinjaman dari bahasa ini. 

Bangsa Portugis dan bangsa Belanda yang datang ke Nusantara mendirikan sekolah-sekolah. 

Mereka terbentur dalam soal bahasa pengantar. Hal inilah yang membuktikan begitu kuatnya 

perkembangan bahasa Melayu bagi rakyat Indonesia, dan ini juga yang menjadi fakta kegagalan 

bangsa Portugis dan bangsa Belanda dalam mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu secara 

utuh di Indonesia. 

Kegagalan dalam mempergunakan dan menyebarkan bahasa-bahasa barat itu, memuncak dengan 

keluarnya keputusan pemerintah kolonial, KB 1871 No. 104, yang menyatakan bahwa pengajaran di 

sekolah-sekolah bumi putera diberikan dalam bahasa daerah atau bahasa Melayu. 

Pada masa kolonial ini, bahasa Melayu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: 

 Melayu tinggi yaitu bahasa Melayu sebagaimana dipakai dalam kitab sejarah Melayu. 

 Melayu rendah yaitu bahasa Melayu pasar atau pula bahasa Melayu campuran. 

 Melayu daerah yaitu bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh dialek-dialek tertentu. 

Bahasa yang dipakai pendatang dari Cina juga lambat laun dipakai oleh penutur bahasa Melayu, 

akibat kontak di antara mereka yang mulai intensif di bawah penjajahan Belanda. Sudah dapat 

diduga, kata-kata Tionghoa yang masuk biasanya berkaitan dengan perniagaan dan keperluan sehari-

hari, seperti pisau, tauge, tahu, loteng, teko, tauke, dan cukong. 

Melalui perjalanan sejarah yang panjang, maka muncul suatu Pemikiran terwujudnya bahasa 

persatuan, yang sebenarnya tumbuh sejak kesadaran kebangsaan, dan lebih memuncak lagi setelah 

Dewan Rakyat pada tahun 1918 berpikir tentang bahasa persatuan yang sangat diperlukan untuk 

komunikasi dalam kehidupan sehari – hari. Dari hasil pemikiran para tokoh pergerakan dan Dewan 

Rakyat, akhirnya dipilih bahasa Melayu dengan pertimbangan bahwa bahasa telah dipakai hampir 

sebagian rakyat Indonesia pada waktu itu. Sehingga tokoh pergerakan yang senantiasa 

memperkenalkan bahasa Melayu kepada seluruh rakyat dengan pertimbangan bahasa Melayu telah 
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mempunyai ejaan resmi yang ditulis dalam Kitab Logat Melayu yang disusun oleh Ch. A. Van 

Ophuysen. 

Dengan begitu pesatnya perkembangan bahasa Melayu di Indonesia dan dapat menyebar luas ke 

seluruh pelosok Nusantara sehingga mendorong adanya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa 

Indonesia. Oleh dasar itu, para pemuda Indonesia yang bergabung dalam pergerakan secara sadar 

mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia atau bahasa pemersatu untuk seluruh bangsa 

Indonesia melalui ikrar sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928.  

Bunyi sumpah pemuda itu adalah sebagai berikut: 

Kami putra – putri Indonesia mengaku bertumpah dara satu yaitu Tanah Air Indonesia. 

Kami putra – putri  Indonesia mengaku berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia. 

Kami putra – putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 

Dengan bunyi sumpah pemuda yang ke- 3 itulah bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan  

secara berlahan berkembang pesat hingga seperti saat ini. 

1.2 setelah Kemerdekaan 

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan UUD 1945 

yang didalamnya disebutkan bahwa Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia ( Bab XV, Pasal 36 ). 

Dengan demikian, selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa Negara. 

Setelah kemerdekaan bahasa mengalami perkembangan yang lebih pesat lagi, pemerintah pun 

memberi perhatian pada perkembangan bahasa itu dengan membentuk lembaga Pusat Bahasa dan 

Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia. 

 

2. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia 

2.1 Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional 

 Kehadiran bahasa Indonesia mengikuti sejarah yang panjang, sampai dengan tercetusnya 

inspirasi persatun pemuda – pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyebabkan 
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lahirnya bahasa Indonesia dan bekedudukan sebagai bahasa Nasional. Sebagai bahasa nasional, 

bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Lambang kebanggaan nasional; 

Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia „memancarkan‟ nilai-nilai 

sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa 

Indonesia, kita harus bangga dengannya, kita harus menjunjungnya, dan kita harus 

mempertahankannya. 

b. Lambing indentitas nasional; 

Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan „lambang‟ bangsa 

Indonesia. Ini beratri, dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, 

dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. 

c. Alat pemersatu bergai suku yang berbeda latarbelakang; 

Sebagai alat pemersatu bergai suku yang berbeda latarbelakang memungkinkan 

masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda 

bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. 

d. Alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya. 

Sebagai alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya, bahasa Indonesia sering kita 

rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja apabila kita ingin 

berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari daerah dan budaya lain yang berlatar 

belakang bahasa berbeda, mungkinkah kita dapat bertukar pikiran dan saling memberikan 

informasi? Bahasa Indonesialah yang dapat menanggulangi semuanya itu. Dengan bahasa 

Indonesia kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. 

2.2 Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara. 

Bersamaan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 

dan disahkannya Undang- Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan itu pula 
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dikukuhkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara. Hal itu dimuat dalam UUD 1945, Bab 

XV, pasal 36 yang berbunyi Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. 

Hal-hal yang merupakan penentu keberhasilan pemilihan suatu bahasa sebagai bahasa negara 

apabila (1) bahasa tersebut dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar penduduk negara itu, (2) secara 

geografis, bahasa tersebut lebih menyeluruh penyebarannya, dan (3) bahasa tersebut diterima oleh 

seluruh penduduk negara itu. Dan ketiga hal itu telah dapat dipenuhi oleh bahasa Indonesia, sehingga 

bahasa Indonesia Menjadi bahasa Negara. 

Sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: 

a. Bahasa resmi kenegaraan; 

Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia digunakan dalam berkomunikasi, 

untuk urusan kenegaraan, misalnya dalam pidato resmi, dokumen dan surat – surat resmi. 

b. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan; 

Sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, maka materi pelajaran yang berbentuk 

media cetak hendaknya juga berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing atau menyusunnya sendiri. Apabila hal ini 

dilakukan, sangatlah membantu peningkatan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

ilmu pengetahuan dan teknolologi (iptek). Mungkin pada saat mendatang bahasa Indonesia 

berkembang sebagai bahasa iptek yang sejajar dengan bahasa Inggris. 

c. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah; 

Sebagai bahasa di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, bahasa Indonesia dipakai 

dalam hubungan antarbadan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. 

Sehingga semua perencanaan mengenai pembagunan dan pemerintahan dapat diketahui oleh 

masyarakat luas. 
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d. Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta 

teknologi modern.  

Sebagai bahasa pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi, bahasa 

Indonesia terasa sekali manfaatnya. Kebudayaan nasional yang beragam itu, yang berasal 

dari masyarakat Indonesia yang beragam pula, rasanya tidaklah mungkin dapat 

disebarluaskan kepada dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia dengan bahasa lain selain 

bahasa Indonesia. Apakah mungkin guru tari Bali mengajarkan menari Bali kepada orang 

Jawa, Sunda, dan Bugis dengan bahasa Bali? Tidak mungkin! Hal ini juga berlaku dalam 

penyebarluasan ilmu dan teknologi modern. Agar jangkauan pemakaiannya lebih luas, 

penyebaran ilmu dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, 

majalah-majalah ilmiah maupun media cetak lain, hendaknya menggunakan bahasa 

Indonesia. Pelaksanaan ini mempunyai hubungan timbal-balik dengan fungsinya sebagai 

bahasa ilmu yang dirintis lewat lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di perguruan tinggi.  

 

3. Penyempurnaan Ejaan Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka karena bahasa Indonesia banyak menyerap kata – 

kata dari bahasa lain, seperti: bahasa Sansekerta, Belanda, Inggris, Arab, Cina, Portugis, Parsi, dan 

bahasa lainnya. Karena bahasa Indonesia bersifat terbuka dan menyerap kata – kata dari bahasa lain, 

maka bahasa Indonesia mengalami banyak perubahan terutama dalam ejaannya. Berikut beberapa 

penyempurnaan atau perubahan ejaan yang telah dialami oleh bahasa Indonesia: 

1) Ejaan Van Ophuijen 

Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen yang 

dibantu oleh Nawawi Soetan Ma‟moer dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim menyusun ejaan baru 

ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan van 

Ophuijsen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901.  

Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Tionghoa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Portugis
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Parsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Charles_Adriaan_van_Ophuijsen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nawawi_Soetan_Ma%E2%80%99moer&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Moehammad_Taib_Soetan_Ibrahim&action=edit&redlink=1
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 Huruf ï untuk membedakan antara huruf i sebagai akhiran dan karenanya harus 

disuarakan tersendiri dengan diftong seperti kata mulaï dengan ramai. Juga digunakan 

untuk menulis huruf y contohnya Soerabaïa. 

 Huruf j untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan lain – lain. 

 Huruf oe untuk menuliskan kata-kata goeroe, itoe, oemoer, dan lain – lain. 

 Tanda diakritik, seperti koma ain dan tanda trema, untuk menuliskan kata-kata ma’moer, 

’akal, ta’, pa’, dan lain - lain. 

2) Ejaan Republik 

Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan ini 

juga dikenal dengan nama ejaan Soewandi. Ciri-ciri ejaan ini yaitu: 

 Huruf oe diganti dengan u pada kata-kata guru, itu, umur, dsb. 

 Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan k pada kata-kata tak, pak, rakjat, dsb. 

 Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak2, ber-jalan2, ke-barat2-an. 

 Awalan di- dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang 

mendampinginya. 

3) Ejaan Melindo (Melayu Indonesia) 

Ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Karena perkembangan politik selama 

tahun-tahun berikutnya, maka dibatalkanlah peresmian ejaan ini. 

4) Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD) 

Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik 

Indonesia. Peresmian itu berdasarkan Putusan Presiden No. 57, Tahun 1972. Dengan EYD, ejaan 

dua bahasa serumpun, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia, semakin dibakukan. 

Perubahan: 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Diftong
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diakritik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ejaan_Republik
http://id.wikipedia.org/wiki/Ejaan_Soewandi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ejaan_Melindo
http://id.wikipedia.org/wiki/EYD
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Indonesia 

(pra-1972) 

Malaysia 

(pra-1972) 
Sejak 1972 

tj ch c 

dj j j 

ch kh kh 

nj ny ny 

sj sh sy 

j y y 

oe u u 

Catatan: Tahun 1947 "oe" sudah digantikan dengan "u". 

Karena sifat keterbukaan itu juga, membuat bahasa Indonesia menyerap kata – kata dari 

bahasa lain. Di antaranya: 

Asal Bahasa Jumlah Kata Asal Bahasa Jumlah Kata 

Belanda  3.280 kata Portugis 131 kata 

Inggris 1.610 kata Tamil 83 kata 

Arab  1.495 kata Parsi 63 kata 

Sanskerta-Jawa 

Kuno 
677 kata Hindi 7 kata 

Cina 290 kata  

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Portugis
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Tamil
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Parsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Hindi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Tionghoa
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4. Dialek dan ragam bahasa 

Pada keadaannya bahasa Indonesia menumbuhkan banyak variasi yaitu variasi menurut pemakai 

yang disebut sebagai dialek dan varian menurut pemakaian yang disebut sebagai ragam bahasa. 

Dialek dibedakan atas hal ihwal berikut: 

1. Dialek regional, yaitu rupa-rupa bahasa yang digunakan di daerah tertentu sehingga ia 

membedakan bahasa yang digunakan di suatu daerah dengan bahasa yang digunakan di daerah 

yang lain meski mereka berasal dari eka bahasa. Oleh karena itu, dikenallah bahasa Melayu 

dialek Ambon, dialek Jakarta (Betawi), atau bahasa Melayu dialek Medan. 

2. Dialek sosial, yaitu dialek yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu atau yang 

menandai tingkat masyarakat tertentu. Contohnya dialek wanita dan dialek remaja. 

3. Dialek temporal, yaitu dialek yang digunakan pada kurun waktu tertentu. Contohnya dialek 

Melayu zaman Sriwijaya dan dialek Melayu zaman Abdullah. 

4. Idiolek, yaitu keseluruhan ciri bahasa seseorang. Sekalipun kita semua berbahasa Indonesia, kita 

masing-masing memiliki ciri-ciri khas pribadi dalam pelafalan, tata bahasa, atau pilihan dan 

kekayaan kata. 

Ragam bahasa dalam bahasa Indonesia berjumlah sangat banyak dan tidak terhad. Maka itu, ia dibagi 

atas dasar pokok pembicaraan, perantara pembicaraan, dan hubungan antarpembicara. 

Ragam bahasa menurut pokok pembicaraan meliputi: 

1. ragam undang-undang 

2. ragam jurnalistik 

3. ragam ilmiah 

4. ragam sastra 

Ragam bahasa menurut hubungan antarpembicara dibagi atas: 

1. ragam lisan, terdiri dari:  

1. ragam percakapan 

2. ragam pidato 

3. ragam kuliah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dialek
http://id.wikipedia.org/wiki/Ragam_bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Ambon
http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Betawi
http://id.wikipedia.org/wiki/Medan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Sriwijaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jurnalistik
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmiah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sastra
http://id.wikipedia.org/wiki/Pidato
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4. ragam panggung 

2. ragam tulis, terdiri dari:  

1. ragam teknis 

2. ragam undang-undang 

3. ragam catatan 

4. ragam surat-menyurat 

Dalam kenyataannya, bahasa baku tidak dapat digunakan untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk: 

1. komunikasi resmi 

2. wacana teknis 

3. pembicaraan di depan khalayak ramai 

4. pembicaraan dengan orang yang dihormati 

Selain keempat penggunaan tersebut, dipakailah ragam bukan baku. 

Bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang mudah di bentuk, melainkan bahasa yang dalam 

pembentukannya mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang dan menerima serta menyerap ejaan 

dan kata – kata dari bahasa lain yang ada di dunia. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita yang 

menggunakannya. Sehingga mudah – mudahan bahasa Indonesia selalu menjadi bahasa persatuan 

Bangsa Indonesia. 

 


