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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebuah perencanaan yang baik merupakan awal dari sebuah proses 
manajemen yang baik. Perencanaan yang baik juga akan menjamin agar 
program kerja yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi lembaga 
menjadi lebih terarah untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Rencana 
Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, 
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan telah menetapkan sasaran strategis yang harus dicapai oleh 
lembaga selama lima tahun. Di dalamnya termuat visi, misi, tujuan strategis, 
sasaran strategis, arah kebijakan, serta struktur program dan kegiatan yang 
akan dilaksanakan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 
selama lima tahun. 

Rencana Induk Pengembangan Produk Kebahasaan ini merupakan rencana 
program kerja operasional yang merupakan implementasi dari Renstra 
tersebut, khususnya pada aspek pengembangan produk kebahasaan 
yang telah, sedang, dan akan dihasilkan oleh Pusat Pengembangan dan 
Pelindungan Bahasa dan Sastra. Di dalam RIP termuat langkah-langkah kerja 
secara terperinci berikut beberapa solusi yang diperlukan untuk menangani 
permasalahan yang selama ini timbul dalam pengembangan produk, misalnya 
belum tingginya kualitas produk, belum beragamnya jenis produk, serta 
belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan produk oleh pengguna. 

Sejak tahun 1970-an penanganan bahasa-bahasa di Indonesia didasarkan 
pada Politik Bahasa Nasional dan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia. 

LAMPIRAN 
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Sejak tahun 2004, Politik Bahasa Nasional dan keputusankeputusan 
kongres itu dilebih menjadi draf RUU Kebahasaan yang akhirnya lahir dalam 
bentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 pada tanggal 9 Juli 2009. 
Selanjutnya, sejak tahun 2009 itu, penanganan ahasa-bahasa di Indonesia, 
baik bahasa negara, bahasa daerah, maupun bahasa asing, didasarkan pada 
undang-undang itu.   Berdasarkan UU No. 24/2009 tersebut, penangan 
terhadap bahasa dan sastra daerah diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu 
pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah. 
Dalam pengembangan bahasa dilakukan upaya memodernkan bahasa 
melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, 
dan pengembangan laras bahasa. Dalam pembinaan bahasa dilakukan upaya 
meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa 
serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, 
pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, 
keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa itu. Sementara 
itu, dalam upaya pelindungan dilakukan upaya menjaga dan memelihara 
kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan 
pengajarannya. 

Di sisi lain, upaya mengarahkan perkembangan bahasa menuju ke keadaan 
yang dirancang oleh  Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan 
Sastra didasarkan pada kondisi kebahasaan di Indonesia yang sangat kaya 
dengan bahasa daerah dan apalagi sastra daerah. Kekayaan itu di satu sisi 
merupakan kebanggaan, di sisi yang lain menjadi tugas yang tidak ringan 
terutama apabila memikirkan bagaimana cara melindungi, menggali manfaat, 
dan mempertahankan keragamannya. Hasil penelitian pemetaan bahasa di 
Indonesia yang sudah dilakukan oleh Badan Bahasa menunjukkan bahwa 
ada 668 bahasa daerah yang sudah berhasil diidentifikasi dan divalidasi 
dari 2.468 daerah pengamatan. Dari 668 bahasa tersebut hampir 60% (395 
bahasa) berada di Papua dengan jumlah penutur yang sedikit. Setelah Papua, 
wilayah yang terbanyak mempunyai bahasa daerah adalah Maluku dan Nusa 
Tenggara Timur. Status bahasa daerah ada yang tetap bertahan, tetapi ada 
yang terancam kepunahan. Dalam keadaan seperti itu, bahasa Indonesia 
dapat berkembang secara lebih baik karena tuntutan komunikasi di daerah-
daerah urban serta komunikasi di bidang politik, sosial, ekonomi, dan ipteks 
di Indonesia memberi peluang hidup yang lebih baik bagi bahasa Indonesia.  
Artinya, dengan bahasa Indonesia, kesempatan orang Indonesia untuk meraih 
peluang ekonomi lebih besar dari pada mereka yang hanya menguasai bahasa 
daerah, meskipun masih lebih rendah dari peluang mereka yang menguasai 
bahasa asing. Fakta politis dan kondisi kebahasaan di Indonesia tersebut 
menjadi dasar pentingnya perencanaan bahasa.  

Berkaitan dengan fakta kebahasaan di atas dan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi yang diemban PPPBS, perlu dikembangkan produk kebahasaan 
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yang dapat menjadi pedoman dan acuan pemakaian bahasa. Produk 
ini juga merupakan bentuk dokumentasi bahasa yang dapat dijadikan 
bahan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Rencana induk ini 
merupakan bentuk perencanaan bahasa, khususnya dalam pengoptimalan 
pengembangan produk kebahasaan.  

1.2 TUJUAN

RIP ini disusun sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan dan 
pelaksanaan operasional dalam pengembangan produk kebahasaan di Pusat 
Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan 
Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga 
menjadi searah dan terpumpun pada pencapaian visi dan misi serta 
tujuan yang telah dijabarkan Rencana Strategis Pusat Pengembangan dan 
Pelindungan Bahasa dan Sastra. 

Dalam mewujudkan tujuan tersebut selain diperlukan adanya pedoman 
bersama, juga dibutuhkan komitmen dan seluruh pemangku kepentingan 
internal Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam 
melaksanakan hal-hal yang digariskan di dalam rancangan induk ini.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rancangan induk ini disusun dalam sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Tujuan, dan Landasan Hukum 
disusunnya rencana induk ini. 

Bab II Profil Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang 
berisi tentang Struktur Organisasi, Visi Dan Misi, Tugas Dan Fungsi, Nilai 
Organisasi, , Tujuan Dan Sasaran Strategis,  dan Peta Bisnis.

Bab III Potensi dan Permasalahan yang berisi Analisis Lingkungan Strategis 
dan Faktor Penentu Keberhasilan.

Bab IV Peta Jalan dan Strategi Optimalisasi Pengembangan Produk Kebahasaan 
yang berisi Peta Jalan dan Strategi.

Bab V Rancangan Implementasi yang berisi Proses Pengembangan Produk 
Kebahasaan dan Implementasi Program.

Bab VI Penutup
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1.4 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan rencana induk ini didasari landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, 
dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, 
Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan 
Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5554);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 
2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

6. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, No. 0196/G/BISA/2019 
tentang Rencana Induk Pengembangan Produk Kebahasaan dan 
Kesastraan.
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BAB II

PROFIL PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN 
BAHASA DAN SASTRA

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (PPPBS) adalah 
unit eselon 2 yang berada di bawah Badan Pengembangan Bahasa dan 
Perbukuan  yang terbentuk berdasarkan amanat Pasal 45 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang negara, serta 
Lagu Kebangsaan serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pasal 673. Selain PPPBS, unit eselon 2 yang 
lain yang berada di bawah Badan Bahasa adalah  Pusat Pembinaan Bahasa 
dan Sastra, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, dan 
Sekretariat Badan. Adapun struktur organisasi Badan Pengembangan Bahasa 
dan Perbukuan adalah sebagai berikut.

Struktur  Organisasi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
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1.2. VISI DAN MISI

Visi  Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra adalah 
“terwujudnya bahasa dan sastra sebagai sarana pemoderan dan pemartabatan 
bangsa”.  

Untuk mewujudkan visi itu,  Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa 
dan Sastra memiliki misi sebagai berikut. 

a. Meningkatkan jumlah dan mutu pengembangan kosakata bahasa 
dan sastra. 

b. Meningkatkan jumlah dan mutu pengkajian bahasa dan sastra. 

c. Meningkatkan jumlah bahasa dan sastra Indonesia dan daerah yang 
terlindungi. 

d. Meningkatan mutu pengembangan alat uji kebahasaan yang 
terstandardisasi 

e. Meningkatkan keterlibatan ekosistem pendidikan dan kebudayaan 
dalam pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. 

f. Meningkatkan kemudahan akses publik terhadap hasil 
pengembangan dan pelindungan. 

1.3  TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana tersurat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  Pusat Pengembangan 
dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan 
pelindungan bahasa dan sastra. Dalam melaksanakan tugas itu, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 670,  Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa 
dan Sastra menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan 
pelindungan bahasa dan sastra; 

b. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; 

c. pengkajian pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; 

d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan 



13

pelindungan bahasa dan sastra; 

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan 
dan pelindungan bahasa dan sastra; 

f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan 
pelindungan bahasa dan sastra; dan 

g. pelaksanaan administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,  Pusat Pengembangan dan 
Pelindungan Bahasa dan Sastra terdiri atas dua bidang, satu subbagian tata 
usaha, dan satu kelompok jabatan fungsional. 

2.3.1 Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan 

Bidang  Pengembangan  mempunyai  tugas  melaksanakan  penyusunan  
bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan bahasa dan sastra. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan menyelenggarakan 
fungsi: 

h. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang 
pengembangan bahasa dan sastra; 

i. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
pengembangan bahasa dan sastra; 

j. penyusunan bahan pengkajian di bidang pengembangan bahasa 
dan sastra; 

k. penyusunan bahan dan pengembangan model uji kemahiran 
berbahasa indonesia; 

l. pelaksanaan pengayaan kosakata dan istilah; 

m. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 
pengembangan bahasa dan sastra; 

n. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan 
bahasa dan sastra; dan 

o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan 
bahasa dan sastra

Bidang Pengembangan terdiri atas dua subbidang, yaitu Subbidang 
Pengembangan Bahasa dan Subbidang Pengembangan Sastra. Subbidang 
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Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan bahan 
pengkajian, penyusunan bahan dan pengembangan model uji kemahiran 
berbahasa indonesia, pengayaan kosakata dan istilah, koordinasi dan 
fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan di bidang pengembangan bahasa. Subbidang Pengembangan 
Sastra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 
pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan bahan pengkajian, koordinasi dan 
fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan di bidang pengembangan sastra.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Bidang Pelindungan 

Bidang Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkajian, koordinasi dan 
fasilitasi, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan bahasa dan sastra. Dalam 
melaksanakan tugas, Bidang Pelindungan  menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelindungan 
bahasa dan sastra; 

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
pelindungan bahasa dan sastra; 

c. penyusunan bahan pengkajian di bidang pelindungan bahasa dan 
sastra; 

d. pelaksanaan pemetaan dan registrasi bahasa dan sastra; 

e. pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra; 

f. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelindungan 
bahasa dan sastra;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelindungan 
bahasa dan sastra; dan 

h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan bahasa 
dan sastra. 

Bidang Pelindungan terdiri atas dua subbidang, yaitu : Subbidang Pelindungan 
Bahasa dan Subbidang Pelindungan Sastra. Subbidang Pelindungan Bahasa 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, pengkajian, pemetaan, registrasi, konservasi, revitalisasi, 
koordinasi dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
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pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan bahasa. 
Subbidang Pelindungan Sastra mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkajian, pemetaan, 
registrasi, konservasi, revitalisasi, koordinasi dan fasilitasi, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang pelindungan sastra.

1.3 NILAI ORGANISASI

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini 
dan dihayati serta diamalkan oleh seluruh pegawai di lingkungan  Pusat 
Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang 
dalam organisasi serta berfungsi sebagai pendorong semangat untuk 
melakukan dan memberikan pelayanan prima. Nilai-nilai yang disepakati untuk 
dijadikan acuan oleh segenap pegawai di lingkungan  Pusat Pengembangan 
dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa merujuk pada nilai-nilai yang telah disepakati dan dirumuskan dalam 
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Tata nilai 
merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai 
dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran 
seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata 
nilai ini juga merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati 
oleh seluruh pegawai dan diamalkan dalam perilaku agar dapat melaksanakan 
tugas dan fungsi organisasi secara produktif. Tata nilai yang dimaksud adalah 
amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Amanah 
atau dapat dipercaya mengandung arti bahwa dalam bekerja senantiasa 
berpegang teguh pada tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, dan tidak 
menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada tugas dan tanggung jawab 
tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok (keluarga dan teman). 

Profesional mengandung arti bahwa dalam bekerja senantiasa berupaya 
menggunakan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang dimilikinya 
untuk menghasilkan kinerja terbaik. Visioner atau berwawasan ke depan 
mengandung arti bahwa dalam bekerja senantiasa mempertimbangkan dan 
mengaitkan apa yang dikerjakan dengan perkiraan situasi yang akan terjadi 
di masa datang sehingga karyanya benar-benar relevan dan sejalan dengan 
situasi yang mungkin terjadi di masa datang, dengan tetap mengacu pada 
ilmu pengetahuan dan informasi yang lengkap, utuh, dan mutakhir. 

Demokratis, berkeadilan, dan inklusif mengandung arti bahwa dalam bekerja 
bersikap terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap adil dan 
merata. 
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2.5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan  strategis  Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan adalah sebagai berikut. 

a. tersedianya hasil-hasil kajian bahasa dan sastra yang bermutu, 

b. tersedianya hasil-hasil pengembangan bahasa dan sastra yang 
bermutu dan mudah diakses, 

c. terlaksananya pelindungan bahasa dan sastra yang melestarikan 
bahasa dan sastra sebagai bagian dari budaya bangsa, serta  

d. terlaksananya pemberian layanan dan penyebarluasan informasi 
hasilhasil pengkajian, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan 
sastra. 

Sasaran strategis  Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 
yang ditetapkan adalah sebagai penyaduran karya sastra dan fasilitasi 
pengembangan dan pelindungan. Adapun program pelindungan bahasa dan 
sastra yang dilakukan oleh Bidang Pelindungan terdiri atas kegiatan konservasi 
dan revitalisasi, baik untuk bahasa maupun sastra.   

Di dalam konservasi, garis besar kegiatan yang dirancang terdiri atas 
perekaman, pengkajian, pendeskripsian, serta pencatatan dan registrasi.  
Program yang dibuat terdiri atas:

a. kajian murni kebahasaan dan kesastraan, 

b. penyusunan sistem fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan 
semantik, 

c. kajian vitalitas bahasa dan sastra, 

d. pemetaan vitalitas bahasa dan sastra, serta 

e. pencatatan dan registrasi kebahasaan dan kesastraan.  

f. 

Di dalam revitalisasi, garis besar kegiatan yang dirancang terdiri atas survei 
dan penyusunan rencana aksi, penyusunan bahan revitalisasi, dan program 
pendidikan.  Program yang dibuat terdiri atas 

a. revitalisasi bahasa dan sastra berbasis komunitas,

b. penyusunan sistem aksara, 

c. penyaduran karya sastra, dan 
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d. alih wahana karya sastra.  

2.6  PETA BISNIS 

Secara garis besar program pelindungan bahasa dan sastra tersebut dapat 
dipetakan sebagai berikut. 

Peta Bisnis Pengembangan dan Pelindungan Bahasa

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tidak terlepas dari adanya 
perencanaan bahasa yang dilakukan oleh  Pusat Pengembangan dan 
Pelindungan Bahasa dan Sastra. Perencanaan bahasa ini didasarkan pada 
upaya mengarahkan perkembangan bahasa menuju ke keadaan yang 
diinginkan oleh perencananya.  Tidak dapat dimungkiri bahwa perencanaan 
bahasa yang dilakukan oleh  Pusat Pengembangan dan Pelindungan 
Bahasa dan Sastra harus memperhatikan latar belakang pilihan politis 
terhadap kebahasaan yang pernah ada dan berkembang sejak perjuangan 
kemerdekaaan hingga masa kini. Berikut ini gambaran perencanaan bahasa 
yang tercermin dari hasil pilihan politis terhadap kebahasaan di Indonesia. 
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BAB III

POTENSI DAN PERMASALAHAN

3.1.  ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi yang 
selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan 
Rencana Strategis. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan 
kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut ini 
ringkasan mengenai beberapa aspek lingkungan strategis yang termaktub 
dalam renstra Kemendikbud. Analisis lingkungan strategis ini mencakup 
analisis berdasarkan dua aspek, yakni faktor internal dan eksternal. 

 3.1.1  Faktor Internal 

Faktor-faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang dimiliki  
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Kekuatan dan 
kelemahan ditinjau dari berbagai hal, antara lain berkaitan dengan personel 
(SDM), kewenangan (otoritas), tugas/peranan, pengorganisasian, dan sarana 
prasarana. 

 a. Kekuatan  

(1) Memiliki otoritas dalam pengembangan dan pelindungan 
kebahasaan dan kesastraan sesuai amanat  undang-undang bahasa 
yang mencantumkan peran Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa. 

(2) Memiliki jumlah SDM yang memadai di bidang pengembangan dan 
pelindungan bahasa dan sastra. 

(3) Memiliki peran strategis dalam memperkukuh persatuan dan 
kesatuan bangsa melalui bahasa dan sastra. 

(4) Memiliki jejaring yang luas dan komunitas yang saling terhubung, 
baik di dalam maupun di luar negeri, dalam pengembangan dan 
pelindungan kebahasaan dan kesastraan.

(5) Memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa 
melalui pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. 

(6) Memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengembangan dan 
pelindungan bahasa dan sastra. 
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(7) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan dan 
pelindungan kebahasaan dan kesastraan. 

(8) Memiliki peran strategis dalam penggalian nilai-nilai kearifan lokal 
dalam mendukung pembentukan karakter bangsa. 

(9) Memiliki peran strategis dalam meningkatkan martabat bangsa 
melalui pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.  

b. Kelemahan

(1) Belum optimalnya spesifikasi keahlian SDM pengembangan dan 
pelindungan kebahasaan dan kesastraan. 

(2) Belum optimalnya informasi dan publikasi hasil pengembangan dan 
pelindungan kebahasaan dan kesastraan. 

(3) Belum memadainya alokasi anggaran kegiatan. 

(4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

(5) Belum memadainya sarana dan prasarana. 

(6) Belum optimalnya pemanfaatan serta pengembangan teori dan 
metodologi mutakhir dalam penelitian kebahasaan dan kesastraan. 

3.1.2  Faktor Eksternal 

Faktor eksternal mencakup kekuatan dan kelemahan yang berada di luar  
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang mencakup 
SDM, sarana-prasarana, dana, sistem organisasi, organisasi yang relevan. 
Kekuatan dan kelemahan tersebut dapat berupa peluang serta sekaligus juga 
menjadi ancaman.  

a. Peluang

(1) Melimpahnya sumber data kebahasaan dan kesastraan Indonesia, 
asing, dan daerah. 

(2) Adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga  Pusat 
Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. 

(3) Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pengembangan dan 
pelindungan bahasa dan sastra untuk keperluan pendidik, peneliti, 
komunikasi, pengembangan produk, penyusunan peraturan 
perundang-undangan, dan lain-lain. 
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(4) Adanya dukungan organisasi nasional dan internasional kebahasaan 
dan kesastraan terhadap pengembangan dan pelindungan bahasa 
dan sastra. 

(5) Adanya dukungan pemangku kepentingan terhadap pengembangan 
dan pelindungan bahasa dan sastra. 

(6) Tingginya apresiasi warga dunia terhadap bahasa dan sastra 
Indonesia

(7) Banyaknya bahasa daerah yang belum memiliki aksara. 

(8) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. 

b. Ancaman 

(1) Adanya bahasa dan sastra daerah yang terancam punah sebelum 
terkonservasi. 

(2) Tingginya hasrat pihak asing untuk menguasai kekayaan intelektual 
karya sastra Indonesia dan daerah. 

(3) Rendahnya sikap positif masyarakat terhadap kekayaan dan warisan 
budaya, terutama bidang kebahasaan dan kesastraan. 

(4) Luasnya jangkauan wilayah pengembangan dan pelindungan bahasa 
dan sastra. 

(5) Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap karya sastra. 

(6) Rendahnya sikap positif masyarakat dalam menggunakan bahasa 
daerah. 
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Analisis lingkungan strategis tersebut dapat digambarkan dengan bagan 
berikut ini.

Analisis lingkungan strategis

3.2  FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 

Berdasarkan analisis lingkungan dan faktor internal dan eksternal itu dapat 
disimpulkan bahwa faktor kunci keberhasilan dalam penentuan rencana 
strategis  Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra adalah 
sebagai berikut. 

1) terdapatnya sejumlah program dan kegiatan yang sesuai dengan visi 
dan misi organisasi, 

2) adanya jejaring kerja yang harmonis dengan berbagai komunitas 
dan pemangku kepentingan, 

3) terjalinnya kerja sama yang baik dengan mitra kerja, 

4) tersedianya sarana teknologi informasi yang memadai sebagai alat 
promosi dan publikasi, dan 

5) adanya sistem manajemen yang terkendali dalam rangka 
meningkatkan pelayanan yang prima. 
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Kondisi dan permasalahan ini harus dipetakan sehingga dapat diambil 
langkah perencanaan yang tepat sasaran dan terarah. Pengembangan produk 
kebahasaan yang selama ini dilakukan dapat dioptimalkan lagi melalui 
beberapa terobosan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang makin 
berkembang pesat. Selain itu, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 
tersebut juga harus didukung dengan adanya sumber daya manusia yang 
kompeten sehingga kemudahan yang sudah disediakan dapat dimanfaatkan 
secara maksimal. 
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BAB IV

PETA JALAN DAN STRATEGI OPTIMALISASI 
PENGEMBANGAN PRODUK KEBAHASAAN

4.1 PETA JALAN 

Sesuai dengan visi dan misi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa 
dan Sastra, yaitu “terwujudnya bahasa dan sastra sebagai sarana pemodernan 
dan pemartabatan bangsa”, peta jalan optimalisasi pengembangan produk 
kebahasaan itu diarahkan pada peningkatan bahasa dan sastra sebagai 
sarana pemodernan dan pemartabatan bangsa. Dalam hal ini, peningkatan 
sarana tersebut sangat berkaitan erat dengan fungsi bahasa sebagai alat yang 
dapat memenuhi fungsi dan membantu penggunanya meningkatkan diri 
sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan modern dan bermartabat. Oleh 
karena itu, sarana bagi pemodernan dan pemartabatan bangsa juga harus 
disesuaikan dengan perkembangan budaya dan ilmu teknologi. 

Pengembangan produk kebahasaan yang selama ini dilakukan dinilai belum 
optimal memenuhi fungsinya sebagai sarana pemodernan dan pemartabatan 
karena proses, metode, hasil, dan pemanfaatannya belum disesuaikan dengan 
perkembangan yang terjadi. Contohnya, penyusunan kamus sebagai salah 
satu produk kebahasaan selama ini hanya menghasilkan naskah dan buku 
cetak yang pemanfaatannya tidak optimal. Optimalisasi penggunaan produk 
sangat berhubungan erat dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam 
membuat terobosan sehingga penggunaan produk dapat dioptimalkan. Selain 
beberapa produk yang dihasilkan secara cetak, saat ini sangat lazim bahwa 
produk dibuat dengan memangkas waktu, tenaga, dan anggaran yang besar. 
Salah satunya melalui  pemanfaatan teknologi informasi. Sejalan dengan itu 
perlu diwujudkan program Satu Data Bahasa dan Pohon Kamus sebagai hasil 
optimalisasi pengembangan produk kebahasaan yang akan dilaksanakan 
selama lima tahun ke depan dengan mengintegrasikan data serta platform 
kerja dan aplikasi penggunaan produk kebahasaan.
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KUALITAS PRODUK JENIS DAN PENGGUNAAN DATA

Tahap 1

Digitalisasi

Tahap 2

Integrasi
Data

Tahap 3

Pengolahan
Data

Tahap 4

PETA JALAN

ASPEK UTAMA PENGEMBANGAN PRODUK

ORGANISASI DAN SDM SARANA DAN 
PRASARANA DUKUNGAN EKSTERNALTIK

FAKTOR PENDUKUNG

ANGGARAN

Peta Jalan Optimalisasi Pengembangan

4.2 STRATEGI 

Pengembangan produk kebahasaan ini telah menjadi program kegiatan yang 
dilakukan oleh PPPBS selama ini. Hanya saja pengembangan yang dilakukan 
dianggap belum optimal. Belum optimalnya pengembangan produk 
kebahasaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut ini.

a. masih banyak produk kebahasaan yang belum terdigitalisasi

b. masih banyak produk digital yang belum terintegrasi satu sama lain

c. aplikasi bagi pengguna produk kebahasaan digital belum ramah 
pengguna (user friendly)

d. belum ada regulasi yang mengatur pelindungan dan pemanfaatan 
data kebahasaan sebagai potensi penambahan PNBP

e. belum ada kajian pengguna (user study) sebagai dasar penyusunan 
dan evaluasi produk

f. belum ada rencana induk yang menjadi pedoman penyelenggaraan 
program kegiatan pengembangan data kebahasaan

g. belum tersedianya aplikasi yang terintegrasi yang menjadi platform 
kerja bersama
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Berdasarkan permasalahan di atas, setidaknya ada beberapa hal yang dapat 
menjadi strategi optimalisasi. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.

a. digitalisasi produk 

b. integrasi produk

c. aplikasi yang ramah pengguna

d. penyusunan regulasi untuk pelindungan dan pemanfaatan data 
kebahasaan

e. kajian pengguna (user study)

f. rencana induk

g. aplikasi terintegrasi sebagai platform kerja bersama

2019-2024 2020-2024 2024

- digitalisasi produk cetak
- perancangan dan penyiapan 

aplikasi terintegrasi
- penyiapan SDM pengelola 

data kebahasaan
- penyediaan perangkat keras 

(peladen/ server)

- pembuatan pangkalan data kebahasaan
- integrasi pangkalan data kebahasaan 
- penyelesaian dan uji coba 

aplikasi terintegrasi

- penggunaan produk 
kebahasaan yang 
terintegrasi

- pemutakhiran aplikasi terintegrasi

Strategi  Pengembangan Produk Kebahasaan

Secara umum, tiga tahun pertama dalam rencana induk ini difokuskan 
pada digitalisasi dan pembuatan pangkalan data produk kebahasaan. Hal 
ini disebabkan banyak sekali produk kebahasaan yang tidak memiliki data 
dalam bentuk digital. Pada tahap ini, semua produk cetak tersebut dialihkan 
ke dalam bentuk digital melalui pengetikan ulang secara manual atau 
pemindaian lembar cetak dan penyuntingan hasilnya. Tahap ini merupakan 
tahap awal dalam proses digitalisasi karena setelahnya diperlukan lagi 
pembuatan pangkalan data yang mengubah data elektronik hasil pengetikan 
dan pemindaian tersebut akan dibuat dalam format khusus yang kompatibel 
dengan aplikasi. Inilah yang disebut dengan pembuatan pangkalan data. 

Pada pembuatan pangkalan data tersebut, diperlukan sumber daya yang 
cukup besar sehingga pelibatan pihak luar dalam mekanisme urun daya 
merupakan metode yang tepat. Peserta magang yang berasal dari perguruan 
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tinggi dimanfaatkan dalam proses digitalisasi dan pembuatan pangkalan data 
tersebut. Selain itu, direncanakan pula keterlibatan SDM dari UPT daerah yang 
mempunyai tugas pokok dan fungsi jabatan yang relevan. Penilaian kinerja 
dari pegawai tersebut juga dapat dilakukan melalui pekerjaan digitalisasi ini.

Sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kemajuan teknologi informasi, tahap 
terakhir dalam rangkaian kodifikasi tersebut, yaitu pendigitalan, merupakan 
suatu hal yang tidak terhindarkan. Produk digital inilah yang memungkinkan 
adanya integrasi antarproduk yang dapat dioptimalkan lebih lanjut. 
Penggunaan produk kebahasaan yang terintegrasi ini dapat memudahkan 
para pengguna dalam mencari informasi kebahasaan yang lengkap karena 
informasi yang dicari dapat diperoleh melalui satu aplikasi yang sama. Bagi 
penyusun produk pun hal ini sangat memudahkan karena pekerjaan yang 
membutuhkan banyak konfirmasi dari sumber kebahasaan yang lain dapat 
terfasilitasi dengan adanya satu platform kerja yang sama.

Pengembangan 
Produk 
Kebahasaan

Pengembangan 
Kualitas Produk

Pengembangan 
Jenis da Penggunaan
Produk

Pengembangan 
Data Kebahasaan

Aspek Pengembangan Produk Kebahasaan

Berikut ini penjelasan tentang strategi optimalisasi pengembangan kualitas 
produk kebahasaan sesuai dengan aspek pengembangan tersebut.

4.2.1 Strategi Pengembangan Kualitas Produk Kebahasaan

Secara umum pengembangan kualitas produk kebahasaan dapat dilakukan 
pada dua aspek sekaligus, yaitu aspek sumber daya penyusun dan substansi 
produk kebahasaan tersebut. Kualitas dan tingkat kompetensi penyusun  
produk kebahasaan dapat ditingkatkan program kegiatan pelatihan yang 
dapat meningkatkan kompetensi penyusunnya, seperti dengan melaksanakan 
bengkel (workshop), pelatihan, dan seminar. Selain itu, untuk memastikan 
kualitas produk yang dihasilkan tersebut sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, diperlukan 
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keterlibatan pemangku kepentingan lain, seperti pakar, untuk memverifikasi 
produk yang disusun. Masyarakat umum pun dapat berperan dalam uji coba 
untuk memastikan agar kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan yang 
diharapka. 

Untuk penanganan materi atau bahan yang diolah menjadi produk 
kebahasaan, diperlukan suatu prosedur kerja yang baik dan terstandar. 
Prosedur kerja tersebut penting untuk dibuat agar para penyusun produk 
dapat memiliki pedoman kerja yang mengarahkan kerja penyusun produk 
sehingga hasilnya diharapkan dapat berkualitas tinggi. Secara garis besar, 
materi atau bahan yang diolah untuk menjadi kaidah kebahasaan meliputi 
bunyi bahasa, aksara, kata, istilah, dan kalimat. 

Pengembangan kualitas dari aspek substansi produk dapat dilakukan melalui 
penyediaan sarana kerja dan sumber rujukan, serta validasi pakar yang 
berkaitan. Selain itu, untuk menjaga kualitas produk juga perlu adanya 
mekansime kerja yang baku yang tertuang dalam prosedur atau petunjuk teknis 
pelaksanaan. Selain itu, untuk menyesuaikan produk dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diadakan pemutakhiran secara 
berkala dan terus-menerus sehingga produk kebahasaan yang dihasilkan 
dapat terandalkan. Penetapan prosedur operasional standar (POS) yang 
menjadi metode kerja yang standar. Dengan menetapkan prosedur standar 
ini, diharapkan kualitas produk kebahasaan dapat terjaga dan efektivitas 
waktu serta tenaga dapat dimaksimalkan. Untuk tiap produk yang dihasilkan, 
diperlukan prosedur operasional standar yang berbeda-beda. Setidaknya ada 
beberapa jenis produk kebahasaan yang disusun, yaitu kamus, tata bahasa, 
ensiklopedia, tesaurus, korpus, dan tata istilah.

 
Pengembangan 
Kualitas Produk 

Kebahasaan

Sumber Daya 
Penyusun Produk 

Kebahasaan

pelatihan/
bengkel

seminar/
konferensi program magang

Substansi 
Produk Kebahasaan

prosedur kerja/
petunjuk teknis pemutakhiran isi sumber rujukan/

validasi pakar

Strategi Pengembangan Kualitas Produk Kebahasaan

4.2.2 Strategi Pengembangan Jenis dan Penggunaan Produk Kebahasaan

Strategi pengembangan jenis dan penggunaan produk kebahasaan tidak dapat 
saling dipisahkan. Pengembangan jenis produk sangat berhubungan dengan 
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kebutuhan pengguna produk tersebut. Produk yang sudah dikembangkan 
sering kali tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh sebab 
itu, perlu dilakukan analisis kebutuhan pengguna secara mendalam. Hasil 
penelitian tersebut berupa rekomendasi tentang jenis produk apa yang 
perlu dikembangkan atau dibuat sesuai dengan kebutuhan yang secara 
empiris ditemukan di lapangan. Penyusunan produk yang selalu berorientasi 
pengguna (user oriented) semacam ini sangat penting karena kemanfaatan 
suatu produk sangat bergantung kepada apa yang dibutuhkan oleh pengguna 
terhadap produk tersebut.

Penelitian atau analisis kebutuhan pengguna dapat dilakukan dengan 
memasukkan rancangan ini ke dalam penelitian yang diprioritaskan. Sebagai 
suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan bahasa 
Indonesia dan bahasa-bahasa di Indonesia, PPPBS harus memiliki dasar yang 
kuat dalam mengembangkan suatu produk. Untuk apa dan siapa produk 
tersebut dikembangkan akan terjawab melalui studi tentang pengguna 
(user’s study). Di dalam bidang pemasaran, studi semacam ini lazim dilakukan 
karena sebelum memproduksi sesuatu harus dipastikan dahulu apa yang 
diinginkan dan bagaimana hal tersebut dapat dicapai.

Produk kebahasaan yang dihasilkan oleh PPPBS merupakan produk yang  
sering kali dijadikan acuan dalam kebahasaan. Oleh sebab status yang 
demikian, produk kebahasaan yang dihasilkan harus terandalkan dan melalui 
proses pembakuan. Akan tetapi, hal tersebut tidak hanya berhenti di situ 
saja, karena untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap 
produk tersebut, harus dipastikan bahwa akses terhadap produk tersebut 
dipermudah. Kemudahan dan kecepatan akses merupakan suatu hal yang 
menajdi dasar pengembangan produk yang sudah ada. Contoh untuk kasus ini 
adalah KBBI yang sudah terbit sejak tahun 1988 dalam versi cetak. Pada saat 
itu, akses terhadap produk ini hanya tersedia bagi pengguna yang mampu 
membelinya. Dengan alasan untuk meningkatkan kemudahan akses, dibuatlah 
KBBI versi daring yang dapat diakses oleh siapa pun dan di mana pun berada 
selama terhubung dengan internet. Tidak hanya itu, selain versi daring juga 
dikembangkan versi luring yang memungkinkan orang menggunakan KBBI di 
saat tidak terhubung dengan internet dan mengunduhkan ke dalam telepon 
pintar masing-masing. Respons terhadap peluncuran produk ini sangat baik 
dan oleh sebab itu dibuatlah aplikasi serupa untuk produk-produk yang lain, 
seperti tesaurus dan ensiklopedia.

KBBI Daring juga dikembangkan lebih lanjut lagi menjadi jenis aplikasi yang 
mempunyai aksesibilitas khusus untuk penyandang tuna netra. Setelah 
sebelumnya dibuat dalam bentuk Braille, sesuai dengan perkembangan 
zaman dan kecenderungan penggunaan saat ini yang serba ingin cepat, 
dibuatkan KBBI versi elektronik khusus untuk penyandang disabilitas netra. 
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Dalam pembuatan aplikasi ini terlihat adanya antusiasme yang sangat tinggi 
dari kalangan calon pengguna mengingat produk tersebut akan menjadi 
alat bantu yang sangat mereka butuhkan untuk meningkatkan daya literasi 
mereka. 

Skema pengembangan jenis produk dan penggunaannya tersebut 
digambarkan melalui bagan berikut ini.

pemindaian digitalisasi Pembuatan 
pangkalan data

pengembangan
aplikasi hasil akhir

produk cetak buku 
elektronik

data mentah data mentah - produk daring
- produk luring
- produk khusus

Skema Pengembangan Produk

Berdasarkan skema tersebut, setidaknya ada tiga jenis produk yang dihasilkan, 
yaitu produk cetak, produk digital, produk daring, dan produk luring. Ketiga 
produk ini sama-sama masih sangat dibutuhkan sesuai dengan kondisi 
dan situasi penggunaannya. Produk cetak, misalnya, masih sangat relevan 
digunakan di daerah-daerah yang tidak atau belum terlalu berkembang 
penggunaan teknologi informasi. Sedangkan produk digital seperti buku 
elektronik lebih disukai karena dapat digunakan di mana saja tanpa perlu 
dihubungkan oleh internet, walaupun secara fiturnya produk ini masih sama 
dengan versi cetak. Hal yang terbaru adalah pengembangan produk daring 
dan luring yang biasanya dilengkapi dengan fitur pencarian dan aksesibiltas 
yang lebih memudahkan. 

Adapun tahap-tahap pengembangan jenis dan penggunaan produk dapat 
dijelaskan secara terperinci sebagai berikut.

1. Pemindaian: format cetak diubah ke format elektronik, misalnya 
dengan memindai buku cetak dan mengonversinya ke format 
pdf. menjadi buku elektronik. Tahap ini dilakukan pada buku-buku 
cetak yang tidak mempunyai berkas salinan lunak. Dalam proses 
pemindaian ini juga diperlukan penyuntingan terhadap hasil pindaian 
supaya lebih bisa terbaca dengan jelas.

2. Digitalisasi: hasil pindaian yang berupa buku elektronik sebetulnya 
bisa langsung digunakan. Hanya saja, jika ingin dioptimalkan lagi 
data-data tersebut dikonversi ke dalam  bentuk digital yang tersimpan 
dalam bentuk salinan lunak. Selain melalui proses pemindaian, 
pembuatan data digital tersebut juga dapat dilakukan dengan cara 
pengetikan langsung dari data cetak. Hasil konversi ini menghasilkan 
data mentah yang siap untuk dikembangkan menjadi data yang siap 
olah.
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3. Pembuatan pangkalan data: data mentah dalam berkas diolah dan 
disesuaikan formatnya menjadi pangkalan data yang kompatibel 
dan siap digunakan dalam aplikasi yang akan dikembangkan. Dalam 
integrasi data, pangkalan data ini harus terdiri atas beberapa data 
yang memiliki format dan jenis yang sama. Pada tahap ini data 
harus tersedia dalam platform yang sama sehingga berbagai dapat 
digunakan dalam berbagai keperluan. Hasil pembuatan pangkalan 
data ini adalah data yang siap olah.

4. Pengembangan aplikasi: aplikasi dikembangkan supaya data siap 
olah yang sudah tersedia dapat digunakan. Pengembangan aplikasi 
ini dapat dilakukan pada sistem daring (online) dan luring (off-line). 
Pengembangan kedua produk ini disesuaikan dengan jenis dan 
situasi penggunaannya. Saat ini pilihan aplikasi daring dan luring 
makin diminati karena dianggap lebih praktis dan mudah diakses. 
Kebutuhan informasi yang cepat mengharuskan pengembang produk 
menyediakan akses yang mudah dan hal tersebut difasilitasi dengan 
baik dengan aplikasi daring dan luring ini. 

Produk daring dan luring pun masih dapat dikembangkan lebih lanjut 
sesuai dengan spesifikasi penggunanya. Misalnya, kamus khusus untuk 
penyadang disabilitas netra tidak sama dengan produk daring atau luring 
untuk orang awas. Produk untuk pengguna khusus ini harus dilengkapai 
dengan pembaca layar (screen reader) dan alat navigasi dapat diakses oleh 
penyandang disabilitas netra hanyalah papan tombol yang ada di komputer 
maupun telepon seluler. Oleh karena itu diperlukan beberapa penyesuaian 
fitur sehingga mudah digunakan. Pada bagian lampiran dijelaskan beberapa 
penyesuaian dan fitur untuk pengguna khusus tersebut.

Optimalisasi penggunaan produk kebahasaan juga sangat mendukung UU 
No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. 
Menurut UU tersebut,  karya cetak adalah setiap karya intelektual dan/
atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi 
umum. Adapun karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau 
artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi 
umum. Sesuai dengan batasan itu, produk kebahasaan yang dihasilkan Pusat 
Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra termasuk ke dalam dua 
kategori karya yang wajib diserahkan ke Perpustakaan Nasional sebagai 
lembaga yang melaksanakan amanat UU tersebut. Adapun tujuan dari serah 
simpan karya cetak dan karya rekam ini adalah mewujudkan koleksi nasional 
dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang 
pembangunan melalui pendidikan, penelitian,  dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi; dan menyelamatkan karya cetak dan karya 
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rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan 
manusia.

4.2.3 Strategi Pengembangan Data Kebahasaan

Sejalan dengan terbitnya Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 
Indonesia, PPPBS perlu merencanakan suatu usaha integrasi data untuk 
mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 
pengendalian. Di dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa  Data Indonesia 
adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data 
yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta 
mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah 
melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan 
menggunakan kode referensi dan induk data. 

Terkait dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 tersebut, integrasi data di 
lingkungan PPPBS pun harus mengikuti prinsp-prinsip sebagai berikut.

a. Data harus memenuhi standar data.

b. Data harus memiliki metadata.

c. Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.

d. Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Standar data terdiri atas konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan dan 
ditetapkan oleh PPPBS yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan pengembangan produk. Konsep adalah ide yang mendasari data 
dan tujuan data tersebut diproduksi. Definisi berkaitan dengan penjelasan 
tentang data yang memberi batas atau membedakannya dari data yang lain. 
Klasifikasi adalah sistem penggolongan data secara kelompok atau kategori 
data. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, 
dan cakupan, sedangkan satuan adalah standar untuk mengukur atau 
menakar data. 

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku 
untuk menggmbarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, 
penggunaan, dan pengelolaan data. Metadata harus mengikuti struktur dan 
format yang baku yang merujuk pada spesifikasi atau standar teknis yang 
ditetapkan oleh Sekretariat Badan dan berkoordinasi dengan PPPBS sebagai 
pengembang data kebahasaan dan kesastraan. 

Adapun interoperabilitas adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan 
antarsistem elektronik yang saling berinteraksi. Kaidah interoperabilitas 
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artinya konsisten dalam sintaks/bentuk/struktur/skema/komposisi penyajian, 
dan semantis/artikulasi keterbacaan dan dapat disimpan dalam format 
terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. 

Kode referensi adalah tanda yang berisi karakter yang mengandung 
atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai 
rujukan identitas data yang bersifat unik. Data induk adalah data yang 
merepresentasikan objek dalam proses bisnis pengembangan dan 
pelindungan bahasa dan sastra.

Tujuan Integrasi Data

Integrasi data kebahasaan dan kesastraan bertujuan sebagai berikut.

a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pusat dan 
UPT daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk 
mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian 
program kegiatan.

b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, 
dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan 
dibagipakaikan antara pusat dan UPT daerah.

c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta 
perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan produk 
kebahasaan dan kesastraan yang berbasis data.
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BAB V

RANCANGAN IMPLEMENTASI

5.1 PROSES PENGEMBANGAN PRODUK KEBAHASAAN 

Pada dasarnya pengembangan bahasa dan sastra meliputi dua hal pokok, 
yaitu pembakuan dan kodifikasi. Pembakuan adalah penentuan aturan bahasa 
yang berwujud kaidah bahasa yang berfungsi sebagai tolok ukur penggunaan 
bahasa. Adapun kodifikasi adalah pencatatan norma yang dihasilkan dalam 
pembakuan. Berdasarkan hal ini, pembakuan merupakan proses awal yang 
dilakukan sebelum kodifikasi. Jika pembakuan harus dilakukan oleh Badan 
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dalam hal ini PPPBS, kodifikasi dapat 
dilakukan oleh PPPBS maupun pemangku kepentingan yang lain.  

5.1.1 Pembakuan

Secara garis besar, tahap pembakuan atau standardisasi produk dilakukan 
melalui empat tahap, yaitu: 

1. Seleksi yang merupakan pencarian, pengumpulan, dan pemilihan 
materi Pembakuan yang berasal dari media massa cetak, digital, 
buku, makalah, jurnal, kamus, dan sebagainya. 

2. Elaborasi yang merupakan perluasan cakupan konsep hasil 
seleksi secara memadai melalui pencermatan kembali melalui 
pembandingan dengan konteks penggunaan. 

3. Verifikasi yang merupakan pemeriksaan kebenaran konsep hasil 
elaborasi dengan memanfaatkan sumber rujukan tertulis atau lisan. 
Verifikasi terhadap konsep yang berasal dari sumber rujukan tertulis 
dilakukan dengan memeriksa konsep yang disesuaikan dengan 
konteks penggunaan tertulis. Verifikasi terhadap konsep yang berasal 
dari sumber rujukan lisan dilakukan kepada pakar atau penutur 
secara langsung. 

4. Validasi yang merupakan pengesahan konsep hasil verifikasi yang 
siap untuk dikodifikasi dan disebarluaskan kepada para Pemangku 
Kepentingan. 
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Adapun proses pembakuan tersebut dapat ditunjukkan melalui diagram alir  
berikut ini.

Mulai

Selesai

Data Korpus

Seleksi

Elaborasi

Validasi

Valid

Tingkat Validasi Tidak Valid

Diagram Alir Proses Pembakuan

5.1.2 Kodifikasi

Seperti yang sudah dijelaskan, kodifikasi merupakan proses pencatatan kaidah 
kebahasaan yang telah dihasilkan melalui proses pembakuan. Kodifikasi 
dilakukan melalui tahap, yaitu:

1. Pencatatan yang dilakukan melalui perekaman hasil Pembakuan 
ke dalam bentuk naskah atau dokumen, baik secara cetak maupun 
elektronik

2. Penyelarasan yang dilakukan melalui pemeriksaan hasil pencatatan 
yang disesuaikan dengan acuan kebahasaan dan konvensi agar 
tercapai kekonsistenan dalam naskah. 
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3. Penyuntingan yang dilakukan melaui perbaikan dan pengatakan isi 
naskah hasil penyelarasan.

4. Pencetakan yang dilakukan melalui penggandaan naskah hasil 
penyuntingan dalam bentuk cetakan, seperti buku, buklet, brosur, 
atau liflet.

5. Pendigitalan (digitalisasi) yang dilakukan melalui pengalihwahanaan 
naskah hasil pencetakan ke bentuk digital. 

Hasil dari proses kodifikasi ini berupa produk kebahasaan, baik berupa cetak 
maupun elektronik. Dalam pelaksanaan keempat tahap kodifikasi tersebut 
selalu harus disesuaikan dengan jenis datanya, yaitu apakah berupa bunyi 
bahasa, aksara, kata, istilah, atau kalimat. Keempat tahap dalam kodifikasi 
dimaksud digambarkan dalam bagan air di bawah ini. 

Mulai

Selesai

Data Hasil
Pembakuan

Pencatatan

Penyelarasan

Penyuntingan

Pendigitalan

Diagram Alir Proses Kodifikasi

Hasil pembakuan dan kodifikasi tersebut dapat berupa tata bahasa, tata 
aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, dan bentuk lain 
yang sejenis. Berikut penjelasan singkat untuk setiap produk kebahasaan.
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a. Tata bahasa merupakan kumpulan kaidah tentang struktur 
gramatikal bahasa yang meliputi morfologi dan sintaksis. 

b. Tata aksara merupakan kaidah pelambangan bunyi, penulisan huruf, 
dan penggunaan tanda baca dalam aksara Latin. 

c. Kamus merupakan karya acuan yang memuat kata dan ungkapan, 
biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, 
pemakaian, atau terjemahnya yang dapat berbentuk daring, luring, 
atau cetak. 

d. Ensiklopedia merupakan karya acuan yang berisi keterangan atau 
uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan yang 
biasanya disusun menurut abjad atau tema. 

e. Glosarium merupakan daftar kata dengan padanannya dalam bidang 
tertentu. Rekaman tuturan merupakan tuturan lisan yang dipilih 
untuk dicatat dan dijadikan sebagai lafal standar. 

f. Tesaurus adalah karya acuan yang memberi informasi tentang 
kata-kata yang memiliki kesamaan atau pertentangan makna atau 
berbagai perangkat konsep serta istilah dalam pelbagai bidang 
kehidupan atau pengetahuan. 

g. Pedoman pembentukan istilah adalah acuan yang mengatur 
pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari 
istilah bahasa daerah atau bahasa asing.

Hasil pembakuan dan kodifikasi yang diwujudkan dalam bentuk produk yang 
berupa kaidah bahasa  seperti berikut:

a. tata bahasa; 

b. tata aksara; 

c. kamus;

d. ensiklopedia; 

e. glosarium;

f. rekaman tuturan; atau

g. bentuk lain yang sejenis.

Tiap jenis data kebahasaan tersebut memerlukan penanganan yang berbeda. 
Untuk memastikan penanganan dan pemrosesan data yang sama, perlu 
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disusun pedoman kerja yang berupa petunjuk teknis (juknis) dalam menyusun 
berbagai produk turunannya. Juknis digunakan sebagai pedoman kerja 
untuk memastikan agar kesamaan proses dan tahapan kerja yang dilakukan. 
Diharapkan dengan proses dan tahapan kerja yang sama, dapat dihasilkan 
produk yang standar. 

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan produk 
kebahasaan adalah penyusunan kamus, (ekabahasa, dwibahasa, bidang ilmu, 
etimologi), glosarium, tesaurus, ensiklopedia, korpus, tata bahasa, pedoman 
ejaan, dan tata istilah. Adapun tahap yang harus dilakukan dalam menyusun 
produk tersebut adalah sebagai berikut.

No. Produk Tahapan
1. 

2. 

Kamus Ekabahasa

Kamus Bidang Ilmu

pengumpulan data
penyeleksian data
pendefinisian/pemadanan
pemberian contoh
verifikasi
validasi

3. 

4. 

Kamus Dwibahasa

Kamus Multibahasa

pengumpulan data
penyeleksian data
pendefinisian/pemadanan
pemberian dan penerjemahan con-
toh
verifikasi
validasi

5. Kamus Etimologi pengumpulan data
penyeleksian data
pendefinisian/pemadanan
verifikasi
validasi

6. Glosarium pengumpulan dan penyeleksian 
data 
pemadanan
verifikasi
validasi
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7. Tesaurus pengumpulan  data
penyeleksian data
analisis medan makna
pengelompokan makna dan entri
verifikasi
validasi

8. 

9. 

Ensiklopedia bahasa

Ensiklopedia sastra

pengumpulan dan penyeleksian 
data 
penulisan artikel
verifikasi
validasi

10. kamus daring penyeleksian data
penyusunan struktur kamus
pengatakan struktur kamus
verifikasi
penyuntingan

11. Korpus penyeleksian data
anotasi data
pembuatan treebank
pemberian label kelas kata (POS 
tagging)
verifikasi

12. tata bahasa, pedoman 
ejaan, dan kaidah bahasa 
yang lain

Pengumpulan bahan
Seleksi bahan
kategorisasi 
verifikasi
penyuntingan
validasi dari pakar
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5.2 IMPLEMENTASI PROGRAM

5.2.1 Peningkatan Kompetensi Penyusun Produk

Selain aspek pada produk yang dikembangkan, peningkatan kompetensi 
penyusun juga merupakan hal penting yang harus dilakukan. Oleh karena itu, 
pada aspek sumber daya manusia ini perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelatihan atau bengkel:

a. Bengkel leksikografi

b. Bengkel terminologi

2. Pertukaran informasi mutakhir dalam leksikografi dan terminologi:

a. Seminar Leksikografi Indonesia

b. Konferensi asosiasi nasional, regional dan internasional 
(INACL, AsiaLex, AfriLex, EuraLex, GlobaLex)

3. Program magang ke pusat leksikografi dunia:

a. Oxford Dictionary

b. MacMillan

c. Cambridge

Bagi penyusun atau editor kamus yang berada di UPT Balai/Kantor, dapat 
membuat program magang ke PPPBS selama beberapa minggu untuk 
meningkatkan kompetensi pekamus. Selain itu, melalui program magang 
tersebut diharapkan SDM yang terlibat akan menginformasikan apa saja yang 
diperoleh selama magang kepada rekan kerja di UPT Balai/Kantor masing-
masing. 

Penggunaan produk sangat bergantung kepada kemudahan akses bagi 
pengguna yang menjadi sasaran produk ini dibuat. Oleh sebab itu, untuk 
memastikan produk tersebut digunakan secara optimal, perlu dibuat 
petunjuk teknis penggunaan produk, baik berupa penjelasan secara tertulis 
dalam bentuk selebaran atau buku praktis, maupun berupa video tutorial 
yang lebih mudah diikuti dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk 
memahaminya. Untuk melengkapi aplikasi yang sudah ada, dibuatkan 
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petunjuk teknis tersebut untuk setiap produk yang termuat dalam lampiran 
rencana induk ini.

5.2.2 Pemanfaatan TIK dalam Optimalisasi Penggunaan Produk 
Kebahasaan

Dalam mengembangkan produk kebahasaan, diperlukan strategi yang matang 
yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelibatan masyarakat dan 
pemanfaatan teknologi informasi merupakan dua hal yang dapat dilakukan 
untuk mencapai hal tersebut. Sebagai anggota ekosistem yang seharusnya 
terlibat langsung dalam pengembangan bahasa Indonesia, masyarakat 
diposisikan tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai agen 
pengembangan bahasa. Dalam hal pengayaan kosakata bahasa Indonesia, 
misalnya, masyarakat dapat menjadi kontributor atau  bahkan editor Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). PPPBS memfasilitasi dengan menyediakan 
kanal atau saluran secara digital  yang dapat digunakan oleh masyarakat 
untuk berpartisipasi tersebut 

Berkaitan dengan penyediaan kanal atau saluran  dimaksud, pemanfaatan 
teknologi informasi akan menjadi solusinya. Dengan kemudahan yang dibuat 
oleh kemajuan teknologi informasi tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan 
produk dan sekaligus memberi kontribusi bagi pengembangan bahasa. 
Kontribusi ini ssngat dibutuhkan karena upaya pengembangan bahasa harus 
mendapat dukungan dan penguatan dari pemangku kepentingan yang 
ada. Makin besar dukungan tersebut, makin kuat posisi dan arti penting 
pengembangan bahasa.

Satu hal yang menjadi keniscayaan di era teknologi dan informasi ini adalah 
pemanfaatan sarana teknologi informasi (TI). Pemanfaatan sarana TI tidak 
hanya berupa peneyebarluasan keluaran atau hasil pengembangan kosakata 
dan kamus secara daring (online), tetapi pemanfaatan teknologi informasi 
mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari tahap survei, penyusunan kamus 
sampai pada penyebarluasan produk, serta, yang juga penting, pelibatan 
masyarakat yang dikenal dengan istilah urun daya atau crowdsourcing. 
Teknologi informasi mempermudah semua proses tersebut, termasuk 
pelibatan masyarakat.

Integrasi kegiatan dengan TIK mencakup program kegiatan sebagai berikut.

1. pemutakhiran aplikasi yang sudah ada;

2. penambahan fitur-fitur penting;

3. pembaruan desain; dan 

4. penguatan sistem keamanan. 
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Aplikasi tidak hanya memudahkan partisipasi dan penyebarluasan, tapi 
juga memudahkan penyimpanan dan pemanggilan data adanya pangkalan 
data. Aplikasi yang dikembangkan harus bersifat semakin memudahkan 
masyarakat. Melalui aplikasi yang mudah diakses, murah, dan mobil, 
penyebaran produk ke tengah masyarakat dapat dilakukan dengan lebih 
cepat, murah, dan mudah.

Pengembangan KBBI sebagai Aplikasi Penintegrasi  

KBBI merupakan kandidat yang kuat untuk menjadi aplikasi yang 
mengintegrasikan semua produk yang sejenis. Oleh sebab itu, untuk 
mewujudkan hal tersebut perlu dipertimbangkan beberapa hal yang menjadi 
kondisi dan kendala saat ini sehingga permasalahan dapat dipetakan dan 
dicarikan solusinya.

Kondisi Saat Ini

Saat ini banyak sekali aplikasi yang dikembangkan sendiri-sendiri oleh setiap 
satuan kerja. Ada beberapa hal yang menjadi kelemahan pengembangan 
yang bersifat “monolitik” seperti ini, di antaranya adalah:

a. adanya duplikasi sumber data

b. redundansi usaha pengembanga

c. berpotensi menjadi kedaluwarsa

d. makin sulit dikembangkan jika aplikasi seperti ini banyak 
dikembangkan. 
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Kendala Pengembangan Monolitik

KBBI Daring merupakan aplikasi ikonik yang dapat dikembangkan lebih jauh 
melalui pengembangan pangkalan data yang tersedia  saat ini, misalnya 
dengan mengembangkan tabel entri untuk mencakup juga kumpulan ID 
himpunan sinonim dari WordNet Bahasa untuk kata (entri) tersebut – atau 
dengan mengembangkan tabel makna untuk mencakup juga ID himpunan 
sinonim dari WordNet yang merupakan konsep yang serupa dengan makna 
tersebut – dan menambahkan tautan rujukan ke WordNet Bahasa pada hasil 
pencarian kata laman KBBI Daring. Hal yang serupa juga dapat dilakukan 
untuk aplikasi/laman lain yang serupa, misalnya BabelNet (Navigli, 2012) dan 
FrameNet (Baker, Fillmore, & Lowe, 1998).  

Dengan rujukan berupa tautan/pranala pada – atau integrasi dengan – 
aplikasi/laman sedemikian, KBBI Daring dapat juga membantu pekerjaan 
peneliti bahasa dan leksikograf yang memerlukan informasi dari aplikasi/
laman tersebut. Pengembangan ini juga akan mengakibatkan KBBI lebih 
mudah diakses dan lebih dikenal secara internasional.  

Kendala dan Saran 

Tingkat kesulitan dalam mengerjakan hal ini tidak menentu. Tergantung 
aplikasi/laman apa yang ingin ditautkan/diintegrasikan dengan laman KBBI 
Daring, tingkat kesulitan dan keperluan yang diperlukan untuk membangun 
kapasitas ini pada KBBI Daring bisa berbeda-beda. Satu aplikasi/laman 
mungkin memerlukan penambahan atau perombakan yang signifikan sedang 
satu aplikasi/laman lainnya tidak. Satu hal yang jelas, pengembangan ke arah 
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ini tidak hanya memerlukan tenaga pengembang teknik informasi komputer, 
tetapi juga – dan terutama – memerlukan tenaga ahli bahasa yang memiliki 
pengetahuan tentang aplikasi-aplikasi/laman-laman internasional yang biasa 
dipakai dalam melakukan penelitian tersebut.  

Dalam jenis pengembangan ini, sumbangsih ahli bahasa tersebut adalah hal 
yang paling diperlukan. Tanpa memiliki seorang atau kumpulan ahli bahasa 
yang terbiasa memakai aplikasi/laman semacam demikian, pengembang 
teknik informasi komputer sendiri tidak akan mengetahui bagaimana harus 
membangun kapasitas KBBI Daring untuk dapat diintegrasikan dengan (dapat 
mengakomodasi) aplikasi/laman lain tersebut. Jika seorang atau kumpulan 
ahli bahasa semacam ini ada, mereka dapat bekerja sama dengan Badan 
Bahasa dan pengembang teknik komputer untuk menjalankan pengembangan 
ini. Badan Bahasa dapat menawarkan jenis kerja sama seperti ini kepada 
ahli bahasa sedemikian jika Badan Bahasa juga telah memiliki komitmen 
pengembangan ke arah ini dan tenaga kerja teknis (pengembang teknis 
informasi komputer) untuk melakukannya. Sekali lagi, dalam hal ini, idealnya 
adalah Badan Bahasa memiliki pengembang teknik informasi komputer 
sebagai bagian dari tim internal Badan Bahasa untuk bekerja sama dengan 
ahli-ahli bahwa luar untuk mengintegrasikan aplikasi KBBI Daring dengan 
aplikasi/laman luar sedemikian. 

Penggunaan Platform KBBI Daring untuk Penyusunan Kamus Bahasa Daerah 

Platform yang sama yang digunakan untuk penyusunan KBBI pada KBBI Daring 
juga dapat diperluas cakupannya dan digunakan untuk penyusunan kamus 
bahasa daerah. Platform KBBI Daring telah digunakan secara luas dan telah 
teruji dengan baik dalam seluruh tahapan penyusunan KBBI secara digital. 
Dengan mengasumsikan bahwa penyusunan kamus bahasa daerah saat ini 
menggunakan sistem pengumpulan data, pemrosesan data, penyusunan 
format kamus, pengoreksian, pencetakan, dan penyajian yang serupa dengan 
penyusunan KBBI, platform KBBI Daring dapat juga diadopsi sebagai dasar 
pengembangan platform kamus bahasa daerah daring. 

Untuk saat ini, Badan Bahasa menyosialisasikan penggunaan LexiquePro 
untuk penyusunan kamus bahasa daerah karena LexiquePro merupakan 
aplikasi yang gratis. Sampai saat makalah ini ditulis, aplikasi LexiquePro sudah 
digunakan untuk proyek pembuatan lima kamus bidang ilmu: Kamus Filologi, 
Kamus Budaya Gayo, Kamus Agroteknologi, Kamus Oseanografi Fisika, dan 
Kamus Ilmu Tafsir Alquran. 

Kendala dan Saran 

Pengadopsian ini akan memerlukan ketersediaan sumber daya perangkat 
keras, data digital pada pangkalan data, dan struktur pangkalan data yang 
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serupa bagi kamus bahasa daerah yang ingin dikembangkan sebagaimana 
data KBBI didigitalisasikan. Jika hal-hal tersebut tersedia, barulah platform 
yang serupa KBBI Daring dapat diadopsi – dengan penyesuaian yang minimal 
– untuk menggantikan penyusunan kamus bahasa daerah secara manual 
menjadi digital. 

Dengan demikian, jika pengembangan ke arah ini hendak dikerjakan, 
digitalisasi data kamus-kamus bahasa daerah menjadi pangkalan data 
diperlukan. Idealnya adalah jika digitalisasi ini dapat dilakukan dan 
menghasilkan struktur data yang serupa dengan yang sekarang digunakan 
dalam KBBI Daring, sehingga platform KBBI Daring pun dapat langsung 
digunakan untuk melayani kebutuhan pengembangan dan penyempurnaan 
bahasa daerah. Jika ternyata didapati bahwa digitaliasi data kamus-kamus 
bahasa daerah ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya mengikuti struktur 
pangkalan data yang ada pada KBBI Daring saat ini, maka salah satu dari dua 
pendekatan ini dapat diambil: (1) pengembangan yang lebih spesifik untuk 
keperluan kamus bahasa daerah tersebut dengan memakai platform KBBI 
Daring sebagai dasar (tanpa mengubah platform KBBI itu sendiri), atau (2) 
perluasan kapasitas dasar platform KBBI Daring sehingga mencakup dapat 
mencakup juga penyajian data dan pengembangan kamus daerah secara 
daring. 

Usulan pengembangan ini dapat mengantisipasi kebutuhan pengembangan 
bahasa daerah secara digital yang mungkin akan datang dalam jangka 
waktu beberapa tahun ke depan. Jika dimulai rencana pengembangan hal 
ini dilakukan dari sekarang, yaitu sebelum kebutuhan akan hal ini makin 
mendesak, maka metode pengembangan platform yang monolitik untuk 
setiap laman/aplikasi daring per bahasa daerah dapat lebih mungkin 
dihindarkan. Jika menunggu sampai kebutuhan pendaringan kamus bahasa  
daerah ini lebih mendesak di masa depan, pengembangan ke arah ini dapat 
menjadi lebih rumit sebagaimana penyatuan platform yang dibahas dalam 
bagian 3.2. 

Penambahan Fitur/Aplikasi/Laman Artikel Sebagai Pendukung Penggunaan 
atau Perluasan KBBI Daring 

KBBI Daring dapat pula dikembangkan dengan menambahkan fitur/aplikasi/
laman artikel pendukung. Fitur/aplikasi pendukung dapat berupa fitur/
aplikasi tambahan dalam menggunakan KBBI Daring, sedang laman artikel 
dapat berisikan tulisan pengayaan penggunaan kamus atau penggunaan 
bahasa Indonesia. 

Salah satu contoh fitur/aplikasi pendukung yang dapat ditambahkan pada 
KBBI Daring adalah pengecekan kata baku atau tata bahasa baku suatu 
frasa/kalimat. Dengan keunggulan kelengkapan datanya, KBBI Daring adalah 
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kandidat platform yang ideal untuk penambahan fitur semacam ini secara 
daring. Salah satu contoh penggunaan aplikasi semacam ini adalah untuk 
pengecekan tata bahasa tugas akhir mahasiswa.  

Contoh lain ialah fitur/aplikasi translasi ke bahasa daerah dan penambahan 
laman artikel yang mendukung penggunaan kamus tersebut dengan 
menjelaskan secara lebih mendetail informasi dari kata yang dicari. Hal ini 
bukan sesuatu yang tidak pernah dibuat pada kamus daring lainnya. Kamus 
daring Oxford, misalnya, memiliki bukan hanya fitur translasi dari Bahasa 
Inggris ke bahasa lain, tetapi juga memiliki kamus Oxford berbasiskan 
bahasa lain tersebut17. Kamus daring Oxford untuk bahasa Indonesia juga 
menyediakan berbagai artikel mencakup tips penggunaan bahasa, penjelasan 
tata bahasa, dan pengetahuan praktis bahasa (seperti filosofi dari suatu kata, 
misalnya ketupat) untuk memberikan informasi tambahan terhadap kata 
yang dicari.  

KBBI Daring dapat pula dikembangkan dengan mencakup fitur-fitur yang 
serupa maupun laman artikel lain yang dianggap dapat membantu penggunaan 
bahasa Indonesia lainnya (misalnya: laman berisi daftar penulisan kata yang 
benar dibandingkan yang tidak benar tetapi sering digunakan, laman berisi 
daftar padanan kata dari istilah asing yang beredar di masyarakat, dsb.). 
Dapat dilihat bahwa poin utama di sini adalah bahwa platform KBBI Daring 
masih dapat banyak diperkaya dengan berbagai penyediaan fitur/aplikasi/
laman artikel pendukung penggunaannya.  

Saat ini, berbagai macam artikel pendukung penggunaan KBBI semacam ini 
(misalnya, info singkat tentang padanan kata atau artikel pendek mengenai 
penggunaan ejaan yang benar) dibuat oleh Badan Bahasa dan dipos lewat 
Instagram18, Facebook19, atau Twitter20, tetapi tidak dapat ditemukan pada 
aplikasi KBBI Daring sendiri. 

Kendala dan Saran 

Jenis sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan usulan 
pengembangan ini cukup beragam. Satu usulan pengembangan dapat 
dilaksanakan terutama berdasarkan ketersediaan ahli bahasa sedangkan 
usulan yang lain memerlukan ketersediaan pengembang teknik informasi. 
Misalnya, usulan untuk menambahkan artikel melengkapi kata-kata yang 
dapat dicari pada KBBI Daring dapat dikerjakan hampir sepenuhnya oleh 
seorang ahli bahasa (sebagaimana yang telah dilakukan, misalnya dengan 
mengepos artikel pendek atau gambar lewat Instagram, Facebook, dan 
Twitter tentang padanan kata), sedang pengembang teknik informasi hanya 
perlu menautkan artikel tersebut pada KBBI Daring. Sedangkan, usulan untuk 
membuat fitur pengecekan kosakata atau tata bahasa baku memerlukan 
ahli bahasa dan pengembang teknik informasi atau seorang ahli bahasa 
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komputasi (computational linguistics expert).  

Keunggulan dari pengembangan ke arah ini adalah pengembangan semacam 
ini dapat diadopsi secara fleksibel, tergantung ketersediaan sumber daya 
manusia. Misalnya, jika lebih banyak terdapat sumber daya ahli bahasa, 
maka usulan penambahan laman-laman artikel dapat dikerjakan. Akan 
tetapi, jika terdapat lebih banyak sumber daya pengembang teknik informasi, 
pembuatan fitur yang lebih banyak memerlukan pengembangan perangkat 
lunak seperti pembuatan fitur pengecekan kosakata dapat dikerjakan. 
Kekurangan pengembangan semacam ini mungkin terletak pada sifatnya 
yang lebih merupakan tambahan “barang mewah” dari apa yang sudah 
dimiliki dan bukan merupakan “barang kebutuhan pokok” yang seharusnya 
ada. Berbagai macam saran pengembangan pada bagian ini baik jika ada, 
tetapi tidak harus ada atau belum mendesak kebutuhannya. 

Saran dalam mempertimbangkan mengambil pengembangan ke arah ini 
adalah dengan melihat sumber daya yang lebih tersedia dan menimbang 
seberapa besar manfaat “barang mewah” tersebut dikembangkan saat ini 
dibandingkan jika sumber daya pengembangan yang dimiliki digunakan 
untuk hal yang lain. Pengembangan ke arah penyatuan platform leksikografi 
yang ada, misalnya, merupakan pengembangan yang lebih mendesak dan 
yang makin cepat dikerjakan makin sedikit tingkat kesulitannya dibandingkan 
dengan, misalnya, penambahan laman artikel penjelasan pemakaian kata yang 
tingkat kesulitannya cenderung tidak berubah secara drastis dalam waktu 
dekat. Jika sumber daya yang tersedia benar-benar terbatas, pengembangan 
ke arah ini tidak harus diambil.  

5.2.3 Pengembangan Produk Berdasarkan Profil Pengguna

Selain pengembangan jenis berdasarkan format produknya, pengembangan 
jenis dan penggunaannya juga dapat ditentukan berdasarkan sasaran 
penggunanya. Dalam hal ini, pengembangan produk harus benar-benar 
berorientasi pengguna (user oriented). Di bawah ini ada beberapa hal yang 
harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis dan penggunaan produk 
yang berkaitan dengan profil pengguna.
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Usia

anak-anak

remaja

dewasa

Bahasa

penutur jati

penutur asing

pemelajar bahasa

Tingkat
Pengetahuan

awam

ahli/
pakar

Kebutuhan

umum

khusus

Keperluan

praktis

keilmuan

Profil pengguna produk kebahasaan

Pengguna anak-anak membutuhkan produk kebahasaan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan tingkat pengetahuan mereka. Biasanya produk ini dibuar 
lebih sederhana dengan menggunakan kata-kata yang terbatas. Selain itu, 
diusahakan untuk sebanyak mungkin menyertakan ilustrasi berupa gambar 
dengan warna dan tulisan yang besar. Komposisi seperti ini akan berbeda 
untuk rentang usia anak TK dan SD. Adapun anak SMP dan SMA sudah 
tergolong remaja dengan karakteristik yang berbeda pula. Golongan jenis ini 
lebih menyukai produk yang mudah dan cepat digunakan dan disampaikan 
dengan penjelasan yang praktis. Adapun pengguna dewasa bisa dibagi lagi 
menjadi beberapa kategori. Secara umum pengguna dewasa dapat mencerna 
penjelasan yang lebih panjang dan detail. Komposisi teks dan ilustrasi tidak 
menjadi hal penting karena tanpa ilustrasi pun pengguna dewasa dapat 
memahami penjelasan tertulis. 

Bahasa pertama atau yang dikuasai pengguna juga menjadi hal yang penting 
karena produk kebahasaan dan kesastraan sangat relevan dengan hal 
itu. Jika ingin disusun suatu produk untuk penutur asing, tentu saja perlu 
disesuaikan dengan kemampuan pengguna tersebut dalam memahami 
teks atau penjelasan yang disajika. Teks yang panjang dapat dipahami oleh 
pemelajar bahasa tingkat mahir, tetapi tidak oleh pemelajar bahasa tingkat 
awal. Oleh sebab itu, jika menyusun kamus pemelajar misalnya, seleksi entri 
dan formulasi pendefinisian untuk kelompok ini akan sangat selektif karena 
harus disesuaikan dengan penguasaan bahasanya. 

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah tingkat pengetahuan pengguna. 
Produk untuk pengguna awam tidak memerlukan penjelasan atau uraian 
yang panjang dan detail. Pilihan kata yang dipakai dalam penjelasan pun 
biasanya menggunakan kosakata umum yang mudah dipahami. Lain halnya 
jika pengguna produk tersebut adalah kalangan ahli atau pakar bidang 
ilmu tertentu. Penjelasan dan uraian dalam produk tersebut biasanya 
menggunakan istilah-istilah yang sangat teknis. Uraian tidak perlu panjang 
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karena dengan menggunakan terminologi teknis tertentu, pengguna ahli ini 
dapat dengan mudah memahami. 

Kebutuhan pengguna juga menentukan jenis produk yang dibuat. Pengguna 
dengan kebutuhan khusus memerlukan produk yang mudah diakses dengan 
keterbatasan yang ada pada diri mereka. Contohnya, KBBI Daring yang sudha 
dikembangkan untuk orang awas, dapat dibuat dan disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus pengguna penyandang disabilitas netra. Selain dengan 
penambahan fitur suara, alat navigasi mereka pun harus memanfaatkan 
semaksimal mungkin bantuan atau fitur yang ada dalam papan tombol, 
karena penggunaan dengan tetikus tidak memungkinkan. Demikian juga 
dengan kebutuhan produk untuk kelompok tuna rungu. Untuk dapat 
berkomunikasi dengan orang lain, baik orang dengar maupun sesama 
tuna rungu, mereka membutuhkan kamus bahasa isyarat yang disepakati 
bersama. Kamus semacam ini tentu saja sangat jauh berbeda dari kamus 
yang sudah tersedia, sekali pun dengan kamus visual yang ada. Oleh sebab 
itu, pengguna berkebutuhan khusus ini perlu mendapat penanganan yang 
khusus pula. Terlebih lagi ada kewajiban untuk memenuhi hak penyandang 
disabilitas terhadap informasi, termasuk informasi kebahasaan, sebagaimana 
yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Aspek keperluan juga menjadi pertimbangan. Produk yang dipakai untuk 
keperluan praktis tentu saja harus dibuat dengan fitur yang ramah pengguna 
(user-friendly) dan biasanya tidak memerlukan penjelasan yang panjang 
lebar, tetapi langsung pada keperluannya. Lain halnya untuk keperluan 
keilmuan, produk kebahasaan menjadi semacam referensi yang ditelusuri 
dengan cermat dan serius. Oleh sebab itu, produk kebahasaan semacam ini 
harus betul-betul mempunyai tingkat keterandalan yang tinggi.

Berikut contoh pengembangan produk kebahasaan, yaitu kamus, untuk profil 
pengguna yang berbeda-beda.

Profil pengguna Jenis Kamus Format Kamus 
Anak-anak Kamus bergambar

Kamus pelajar
cetak
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Remaja Kamus pelajar 
tingkat SMP-SMA
Kamus kontem-
porer

Cetak
Daring
luring

Dewasa Kamus umum
Tata bahasa umum

Cetak
Daring
luring

Penutur jati Kamus umum
Kamus ekabahasa

Penutur asing/pe-
melajar bahasa

Kamus saku
Kamus praktis
Kamus pemelajar
Kamus dwibahasa

Pengguna awam Kamus istilah 
populer
Kamus umum
Kamus praktis

Pengguna ahli Kamus bidang ilmu
Ensiklopedia
Tesaurus

Cetak
Daring
luring

Berkebutuhan 
khusus

Kamus Braille
Kamus elektronik 
audio
Kamus bahasa 
isyarat

Cetak
Daring
luring

Pengembangan Jenis Kamus sesuai Profil Pengguna

5.2.4 Pengembangan Data Kebahasaan

Untuk mengembangkan data kebahasaan yang ada, pertama kali harus 
diidentifikasi jenis data yang tersedia. Setidaknya ada tiga kategori jenis data, 
yaitu data cetak, data elektronik dalam format yang belum kompatibel dengan 
aplikasi pengkalan data, dan pangkalan data dalam format yang kompatibel. 
Secara ringkas, jenis atau format data berserta penanganan dan contohnya 
tersaji dalam tabel di bawah ini.
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No. Format Data Strategi Optimalisasi 
Pengembangan

Keterangan

1. Elektronik dalam 
pangkalan data

•	 Perluasan akses
•	 Peningkatan fitur yang 

ramah pengguna
•	 Komersialisasi/potensi 

PNBP 
•	 Pemeliharaan dan pen-

gamanan

KBBI Daring
KBBI Braille
KBBI audio 
Ensiklopedia
Tesaurus
Korpus 

2. Salinan lunak 
dalam format 
words dan excell

Pembuatan pangkalan 
data

•	Kamus bidang 
ilmu dan bahasa 
daerah

•	 Tata bahasa 
•	Pedoman ejaan

3. cetak Tata bahasa 
Kamus bahasa 
daerah
Kamus bidang ilmu

Skema Pengembangan Data Kebahasaan

Pengembangan data kebahasaan tersebut diawali dengan penetapan standar 
data yang akan diintegrasikan untuk mempermudah prosesnya. Untuk 
data yang sudah ada, pemenuhan standar data ini dapat dilakukan dengan 
mengonversi data yang sudah ada ke format data yang diminta. Apabila 
hal ini tidak mungkin dilakukan, jalan keluarnya adalah dengan membuat 
kembali data itu dari awal. Data kebahasaan yang berhasil dikumpulkan 
adalah kosakata bahasa daerah dari 200 kamus bahasa daerah dan istilah 
bidang ilmu dalam kamus bidang ilmu. Hampir sebagian besar produk yang 
diterbitkan sebelum tahun 2000 tidak memiliki sumber data elektronik. Satu-
satunya jalan adalah dengan  mengetikkan data dalam kamus tersebut dalam 
format yang sudah ditentukan.

Selain itu, data bahasa daerah juga terdapat pada data hasil pemetaan yang 
berasal dari 2.468 daerah pengamatan yang tersusun secara sistematis dalam 
bentuk hasil jawaban dari daftar tanyaan yang sama. Data kebahasaan dari 
dua ribu daerah pengamatan semacam ini sangat potensial digunakan untuk 
bahan pemadanan istilah bidang ilmu ke bahasa Indonesia. Berikut skema 
integrasi data kebahasaan yang dapat dilakukan dalam program integrasi 
“Satu Data Bahasa”.
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Bahasa Asing (istilah 
bidang ilmu)
• glosarium bidang ilmu

• SPAI

• data etimologi

Bahasa Daerah
• data kamus bahasa 
daerah

• data hasil pemetaan

• data etimologi

Bahasa Indonesia
• kosakata kontemporer

• kosakata klasik

• kosakata arkais

Satu 
Data 

Bahasa

Sumber Integrasi Satu Data Bahasa 

Untuk mewujudkan “Satu Data Bahasa” tersebut diperlukan syarat-syarat 
yang harus dipenuhi sehingga data yang terkumpul dapat diintegrasikan. 
Standar data yang dimaksud ditentukan oleh Pusat Pengembangan dan 
Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagai koordinator pengintegrasian data 
kebahasaan. Secara teknis, integrasi data tersebut harus memperhatikan 
kelima aspek berikut ini.

a. Konsep: ide yang mendasari data dan tujuan tersebut diproduksi.

b. Definisi: penjelasan tentang data yang memberi batas atau yang 
membedakan.

c. Klasifikasi: sistem penggolongan data secara kelompok atau 
berdasarkan kategori.
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d. Ukuran: unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, dan 
cakupan data.

e. Satuan: standar untuk mengukur atau menakar data sebagai sebuah 
keseluruhan.
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BAB VI

PENUTUP
 

Rencana Induk ini disahkan menurut Keputusan Kepala Badan Pengembangan 
Bahasa dan Perbukuan yang menjadi pedoman implementasi dari Rencana 
Strategis (Renstra)  Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan 
Sastra. Tujuan dari penyusunan rencana induk ini adalah agar program 
kegiatan optimalisasi pengembangan produk kebahasaan di lingkungan Pusat 
Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dapat berjalan secara 
terarah dan terpumpun pada pencapaian visi dan misi lembaga sebagaimana 
tercantum dalam Renstra.  
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