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Abstrak 

Pelesetan dapat berupa humor tingkat tinggi yang tergolong dalam bentuk 

kritik secara tidak langsung. Timbulnya pelesetan dapat diakibatkan oleh 

adanya bentuk yang sama dan memiliki sebuah kecenderungan untuk 

menjadi populer. Umumnya bahasa pelesetan  dapat berupa kata maupun 

kelompok kata. 
 

Kata kunci:  pelesetan, akronim 

Abstract 

Pun humor can be a relatively high level in the  form  of  indirect  criticism . The 

emergence of a pun can be caused by having the same shape and have a tendency 

to become popular. Generally language pun can be words  or groups  of  words . 
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Pendahuluan 

 Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan suatu bangsa dan peranannya sangat 

penting, sehingga melalui bahasa dapat dilihat maju tidaknya kebudayaan bangsa tersebut. 

Pengertian bahasa sebagai persyaratan budaya secara diakronis, yaitu kebudayaan yang dipelajari 

melalui bahasa. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang ataupun generasi pendahulu kita diperoleh, 

dipelajari, dan dipedomani secara turun temurun oleh generasi penerus dengan bantuan bahasa. 

Selain itu bahasa berdasarkan sudut pandang yang lebih teoretis, bahasa merupakan persyaratan 

kebudayaan karena materi pembentuk bahan sama jenisnya dengan materi pembentuk keseluruhan 

kebudayaan, yaitu logis, oposisi, korelasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu bahasa bukan hanya 

sekedar ekspresi budaya, melainkan juga peletak dasar-dasar pembentukan budaya. 

 Koentjaraningrat dalam Sibarani berpandangan bahwa kebudayaan adalah sistem gagasan, 

tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 

manusia dengan belajar. Pemerolehan kebudayaan melalui proses belajar  dalam rangka kehidupan 

masyarakat tentunya mengimplisitkan adanya proses transmisi dan komunikasi. Lebih jelasnya 

Murdock mengatakan bahwa kebudayaan harus dipelajari. Berarti bahwa kebudayaan adalah 

ditransmisikan secara sosial dari orang tua kepada anak, dari orang yang lebih tua kepada orang 

yang lebih muda, ataupun dari satu generasi kepada generasi berikutnya. 

 Bahasa Indonesia pada dekade ini mengalami perkembangan kosakata dari segi proses 

pembentukan kata. Dahulu pembentukan kata dikenal melalui proses morfologis pengimbuhan 

(afiksasi), pemajemukan (komposisi), dan pengulangan (reduplikasi). Akan tetapi sekarang, telah 

tumbuh subur  akronim, yakni proses pembentukan kata baru dengan cara menggabungkan huruf 

atau silaba dari beberapa kata yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata. Selain itu pembentukan kata 



dengan cara mempelesetkan sebuah kata sehingga makna kata itu bertambah dari makna semula. 

Proses ini disebut dengan istilah pelesetan kata dan hasil proses tersebut disebut kata-kata 

pelesetan. 

 Berdasarkan pengamatan melalui pembacaan di surat kabar maupun dari media elektronika 

terdapat banyak pelesetan yang terjadi pada tataran morfologis atau leksikon, fonologis atau fonem, 

pelesetan grafis atau huruf, pelesetan frasa atau kelompok kata, pelesetan kalimat atau ekspresi, 

pelesetan ideologis atau semantis, dan pelesetan diskursi atau wacana dari keberagamannya 

membuat pelesetan menarik untuk dianalisis dari segi linguistik murni di samping dari segi linguistik 

interdisipliner. 

 Kalangan masyarakat khususnya mahasiswa banyak sekali menggunakan pelesetan dalam 

menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketika naiknya BBM (Bahan Bakar Minyak) tetapi 

mereka para kreatif di salah satu siaran televisi swasta menamai acara tersebut dengan BBM (Baru 

Bisa Mimpi), BBM (Bagi Bagi Maaf). Dalam acara tersebut menggambarkan dialog terbuka dalam 

satu negara mimpi yang terdiri dari presiden dan wakil presiden yang dihadiri oleh kaum intelektual 

yang tujuan acara tersebut untuk membahas  masalah yang sedang dihadapi dalam pemerintahan 

tetapi cara mereka mengemas acara tersebut dengan banyaknya menggunakan kata-kata pelesetan 

dan sindiran. 

Pertanyaan 

Jenis-jenis pelesetan apakah yang sering digunakan ? 

Bermacam-macam jenis pelesetan yang terdiri dari pelesetan fonologis atau fonem, 

pelesetan grafis atau huruf, pelesetan morfemis atau morfem, pelesetan frasal atau kelompok kata, 

pelesetan kalimat atau ekspresi, pelesetan ideologis atau semantis, dan pelesetan diskursi atau 

wacana. 

 Berdasarkan jenis-jenis pelesetan tersebut dapat diketahui jenis pelesetan apa yang sering 

digunakan oleh masyarakat. 

Pembahasan 

Penggunaan pelesetan bahasa dilakukan secara deskriptif dengan  menerapkan metode 

pengamatan dalam memperoleh data. Metode pengamatan diterapkan dengan mengumpulkan data 

melalui pencatatan setiap pelesetan yang dilontarkan dalam acara Republik BBM pada acara televisi. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui siaran televisi, penggunaan pelesetan bahasa oleh 

kaum intelektual semakin banyak diungkapkan. Meskipun data yang diamati di televisi hanya 

beberapa kali saja tetapi setiap penayangan acara tersebut mengungkapkan kata-kata pelesetan 

baru. Dari pengamatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa pelesetan 

sudah banyak dilakukan bukan saja pada kalangan intelektual saja, tetapi oleh masyarakat umum 

juga. Dalam menggunakan bahasa pelesetan tersebut belum ada yang salah paham atau sakit hati 

karena masyarakat menerima kata-kata pelesetan tersebut. 



Pelesetan bahasa merupakan sebuah proses yang akan memperlihatkan jenis bahasa 

pelesetan tersebut dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan tingkatan kebahasaan, pelesetan bahasa 

dapat dibagi atas tujuh jenis, yaitu: 

1. Pelesetan fonologis, yaitu pelesetan sebuah fonem atau lebih dalam leksikon. Pelesetan 

seperti ini digunakan untuk memperolok-olok ataupun mengejek orang. 

Contoh: jorse (jorok sekali), oke menjadi eko 

2. Pelesetan grafis, yaitu pelesetan gabungan huruf dengan menjadikan singkatan. 

Contoh:  DNK (dekil and the kumal), MBA ( Marriage By Accident, Makin Botak Aje) 

3. Pelesetan morfemis, yaitu pelesetan sebuah kata dengan cara menjadikan atau 

menganggapnya sebagai singkatan berupa akronim. 

Contoh: ABCD (ABRI bukan cepak doang), sepadan ( selamat pagi Medan), manja 

(menanti senja, mandi jarang), lobak (lagu-lagu Batak), selada (selalu lagu daerah). 

4. Pelesetan frasal, yaitu pelesetan kelompok kata. 

Contoh: botol minyak lampu ( bodoh tolol menyimak lambat pula) 

5. Pelesetan kalimat, yaitu: pelesetan sebuah kalimat dengan cara mengikuti struktur dan 

intonasi kalimat, tetapi mengubah kata-katanya sehingga mengubah makna keseluruhan 

struktur itu. 

Contoh: ayo maju-maju dipelesetkan menjadi tidak maju-maju 

6. Pelesetan ideologis, yaitu: pelesetan sebuah ide menjadi ide lain dengan bentuk 

linguistik yang sama. 

Contoh: ide masing-masing frase hidup tak hidup, pandangan hidup, pegangan hidup, 

semangat hidup, kenangan hidup dipelesetkan menjadi hidup tak hidup menjadi 

masalah, dipandang saja sudah hidup, dipegang baru hidup, hanya semangat saja yang 

hidup, hanya sebagai kenangan saja yang hidup, yang masing-masing digunakan untuk 

wacana yang berbau porno demi mengundang tawa dari pendengarnya. 

7. Pelesetan diskursi, yaitu: pelesetan sebuah cerita dengan bentuk naratif yang sengaja 

digunakan untuk memutarbalikkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. 

Contoh: cerita-cerita kesaksian yang sengaja dibuat penyimpangan dari cerita faktualnya 

dan cerita baru yang berbeda dari cerita sebelumnya dengan tujuan termasuk dalam 

pelesetan wacana. 

 Bahasa pelesetan pada umumnya berbentuk akronim. Dalam pelesetan morfemis dan 

leksikon adalah yang paling banyak jumlah pemakaiannya, sebuah kata tertentu dijadikan atau 

dianggap sebagai akronim dengan memberikan kepanjangan terhadap kata itu. Kata-kata itu 

mungkin kata-kata biasa yang sering digunakan orang atau mungkin juga sebuah nama. Kata atau 

nama Habibi misalnya seorang yang pernah menjadi Presiden di Indonesia dipelesetkan menjadi 

habis bicara bingung. Pembentukan pelesetan ini sangat teratur karena masing-masing suku kata 

nama itu harus digunakan menjadi suku pertama kepanjangan pelesetannya. Mungkin juga masing-

masing huruf kata itu dipanjangkan pelesetannya. Mungkin juga masing-masing huruf kata itu 

dipanjangkan seperti kata ardath yang dipelesetkan menjadi aku rela ditiduri asal tidak hamil. 

Kadang-kadang kurang terlihat keteraturan kepanjangan akronim itu, baik dari segi fonem maupun 

dari segi bunyinya seperti kata harmoko yang dipelesetkan menjadi hari-hari omong kosong. Begitu 

juga dengan HIV yang dipelesetkan menjadi hasrat ingin pipis, yang merubah v menjadi p. 



 Pembentukan bahasa pelesetan adalah maksud yang hendak dinyatakan dengan mencari 

kata yang sudah ada dan kira-kira cocok sebagai kependekan dari maksud yang hendak dinyatakan 

itu. 

 Pelesetan bahasa memiliki fungsi kultural yaitu: 

1. Untuk memperolok-olok dengan mengambil sebuah objek pembicaraan 

Contoh: dengan botak banyak sekali pelesetannya, antara lain Agus yang artinya agak gundul 

sedikit, gunawan artinya gundul tapi menawan 

2. Pelesetan bahasa memiliki fungsi sebagai sindiran atau celaan secara tidak langsung kepada 

situasi atau orang tertentu 

Contoh: S.H. artinya susah hidup, S.E. artinya sarjana erek-erek, M.Sc. artinya mantan supir 

camat 

3. Pelesetan bahasa berfungsi sebagai protes sosial laten terhadap penguasa atau terhadap 

kekacauan yang terjadi, baik di masyarakat ataupun di pemerintahan. 

Tipe ini digunakan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kepada penguasa, kekuasaan 

dan lembaganya. 

Nama provinsi Sumatera Utara (Sumut)  dipelesetkan menjadi semua urusan mesti uang 

tunai. Pelesetan ini sebagai protes sosial terhadap praktik korupsi kolusi dan nepotisme. 

4. Pelesetan bahasa berfungsi sebagai pencerminan diri pada situasi yang menguntungkan. 

Kata Amsterdam dipelesetkan menjadi amplas terminal agak dalam, Bandung dipelesetkan 

menjadi Bandar Selamat Ujung, malpinas dipelesetkan menjadi Mandala simpang perumnas, 

Perancis artinya perumahan cicilan Simalingkar.   

5. Pelesetan bahasa berfungsi eufemisme, yaitu pelesetan yang dimaksud sebagai penghalusan 

untuk menggantikan kata-kata yang dianggap kurang berterima atau dirasakan agak kasar 

dalam masyarakat. BCA dipelesetkan menjadi berselingkuh cari aman, Astuti dipelesetkan 

menjadi astrea tujuh tiga, dan asal tunduk tidur. 

6. Pelesetan bahasa berfungsi sebagai ungkapan rahasia orang lain tidak mengetahui maksud 

yang diungkapkannya. Kata alim dipelesetkan menjadi anak liar malam, bola dipelesetkan 

menjadi bondon laris 

7. Pelesetan bahasa berfungsi sebagai lelucon atau hiburan karena orang yang mendengar 

kata-kata pelesetan pada umumnya hanya senyum saja bahkan tertawa mendengarnya. 

Marga Purba dipelesetkan menjadi pura-pura baik, Simatupang  dipelesetkan menjadi siang 

malam tunggu panggilan, optimis dipelesetkan menjadi ompong tapi manis, pencopet 

dipelesetkan menjadi penggemar corak petak. 

Pada acara BBM penggunaan kata-kata pelesetan bahasa berfungsi untuk 

mengkomunikasikan masyarakat dengan para penguasa di negara ini. Secara tidak langsung para 

kaum intelektual yang hadir pada acara BBM tersebut mewakili suara masyarakat yang ada di luar. 

Jenis pelesetan yang sering muncul atau digunakan adalah pelesetan grafis dan pelesetan 

ideologis. Pelesetan grafis seperti OKB (orang kaya baru), UUD (ujung ujungnya duit), dan 

sebagainya.  Sedangkan dalam pelesetan ideologis seperti pegangan hidup yang berarti 

penghasilan tetap atau sesuatu yang berkonotasi negatif. Hidup segan mati tak mau yang berarti 

bahwa setengah-setengah. Dan banyak lagi pelesetan-pelesetan yang digunakan. 

 



Simpulan 

Ada pelesetan bahasa yang bersifat negatif (tidak baik) dan ada juga yang bersifat positif 

(baik) untuk diikuti dan diterapkan dalam berkomunikasi dan bermasyarakat. Untuk pengamatan 

ini tidak dipaparkan dan digolongkan menjadi pelesetan yang baik dan yang tidak baik tetapi 

pengamat menyerahkan penilaian baik tidaknya pelesetan tersebut tergantung dari konteksnya 

dan dengan siapa pengguna kata pelesetan berbicara. Dalam menilai pelesetan baik maupun 

tidaknya maka diperlukan kecerdasan emosional untuk memilih mana yang lebih baik dan mana 

yang kurang baik untuk digunakan. Kajian ini memberikan manfaat atau masukan bagi penulis 

maupun pembaca dari kalangan intelektual  maupun masyarakat bahwa secara tidak sengaja para 

intelektual pun sering juga menggunakan pelesetan bahasa.  

Dalam pengamatan pelesetan bahasa oleh kaum intelektual ataupun masyarakat banyak 

menggunakan  kata-kata pelesetan baru yang diungkapkan. Walaupun data yang diamati di televisi 

hanya beberapa kali saja tetapi setiap penayangan acara tersebut menggunakan kata-kata 

pelesetan baru. Dari pengamatan tersebut maka dapat disimpulkan sementara bahwa penggunaan 

bahasa pelesetan sudah marak dilakukan bukan saja oleh kalangan intelektual tetapi oleh 

masyarakat umum juga. Dalam melakukan pelesetan belum ada terjadinya kesalahpahaman atau 

sakit hati karena masyarakat dengan sendirinya menerima kata-kata  pelesetan tersebut. 

Jenis pelesetan yang digunakan adalah pelesetan grafis dan pelesetan ideologis. 
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