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Prakata 
 

 Berawal dari keaktifan Penulis pada salah satu majalah Buddhis, dan keikutsertaan 
Penulis pada sebuah loka karya membuat Penulis menyadari mengenai 
ketidaksinkronisasian kata dalam bahasa Pāëi yang ditulis dengan yang dituturkan. Hal ini 
membuat Penulis lebih lanjut memperhatikan media-media informasi Buddhis yang ada 
seperti buku, majalah, buletin, dll serta pembuktian kepada beberapa orang Buddhis dan 
non Buddhis. Kenyataan mengatakan bahwa apa yang dikhawatirkan Penulis dan 
beberapa orang yang peduli akan hal ini telah terjadi di kalangan masyarakat umum, 
khususnya masyarakat Buddhis. Kesalahan penuturan sering kali penulis temui pada 
beberapa abjad dalam bahasa Pāëi yang memang jenis hurufnya nyata-nyata berbeda 
pelafalannya dengan abjab dalam bahasa Indonesia, contohnya seperti abjad Pāëi ‘v, ï, ÿ, 
ñ’ yang seharusnya dibaca ‘w, ng, ng dan ny’. Penulis rasa jika hal ini dibiarkan terus 
menerus, tentunya akan membawa dampak di kemudian hari. Entah akan terjadinya 
pergeseran makna, kesalahpahaman kata ataupun pembentukan kata baru yang disadari 
atau tidak sudah mulai terjadi di kalangan masyarakat umum. Hal ini mungkin saja 
terjadi, mengingat pembelajaran dan pengenalan bahasa Pāëi di Indonesia memang amat 
terbatas dan jarang ditemui. Terlebih lagi jika media-media informasi Buddhis dalam 
penulisannya tidak bisa membedakan antara kata asing (Pāëi) dan kata dalam bahasa 
Indonesia. Untuk itu diperlukan satu metode khusus penulisan yang dapat membedakan 
bahasa Pāëi dengan bahasa Indonesia, agar masyarakat lebih mengenal bahasa Pāëi yang 
pelafalannya agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Oleh karena merasa peduli, dan 
berkat dorongan serta dukungan moril dari beberapa orang teman, akhirnya Penulis pun 
bersiteguh berusaha agar buku metode penulisan ini dapat tersusun dan dibaca oleh 
masyarakat umum. 
 Penulisan ini merupakan pengalaman baru bagi penulis, mengingat Penulis bukanlah 
seorang Junalis dan tidak pernah menulis buku sebelumnya. Terlebih lagi apa yang 
Penulis tuliskan di buku ini adalah mengenai bahasa Pāëi yang Penulis sendiri bukanlah 
ahli dibidang tersebut. Karenanya dalam Penulisan buku ini, Penulis banyak belajar dari 
buku-buku dan mendapat bantuan dari beberapa orang teman. Untuk itu pada kesempatan 
ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima, khususnya kepada Sdr. Willy Yandi 
Wijaya yang telah memberikan dorongan, semangat dan masukan serta berkenan 
memberikan waktunya untuk penyuntingan pada penulisan buku ini. Ucapan terima kasih 
juga tak lupa Penulis haturkan kepada MoM Handaka Vijjānanda yang telah bersedia 
meminjamkan beberapa buku Pāëi-nya, dan juga berbagi ilmu, serta waktu luangnya 
kepada Penulis. Kemudian kepada Romo Cunda J Supandi, yang telah menuliskan buku 
Tata Bahasa Pāëi dan juga banyak membantu dalam penulisan buku ini. Buku ini pun tak 
akan pernah bisa terselesaikan tanpa adanya dukungan dari Ibunda dan Ayahanda 
Tercinta, terlebih lagi kepada Ibunda yang selalu mengingatkan Penulis untuk tidak lupa 
makan dan tetap menjaga kesehatan. Ucapan terima kasih terdalam, Penulis sampaikan 
kepada penerbit …….. yang telah berkenan menerbitkan buku ini dan juga kepada para 
donatur, karena tanpa dukungan dari Anda, buku ini tidak akan ada di tangan Anda saat 
ini. Terima kasih juga kepada sahabatku Novita Hianto, Sdr. Suryadi dan juga kepada 
semua pihak yang terlibat turut serta membantu dalam penulisan buku ini, yang pada 
kesempatan ini tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu-persatu. 
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 Semoga apa yang telah disampaikan dalam buku ini dapat membantu masyarakat 
untuk lebih mengenal bahasa Pāëi dan media informasi Buddhis khususnya dalam 
menerapkan sistem atau metode penulisannya. Akhir kata, menyadari masih kurangnya 
isi dari tulisan ini Penulis sangat mengharapkan masukkan, saran maupun kritikan dari 
para pembaca. Sehingga dapat mendorong Penulis memperbaikinya pada buku-buku 
selanjutnya di masa mendatang. Masukkan, saran ataupun kritikan dapat disampaikan 
kepada Penulis melalui email ke selfy_parkit@hotmail.com. Saran, masukkan maupun 
kritikan Anda akan menjadi semangat serta dorongan bagi Penulis di masa yang akan 
datang. 
 
 
 

 Terima Kasih 
Semoga Semua Makhluk Hidup Bahagia 

 
Tangerang, Juni 2009 

Selfy Parkit 
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Buku ini didedikasikan untuk orang tua tercinta yang 
telah membesarkan dan merawat, serta mengasihiku 
dengan segenap cintanya yang tak terbatas. 
 
Para Leluhurku yang sudah lama mendahului 
hidupnya, semoga terlahir di alam-alam yang lebih 
berbahagia. 
 
Para guru yang telah membimbing dan mencurahkan 
waktunya hingga mengarahkanku kepada hal-hal 
yang baik dan bermanfaat. 
 
Untuk sahabat-sahabat yang selalu setia dan 
memberikan inspirasi yang terindah di dalam hidup 
ini. 
 
Untuk semua makhluk yang berjuang dalam 
mendapati jalan kebenaran. 
 
Semoga mereka semua selalu hidup berbahagia, bebas 
dari kebencian, bebas dari penderitaan batin dan 
jasmani. Semoga mereka dapat hidup bahagia, damai 
dan penuh kasih sayang serta welah asih. 

 
 
 
 



 

Pa
ge
5 

Daftar Isi 
 
Kata Pengantar -------------------------------------------------------------------------  1 
 
BAB I --------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Pendahuluan ------------------------------------------------------------------6 
Solusi Permasalahan --------------------------------------------------------15 
 
BAB II --------------------------------------------------------------------- 17 
Metode Penulisan -------------------------------------------------------------------20 
 Metode 1  -------------------------------------------------------------------------20 
 Metode 2  ------------------------------------------------------------------------ 22 
 Metode 3  ------------------------------------------------------------------------ 23 
 Metode 4  ------------------------------------------------------------------------ 23 
 Metode 5  ------------------------------------------------------------------------ 23 
 Metode 6  ------------------------------------------------------------------------ 26 
 
BAB III 
Pembahasan Metode pada Penulisan Buku Buddhis --------------------28 
 Kisah Sebuah Rakit Tua 
 Aku Berlindung Aku Bertekad  
 
Otokoreksi --------------------------------------------------------------   32 
 
Penutup ----------------------------------------------------------------------------    33 
Daftar Pustaka ------------------------------------------------------------------   34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buka Mata Buka Telinga 
 
 



 

Pa
ge
6 

BAB I 
Pendahuluan 
 
Penulisan huruf Pāëi yang tidak memakai diakritik dan dicetak miring dapat 
mengacaukan pelafalan huruf dalam bahasa Indonesia, dan kesalahan 
pengucapan dalam bahasa Pāëi yang menyebabkan pergeseran makna. 
 
Tahukah Anda kalau asal mula Pāëi aslinya adalah bahasa lisan yang tidak 
memiliki abjad? Setelah Buddha parinibbana, ajarannya berlanjut diturunkan atau 
diwariskan secara lisan di dalam komunitas biarawan/biarawati untuk beberapa abad 
lamanya, bahkan sampai ajarannya pertama kali diterjemahkan ke dalam bentuk tulisan. 
Pāëi yang arti sebenarnya adalah ‘teks’, karena kesalahpahaman yang terjadi berabad-
abad lalu, akhirnya lama kelamaan dianggap sebagai nama dari bahasa yang digunakan 
oleh Buddhisme Theravāda (Therawada). Pāëi yang berdasarkan pada logat atau dialek 
dari Indo-Aryan (Middle Indo-Aryan) ini kemungkinan diucapkan di pusat India pada 
zaman Buddha Gotama (abad ke-6 SM) dan diperkirakan menurut tradisi komentari 
sebagai bahasa yang dulu digunakan di negeri Magadha dengan nama Māgadhi. Oleh 
karena itu, sebelumnya untuk membaca, dan menulis ataupun mempelajari bahasa Pāëi 
seseorang harus bergantung pada abjad dari bahasa ibu mereka masing-masing. Sampai 
dengan sekitar 100 SM, ketika Tripitaka Pāëi untuk pertama kalinya disusun dalam 
bentuk tulisan oleh bhikkhu Sri Laïka yang memang ahli dalam menulis. Mereka 
menuliskan Pāëi secara fonetik (pelafalan atau pengucapan) dalam bentuk naskah 
1Brahmi kuno dan abjad Sinhala. Sejak itu kemudian, Tripitaka Pāëi diterjemahkan ke 
dalam naskah-naskah yang berbeda (bahasa Devanagiri, Thai, Birma, Romawi, 2Cyrillic 
dan beberapa jenis naskah lainnya). Tetapi bangsa Eropa yang kemudian mulai tertarik 
dengan bahasa-bahasa Asia Selatan pada abad ke-19 dengan cepat menemukan bahwa 
abjad Romawi yang mereka miliki tidak cocok untuk berbagai  Asia Selatan. Sampai 
kemudian Pāëi mulai dipublikasikan ke dalam abjad Romawi dan diterjemahkan ke dalam 
bahasa Inggris oleh Robert Chezar, yang kemudian diteruskan oleh Thomas William 
Rhys Davids (1843-1922) dari Inggris, dengan memperbanyak dan menambah Abjad 
Romawi yaitu sebuah sistem abjad berpasangan (letters-pairs) dan diakritik (tanda 
tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis/bunyi huruf tersebut) 
termasuk garis memanjang (macron), titik di atas, titik di bawah dan tanda cacing (tilde), 
seperti dibawah ini : 
 

ā  ī  ū  ï    h    h  õ  ë  ü  ÿ  ñ 
 
Abjad-abjad berdiakritik di ataslah yang sampai saat ini dipercayai dan banyak dipakai 
oleh masyarakat dunia dalam menuliskan naskas-naskah Buddhis. Walaupun sebenarnya 
ada beberapa tokoh yang juga mengemukakan dan mengembangkan beberapa sistem 
                                                 
1Brahmi : Aksara yang dipakai untuk menuliskan bahasa India kuno, diturunkan dari aksara Aramea dan 
bersifat setengah alfabetis, mula-mula dituliskan dari kanan ke kiri kemudian dari kiri ke kanan. 
 
2 Cyrillic bahasa yang digunakan oleh bangsa Rusia, Bulgaria dan Polandia. 
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penulisan Pāëi dengan abjad Romawi, namun sepertinya sistem penulisan abjad Romawi 
berdiakritik yang dikemukan oleh Thomas William Rhys Davids inilah yang lebih 
popular dan menginternasional.  
 
Seperti kita ketahui bahwa abjad-abjad spesial yang dikemukakan oleh Thomas William 
Rhys Davids adalah abjad khusus yang diciptakan untuk membedakan bunyi yang 
memang tidak bisa diwakilkan oleh abjad Romawi bangsa Inggris saat itu (lain halnya 
dengan bahasa Indonesia yang sebenarnya memiliki beberapa huruf yang dapat dipakai 
sesuai dengan pengucapannya). Namun, dalam penulisannya banyak bahkan hampir 
semua media informasi Buddhis di Indonesia (buku, koran, majalah, dll) mengabaikan 
tanda diakritik dari huruf-huruf di atas, terlebih lagi tanpa penjelasan tanda baca yang 
benar dan tepat. Ada berbagai macam alasan yang memang cukup masuk akal yang 
menyebabkan ini semua, diantaranya adalah : 
 

1. Mudah dalam pengetikan artikel/naskah. Bagi mereka yang tidak memiliki abjad 
Pāëi dalam komputer mereka, tentu hal tersebut merupakan suatu hambatan dalam 
pengetikan naskah/artikel. 

 
2. Praktis, tidak perlu menghabiskan waktu hanya untuk mengganti huruf satu 

persatu, terlebih lagi dengan pengetikan sistem manual yang harus memberikan 
tanda pada huruf tersebut. Ditambah lagi tanda yang dituliskan haruslah tepat dan 
akurat, karena jika salah penempatan diakritik maka otomatis maksud dan arti dari 
kata tersebut dapat berubah. Ini berarti jika tanpa menggunakan diakritik otomatis 
mengurangi waktu dalam hal pengecekan di kamus Pāëi.  

 
3. Mudah dalam pengecekan dan pengiriman naskah. Dalam pengiriman melalui 

email, terkadang ada komputer yang tidak bisa membaca tanda diakritik dalam 
huruf spesial Pāëi, dikarenakan komputer tersebut memang tidak tersedia abjad 
Pāëi. Sama halnya dengan pencetakan naskah-naskah dalam huruf Pāëi. 

 
4. Menganggap kalau setiap pembaca sesungguhnya mengerti cara membaca huruf 

Pāëi dengan benar. Alasan sederhana ini sesungguhnya berdampak cukup besar. 
Banyak  penulis berpikir bahwa informasi yang akan mereka sampaikan melalui 
media, akan diterima dan dibaca oleh semua kalangan Buddhis yang mengerti 
dalam pengucapan huruf  Pāëi. Namun, pada kenyataannya, kalangan umum yang 
jelas-jelas belum tahu akan salah dalam membacanya, dan sebagian umat awam 
atau bahkan mungkin banyak yang tidak tahu cara membaca huruf Pāëi. 

 
Beberapa alasan tersebutlah yang akhirnya secara tidak langsung memberikan dampak 
salah pengucapan dan kesalapahaman pelafalan kata (dalam bahasa Pāli dan Indonesia).  
  
 Mengapa dikatakan bahwa huruf Pāëi yang ditulis tanpa diakritik dan disertai oleh 
cara baca yang benar mengakibatkan kesalahan dalam pengucapan baik dalam bahasa 
Pāëi maupun dalam bahasa Indonesia. Hal yang paling jelas dan nyata adalah dapat kita 
temui pada lambang aksara (diakritik) dan pelafalannya yang berbeda dengan bahasa 
Indonesia, seperti di bawah ini : 
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1.) Aksara hidup atau vokal bahasa Pāëi memiliki aturan dan tanda baca (diakritik) 

dibaca pendek dan panjang yang jika dibaca tidak sesuai aturan akan 
membedakan arti yang sebenarnya, sedangkan bahasa Indonesia tidak. 

2.) Beberapa aksara mati atau konsonan dalam bahasa Pāëi memiliki artikulasi 
khusus, dan 

3.) Beberapa aksara mati atau konsonan dalam bahasa Pāëi mempunyai pelafalan 
yang berbeda dengan konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia. 
 

1.  Aksara hidup atau vokal bahasa Pāëi memiliki aturan dan tanda baca (diakritik) 
dibaca pendek dan panjang dan jika dibaca tidak sesuai aturan, maka akan 
membedakan arti yang sebenarnya. Sedangkan, dalam bahasa Indonesia tidak. 

 
 Aksara hidup atau vokal dalam bahasa Pāëi berjumlah 8 dan dibedakan menjadi dua, 
yakni vokal pendek dan vokal panjang, sbb: 
Vokal pendek  : a, i, u 
Vokal panjang : ā, Ī, ū, e, o 
Aksara vokal dalam bahasa Pāëi yang diberi diakritik garis memanjang (ā, Ī, ū) adalah 

vokal panjang yang berarti dibaca 
lebih panjang, dan khusus untuk vokal 
e dan o yang walaupun tidak memiliki 
tanda diakritik, tetapi tetap dibaca 
panjang. Kecuali, apabila vokal e dan 
o diikuti dengan konsonan akhir, maka 
e atau o dilafalkan pendek. 
 
Contoh : 
Sotthi te hotu sabbadā (sot-thi  te  ho-
tu  sab-ba-dā) 
Penjelasan : 
O pada sotthi dibaca pendek 
sedangkan O pada hotu dibaca 
panjang. 

→ Sot thi  ho tu 
Konsonan e dan ā pada te dan sabbadā dibaca panjang. 
 
Perbandingan panjang dan pendeknya vokal a, i, u, e, o dalam bahasa Indonesia adalah 
sebagai berikut : 

- vokal pendek dapat diperhatikan dalam pelafalan vokal pada suku kata yang 
berkonsonan akhir, sedangkan 

- pelafalan vokal panjang tampak pada suku kata yang tak berkonsonan akhir, 
terutama sekali akan tampak lebih jelas pada suku kata terakhir dalam satu kata. 

 
Contoh : 
Can-di    : a terlafalkan pendek ; i terlafalkan panjang 
Pin-tu     : i terlafalkan pendek  ; u terlafalkan panjang 

Vokal Dlm bhs. 
Inggris 

diucapkan 
seperti 

Contoh kata dalam 
bahasa Inggris 
(tanda baca) 

ā A art (a:t) 
ī I machine (məshi:n) 
ū U put (put) 
ē A fate (feit) 
ō O note (nəut) 
a U but (bət / bat) 
i I pin (pin) 
u U put (put) 
e E ten (ten) 
o O Hot (hớt) 
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Jum-pa   : u terlafalkan pendek ; a terlafalkan panjang 
Go-res    : o terlafalkan pendek ; e terlafalkan pendek, dsb 
 
Khusus untuk vokal e dan o, sama halnya dengan bahasa Pāëi, yaitu apabila diikuti 
dengan konsonan akhir e dan o dilafalkan pendek, seperti kata ‘âhuneyyo’ e 
dilafalkan pendek karena diakhiri oleh konsonan kembar, sedangkan o dilafalkan 
panjang karena tidak diakhiri dengan konsonan akhir apa pun. 

 
Walaupun pelafalan vokal panjang dan pendek dalam bahasa Pāëi dapat disandingkan 
dengan pelafalan panjang dan pendeknya vokal dalam bahasa Indonesia seperti contoh 
kata-kata di atas. Namun, dalam bahasa Indonesia mengubah pelafalan panjang dan 
pendek terhadap vokal kata tidak akan memengaruhi atau mengubah arti/makna 
sesungguhnya dari kata tersebut.  
Contoh : Can-di : jika a dilafalkan panjang dan i dilafalkan pendek, maka pelafalan 
tersebut tidak akan mengubah arti dari kata ‘candi’ yang artinya yaitu bangunan kuno 
yang terbuat dari batu (sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja-raja, 
pendeta-pendeta Hindu atau Buddha pada zaman dulu).  
 
Kecuali, perubahan intonasi kata dalam bahasa Indonesia yang dapat menggeser makna 
atau arti kata tersebut, contoh : 
Bakso.  – ‘pemberitahuan bahwa ada bakso’ 
Bakso?  – ‘menanyakan tentang bakso’ 
Bakso!  – ‘memanggil penjual bakso’ 
Selain itu intonasi dalam bahasa Indonesia juga dapat menunjukan pengungkapan 
perasaan dan kadar emosi dari si penutur. Misalnya pada saat si penutur sedang marah, 
maka intonasi nada pengucapannya cenderung tinggi tajam dan keras, sebaliknya intonasi 
nada rendah menunjukan kesusahan dan nada tinggi menunjukkan kegembiraan. Jadi, 
sebenarnya pengucapan panjang dan pendeknya vokal dalam bahasa Indonesia tidak 
memengaruhi perubahan arti/makna dari kata tersebut, kecuali perubahan intonasi yang 
sudah dijelaskan sebelumnya.  
 
Sedangkan di dalam bahasa Pāëi mengubah pelafalan panjang dan pendek terhadap vokal 
kata, otomatis akan mengubah arti atau makna dari kata tersebut. 
Contoh : Silā yang berarti batu dengan Sīla yang berarti dasar moral 
 
Jadi jelas jika penulisan aksara Pāëi tidak disertai tanda diakritik (vokal panjang dan 
pendek), maka otomatis akan menyebabkan pergeseran makna atau arti dari kata itu 
sendiri. Kemudian, jika aksara Pāëi tersebut tidak diakritik atau diberi tanda baca yang 
benar dan tepat, dan dilengkapi dengan artinya, lalu dimiringkan jika perlu untuk 
membedakan kata-kata asing di dalam paragraf bahasa Indonesia. Maka, selain tidak 
mengikuti kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, hal ini juga bisa 
menyebabkan kemungkinan timbulnya pengertian yang berbeda pada kata yang 
dipaparkan, kesalahpahaman maksud dan tujuan ataupun ketidaktahuan arti dari kata 
tersebut pun akan terjadi, khususnya bagi pembaca yang memang tidak mengerti bahasa 
Pāëi. 
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2 Beberapa aksara mati atau konsonan dalam bahasa Pāëi memiliki artikulasi 

khusus. 
 
Aksara mati atau konsonan dalam bahasa Pāli berjumlah 33, yakni : 
  k kh g gh ï  c ch j jh ñ 
   h  h õ  t th d dh n 
  p ph b bh m     
  y r l v s h ë ÿ 
 
konsonan tersebut terbagi dari dua bagian yaitu : vagga (kelompok) dan avagga (non 
kelompok). 

a. 25 (dua puluh lima) konsonan yang termasuk vagga (kelompok), terbagi dalam 5 
(lima) kelompok yang masing-masing terdari dari 5 (lima) huruf. 
 
Tiap-tiap kelompok diberi nama sesuai dengan aksara pertama dari kelompoknya. 
 

Konsonan tak 
bersuara 

Konsonan bersuara Nasal/ 
sengau 

Disebut sebagai 

Tanpa 
aspira 

*beraspira Tanpa 
aspira 

beraspira (vagganta) kelompok Vagga 

k 
c 
 

t 
p 

kh 
ch 
h 

th 
ph 

g 
j 
 

d 
b 

gh 
j 
h 

dh 
bh 

ï 
ñ 
õ 
n 
m 

ka 
ca 
a 

ta 
pa 

kavagga 
cavagga 
avagga 

tavagga 
pavagga 

  *Beraspira : pengucapan disertai letupan nafas yang cukup keras 
 
 b. 8 (delapan) konsonan yang termasuk avagga (non kelompok), yaitu : 
 

y             r             l             v             s             h             ë              ÿ 
 
 Berikut ini adalah cara pengucapan konsonan dalam bahasa Pāëi : 

 
1) Konsonan tak beraspira 

k, c, , t, p, g, j, , d, b, y, r, l, v, s, h, ë 

Konsonan Dlm bhs. 
Indonesia 
diucapkan 

seperti 

Contoh kata dalam 
bahasa Indonesia 

 

Dlm bhs. 
Inggris 

diucapkan 
seperti 

Contoh kata 
dalam 
bahasa 
Inggris 

k k kapal, kali, kasur k key 
c c cakar, cari, cepat ch rich, church 



 

Pa
ge
11
 

Diucapkan tanpa aspira (suara h) tanpa hembusan nafas kuat. 
 

 
2) Konsonan beraspira 

kh, ch, h, th, ph, gh, jh, h, dh, bh (bhagavā, Buddha, gacchāmi…) 
Adalah satu konsonan tunggal dan bukan dua konsonan terpisah. 
Diucapkan/dilafalkan dengan aspira (suara h) dengan hembusan nafas kuat. 
Bahasa   Indonesia tidak mengenal konsonan beraspira dan 3konsonan palatal, 
seperti: ch, h, th, ph, gh, jh, h, dh, , , õ, ë, oleh karenanya akan sangat sulit 
untuk memberikan contoh bunyi kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Namun, 
untuk mempermudah bagaimana mengucapkannya, berikut ini adalah contoh 
pelafalan yang sama dengan kata dalam bahasa Asing (Inggris) : big house, log-
head, pighead, cathead, dan lain sebagainya. 
 
Adapun beberapa contoh kata dalam bahasa Indonesia yang dapat mewakili  
pelafalan beberapa konsonan Pāëi beraspira adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Konsonan palatal adalah konsonan yang dibunyikan dengan mendekatkan bagian tengah lidah pada 
langit-langit. 

 t ‘to’ dalam aksen Jawa t tin, not 
t t tukar, tolong, tambah th thatch 
p p para, pada, padi p lip, pot 
g g guru, gelap, gigi g get, goat 
j j jalan, jambu, jual j jug, jar 
d d dari, dalam, dompet th the, that 
 d ‘do’ dalam aksen Jawa d hid, dim 

b b bayar, babi, baru b rib, rob 
y (avagga) y yang, yaitu  y yard, yarn 
r (avagga) r raja, ratu, ramah r rat, red 
l (avagga) l lari, lambat, lele l sell 
v (avagga) w wihara, wanita v vile, verbal 
s (avagga) s saya, sayang, sapi s sit, sad 
h (avagga) h hidup, harus, hanya h hut, head 
ë (avagga) l lagi (diucapkan agak 

keras) 
l felt 

Konsonan 
Beraspira 

Dlm bhs. 
Indonesia 
diucapkan 

seperti 

Contoh kata dalam 
bahasa Indonesia 

 

kh kh khawatir, khusus, akhir 
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3) Konsonan sengau 

ï, ñ, õ, n, m disebut konsonan sengau atau 4nasal (vagganta). Pengucapan ï dan 
ÿ tidaklah berbeda, keduanya diucapkan sebagai ‘ng’ dalam bahasa Indonesia. ï 
tidak pernah berdiri sendiri pada akhir kata, tetapi selalu diikuti oleh satu buah 
konsonan pada grupnya. 
Contoh: saïgha, maïgalaÿ, satisaïkhāto… 

 
4) Konsonan , h, , h, õ, r, ë  

Berartikulasi 5Cerebral, domal, 6lingual, maksudnya berartikulasi di daerah depan 
lidah (daerah di antara tengah dan ujung lidah), pelafalannya ujung lidah terlipat 
dan menyentuh daerah depan langit-langit (antara tengah langit-langit dan 
pangkal gigi atas). 
Contoh: supatipaõõo… 
Pembunyian kata kuthuk (ku uk) yang berarti anak ayam dalam bahasa Jawa berbeda 
dengan kata kutuk (dalam bahasa Indonesia) yang berarti serapah. 
 

5) Konsonan t, th, d, dh, n, l, s 
Berartikulasi Dental, pelafalannya dengan menyentuhkan ujung lidah pada gigi depan. 
Contoh: Thathāgata, tiracchāna, dukkha, Dhamma, namo, lokuttara, saddha,…   
  
Dalam mengucapkan kata atau kalimat Pāëi kita sering sekali menemui banyak 
kesulitan, selain pengucapan kata dengan vokal panjang dan pendek, kita juga 
akan menemui pengucapan kata dalam konsonan ganda dan konsonan beraspira, 
begitu juga dengan tekanan suara. Mengingat hal ini sangat penting, untuk itu 
diakritik atau tanda baca pada kata tersebut sebaiknya perlu diperhatikan, dan 
harus senantiasa digunakan sehingga kita akan terbiasa dan mulai mengenal 
bagaimana cara membaca bahasa Pāëi. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa 
menghilangkan tanda baca (diakritik) berarti menyebabkan kesalahpahaman arti 
dan kesalahan dalam pengucapan. Selain itu, kita juga akan menemui kesulitan 
yang lebih parah lagi, terutama dalam mencari kata di dalam kamus Pāëi. Memang 
untuk beberapa konsonan dalam bahasa Pāëi yang tidak memakai diakritik dan 
tidak dilafalkan secara khusus, tidaklah menyebabkan salah pengertian 
pengucapan. Namun, untuk beberapa konsonan yang memiliki pelafalan khusus 

                                                 
4 Nasal : bunyi yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara melalui hidung, contoh m, n, ng, dan ny dalam 
pengucapan bahasa Indonesia.   
5 Cerebral (domal) : yang berhubungan dengan otak 
6 Lingual : yang berhubungan dengan pangkal lidah. 

bh bh bhayangkara 
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tentu saja dapat mengubah arti dan pelafalan yang berangsur-angsur akan 
menyebabkan pergeseran arti/makna dari kata tersebut. 

 
 
3. Beberapa aksara mati atau konsonan dalam bahasa Pāëi mempunyai pelafalan 

yang berbeda dengan konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia.  
 
Beberapa konsonan dalam bahasa Pāëi jika kita amati, terlebih lagi konsonan tersebut 
tidak diberi tanda diakritik atau tanda baca, maka akan sangat jelas kalau konsonan 
tersebut memiliki perbedaan pelafalan yang sangat signifikan. Namun, karena kebiasaan 
dan hafalan di luar kepala terhadap beberapa kata yang memang sering dipakai dan 
dijumpai, banyak umat Buddha yang tidak menyadari akan hal tersebut. Lebih parahnya 
lagi, konsonan yang seharusnya dibaca menurut lafal dalam bahasa Pāëi, malahan dibaca 
dengan lafal dalam konsonan bahasa Indonesia. Kasus ini tentu saja bisa terjadi bagi 
kalangan Buddhis atau Non-Buddhis yang memang belum mengerti dengan pelafalan 
konsonan dalam bahasa Pāëi. Dengan begitu akan terciptalah kata-kata baru dengan lafal 
yang berbeda di kalangan masyarakat ramai. 
 
Adapun aksara mati atau konsonan dalam bahasa Pāëi yang pengucapannya berbeda 
dengan konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia, yaitu: 
 

ÿ  ï  ¤  v 
 

 Konsonan ‘ï’ dan ‘ÿ‘ dalam bahasa Pāëi dilafalkan seperti ‘ng’. Sedangkan di 
dalam aksara bahasa Indonesia, ‘n’ dilafalkan ‘n’ dan ‘m’ dilafalkan ‘m’. Begitu 
juga dengan ïg di dalam bahasa pali dilafalkan seperti ‘ngg’, namun berdasarkan 
pengucapan aksara bahasa Indonesia ‘ng’ diucapkan sebagai ‘ng’  

Contoh: 
Saïgha (persamuan Bhikkhu) seharusnya dibaca Sang-gha,  

 banyak orang salah mengucapkan menjadi sang-ha 
Saïkhāra (perbuatan, aktivitas kamma, sesuatu yang bersyarat) dibaca Sang-khā-ra, 

 banyak orang salah mengucapkan menjadi san-kha-ra 
Sukhaÿ (senang, bahagia) dibaca su-khang, 

 banyak orang salah mengucapkan menjadi su-kham 
Saÿsāra (rangkaian kelahiran dan kematian) dibaca sang-sā-ra 

 banyak orang salah mengucapkan menjadi sam-sa-ra 
Saraõaÿ dibaca sa-ra-õang  

 banyak orang salah mengucapkan menjadi sa-ra-nam 
 

 Konsonan ñ terlafalkan ‘ny’ dan ññ terlafalkan ‘nyny’, sedangkan di dalam 
aksara bahasa Indonesia n dibaca ‘n’ dan nn dibaca ‘nn’. 

Contoh: 
ñāõa (pengetahuan, kecerdasan, keyakinan, pendirian) dibaca nyā-õa 

 banyak orang salah mengucapkan menjadi na-na 
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paññā (kebijaksanaan) dibaca pany-nyā 
 banyak orang salah mengucapkan menjadi pan-na 

 
 Konsonan v dilafalkan seperti konsonan ‘w’ dalam aksara bahasa Indonesia, dan 

bukan ‘v’. Di dalam bahasa Indonesia sendiri konsonan v tetap dibaca ‘v’ 
Contoh : 
Vihāra (tempat sembhayang umat Buddha) 

 banyak orang salah mengucapkan menjadi vi-ha-ra. sedangkan di dalam aksara pāëi 
sendiri pengucapan yang seharusnya adalah ‘wi-hā-ra’ 
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Solusi Permasalahan 
 
Menyadari aturan-aturan dan cara pengucapan yang berbeda pada beberapa konsonan/ 
aksara bahasa Pāëi (abjad diakritik yang ditemukan oleh Rhys Davids) dengan bahasa 
Indonesia, sudah tentu kemungkinan besar dalam kesalahan pelafalan dapat terjadi di 
kalangan masyarakat Buddhis yang belum memahami aturan atau cara baca bahasa Pāëi. 
Begitu juga pada masyarakat umum non-Buddhis yang memang tidak mengenal bahasa 
Pāëi. Jika, kesalahan pelafalan yang terjadi di dalam masyarakat luas dibiarkan begitu 
saja, maka lambat laun akan dapat menyebabkan timbulnya pengucapan baru (stereotipe). 
Dengan begitu, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman arti maupun makna kata akan 
semakin besar peluangnya di tengah-tengah masyarakat Buddhis. Tentunya hal ini 
merupakan permasalahan yang harus segera disadari dan dipahami oleh para penulis 
literatur-literatur Buddhis di Indonesia, terlebih lagi bagi orang-orang yang paling 
berpengaruh dalam perkembangan Buddhadhamma di bumi nusantara ini. Sebenarnya 
ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Cara 
yang paling utama adalah mengadakan kesepakatan bersama di antara para penulis 
literatur-literatur Buddhis dengan para petinggi termasuk para Bhikkhu Sanggha yang 
mengerti bahasa Pāëi, dan orang-orang yang berpengaruh dalam perkembangan 
Buddhadhamma. Namun, tentunya hal tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat. 
Bayangkan saja jika semua orang-orang yang berpengaruh tersebut membahas satu hal 
yang mungkin saja mereka anggap tidak perlu, atau katakanlah hal tersebut perlu dibahas 
dan membutuhkan satu kesepakatan. Tentunya akan banyak masukkan dan pendapat dari 
masing-masing pihak, yang pada akhirnya belum tentu didapatkan kata sepakat atau 
keputusan bersama. Walaupun begitu, kesepakatan bersama dalam penulisan amatlah 
penting. Cara selanjutnya yang mungkin dapat kita lakukan saat ini adalah berusaha 
untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan melakukan beberapa perbaharuan, 
seperti di bawah ini:  
 
1. Mengatasi hambatan dalam pengetikan naskah/artikel dalam komputer yang tidak 

memiliki abjad Pāëi yaitu dengan segera memasukan (install) abjad Pāëi ke dalam 
komputer yang dioperasikan, sehingga dalam pengetikan penulis tidak akan 
mengabaikan tanda diakritik pada aksara-aksara bahasa Pāëi.   

 
2. Lebih memperhatikan kaidah dalam penulisan dan tata bahasa yang benar. Tidak 

hanya karena praktis lalu kita mengabaikan hal yang kita anggap tidak perlu, 
namun memberikan dampak besar dan tidak baik bagi orang lain. Lakukanlah 
pengecekan dan pengeditan kata sebelum naskah/artikel dimuat atau dicetak. 

 
3. Gunakanlah kamus Pāëi yang dapat dipercaya, guna melakukan pengecekan 

kebenaran tanda diakritik  pada kata dalam bahasa Pāëi. Apakah kata yang 
dimaksud sudah tepat dan sesuai dengan konteks kalimat/bacaan. 

 
4. Sebagai seorang penulis hendaknya kita menempatkan pikiran kita sebagai 

seorang pembaca, karena apa yang kita mengerti belum tentu dapat dimengerti 
oleh para pembaca. Untuk itu, gunakanlah istilah-istilah yang mudah dimengerti 
oleh khalayak ramai dan minimalkan penggunaan istilah tak umum, jika perlu  
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 beri keterangan yang jelas mulai dari definisi/pengertian, cara baca dan lain-lain.  
 
5. Menerapkan sistem penulisan 7fonetis secara konsisten, benar dan efektif sesuai 

dengan kebutuhan. Contoh, Buddhaÿ (Buddhang). 
 
Ada beberapa aturan atau syarat yang harus diperhatikan dalam menerapkan sistem penulisan 
fonetis yang baik untuk mempresentasikan bahasa Pāëi dalam bahasa apapun, penggunaan aksara 
Ibu (abjad yang terdapat dalam bahasa Indonesia) haruslah sesuai dan mencangkup syarat-syarat 
di bawah ini: 
 

1) Dapat dibaca oleh pembaca luas/ masyarakat umum (Readable) 
Yaitu meminimalkan huruf/ abjad spesial atau khusus yang belum dikenal pada abjad 
yang sudah ada (abjad dalam bahasa Indonesia). Lebih baik memodifikasi atau mengubah 
huruf yang sudah ada dengan sebuah tanda diakritik daripada menciptakan atau 
mengenalkan sebuah huruf yang benar-benar baru seperti garis asing berlekuk-lekuk yang 
terlihat asing dan aneh. Seorang yang belum mengenal Pāëi, ketika melihat t dengan titik 
bawah ( ), seharusnya dapat segera menebak-nebak atau menduga bahwa huruf t tersebut 
berarti merupakan beberapa bunyi lain dari t. 

 
2) Tepat dalam pelafalan (Phonetically Precise) 

Teks tertulis haruslah sesuai, tepat dan akurat dengan isi pelafalan. Setiap fonem (bunyi) 
harus diwakilkan secara jelas dan tidak memiliki dobel interpretasi oleh abjad/huruf unik 
atau kombinasi huruf. Contoh: Sukhaÿ (senang, bahagia) dalam Pāëi dibaca su-
khang, dalam bahasa Indonesia, dan simbol ÿ yang dipakai tidak boleh memiliki 
pelafalan ganda, misal ÿ selain dilafalkan ‘ng’ digunakan lagi sebagai simbol 
dengan pelafalan ‘ny’. (Tetapi dalam kasus simbol ÿ, karena dalam bahasa 
Indonesia sudah memiliki kata ‘ng’ maka sebaiknya penulisan kata tidak 
memakai simbol).  

 
3) Mudah dalam pengetikan atau penulisan (Easy to Type) 

Dalam menulis aksara Pāëi seharusnya tidak mempersulit pengetikan (praktis). Mengetik 
a garis atas memanjang (ā macron) seharusnya tidak memerlukan cara atau rangkaian 
yang panjang dalam pengetikan kode (contoh: Alt-Ctrl-Shift-Esc-a) cukup dengan 
membuat shortcut key yang baru (jalan pintas), misal : Alt-a1. 

 
4) Mudah dalam penyampaian (Portable)   

Jika Anda meminjam buku kepada seseorang atau mengirim naskah/teks melalui email. 
Naskah/teks tersebut harus terlihat sama persis seperti apa yang telah Anda kirim. Si 
penerima tersebut seharusnya dapat membacanya dengan pelafalan yang tepat seperti 
yang Anda maksudkan.8 

 
 
 
 
                                                 
7 Sistem dalam penulisan yang berhubungan dengan bunyi, menyelaraskan antara simbol dan bunyi. 
8 Sebagian besar isi syarat-syarat fonetis di atas diterjemahkan dari  tulisan John Bullitt 
www.accesstoinsight.org 
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BAB II 
 

Metode Penulisan 
 
Berikut ini akan disampaikan beberapa cara atau metode penulisan aksara bahasa Pāëi di 
dalam paragaraf bahasa Indonesia. Namun, tidak ada satu pun metode di bawah ini yang 
dapat mewujudkan semua syarat-syarat atau tujuan dari sistem penulisan fonestis di atas 
secara bersamaan. Tidak ada satu pun metode yang terbaik, namun masing-masing 
metode penulisan ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan sebagai 
acuan bahan pertimbangan, sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Metode ini juga 
dapat membantu meminimalkan kesalahan dalam pengucapan kata dalam bahasa Pāëi dan 
menghindari kekacauan dalam pelafalan abjad bahasa Indonesia (karena kebiasaan 
membaca v sebagai w, ada sebagian orang melafalkan nama Devi sebagai Dewi, dsb). 
Terlebih lagi, semoga metode di bawah ini dapat memberikan gambaran dan membantu 
media informasi Buddhis dalam menerapkan sistem penulisannya sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat mengenalkan bahasa Pāëi kepada 
khalayak umum. 
 
Inilah beberapa metode yang memungkinkan dapat digunakan dan dijadikan acuan dalam 
penulisan.  
 
1 Menuliskan tanda diakritik pada huruf Pāëi, dimiringkan lalu disertai arti kata 

dan cara baca yang benar dan tepat. Khusus dalam kalimat bahasa Pāëi, 
digunakan aturan tata bahasa Pāëi. 
 
Contoh:   
• viriya (baca wiriya = semangat) / viriya (wiriya = semangat)  
   
• vihāra (baca : wihara) / vihāra (wihara) 
 Padumuttara-Vihāra bukan Vihāra-Padumuttara   
 
Evaluasi: 
Readability (mudah dibaca)   : Baik 
Phonetics (fonetik/pengucapan)   : Baik 
Ease of use (mudah digunakan/dilakukan) : Variabel (disesuaikan) 
Portablility (mudah dalam pemindahan data) : Variabel                       
Keseluruhan      : Cukup baik 
Cocok digunakan untuk : - Penulisan formal ; buku, majalah, literatur, email, dll. 

     - kurang cocok untuk Penulisan melalui ponsel. 
 
 Note: 
 Readability; menurut aturan penulisan bahasa Indonesia pola dalam suatu kalimat 

adalah Diterangkan Menerangkan (DM), otomatis berbeda dengan pola kalimat dalam 
bahasa Pāëi yang pola kalimatnya/ mengartikannya sama dengan bahasa Inggris yaitu 
Menerangkan Diterangkan (MD).  
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 Contoh : Buku hijau =  (Bahasa Indonesia) 
   D     M 
  Green book =  Green-Hijau, Book-Buku = Buku hijau (bahasa Inggris) 
   M      D      
  Manussānaÿ hatthā =  Tangan-tangan manusia.(bahasa Pāëi) 
             M            D 
  
 Namun, hal ini tidak akan membuat pembaca bingung, jika dalam penulisannya 

dimiringkan, karena secara otomatis pembaca akan segera mengetahui bahwa kalimat 
tersebut adalah kalimat asing yang pola mengartikannya berbeda. 

 
 Phonetics; pada dasarnya metode ini sudah lumayan lengkap dan sesuai dengan 

beberapa syarat sistem penulisan fonetis, hanya saja dalam penulisan cara baca masih 
perlu disempurnakan, karena ā dalam penulisan vihāra dibaca panjang. Sedangkan, 
cara baca yang digunakan pada pelafalan bahasa Indonesia ‘wihara’ ā tidak 
menunjukan dibaca panjang. Namun, walaupun begitu cara baca huruf v menjadi w 
sudah sesuailah dengan yang diharapkan. Di dalam tulisannya, John Bullitt 
mengemukan beberapa cara untuk menandai abjad khusus yang berpelafalan panjang 
(macron) yaitu dengan menggunakan huruf besar (wihAra), dan menggunakan sistem 
penulisan 9Frans Velthuis untuk mewakili pelafalan ā (pelafalan panjang), 
diantarannya adalah dengan mengetik vokal secara dobel (wihaara), dan lain 
sebagainya. Cara-cara atau sistem penulisan tersebut memang memungkinkan untuk 
digunakan, akan tetapi sebaiknya cara tersebut tidaklah digunakan untuk penulisan 
literatur yang bersifat formal. Mengapa cara tersebut tidaklah dianjurkan? Karena 
selain cara penulisan tersebut tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia (tata cara 
penulisan huruf besar yang baik dan benar), cara tersebut juga kurang mewakili 
pengucapan secara tepat dan tidak terlihat indah jika diaplikasikan ke dalam tulisan. 
Namun, ada kalanya cara tersebut dapat dipakai untuk hal-hal yang bersifat informal, 
misalnya pengiriman informasi melalui Email atau SMS (Short Message Service). 

 
 Ease of use; tergantung dari cara yang digunakan. Jika pengetikan naskah/teks 

dilakukan dengan komputer, maka kemudahan disesuaikan melalui bagaimana cara 
yang dilakukan dalam menambahkan tanda diakritik atau pengganti huruf 
berdiakritik. Semakin sederhana dan cepat cara tersebut digunakan, maka semakin 
mudah pengetikan dilakukan. Lain halnya dengan pengetikan teks menggunakan 
mesin tik manual, tentunya pengetikan menjadi tidak efektif, dan disarankan untuk 
tidak dilakukan. Kemudian dari segi penyusunan kalimat yang berpola DM menjadi 
MD perlu dilakukan dengan hati-hati. Karena otomatis jika kita menggunakan metode 
dengan pola ini, maka mau tidak mau kita harus belajar dan memperhatikan tata 
bahasa Pāëi dengan benar. Jika tidak, kemungkinan kesalahan penulisan malah bisa 
menjadi semakin parah. 

  

                                                 
9  Sistem ini aslinya dikembangkan pada tahun 1991 oleh Frans Velthuis sebagai terjemahan dari 
"Devanagari for TeX" (devnag) untuk universitas Groningen di Belanda. 
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 Berikut ini adalah contoh dalam membuat shortcut key (jalan pintas) untuk tanda 
diakritik pada bahasa Pāëi yang digunakan oleh Penerbit Ehipassiko Foundation : 

 
 Langkah-langkah atau tip dalam membuat shortcut key untuk tanda diakritik Pāëi 

 Pastikan huruf Pāëi yang akan digunakan sudah ada di folder Windows/Fonts. 
 Buka dokumen Microsoft Word 
 Ubah menu font dengan huruf Pāëi yang akan digunakan (misal Pāëi Bookman 

atau Pāëi Palatino) 
 Klik Insert-Symbol dan ubah Font menjadi ‘normal text’ 
 Klik huruf yang akan dibuat kuncinya (misal ; ā) 
 Klik tombol Shortcut Key 
 Ketik dalam sel Press New Shortcut Key dengan tombol Alt-P-a 

Kombinasi Alt & P ini untuk memudahkan mengingat saja (diambil dari Alt = 
Aksara+P=Pali) kunci kombinasi ke 3 bisa ditentukan menurut daftar di bawah 
ini. Setelah kombinasi sudah diputuskan, untuk membuat langkah ini menjadi 
permanen di dalam lembar kerja kita. Kita bisa memilih ‘Save Changes In’ dan 
pilih judul dari lembar kerja kita. 

 Klik Assign, lalu Close 
 Kembali ke menu Symbol, buat huruf yang lain dengan langkah yang sama. 
 Kembali ke dokumen dan cobalah mengetik apakah Shortcut Key yang Anda buat 

sudah berfungsi dengan baik. 
 
Daftar Shortcut Key yang disarankan 
Tekan tombol Alt dan P dan salah satu tombol berikut: 
Setelah menekan Alt dan P, fungsi kombinasi masih akan aktif sekitar 3 detik untuk 
memberi kesempatan menekan tombol berikutnya, sebelum kembali ke fungsi tombol 
normal). 
 
Font Pāëi Palatino 10 
Tombol A   D   I   L   M   K   N   J   Y   T   U   1   2   3   4   5   6   7   8   9   0 
Tampilan   à   ó   ã   ë   ü   ÿ   õ   ï   ¤   ñ   å   â   ô   ä   ì   ý   Ñ   ö   ð   ¥   ò   æ    
 
Portability; akan mudah jika individu yang melakukan pemindahan data, sama-sama 
memiliki fasilitas dan format abjad/aksara Pāëi yang sama di dalam komputer mereka. 
Otomatis teks Pāëi yang dikirim dengan diakritik lengkap, akan dapat dibaca dan 
dicetak sesuai dengan aslinya. Tetapi jika si penerima teks tidak memiliki fasilitas 
tersebut, tentunya hal ini dapat menjadi hambatan bagi si penerima. karena hasil teks 
yang dikirimkan tidak sesuai dengan aslinya. Hambatan ini tidak akan terjadi jika 
pengiriman teks dilakukan melalui faksimile/mesin faks dan email. (untuk email, 
mungkin ada fasilitas Email tertentu juga yang tidak bisa membaca huruf-huruf 
spesial tersebut). 
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2 Menuliskan tanda diakritik pada huruf Pāëi, dimiringkan lalu disertai arti kata 
dan cara baca yang benar dan tepat. Kalimat bahasa Pāëi, tidak sepenuhnya 
mengikuti aturan tata bahasa Pāëi. 
 
Contoh : 
• viriya (baca wiriya = semangat) / viriya (wiriya = semangat)  
   
• vihāra (baca : wihara) / vihāra (wihara) 

Vihāra Padumuttara 
      
 Evaluasi 
  Readability (mudah dibaca)   : Bahasa Indonesia Baik sekali 

        Bahasa Pāëi kurang baik 
Phonetics (fonetik/pengucapan)   : Baik 
Ease of use (mudah digunakan/dilakukan) : Variabel (disesuaikan) 
Portablility (mudah dalam pemindahan data) : Variabel                       
Keseluruhan      : Cukup baik 
Cocok digunakan untuk : - Penulisan formal dan informal ; buku, majalah, buletin, dll 

     - Penulisan melalui email dan Pencetakan naskah. 
 - Kurang cocok untuk penulisan melalui ponsel 
  
 Note : 

Readability; aturan pola penulisan DM (Diterangkan Menerangkan) dalam pola 
kalimat bahasa Indonesia sudahlah sesuai, dan itu baik sekali karena pola tersebut 
sudah tidak asing lagi bagi para pembaca khususnya masyarakat Indonesia. Namun, 
pada kenyataannya dalam tata cara penulisan bahasa Pāëi, pola tersebut kuranglah 
tepat. 
 
Ease of use; kekurangan dan kelebihan metode sama dengan metode pertama. Hanya 
saja dalam penyusunan pola kalimat metode ini tidak memerlukan aturan atau pola 
yang berbeda dengan bahasa Indonesia. 
 

 Phonetics  and portability; kekurangan dan kelebihan metode sama dengan metode pertama.  
 

 
3 Menuliskan makna atau arti katanya, ketimbang menuliskannya dalam bahasa 

Pāëi. 
 
Contoh : 
Mettā : ditulis kasih sayang 
Paññā : ditulis kebijaksanaan 
Saÿsāra : ditulis kelahiran berulang-ulang 
Cāga : ditulis kemurahan hati 
Dll. 
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Evaluasi : 
Readability (mudah dibaca)   : Baik sekali 
Phonetics (fonetik/pengucapan)   : Baik sekali 
Ease of use (mudah digunakan/dilakukan) : Baik sekali 
Portablility (mudah dalam pemindahan data) : Baik sekali 
Keseluruhan      : Baik sekali 
Cocok digunakan untuk : - Penulisan formal dan non formal ; buku, majalah, buletin, 

dll 
   - Penulisan melalui Email, ponsel dan lain-lain 
   - Pencetakan naskah 
 
Note : 
Berdasarkan evaluasi di atas jelas sekali bahwa metode ini adalah metode yang 
terbaik diantara metode lainnya. Namun, tetap saja metode penulisan ini pun 
mempunyai kelemahan dan kekurangan seperti berikut : 
 
a. Tidak semua arti dari kata dalam bahasa Pāëi cocok dengan maksud dan tujuan 

penulisan. Terkadang di dalam penulisan, ada beberapa kata dalam bahasa Pāëi 
yang artinya kurang tepat jika digunakan di dalam kalimat. Dengan kata lain arti 
dari kata tersebut tidak dapat mewakili maksud dan tujuan dari penulisan. 
Contohnya saja ‘Dhamma’ yang artinya ajaran Buddha/ kebenaran. Arti kata 
Dhamma sendiri amatlah luas, terkadang kita tidak bisa mengganti kata Dhamma 
dengan ‘ajaran Buddha’ atau ‘kebenaran’ saja untuk menyatakan sesuatu 
kebenaran yang hakiki. Untuk itu ada kalanya kata-kata dalam bahasa Pāëi lebih 
cocok untuk digunakan.  

 
b. Penulisan nama diri; orang, kitab, tempat, maupun kata-kata khusus lainnya tidak 

memungkinkan untuk digantikan dengan artinya. 
Contoh : Nama orang ‘Ahiüsaka’ atau Aïgulimālā 
 Nama kitab ‘Jātaka’ 
 Nama tempat ‘Vesālī’ 
 Kata-kata khusus seperti nama hari peringatan ‘Kañhina’ 
Namun dalam penulisannya, kata-kata tersebut tidaklah dicetak miring di dalam 
kalimat, karena menunjukan nama diri; orang, tempat, kitab, dll. 

 
c. Akan terlihat kurang lengkap, jika dalam penulisan Sutta hanya dituliskan artinya 

saja tanpa disertai bahasa Pāëinya. Terlebih lagi jika Sutta tersebut dipakai untuk 
sebagai rujukan. 

 
Walaupun metode ini sangat baik, namun tetap saja dalam penggunaannya 
memerlukan beberapa penyesuaian. 
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4 Menyertakan cara pelafalan kata dalam bahasa Pāëi di awal penulisan. 
Kemudian dalam penulisannya, kata tetap dimiringkan, diberi tanda diakritik 
dan arti dari kata tersebut. 

 
Contoh : Lampiran cara baca atau pelafalan 
  ā, ī, ū  = dibaca panjang a.. i.. u.. 

 e, o  = dibaca panjang e.. o.. kecuali jika diikuti oleh 
konsonan akhir atau terletak di muka konsonan ganda 

 ÿ, ï  = dibaca ‘ng’ 
ñ =  dibaca ‘ny’ 
v  = dibaca ‘w’ 

  ñ ñh ó óh õ ë  = dibaca dengan ujung lidah terlipat dan menyentuh 
daerah depan langit-langit. 

  Dll. 
 
Dalam penulisannya Paññā (kebijaksanaan) atau kebijaksanaan (paññā) 
 
Evaluasi:   
Readability (mudah dibaca)   : Baik sekali 
Phonetics (fonetik/pengucapan)   : Baik sekali 
Ease of use (mudah digunakan/dilakukan) : Variabel 
Portablility (mudah dalam pemindahan data) : Variabel     
Keseluruhan      : Baik  
Cocok digunakan untuk :  - Penulisan formal ; buku, majalah, buletin, dll  
  - Tidak cocok untuk penulisan melalui email atau ponsel 
 

Note : 
Readability dari metode ini sudah sangat baik dan sangat memenuhi kebutuhan. Terlebih 
lagi dengan adanya penjelasan tata cara baca. Selain pembaca akan lebih mengerti dan 
jelas mengenai tata cara membaca bahasa Pāëi, metode ini juga secara tidak langsung 
mengenalkan bahasa Pāëi kepada masyarakat luas. Namun sayangnya, karena penjelasan 
tata cara baca diletakan di awal penulisan, di halaman depan atau disisipkan terpisah dari 
materi pembahasan, maka terjadilah ketidakefektifan. Pembaca akan menghabiskan 
waktunya membolak-balik halaman, hanya untuk mengetahui bagaimana cara membaca 
kata dalam bahasa Pāëi tersebut. Ketidakefektifan juga dapat terjadi oleh karena 
penempatan lampiran di halaman depan tersebut. Pembaca bisa saja tidak 
memperthatikan ataupun membaca lampiran tersebut, karena biasanya banyak dari 
pembaca buku yang tidak menghiraukan isi dari halaman depan buku, majalah dll. Akan 
tetapi, ini semua adalah proses. Jika, bahasa Pāëi sudah mulai dikenal oleh masyarakat 
layaknya bahasa Inggris, khususnya oleh masyarakat Buddhis, maka secara otomatis 
pembaca tidak akan lagi membolak-balik halaman untuk mengetahui cara membacanya.  
 
Phonetics dari metode ini sudah sangat jelas, jika pembaca mengikuti aturan cara baca 
yang tepat, maka kemungkinan besar salah pelafalanpun tidak akan terjadi. Contohnya 
saja dalam metode ini dijelaskan kalau ï dan ÿ dibaca ‘ng‘. Jika, pembaca melihat kata 
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‘Buddhaÿ’, maka secara otomatis pembaca akan melafalkannya sebagai ‘Bud-dhang’ bukan lagi 
‘Bud-dham’. 
 
Ease of use and portability; kekurangan dan kelebihan metode sama dengan metode pertama.  
 
 
5 Menggunakan bahasa Indonesia berkaidah pengejaan sesuai dengan 

pengucapan. Seperti kata ‘vihāra ditulis ‘wihara’. Contoh lazim yang digunakan 
adalah kata Waisak bukan Vesakh.  

 
Metode ini dilakukan dengan cara penyerapan unsur asing ke dalam bahasa Indonesia, 
yaitu menyerap kata dalam bahasa Pāëi ke dalam bahasa Indonesia yang disesuaikan 
dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Adapun ketentuan dalam penyerapan unsur asing 
ke dalam bahasa Indonesia, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah: 
1. Pengejaannya cukup mewakili pelafalan, dan 
2. Tidak berpotensi menimbulkan pergeseran makna dalam bahasa asalnya. 
Sedangkan, jika berdasarkan taraf integrasinya unsur serapan dalam bahasa Indonesia 
dibagi atas dua golongan, yaitu adopsi dan adaptasi10. Unsur serapan yang tergolong 
adopsi adalah apabila unsur asing itu diserap sepenuhnya, baik tulisan maupun 
ucapannya. Misalnya, “de facto” “status quo”. Beberapa kata bahasa Pāëi yang tidak 
menggunakan diakritik bisa juga menggunakan penyerapan golongan adopsi seperti “sati 
(kesadaran, ingatan, perhatian)”, “Dhamma (ajaran Buddha)”, “Buddha (gelar untuk 
orang yang telah mencapai penerangan sempurna)” dll. Sama halnya dengan penyerapan 
kata seperti nama diri; kota, tempat, orang, diserap dengan golongan adopsi ini. 
Kemudian, yang tergolong unsur serapan adaptasi adalah apabila unsur asing itu sudah 
disesuaikan ke dalam kaidah bahasa Indonesia, baik pengucapan maupun penulisannya. 
Khusus mengenai penyesuaian ejaan (tulisan) hanya dilakukan seperlunya sehingga unsur 
asing yang disesuaikan itu masih dapat ditelusuri atau dibandingkan unsur aslinya. 
Misalnya, “manajemen” dari kata dalam bahasa Inggris ‘management’ 
 
Contoh kata dalam bahasa Pāëi yang dianjurkan mengalami penyerapan adaptasi: 
Pemakaian beberapa abjad dalam bahasa Pāëi (ï, ÿ, v, ñ) diserap ke dalam abjad bahasa 
Indonesia menjadi (ng, ng, w, ny), misal : 
Saïgha (Persamuan Bhikkhu) diserap menjadi Sanggha  
Deva (raja, dewa) diserap menjadi Dewa 
Viriya (semangat, kekuatan, tenaga) diserap menjadi Wiriya 
Vañcana (kebohongan, kedustaan, khayalan, ilusi) diserap menjadi  Wanycana 
dll. 
Jadi jelas metode ini dilakukan menggunakan sistem penyerapan unsur asing dengan cara 
adopsi dan adaptasi. 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Dikutip dari buku ‘Fonologi Bahasa Indonesia’ oleh Masnur Muslich. 
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Evaluasi:   
Readability (mudah dibaca)   : Baik sekali 
Phonetics (fonetik/pengucapan)   : Baik 
Ease of use (mudah digunakan/dilakukan) : Baik sekali 
Portablility (mudah dalam pemindahan data) : Baik sekali     
Keseluruhan      : Baik  
Cocok digunakan untuk : - Penulisan formal dan non formal ; buku, majalah, buletin, 

pengiriman email, pencetakan naskah-naskah, dll 
 

Note : 
Readability dan Phonetics dalam metode ini jelas sekali sangat memenuhi kebutuhan, 
karena bahasa asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia tentunya sudah 
mengalami perbaikan pengucapan yang disesuaikan dengan cara pelafalan abjad dalam 
bahasa Indonesia. Dengan begitu perihal mengenai kesalahan pengucapan di tengah-
tengah pembaca pun tidak perlu dirisaukan lagi. Namun sayangnya penyerapan kata 
dalam bahasa Pāëi ke dalam bahasa Indonesia ini tidak dapat dilakukan secara maksimal. 
Ada beberapa kata tertentu yang jika diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka akan 
mengubah fonetis/cara baca yang seharusnya, hal ini dikarenakan memang tidak adanya 
abjad yang dapat mewakili pelafalan abjad berdiakritik tersebut. Seperti contohnya kata 
dengan vokal panjang (ā, ī, ū), konsonan dengan diakritik titik bawah (ñ  ñh  ó  óh  õ  ë  
ü), tidak dapat diserap secara penuh. Pada saat penulisan kata yang memiliki vokal atau 
konsonan tersebut mengalami penyerapan, maka secara otomatis akan meniadakan 
diakritik dari masing-masing vokal panjang dan konsonan bertitik bawah tersebut dan 
sudah tentu jika dibaca pelafalannya otomatis akan berubah. Selain dapat mengubah 
pelafalan aslinya, hal ini juga tentu saja menjadi bahan pertimbangan dalam hal 
penyerapan kata di dalam bahasa Pāëi, yang juga menjadi kelemahan dalam metode ini. 
Kelemahan lainnya adalah kata dalam bahasa Pāëi yang sudah diserap ke dalam bahasa 
Indonesia belum tentu dikenali secara internasional.  
 
Ease of use dan Portablility metode ini sangatlah sempurna, karena dengan melakukan 
sistem penyerapan unsur asing ke dalam bahasa Indonesia otomatis akan mengubah 
penulisan kata (vokal dan konsonan) dalam bahasa Pāëi ke dalam kaidah ejaan bahasa 
Indonesia. Vokal dan konsonan yang digunakan jelas akan disesuaikan dengan vokal dan 
konsonan menurut bahasa Indonesia. Selain 26 abjad/aksara dalam bahasa Indonesia 
sudah dikenal oleh masyarakat umum, abjad/aksaranya pun dapat mempermudah dalam 
hal pengetikan dan pengiriman data melalui komputer, email dll.     
 
Diantara metode-metode di atas, metode inilah yang sering menjadi bahan perdebatan 
oleh banyak orang yang peduli dengan kebudayaan Buddhisme (bukan berarti mereka 
yang tidak mempersoalkan masalah tersebut tidaklah peduli dengan budaya). Banyak 
diantara mereka yang mengungkapkan alasan bahwa perlunya melestarikan bahasa Pāëi. 
Ada juga yang mengatakan bahwa dengan menggunakan cara tersebut berarti tidak 
menghormati Dhamma, huruf Pāëi tidak bisa diubah sembarangan dan lain sebagainya. 
Padahal menurut aturan/kaidah dalam penulisan bahasa Indonesia, penyerapan unsur 
asing dalam pemakaian bahasa Indonesia dibenarkan apabila konsep yang terdapat 
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dalam unsur asing itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, atau unsur asing itu merupakan 
istilah teknis sehingga tidak atau kurang tepat apabila dipakai unsur indonesianya. 
Sebaliknya, apabila dalam bahasa Indonesia sudah ada unsur yang mewakili 
konsepnya, penyerapan unsur asing tidak dibenarkan. Seperti abjad Pāëi ‘ï, ÿ, v, ñ’ 
yang pelafalannya sama dengan abjad dalam bahasa Indonesia ‘ng, ng, w, dan ny’ jika 
abjad dalam bahasa Indonesia sudah mewakili konsep yang ada, mengapa kita masih 
menggunakan unsur asing yang tidak mudah dikenali oleh masyarakat. Kita ketahui 
bahwa menurut kaidah bahasa Indonesia, kata-kata asing yang diselipkan di dalam 
paragraf harus ditulis miring, namun jika kata tersebut sudah diserap ke dalam bahasa 
Indonesia maka otomatis kata tersebut tidak perlu dimiringkan dan akan dianggap 
sebagai bahasa Indonesia. Contoh, kalau kata “vihāra” jika sudah diserap ke dalam 
bahasa Indonesia, maka baik pengucapan dan maupun penulisannya akan disesuaikan 
dengan pelafalan bahasa Indonesia, menjadi “wihara” dan penulisannya pun tidak perlu 
dimiringkan. Dengan begitu secara otomatis penulisan wihara yang tidak dimiringkan 
dianggap sebagai bahasa Indonesia. Sudah jelas dalam metode ini tidak mengubah bahasa 
Pāëi secara sembarangan, melainkan menggunakan penulisan dalam bahasa Indonesia 
dalam bentuk serapan dan tidak menggunakan bahasa Pāëi. Terlebih lagi kata “wihara” 
sudah ada dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dengan makna dan arti yang 
kurang lebih sama. Ada beberapa bahasa Pāëi yang sudah diserap ke dalam bahasa 
Indonesia dan digunakan sampai saat ini, namun kata-kata tersebut tidak pernah 
dipersoalkan dan dipertanyakan.  
Contohnya:  
kata ‘Deva’ menjadi “Dewa” kata ‘Ràjà’ menjadi “Raja” 
kata ‘Devã’menjadi ”Dewi” kata ‘Nàga’menjadi ”Naga” 
kata ‘Devã’menjadi ”Dewi” kata ‘Vesakha’menjadi ”Waisak” 
kata ‘santosa’ menjadi “sentosa”, dsb 
Mengapa pemakaian kata-kata tersebut di atas tidak pernah menjadi persoalan ataupun 
perdebatan? Karena pada dasarnya setiap penulis yang menggunakan kata-kata tersebut 
menganggapnya sebagai bahasa Indonesia, yang dalam penulisannya pun tidak pernah 
dimiringkan. Begitu juga dengan masyarakat yang membacanya, karena sudah seringnya 
menjumpai kata-kata tersebut, maka masyarakat menjadi terbiasa dan menganggapnya 
sebagai bahasa Indonesia.  
 
Pemakaian metode ini pada dasarnya selain menggunakan tata cara penyerapan unsur 
asing ke dalam bahasa Indonesia (adopsi atau adaptasi), bisa juga langsung memakai kata 
yang sudah diserap dan ada di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Namun 
sayangnya, di dalam KBBI edisi ke-3 hanya sedikit kata dalam bahasa Pāëi yang sudah 
diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selain hanya beberapa kata saja yang sudah 
mengalami penyerapan, dapat juga kita temui beberapa kata yang penyerapannya kurang 
sesuai dengan cara baca yang sesungguhnya. Contoh seperti kata ‘sangsara’ yang diserap 
dari kata ‘Saÿsāra’ dan penyerapan kata ‘saïgha’ di dalam bahasa Pāëi yang 
pengucapannya sebagai ‘sang-gha’ diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai ‘sangga 
dan sangha’. Untuk kata ‘saïgha’, selain penyerapannya tidak sesuai dengan 
pengucapan yang sebenarnya, kesalahan fatal pun terjadi dengan menyerap kata tersebut 
menjadi dua arti kata yang berbeda dan kurang tepat. ‘Sangga’ di dalam KBBI diartikan 
sebagai ‘Majelis biksu Buddha yang keanggotaannya dapat dari segala kasta, merupakan 
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bagian dari tiga pokok keimanan dalam agama Buddha’. Lalu ‘sangha’ sendiri diartikan 
sebagai ‘pendeta Buddha’. Kesalahan-kesalahan ini bisa saja terjadi jika tim penyusun 
KBBI tersebut memang kurang mengerti mengenai arti dari kata tersebut. Namun, kita 
tidak boleh menyalahkan pihak-pihak yang sudah berusaha keras dalam penyusunan 
kamus tersebut. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah ada atau tidak adanya 
keikutsertaan seorang Buddhis yang mau peduli dalam penyusunan kamus tersebut. 
Untuk itu dikarenakan adanya kasus-kasus kesalahpahaman dari beberapa kata serapan di 
dalam KBBI edisi ke-3 tersebut, maka penting bagi kita untuk menelaah terlebih dahulu 
kata mana yang akan kita pakai sebagai kata serapan yang tepat. 
 
Kemudian, akan tidak tepat pula jika metode yang diaplikasikan ini dikatakan dapat 
merubah bahasa Pāëi. Karena seperti telah dijelaskan di atas bahwa Pāëi sendiri pun 
bukanlah sebuah bahasa, jikalaupun memang saat ini sudah dianggap sebagai bahasa 
yang digunakan oleh Buddhis Therawada, namun metode penulisan Pāëi dalam abjad 
Romawi itu sendiri bukanlah warisan dari Buddha Gotama, tetapi diciptakan oleh 
seseorang yang bernama Thomas William Rhys Davids. Maka, dalam konteks ini 
pelafalan menjadi sangat penting ketimbang metode penulisannya mengingat ajaran 
Buddha diturunkan secara lisan oleh murid-murid dan pengikutnya. 
  
Namun, jika ditanya perlukah kita melestarikan abjad Pāëi yang telah diterjemahkan 
diciptakan oleh Rhys Davids itu? Jawabnya adalah perlu. Tetapi bukan dengan cara 
mempertahankan penulisan yang kurang tepat yang berdampak salahnya pelafalan, dan 
secara tidak langsung lama kelamaan akan mengubah kata dari huruf Pāëi tersebut. 
Sebagai contoh nyatanya adalah kata saÿsāra yang seharusnya dibaca ‘sangsara’ karena 
seringnya ditulis tanpa tanda diakritik menjadi samsara, maka hingga saat ini banyak 
sekali dijumpai di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Buddhis yang 
melafalkannya sebagai ‘samsara’. Parahnya lagi sampai sekarang penulisan kata tersebut 
sudah dikenal oleh banyak orang sebagai samsara dan bukan saÿsāra (sangsāra). 
Untuk itu secara tidak langsung kata “samsara” ini sudah terbentuk menjadi sebuah kata 
baru yang lama kelamaan akan menggeser pelafalan yang sesungguhnya. Jika kita ingin 
mempertahankan bahasa Pāëi atau huruf Pāëi, cara yang terbaik adalah dengan 
mempelajarinya. Berusahalah untuk mengerti tata bahasa Pāëi, dengan mengerti dan 
menguasainya kita pun dapat membuat literatur-literatur Buddhisme khusus dalam 
bahasa Pāëi. Terlebih lagi kalau bahasa Pāëi dapat dipelajari di sekolah, tidak hanya di 
sekolah-sekolah Buddhis namun juga bisa merambah ke sekolah umum lainnya. Dengan 
begitu Buddhis pun akan dapat melestarikan salah satu dari bahasa kitab sucinya, yaitu 
Pāëi. 
 
 
6 Menggunakan metode campuran. 
 
Metode ini diaplikasikan dengan cara menggabungkan kelima metode yang sudah 
ditawarkan, yaitu dengan cara saling mengisi dan memperbaiki kelemahan dari masing-
masing metode tersebut. Dalam penggunaannya metode ini bisa dikatakan memerlukan 
pemikiran dan penyesuaian dalam penulisan kata di dalam suatu kalimat. Ada kalanya 
metode yang satu tepat untuk kalimat A, tetapi jika diaplikasikan ke dalam kalimat B 
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maka penggunaan kata dari metode tersebut menjadi tidak atau kurang tepat. Secara garis 
besar metode ini cenderung menekankan 11pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan 
benar yang pengaplikasiannya disesuaikan dengan konteks bahasan, dengan kata lain 
pemakaian bahasa Pāëi akan diminimalisirkan sebisa mungkin, dan jika digunakan 
tentunya dengan tidak menghilangkan tanda diakritik yang seharusnya. Namun pada 
dasarnya tujuan dari pengaplikasian metode ini adalah untuk pengefektifan dan 
penggunaan kata dalam bahasa Pāëi dan Indonesia dengan pelafalan yang tepat, sesuai 
dan dapat dimengerti. Sehingga dengan diterapkannya metode penulisan ini, kesalahan 
pelafalan dan pembentukan kata baru ataupun pengeseran makna pun bisa 
diminimalisirkan. Tata cara dan penggunaan dari metode ini akan dijelaskan lebih 
lengkap dan terperici, beserta pembahasan contoh dari sistem penulisan buku Buddhis 
yang akan dibahas pada bab berikutnya.   
 
Adapun penjelasan singkat mengenai metode ini adalah sebagai berikut: 

 
 Penulisan kata dalam bahasa Pāëi dengan abjad (ï, ÿ, v, ñ) seperti saïgha, vihāra, 

viriya, paññā dll, akan cenderung digunakan kata serapannya dalam bahasa Indonesia 
menjadi sanggha, wihara, wiriya, pannya, dll. Pengecualian disesuaikan dengan 
konteks bahasan. Misalnya nama diri; orang, tempat, atau penjelasan khusus 
dianjurkan tetap menggunakan kata Pāëinya. Akan tetapi demi meminimalisirkan 
kesalahan pelafalan ada baiknya kata dalam bahasa Pāëi yang mengandung vokal baca 
panjang (ā, ī, ū) dan konsonan diakritik titik bawah (ñ  ñh  ó  óh  õ  ë  ü) tidak 
dilakukan penyerapan kata asalnya. 
 

 Penulisan kata dalam bahasa Pāëi yang sudah umum dipakai dan diketahui artinya 
akan cenderung digunakan artinya ketimbang bahasa Pāëinya. Pengecualian 
disesuaikan dengan konteks bahasan, karena ada kalanya arti kata dalam bahasa 
Indonesia tersebut tidak dapat mewakili maksud dan tujuan dari pembahasan.  
 

 Penulisan kata dalam bahasa Pāëi yang tidak memungkinkan diganti dengan penulisan 
artinya dianjurkan untuk tetap menggunakan bahasa Pāëi disertai dengan tanda 
diakritiknya. Contohnya nama diri; orang, tempat, organisasi, kitab, hari perayaan dan 
kata-kata khusus lainnya. 
 

 Sebisa mungkin menuliskan arti atau menyertakan pelafalan untuk kata dalam bahasa 
Pāëi yang jarang dijumpai pembaca. 
 

 Penyertaan arti ataupun pelafalan pada kata digunakan sesuai dengan kebutuhan. 
Tidak dianjurkan terutama pada kata yang sering dipakai dan sudah banyak dikenal 
oleh masyarakat, contoh : Buddha, Dhamma, Saïgha, vihāra,dll. Juga pada kata yang 
dipakai berulang-ulang didalam kalimat atau paragraf. 

 

                                                 
11 Lebih menggunakan arti kata Pāëi dalam bahasa Indonesia, dan penyerapan bahasa Pāëi ke dalam bahasa 
Indonesia (metode ke-3 dan 5) 
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BAB III 
 
Pembahasan Metode Pada Penulisan Buku Buddhis 
 
I. Kisah Sebuah Rakit Tua: Bagaimana ajaran Buddha beriringan dengan 

perkembangan zaman. 
Oleh Andromeda Nauli, Ph.D. Editor: P.My.Rudi Hardjon Dhammaraja, SH., S.Ag. 
Diterbitkan oleh: Forum Diskusi Dhamma “Taman Budicipta” 

 
Pembahasan penulisan 

 Keseluruhan metode penulisan pada buku ini adalah semua kata dalam bahasa Pāëi 
cenderung ditulis miring dan diberi tanda diakritik sesuai dengan aslinya. Namun ada 
juga beberapa kata yang kemungkinan lupa untuk dimiringkan atau bisa juga penulis 
sengaja menggunakan metode khusus. Metode khusus yang dipakai yaitu bisa kita 
jumpai contohnya pada bab I halaman 7, ada beberapa kata yang juga menggunakan 
metode dengan cara menulis-miringkan kata asing (Pāëi) disertai juga lengkap dengan 
diakritiknya di awal kalimat saja, dan kemudian pada penulisan selanjutnya kata tetap 
disertai tanda diakritik dan tidak ditulis miring lagi. Contohnya pada penulisan kata 
vihāra. Di awal kalimat kata vihāra ditulis miring beserta dengan diakritiknya, dan 
pada penulisan kata selanjutnya, vihāra ditulis tanpa dimiringkan dan lengkap 
dengan diakritiknya. Metode di atas boleh saja diaplikasikan jika memang kata yang 
dipakai sering muncul dalam penulisan. 
 

 Menuliskan kutipan atau rujukan syair parittā, kitab suci, dll. 
Metode penulisan kutipan atau rujuan pada buku ini dilakukan dengan metode yang 
berbeda-beda.  
Pada buku ini halaman 9 paragraf ke-3 dapat kita jumpai contoh penulisan kutipan 
yang dituliskan keterangan dari sumber kutipannya, dilengkapi dengan syair Pāëi dan 
disertai arti dalam bahasa Indonesianya. Pada judul kutipan yaitu Brahmavihāra-
pharaõa, sumber kutipan dituliskan secara tebal dan dimiringkan. Lalu syair yang 
dikutip ditulis dalam bahasa Pāëi dan disertai lengkap dengan tanda diakritiknya. 
Kemudian pada ‘arti dari kutipannya’ dituliskan dalam bahasa Indonesia tanpa 
dicetak miring.  
Contoh: Brahmavihāra-pharaõa mengenai upekkhā : Sabbe sattā kammassakā….. 
artinya semua makhluk adalah pemilik kamma mereka sendiri…..    
 
Kemudian pada Bab ke-3, halaman 29 paragraf pertama dan halaman 34 paragraf 
keempat, penulisan kutipan dilakukan berbeda dan disesuaikan dengan bahasan serta 
maksud penulisannya. Pada halaman 29, sumber sutta pada penulisannya tidak 
dicetak tebal dan hanya dimiringkan, lalu diberikan sumber informasi tambahan yang 
beri tanda kurung. Syair dalam bahasa Pāëi tidak diikutsertakan, dan hanya artinya 
yang dipaparkan lalu dicetak miring dengan tujuan sebagai tanda kalimat khusus (hal 
yang mau dibahas). Lalu pada penjelasan sutta selanjutnya, penulisan tidak dicetak 
miring dengan tujuan sebagai tanda kalimat penjelasan. 
Contoh: 
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ittha Sutta (AN 5.43) ini berisi kotbah Buddha kepada Anathanpidika. Buddha 
bersabda: Ada lima hal, wahai upāsaka-upasikā, yang diidamkan tetapi sulit diraih 
oleh umat manusia. Apakah kelima hal tersebut? 
    Usia panjang, rupa yang cemerlang…   
 
Lalu, pada halaman 34 paragraf keempat, penulisan kata pada sumber rujukan ditulis 
sedikit berbeda dengan kedua metode yang dipaparkan sebelumnya. Sumber sutta 
ditulis dengan cetak biasa dan tidak miringkan ataupun dicetak tebal. Syair dalam 
bahasa Pāëi-nya tidak diikutsertakan dan arti yang dipaparkannya ditulis biasa, namun 
pada sebagian kata asing penulisan kata tetap dimiringkan. 
Contoh: 
Penjelasan yang sangat bagus oleh Buddha dapat dibaca di Alagaddupama Sutta (MN 
22). Buddha memberikan perumpamaan rakit kepada kita, yakni kata Buddha: 
Dhamma ini bagaikan rakit……  

 
 Dapat kita perhatikan dari ketiga metode dan cara penulisan rujukan atau kutipan di 

atas pada buku ini, bahwa setiap metode yang diaplikasikan semuanya disesuaikan 
dengan kebutuhan dan konteks bahasannya. Aturan metode tertentu dapat dibuat dan 
diaplikasikan secara berbeda pada penempatannya. Hal ini bisa saja dipakai 
mengingat setiap konteks bahasan memerlukan metode yang berbeda untuk tujuan 
yang berbeda. Pada metode pertama, kedua dan ketiga, penulisan kata pada sumber 
sutta dituliskan bervariasi (Brahmavihāra-pharaõa, ittha Sutta (AN 5.43), 
Alagaddupama Sutta (MN 22) ). Sumber sutta yang tulis dan digunakan ada yang 
dicetak tebal, ada yang dimiringkan dan ada juga yang tidak dimiringkan dan dicetak 
tebal. Apakah hal ini bisa diaplikasikan? Ketiga cara di atas bisa saja digunakan. 
Dimiringkan atau tidak sebenarnya tidak jadi masalah, hanya saja penekanan katanya 
yang berbeda. Pada aturannya sendiri menurut EYD penulisan kata yang dicetak 
miring memang dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah dan surat kabar yang 
dikutip dalam tulisan. Namun, bisa juga dipakai untuk menegaskan atau 
mengkhususkan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata, dan untuk menuliskan 
kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Jadi 
dimiringkan atau tidak dalam hal ini penulisan sumber sutta tersebut disesuaikan 
dengan kebutuhan, maksud dan tujuannya. 

     
 Menyertakan arti di setiap kata dalam bahasa Pāëi sesuai dengan kebutuhan. 

Pada penulisan buku ini banyak dijumpai penulisan kata dalam bahasa Pāëi yang 
diberi arti, dan sebaliknya ada pula penulisan kata yang diberikan keterangan kata 
dalam bahasa Pāëinya. Ada kalanya penulisan kata yang sama dilakukan dengan 
metode yang berbeda. Misalnya saja pada Bab ke-2 halaman 16 paragraf pertama dan 
halaman 20 paragraf ketiga. Penulisan pada halaman 16 paragraf pertama kata lobha, 
dosa dan moha didahulukan ketimbang artinya, sedangkan pada halaman 20 paragraf 
ketiga penulisan kata dilakukan sebaliknya. 
Contoh: 
Penulisan pada halaman 16 paragraf pertama 
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…Buddha dengan jelas mengatakan bahwa segala bentuk dukkha hanya bersumber 
dari tiga hal, yang lebih dikenal dengan tiga akar kejahatan, yakni: lobha 
(keserakahan), dosa (kebencian), dan moha (kegelapan batin). 
Penulisan pada halaman 20 paragraf ketiga 
Isteri seharusnya dianggap sebagai teman baik bagi suami, dan sebaliknya. Sehingga 
bila ada permasalahan, mereka dapat saling mendukung. Apa yang harus didukung? 
Pengurangan terhadap keserakahan (lobha), kebencian (dosa), dan kegelapan batin 
(moha/avijjā). 
 
Dari kedua contoh kalimat di atas dapat kita lihat bahwa tujuan dari masing-masing 
kalimat yang ingin disampaikan penulis adalah sama, yaitu mengetengahkan kata dari 
lobha, dosa dan moha yang artinya keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Lalu 
mengapa si penulis menuliskan kata-kata tersebut dengan metode yang berbeda? 
Dalam hal ini kemungkinan si penulis ingin memfokuskan kata yang disampaikan 
dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat pada halaman 16 paragraf pertama, penulis 
lebih mendahulukan kata dalam bahasa Pāëi yaitu lobha… daripada artinya sendiri. 
Karena jika dilihat dari konteks bahasannya, si penulis sedang membahas apa yang 
disampaikan oleh Buddha sebagai tiga akar kejahatan, yaitu lobha, dosa, dan moha. 
Metode ini dipakai karena bisa saja khalayak ramai lebih cenderung mengenal kata 
dalam bahasa Pāëinya ketimbang artinya. Sebaliknya pada halaman 20 paragraf ketiga 
penulis menggunakan arti dari kata lobha… yaitu keserakahan sebagai fokus kata 
dalam kalimat. Berdasarkan contoh diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 
halaman 16 paragraf pertama kata lobha, dosa, dan moha dianggap sebagai kata-kata 
khusus dan artinya keserakahan, kebencian dan kebodohan batin dianggap sebagai 
kata-kata umum. Sedangkan pada kalimat di halaman 20 paragraf ketiga kata 
keserakahan, kebencian dan kebodohan batin dianggap sebagai kata-kata khusus 
dan bahasa Pāëinya lobha, dosa, dan moha dianggap sebagai kata-kata umum. 
 
Penggunaan metode penulisan ini bisa diaplikasikan seperti kedua contoh kalimat di 
atas, yaitu disesuaikan dengan konteks kalimat yang disampaikan. Pemilihan kata 
(pendahuluan kata Pāëi atau artinya) dalam metode ini didasarkan pada bentuk 
penegasan, penekanan, dan pengkhususan kata dalam kalimat.     
 

 Tidak semua kata dalam bahasa Pāëi harus ditulis miring, ada kalanya penulisan nama 
diri; orang, organisasi, ataupun tempat dan kata-kata khusus lainnya bisa dicetak 
biasa, tetapi tetap menggunakan tanda diakritiknya. Biasanya penulisan pada kata 
tersebut, abjad awalnya ditulis dengan huruf besar. Sebagai contoh dalam buku ini 
dapat kita temui pada halaman bab 4 paragraf kedua halaman 44-45 ataupun pada bab 
6 paragraf kedua halaman 64, yaitu mengenai penulisan nama orang (Bhante ânanda, 
Isidatta, Purana, Bhate Gunaratana). Terkadang penulisan sub judul pun kata dalam 
bahasa Pāëi bisa tidak dimiringkan, contoh pada halaman 22 -23, “..1. Keyakinan 
yang sebanding (sammā-saddhā), 2. Sifat murah hati yang sebanding (sammā-
cāga)…” 
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II.  Aku Berlindung Aku Bertekad 
Oleh Bhikkhu Bodhi. Penyunting: Handaka Vijjānanda 
Diterbitkan oleh: Serlingpa Dharmakirti 

 
Pembahasan penulisan 

 Sebagian besar penulisan kata dalam bahasa Pāëi di buku ini dituliskan lengkap 
dengan tanda diakritiknya. Metode yang digunakan dalam penulisan hampir sama 
dengan buku ‘Kisah Sebuah Rakit Tua’, yaitu menuliskan arti kata kemudian disertai 
oleh kata Pāëinya yang diberi tanda kurung dan didiakritik, atau sebaliknya. 

 Salah satu contoh dapat ditemui pada halaman 11, 17, 19, 25, & 65…   
 Contoh penulisan : kotoran batin (kilesa), kesan-kesan turunannya (vāsanā) 
  vāritta (penghindaran), cāritta (perilaku positif) 
 
 Pada contoh penulisan di atas kata ‘vāritta’ dan ‘cāritta’ yang seharusnya dimiringkan 

tetapi tidak dicetak miring. Kemungkinan penyunting ingin mengarahkan kata 
tersebut sebagai kata yang ingin dibahas, karena pada kalimat-kalimat selanjutnya 
kata vāritta dan cāritta digunakan sebagai penjelasan. Cara atau metode ini bisa saja 
digunakan sebagai penyesuaian konteks dan tujuan dari pembahasan, namun ada 
baiknya jika penulisan atau metode yang dipakai dilakukan secara konsisten. 

 
 Pada buku ini dapat kita temui metode penulisan kata dalam bahasa Pāëi dengan abjad 

(ï, ÿ, v, ñ), contoh penulisan kata ‘saïgha’ yang ditulis ‘sanggha’ pada halaman 30. 
Ada juga penggunakan huruf v yang diserap dengan huruf w, namun sayangnya 
contoh dari penyerapan kata yang diaplikasikan di dalam kalimat adalah bahasa 
Indonesia sebagai hasil penyerapan kata dari bahasa Sanskerta; yaitu ‘nirwana’ dari 
kata ‘nirvana’ (halaman 30), yang kebetulan makna atau arti dari kata yang sudah 
diserap tersebut tidak sesuai dengan makna/arti dari asal katanya yaitu ‘Nirvāõa’ 
yang berarti “Padam” atau “Bebas nafsu”, tetapi ada juga di dalam bahasa Sanskerta 
kata ‘nirvana’ yang berarti “Tiada hutan” (Nir+vana).  
 
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa metode yang dipakai atau 
diaplikasikan sebaiknya dilakukan secara konsisten, begitu juga dengan kata yang 
digunakan. Jika kata yang dipakai di dalam buku adalah bahasa Pāëi, maka sebaiknya 
kata dalam bahasa Pāëi-lah yang hanya digunakan, kecuali dalam konteks tertentu 
(misal untuk menuliskan contoh kata atau perbedaan bahasa). Hal ini dilakukan agar 
pembaca tidak bingung dengan apa yang disampaikan. 
Kata serapan pada kata ‘saïgha’ yang ditulis ‘sanggha’, tidak dipakai lagi pada 
penulisan sutta, ataupun kutipan sutta. Melainkan ditulis kembali dalam bentuk 
aslinya lengkap dengan tanda diakritiknya.  
Contoh dapat dilihat pada halaman 2. 
Saïghaÿ saraõaÿ gacchāmi. 
Saya pergi berlindung kepada Sanggha. 
Karena kata ‘sanggha’ adalah bentuk serapan dari kata ‘saïgha’, maka penulisannya 
pun tidak dicetak miring. Sedangkan kata ‘saïgha’ yang tidak mengalami 
penyerapan ditulis lengkap dengan tanda diakritiknya dan dicetak miring.  
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Otokoreksi 
 
 
Beberapa penerbit-penerbit Buddhis yang kemudian akhirnya sadar dengan 
kemungkinan-kemungkinan dan dampak kesalahan makna, arti ataupun pelafalan yang 
akan terjadi di masyarakat, diharapkan semoga melakukan pembenahan dan perbaikan 
guna kemajuan media informasi Buddhis dalam penyebaran ajaran Buddha. Kemudian, 
ada baiknya pula jika media-media tersebut masing-masing melakukan otokoreksi yang 
tentunya sebagai penyadaran diri agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini secara tidak 
langsung akan sangat berguna bagi lembaga/yayasan tersebut dan para pembaca 
khususnya masyarakat Buddhis. Namun saat ini, sudah ada juga beberapa dari mereka 
yang terlebih dahulu melakukan pembenahan ataupun otokoreksi mengenai 
pengaplikasian Pāëi di dalam paragraf bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik itu 
dari segi pelafalan, arti kata, penerjemahan baru dan lain sebagainya. Seperti halnya 
yayasan penerbit ‘Ehipassiko Foundation’ yang sudah melakukan otokoreksi pada 
metode penulisannya dan pemilihan kata yang tepat dari terjemahan Pāëi ke bahasa 
Indonesia, berikut ini akan disampaikan contoh otokoreksi tersebut: 
 
Beberapa ”otokoreksi” yang pernah dilakukan Ehipassiko Foundation: 
 
Delapan Jalan Kebenaran (2002) 

 Jalan Mulia Beruas Delapan (2004) 
 Jalan Ariya Berfaktor Delapan (2006) 
 Jalan Mulia Berfaktor Delapan (2006) 

 
Empat Kesunyataan Mulia (2002) 

 Empat Kebenaran Ariya (2006) 
 Empat Kebenaran Mulia (2008) 

 
kamma (2002)  karma (2006) 
 
Nibbàna (2002)  Nirwana (2008)  Nibbàna (2009) 
 
Dharma (2002)  Dharma (2009) 
 
Sangha (2002)  Saïgha (2004)  Sanggha (2008)  Saïgha (2009) 
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Penutup 
 
‘Bahasa adalah suatu kesepakatan, juga merupakan sesuatu yang hidup dan dinamis. 
Walaupun ada kaidah-kaidah yang diciptakan untuk mengaturnya, namun tetap saja ada 
sejumlah pengecualian. Hal ini merupakan sebuah fenomena biasa bagi setiap bahasa, 
terutama mengenai perihal penyerapan unsur asing, karena setiap bahasa mendukung 
kebudayaan pemakaiannya; sedangkan kebudayaan pemakaian bahasa satu dengan yang 
lain tidaklah sama. Pada suatu saat, ketika masyarakat si pemakai bahasa yang satu 
dengan yang lainnya berkomunikasi, dan masing-masing dari mereka berlatar belakang 
budaya berbeda, maka timbullah apa yang disebut akulturasi, yaitu saling 
berpengaruhnya kebudayaan satu dengan yang lain. Salah satu wujud akulturasi itu 
adalah saling menyerap konsep. Dengan adanya akulturasi tersebut, maka terjadilah 
perubahan dan penyesuaian bahasa dengan budaya setempat. Namun, jika penggunaan 
suatu bahasa tetap mempertahankan budayanya dalam bentuk tertentu, maka kenyataan 
itulah yang harus diterima.12’    
 
Mengetahui bahwa sejarah bahasa Pāëi yang aslinya disampaikan secara lisan, tulisan 
dengan pelafalan yang benar menjadi sangat penting. Bagaimana pun metode atau cara 
yang digunakan dalam penulisan hendaknya memperhatikan pelafalan dari tulisan 
tersebut. Karena jika hal seperti ini tidak diperhatikan dan disadari, maka lama-
kelamanan masyarakat umum maupun umat awan yang belum mengerti dalam hal 
pelafalan bahasa Pāëi, akan terus menggunakan pelafalan yang kurang tepat. Kemudian, 
kemungkinan timbulnya pengucapan baru dengan makna yang berbeda pun bisa terjadi 
dengan begitu cepat seiring berjalannya waktu. Walaupun Buddha mengatakan bahwa 
segala sesuatu adalah tidak kekal dan selalu berubah, namun perlu diingat bahwa tidak 
ada salahnya bagi kita untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, guna untuk 
melestarikan apa yang sudah diwariskan oleh pejuang-pejuang Dhamma sebelumnya. 
Tak kalah pentingnya lagi bahwa tujuan dari komunikasi lisan dan non lisan adalah untuk 
saling mengerti yaitu dengan bahasa sebagai medianya. Jika seseorang yang 
mendengarkan kata dari bahasa yang kita gunakan tidak dapat mengerti dengan apa yang 
telah kita sampaikan, maka saat itu bahasa yang kita gunakan tidaklah bermanfaat dan 
memberikan hasil. Dengan begitu, maksud dan tujuan dari komunikasi pun tidak akan 
tersampaikan secara efektif dan benar. Namun yang terpenting dari itu semua adalah 
Dhamma yang tersirat di dalamnya, baik melalui lisan maupun tulisan. Jangan sampai 
hanya karena suatu sistem ataupun kesulitan dalam hal penulisan, membuat kita berhenti 
untuk menyiarkan Dhamma di dunia ini.    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Sumber dari buku ‘Fonologi Bahasa Indonesia’ oleh Masnur Muslich. 
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