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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara kritis isi wacana Peraturan Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong, untuk mengetahui wacana tersebut sudah efektif dan sudah menggambarkan 
wacana yang komunikatif. Penelitian ini merupakan penelitian empiris (berdasarkan 
pengalaman atau pengamatan), menggunakan pendekatan struktur retorika. Peraturan Daerah 
ini dianalisis melalui analisis teks wacana. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dan 
metode penelitiannya adalah metode penelitian deskriptif. Data diambil dari Peraturan Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong, nomor 18 tahun 2006. Tentang retrebusi tempat rekreasi dan 
olahraga. Kebenaran temuan melalui kebertautan secara logis atau kohesi antar bagian yang 
ditemukan. Kelogisan dan kebertautan (koherensi) antar bagian menjadi tolak ukur kualitas 
penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahasa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong banyak menggunakan banyak kalimat pasif atau verba pasif di. Penggunaan konjungsi 

Kalimat dalam Peraturan Daerah ini adalah kalimat efektif, dan juga menggunakan kalimat yang 
komunikatif. Karena yang ada dalam Peraturan Daerah ini mudah dipahami oleh pembacanya 
tidak menimbulkan makna ganda (logis dan jelas). Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
ini menggunakan struktur retorika, yang terdiri dari: pendahuluan, isi, dan penutup. 

Kata kunci: efektif, komunikatif, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN
Proses persiapan rancangan Peraturan Daerah, pihak-pihak yang ikut dalam proses 

tersebut, pembahasannya sampai pada tahap pengesahannya menjadi Perda berdasarkan pada 
ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang No. 10 tahun 2004. Pasal 26: 
Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau gubernur, atau bupati/walikota, 
masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten, atau kota. 

Wacana Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Retribusi Tempat Rekreasi 
dan Olah Raga adalah alat yang yang digunakan pemerintahan daerah untuk mengatur daerah 
khususnya Kabupaten Rejang Lebong. Namun disayangkan banyak ketimpangan antara 
perda dengan kenyataan yang ada. Misalnya saja perda tersebut belum banyak diketahui oleh 
masyarakat. Dengan demikian masyarakat Rejang Lebong banyak tidak mengetahui tentang 
adanya retribusi tempat rekreasi dan olah raga tersebut. 

Teori wacana mencoba menjelaskan terjadi sebuah peristiwa seperti terbentuknya sebuah 
kalimat atau pernyataan. Oleh karena itulah, ia dinamakan analisis wacana (Heriyanto, dalam 
Sukandi, 1999: 115). Sebuah kalimat bisa terungkap bukan hanya karena ada orang yang 
membentuknya dengan motivasi atau kepentingan subjektif tertentu (rasional atau irasional). 
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Terlepas dari apa pun motivasi atau kepentingan orang ini, kalimat yang dituturkannya tidaklah 
dapat dimanipulasi semua-muanya oleh yang bersangkutan. Kalimat itu hanya dibentuk, 
hanya akan bermakna selama ia tunduk pada sejumlah “aturan” gramatika yang berada diluar 
kemauan, atau kendali si pembuat kalimat (Peraturan Daerah). Aturan-aturan kebahasaan tidak 
dibentuk secara individual oleh penutur yang bagaimanapun pintarnya. Bahasa selalu menjadi 
milik bersama di ruang publik. 

membahasnya secara teliti dalam karyanya De Interpretatione (Kleden, 1997: 34) dalam buku 

dengan munculnya strukturalisme yang berpendapat bahwa arti bahasa tidak bergantung dari 
maksud pembicara atau pendengar ataupun dari referensinya pada kenyataan tertentu; arti 
bergantung pada struktur bahasa itu sendiri. 

Bahasa yang digunakan dalam pembuatan perda haruslah menggunakan bahasa yang baik 
dan benar sesuai dengan pedoman umum Ejaan Yang Disempurnakan atau EYD. (Berdasarkan 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesioa, No 0543a/U/1987 
Tanggal 9 September 1987) sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. 

Dalam menggunakan bahasa di Kabupaten Rejang Lebong ini sangatlah beragam, karena 
di sini terdiri atas beberapa suku atau asal daerah. Ada yang berasal dari Padang, Jawa, Medan 
Jambi, Palembang dan banyak lagi yang lainnya. 

Dalam hal bahasa, ciri linguistik merupakan kriteria pembatas yang paling penting 
untuk keanggotaan etnik. Kita sering membedakan suku bangsa seseorang karena bahasa atau 
berdasarkan bahasa. Tetapi rumusan kita sering kurang tepat (Sumarsono, 2002: 73). 

Setiap bidang ilmu tentu mempunyai kegunaan praktis. Begitu juga dengan sosiolinguistik, 
kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis sangat banyak, sebab bahasa sebagai alat 
komunikasi verba manusia, tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu. Dalam penggunaan 
sosiolinguistik memberikan pengetahuan bagaimana cara mengunakan bahasa. Sosiolinguistik 
menjelaskan bagaimana menggunakan bahasa itu dalam aspek atau segi sosial tertentu, seperti 
yang dirumuskan oleh Fishman (Rani, 2007: 86) bahwa yang dipersoalkan dalam sosiolingustik 
adalah, whospeak, what language, to whom, when, and to what end. 

Pengetahuan sosiolinguistik dapat kita manfaatkan dalam pembuatan wacana. Konteks 
wacana merupakan ciri-ciri alam diluar bahasa (konteks nonlinguistik yang menumbuhkan 
makna ujaran atau wacana. Kleden (2004: 365) menjelaskan bahwa konteks adalah ruang dan 

wacana) selalu lahir dalam konteks tertentu dan karena itu pemahaman terhadapnya memerlukan 
tinjauan yang bersifat kontekstual, Namun demikian, konteks bukanlah suatu pengertian 
yang statis. Setiap konteks selalu dapat didekontekstualisasikan dan direkontekstualisasikan 
oleh setiap kelompok pada masanya. Konteks menjadi penting kalau dihayati secara tekstual 
sehingga menjadi terbuka untuk pembacaan dan penafsiran oleh siapa saja. 

Menurut Valdman (1966, dalam Corder, 1973: 305) dalam bukunya Trend in Language 
Teacing, secara total konteks bersifat implisit dan eksplisit. Konteks implisit meliputi situasi, 

Wacana sering ditautkan dengan teks (text) Wacana sebagai proses secara lisan, sedangkan 
teks sebagai hasil dalam tulisan (Samsuri, 1988: 1). Wacana merujuk pada realitas penggunaan 
bahasa yang disebut teks. Bagi Halliday (1974: 107), “a text anaperational unit of language”, 
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yang penggarapannya tidak terlepas dari isi tuturan, gaya penuturan, dan konteks penuturannya. 
Teks merujuk pada wujud konkret penggunaan bahasa berupa untaian kalimat yang mengemban 
proposisi-proposisi tertentu sebagai suatu keutuhan. Sebagai perwujudan konkret wacana yang 
terbentuk oleh untaian kalimat, teks mempunyai komposisi, urutan, dan ciri distribusi tertentu. 
Sementara wacana merujuk pada kompleksitas aspek yang terbentuk oleh interaksi antara aspek 
kebahasaan sebagaimana terwujud dalam teks dengan aspek luar bahasa. 

Struktur wacana dalam arti luas, struktur adalah konteks dalam arti ruang. Dilihat secara 
khusus, struktur akan membatasi ruang gerak kebebasan dan daya cipta. Kalau struktur adalah 
konteks dalam ruang, sejarah adalah konteks dalam waktu (Kleden, 2004: 364). Struktur 
mencakup lapisan-lapisan tertentu. Sebagai sebuah struktur, wacana merupakan satuan 
gramatikal yang terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan bentuk dan lapisan isi. Kepaduan makna 
(kohesi) dan kekompakan bentuk (koherensi) merupakan dua unsur yang turut menentukan 
wacana. 

Kajian struktur wacana berhubungan dengan empat hal, yakni kohesi dan koherensi, 
unsur gramatikal, unsur leksikal, dan unsur semantik. 

Menganalisis teks Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 18 tahun 2006, 
yang terdiri dari 18 bab, dan 26 pasal tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Rumusan 
masalah penelitian ini bertujuan memberikan dan mengkaji secara kritis isi wacana Peraturan 
Daerah yang ada di kabupaten Rejang Lebong. Rumusan masalah penelitian ini secara rinci 
dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Apakah wacana Peraturan Daerah sudah efektif? (b) Apakah 
wacana Peraturan Daerah sudah menggambarkan wacana yang komunikatif? Tujuannya untuk 
mengetahui wacana Peraturan Daerah sudah efektif dan apakah sudah menggambarkan wacana 
komunikatif. 

LANDASAN TEORI
Istilah wacana berasal dari bahasa Sansekerta yang bermakna “ucapan atau tuturan” 

(LBSS, 1983: 556). Dalam bahasa Inggris, istilah wacana disebut dengan istilah discourse. 
Kata itu berasal dari bahasa Yunani discursus yang bermakna ‘berlari ke sana ke mari’. Wacana 
dapat diartikan (1) komunikasi pikiran melalui kata-kata, penuangan gagasan, konversi, dan (2) 
karangan, karya tulis, ceramah, khotbah, kuliah (Webster, 1983: 522). 

Wacana merupakan rangkaian ujaran atau tindak tutur yang mengungkapkan suatu subyek 
secara teratur (sistematis) dalam satu kesatuan yang koheren dan dibentuk oleh unsur segmental 
maupun nonsegmental bahasa (Syamsudin, 1990: 13). 

Wacana adalah satu pristiwa yang terstruktur diwujudkan di dalam prilaku linguistic 
(bahasa) atau yang lainnya (Edmonson, 1981: 4, dalam Fatimah 2006: 2), Di sini wacana terikat 
dengan peristiwa yang terstruktur, dan lebih jauh dijelaskan pula bahwa teks adalah urutan-
urutan ekspresi linguistik yang terstruktur membentuk keseluruan yang padu atau uniter. 

Ismail Marahimin mengartikan wacana sebagai “kemampuan untuk maju (dalam 
pembahasan) menurut urutan-urutan yang teratur dan semestinya”, komunikasi buah pikiran, 
baik lisan maupun tulisan, yang resmi dan teratur” (Marahimin, 1994: 26, Dalam Sobur 2009: 
10). 

Menurut Riyono Pratikto, proses berpikir seseorang sangat erat kaitannya dengan ada 
tidaknya kesatuan dan koherensi dalam tulisan yang disajikannya. Makin baik cara atau pola 
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berpikir seseorang, pada umumnya makin terlihat jelas adanya kesatuan dan koherensi itu 
(1984: 89, dalam Sobur 2009: 10). 

Dalam pengertian yang lebih sederhana, wacana berarti cara objek atau ide diperbincangkan 
secara terbuka kepada publik sehingga menimbulkan pemahaman tertentu yang tersebar luas 
(Lull, 1998: 225). Kladen menyebut wacana sebagai ”ucapan dalam mana seorang pembicara 
menyampaikan sesuatu tentang sesuatu kepada pendengar” (Kladen, 1997: 34). Wacana selalu 
mengandaikan pembicara/penulis, apa yang dibicaraka, dan dan pendengar/pembaca. Bahasa 
merupakan media dalam proses ini. Wacana itu sendiri, seperti dikatakan Tarigan, mencakup 
keempat tujuan penggunaan bahasa, yaitu “ekspresi diri sendiri, eksposisi, sastra, dan persuasi” 
(Tarigan, 1993: 23, dalam Sobur 2009: 11). 

bahasa terlengkap yang dibentuk dari rentetan kalimat yang kontinuitas, kohesif, dan koheren 
sesuai dengan konteks situasi. Wacana merupakan medium komunikasi verbal yang bisa 
diasumsikan dengan adanya penyapa (pembicara/penulis) dan pesapa (penyimak/pembaca). 

Analisis teks bagi Barthes, adalah sebuah objek kenikmatan, sebagaimana 
diproklamasikannya dalam buku Sadel Fourier/Loyola: “The text is an object of pleasure. (Teks 
adalah obyek kenikmatan)” (Culler, 1983 dalam Kurniawan, 2001: 101) dalam analisis teks 
media Sobur (2009: 52). Sebuah kenikmatan dalam pembacaan sebuah teks adalah kesenangan 
kala menyusuri halaman demi halaman obyek yang dibaca. 

Sebetulnya, antara teks, konteks, dan wacana merupakan satu kesatuan yang tak 
terpisahkan. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan 
mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi dimana teks tersebut 
diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya. 

Dalam pandangan Littlejohn, meski menulis bahkan bentuk-bentuk non verbal dapat 
dianggap wacana, kebanyakan analisis wacana berkonsentrasi pada percakapan yang muncul 
secara wajar. Menurutnya, terdapat beberapa untai analisis wacana, bersama-sama menggunakan 
seperangkat perhatian (Littlejohn, 1996: 84-85). Pertama, seluruhnya mengenai cara-cara 
wacana disusun, prinsip yang digunakan oleh komunikator untuk menghasilkan dan memahami 
percakapan atau tipe-tipe pesan lainnya. Kedua, wacana dipandang sebagai aksi; ia adalah cara 
melakukan segala hal, biasanya dengan kata-kata. Dan ketiga, analisis wacana adalah suatu 
pencarian prinsip-prinsip yang digunakan oleh komunikator aktual dari perspektif mereka; 
ia tidak memperdulikan ciri/sifat pisikologis tersembunyi atau fungsi otak, namun terhadap 
masalah percakapan sehari-hari yang kita kelola dan kita pecahkan. 

Littlejohn melihat, banyak tujuan-tujuan komunikasi kita diselesaikan bersama-sama 
dengan cara ulang-alik. Linguistic berurusan dengan aturan-aturan bahasa, analisis wacana 
tertarik pada aturan-aturan trasaksi pesan. 

Dari segi analisisnya, ciri dan sifat wacana itu dapat dikemukakan sebagai berikut (Sobur, 
2009: 49):
1. Analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa didalam masyarakat (rule of use – 

menurut Widdowson);
2. Analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks, dan 

situasi (Firth);
3. Analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantic 

(Beller);
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4. Analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak berbahasa (what is 
said from what is done – menurut Labov);

5. Analisis wacana diarahkan kepada masalah memakai bahasa scara fungsional (functional 
use of language – menurut Coulthard);

Analisis wacana menginterprestasi makna sebuah ujaran dengan memperhatikan konteks, 
sebab konteks menentukan makna ujaran. Konteks meliputi konteks linguistik dan konteks 

misalnya faktor budaya Rejang masyarakat pemakai bahasa Rejang Lebong. 
Di sini wacana Peraturan Daerah Rejang Lebong merupakan komunikasi secara tulis. Wacana 

sifatnya. Filusuf Prancis ini memberi contoh menarik. Melalui tulisan, tercipta kemungkinan 
penerusan tata aturan ke ruang dan waktu yang berbeda tanpa distorsi yang berarti. 

Jadi wacana tulis yang disampaikan berupa teks Peraturan Daerah. Bagi Barthes, teks adalah 
sebuah objek kenikmatan, sebagaimana diproklamasikannya dalam buku Sadel Fourier/Loyola: 
“The text is an abject of pleasure. (Teks adalah objek kenikmatan)” (Culler, 1983, dalam Sobur, 
2009: 52). Sebuah kenikmatan dalam pembacaan sebuah teks adalah kesenangan kala menyusuri 
halaman demi halaman objek yang dibaca. Sebentuk keasikan tercipta yang hanya dirasakan oleh 

sebenarnya telah diperlihatkan adanya hubungan antara tulisan dengan teks. Apabila tulisan adalah 

masih bisa didiskusikan lagi. 
Dalam membaca, seseorang diharapkan untuk melakukan dialog imajinatif dengan 

pengarangnya, dalam hal ini pembuat Peraturan Daerah Rejang Lebong. Meskipun antara 
keduanya hidup dalam kurun waktu serta tempat yang berbeda. Maka, di sinilah kita dihadapkan 
pada sebuah prasangka her meneutik. Jika sebuah teks tidak diteliti dan dienterogasi secara kritis, 
bisa-bisa kesadaran kognitif kita akan dijajah oleh teks (Hidayat, 1996 dalam Sobur, 2009: 55). 
Meski demikian, merupakan hal yang tidak mudah bagi seseorang untuk memperoleh data yang 
akurat mengenai asal-usul sebuah teks dan juga pengarangnya. 

Sehubungan dengan teks Peraturan Daerah Rejang Lebong yang berfungsi untuk mengatur 
masyarakat Rejang Lebong. Dalam komunikasi masyarakat Rejang Lebong akan melahirkan 
dinamika sosial. Komunikasi merupakan alat interaksi sosial, yakni hubungan antara individu/
kelompok dengan individu/kelompok lainnya dalam proses sosial. Komunikasi akan melahirkan 
dinamika social. 

Berkomunikasi dapat menggunakan medium verbal (lisan dan tulisan) maupun medium 
nonverbal (isyarat dan kinesik). Perwujudan medium verbal ialah wacana. Wacana mungkin bersifat 
transaksional (monolog) dan intraksional (dialog). Apapun bentuknya, wacana mengasumsikan 
adanya penyapa unsur (addressor), yakni pembicara/penulis dan pesapa (addressee), yakni 
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pendengar/pembaca (Samsuri, 1988 dalam Sudaryat, 2009: 105). 
Dalam proses berbahasa, penyapa menyampaikan pesan (pikiran, rasa, kehendak) yang 

menjadi makna dalam bahasa (lingual) untuk disampaikan kepada pesapa sebagai amanat. 
Penggunaan bahasa dapat berupa rangkaian kalimat atau rangkaianujaran (meskipun wacana 

dapat berupa satu kalimat atau ujaran). Wacana yang berupa rangkaian kalimat atau ujaran harus 
mempertimbangkan prinsip-prinsip tertentu, prinsip keutuhan dan kepaduan. 

 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wacana merupakan medium komunikasi 
verbal yang bisa diasumsikan dengan adanya penyapa (pembicara/penulis) dan pesapa. Disiplin 
ilmu yang mempelajari wacana disebut analisis wacana. Analisis wacana merupakan suatu kajian 
yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis 
maupun lisan. 

Melalui berbagai karyanya, Van Dijk (Eriyanto, 2000: 6-7), dalam analisis teks media Sobur 
2009: 73-74, membuat kerangka analisis wacana yang dapat didayagunakan. Ia melihat suatu 
wacana terdiri atas berbagai struktur/tingkatan, yang masing-masing bagian saling mendukung. 
Van Dijk membaginya ke dalam tiga tingkatan:
1. Struktur makro. Ini merupakan makna global/umum dari suatu teks yang dapat dipahami 

dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi 
tertentu dari suatu peristiwa. 

2. Super stuktur adalah kerangka suatu teks: bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun 
dalam teks secara utuh. 

3. Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, 
proposisi, anak kalimat, paraphrase yang dipakai dan sebagainya. 

Peraturan Daerah Rejang Lebong ini dianalisis untuk mengetahui apakah peraturan ini 
komunikatif dan apakah Peraturan Daerah ini efektif? Untuk mengetahui Peraturan Daerah ini 
apakah komunikatif, maka dianalisis dengan kajian teks. Menurut Van Dijk (dalam Safnil, 2006: 
7), pola atau gramatikal teks tidaklah mencukupi bila akan digunakan sebagai tujuan analisis teks, 
karena banyak hal lain yang menarik dan penting diketahui berkenaan dengan teks seperti tujuan 
komunikatif. Syarat-syarat kalimat yang baik dan komunikatif, maka kita perlu mengetahui arti dari 
komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan dari pembicara kepada pendengar melalui 
sarana bahasa secara lisan dan tulisan. Kalimat yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: (a) tidak menyimpang dari kaidah bahasa, (b) logis atau dapat diterima nalar, (c) jelas dan 
dapat menyampaikan maksud atau pesan dengan tepat. 

Untuk mengetahui apakah kalimat Peraturan Daerah ini efektif atau tidak maka harus diteliti 
berdasarkan penyusunan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili 
pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami 
pikiran penulis atau pembicara (Achmad, 2007: 6. 28). 

Agar dapat menyusun kalimat efektif, harus memperhatikan persyaratan (1) kesatuan, (2) 
kepaduan, (3) keparalelan, (4) ketegasan, (5) kehematan, (6) kelogisan. Kesatuan maksudnya ialah 
terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Susunan kalimat efektif boleh panjang asalkan 
ide atau gagasan kalimatnya tetap sama. Kepaduan (koherensi) maksudnya adalah hubungan 
yang padu antara unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat itu adalah kata, frase, intonasi atau 
tanda baca, dan struktur, yaitu hubungan subyek, predikat, objek, dan keterangan. Keparalelan 
adalah bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam 
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susunan serial. Ketegasan adalah suatu perlakuan khusus berupa penonjolan atau penekanan pada 
suatu bagian kalimat, sehingga menimbulkan ketegasan atau penekanan pada bagian kalimat itu. 
Kehematan adalah menghindari penggunaan kata, frase atau unsur lain yang tidak perlu. Kelogisan 
adalah ide kalimat yang dikemukakan dapat diterima oleh akal. 

Referensi yang digunakan di dalam bahasa adalah unsur-unsur yang disebut nama diri, 
pronominal persona (orang), dan unsur kosong (sifat) atau hilang. Unsur pelaku perbuatan, 
penderita perbuatan (pengalami), pelengkap perbuatan yang dilakukan pelaku, serta tempat 
perbuatan dapat kita temukan, baik pada wacana lisan maupun tulis. Unsur tersebut sering diulang 
untuk memperjelas makna, dan sebagai acuan (Fatimah, 2006: 39). 

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul “artistic’ dan mungkin pula “inartistic” yang pertama 
harus disusun oleh manusia, yaitu orang yang melaksanakan kegiatan komunikasi, dan yang kedua 
manusia tinggal menemukan dan mengambilnya (dari alam, lingkungan atau situasi). Artistic proof 
ada tiga macam yaitu (1) ethical proof (pembuktian/alasan/argumentasi yang bersifat etis) yang 
menjanjikan sifat atau karakter yang baik dari pembaca untuk membangun kredibilitasnya sebagai 
penutur. (2) psychological proof (pembuktian/alasan/argumentasi yang bersifat psikologis) yang 
membawa ouditor (pendengar/pembaca) ke dalam suasana yang menunjang untuk menerima alasan 
yang dikemukakan penutur. (3) logical proof (pembuktian/alasan/argumentasi yang bersifat logis) 
yang membuat kasus yang dikemukakan atau muncul untuk membuat kasus yang dikemukakan 
dalam pristiwa komunikasi. 

Dari tiga macam proof itu penulis dapat melihat bahwa retorika disatu pihak berhubungan 
dengan “probable proof”(pembuktian/kemungkinan) atau “dialectis”, dan dilain pihak retorika 
berhubungan dengan studi karakter manusia atau “ethics”. 

Unsur pokok retorika berikutnya adalah etika dan nilai-nilai moral. Ciri utama retorika 
adalah kebebasan dalam memilih. Unsur-unsur yang efektif itu bisa berupa gagasan-gagasan yang 

Teori Struktur Retorika (Rhetorical Structure Theory)
Sebagaimana kita ketahui Teori Struktur Retorika (RST) merupakan suatu model analisis 

teks yang cukup terkenal yang diciptakan oleh Mann dan Thomson (1992). Menurut Mann dan 
Thomson, RST menguraikan teks secara terperinci namun terbatas sehingga dapat meramalkan 
sifat teks dan pengaruhnya(dalam Safnil, 2006: 8). 

Melalui model RST, fungsi dan struktur yang membuat sebuah teks menjadi efektif sebagai 
alat komunikasi bagi manusia. Tujuan analisis teks, menurut Mann dan Thomson, (dalam Safnil, 

tujuan berkomunikasi dari pembaca atau penulis. Teori ini berupaya menguraikan bagian-bagian 
teks tersebut menjadi sebuah teks yang utuh. Model analisis ini hanya memfokuskan pada teks 
utama: 
1. Struktur holistic; yaitu teks yang dilihat dari bagian-bagian yang umumnya dipergunakan 

untuk membentuk jenis teks tertentu seperti surat;
2. Struktur relational; yaitu struktur teks yang menjelaskan organisasi dan kohesi teks yang 

umumnya dipergunakan untuk menganalisis bagian inti dari sebuah teks; dan
3. Struktur sintaksis dari teks.

Jadi, RST merupakan suatu teori struktur relation yang menggabungkan antara struktur 
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holistic (keseluruan) dan struktur sintaksis, namun tidak dipergunakan untuk melihat ciri khas atau 
genre teks tertentu (Safnil, 2006: 9). 

Retorika adalah yang mengajarkan tindak dan usaha yang efektif dalam persiapan, penetaan 
dan penampilan tutur untuk membina saling pengertian dan kerja sama serta kedamaian dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

Tujuan retorika adalah persuasi, yang dimaksudkan dalam persuasi dalam hubungan ini 
adalah yakinnya penanggap penutur (pendengar) akan kebenaran gagasan topik tutur (hal yang 
dibicarakan) si penutur (pembicara). Artinya bahwa tujuan retorika adalah membina saling 
pengertian yang mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan 
bermasyarakat lewat kegiatan bertutur.
1. 

identitas (ciri pembeda) antara eksistensi. Identitas pembedanya:
a. Antara makhluk manusia dengan selain manusia.
b. Antara manusia yang berbudaya.
c. Antara yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, pandangan hidup.

2. Dimensi teknis, berbicara adalah sebuah teknik penggunaan symbol dalam proses interaksi 
informasi. 

3. Dimensi proses penampakan diri atau aktualisasi diri. Berbicara itu adalah salah satu 
keperluan yang tidak bisa ditinggalkan

4. Dimensi teologis, menyampaikan ajaran agama sesuatu yang wajib (dakwah). 

Proses komunikasi pada intinya adalah proses yang berusaha mencari mutual understanding 
di antara dua pihak yang berkomunikasi itu. Proses itu bisa gampang, bisa jadi sulit. Mutual 

kedua belah pihak. 
Dua pihak yang berkomunikasi membawa latar belakang pemahaman yang berbeda pula. 

Di benak setiap orang yang berkomunikasi, umumnya telah tercipta image, persepsi dan gambaran 
tentang lawan komunikasinya. Dalam banyak kasus, image bahkan dapat tercipta sebelum bertemu 
muka dengan si-obyek image. 

Image sendiri bukanlah suatu fenomena yang buruk. Image yang tepat, dapat membantu kita 
dalam proses komunikasi, namun demikian, kita harus menyadari bahwa Image dapat dimanipulasi 
atau dikondisikan, secara sadar maupun tidak sadar, oleh diri kita sendiri, atau obyek lain diluar diri 
kita. 

Mengutip pendapat para pakar psikologi maka secara rinci Wilbur Schramm (dalam 
Suhandang, 2009: 82) melukiskan jalannya proses komunikasi secara psikologis, sebagai berikut: 
diawali dengan stimulus dari “sumber komunikasi” berupa realita dalam bentuk fakta, data, atau 
pristiwa kepada jaringan otak komunikator, lalu dilanjutkan dengan pengolahan dalam jaringan 
otak dan diakhiri dengan timbulnya ”respon” yang dinyatakan kepada komunikan dalam bentuk 
“pesan komunikasi” yang dikemas dengan pelbagai pernyataan. 

Persepsi adalah proses yang terintegrasi dalam individu, yang terjadi sebagai reaksi atas 
stimulus yang diterimanya (bersifat individual). Sebuah konsensus (kesamaan persepsi kolektif pada 
satu isu tertentu) yang tercapai melalui diskusi sosial akan menimbulkan opini publik. Sedangkan 
pada diri individu sendiri, opini bisa bersifat laten atau manifes. Opini yang bersifat laten disebut 
sikap. Sikap adalah suatu predisposisi terhadap sesuatu obyek, yang didalamnya termasuk sistem 
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kepercayaan, perasaan, dan kecenderungan perilaku terhadap obyek tersebut. 
Kepaduan dalam suatu paragraf (kohesi), terdapat unsur-unsur kebahasaan yang 

menghubungkan kalimat-kalimat itu menjadi satu kesatuan, yang disebut penanda hubungan 
antarkalimat. Adapun penanda hubungan kalimat itu terdiri dari 5 bentuk, yaitu penunjukan, 
penggantian, pelesapan, perangkaian, dan hubungan leksikal. Di bidang makna, setiap kalimat 
dalam satu paragraf menyatakan suatu informasi. Informasi pada kalimat yang satu berhubungan 
dengan informasi pada kalimat lain sehingga paragraf itu membentuk satu satuan informasi yang 
padu (koherensi) (Ramlan. 1993: 41). Bentuk pertalian antara informasi yang dinyatakan pada 
kalimat lainnya adalah: 1) penjumlahan, 2) pertuturan, 3) perlawanan atau pertentangan, 4) lebih, 
5) sebab-akibat, 6) waktu, 7) syarat, 8) cara, 9) kegunaan, dan 10) penjelasan. Untuk mencapai 
koherensifan yang mantap dibutuhkan pemarkah koherensif atau pemarkah transisi. 

Bahasa hukum Indonesia adalah bagian dari bahasa umum Indonesia yang meliputi lapangan 
hukum dalam masyarakat Indonesia dan pemeliharaan hukum serta penyelenggaraan pengadilan 
oleh instansi-instansi yang diakui oleh undang-undang. Instansi-instansi itu adalah instansi-instansi 
resmi pengadilan pun pula badan-badan atau petugas-petugas yang menurut adat dan agama diserahi 
penyelenggaraan Hukum Adat, dan Hukum Agama, termasuk Pengadilan Swapraja (dimana masih 
ada) Menurut Mr. Koentjoro Poerbopranoto (dalam Sudjiman, 2002: 2). 

Simpulan petikan hasil perumusan Komisi I. Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa 
Indonesia yang dipergunakan didalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai 
karakteristik tersendiri; oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat 
dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia (dalam Sudjiman, 2002: 5). 

Komisi II menyatakan bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang memiliki sifat khas yang 
dipergunakan di dalam dunia hukum Indonesia; bahasa hukum bukan semata-mata milik para ahli 
hukum saja, melainkan juga milik seluruh masyarakat (dalam Sudjiman, 2002: 6). 

Dari ketiga pendapat diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa bahasa hukum adalah 
bahasa indonesia yang digunakan dalam pembuatan hukum yang berfungsi untuk mengatur 
masyarakat Indonesia. 

Peraturan-peraturan hukum harus dinyatakan dengan bahasa yang terang. Peraturan itu 
diciptakan untuk ditaati dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat; oleh sebab itu, maksudnya 
harus jelas dan terang bagi mereka. Bahasa yang berbelit-belit dengan kalimat yang amat panjang 
sukar dipahami oleh orang yang awam hukum. 

Tentang berbelitnya dan berkepanjangan bahasa hukum ini, Kepala BPHN (1996) 
mengatakan bahwa bahasa hukum yang ideal ialah yang sederhana, padat, jelas, dan “tajam”. Hal 
yang menyulitkan ialah bahwa di dalam bahasa hukum semua unsur dan situasi harus tercakup 
di dalam satu kalimat (Kepala BPHN, 1996) sedangakan sesuai pula dengan pendapat Prof, Dr. 
Satjipto Rahardjo --di dalam sumber pustaka yang sama--“ panjang dan beragamnya bahasa hukum 
diperlukan untuk menghindari penafsiran yang salah serta menekan serendah mungkin kekaburan 
arti”. 

Dalam pembuatan naskah perundang-undangan, terdapat beberapa pola kalimat kaidah 
hukum yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Situasi sekitar. 2. Persyaratan. 3. Subyek hukumnya. 4. 
Perbuatan atau tindakan hukumnya (Soelaeman, 2003: 91). 

Sebagaimana kita ketahui Teori Struktur Retorika (RST) merupakan suatu model analisis 
teks yang cukup terkenal yang diciptakan oleh Mann dan Thomson (1992). Mereka menguraikan 
teks secara terperinci namun terbatas sehingga dapat meramalkan sifat teks dan pengaruhnya 
(Mann dan Thomson dalam Safnil, 2006: 8). 
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METODOLOGI PENELITIAN
Sesuai dengan masalah penelitian, kajian wacana Peraturan Daerah ini menggunakan 

pendekatan analisis struktur retorika. Struktur retorika berkait dengan sifat pengetahuan. 
Pengetahuan tidak bersifat linier, tetapi begitu hendak disajikan dalam bentuk teks, penulis harus 
dapat menyajikan pengetahuan (gagasan) yang tidak linier itu ke dalam bentuk linier yang mudah 
dipahami (Coulthard. 1996: 7). 

Untuk dapat menyajikan gagasan yang linier, digunakan pola-pola retorika tertentu. Beberapa 
bentuk atau pola retorika yang banyak dipakai adalah pola umum/khusus (generall particutar) dan 
pola problem/solusi (problem-soluion). Metode yang digunakan, penulis adalah metode kualitatif, 
cara menganalisis Diskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian tentang fenomena yang terjadi 
pada masa sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan 
penafsiran data tersebut. 

Penelitian deskriptif dapat bersifat komparatif (membandingkan antara variable yang satu 
dengan variable lain yang sejenis) dan perbedaan fenomena tertentu, analisis kualitatif untuk 

norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain yang saling berhubungan. 
Penelitian deskriptif memaparkan situasi atau pristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Beberapa penulis memperluas 
penelitian deskriptif kepada segala penelitian selain penelitian historis dan eksperimental. Mereka 
menyebut survey (Isaac dan Michael, 1981: 46) atau penelitian observasional (Rossenberg, 1968: 29). 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 
pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi bahkan 
sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang 
diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan 
kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kantitas) data (Denzin dan Lincoln, 1994: 345). 

Data penelitian adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 18 tahun 2006 
tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Yang diambil melalui kantor Pemda Rejang Lebong. 

Analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan 
dengan interprestasi unsur wacana yang dikaitkan dengan konteks interprestasi sangat penting 
dilakukan oleh peneliti. Kebenaran temuan tidak diukur dengan menggunakan unsur statistik seperti 
yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dan paham positivikasi, melainkan kebertautan secara 
logis atau kohesi antar bagian yang ditemukan. Dalam pandangan positivistik, kualitas penelitian 
ditentukan oleh tingkat validitas dan reliabilitas yang ditunjukan dengan indeks statistik. Ukuran 
demikian tidak cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini. Kelogisan dan kebertautan (koherensi) 
antar bagian menjadi tolak ukur kualitas penelitian. Triangulasi data dan temuan yang dilakukan 
dengan cara menganalisis kalimat-kalimat yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

PEMBAHASAN
Analisis penelitian berikut ini disajikan hasil analisis Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong. Bab 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 18 Tahun 2006 tentang retribusi 
tempat rekreasi dan olah raga. 
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Pembahasan menurut struktur retorika, bertitik tolak dari pendapat Karl Wallace, mengatakan 
bahwa unsur pokok retorika adalah rasional yang baik ini tercantum pada kalimat ini. Pada dasarnya 
teori koherensi Ramlan seirama dengan vocabulary 2 model Winter, yaitu penanda dengan sarana 
penghubung kalimat yang mencakup konjungsi. Konjungsi pada kalimat ini “dan”. 

Setelah dilakukan penelitian mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong ini, beberapa simpulan dapat diinformasikan seperti berikut ini:

Kalimat-kalimat yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini dari 
pasal 1 sampai dengan pasal 26 sudah efektif. Kalimat efektif mempunyai ciri-ciri:
1. Kalimatnya mempunyai kesatuan maksudnya ialah terdapat satu ide pokok dalam sebuah 

kalimat. Susunan kalimatnya panjang namun ide gagasannya sama. 
2. Kalimatnya mempunyai kepaduan (koherensi) maksudnya adalah hubungan yang padu antara 

unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat itu adalah kata, frase, intonasi atau tanda baca, dan 
struktur, yaitu hubungan subyek, predikat, objek, dan keterangan. 

3. Kalimatnya mempunyai keparalelan adalah bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi 
bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. 

4. Kalimatnya mempunyai ketegasan adalah suatu perlakuan khusus berupa penonjolan atau 
penekanan pada suatu bagian kalimat, sehingga menimbulkan ketegasan atau penekanan pada 
bagian kalimat itu. 

5. Kalimatnya mempunyai kehematan adalah menghindari penggunaan kata, frase atau unsur 
lain yang tidak perlu. 

6. Kalimatnya mempunyai kelogisan adalah ide kalimat yang dikemukakan dapat diterima oleh 
akal (Achmad, 2007: 6.28). 
Kalimat-kalimat yang ada dalam Perturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Ini sudah sudah 

menunjukan kalimat yang komunikatif karena tidak menyimpang dari kaidah bahasa, logis atau 
dapat diterima nalar, dan jelas dapt menyampaikan maksud atau pesan dengan jelas. Menurut Van 
Djik (dalam Safnil, 2006: 7), struktur teks yang mengikuti pola masalah solusi (Coulthard, dalam 
Safnil, 2006: 12). 

PENUTUP
Setelah melakukan penelitian analisis teks wacana Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Penggunaan kalimat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sudah efektif, karena 

sudah memenuhi persyaratan (1) kesatuan, (2) kepaduan, (3) keparalelan, (4) ketegasan, (5) 
kehematan, dan (6) kelogisan. 

2.  Menggambarkan wacana yang komunikatif, tidak menyimpang dari kaidah bahasa, logis 
dapat diterima nalar, dan jelas dapat menyampaikan maksud atau pesan dengan jelas. 

3.  Struktur retorika teks wacana Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas:
a.  Pendahuluan:

Dengan menggunakan kata-kata menimbang, dan mengingat
b.  Isi:

Terdapat BAB, pasal, dan ayat (serta penjelasannya)
c.  Penutup:

Ditetapkan dan tanggal penetapan
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar guru bahasa Indonesia , khususnya dalam 
pembelajaran pada standar kompetensi kesadaran hukum mendengarkan informasi dan mengajukan 
saran perbaikan tenteng informasi yang di sampaikan di kelas XII semester 2 SMA. Kompetensi 
dasar ialah mendengarkan informasi dan mengajukan saran perbaikan tentang informasi yang di 
sampaikan. 

DAFTAR PUSTAKA
Adiwidjaja, Soelaeman B. Dipl. ED dan Lilis Hartini. 2003. Bahasa Indonesia Hukum. Pustaka 

Bandung. 
Aritonang, Buha. Tri Iryani Hastuti dan Tri Saptarini. 2000. Penggunaan Bahasa Indonesia 

dalam Undang-Undang Pendidikan. Jakarta. 
AR, Syamsuddin. 1990. Studi Wacana: Teori-Analisis-Pengajaran. Bandung: FPBS IKIF 

Bandung. 
Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S. (ed. ) 1994 Handbook of Qualitative Research, 

Thousand Oaks: Sage. 
Djajasudarma,T. Fatimah. 2006. Wacana pemahaman dan Hubungan Antarunsur. Bandung. 
Djajasudarma,T. Fatimah. 1989. Semantik II (Pemahaman Ilmu Makna). Bandung: Fak. Sastra 

Universitas Padjadjaran: PT Eresco. 
Heryanto, Ariel. 2000. Perlawanan dalam Kepatuhan. Bandung: Mizan. 
H. P, Achmad. Mukti U. S dan Krisanjaya. 2007. Retorika. Universitas Terbuka. Jakarta. 
http://www. garutkab. go. id/galleris/pdf link/pemerintahan/kebijakan. TeknikPERDA. pdf, 

diakses tgl 25 Januari 2010. 
 tgl 25 Januari 2010. 

Ibrahim, Syukur, Abdul. 2009. Metode Analisis Teks & Wacana Pustaka Pelajar Yogyakarta. 
Kridalaksana, Harimukti. 2007. Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia. Jakarta. 
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomer 18 Tahun 2006 tentang Retrebusi Tempat 

Rekreasi dan Olah Raga. 2006. Bagian Hukum Daerah Rejang Lebong. 
Rani, Abdul, 2007. Analisis Wacana Iklan di Televisi. Disertasi. Malang: FKIP Malang. 
Ramlan. M. 1993. Paragraf: Alur Pikiran Kepaduannya dalam Bahasa Indonesia. Yokyakarta: 

Safnil, 2009. Pengantar Analisis Retorika Teks. Bengkulu: FKIP UNIB Press. 
Sudaryat,Yayat. 2009. Makna dalam Wacana. YRAMA WIDYA. Bandung. 
Sudjiman, Panuti. 2002. Bahasa Hukum Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. PERBANAS 

Jakarta. 
Suhandang, Kustadi. 2009. Retorika Strategi Teknik dan Taktik Pidato. Bandung: Nuansa. 
Sugiyono,2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung. 
Sukesti, Restu. Edi Sutiyanto dan Wiwin Erni Siti Nurlina. 2007. Pemakaian Bahasa Indonesia 

Dalam Ranah Pemerintahan Di Yogyakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 
Nasional. Jakarta. 

Sumarsono, 2008. Sosiolinguistik. Yogyakarta. 
Suparno, Martutik. 1999. Wacana Bahasa Indonesia. EPNA 3301/2 SKS/MODUL I-6 Jakarta. 
Syaf’ie, Imam. 1983. Retorika dalam Menulis. Jakarta: Depdikbud. 
UNIB, Bengkulu. 2008. Panduan Penulisan Tesis. Bengkulu.

Komala Dewi


