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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ika Anda mendengar istilah "pembinaan" dan "pengembangan", tentu 

Anda akan membayangkan suatu proses pemeliharaan dan proses 

pemekaran, bukan? Anda benar. Begitu juga, jika Anda mendengar istilah 

"pembinaan bahasa" dan istilah "pengembangan bahasa", tentu saja Anda 

membayangkan proses pemeliharaan bahasa dan proses pemekaran bahasa. 

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan itu, Anda akan 

dihadapkan pada dua kegiatan yang keduanya saling berhubungan yang tidak 

dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Pada kesempatan ini 

Anda akan mengikuti mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

Indonesia. 

Mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa membahas dan 

menguraikan (1) pengertian, latar belakang, dan tujuan pembinaan dan 

pengembangan bahasa Indonesia, (2) pemodernan bahasa Indonesia,                

(3) kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, (4) landasan dan kegiatan 

kebijakan kegiatan bahasa Indonesia, (5) sasaran dan bahan pembinaan dan 

pengembangan bahasa Indonesia, serta (6) strategi pelaksanaan pembinaan 

dan pengembangan bahasa Indonesia. 

Mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia sangat 

bermanfaat bagi Anda, baik Anda sebagai mahasiswa maupun Anda sebagai 

guru dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. Dengan memahami materi 

perkuliahan, Anda memperoleh wawasan kebahasaan yang dapat melandasi 

sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan visi kita 

tentang keinginan kita untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu 

bahasa di kalangan internasional. 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu 

menjelaskan cakupan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia 

dengan baik. Secara terperinci, Anda diharapkan dapat: 

1.  menerangkan pengertian, latar belakang, dan tujuan pembinaan dan 

pengembangan bahasa Indonesia; 

2.  menjelaskan proses pemodernan bahasa Indonesia; 

3.  menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia; 

4.  menjelaskan landasan dan kegiatan kebijakan pembinaan dan 

pengembangan bahasa Indonesia; 
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5.  menguraikan sasaran dan bahan pembinaan dan pengembangan bahasa 

Indonesia; dan 

6.  menguraikan berbagai strategi pembinaan dan pengembangan bahasa 

Indonesia. 

 

Sehubungan dengan tujuan itu, mata kuliah Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa Indonesia ini terdiri atas enam modul sebagai berikut. 

Modul 1: Aspek-Aspek Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia; 

Modal 2: Pemodernan Bahasa Indonesia; 

Modul 3: Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia; 

Modul4: Landasan dan Kegiatan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa Indonesia; 

Modul 5: Sasaran dan Bahan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

Indonesia; dan 

Modul 6: Strategi Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. 

 

Keenam modul itu telah memberikan semua kebijakan bahasa Indonesia 

dan politik bahasa Indonesia. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat 

bagi Anda. 

 

Selamat belajar. 
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Peta Kompetensi 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia/PBIN4328/2sks 

 

Menjelaskan 

kedudukan dan 

fungsi bahasa 

Indonesia sebagai 

bahasa nasional

5

Menjelaskan 

kedudukan dan 

fungsi bahasa 

Indonesia sebagai 

bahasa negara

6

Menjelaskan landasan 

kebijakan pembinaan 

dan pengembangan 

bahasa Indonesia

9

Menjelaskan 

ragam bahasa 

Indonesia

8

Menjelaskan 

pemerkayaan kosa kata

3

Menjelaskan 

pemantapan kaidah

4

Menjelaskan latar 

belakang dan tujuan 

pembinaan dan 

pengembangan bahasa 

Indonesia

1

Menjelaskan 

hubungan 

pembinaan dan 

pengembangan 

bahasa

2

Menjelaskan kegiatan 

kebijakan pembinaan 

dan pengembangan 

bahasa Indonesia

10

Menjelaskan faktor-

faktor yang 

memperkuat 

kedudukan dan fungsi 

bahasa Indonesia

7

Menjelaskan 

pengenalan 

Rancangan Undang-

undang Kebahasaan

11

Menjelaskan sasaran 

dan bahan pembinaan 

bahasa Indonesia

12

Menjelaskan sasaran dan 

bahan pengembangan 

bahasa Indonesia

13

Menjelaskan strategi 

pembinaan bahasa 

Indonesia

14

Menjelaskan strategi 

pengembangan 

bahasa Indonesia

15

Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan 

konsep-konsep pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia serta 

dapat menjelaskan pola pelaksanaannya dengan baik

 


