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RINGKASAN 

Media promosi kepariwisataan yang dominan digunakan di Kabupaten Gorontalo 

yaitu media brosur bilingual yakni dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Brosur ini di publikasikan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Gorontalo yang berisi 

objek wisata, atraksi wisata, fasilitas, lokasi dan informasi terkait lainnya. Namun, 

brosur bilingual yang ada di kabupaten Gorontalo terdapat banyak kelemahan pada 

aspek terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Puspita (2013) yang 

meneliti teknik penerjemahan di Kabupaten Tanah Datar menemukan bahwa 

kesalahan penerjemahan mencapai 60% ( Puspitawati & Refnaldi, 2013). Selain itu, 

penelitian Ahmad (2011) juga menemukan banyak pergeseran yang terjadi dalam 

penerjemahan istilah adat Sumatera dalam brosur pariwisata sumatera (Ahmad, 

2011). Nugroho (2017) menjabarkan solusi berupa beberapa teori strategi 

penerjemahan yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas penerjemahan 

brosur bilingual pariwisata. Sementara itu, penelitian terbaru (Suryaningtyas, 2018 & 

Xiangang, 2017) mengkonfirmasi bahwa penggunaan teori appraisal sangat efektif 

dan efisien digunakan untuk mendapatkan kualitas terjemahan dengan makna yang 

sesuai dengan bahasa sumber. Hasil Penelitian menunjukan bahwa para pihak dapat 

melihat bahwa secara display tampilan, memang brosur pariwisata bilingual yang diterbitkan 

disporapar Kab. Gorontalo cukup informatif dan menarik. Terlihat dengan jelas adanyaa 

gambar-gambar yang disajikan sesuai dengan tema-tema yang diusung dan daya tarik wisata 

yang di deskripsikan. Namun begitu, dari isi content, pihak-pihak yang kami wawancarai 

mengakui terdapat banyak kelemahan dari segi penerjemahan dari BSu ke BSa. Sehingganya 

banyak hal yang perlu dibenahi.  hasil analisa kesalahan menunjukan bahwa ada 4 macam 

kesalahan yang terdapat pada brosur pariwisata bilingual yang diterbitkan Disporapar 

Kabupaten Gorontalo, yakni kesalahan penghilangan, kesalahan penambahan, kesalahan 

pembentukan dan kesalahan penempatan. 
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BAB I  

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diera digital tourism seperti sekarang, kebutuhan berwisata termasuk kebutuhan 

primer. Data Badan Pusat Statistik 2019 menunjukan peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara tahun 2018 mencapai 15,81 juta orang dibanding periode 

yang sama pada tahun 2017 yakni hanya sebesar 14,04 juta orang (Badan Pusat 

Statistik, 2019). Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menarik wisatawan 

adalah promosi strategis yang dapat digalakkan melalui internet, majalah, brosur, dan 

jenis media lainnya.  

Berdasar pada peraturan pemerintah RI No 50 tahun 2011 tentang rencana induk 

pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025, provinsi Gorontalo 

termasuk sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional (Peraturan 

Pemerintah No.50, 2011). Oleh karena itu, pengembangan potensi wisata di 

kabupaten Gorontalo terus mendapat dukungan, baik pemerintah pusat maupun 

provinsi. Baru-baru ini, pemerintah kabupaten Gorontalo resmi melaunching kalender 

pariwisata 2019 yang terdiri dari Festival Pesona Danau Limboto, Perayaan Budaya 

Walima, Pentadio Resort Berdendang dan lain-lain. Sayangnya, tingginya minat 

pengembangan pariwisata ini tidak didukung oleh promosi yang mumpuni.  

Dari hasil penelusuran sebelumnya, media promosi kepariwisataan yang dominan 

digunakan di Kabupaten Gorontalo yaitu media brosur bilingual yakni dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris. Brosur ini di publikasikan oleh Dinas Pariwisata 

kabupaten Gorontalo yang berisi objek wisata, atraksi wisata, fasilitas, lokasi dan 

informasi terkait lainnya. Namun, brosur bilingual yang ada di kabupaten Gorontalo 

terdapat banyak kelemahan pada aspek terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa 

Inggris. Puspita (2013) yang meneliti teknik penerjemahan di Kabupaten Tanah Datar 

menemukan bahwa kesalahan penerjemahan mencapai 60% ( Puspitawati & Refnaldi, 
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2013). Selain itu, penelitian Ahmad (2011) juga menemukan banyak pergeseran yang 

terjadi dalam penerjemahan istilah adat Sumatera dalam brosur pariwisata sumatera 

(Ahmad, 2011). Nugroho (2017) menjabarkan solusi berupa beberapa teori strategi 

penerjemahan yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas penerjemahan 

brosur bilingual pariwisata. Sementara itu, penelitian terbaru (Suryaningtyas, 2018 & 

Xiangang, 2017) mengkonfirmasi bahwa penggunaan teori appraisal sangat efektif 

dan efisien digunakan untuk mendapatkan kualitas terjemahan dengan makna yang 

sesuai dengan bahasa sumber . 

Tujuan akhir penelitian ini adalah mengembangkan teknik penerjemahan berbasis 

teori appraisal pada brosur pariwisata bilingual di kabupaten Gorontalo untuk 

mendapatkan kualitas penerjemahan yang baik dan mendongkrak jumlah wisatawan 

mancanegara. Namun pada tahun pertama ini, tim peneliti akan focus pada 

mengeksplorasi brosur bilingual yang digunakan untuk promosi pariwisata 

Kabupaten Gorontalo dengan menganalisa teknik penerjemahan apa saja yang 

digunakan untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan tingkat 

keakuratan hasil terjemahan tersebut. 

Urgensi penelitian ini berpangkal pada rendahnya kualitas terjemahan pada brosur 

pariwisata bilingual di kabupaten Gorontalo yang merupakan ujung tombak promosi 

pariwisata daerah sementara belum adanya perhatian pemerintah dan instansi terkait. 

Sehingganya, pengembangan teknik penerjemahan berbasis teori appraisal ini dapat 

secara signifikan meningkatkan kualitas terjemahan pada brosur pariwisata bilingual 

di kabupaten Gorontalo yang kemudian akan berdampak pada peningkatan wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke Gorontalo. Penelitian pengembangan teknik 

penerjemahan berbasis teori appraisal ini esensial dan krusial untuk dilakukan sebagai 

suatu gebrakan penerjemahan media promosi wisata sebagai garda terdepan promosi 

pariwisata Indonesia, khususnya di kabupaten Gorontalo. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan bahasan di atas, maka rumusan pokok bahasan dalam penelitian ini 

meliputi hal-hal seperti berikut ini: 

1. Apa saja jenis teknik penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris 

yang digunakan dalam brosur pariwisata bilingual di kabupaten Gorontalo? 

2. Bagaimana tingkat keakuratan hasil penerjemahan pada brosur pariwisata 

bilingual di kabupaten Gorontalo? 

 

1.3 Keutamaan Penelitian 

Urgensi penelitian ini berdasarkan pada rendahnya kualitas terjemahan pada brosur 

pariwisata bilingual di kabupaten Gorontalo dan belum adanya perhatian pemerintah 

dan instansi terkait. Sehingganya pengembangan teknik penerjemahan berbasis teori 

appraisal ini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas terjemahan pada brosur 

pariwisata bilingual di kabupaten Gorontalo yang diharapkan akan berdampak pada 

peningkatan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Gorontalo. Penelitian 

pengembangan teknik penerjemahan berbasis teori appraisal ini penting dan sangat 

krusial untuk dilakukan sebagai suatu gebrakan penerjemahan media promosi wisata 

sebagai pintu gerbang pertama promosi pariwisata Indonesia, khususnya di kabupaten 

Gorontalo. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Pengembangan Penerjemahan Berbasis Teori Appraisal 

pada Brosur Pariwisata Bilingual 

Kualitas penerjemahan merupakan faktor penentu efektivitas brosur promosi 

priwisata bilingual daerah selain faktor ekonomis, dan kemudahan akses (Dewi, 

2011). Selain itu, kemajuan teknologi saat ini juga memungkinkan brosur untuk 

terlihat semenarik mungkin dari sisi tampilan dan mutu gambar (Putri & Ferdian, 

2018). Kualitas penerjemahan yang baik, didukung oleh tampilan futuristik dan 

informatif memiliki kontribusi besar dalam memajukan pariwisata daerah di kancah 

internasional. Brosur bilingual pariwisata daerah kabupaten Gorontalo, seperti yang 

telah dijabarkan pada bab sebelumnya masih belum bisa memenuhi hal ini, terutama 

dari sisi kualitas penerjemahan yang masih bisa dibilang digarap secara asal-asalan 

saja. Faktanya, brosur terjemahan tersebut tidak cukup memenuhi dari sudut pandang 

fungsinya sebagai media penyampai informasi pariwisata bilingual. 

Sementara itu, brosur bilingual ini ditempatkan diberbagai tempat strategis 

diantaranya Bandar udara baik nasional maupun internasional. Dalam hal akses 

memang brosur ini sangat mudah dijangkau, namun dari segi kualitas penerjemahan 

sungguh masih sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena menerjemahkan brosur 

pariwisata tentu saja akan berbeda dengan jenis penerjemahan teks misalnya. 

Dibutuhkan sebuah teknik khusus untuk bisa menghasilkan teks terjemahan yang 

dapat merepresentasikan pengenalan budaya daerah dan ajakan untuk mengunjungi 

daerah tersebut dari bahasa sumber kepada pembaca dalam bahasa target secara tepat 

yakni dengan pengembangan teknik penerjemahan berbasis teori appraisal pada 

brosur pariwisata bilingual di kabupaten Gorontalo.  
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2.2. Urgensi Pengembangan Teknik Penerjemahan Berbasis Teori 

Appraisal pada Brosur Pariwisata Bilingual  

Di industri pariwisata global, tujuan promosi wisata adalah untuk mengubah 

wisatawan mancanegara potensial menjadi benar-benar turis mancanegara yang 

datang ke Indonesia. Oleh karena itu, yang paling utama selain dari pada transfer 

bahasa pada brosur promosi wisata bilingual adalah bahasa yang telah diterjemahkan 

kedalam bahasa target dapat mencapai tujuan tersebut. Namun banyak yang 

menghambat hal ini, misalnya kecapakapan bahasa Inggris penerjemah di kantor 

pariwisata daerah, perbedaan nilai-nilai budaya, preferensi dan harapan antara bahasa 

sumber dan bahasa target (Sulaiman, 2016). Untuk mengisi gap tersebut, peneliti 

akan mengembangkan teknik penerjemahan berbasis teori appraisal. 

Teori appraisal tepat bila dijadikan sebagai landasan teori dalam penerjemahan 

brosur bilingual pariwisata dikarenakan 3 hal yang dapat menunjukan keselarasan 

nilai-nilai yang dimiliki pembuat, penerjemah dan pembaca teks. Ketiganya adalah 

sikap, pemosisian dan graduasi (Martin & Rose, 2013. Penerapan teori appraisal 

merupakan alat yang efisien untuk menganalisis makna sikap dalam teks 

penerjemahan (Xiangang, 2017). Ketika telah terjadi perpadanan nilai, maka kualitas 

penerjemahan bisa meningkat secara signifikan. Bila merujuk pada kalender event 

pariwasata kabupaten Gorontalo yang dipenuhi festival kelas dunia seperti festival 

karawo dan festival dauan Limboto, sungguh disayangkan media promosi bilingual 

yang digunakan justru tidak bisa diandalkan. Di Gorontalo belum ada suatu teknik 

penerjemahan yang khusus dikembangakan untuk mendukung pariwisata daerah 

Gorontalo. Adanya pengembangan teknik penerjemahan berbasis teori appraisal ini 

dapat menjadi inisiasi teknik untuk mendapatkan brosur bilingual yang bermutu 

tingga yang pada akhirnya dapat menjaring wisatawan mancanegara. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Seiring pesatnya pertumbuhan industri pariwisata dunia, penerjemahan adalah 

jembatan sarana promosi pariwisata lintas bahasa yang paling efisien. Karena itu, 
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media promosi pariwisata di Indonesia umumnya disajikan dalam bentuk bilingual 

terutama bahasa internasional dunia yakni dalam bahasa Inggris. Brosur bilingual 

sering menjadi pilihan utama sebagai media promosi (Febriani, 2018). Wisatawan 

mancanegara seringkali tidak memiliki pengetahuan dasar tentang objek wisata yang 

tersebar di negara kita, sehingga menyediakan informasi kepariwisataan dalam 

bahasa Inggris sebagai bahasa global adalah substansial (Putri & Ferdian, 2018). 

Penyediaan informasi yang akurat dan berkualitas dapat mendongkrak tingkat 

kepuasan wisatawan macanegara dan meningkatkan pesatnya perkembangan 

pariwisata Indonesia (Suwintari, 2018). Olehnya, tingkat akurasi penerjemahan 

brosur bilingual menjadi krusial untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara 

(Sari, 2019).  

Sayang sekali, studi literatur menunjukan bahwa brosur pariwisata bilingual sebagai 

salah satu media promosi wisata seringnya diterjemahkan dengan buru(Putra & 

Manuputty, 2019 dan Ilham & Irawan, 2013). Sementara itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Sari (2019) mengklaim bahwa salah satu faktor yang menghambat 

pesatnya perkembangan pariwisata di Indonesia adalah kurangnya promosi 

kepariwisataan yang  berkualitas sehingga mengakibatkan menurunnya keinginan 

berwisata. Contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitawati & Refnaldi 

(2013) dimana kesalahan terjemahan ditemukan dengan persentasi sangat besar yakni 

60%. Hal yang sama juga terjadi di kabupaten Gorontalo, yang menurut pengamatan 

peneliti memiliki brosur bilingual pariwisata dengan kualitas terjemahan sangat 

rendah.  

Penelitian yang diusulkan ini adalah pengembangan teknik penerjemahan berbasis 

teori appraisal pada brosur pariwisata di kabupaten Gorontalo sehingga dapat 

menjadi media promosi pariwisata yang reliable dan informative secara bilingual. 

Tajvidi dan Arjani (2017) berpendapat bahwa teori appraisal tepat digunakan karena 

secara fungsional dan sistematis mempelajari ungkapan perasaan, emosi, sudut 

pandang, dan posisi intersubjektif dalam penerjemahan. Kebaruan penelitian ini 

terletak pada terciptanya brosur pariwisata berkualitas di kabupaten Gorontalo yang 
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berisi informasi wisata di  kabupaten Gorontalo yang tersaji secara bilingual. 

Sehingga tujuan akhirnya yakni mendorong peningkatan wisatawan mancanegara 

untuk dapat memahami dan menikmati objek dan atraksi wisata di kabupaten 

Gorontalo serta memeriahkan event pariwisata di kabupaten Gorontalo seperti yang 

telah di launching baru-baru ini oleh pemerintah kabupaten Gorontalo.  

Selain itu, pengembangan brosur pariwisata berbasis teori appraisal ini belum pernah 

di lakukukan sebelumnya. Dengan terciptanya brosur pariwisata berbasis teori 

appraisal ini, diharapkan agar pemerintah kabupaten Gorontalo menjadi sangat 

terbantu dan termotivasi untuk lebih gencar melakukan promosi dalam mewujudkan 

Gorontalo sebagai daerah tujuan wisata dunia.  

2.4 Roadmap Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo ini adalah penelitian 

berkelanjutan (Sustainable research). Dimana pada tahun ini atau tahun pertama, 

adalah sebuah studi analisis yang akan mengungkap 1) Strategi penerjemahan yang 

digunakan pada brosur pariwisata di kabupaten Gorontalo dan 2) Tingkat keakuratan 

hasil penerjemahan pada brosur pariwisata bilingual di kabupaten Gorontalo. Target 

akhir penelitian ini adalah terciptanya sebuah brosur pariwisata Kabupaten Gorontalo 

yang berbasis Teori Appraisal.  
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(Tim Peneliti: Roadmap Penelitian) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami, dimana peneliti 

sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan) dan data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis induktif. Hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian 

kualitatif biasanya lebih mencermati manusia dalam lingkungan hidupnya, 

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang 

dunia dan sekitarnya (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif selalu menyajikan 

temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam 

mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi.  Dengan demikian hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini berupa uraian naratif bukan angka-angka.  

3.2 Objek dan Sumber Data 

Objek penelitian ini terbagi atas dua, yakni dokumen berupa teks dan pihak terkait 

yang berada di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten 

Gorontalo. Adapun sumber datanya adalah teks dokumen yang dapat memberikan 

informasi mengenai permasalahan penelitian dan yang kedua adalah orang yang dapat 

memberikan informasi atau informan yang memiliki kapasitas memberikan informasi 

sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu purpose sampling. Purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang 

kita harapkan sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek (Sugiyono, 

2016). 
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Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

3.3 Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu semua subyek yang darinya 

dapat diperoleh data. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu sebagai 

berikut: 

a) Brosur pariwisata di Dinas PORAPAR (Pemuda, Olahraga dan Pariwisata) 

Kabupaten Gorontalo 

b) Pihak-pihak yang terkait dengan penelitian 

 

3.4 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berhubungan langsung dengan 

obyek penelitian.  Sumber data ini bisa berupa informasi untuk menunjang 

kematangan penelitian, seperti hasil penelitian terkait dan karya ilmiah, buku, jurnal 

dan artikel yang relevan dengan penelitian. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan permasalahan, jenis dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pembagian 

kuesioner dan analisa dokumen. Peneliti menggunakan beberapa instrument 

penelitian dalam upaya memperoleh data dan informasi yang relevan. Data untuk 

menjawab pertanyaan pertama yakni jenis-jenis teknik  yang digunakan dalam 

menerjemahkan brosur bilingual di kabupaten Gorontalo, maka data yang digunakan 

adalah lembar kuesioner yang dibagikan pada unsur terkait di Dinas Porapar 

Kabupaten Gorontalo. Untuk pertanyaan penelitian yang kedua yakni tingkat akurasi 

dari penerjemahan dalam brosur tersebut yang didapatkan dengan menggunakan Eror 

Analysis, 
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3.6 Teknik Analisa Data 

Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan secara qualitatif dengan memulai 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber hasil kuesioner dan analisa 

dokumentasi. Penelitian ini memiliki dua pertanyaan penelitian yang diungkap 

melalui analisa data. Pertanyaan pertama yakni jenis strategi penerjemahan yang 

digunakan pada brosur pariwisata bilingual Disporapar Kabupaten Gorontalo, yang 

didapat dengan mengambil data dari kuesioner yang dibagikan pada pihak terkait. 

Pertanyaan kedua penelitian ini adalah tentang tingkat keakuratan hasil penerjemahan 

pada brosur pariwisata di Disporapar Kabupaten Gorontalo. Data-data tersebut 

kemudian dianalisis melalui tiga kompenen yang meliputi reduksi data, penyajian 

data, dan pengambilan kesimpulan. 

3.7 Diagram Alir Penelitian 
 

Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

Tahap 3: Penyempurnaan Produk Brosur Bilingual pariwisata (ketua dan anggota)

Luaran: Brosur bilingual pariwisata Kabupaten Gorontalo
Indikator: tersusunnya brosur bilingual pariwisata kabupaten 

Gorontalo

Tahun 2: Validasi (Ketua dan Anggota)

Luaran: Pengembangan teknik penerjemahan berbasis teori 
Appraisal

Indikator: Quality Kontrol oleh pakar dan ahli telaah 
penerjemahan

Tahun 1: Analisis Kebutuhan (Ketua dan Anggota Peneliti)

Luaran: Analisa Teknik Penerjemahan dan Kualitas 
Penerjemahan

Indikator: teknik-teknnik terjemahan yang digunakan dan 
gambaran kualitas penerjemahan

Observasi Awal dan Studi Literatur (Ketua dan Anggota Peneliti)

Luaran: Masalah Penelitian Indikator: Tersusunnya masalah Penelitian  
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BAB IV 

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

 
 

Luaran penelitian ini adalah publikasi pada jurnal nasional tidak 

terakreditasi 
 

No Jenis Luaran Indikator 

Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TS 

1 Journal Of English Education 
Universitas 
Sembilanbelas November 
(USN) Kolaka 

Nasional 

tidak 

terakreditasi 

√  √ 

2 Tingkat Kesiapan Bahan Ajar 1-3  √ 

 
JADWAL KEGIATAN 

No Jenis Kegiatan Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1 Pengusulan Proposal             

2 Tahap Seleksi dan 

Pengumuman 

Proposal 

            

3 Pengambilan Data             

4 Pengumpulan Data 

Sekunder 

            

5 Evaluasi dan             

 Pengolahan Data             

6 Pembuatan Laporan 

Akhir 

            

7 Publikasi Jurnal             
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

 

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Provinsi Gorontalo adalah salah satu provinsi yang paling akhir di bentuk di 

Indonesia yakni provinsi ke 32 pada tahun 2000, dimana sebelumnya masih menjadi 

bagian dari Sulawesi Utara. Di Provinsi Gorontalo,  Kabupaten Gorontalo merupakan 

Kabupaten tertua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 

tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Telah terjadi banyak 

perkembangan yang signifikan di Kabupaten Gorontalo dalam segala aspek, baik 

dalam bidang pendidikan, infrastruktur dan pemerintahan. Kabupaten ini memiliki 

luas 2.124,60 Km², Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Gorontalo memiliki 

batas-batas: Utara – Kabupaten Gorontalo Utara; Selatan – Teluk Tomini; Barat – 

Kabupaten Boalemo; Timur – Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo (sumber 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo).  
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Gambar 1: Peta Kabupaten Gorontalo 

 

Sumber: HumasKabgor.wordpress 

 

Secara iklim, wilayah Gorontalo yang terletak di dekat garis khatulistiwa menjadikan 

daerah ini mempunyai suhu udara yang tergolong panas. Suhu minimum terjadi di 

bulan September yaitu 22,8 °C. Sedangkan suhu maksimum terjadi di bulan Oktober 

dengan suhu 33,5 °C. Pada tahun 2013 suhu rata-rata berkisar antara 26,2 °C sampai 

dengan 27,6 °C. Kelembaban udara yang relatif tinggi, rata-rata kelembaban pada 

tahun 2013 mencapai 86,5% persen. Sedangkan untuk curah hujan tertinggi terjadi 

pada bulan Mei yaitu 307,9 mm tetapi jumlah hari hujan terbanyak ada pada bulan 

Juli dan Desember yaitu sebanyak 24 hari. Jumlah kecamatan di kabupaten Gorontalo 

ada 19 yaitu; 1. Asparaga, 2. Dungalio, 3.  Batudaa, 4.  Batudaa Pantai, 5.  Bilato, 6. 

Biluhu, 7. Boliyohuto, 8.  Bongomeme, 9. Limboto, 10. Limboto Barat, 11. 

Mootilango , 12. Pulubala, 13. Tabongo, 14. Telaga, 15. Telaga Biru, 16. Telaga Jaya, 

17. Tibawa, 18. Tilango, 19. Tolangohula. Dengan wilayah luas yang membentang 

tersebut, tentu dapat dipastikan kabupaten Gorontalo memiliki potensi alam yang luar 

biasa. 
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Sebagai salah satunya, daya tarik dari kepariwisataan yang terdapat di Kabupaten 

Gorontalo terdiri atas objek wisata alam antara lain Pentadio Resort, Danau Limboto 

dan lain-lain. Terdapat pula beberapa wisata buatan seperti Pakaya Tower Limboto, 

Lapangan Golf dan lain-lain maupun wisata sejarah budaya seperti Desa Wisata 

Religi Bongo dan masih banyak lagi.  

Gambar 2 Pentadio Resort       

           

Sumber: dokumen Pribadi Tim peneliti 

 

Gambar 3: Danau Limboto 

  

  Sumber:Google-img 
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 Gambar 4 Desa Religius Bubohu    

        

Sumber: Google-Img      

 

Gambar 5 Pakaya Tower (Menara Keagungan) 

 

Sumber: Google-Img 

 

Selain terdapat beberapa tempat wisata, Kabupaten Gorontalo juga mempunyai 

potensi budaya berupa Makanan Khas, Kerajian Daerah, Penginapan dan Event. 

Dengan berbagai macam potensi yang ada dapat menjadi daya tarik tersendiri oleh 

wisata lokal maupun mancanegara. Oleh karena itu, dukungan terhadap 

perkembangan daya tarik wisata di Kabupaten Gorontalo merupakan sebuah urgensi. 

Sehingganya hal ini patut mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Salah satu 

yang dapat dilakukan adalah dengan memfasilitasi promosi daya tarik wisata yang 

saat ini digunakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo yang salah satunya adalah 

media brosur bilingual yakni dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Brosur ini 
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di terbitkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Gorontalo yang berisi objek wisata, 

atraksi wisata, fasilitas, lokasi dan informasi terkait lainnya. Namun, brosur bilingual 

yang ada di kabupaten Gorontalo terdapat banyak kelemahan pada aspek terjemahan 

dari bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. Melihat gap ini, maka penelitian ini hadir 

diharapkan sebagai solusi permasalahan terkait.  

5.2 Teknik Penerjemahan pada Brosur Pariwisata Bilingual 

Kabupaten Gorontalo 

Dalam penelitian ini, pertanyaan pertama penelitian yang perlu dijawab adalah 

berkaitan dengan teknik penerjemahan apa yang digunakan pada teks penerjemahan 

brosur pariwisata bilingual. Untuk mengetahui hal tersebut perlu adanya penyamaan 

persepsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerjemahan. Saat ini, 

perkembangan penerjemahan menjadi jauh lebih pesat sejalan dengan cepatnya 

pergerakan di era industry 4.0 sehingga memutus tali kekang hambatan komunikasi 

antar negara. Sehingganya, informasi yang ada tersedia dalam bahasa sumber (BSu) 

dan bahasa sasaran (BSa). Dengan teratasinya hambatan bahasa, arus perdagangan 

seperti  barang dan jasa contohnya bisa diminimalisasi. Dalam konteks arus 

globalisasi seperti saat ini, arus perdagangan barang dan jasa tidak merupakan satu-

satunya komoditas unggulan suatu negara, sektor pariwisata pun menjadi produk 

unggulan suatu negara, contohnya Indonesia.  

di Indonesia, Sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan 

sehingga di nobatkan menjadi salah satu ujung tombak penerimaan devisa bagi 

Indonesia. Melalui program “Pesona Indonesia” dan “Wonderful Indonesia”, 

pemerintah menargetkan ribuan wisatawan domestic dan mancanegara untuk 

berkunjung ke berbagai destinasi wisata yang ada di Indonesia. Data BPS 

menunjukan bahwa terjadi peningkatan kunjungan sebanyak 1 juta wisatawan 

pertahun. Tingginya tingkat lonjakan kunjungan ke berbagai destinasi wisata harus  

pula dibarengi dengan peningkatan pengelolaan pariwisata yang secara merata ditiap 

daerah destinasi wisata agar kunjungan para wisatawan mancanegara tersebut 

berkualitas tinggi. Berkualitasnya kunjungan wisata mereka berkorelasi dengan 
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tingginya tingkat kepuasan wisatawan atas pengelolaan destinasi wisata di Indonesia. 

Tingkat kepuasan tersebut menjadi penting karena hal tersebut akan berimbas pada 

kunjungan kembali para wisatawan tersebut ke Indonesia (Basiya dan Rozak, 2012). 

Dalam konteks pengelolaan pariwisata nasional dan daerah, ada beberapa aspek yang 

perlu diperhatikan, seperti daya tarik wisata, keamanan, kebersihan, transportasi, 

ketersediaan informasi, pelayanan, kenyamanan, dan aksesibilitas (Fajriah dan 

Mussadun, 2014). Keseluruhan elemen ini memang tidak terpisahkan. Sehingganya ia 

saling berkaitan erat dan akan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. 

Contohnya ketika suatu daya tarik wisata memiliki akses yang mudah, namun tidak 

dijaga kebersihan di dalamnya, maka kemungkinan daya tarik wisata tersebut akan 

kehilangan penikmatnya. 

Seperti yang telah dijelakan penulis pada bagian pendahuluan, promosi pariwisata 

beserta target yang ditentukan harusnya didukung dengan fasilitas kepariwisataan 

yang mumpuni, terkhusus untuk wisatawan manca negara. Bila dilihat dari aspek 

ketersediaan informasi dengan menggunakan bahasa Internasional, memang masih 

tergolong dibawah rata-rata dan bahkan dikelompokkan pada kategori sangat rendah. 

Sementara itu, ketersediaan informasi kepariwisaatn seperti sejarah, filosofi atau 

infromasi lain dari suatu daya tarik wisata dalam bahasa asing merupakn sesuatu yang 

bisa dibilang krusial. Untuk mengatasi kurangnya ketersediaan informasi pariwisata 

bilingual untuk wisatawan mancanegara adalah melalui penerjemahan informasi 

tersebut  ke dalam bahasa asing atau bahasa internasional. Salah satu bahasa asing 

yang ramai digunakan dalam media informasi bilingual adalah bahasa Inggris. Bahasa 

Inggris menjadi bahasa yang sangat krusial karena bahasa ini diklasifikasikan sebagai 

bahasa global atau bahasa yang digunakan di dunia internasional secara luas (Crystal, 

2003). Secara khusus, Crystal (2003) menjelaskan bahasa global adalah bahasa yang 

eksistensinya diakui di seluruh dunia. Namun, tidak dapat dipungkiri kenyataan 

dilapangan seperti dapat ditelusuri apda bab tinjauan pustaka adalah tidak adanya 

perhatian untuk penerjemahan brosur pariwisata bilingual sehingga secara langsuung 

berpengaruh pada kualitas penerjemahan itu sendiri. Hal inilah yang menajdi focus 
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pertama padda penelitian ini, dimana diskuusinya berkonsentrasi pada menggali 

teknik penerjemahan apa yang digunakan dalam menerjemahkan teks brosur bilingual 

pariwisata di kabupaten Gorotalo yang diterbitkan oleh disporapar  Kabupaten 

Gorontalo. 

Secara prosedural menurut Newmark (1998), penerjemahan terbagi atas enam belas 

prosedur. Kemudian ke enam belas prosedur tersebut didistribusikan dalam 

kelomp[ok-kelompok sehingga menjadi empat bagian umum. Berikut ini adalah 

penjelasan empat prosedur yang dijadikan sandaran umum dalam menganalisis 

terjemahan: (1) Prosedur Penerjemahan Gabungan yaitu penggunaan dua, tiga atau 

empat prosedur dalam satu teks penerjemahan.  Terjadinya penggabungan prosedur 

ini di dasari oleh suliutnya seorang penerjemah menggunakan satu metode khusus 

ketika menghadapi kesulitan menerjemahkan dari BSu ke dalam BSa bila hanya 

dengan satu cara saja. (2) Prosedur Peminjaman (Transference) juga dikenal dengan 

nama lain yaitu borrowing. Dengan prosedur ini penerjemah mengambil langsung 

kata atau ungkapan dari BSu tanpa diterjemahkan (Guerra, 2012). prosedur ini 

seringkali digunakan untuk menerjemahkan kata yang mengandung makna budaya 

dan adanya keinginan untuk tetap memberikan warna lokal pada terjemahannya, (3) 

Prosedur Pemadanan budaya (cultural equivalent) adalah prosedur yang digunakan 

untuk menerjemahkan dengan cara mengganti kata atau frasa bermuatan budaya pada 

BSu dengan konsep kebudayaan pada BSa berdasarkan pertimbangan bahwa 

ungkapan budaya antara keduanya terdapat kemiripan makna. (4) Prosedur 

Penerjemahan harfiah yaitu digunakan dengan menerjemahkan kata atau frasa BSu 

yang memiliki persamaan makna secara harfiah dengan BSa. Cara ini digunakan 

untuk tahap yang paling dasar sehingga terpenting pesan dalam BSu dapat 

dikomunikasikan dengan tepat ke dalam teks sasaran. 

Untuk menjawab pertanyaan tentang teknik penerjemahan, peneliti mengaitkan antara 

teori yang ada, dokumen yang diamati dan pihak-pihak terkait. Setelah menguraikan 

diatas tentang teknik teknik penerjemahan yang digunakan dalam penerjemahan, 

maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan wawancara mendalam denga 
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narasumber terkait hal tersebut. Dalam hal ini, peneliti menggali informasi terhadap 

pandangan teknik penerjemahan yang digunakan pada brosur pariwisata bilingual 

dikabupaten Gorontalo pada 3 individual, 1)pihak terkait dari kantor Disporapar 

Kabupaten Gorontalo (IM), 2) praktisi penerjemah dari Universitas Muhammadiyah 

Gorontalo (YPH)  dan 3) pemerhati dan dosen pariwisata di Universitas Negeri 

Gorontalo (YRN). 

Hasil wawancara terbagi dalam beberapa aspek, yang pertama yakni apa pendapat 

bapak ibu mengenai brosur pariwisata bilingual pariwisata kabupaten Gorontalo? IM 

berpendapat bahwa memanag secara visual maupun kualitas, tentu saja brosur 

pariwisata bilingual yang diterbitkan disporapar Kabupaten Gorontalo memang 

membutuhkan banyak pembenahan. Sehingganya memang dukungan dari pihak-

pihak yang berkompetensi dibidang terjemahan memang sangat diperlukan. Selain 

itu, kendala utama juga terletak pada kurangnya minat wisatawan asing  terhadap alat 

promosi non-digital. Seperti diketahui bersama bahwa saat ini, segala spek dan lini 

kehidupan bermasyarakat telah di digitalisasi oleh karena itu memang sangat 

diperlukan adanya pergeseran antara promosi pariwisata dari brosur bilingual manual 

menjadi digital. 

Menurut YPH, secara kasat mata, memang terlihat bahwa informasi pariwisata 

kabupaten gorontalo tersaji dalam dua bahasa, dimana satu berbahasa Indonesia dan 

yang lainnya berbahasa Inggris. Namun apabila kita telusuri lebih dalam, maka bisa 

saya liat dengan jelas akan muncul= potensi-potensi kebingungan bagi penutur asli 

dalam hal ini wisatawan maca negara yang berkunjung ke sebuah daya tarik wisata 

yang kita promosikan. Untuk menghidari hal ini, ada baiknya memang terjadi 

sinergitas antara, pihak Disporapar kabupaten Gorontalo sebagai penerbit brosur 

bilingual yang dimaksud dan pihak terkait. Sebagai kepala pusat bahasa di 

Universitas Muhammadiyah Gorontalo, kami tentu saja bersedia memberikan 

asistensi berupa pendampingan penerjemahan brosur terkait 
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Sebagai seorang praktisi kepariwisataan, YRN berpendapat bahwa saat ini memang 

brosur tidak lagi menjadi satu-satunya alat promosi yang lazim digunakan namun 

tidak bisa dipungkiri kegunaannya.  

 

5.3Analisis Hasil Terjemahan Brosur Pariwisata Bilingual Kabupaten 

Gorontalo 
Menerjemahkan suatu teks dari bahasa sumber dalam hal ini Bahasa Indonesia ke 

dalam bahasa target yaitu bahasa Inggris tentu saja membutuhkan keterampilan 

penguasaan tata bahasa dan harus pula di dukung dengan pemilihan metode dan 

strategi yang tepat untuk menghasilkan terjemahan yang memiliki kesetaraan makna 

asli dari bahasa sumber. Ketika terjadi ketidakselarasan antara penerapan metode dan 

strategi atau suatu ketidakmampuan untuk memahami tata bahasa bahasa sumber, 

maka dapat dipastikan bahwa terjemahannya tidak akan maksimal karena kesalahan 

leksikal seperti morfologi dan sintaksis. 

Penerjemahan atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan translation adalah suatu 

proses transfer atau pemindahan makna teks dari bahasa pertama ke bahasa kedua. 

Secara konseptual, sebuah teks terjemahan harus dapat secara keseluruhan 

menggunakan kosa kata, struktur tata bahasa, situasi komunikasi, dan konteks budaya 

bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan tepat. Sehingganya, sangat krusisal 

bagi sebuah terjemahan untuk dapat menangkap pesan dari bahasa sumber ke bahasa 

target secara sistematis dan akurat. Rasmieh Al-Amer et. al (2015: 1)  berpendapat 

bahwa terjemahan adalah proses interpretif dan bukan hanya transfer pesan langsung 

dari bahasa sumber ke bahasa target, penerjemah perlu secara sistematis dan akurat  

Menurut Kardimin (2013: 78) strategi terjemahan adalah taktik atau suatu cara yang 

dilakukan penerjemah untuk menerjemahkan kata atau kelompok kata-kata, atau 

mungkin kalimat penuh bila kalimat tersebut bisa dipecah menjadi beberapa unit yang 

lebih kecil untuk diterjemahkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa transfer bahasa 

dan makna bahasa memang memiliki banyak tantangan, diantaranya adalah terjadinya 
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error atau kesalahan transfer bahasa dan makna ke bahasa target. Beberapa kesalahan 

dalam penerapan strategi penerjemahan antara lain adalah kesalahan leksikal, 

kesalahan morfologikal, dan kesalahan sintaksis. Penelitian ini menggunakan brosur 

pariwisata bilingual sebagai objek penelitian yang kemudian dianalisa sehingga 

didapatkan data-data kesalahan strategi penerjemahan. Pada penelitian ini, didapatkan 

data kesalahan-kesalahan strategi penerjemahan sebagai berikut: 

A. Kesalahan Penghilangan 

NO Hasil Terjemahan Bahasa Sumber Kesalahan Keterangan 

1 --of downtown 

Limboto ± 15km 

from the city 

Ke pusat kota 

limboto kurang 

lebih 15km dari 

kota 

Limboto  (IS) ± 

15km 

penghilangan to 

be atau kata kerja 

bantu pada 

bahasa Inggrisnya 

2 ----and the city 

Gorontalo 

province 

Dan salah satu 

kota yang ada di 

provinsi 

Gorontalo 

and the city (OF) 

Gorontalo 

province 

penghilangan 

kata sambung 

(of) 

3 --- Traditional 

house Gorontalo 

Rumah adat 

Gorontalo 

Traditional house 

of Gorontalo 

Penghilangan 

kata sambung 

(of) 

4 In this place have 

available facilities 

Ditempat ini 

terdapat fasilitas 

yang tersedia 

antara lain 

This place has 

facilities such as 

Penghilangan 

bentuk baku tata 

bahasa Inggris 

 

Kesalahan penghilangan merupakan salah satu kesalahan yang paling umum terjadi 

pada penerjemahan teks apapun dari bahasa sumber bahasa Indonesia ke bahasa 

target bahasa Inggris. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, contohnya adalah 

penggunaan kata kerja bantu yang tidak dikenali dalam kaidah bahasa Indonesia 
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yaknin penggunaan is, am are, atau has been dan lain-lain, selain itu, juga 

penggunaan kata sambung atau preposition yang dalam bahasa Indonesia sangat 

umum sementara dalam bahasa Inggris lebih spesifik. Sehingganya dapat dengan 

mudah kita jumpai penghilangan-penghilangan dalam penerjemahan dari BSu bahasa 

Indonesia ke BSa bahasa Inggris. 

Data pertama pada kesalahan penghilangan adalah   “--of downtown Limboto ± 15km 

from the city” dimana bila dilihat dari segi grammatical bahasa Inggris , kalimat ini 

tidak bisa dikatakan kalimat utuh karena tidak terdapat kata kerja. Karena tidak 

adanya kata kerja oleh karena itu harus ada penambahan kata kerja utama atau kata 

kerja bantu. Bila kita teliti pada naskah aslinya yakni  

 

Untuk membuat kalimat yang utuh, perlu ditambahkan kata kerja bantu saja, karena 

pada kalimat ini, fungsi kata kerja adalah untuk memberikan penjelasan bahwa untuk 

mencapai Limboto dari arah kota gorontalo, berjarak kurang lebih 15KM. Dengan 

subjek tunggal, maka to be yang tepat digunakan adalah to be singular pula yakni to 

be “is”. Sehingga terjemahan yang tepat dari BSu pada BSa adalah : “a distance of 

downtown Limboto is 15 km from the city center. 

Selanjutnya adalah “and the city Gorontalo Province” pada penggalan kalimat ini, 

seharusnya terdapat kata sambung of. Secara kaidah bahasa Indonesia, memang kata 

sambung of ini tidak lazim berada diantara kata, namun, pada kaidah bahasa Inggris 

kata sambung of sangat dibutuhkan untuk merujuk pada sebuah kata setelahnya 

dalam hal ini kata “the city” harus mendapatkan penambahan “of” lalu kemudian 

disambung dengan Gorontalo sehingga membentuk sebuah  pengertian bahwa kota 

ayang dimaksud adalah Gorontalo. 
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Hal yang sama juga terjadi pada kasus selanjutnya yakni --- Traditional house 

Gorontalo ---. Masih sama dengan penjelasan sebelumnya, dimana pentingnya 

penggunaan of dalam kaidah bahasa Inggris yang memang perlu perhatian khusus 

dalam penerjemahan BSu ke BSa. Kata sambung “of” berfungsi untuk merujuk 

bahwa kata “traditional house” itu sendiri adalah milik Gorontalo. 

 

Sudah dijelakan pada kata sebelumnya bahwa rumah traditional Gorontalo disebut 

juga dengan Bantayo Poboide, namun dalam penerjemahan dalam bahasa Inggrisnya 

hanya disebutkan traditional house Gorontalo. Penggunaan kata sambung “of” disini 

memang tidak dapat kita salin secara utuh dari bahasa Indonesia, meski pada 

beberapa kasus, “of” dapat diartikan “dari”. Namun dalam hal ini, meski tidak 

diartikan secara  harfiah, namun penggunaan of disini memiliki tuntutan grammatical.  

Selanjutnya, secara kontekstual, bagian berikut ini membicarakan tentang ragam  

fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat pada sebuah daya tarik wisata. Kalimat 

yang utuh adalah sebagai berikut: 

 

Seperti tertulis diatas, “in this place have available facilities” kita dapat melihat 

bahwa bentuk penerjemahan ini adalah bentuk terjemahan tradisional yang 

menerjemahkan secara harfiah satu kata dari BSu per kata ke BSa. Dalam BSu-nya, 

kalimat yang akan di terjemahkan berbunyi “Ditempat ini terdapat fasilitas yang 

tersedia antara lain” sementara itu bila kita artikan dengan lebih akurat maka yang 

hasil translation ini kekurangan kata “such as” yang memiliki arti antara lain seperto 
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pada kalimat BSu, oleh karena itu hasil terjemahan yang lebih sesuai adalah “ this 

place have available facilities such as:”.  

B. Kesalahan Penambahan 

NO Hasil Terjemahan Bahasa Sumber Kesalahan Keterangan 

1 --- the Gorontalo 

province 

Provinsi 

Gorontalo 

Gorontalo 

Province 

Penambahan 

article The 

2 --- the previously Yang sebelumnya 

adalah 

Previously named 

as 

Penambahan 

article The 

3 --- the bupati Bupati Bupati Penambahan 

article The 

4 --- besides the 

beauty of the 

surroundings of 

lake Limboto 

Selain itu 

keindahan 

panorama sekitar 

danau Limboto 

Besides the 

beautiful 

surroundings of 

Lake Limboto 

Penambahan 

noun phrase pada  

kalimat 

 

Bila kita merujuk pada kesalahan penambahan pertama yakni penambahan article 

The, yang memang terlihat benar, dimana kekseluruhan kata benda dalam bahasa 

Inggris biasanya mendapatkan penambahan artile a, an, atau the ketika kata benda 

tersebut bersifat definitif. Namun pada kasus ini, Gorontalo yang mendapatkan 

penambahan article the menjadi keliru, karena Gorontalo sendiri adalah nama kota. 

Dalam aturan bahasa Inggris, article tidak ditambahkan pada dua keadaan, yang 

pertama yakni generalization dan yang kedua adalah place names contohnya saya 

menyukai musik, untuk kalimat ini, terjemahan ke bahasa inggris yang tepat adalah “I 

like music”. Karena “music dalam hal ini adalah general, atau dilihat secara umum 

oleh karena itu tidak dibubuhkan article apapun. Pada kondisi kedua yakni place 

names atau nama tempat, dimana nama-nama tempat atau proper names tidak 

mendapatkan penambahan article, sebagai contoh, I live in Paris, kata Paris yang 



32 
 

meruoakan nama sebuah kora di negara bagian eropa tidak mendapatkan penambahan 

article. Berikut adalah gambar pada brosur yang dimaksud; 

 

Dapat terlihat jelas bahwa kata the yang mengawali kalimat the Gorontalo province 

yang diletakan sebagai pemula kalimat secara grammatical tidak tepat. Namun, 

memang sudah lazim bila awal kalimat dari sebuah paragraph biasanya terdapat 

article the. 

Untuk bahasan kesalahan kedua yakni the previously, masing juga masuk pada 

kategori penambahan dimana article the ditambahkan sebelum adverb previously. 

Terjadi kesalahaman grammatical yang menimbulkan kebingungan disini karena 

artikel the bisa digunakan bersama kata adverb previously hanya apabila kata 

previously itu adalaha frasa kata benda, sementara bila kita lihat original kalimatnya 

seperti  di bawah ini, tentu saja kita bisa lihat bahwa bukan itu yang terjadi. 

 

Terlihat pada kalimat hasil penerjemahan diatas yang mengalami kejanggalan bila 

dibaca hanya bagian bahasa inggrisnya sementara maksud dari kalimat ini dalam 

bahasa Indonesia adalah sebagai berikut; 

 

Bila melihat bahasa sumber yang ada, maka memang pemberian penambahan the 

pada bahasa target tidak tepat digunakan karena bukan merupakan noun phrase. 
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Untuk bahasan kesalahan ketiga, yakni penggunaan the pada the bupati juga masih 

termasuk pada kejanggalan penambahan article the pada kata bupati tidak diperlukan 

lagi karena berhubungan dengan bupati itu sendiri yang memang sudah secara umum 

diketahui bersama. 

Untuk analisa kesalahan selanjutnya  dimana terdapat penambahan noun phrase yang 

membuat kalimat menjadi rancu, yang dapat dilihat dibawah ini; 

  

Dapat dilihat terjemahan kedalam bahasa target menjadi besides the beauty of the 

surroundings sementara dengan mudah dapat di translate dengan menggunakan “the 

beautiful surroundings”. Penambahan noun phrase ini memang secara grammatical 

dapat dibenarkan namun karena terjemahan brosur pariwisata sehingga 

mengutamakan kejelasan makna dari bahasa sumber ke bahasa target sehingganya 

penerjemahan yang lebih cocok untuk digunakan adalah the beautiful surroundings.  

C. Kesalahan pembentukan 

NO Hasil Terjemahan  Bahasa Sumber Kesalahan Keterangan 

1 ---pakaya tower 

towering 

Menara pakaya 

yang menjulang 

tinggi 

The High Pakaya 

tower  

Bentuk tower 

towering pada 

bentuk ke 2 kata 

benda tower 

menjadi kata 

kerja bentuk ke 4 

namun 

mendapatkan 

penggantian kata  

2 --- town of Kota Gorontalo Gorontalo city Penggunakan kata 
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Gorontalo town yang 

dibentuk menjadi 

town of 

Gorontalo, 

dimana harusnya 

bisa 

menggunakan 

bentuk Gorontalo 

City 

 

Bahasan kesalahan selanjutnya adalah kesalahan pembetukan. Dalam kaidah bahasa 

Inggris, mereka menggunakan bentuk-bentuk yang berbeda untuk sebuah kata kerja. 

Kata kerja atau dalam hal ini adalah verb, merupakan salah satu komponen utama 

dalam pembuatan kalimat dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, untuk 

mengetahui sebuah kejadian atau keadaan itu dapat dilihat dari adjective of time yang 

digunakan seperti “kemaren malam” yang menandakan kapan suatu pekerjaan 

dimulai dan berhenti. Namun dalam kaidah gramatika bahasa Inggris, ada yang 

disebut dengan time frame atau jendela waktu. Kata kerja dalam bahasa Inggris 

digunakan berdasarkan jendela waktunya untuk mengidentifikasi kapan kejadian 

tersebut terjadi. Kata kerja dalam bahasa Inggris dilihat dari time frame dapat di bagi 

menjadi beberapa kategori, yakni Verb 1 atau yang biasa disebut 

dengan infinitive digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan fakta, 

kebiasaan, dan keadaan umum yang terjadi pada saat ini.Verb ini digunakan 

untuk Simpe Present Tense. Verb 2 atau yang biasa disebut dengan past digunakan 

untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian dilakukan di masa lampau. 

Verb ini biasanya digunakan untuk Simple Past Tense. Verb 3 atau yang biasa disebut 

dengan past participle digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu 

kejadian telah selesai (complete) dilakukan. Verb ini biasanya digunakan untuk Past 

Future Tense dan selanjutnya.  

https://www.studiobelajar.com/gerund-and-infinitives/
https://www.studiobelajar.com/fakta-dan-opini/
https://www.studiobelajar.com/simple-present-tense/
https://www.studiobelajar.com/simple-past-tense/
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Berdasarkan hal ini, jika kita melihat pada bagian pertama, dimana yang digunakan 

adalah “tower towering”, yang secara grammatical tidak memenuhi syarat sebagai 

penggunaan kata kerja pada sebuah kalimat. Contohnya bisa kita lihat sebagai 

berikut; 

 

Apabila kita kaji kembali, baik dari segi terjemahan dan segi gramarical, memang 

tidak ada penjelasan yang cocok untuk digunakan pada penggabungan antara kata 

benda tower dan menjadi kata kerja bentuk ke 4 yakni towering. Sehingganya, kita 

bisa melihat hal ini dari aspek lain, berikut bahasa Indonesia yang sebenarnya dari 

kalimat diatas 

 

Kata menjulang tinggi diterjemahkan sebagai towering disini memang tidak tepat. 

Memang dalam kaidah bahasa Inggris ada yang dikenal dengan gerund, atau kat kerja 

yang dibendakan. Gerund adalah istilah dalam tata bahasa Inggris yang merujuk pada 

kegunaan kata kerja+ ing yang kemudian dapat menempati tempat subject atau objek 

dari sebuah kalimat karena dia sudah beralih fungki dari kata kerja bentuk ke empat, 

menjadi kata benda. Namun towering disini tidak dapat dimasukkan kedalam kategori 

tersebut. Untuk membentuk sebuah hasil penerjemahan yang tepat, kita perlu 

mengubah kalimat translation diatas menjadi : “the high Pakaya tower”. 

Yang terakhir yakni hasil terjemahan town of Gorontalo, dimana bahasa Inggris 

memiliki spesifikasi khusus yang membedakan apa itu town dan apa itu city. Town 

yang artinya kota dalam bahasa Inggris merujuk pada suatu pemukiman yang ditinjau 
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dari segi ukuran adalah lebih besar dari desa atau village, namun lebih kecil dari city. 

Sayangnya, untuk mempertahankan konsistensi penggunaan bahasa Inggris, maka 

tidak tepat bila town digunakan. Apabila dirujuk pada keseluruhan teks terjemahan, 

maka baiknya digunakan city, sehingga penggunaan kata yang tepat adalah Gorontalo 

city. 

D. Kesalahan Penempatan 

NO Bahasa Sumber Hasil 

Terjemahan 

Kesalahan Keterangan 

1 ---cultural 

performance 

Gorontalo 

Penampilan 

Budaya 

Gorontalo 

Gorontalo Cultural 

performance 

Terjadi 

kesalahan 

penempatan 

yang harusnya 

di bentuk seperti 

tatan bahasa 

Inggris dengan 

pola 

menjelaskan 

dijelaskan 

2 --- 5 the floor 

available 

Lima lantai yang 

tersedia 

5 available floors Terjadi 

kesalahan 

bentuk yang 

harusnya di 

bentuk seperti 

pola tatan 

bahasa Inggris  

3 Floor first Lantai dasar First floor Terjadi 

kesalahan 

bentuk yang 
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harusnya di 

bentuk seperti 

pola tatan 

bahasa Inggris 

4 --- the hight of the 

meter 65 

Setinggi 65 

meter 

65 meters high Terjadi 

kesalahan 

bentuk yang 

harusnya di 

bentuk seperti 

pola tatan 

bahasa Inggris 

5 --- 

commemoration of 

Maulud Great 

Prophet SAW 

Perayaan maulud 

Nabi Muhammad 

SAW 

The 

commemoration of 

The Great Prophet 

SAW 

Terjadi 

kesalahan 

bentuk yang 

harusnya di 

bentuk seperti 

pola tatan 

bahasa Inggris 

 

Kesalahan yang terakhir adalah kesalahan penempatan. Pada kesalahan ini, terjadi 

kesalahan penempatan kata dalam bahasa Inggris atau disebut juga dengan placement 

error. Kesalahan penempatan dalam bahaas Inggris sering terjadi karena pola dan 

pattern yang digunakan pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jelas berbeda. 

Contoh yang pertama adalah kesalahan penempatan yang bersumber pada pola 

dijelaskan menjelaskan, contohnya adalah kata rumah yang indah dalam bahasa 

inggris tidak dibentuk dengan mengartikan house beautiful seperti bentuk sebenarnya, 

namun menjadi “beautiful house”. Dimana kata sifat yang berfungsi untuk 

menjelaskan sesuatu didahulukan lalu kemudian di susul dengan kata benda yang 

dijelaskan. Seperti kesalahan pertama berikut ini; 
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Dapat dilihat pada teks hassil terjemahan diatas bahwa penggalan kalimat “will 

feature cultural performance Gorontalo” memang terjadi kesalahan penempatan. Hal 

ini terjadi karena penerjemahan dalam bentuk kata per kata, sehingganya terjemahan 

yang lebih tepat adalah “Gorontalo cultural performance”. 

Selanjutnya masih sama dengan kesalahan penempatan yakni “5 the floor available”. 

Masih sama dengan hasil analisa sebelumnya yakni penggunaan grammar translation 

method dimana diartikan secara harfiah. Bila kita lihat konteks keseluruhan pada 

original teksnya sebagai berikut; 

 

Terlihat jelas memang terjadi penerjemahan kata per kata yang menyebabkan 

kekeliruan pada hasil terjemahan kalimat ini. Bila dikaji kembali, menggunakan 

konsep menjelaskan, dijelaskan dalam bahasa Inggris maka hasil terjemahan yang 

tepat adalah : the 5th available floor. 

Selanjutnya, lantai dasar juga diterjemahkan dengan floor first yang memang secara 

kaidah tidak dibenarkan. Memang terdapat perbedaan penggunaan kata first dan 

ground floor dalam bahasa Inggris British dan bahasa Inggris American. Namun pada 

kalimat ini 
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Merujuk pada kaidah bahasa Inggris yang tepat, maka penempatannya harus diubah 

menjadi first floor. Hal yang sama juga bisa kita lihat di kalimat sebelumnya yakni 

the height of 65 meters, yang secara kaidah bahasa inggris yang tepat memang terjadi 

kekeliruan.  

Bila kita lihat pada orginal teks bahasa Indonesia seperti dibawah ini; 

 

Penggalan kalimat “dari puncak ketinggian 65 meter” seharusnya diterjemahkan 

menjadi “65 meters high”. 

Yang terakhir yankni hasil terjemahan “commemoration of Maulud Great Prophet 

SAW” juga masih memiliki kesalahan dalam penempatannya. Seperti yang dapat 

dilihat diabawah ini; 

 

Bila dilihat pada teks tersebut diatas, Terjemahan yang disarankan adalah “the 

commemoration of The Great Prophet SAW”. 
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 
Rencana tahapan selanjutnya dari penelitian ini adalah berfokus pada penguraian kembali 

brosur pariwisata bilingual yang digunakan di Kabupaten Gorontalo yang diterbitkan 

Disporapar Kabupaten Gorontalo. Lalu kemudian hasil analisa pada tahapan ini digunakan 

sebagai landasan untuk pengembangan terjemahan brousr pariwisata dengan menggunakan 

teori appraisal. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 

1. Wawancara menunjukan bahwa para pihak dapat melihat bahwa secara display tampilan, 

memang brosur pariwisata bilingual yang diterbitkan disporapar Kab. Gorontalo cukup 

informatif dan menarik. Terlihat dengan jelas adanyaa gambar-gambar yang disajikan sesuai 

dengan tema-tema yang diusung dan daya tarik wisata yang di deskripsikan. 

2. Namun begitu, dari isi content, pihak-pihak yang kami wawancarai mengakui terdapat 

banyak kelemahan dari segi penerjemahan dari BSu ke BSa. Sehingganya banyak hal yang 

perlu dibenahi. 

3. hasil analisa kesalahan menunjukan bahwa ada 4 macam kesalahan yang terdapat pada 

brosur pariwisata bilingual yang diterbitkan Disporapar Kabupaten Gorontalo, yakni 

kesalahan penghilangan, kesalahan penambahan, kesalahan pembentukan dan kesalahan 

penempatan. 

7.3 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hail penelitian ini adalah: 

1. Untuk dapat memaksimalkan penerjemahan brosur pariwisata sebagai salah satu alat 

promosi pariwisata. 

2. Melakukan analisa terhadap hasil terjemahan pariwisata sehingga tercipatanya brosur 

pariwisata yang sesuai dengan tujuannya. Ketika sebuah alat promosi mudah diakses dan 

mudah dimengerti maka tujuan pembuatannya sudah terpenuhi. 

3. Agar pihak terkait dapat lebih memperhatikan alat promosi pariwisata agar dapat 

dimaksimalkan dengan baik. 

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata sebagai ujung tombak 

peningkatan kenaikan taraf hidup masyarakat disuatu daerah tujuan wisata. 
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