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1. Pengantar 

Paper ini mencoba mengungkap celah-celah untuk meneropong masalah 

ergativitas bahasa Indonesia. Bila tipologi ergativitas itu tampak jelas pada bahasa-

bahasa yang memiliki pemarkah argumen (baik dengan klitika maupun kasus atau 

pengacuan silang seperti bahas Inggris, bahasa Latin, bahasa Dyirbal dan yang lain), 

bahasa Indonesia merupakan kasus yang menantang karena tidak mempunyai alat-

alat tersebut untuk mengidentifikasi aliansi argumen.   

2. Tipologi Akusatif Ergatif  

Konsep tipologi ini berawal dari analisis kalimat berdasarkan predikator dan 

argumen (Djunaidi, 2000). Semua bahasa di dunia membedakan verba berargumen 

satu inti (intransitif), dan verba berargumen lebih dari satu inti (transitif & 

ditransitif). Pada beberapa bahasa, hampir setiap verba dapat dikelompokkan secara 

tegas masuk dalam verba transitif atau intrantif, misalnya bahasa Latin, bahasa 

Dyrbal; pada bahasa yang lain, pembedaan transitif dan intrantisitif itu menjadi lebih 

lentur (fluid), misalnya bahasa Inggris; dan ada juga bahasa yang semua verba 

intransitifnya dapat dibuat menjadi verba transitif misalnya bahasa Fiji (Dixon, 

l994:6).   

Argumen-argumen tersebut membentuk relasi gramatikal dasar. Satu-satunya 

argumen inti pada verba intransitif akan dipetakan menjadi S (subjek). Bila verba 

berargumen dua, salah satu argumennya akan dipetakan menjadi A(agen) dan yang 

lain akan dipetakan menjadi O (objek) berdasarkan peran semantiknya.  

Bahasa yang memperlakukan S-nya sama dengan A disebut bahasa akusatif, 

dan bahasa yang memperlakukan S-nya sama dengan O disebut dengan bahasa 

ergatif. Bahasa yang S-nya yang mirip A diperlakukan dengan A dan yang S-nya 

mirip O diperlakukan seperti O disebut dengan bahasa terpilah (Dixon, l994, Arka, 



2000a). Salah satu bentuk perlakuan tersebut ditunjukkan secara katon (overt) 

dengan pemarkahan morfologis.   

3. Pembedaan A dan O dalam bahasa Indonesia 

Pembedaan lain antara agen dan pasien yang sudah banyak dirumuskan oleh 

ahli tata bahasa adalah pembedaan melalui nominalisasi. Nominalisasi argumen agen 

dibedakan dengan nominalisasi argumen pasien. Pembedaan itu berkaitan fenomena 

kebahasaan afiks peN- yang dibedakan dengan pe- (lihat misalnya Ramlan, 1983: 

116-117). Pembedaan itu didasarkan atas oposisi penyuruh dan pesuruh, penatar dan 

petatar, penaruh dan petaruh, penugas dan petugas. Pembedaan dua nominalisasi 

tersebut pada dasarnya membedakan nominalisasi agen dan nominalisasi pasien. 

Penyuruh, penatar, dan penaruh adalah nominalisasi dari argumen agen karena 

mereka itu mengontrol pekerjaan yang mereka lakukan. Sebaliknya kata pesuruh, 

petatar, petaruh, dan petugas adalah nominalisasi pasien karena mereka tidak 

mengontrol kegiatan dan bahkan malah dikenai pekerjaan. Pembedaan dua 

nominalisasi tersebut menguatkan pendapat bahwa ada dua jenis nominalisasi yaitu 

nominalisasi agen dan nominalisasi pasien. Nominalisasi agen dibentuk dengan afiks 

peN- dan nominalisasi pasien dapat dibentuk dengan pe- saja. Walaupun dengan data 

yang sangat terbatas, kasus-kasus tersebut terjadi pada verba transitif. Bentukan kata 

penyuruh dan pesuruh muncul dari verba transitif menyuruh; bentukan kata penatar 

dan petatar muncul dari verba transitif menatar; bentukan kata penaruh dan petaruh 

muncul dari verba transitif menaruh memasang taruh (KBBI, 1990: 905). Kasus 

tersebut terjadi pada verba transitif yang argumen-argumennya adalah agen (A) dan 

pasien (O) dalam konsepsi Dixon (1994) sehingga penyuruh, penatar, dan penaruh, 

adalah nominalisasi argumen agen; sebaliknya pesuruh, petatar, dan petaruh 

menupakan nominalisasi argumen pasien.  

Dari data yang sangat terbatas tersebut dapat disimpulkan bahwa ada sistem 

yang mengatur nominalisasi argumen agen yang dipertentangkan dengan 

nominalisasi argumen pasien, khususnya pada verba transitif. Nominalisasi tersebut 

berupa prefiks peN-  untuk argumen agen, dan afiks pe- untuk argumen pasien. 

Prefiks peN- lebih banyak produktif dibandingkan dengan prefiks pe-. Banyak verba 



transitif yang argumen agennya dapat dinomina dengan prefiks peN- dan sedikit 

verba transitif yang argumen pasiennya dapat dinominakan argumen pasiennya 

dengan afiks pe-.  

Bagaimana dengan kasus verba intransitif? Kalimat intransitif dengan 

argumen mirip agen (Sa dalam istilah Dixon) dapat dinominalkan dengan afiks peN-. 

Sebaliknya kalimat intransitif denan argumen mirip pasien (So dalam istilah Dixon) 

tidak dapat dinominalkan baik dengan peN- maupun pe-.   

4. Kendala Berkaitan dengan Parameter PeN- 

Ada beberapa kendala berkaitan dengan penentuan keterpilahan 

tersebut. Yang pertama adalah verba yang menyatakan (i) resiprokal, (ii) refleksif, 

dan (iii) direct motion. Mengapa verba resiprokal tersebut tidak dapat dinominalkan 

argumen agennya?  Secara teoretis karena argumen pada verba resiprokal itu tidak 

sepenuhnya agen. Argumen agennya di satu sisi sebagai agen tetapi juga berperan 

sebagai pasien. Kelompok verba kedua adalah kelompok verba refleksif. Secara 

teoretik kelompok verba refleksif hampir sama. Bedanya pada refleksif dua argumen 

agen dan pasien itu adalah dua entitas yang berbeda. Mereka bergantian menjadi 

agen dan pasien. Pada verba refleksif agen dan pasien merupakan entitas yang sama.  

Kelompok verba refleksif dan resiprokal dalam bahasa Indonesia wajar bila 

tidak dapat dinominalkan argumennya. Hal ini disebabkan oleh peran argumen agen 

dan pasien menjadi satu. Pada verba berhias, misalnya, satu-satunya argumen 

(subjek gramatikal) merupakan agen tetapi juga merupakan pasien. Bila ada kalimat, 

Ani sedang berhias, Ani merupakan pelaku (agen) dan juga merupakan pasien. 

Sangat aneh bila keduanya peran tersebut dapat dinominalkan secara serempak. 

Karena pada dasarnya penominalan itu hanya satu (agen dengan peN- atau pasien 

dengan pe-.  

Kelompok verba ketiga adalah kelompok verba verba yang menyatakan 

direct motion. Dalam analisis tipologi, verba kelompok ini sering dipertentangkan 

dengan verba manner motion (lihat misalnya Arka, 1998: 58). Keduanya adalah 

verba yang menyatakan gerak/ perpindahan. Verba direct motion sering adalah verba 

yang menyatakan gerak/ perpindahan tanpa menyatakan cara bergerak. Perhatikan 



verba pergi dengan verba berjalan. Verba pergi menyatakan perpindahan tetapi tidak 

menyatakan cara berpindah tersebut. Hal ini berbeda dengan verba berjalan, yang 

menyatakan perpindahan tetapi juga menyatakan cara berpindah (berjalan berpindah 

dengan menggunakan kaki). Argumen kelompok verba direct motion tidak dapat 

dinominalkan dengan peN-, sedang verba manner motion dapat dinominalkan dengan 

peN-. Argumen verba pergi tidak dapat dinominalkan menjadi pemergi, sebaliknya 

argumen verba berjalan dapat dinominalkan dengan menjadi pejalan. Sebaliknya 

argumen verba yang menyatakan manner motion  dapat dinominalkan dengan peN-.  

Kelompok verba intransitif yang argumennya mirip pasien, argumennya sama 

sekali tidak dapat dinominalkan. Berikut yang termasuk verba intransitif yang 

berargumen mirip pasien menangis, jatuh, pulang, begumam, tertabrak, tumbang, 

meledak.   

Verba-verba yang berargumen mirip pasien tidak pernah dapat dinominalkan 

baik dengan afiks peN-, maupun dengan afiks pe- . Bila ada bentukan yang 

kelihatannya seperti nominalisasi pada argumen verba intransitif dengan  afiks peN-, 

atau pe- , dapat dipastikan bentukan kata tersebut bukan dari kata verba intransitif 

yang bersangkutan.   

5. Penutup  

Dengan parameter nominalisai argumen tersebut, verba intransitif bahasa 

Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu verba intransitif yang 

argumennya dapat dinominalkan dengan peN-, dan verba intransitif yang 

argumennya tidak dapat dinominalkan dengan peN-. Verba intransitif dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu verba intransitif yang argumennya dapat 

dinominalkan dengan afiks peN-, argumennya mirip agen, dan verba intransitif yang 

argumennya tidak dapat dinominalkan dengan afiks peN-, argumennya mirip pasien. 

Bila parameter tersebut dapat diterima, bahasa Indonesia memiliki perilaku terpilah.   
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