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PENGANTAR 

Ditinjau dari keberhasilan bangsa kita dalam melahirkan dan membina bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional, kita boleh merasa bangga karena dari sekian banyak bangsa di Asia Selatan maupun Asia 
Tenggara, hanya Indonesialah yang boleh dikatakan berhasil dalam arti yang sebenarnya. Pemimpin 
nasionalisme Filipina, Emilio Aguinaldo, bersama rekan-rekan seperjuangan, misalnya, telah menyatakan 
bahasa Tagalog sebagai bahasa resmi seawal tahun 1897 (Mahajani, 1971: 73). Akan tetapi, pada 
konvensi Constitutional Assembly tahun 1936, bahasa ini hanya berhasil menjadi bahasa inti.

 

Status 
sebagai bahasa nasional juga tidak dicapai pada tahun kemerdekaan 1946, di mana Tagalog hanya 
menjadi bahasa resmi, didampingi oleh bahasa Inggris.  

Keadaan di Malaya (kini Malaysia) juga tidak jauh berbeda. Pada Congress of Malay Association 
bulan Desember 1940, di mana lagu kebangsaan juga dipilih, para wakil rakyat memutuskan agar bahasa 
Inggris lebih mudah dikuasai oleh rakyat Melayu (Roff, 1967: 246). Seakhir tahun 1993 pemerintah 
Malaysia bahkan mengijinkan bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah. Dominasi 
bahasa Inggris terhadap bahasa Melayu secara eksplisit dinyatakan oleh ahli bahasa terkemuka Malaysia, 
Prof. Asmah Datuk Haji Omar, saat beliau berkata: it was the imposition of the English language 
which came as part and parcel of colonialization that demoted Malay from its status as an H(igh)-
language to that of an L(ow)-language (Omar, 1993: 182). 

India juga tidak jauh berbeda. Meskipun kongres pertama bahasa Hindi diadakan seawal tahun 
1893, negara ini gagal membuat bahasa Hindi sebagai bahasa nasional pada tahun kemerdekaan 1950 
(Mehrota, 1993: 126). Nehru sendiri tercatat pernah mengatakan bahwa Hindi is the official language, 
but English will continue as long as the non-Hindi speakers want (Bureau). Cengkeraman Inggris 
tampaknya bermula pada tahun 1935 di mana Thomas Babington Macaulay, Direktur Pendidikan Inggris 
di India, mengatakan bahwa tugasnya adalah to form a class Indian in blood and colour, but English in 
tastes, in opinions, in morals, and in intellect  (Chai, 1964: 277).    

Mungkin karena tipe penjajahan yang berbeda, peran bahasa Belanda yang tidak terlalu dominan, 
dan keberanian para pejuang kemerdekaan saat itu, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa kebangsaan 
tanpa ada saingan. Bahasa kita terus berkembang dengan pesat, baik dalam bentuk yang formal maupun 
informal. Namun demikian, dalam proses pengembangan dan perkembangan ini, muncul gejala-gejala 
yang menyimpang dari kaidah maupun akal sehat. Misalnya, kita temukan bentuk-bentuk seperti 
sumbangan wajib, cukup jelas sekali, kurang tahu, mengejar ketinggalan, kopi banget, dsb.  

Makalah ini membahas gejala-gejala seperti ini dan mencoba mencari tahu alasan mentalistik 
yang mendasarinya.  

GEJALA KONTRADIKSI 

Tanpa mencoba merendahkan pola berfikir bangsa kita, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan 
bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyimpang dari norma-norma budaya dalam masyarakat. 



Hal-hal yang sepele seperti kemacetan lalu-lintas disebabkan antara lain, kalau bukan terutama, oleh para 
pengemudi yang menyimpang dari aturan yang ada. Begitu juga kursi-kursi DPR yang sering kosong saat 
sidang berlangsung mencerminkan suatu perilaku yang menyimpang dari tanggung-jawab wakil rakyat.   

Dalam perkembangannya, bahasa kita juga terpengaruh oleh perilaku para pemakainya. Marilah 
kita kaji frasa sumbangan wajib. Dalam bahasa tiap kata utama memiliki seperangkat fitur (features), baik 
sintaktik maupun semantik (Katz dan Fodor, 1963; Clark, 2003). Di samping fitur sintaktik [+nomina], 
kata sumbangan memiliki fitur semantik, antara lain, [+pemberian], [+sukarela], dan [+/ abstrak], Lihat 
diagram pohon berikut:     

Sumbangan      

[+nomina]      

[+sukarela]      

[+abstrak]  [ abstrak]   

Sementara itu, kata wajib mengandung antara lain fitur-fitur berikut: [+adjektiva], [ sukarela].      

     wajib  

[+adjektiva]   

[ sukarela]  

Kalau kedua diagram di atas digabungkan 

 

sehingga muncullah frasa sumbangan wajib 

 

akan tampak 
bahwa penyimpangan terletak pada fitur sukarela, yang di satu pihak adalah [+] tetapi di pihak lain [ ]. 
Dari segi fitur semantiknya jelas tampak bahwa kedua kata ini tidak layak untuk dikolokasikan.   

Frasa seperti cukup jelas sekali mencontohkan penyimpangan yang lebih menarik. Kata ini 
sekaligus mengingatkan saya pada suatu seminar di mana Prof. Anton Moeliono sebagai pembicara 
diperkenalkan dengan kalimat berikut:  Saya kira tak seorang pun tidak mengenal Prof. Anton Moeliono 
karena dalam bidang kebahasaan beliau adalah pakar yang cukup terkenal.

 

Kolokasi kata cukup dengan 
adjektiva di belakangnya, terkenal, memunculkan suatu pengertian bahwa derajat adjektiva yang 
berkolokasi dengannya belum benar-benar tercapai. Dengan demikian, frasa cukup terkenal memiliki 
kontradiksi pula dalam arti bahwa referen yang dirujuk belumlah memenuhi syarat untuk diberi derajat 
terkenal. Dengan kata lain, kata cukup menarik ke bawah derajat adjektiva yang mengikutinya.  

Dengan fitur seperti ini, frasa cukup jelas sekali menyimpang lebih jauh lagi. Sesuatu yang 
beratribut  Adjektiva + sekali  tidak memenuhi syarat untuk dikolokasikan dengan cukup. Akan tetapi, 
bentukan seperti ini sangat sering kita dengar: dalam komentar sepakbola, misalnya, kita sering 
mendengar tendangannya cukup keras sekali sehingga penjaga gawang tak berdaya. Bagaimana mungkin 
sesuatu yang keras sekali hanya dianggap cukup saja!  

Tentunya kolokasi seperti sumbangan wajib dan cukup jelas sekali muncul bukan tanpa alasan. 
Sumbangan wajib tercipta atau diciptakan berdasarkan alasan psikolinguistik yang dapat dimengerti.  
Orang (dalam hal ini mungkin pejabat pemerintah) mencari suatu cara untuk memperoleh dana dari 



masyarakat dalam bentuk sumbangan. Akan tetapi, bila sumbangan ini bersifat sukarela maka jumlah 
yang diperlukan mungkin tidak akan tercapai. Untuk memecahkan soal ini, ditambahlah kata wajib. 
Dalam pelaksanaanya, ini sebenarnya bukanlah sumbangan karena orang tidak diberi pilihan.  

Implikasi kultural apa yang muncul dari fenomena seperti ini? Tampaknya, frasa seperti 
sumbangan wajib yang  telah diterima oleh penutur bahasa Indonesia ini sedikit banyak mencerminkan 
tata kehidupan kita di mana masyarakat dibimbing untuk menyimpang dari norma-norma yang baku. Bila 
ditangkap polisi lalu-lintas, jalan terbaik adalah untuk berdamai; bila gaji tidak cukup, banyaklah 
pengajar yang menjadi dosen biasa di luar; untuk balik modal anggota DPR mencarinya dengan 
tindakan-tindakan koruptif, dst.   

Frasa seperti cukup jelas sekali mencerminkan suatu pola budaya keraguan:  di satu pihak ingin 
menyanjung tetapi di pihak lain ada semacam ketidak-yakinan sehingga ditambahlah kata pelembut 
cukup. Yang menarik di sini adalah bahwa pemakai frasa seperti ini tampaknya tidak sadar bahwa dengan 
ditambahkannya kata cukup itu justru menurunkan martabat orang atau hal yang ingin disanjungnya.   

GEJALA KERAGUAN 

Kalau kita  mencari  alamat seseorang dan bertanya kepada penjual di warung Bang, numpang tanya, ya, 
di mana Jalan Wibawamukti itu, dan pemilik warung itu tidak mengetahuinya, jawaban dia dapat 
dipastikan berbunyi  Waduuh, kurang  tahu ya, Pak.  Untuk suatu objek abstrak seseorang memang bisa 
tahu dalam kadar derajat yang hierakikal. Orang bisa berkata Wah, saya kurang tahu soal matematik ; 
artinya, dia tahu tetapi tidak banyak. Akan tetapi, untuk suatu objek kongkrit, kata tahu tidak memiliki 
hierarki semantik. Untuk suatu alamat, orang hanya bisa tahu atau tidak tahu. Dengan demikian, kolokasi 
kurang tahu untuk suatu alamat logikanya tidak mungkin 

 

tidak ada orang yang tahu alamat sedikit-
sedikit saja!   

Sifat yang tidak pasti seperti ini tampak pula dalam pemakaian kata mungkin dan barangkali.  
Kata-kata ini sangat sering dipakai dalam pelbagai wacana bahkan secara berlebihan. Dalam meminta 
suatu penjelasan bisa muncul kalimat seperti Mungkin bapak dapat memberikan penjelasan tentang hal 
ini.

 

Dalam suatu ceramah kita temukan kalimat seperti Mungkin saya tidak akan bisa menawarkan hal 
yang baru Bahkan ada seorang gurubesar linguistik yang beberapa kali saya tangkap memakai 
mungkin dan barangkali secara berurutan seperti pada contoh berikut: Mungkin barangkali kita perlu 
mengkajinya lebih dalam.

  

Pemakaian kata mungkin, apalagi digabungkan dengan barangkali, yang tidak pada tempatnya 
dan secara eksesif ini tampaknya mempunyai kaitan dengan pola budaya kita yang konon sopan-santun 
dan karenanya tidak mau secara tegas mengatakan atau melakukan sesuatu. Ketidak-tegasan ini 
memberikan dampak seolah-olah manusia Indonesia itu diselubungi oleh sifat keraguan.   

GEJALA  ANOMALI 

Hal lain yang menarik untuk disimak adalah adanya gejala anomali dalam perkembangan bahasa kita. 
Dimulai dari film Kejarlah Daku Kau Kutangkap kita memiliki ungkapan-ungkapan seperti mengejar 
ketinggalan, mengentas kemiskinan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali lagi, fitur semantik 
verba mengejar menunjukkan bahwa apa pun yang kita kejar, itulah yang akan kita peroleh. Dengan 
demikian, anak kecil bisa mengejar ibunya; begitu pula kita bisa mengejar burung yang lepas, dsb. Dari 
perbuatan ini si anak dapat menangkap ibunya dan kita dapat (atau tidak dapat) menangkap burung yang 
lepas tadi. 



 
Kalau mengejar dikolokasikan dengan ketinggalan maka yang kita peroleh bukanlah kemajuan 

tetapi ketinggalan itu sendiri. Kalau ini slogan kita, pantaslah kita tidak pernah bisa mencapai kemajuan. 
Kita ketinggalan terus.  

Seperti halanya dengan mengejar ketinggalan, ungkapan mengentas kemiskinan juga 
mengandung logika yang keliru. Mirip dengan mengejar, verba mengentas juga menyatakan bahwa apa 
pun yang kita entas, itulah yang kita peroleh. Waktu mau hujan dan kita mengentas pakaian yang dijemur, 
maka pakaian itu pulalah yang kita peroleh. Jadi kalau mengentas dikolokasikan dengan kemiskinan, 
maka perbuatan kita itu akan menghasilkan sesuatu yang berwujud kemiskinan. Kita jadi miskin terus.   

Dalam frasa mencerdaskan kehidupan bangsa, terdapat pula anomali. Kata mencerdaskan 
mempunyai fitur sintaktik [+verba]. Fitur sintaktik selanjutnya adalah bahwa verba ini mensyaratkan 
adanya nomina sebagai objek dan nomina ini harus memiliki fitur semantik [+bernyawa]. Kolokasi antara 
verba ini dengan, misalnya, kata anak-anak atau para dosen akan memunculkan kalimat yang dengan 
mudah diterima akal kita 

 

Kami wajib mencerdaskan anak-anak kita; Mencerdaskan para dosen 
merupakan tanggung-jawab pemerintah.  

Kita juga mengkolokasikan verba ini dengan nomina yang mewakili kelompok bernyawa. 
Dengan demikian, mencerdaskan bangsa Indonesia dapat kita terima tanpa harus difikir-fikir terlebih 
dahulu. Akan tetapi, nomina kehidupan justru malah tidak memiliki fitur [+bernyawa]. Karena verba 
mencerdaskan mensyaratkan objek yang [+bernyawa], sedangkan kehidupan adalah objek yang               
[ bernyawa], maka kedua kata ini menimbulkan anomali bila dikolokasikan.   

Dari gambaran di atas tampak bahwa dalam mengembangkan bahasa nasional kita, kita sering 
keluar dari rel logika yang umumnya dimiliki orang.  

GEJALA SINTAKTIK: BANGET 

Dalam teori penyimpanan kata dinyatakan bahwa ada pelbagai cara untuk menyimpan kata pada otak kita, 
salah satu di antaranya adalah dengan menyimpan kata berdasarkan kategori sintaktiknya: nomina dalam 
kotak A, verba dalam kotak B, adjektiva dalam kotak C, adverbial dalam kotak D, dst. Menurut aliran 
generatif (Chomsky, 1965; White, 2003; Troike, 2006)  kotak-kotak ini merupakan manifestasi dari 
Language Acquisition Device yang merupakan bagian dari faculties of the mind seorang manusia. 
Hubungan antara isi kotak-kotak ini adalah rule-governed, artinya, ada seperangkat prinsipel yang bersifat 
universal yang wajib diikuti. Bagaimana wujud akhir dari penerapan prinsipel ini dipengaruhi oleh 
parameter yang ada pada masing-masing bahasa.  

Dalam bahasa Indonesia, kata banget termasuk kategori sintaktik adverbia. Sebagai adverbia, kata 
ini terkendala oleh aturan yang mewajibkannya menjadi keterangan pada adjektiva. Sesuai dengan 
parameter bahasa Indonesia, kita peroleh frasa kecil banget, tinggi banget, mahal banget, dsb. Namun 
dalam perkembangannya masa kini kita temukan frasa seperti kopi banget yang jelas menunjukkan bahwa 
bentukan semacam ini tidak rule-governed. Hal yang menarik adalah bahwa frasa seperti ini tampaknya 
difahami dan diterima oleh masyarakat sehingga muncul pula bentukan lain seperti cowok banget, sabun 
banget, dan eskrim banget.   

Satu hal yang menarik adalah bahwa konstruksi seperti ini akan menjadi kurang berterima kalau 
dinyatakan dalam ragam bahasa yang formal: rasanya kita masih belum bisa menerima frasa seperti kopi 
sekali, sangat kopi, lelaki sekali, sangat lelaki, amat lelaki, lelaki amat, dst.     



GEJALA SINTAKTIK: PERHATIAN  

Bahwa suatu kata bisa berpindah kategori sintaktiknya kita temukan tidak hanya pada adverbia banget di 
atas, tetapi juga pada bentukan yang lain. Kata perhatian, misalnya, termasuk dalam kategori sintaktik 
nomina. Akan tetapi, kata ini sering dipakai sebagai verba pada saat ini sehingga terdapatlah kalimat-
kalimat seperti Dia perhatian banget, ya, sama Titiek, Kamu, sih, nggak perhatian sama aku,

 

dst. 
Kalau dalam kasus banget kita dapati kolokasinya dengan nomina, pada kasus perhatian kita dapati 
bahwa kata ini dapat berkolokasi dengan adverbia atau berdiri sendiri. Dengan demikian, kata yang 
berkategori sintaktik nomina ternyata dipakai sebagai verba.   

Tidak dapat disangkal bahwa dalam bahasa memang ada kata yang memiliki keanggotaan ganda. 
Dalam bahasa Indonesia kita temukan kata jalan, cangkul, dan gunting yang dapat berfungsi sebagai 
nomina atau verba; begitu juga kata Inggris drill, block, dan group. Akan tetapi, ada satu perbedaan yang 
signifikan antara kata-kata seperti ini dengan kata perhatian. Kata jalan, drill, dsb. merupakan kata dasar 
(base) yang belum dibubuhi dengan afiks apa pun, sedangkan perhatian berfungsi sebagai nomina justru 
karena telah adanya afiks yang ditempelkan. Dengan kata lain, kita membentuk nomina perhatian, 
kemudian kita memakainya sebagai verba.   

Di samping penyimpangan kategori sintaktik yang mulai muncul dalam perkembangan bahasa 
kita, tampak pula adanya penyimpangan makna dari kata yang kita bentuk. Kata pengangguran, misalnya, 
termasuk kategori sintaktik nomina dengan telah adanya tambahan afiks peN-an. Kata ini merujuk pada 
keadaan yang dinyatakan oleh kata dasar 

 

pengangguran adalah dalam keadaan menganggur. Kata dasar 
nganggur juga dapat dijadikan nomina dengan tambahan afiks peN- sehingga terbentuklah nomina 
penganggur. Kata ini bermakna orang yang nganggur.

   

Yang kini kita temukan adalah bahwa kata pengangguran dipakai untuk merujuk kepada orang 
yang nganggur: Saya sudah lama jadi pengangguran. Kalau dalam kasus banget terjadi syntactic shift, 
dalam hal pengangguran terjadi semantic shift. Kedua-duanya menyimpang dari kaidah yang ada dalam 
bahasa kita.  

Bahwa suatu kata dipakai sebagai anggota dari kategori sintaktiknya tampak pula pada kata 
pinjaman. Dalam bahasa Inggris dibedakan antara emotion and emotional 

 

yang pertama nomina dan 
yang kedua adjektiva. Kita hanya mengadopsi nominanya saja 

 

emosi. Namun dalam pemakaian sehari-
hari, kata ini dipakai sebagai adjektiva. Sering kita dengar kalimat seperti Dia memang sering emosi, 
Kamu jangan emosi, dong,

 

dst. Kita mungkin dapat memberikan penjelasan dengan mengatakan bahwa 
penyimpangan ini disebabkan oleh ketidak-tahuan si pemakai akan kategori sintaktik kata ini.    

Gejala lain yang berkaitan dengan kata pinjaman tampak pada kata-kata seperti mensubsidi, 
mengakomodasi, dan mengkoordinasikan. Sumber untuk kata subsidi adalah kata Inggris subsidy yang 
merupakan bentuk nomina dari verba subsidize. Dalam proses peminjaman, kita memilih bentuk 
nominanya, subsidy, yang kemudian kita jadikan verba mensubsidi. Tampaknya ada kecenderungan pada 
kita untuk meminjam kata yang berkategori nomina. Bila kemudian kita perlukan verbanya, kita berilah 
afiks verbal. Kata mengakomodasi, misalnya, berasal dari kata Inggris accommodation. Nomina ini 
berasal dari verba to accommodate. Yang kita ambil bukannya accommodate tetapi accommodation yang 
kemudian kita verbakan dengan menambahkan prefix meN- sehingga menjadi mengakomodasi. Begitu 
pula halnya kata mengkoordinasikan yang diambil dari nomina Inggris coordination, dan bukan verba 
coordinate.  

Penyimpangan sintaktik dan semantik juga kita temukan pada satu bentuk leksikal yang sama. 
Dengan intonasi tertentu, kata ta(h)u, misalnya, dipakai dalam wujud sintaksis yang positif tetapi dengan 



makna yang negatif. Di suasana kampus, mahasiswa A bertanya kepada mahasiswa B di mana Robi 
berada:   

A:  Eh, Robi di mana sih?   
B: Tahu. 

Dari segi sintaksis, kalimat B tidak merupakan kalimat negatif, tetapi dari segi semantiknya makna 
kalimat ini negatif, yakni, Saya tidak tahu di mana Robi berada.   

Sementara itu, kata tahu juga dapat merujuk ke makna yang umum ditemukan pada tag questions. 
Dalam kalimat seperti Ini mahal, tau kata tau bermakna (dalam bahasa Inggris) don t you know it?

  

KOLOKASI  

Aspek lain yang sangat menonjol adalah kekeliruan dalam kolokasi. Suatu proposisi dalam kalimat 
memiliki argumen dan predikasi. Tiap predikasi memiliki persyaratan sintaktik yang perlu dipenuhi oleh 
argumen di sekitarnya. Verba memakamkan, misalnya, memerlukan dua argumen pelaku perbuatan  dan 
entiti yang dikenakan oleh perbuatan itu . Dengan demikian, kalimat Para korban TNI AU 

dimakamkan di Kalibata memenuhi syarat kolokasi. Akan tetapi, penyiar TV mengungkapkannya 
dengan kalimat Pemakaman para korban dimakamkan di Kalibata (TV One, 8 April 2009).  

Di sini tampak adanya pelanggaran kaidah kolokasi antara predikasi dimakamkan dengan subjek 
pemakaman. Yang sangat menarik adalah bahwa fenomena seperti ini sangat banyak ditemukan dalam 
bahasa kita. Kita catat, misalnya, kalimat seperti: 

(1) Banjir itu membanjiri Kampung Melayu. 
(2) Jumlah korban Situ Gintung berjumlah 100 orang meninggal. 

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hal seperti ini terjadi?  Kalau kita percaya pada apa yang oleh 
Chomsky dinamakan Plato s Problem, maka sangat aneh melihat orang dewasa membuat kekeliruan 
seperti ini. Bagaimana manusia memperoleh pengetahuan (knowledge) kebahasaan bermula dari adanya 
innate properties yang dibawa sejak lahir. Dalam Teori Prinsipel dan Parameter, innate properties ini 
merupakan prinsipel yang sifatnya universal 

 

siapa pun di dunia ini, tentunya termasuk orang Indonesia, 
memiliki properti ini. Sementara itu, parameter berupa masukan (input) dari lingkungan di mana manusia 
itu tumbuh.  

Kalau pun kita katakan bahwa anak memasangkan banjir-membanjiri dan jumlah-berjumlah 
berdasarkan masukan, jawaban ini belum menerangkan dari mana pemberi masukan (penutur dewasa) 
memperoleh masukan yang demikian saat mereka dahulu memperoleh bahasa natifnya.  

Masih banyak masalah pemerolehan bahasa yang belum terjawab, dan tampaknya kasus ini 
merupakan salah satu yang perlu dikaji lebih lanjut. Kekeliruan kolokasi dalam kaitannya dengan bahasa 
asing mudah dijelaskan. Mengapa kita berkata *We must hold our promise dapat dijelaskan dengan 
adanya interferensi dari bahasa kita Kita harus memegang janji kita. Akan tetapi, mengapa kita berkata 
pemakaman-dimakamkan, banjir-membanjiri, dsb masih merupakan misteri. Hal ini juga diperkuat oleh 
kenyataan bahwa dalam bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggris kekeliruan ini tidak ditemukan. Tidak 
ada orang Inggris yang keliru berkata *We must hold our promise.     

KAITANNYA DENGAN PERTUMBUHAN BAHASA NASIONAL 

Seperti dinyatakan dalam bagian pengantar makalah ini, bahasa Indonesia telah mengalami pertumbuhan 
yang sangat pesat. Dari segi leksikon bahasa kita telah mencapai lebih dari 70.000 lema; dari segi 



fonologi, kita telah banyak mengadopsi bunyi-bunyi dari bahasa lain; dari segi sintaktik kita telah dapat 
mengungkapkan apa yang ingin kita nyatakan dalam bentuk kalimat yang kompleks. Dengan semua ini 
kita telah dapat memakai bahasa Indonesia dalam wacana yang formal dan ilmiah.  

Perkembangan yang pesat ini secara tidak langsung memberikan unsur perekat yang lebih 
mempersatukan bangsa. Bahkan dapat dikatakan di sini bahwa dari tiga ikrar dalam Sumpah Pemuda 
tahun 1928, satu-satunya ikrar yang belum pernah digoyang hanyalah satu bahasa.

 

Ikrar satu tanah air 
dan satu bangsa telah beberapa kali dicoba untuk dirobohkan: pemberontakan DI-TII, Permesta, RMS, 
dan GAM merupakan contoh-contohnya. Bahkan telah ada yang berhasil: Timor Timur.  

Namun di balik keberhasilan ini, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Contoh-contoh di atas 
seperti sumbangan wajib, mengejar ketinggalan, kopi banget, dia perhatian, dan pemakaman-
dimakamkan bisa dikatakan sebagai cerminan dari pola berfikir yang keliru dan tidak nalar. Memang 
dalam bahasa tidak ada logika mutlak. Dalam bahasa Indonesia, kita dapat mengatakan mati keracunan, 
tetapi tidak *mati ketempean; kita bisa berkata jumlahnya diperbanyak tetapi tidak *jumlahnya 
dipersedikit. Dalam bahasa Inggris kita bisa berkata A teacher is a person who teaches tetapi tidak *An 
author is a person who auths atau *A person who pilots a plane is a piloter, dst. Namun demikian, masih 
saja kita perlu tahu landasan mental yang mendasari bentuk-bentuk yang tak nalar ini.   

Bentuk seperti sumbangan wajib mungkin mempunyai landasan mental yang berupa paksaan 
halus untuk memperoleh sesuatu. Dengan dasar seperti ini sesuatu yang [+sukarela] dan [ sukarela] 
dikolokasikan bersama. Akan tetapi, landasan mental apa yang dapat diajukan sebagai dasar pembentukan 
frasa seperti mengejar ketinggalan? Kopi banget dan dia perhatian menunjukkan kekacauan pola fikir 
kita dalam menentukan kategori sintaktik 

 

padahal, konon kategori sintaktik menurut aliran generatif 
termasuk dalam kategori yang kodrati (innate). Saya tidak ingin mengatakan bahwa orang Indonesia itu 
lain dari yang lain, tetapi dalam hal bahasa masalah ini menjadi menarik: Apakah manusia Indonesia itu 
tidak memiliki Universal Grammar (UG), ataukah hanya kecerobohan kita saja yang membuat kita keliru 
dalam pemakaian bahasa kita sendiri? Kalau pun bahasa Indonesia itu dianggap sebagai bahasa kedua, 
apakah memang benar bahwa sudah tidak ada lagi UG yang tersisa dalam memperoleh bahasa Indonesia 
sebagai bahasa kedua (lihat White, 2003; Troike, 2006; Gass & Selinker, 2001).  

Kalau pun UG dianggap telah habis dipakai untuk memperoleh bahasa pertama (Jawa, Sunda, 
Bali, dsb), apa yang dikenal dengan istilah Initial State (White, 2003) untuk bahasa kedua (Indonesia) 
digantikan oleh Final State dari bahasa pertama. Dalam Final State ini tentulah tidak terdapat kesalahan 
dalam urutan kata.   

Dengan memperhatikan pula kekeliruan pemakaian kata seperti emosi sebagai adjektiva, 
tampaknya ada sesuatu yang tidak beres dalam LAD (Language Acquisition Device) kita. Dugaan ini 
dilandaskan pula pada kenyataan bahwa pada proses pemerolehan bahasa, anak memang membuat 
banyak kesalahan mengenai kategori sintaktik suatu kata. Anak Inggris, misalnya, memakai kata 
chocolate sebagai verba seperti pada kalimat I wanna chocolate the milk . Akan tetapi, apa benar bahwa 
orang dewasa kita berperilaku linguistik seperti anak kecil orang Inggris? Tampaknya, tidaklah demikian. 
Kekeliruan pemakaian emosi sebagai adjektiva rasanya semata-mata berdasarkan ketidak-tahuan pemakai 
akan kategori sintaktik kata emotion, atau hanya sekedar kecerobohan dalam berbahasa.   

PENUTUP: MENUJU KE DUNIA GLOBAL 

Kalau bahasa Indonesia memang dicanangkan sebagai salah satu bahasa yang dipakai di kalangan yang 
lebih luas, orientasi pengembangan bahasa ini perlu benar-benar ditinjau ulang. Sejak Kongres pertama di 
Solo kita terlalu bernostalgia pada masa lalu dengan dalih nasionalisme. Kita digiring untuk mencari 



padanan kata dari bahasa-bahasa di tanah air maupun bahasa-bahasa yang serumpun sebelum kita 
diijinkan untuk memakai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Rencana Pusat Bahasa dengan 

Undang-undang Bahasa, di mana diserukan pelarangan penonjolan bahasa asing/Inggris menunjukkan 
pola pandang yang sempit. Globalisasi adalah tsunami bahasa dan teknologi yang tidak mungkin 
dibendung. Yang perlu kita lakukan adalah mencari strategi bagaimana bahasa nasional kita ini terus 
dikembangkan dengan menyesuaikan diri pada arus globalisasi tanpa melacurkan budaya bangsa.  

Pemanfaatan bahasa daerah sebagai pemerkaya kosakata bahasa kita adalah suatu usaha yang 
baik untuk mempertahankan budaya kita dari tsunami global. Akan tetapi, janganlah kita bertindak terlalu 
ekstrim dengan melarang pemakaian bahasa asing. Orang akan enggan untuk membeli rumah di 
Perumahan Pinggir Kali, tetapi akan berduyun-duyun bila namanya adalah River View Estate.  

Sementara itu, masalah-masalah mikro seperti digambarkan di atas hendaklah mendapat perhatian     
sehingga bangsa kita lebih nalar dalam berfikir dan berbahasa. Pola fikir yang jernih memunculkan 
bahasa yang nalar; bahasa yang nalar mencerminkan pola fikir yang jernih.    
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