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Abstrak 

 

Bahasa Inggris sepenting apa pun peran dan kedudukannya di Indonesia,  masih 

merupakan  bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang berasal dari luar lingkungan 

bahasa-bahasa nusantara. Walaupun suatu bahasa telah digunakan cukup luas dalam 

lingkungan pemakaiannya oleh sejumlah atau sekelompok penutur yang telah ber 

keturunan lahir di bumi Indonesia namun tidak pernah menginjakkan kakinya di bumi 

Indonesia apabila menggunakan bahasa diluar lingkungan bahasa-bahasa nusantara 

yang digunakannya adalah tetap merupakan bahasa asing. Bahasa Inggris tidak pernah 

menggantikan kedudukan yang pada masa lalu diduduki oleh bahasa Belanda di 

Indonesia. Bahasa Belanda pernah menjadi bahasa kedua di Indonesia bahkan bahasa 

pertama untuk kalangan tertentu. Sekalipun bahasa Inggris semakin lama semakin 

menonjol kedudukan dan perannya namun statusnya tetap merupakan bahasa asing 

pertama (LT1 - "the first foreign language") diantara beberapa bahasa asing lain yang 

diajarkan, dibutuhkan, atau dimanfaatkan di Indonesia. 

Kata kunci: kontribusi, kosa kata, bahasa Indonesia 
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Abstract 

 

English, having impotyant role and position in Indonesia, is still a foreign language. 

Foreign languages are languages that come from outside the archipelago's languages. 

Although a language has been used quite extensively by a number or a group of 

speakers who have descendants born in Indonesian but they never stay Indonesian when 

using language outside the archipelago language environment that is used is still a 

foreign language. English has never replaced the position which was in the past 

occupied by Dutch in Indonesia. Dutch has been the second language in Indonesia and 

even the first language for certain groups. Even though English is increasingly 

prominent in its position and role, its status remains the first foreign language (LT1 - 

"the first foreign language") among several other foreign languages that are taught, 

needed, or utilized in Indonesia. 

Keywords: contribution, vocabulary, language 
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PENDAHULUAN. 

Sebagai warga bangsa Indonesia yang berkepribadian apalagi sebagai warga 

perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri atau swasta, yang tentu saja memiliki  

kedudukan khusus dalam status sosial kemasyarakatan, kita harus memiliki dan 

memahami sikap kebahasaan yang tangguh dan juga mapan. Kita juga sangat menyadari 

bahwa peran bahasa asing khususnya bahasa Inggris sangat penting dalam era ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan bidang komunikasi dan informasi dewasa ini maupun 

pada masa mendatang. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, kita wajib 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan kita dalam berbagai bahasa asing 

meskipun hal tersebut tidak boleh membuat kita lupa dengan kedudukan, peran, harkat-

martabat, maupun pembinaan kemampuan dalam bahasa Indonesia.  

Dalam rangka membina dan menumbuhkembangkan kemampuan dalam bahasa 

Inggris dan dalam menelaah dan mengkaji sumbangan bahasa Inggris terhadap 

perkembangan bahasa Indonesia, kita tidak boJeh menjadi alpa dalam pengembangan 

dan pembinaan sikap positif terhadap bahasa persatuan demikian pula bahasa-bahasa 

daerah yang merupakan milik dan kekayaan bangsa. 

Sikap positif yang akan dibinakembangkan harus sejalan dengan semboyan 

kebanqsaan "Bangsa yang besar adalah yang menjunjung tinggi bahasanya".  Sikap 

positif tersebut mencakup rasa kebanggaan dan keyakinan yang hakiki dalam 

memberikan arahan dan dorongan untuk: 

a. Lebih mendahulukan dan mengutamakan pemakaian bahasa Indonesia jika  telah 

terdapat padanan kata dalam bahasa Indonesia. 

 

b. Bahasa Indonesia harus merupakan ladang bahasa yang secara bersama perlu 

terus ditelaah dan dikembangkan. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menggarisbawahi bahwa dalam lingkungan pendidikan tinggi, bahasa asing fungsinya 

adalah sebagai sarana ketrampilan serta perluasan dan pendalaman kemampuan ilmiah. 

Dalam bidang pendidikan, penggunaan bahasa asing  bertujuan untuk: 

a. memperluas cakrawala 
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b. memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknoJogi 

c. meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat internasional.  

 

Hal-hal tersebut di atas harus dipahami terlebih dahulu sebelum berbicara tentang 

sumbangan bahasa Inggris terhadap perkembangan bahasa Indonesia agar kita terhindar 

dari suatu sikap dan pandangan yang menganggap bahwa bahasa identitas kebangsaan 

yang kita miliki seakan memiliki kosa kata yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

bahasa Inggris.   

Selain itu juga untuk menghindarkan siapa pun yang merasa cukup lancar dan fasih 

berbahasa Inggris, atau telah cukup mampu membaca dan memahami  ratusan bahkan 

ribuan buku dan artikel berbahasa Inggris atau bahkan telah memperoleh pendidikan 

dilengkapi dengan seringnya bepergian ke negara-negara berbahasa  Inggris,  lalu 

bersikap dan bertindak laku lebih Inggris dan orang Inggris. Atau,  yang merasa lebih 

nyaman mengujarkan dan mendengar "Good morning" daripada "Selamat Pagi",  atau 

"May God the Almighty richly bless us all" daripada "Alhamdulillah" ,  atau 

"Assalamualaikum" , atau lainnya. 

PEMBAHASAN 

Bahasa yang hidup dan berkembang tidak akan dapat melepaskan diri dari 

pengaruh yang berasal berbagai bahasa lain untuk seperangkat alasan, tujuan, dan 

keperluan. Demikian pula dengan bahasa Indonesia mengalami pengaruh baik pada 

masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Hal ini terjadi sebagai sebab-akibat adanya 

sentuhan budaya, silang-budaya, pergaulan antarbangsa, maupun keperluan intra dan 

ekstra sistemik kebahasaan. 

Pengaruh atau sumbangan bahasa Inggris semakin terasa dan transparan berawal 

pada periode permasalahan politik bangsa dan negara, yaitu pada masa terputusnya 

hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda sebagai akibat perjuangan 

pembebasan Irian Jaya (pada masa itu lebih di-kenal dengan Irian Barat).  

Sumbangan bahasa Inggris bukan hanya dalam pengayaan kosakata dan 

peristilahan secara umum, namun juga pengayaan kosakata teknis dan ilmiah, dan juga 

pada "pelurusan" struktur penerjemahan. Sumbangan bahasa Inggris tersebut 

disebabkan beberapa aspek antara lain: 

a. Konteks intelektualitas. 
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Pengayaan bahasa disebabkan oleh para penggunaan bahasa ("language users") 

yang semakin tinggi dan mapan tingkat inteIektualitasnya. 

 

b. Perkembangan ilmu dan teknologi. 

 Pengayaan bahasa disebabkan oleh semakin banyaknya benda, peralatan dan 

penemuan teknologi yang sangat diperlukan dan dimanfaatkan manusia untuk 

keperluan hidup dan kehidupannya. 

Sumbangan bahasa Inggris terhadap perkembangan bahasa Indonesia tidak 

terbatas hanya dalam pengayaan kosakata dan peristilahan umum atau teknis, tetapi juga 

bidang-bidang kebahasaan lainnya, seperti:  

a. Kosakata umum.   

Masuknya kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris ke dalam bahasa  

Indonesia banyak disebabkan oleh interaksi dan komunikasi masyarakat dengan 

penutur bahasa Inggris. Selain itu media komunikasi baik media cetak maupun 

elektronik juga sangat mempengaruhi.  

Contoh:  feminisme (feminism), pem-bekot-an (boycott), Kristal (crystal), 

renumerasi (renumeration), dan lainnya. 

b. Kosakata teknis. 

Dalam hal ini, pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) sub-

kategori yaitu: 

 Kebutuhan ilmiah. 

Sumbangan istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang disebabkan oleh 

kemajuan dan kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Contoh: riset (research), survei (survey), konvergensi (convergence), 

skizofrenia (schizophrenia), ortografi (orthography), dan lain-lainnya. 

 

 Kebutuhan informasi dan telekomunikasi. 

Sumbangan istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang disebabkan oleh 

perkembangan bidang teknologi komunikasi. 

Contoh :  teIevIsi (television), parabola (parabole), publikasi  (publication),  

fasimili  (facsimile), dan lain-lainnya. 
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 Kebutuhan tatalaksana administratif. 

Sumbangan istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang disebabkan oleh 

peralihan dari sistem administrative yang bersifat manual ke yang lebih maju 

walaupun secara bertahap.  

Contoh: komputerisasi (computerization), fotokopI (photocopy), rekording 

(recording), birokrasi (bureaucracy), dan laIn-lainnya. 

 

 Kebutuhan peralatan. 

Sumbangan istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang disebabkan oleh 

semakin banyaknya alat dan benda yang ditemukan seiring dengan kemajuan 

teknologi, dipasarkan, dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan termasuk 

perelengkapan hidup dan kehidupan manusia. 

Contoh:  flasdisk (flashdisc), dynamo (dynamo), telefon genggam 

(handphone),  dan lain-lainnya. 

 

c. Peminjaman langsung (direct borrowings).  

Beberapa kata atau istilah masuk ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengalami 

perobahan baik bentuknya maupun struktur. Kata-kata ini tidak diindonesiakan, atau 

diberi penyederhanaan lainnya. Kasus ini mencakup  kata-kata yang brsifat  umum 

seperti kata ballpoint, filing-cabinet, maupun menu makanan atau minuman yang 

kata-kata Inggrisnya pun sesungguhnya sebagian merupakan pinjaman dari bahasa 

Perancis. Contoh: ala charte, chateau de bologne, cocktail, black forrest, dan lain-

lainnya. 

 

d. Pengadaan padanan kata yang disebabkan oleh dorongan bahasa asing. Dalam 

pengayaan kata dan istilah bahasa Indonesia ditemukan dan diperkenalkannya 

padanan dari bahasa asing yang cukup tinggi frekuensi pemakaiannya. Pengayaan 

ini tidak dengan penerjemahan langsung atau pengindonesiaan kata atau peristilahan 

dalam bahasa Inggris. 

Contoh: 

Senarai  : untuk menggantikan deskripsi (description) 

Berlajak laku : untuk menggantikan overacting 
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Unduh  : untuk menggantikan download 

canggIh  : untuk menggantikan  sophisticated 

surel  : untuk menggantikan email 

pertahana : untuk menggantikan incumbent 

 

Berdasarkan ketentuan dalam "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang 

Di-sempurnakan" peminjaman kata-kata dari bahasa Inggris harus memiliki beberapa 

persyaratan yang harus dipedomani, yaitu:  

a. Struktur grafologis yang sebelumnya lebih banyak berorientasi pada kaidah da-

lam bahasa Belanda kemudian dengan kebijaksanaan baru dikembangkan 

mengikuti bahasa Inggris.  

 

Contoh: 

Sebelum Sesudah Makna 

Analisa Analisis (Analysis) Dianalisis, menganalisis 

Hipotesa Hipotesis (hypothesis) Dihipotesis, menghipotesis 

 

b. Tatacara penyerapan bahasa Inggris 

Penyerapan bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia harus mengikuti tatacara 

yang telah ditetapka yaitu penulisannya harus disesuaikan dengan kaidah bahasa 

Indonesia. Dalam hal ini apabila ejaannya diubah maka hanya seperlunya saja 

sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya 

dalam bahasa Inggris.  Kaidah-kaidah ejaan    yang diber-lakukan mencakupi 

hal-hal berikut: 

1. <ae> tetap <ae> jika tidak bervariasi dengan <e>.  

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Aerobe Aerob 

Aerodynamics aerodinamika 

 

2. <ae> jika bervariasi dengan <e> menjadi <e> 

 Contoh: 
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Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Haemophilia hemofili 

Haematology hematologi 

 

3. <au> tetap <au>.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Audiovisual Audiovisual 

Hydraulic hidraulik 

 

 

 

4. <c> di  depan <e,   i, oe,  y> menjadi <s>.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Central Sentral 

Circulation  Sirkulasi 

Coelom Selom 

Cylinder  Silinder 

 

 

5. <c> di depan <a, u, o> atau konsonan menjadi  <k>. 

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Calomel Kalomel  

Construction Konstruksi  

Cubic Kubic 

Classification Klasifikasi  

Crystal Kristal  

 

6. <cc> di depan <o, u> atau konsonan menjadi  <k>.   

Contoh: 
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Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Accommodation  Akomodasi  

Acculturation  Akulturasi  

Acclamation Aklamasi  

 

7. <cc>  di  depan <e, i> menjadi  <ks>.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Accent  Aksen  

Vaccine  Vaksin  

 

 

8. <cch> atau <ch> di  depan <a, o> atau konsonan menjadi <k>.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Saccharin Sakarin 

Cholera Kolera 

Chromosome Kromosom 

 

 

9. <ch> yang lafalnya /s/ atau /sy/ menjadi  <s>. Tetapi apabila lafalnya /tj/ 

menjadi <c>:   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Echelon Eselon 

Machine Mesin 

China Cina 

Check Cek 

Recheck Ricek 

 

10. Vokal mono atau diagraf <e, ea, ei, eo, eu> tetap dan tidak mengalami 

perobahan.  
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Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Effect efek 

Idealist Idealis 

Eicosane Eikosan 

Geography Geografi 

Neutral Neutral 

 

 

 

 

 

11. Monograf <f, v> tetap dan tidak mengalami  perobahan.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Factor Faktor 

Cavalry Kavaleri 

 

12. Diagraf <gh> menjadi monograf <g>.  

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Sorghum sorgum 

 

13. <gue> menjadi <ge> 

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Igue ige 

Gigue gige 

 

14. <i> pada posisi awaI silabik (initial  syllabic position) dan diikuti  vokal lainnya 

tetap <i>.   

Contoh: 
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Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Ion ion 

Iambus iambus 

 

15. <ie> tetap <ie> apabila lafalnya bukan /i/.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Patient Pasien 

Efficient Efisien 

 

 

 

16. <ng> tetap <ng>.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Contingent Kontingen 

Congress Kongres 

 

17. Vokal bigraf <oo> menjadi monograf <o> apabila lafal dasarnya /u/. Sementara 

apabila /o/ bentuk <oo> tetap dipertahankan.  

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Cartoon Kartun 

Pool Pul 

Coordination koordinasi 

 

18. Huruf vocal ganda <ou> menjadi <u> sesuai dengan lafal /u/ dalam bahasa 

asalnya.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Coupon Kupon 
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Contour kontur 

 

19. Bigraf consonantal <ph> menjadi <f> sesuai dengan lafal /f/ dalam bahasa 

asalnya.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Phase Fase 

Physiology Fisiologi 

Paragraph Paragraf 

 

20. Huruf konsonan ganda <ps> yang dalam bahasa Inggris dilafaJkan /s/, dalam 

bahasa Indonesia disejajarkan struktur grafiknya <ps> dengan lafalnya    /ps/.  

 

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Pseudo Pseudo 

Psychiatry Psikiatri 

Psychosomatic Psikosomatik 

 

21. <q> menjadi   <k>.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Aquarium Akuarium 

Frequency Frekuensi 

 

22. <sc> di depan <a, o, u> atau konsonan menjadi <sk> sesuai dengan lafalnya 

dalam bahasa asalnya yaitu /sk/.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Scandium Skandium 

Scotopia Skotopia 
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Scutella Skutela 

  

 

Sementara itu, jika di depan <e, i, y> menjadi <s>. Hal ini sejalan dengan 

hubungan grafemik-nansemik dalam bahasa asalnya.  

Contoh : 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Scenography Senografi 

Scintillation Sintilasi 

Scyphistoma Sifistoma 

 

23. <sch> di depan vokal menjadi <sk> sesuai dengan lafal dalam bahasa asalnya. 

 

 

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Schema Skema 

Scholasticism Skolatisme 

 

 

24. <t> di depan vokal /i/ atau huruF vokal <i> dalam posisi kata atau silabik apa 

pun menjadi <s> sejalan dengan lafal /s/ dalam bahasa asalnya.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Ratio Rasio 

Action Aksi 

 

25. Graf vokal tunggal atau ganda <u, ua, ue, ui, uo> bentuknya tidak mengalami 

perobahan sesuai dengan yang terdapat dalam bahasa asalnya.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 
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Unit Unit 

Nucleolus Nucleolus 

Dualism Dualism 

Duet Duet 

Conduite Konduite 

Quota Kuota 

 

Sementara jika bigraf berantara menjadi   <u>.   

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Premature prematur 

 

26. <x> pada posisi awal kata tetap <x>walaupun dilafalkan dengan /s/ mengikuti 

kebiasaan dalam bahasa asalnya. Sementara dalam lainnya menjadi <ks> sejajar 

dengan lafal /ks/ dalam bahasa asalnya.  

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Xylophone Xilofon 

Xerox Xerox 

Executive Eksekutif 

Exudation Eksudasi 

Latex lateks 

 

27. <xc> di depan <e, i> menjadi <ks>, sementara jika di depan <a, o, u> menjadi 

<ksk>. Kedua struktur grafologis berbeda namun tetap sejajar dengan lafalnya 

/ks/ atau /ksk/ dalam bahasa asalnya.  

Contoh: 

 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Excess Ekses 

Excitation Eksitasi 
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Excavation Ekskavasi 

Excommunication Ekskomunikasi 

Excursion Ekskursi 

Exclusive Eksklusif 

 

28.   <y> menjadi <i> mengikuti lafal yang terbiasa oleh penutur bahasa Indonesia 

sehingga mengakibatkan beda lafal dengan bahasa asalnya.  

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Dynamo Dinamo 

Psychology psikologi 

 

 

 

 

29. <z> tetap <z> untuk tetap sejalan dengan lafal dalam bahasa asalnya, yaitu /z/ 

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Zenith Zenit 

Zodiac Zodiak 

 

30. Graf konsonan identik ganda pada dasarnya dirobah menjadi tunggal terkecuali 

akan berakibat membingungkan makna. 

Contoh: 

Bahasa Inggris Bahasa Inggris 

Accu aki 

Commission komisi 

 

SIMPULAN 

Merupakan kenyataan bahwa bahasa Indonesia memerlukan dukungan dan 

sumbangan berbagai bahasa daerah dan bahasa asing khususnya dalam upaya 

pemerkayaan dan perlengkapan kosakata dan peristilahan dengan semakin majunya 
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perkembangan dan perobahan di dunia. Namun perlu sekali digarisbawahi bahwa 

bahasa Indonesia bukanlah suatu bahasa yang miskin. Sejak dunia ini ada dan lahirnya 

berbagai bahasa, hampir seluruh bahasa di dunia sesungguhnya saling meminjam, 

memperkaya, dan melengkapi, dan telah berlangsung berabad lamanya. Bahasa Inggris 

sendiri pun yang sekali pun sering disebut "the window of the world" banyak pula 

dalam khazanahnya terdapat kata dan istilah dan berbagai bahasa seperti Perancis, 

Jerman, Arab, bahkan dari gugusan glotolek Malayo-Polinesia. 

Berdasarkan kenyataan ini kits sebagai warga bangsa Indonesia tidak perlu 

sampai merasa minor atau "kurang bergengsi" aptbila harus tetap mempertahankan 

martabat bahasa Indonesia. Sikap positif berbahasa ini sangat dibutuhkan untuk menjadi 

bekal yang kokoh dan mendasar dalam mengembangkan kemampuan maupun dalam 

mengkaji dan menelusuri sumbangan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, dalam 

perkembangan bahasa Indonesia. Untuk itu pula kita memerlukan kecendekiaan bahasa 

antara lain: 

a. Bahwa setiap bahasa memiliki latar belakang budaya yang   antara lain berperan 

dalam penyediaan kata menurut keperluan masyarakat, budaya, dan tradisi. 

Misalnya, bahasa Inggris hanya memiliki beberapa variasi untuk kata rice yaitu 

sticky rice, cooked rice, dan steamed rice. Sedangkan, bahasa Indonesia sesuai 

dengan latar belakang budayanya memilik padi, gabah, beras, nasi, bahkan dapat 

lebih meluas variasinya dengan pulut/ketan, nasi goreng, nasi kuning, nasi tim, 

bubur, dan lainnya. 

b. Diperlukannya kehati-hatian dalam penentuan kerangka baru (new Framework) 

dimana majas (Figure oF speech) harus mampu memilah-milah figura yang 

menggam-barkan beda antara majas perbandingan dengan majas pertentangan   

demikian pula majas pertautan. Kecendekiaan akan dapat membedakan 

umpamanya antara kata-kata hiperbol yang berasal dari hyperbole yang terkait 

dengan masalah   kebahasaan dengan hiperbola berasal dari hyperbola yang 

terkait dengan matematik. Contoh lain: untuk dapat membedakan makna yang 

dikandung oleh budaya atau kebudayaan yang berakar dari kata culture dengan 

peradaban yang  berakar dasar dari civilization. 

c. Diperlukannya kecermatan bahasa atau berbahasa agar tidak  menyebabkan salah 

menterjemahkan atau mengalihkan kata dari bahasa sumber. Misalnya, 
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penggunaan kata a-moral yang tidak terdapat dalam bahasa Inggris, yang ada ialah 

immoral. Kasus ini terjadi juga disebabkan kekurangjelian mengenai apa yang 

sesungguhnya tersedia dalam akar bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu dimana 

terdapat sistem dur- untuk susunan kata seperti dursila, durjana, durhaka.  

Keinginan untuk mendalami dan meningkatkan kemampuan dalam berbagai bahasa, 

khususnya bahasa Inggris, sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. 

Namun upaya ini harus pula dengan kesiapan untuk memiliki rasa cinta terhadap bahasa 

milik sendiri. 
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