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PENDAHULUAN 

lbu-bu, Bapak-bapak yang terhormat, serta para 

mahasiswa dan hadirin sekalian yang saya kasihi. Pertama

tama, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang 

selalu membimbing dan melindungi kita dalam kehidupan kita 

dari hari ke hari, sampai pada saat ini kita bisa berkumpul di 

ruangan ini dengan selamat dan penuh kebahagiaan. 

Sebelum saya menyampaikan pidato pengukuhan saya, 

terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terimakasih 

kepada: pertama, keluarga saya, istri, Ora. lndyah S. lndraty, 

anak-anakArumdani danAriya Diani yang telah dengan setia 

mengikuti dan memberi semangat dalam perjalanan karier 

saya sebagai dosen di UKSW ini - mulai dari awal saya 

mengajar sebagai dosen muda sampai menjadi dosen senior 

(saya menghindari kata dosen tua sebab konotasinya lain) 

dan berhasil meraih gelar tertinggi dalam jenjang fungsional 

akademik. Kedua, pada kesempatan ini saya juga 

mengucapkan ban yak terimakasih kepada Universitas Kristen 

Satya Wacana yang melahirkan saya dan membesarkan saya 

secara akademik sehingga sekarang saya bisa berdiri di sini 

untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya. Ketiga, saya 

juga memperoleh banyak dukungan dari teman-teman dosen 

di fakultas untuk meninggalkan tugas selama saya 
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meneruskan studi di Hawaii, Amerika Serikat dan Melbourne, 

Australia, yang kemudian saya lanjutkan di Universitas 

Sebelas Maret. Surakarta sampai saya menyelesaikan pro

gram doktor. Demikain juga dukungan dari mahasiswa saya 

di Jurusan Pendidikan Bahasa lnggris berupa kesempatan 

untuk menyampaikan ilmu yang mereka butuhkan selama 

studi. Tanpa dukungan mereka saya tidak akan bisa mencapai 

gelar Profesor dalam bidang pendidikan bahasa lnggris. 

Kepada pemerintah daerah Kota Madya Salatiga dan 

masyarakat Salatiga pada umumnya, saya juga menyampaikan 

banyak terimakasih atas dukungannya, langsung maupun 

tidak langsung, karena pemda Salatiga dan masyarakatnya 

telah membuktikan dirinya untuk bisa menjadi tempat yang 

kondusif dan am an bagi terwujudnya suasana akademik yang 

nyaman. Suasana seperti ini sangat dibutuhkan oleh keluarga 

besar UKSW dalam mewujudkan misinya sebagai lembaga 

pendidikan ilmiah. 

lbu-ibu, bapak-bapak, dan para hadirin yang saya hormati, 

Judul pidato saya adalah: Globalisasi Bahasa lnggris: so 

What? Dalam judul ini sengaja saya selipkan kata bahasa 

lnggris karena saya mengajar di Jurusan Pendidikan Bahasa 

lnggris. Oleh sebab itu saya berpikir bahwa sebaiknya dalam 

judul pidato saya ada juga kata bahasa lnggris, supaya 

kedengaran sedikit keren. Judul tersebut terkesan santai. 

Memang demikian, karena dalam bahasa Indonesia, so what, 

mengandung nuansa EGP, atau dalam bahasa gaulnya: 

emangnya gue pikirin. Dosen mata kuliah translation, mungkin 

tidak setuju dengan pemaknaan ini, tapi tidak apalah, yang 

penting maksud saya seperti itu. 
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lbu-ibu dan bapak-bapak serta hadiran sekalian, 

Globalisasi merupakan kata yang kita dengar setiap hari, baik 

melalui media masa maupun dari seminar-seminar ilmiah 

dalam berbagai bidang: ekonomi, politik, budaya, lingkungan 

maupun dari percakapan sehari hari. Pemakaian kata 

globalisasi begitu luas dalam masyarakat sehingga kita sering 

tidak merasa perlu memikirkan lagi dengan benar arti dari 

kata tersebut. Setiap orang memakai kata globalisasi dengan 

pengertian yang berbeda beda. 

APA MAKNA GLOBALISASI? 

Mari kita ambil beberapa contoh orang yang sering 

memakai istilah globalisasi. Bagi orang yang sering bepergian 

ke luar negeri Uet set people), globalisasi bisa diartikan 

sebagai cara hidup atau cara berbisnis yang tidak mengenal 

batas antar negara; gaya hidup mereka menembus ruang 

dan waktu. Bagi pegawai kantor, globalisasi bisa diartikan 

sebagai tugas yang secara terus menerus bergantung kepada 

kecanggihan internet, menulis e-mail, chatting, atau blogging. 

Mereka berkomunikasi melalui perangkat elektronik yang bisa 

menghubungkan mereka tanpa mengenal batas wilayah antar 

negara maupun waktu. Setiap saat selama dua puluh em pat 

jam mereka bisa berinternet-ria dengan kolega di mana saja 

di dunia ini, bahkan dengan orang yang sama sekali belum 

dikenal. Dengan fasilitas internet, sekarang orang bisa saja 

mengambil keputusan penting dari kantor pusat yang berada 

di negara lain dan informasi tersebut dapat diperoleh dari 

rumah. Dengan kemajuan di bidang ini sekarang sudah 

banyak dipasang hotspot, termasuk di Balairung kita ini, 

jaringan internet nirkabel yang dapat dimanfaatkan oleh 
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masyarakat untuk berkomunikasi atau berbisnis. Banyak orang 

merasa yakin bahwa pada masa yang akan datang, kantor

kantor seperti yang kita miliki sekarang tidak akan menjadi 

syarat mutlak untuk berjalannya sebuah organisasi atau 

lembaga termasuk lembaga pendidikan. 

Bagaimana kaum muda memahami globalisasi? Bagi 

mereka, globalisasi bisa berarti meniru gaya hidup para aktor/ 

aktris internasional melalui MlV dengan meniru mode pakaian, 

asesori, cara berjalan, atau cara berbicara. Apa yang mereka 

lihat di MlV, atau saluran televisi lain bisa menjadi 'idola' sesaat 

selama mereka dapat meraih/memperoleh akses untuk menjadi 

anak muda yang mengglobal. Dengan memasang antena 

parabola yang dilengkapi dengan dekoder, lebih dari seratus 

saluran televisi dapat diakses hanya dengan sebuah remote 

control. Hiruk pikuknya dunia sudah merambah ke mana-mana 

bahkan sampai ke kamar tidur. 

Literatur tentang globalisasi telah ban yak ditulis dan para ahli 

mengemukakan banyak definisi tentang globalisasi, antara 

lain, 

Globalization can be taken to refer to those spaticrtempo

ral processes of change which underpin a transformation 

in the organization of human affairs by linking together 

and expanding human activity across regions and conti

nents (Held, McGrew, Goldblatt and Perraton, 1999: 15). 

Definisi lain: 
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[Globalization is] the intensification of worldwide social 

relations which link distant localities in such a way that 

local happenings are shaped by events occurring many 

miles away and vice versa (Giddens 1990: 64). 



DAMPAK GLOBALISASI 

Dengan adanya arus globalisasi dan dekatnya hubungan 

antar-bangsa dan antar-negara, orang mulai khawatir akan 

terjadinya keseragaman dalam berbagai aspek kehidupan. 

Hal ini akan mengarah kepada kesamaan dalam hal cara 

hidup, cara berpikir, dan cara bertingkah laku. Dalam 

kehidupan sehari-hari tidak sulit kitajumpai masyarakat yang 

menunjukkan tingkah laku global dalam berbagai hal, misalnya 

selera makan di Pizza Hut, KFC, memakai jeans, tata ram but, 

pola pikir dll, yang semuanya merupakan ekspressi keinginan 

untuk menjadi anggota masyarakat global. 

Namun demikian, tidak semua ahli khawatir akan 

terjadinya keseragaman dalam berbagai bidang kehidupan 

manusia. Pieterse (1995), misalnya, mengemukakan 

pengamatannya bahwa proses globalisasi sering berinteraksi 

positif dengan budaya lokal/ nasional sehingga muncul apa 

yang dinamakannya hybridization- proses hibridisasi- hasil 

perpaduan/perkawinan antara yang global dan yang lokal. 

Dalam masalah budaya, Robertson (1995) dengan 'manisnya' 

mengatakan bahwa proses hybridization merupakan 

'interpenetrating of the particular (lokal) and the universal 

(global)'. Dengan demikian Pieterse dan Robertson tidak 

'alergi' dengan proses globalisasi sebab ada ruang di mana 

yang lokal bisa hidup berdampingan dengan yang global 

bahkan proses ini dapat menciptakan hubungan baru yang 

sinergis yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. 

Dengan kata lain, menurut Pieterse dan Robertson, globalisasi 

hendaknya tidak dicurigai sebagai proses domininasi dari yang 

global terhadap yang lokal. 
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Banyak contoh yang dapat kita angkat untuk menunjukkan 

bahwa ada proses yang saling menguntungkan antara yang 

global dan yang lokal. Dalam proses globalisasi, bahasa 

lnggris mempunyai peran yang sangat penting sebagai sa ran a 

proses globalisasi. 

Bag aim ana halnya dengan bahasa lnggris yang menjadi 

bahasa internasional yang sudah mengglobal sejak bertahun

tahun? Apakah bahasa lnggris kita anggap sebagai bahasa 

yang mempunyai sifat mendominasi dengan pengertian 

bahwa yang dominan akan menindas yang lain? Apakah 

bahasa lnggris akan menyingkirkan bahasa lain termasuk 

bahasa Indonesia? Dalam bidang pendidikan bahasa lnggris, 

apakah ada kekhawatiran akan terjadinya dominasi budaya 

lnggris terhadap budaya anak didik kita sehingga mereka akan 

kehilangan identitas budaya mereka? Apakah dengan 

mempelajari bahasa lnggris, para anak didik kita akan 

berbicara dan bertingkah laku bahasa seperti mereka yang 

menggunakan bahasa lnggris sebagai bahasa pertama dan 

akan kehilangan identitas bahasa sendiri? Atau apakah akan 

terjadi proses language hybridization - hibridisasi bahasa, 

yaitu perpaduan antara unsur-unsur bahasa lnggris dan unsur 

unsur bahasa Indonesia. Apakah akan muncul bahasa lnggris 

dengan ciri ciri khas Indonesia seperti halnya bahasa lnggris 

di Singapura, Malaysia, India. Filipina, dan negara negara 

lain yang bukan English speaking countries? 

SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIBUTUHKAN 

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini kualitas 

sumber daya manusia telah menjadi kunci daya saing antar 

negara. Oleh sebab itu pendidikan untuk mencerdaskan 
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bangsa harus mendapat prioritas untuk meningkatkan daya 

saing bangsa dalam segala bidang. Masa depan bangsa kita 

bergantung kepada kualitas sumber daya manusia Indonesia 

dan kualitas ini harus diperjuangkan melalui pendidikan, 

termasuk di dalamnya pendidikan bahasa lnggris. Dalam era 

globalisasi, ketergantungan antar negara dalam bidang 

teknologi , ekonomi, politik, sosial dan budaya akan semakin 

besar dan proses ini akan terus berlangsung. Agar dapat ikut 

mengambil peran aktif dalam hubungan antar negara diperlukan 

ketrampilan berkomunikasi dalam bidang bahasa yang 

menjadi sarana komunikasi antar bangsa. Dalam hal inilah 

penguasaan bahasa lnggris memegang peranan yang sangat 

penting, tidak hanya ketrampilan untuk mendengar dan 

memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, tetapi juga 

dapat menyampaikan, menguraikan, berargumentasi, bahkan 

meyakinkan orang lain melalui bahasa lnggris. Kita bisa 

mengemukakan argumen bahwa banyak ahli te~emahan yang 

bisa dimanfaatkan dalam komunikasi atau negosiasi 

internasional. Memang betul, mereka bisa dilibatkan sebagai 

interpreterdalam forum-forum internasional tetapi komunikasi 

bahasa tidak hanya melibatkan bahasa verbal , tetapi juga 

melibatkan bahasa non-verbal seperti mimik, ekspresi wajah, 

dan gerak gerik tubuh, cara memandang lawan bicara yang 

kadang-kadang dapat mempunyai dampak yang lebih besar 

dari pada bahasa verbal. Seorang interpretertidak akan dapat 

meniru ekspresi wajah pembicara pada saat senang atau 

ragu-ragu, atau sangsi , atau menunjukkan ketidak-setujuan 

tentang isi suatu perjanjian misalnya. Apalagi, pada umumnya, 

seorang interpreter duduk di belakang atau di samping 

pembicara. Oleh sebab itu, ketrampilan berbahasa lnggris 
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merupakan salah satu syarat mutlak dalam keberhasilan 

komunikasi internasional. 

Kita sering mendengar dan juga melihat sendiri bahwa 

jumlah sumber daya manusia dan sumber daya alam 

Indonesia sangat besar, sampai-sampai Kus Plus dalam salah 

satu lagunya melantunkan bahwa Indonesia memiliki kolam 

susu, tanah kita adalah tanah surga, dan tong kat bisa tumbuh 

menjadi tanaman. Tapi mengapa survey yang dilakukan oleh 

lembaga internasional menunjukkan bahwa peringkat 

Indonesia dalam bidang pendidikan dan ekonomi masih 

sangat rendah. Pernyataan menteri Singapura dalam suatu 

inagurasi World Education Forum pad a akhir tahun 2006 perlu 

diperhatikan. Beliau menekankan pentingnya pendidikan 

untuk warga negara; 

Globalization and rapid technological evolution have 
considerable impact on education in the 21st century ... " 

"In today's knowledge-based economies, human re
sources have become the key competitive advantage 
of many countries. The education of a country's citi
zens, therefore, becomes a critical factor in determin

ing its future. 

Peryataan menteri Singapura tersebut menunjukkan bahwa 

pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi 

yang sebagian besar dikemas dalam bahasa lnggris. lni juga 

menunjukkan kepada kita bahwa untuk dapat menguasai 

teknologi dalam bidang pendidikan, pengetahuan bahasa 

lnggris menjadi syarat mutlak. Dalam beberapa percakapan 

saya dengan teman-teman dosen yang sudah menyelesaikan 

pendidikan di luar negeri menunjukkan pula bahwa salah satu 

masalah akademik yang mereka hadapi ialah ketrampilan 
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untuk mengemukakan pendapat, atau masalah dalam bahasa 

lnggris baik lisan maupun tulis. Memang mereka berhasil 

menyelesaikan studi pada waktunya (tidak semuanya tentunya 

karena ada masalah non akademik), tetapi dalam konsultasi 

dengan dosen pembimbing , sering ada keragu~raguan , 

kekurang-percayaan diri akan potensi yang mereka miliki 

untuk mengemukakan pendapat atau argumen. Banyak 

kejadian yang lucu yang bersumber dari kekurang-mampuan 

mengemukakan pikiran atau pendapat dalam bahasa lnggris 

sehingga tidak banyak terjadi interaksi bahasa antara 

mahasiswa dengan dosen, yang juga berarti tidak banyak ilmu 

yang dapat disadap dari dosen tersebut. lni tidak berarti bahwa 

tidak terjadi dialog, tetapi kekurang-lancaran komunikasi 

menyebabkan tidak maksimalnya komunikasi dua arah . 

Komunikasi yang maksimal dan efektif ialah komunikasi yang 

terjadi dua arah secara proporsional sehingga masing masing 

pihak dapat contribute to the flow of communication which 

entails the amount of information or knowledge being com

municated. lni tidak terjadi dalam kondisi kurangnya 

ketrampilan menggunakan bahasa I nggris , walaupun 

sebenarnya pengetahuan tentang bidang ilmu yang didalami 

sangat memadai. 

Dalam kehidupan akademik saat ini, kemajuan teknologi 

informasi memungkinkan kita untuk mengakses ilmu 

pengetahuan yang disajikan dalam bentuk jurnal ilmiah 

berbahasa lnggris melalui jaringan internet. Fasilitas seperti 

ini perlu dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar 

investasi yang sudah dikeluarkan tidak sia-sia. Yang perlu 

dipertanyakan apakah pemanfaatannya sudah maksimal , 

apakah sumber daya manusia kita (dosen dan mahasiswa) 
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mau dan mampu menggali sumber ilmu pengetahuan tersebut? 

Jika ada yang memanfaatkan, seberapa banyak ilmu yang 

dapat diserap. Jika pemanfaatannya tidak maksimal, bisa jadi 

kendala utamanya ialah tingkat pengetahuan bahasa lnggris 

yang diperlukan untuk memahami dan menggali pengetahuan 

yang ada di jurnal. Memang banyak buku yang diterbitkan 

dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari 

buku asli berbahasa lnggris. Tanpa mengurangi rasa hormat 

saya kepada para penerjemah, hasil alih bahasa sering tidak 

cocok dengan maksud penulis aslinya. Disertasi Dr. Nababan, 

dosen UNS menunjukkan adanya banyak kesalahan 

terjemahan dari bahasa lnggris ke bahasa Indonesia. Hal ini 

menunjukkan kepada kita betapa pentingnya penguasaan 

bahasa lnggris pada tingkat tertentu yang diharapkan agar 

pemahaman terhadap primary sources atau data primer dari 

publikasi internasional dapat dipahami dengan benar. 

Kemampuan memahami publikasi internasional akan 

memperluas wawasan ilmu pengetahuan secara global dan 

dalam era globalisasi ini, perspektif global sangat dibutuhkan 

agar dapat ikut secara aktif ambll bagian dalam hiruk pikuknya 

perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, 

perlu kiranya dikembangkan sistem pembelajaran yang 

mengakomodasi kemajuan ICT dan mendefinisikan ulang 

paradigma sistem belajar dan pembelajaran. Kemajuan dalam 

bidang teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan 

kita untuk menciptakan model-model pembelajaran yang baru 

dan beragam. Hal ini akan memungkinkan kita untuk 

mengembangan sistem pembelajaran yang menggabungkan 

sistem pembelajaran konvensional dengan sistem pembelajaran 

yang berbasis teknologi. 
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PERLU MEMAHAMI BAHASA 

Sebuah pengalaman tragis mungkin dapat dipelajari 

dari pengalaman Amerika tentang serangan 11 September di 

New York beberapa tahun yang lalu. Masalahnya ialah bahwa 

orang Amerika, menurut Peterson (2002) malas belajar 

bahasa asing dan kemalasan ini harus dibayar mahal dengan 

peristiwa serangan tersebut. Menurut Neii Herman, mantan 

kepala dinas rahasia Amerika (FBI), orang-orang Osama bin 

Laden berhasil dalam penyerangan tersebut karena petugas 

keamanan Amerika tidak dapat memahami bahasa orang

orang bin Laden ketika petugas FBI menyadap percakapan 

pengikut Bin Laden di New York yang tentunya memakai 

bahasa 'Taliban' . FBI tidak mempunyai orang/penerjemah 

yang dapat mengerti bahasa kelompok Taliban. Kemudian 

FBI minta bantuan kepada Pentagon yang kebetulan 

mempunyai sekolah kursus bahasa TimurTengah. Sayangnya 

masalah birokrasi yang berhubungan dengan security tidak 

segera dapat diselesaikan. Lalu FBI minta tolong kepada CIA, 

tetapi CIA tidak mempunyai penerjemah untuk bahasa bahasa 

Timur Tengah, dan akhirnya it was much too late. Terjadilah 

serangan yang membuat seluruh dunia terperanjat. Amerika 

harus membayar mahal karena tidak mengerti bahasa 

"Taliban". Tidak mengherankan bahwa Kepala din as rahasia 

FBI yang baru, Robert Mueller, mengeluarkan pengumuman 

untuk merekrut orang-orang yang dapat memahami bahasa 

Arab, Farsi, dan lain lain. 

Yang ingin saya sampaikan melalui ceritera ini ialah 

bahwa memahami bahasa yang mempunyai dampak besar 

terhadap hajat hidup orang banyak merupakan suatu keharusan 
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agar kita tidak menjadi 'victim of our own ignorance'- menjadi 

korban karena kita acuh tak acuh terhadap bahasa yang 

mempunyai dampak terhadap hajat hidup orang banyak. 

Dalam kaitannya dengan gtobalisasi, bahasa lnggris menjadi 

sarananya; bahasa lnggris telah menjadi bahasa globalisasi. 

Mempelajari bahasa lnggris tidak hanya sekedar mempelajari 

arti kosa kata saja, atau tata bahasanya (yang menjadi momok 

bagi sebagian besar pembelajar bahasa lnggris), tetapi juga 

memahami nuansa nuansa kultural dalam arti luas yang 

terkandung dalam pemakaian bahasa lnggris. Dalam 

pertemuan-pertemuan resmi internasional seperti seminar, 

konferensi, atau negosiasi bisnis yang memakai bahasa 

lnggris, assertivenessyang merupakan salah satu karakteristik 

pemakaian bahasa lnggris sering menjadi faktor penentu 

keberhasilan. Assertiveness merupakan salah satu unsur 

budaya bahasa lnggris yang juga perlu dipahami di samping 

masalah masalah linguistik lainnya. Dalam dunia pendidikan 

kita di Indonesia, pembelajaran bahasa lnggris sebagian besar 

baru menyentuh tataran linguistik saja, belum banyak bergumul 

dengan masalah masalah non-linguistik seperti unsur unsur 

budayanya yang justru sering menjadi faktor penentu 

keberhasilan komunikasi. 

Setahun yang lalu saya bertemu dengan Dr. George 

Quinn, di Pusat Bahasa, UKSW. Beliau adalah kordinator 

mahasiswa Australia yang belajar Bahasa Jawa di Sydney 

University, Australia. Dalam pertemuan tersebut saya bertanya 

mengapa mereka ingin belajar bahasa Jawa. Lalu dijawab, 

mereka ingin memahami Indonesia sebab menurut mereka, 

kondisi Indonesia sangat diwarnai oleh Jawa. Oleh sebab itu, 

menu rut mereka, bahasa Jawa merupakan pintu masuk untuk 
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ni'ernahami 1 ndonesia; 1>u1<an baRasa~ndonesi~.: JiKa :mereka 

dapat memahami Jawa daritbtidayanya; urusan laih~1alh akan 

deng,ah'mudah dapat dipahalnt Memahamfbangsa·rail1 akan 
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pdfitik: 'sO'siaf buC!a§a'.-'fn'i' merl.$ar<:ah'ta~t'an9arl' tfagi :klHr·di 
lembaga pendidikan tinggi d~-h"~-~-kaligus m~fupak~R ~el~~ng 
unftik" menger#Bah{1~~· program-program kerjasatna : inter~ 

n·asibnaPT~rigsRQ:fe~ •parur~Fig ini me#\€'1'JukaA persiEfparr 

dard<:ete~€lgami~~ojtrdkamnasyat11katdankuttut 

aKauerhrK!~a~~;BerlftfaWa~arrinfernasiooat: · : - ~ ""' 

·:: :::;.; ;1 ,: :f3'8hii§aJ't-~!¥~ \teifeftumOO}'ati-i s'ara-n-a k6muf-1fRasi; 

internasionaVdan · ·:t!ftpaR~F·rnell Csek~tar :35mooorooo · orat~g 

sebagai bahasa pertama dan ~e~j~r,.4,QQ.QOO, OOO . Q~~ng. 

sebagai bahasa kedua a tau baha~a ~~ki~~- '(kita~~~.· ·1'99'6f ~~;, 
ju.ml~t;r, pr:Cii.l\19.: ya,ng JT-)~mqkai; - baha~ J(lggr,is .-akan ·terus 

bef,tambah ~ se}alan, dengan ~@mbahan. ·,penduduk dunia, 

P~:mtif]gnya -bahasa. lnggr!~ bukan terletak pada besar-nya 

jumlahorang·Y:!3Fl9 memakainya, tetapi terletak pada fungsinya 

s~pagai saf,ana komunikasi antar bangsa. Bahasa lnggris 

pipakaLuntuk r:neny:ampaikan informasi antar negara, l;lahasa 

yang dipakai oleh pebisnis internasional, bahasa yang dipakai 



oleh pejabat negara dalam forum-forum intemasional, bahasa 

yang dipakai dalam bidang maritim dan penerbangan, bahasa 

yang dipakai dalam budaya, film, musik, dll. Bahasa lnggris 

dipakai sebagai medium komunikasi dalam surat kabar dan 

berita. Delapan puluh persen data komputer diproses dan 

disimpan dalam bahasa lnggris. Komunikasi satelit memakai 

bahasa lnggris. Lebih dari setengah jumlah surat kabar di 

dunia memakai bahasa lnggris. Di India saja, ada tiga ribu 

majalah diterbitkan dalam bahasa lnggris. Di banyak negara, 

siaran televisi memakai bahasa lnggris, termasuk Indonesia 

melalui saluran Metrq. TV, China melalui CCTVnya. Karena 

siaran televisi dapat diakses dari berbagai negara, banyak 

demonstrasi menggelar spanduk dengan tulisan bahasa 

lnggris agar dapat dimengerti oleh pemirsa dan pers 

internasional di berbagai negara. 

Bahasa lnggris juga dipakai dalam dunia bisnis intemasional, 

diplomasi, dan sains. Bahasa lnggris dipakai oleh organisasi 

internasional termasuk Perserikatan Bangsa Bangsa. Bahasa 

lnggris juga dipakai dalam makalah untuk konferensi 

intemasional bahkan banyak jurnal yang bukan berbahasa 

lnggris memakai bahasa lnggris dalam abstraknya. 

BAGAIMANA SIKAP KITA? 

Uraian di atas menunjukkan adanya tantangan bagi 

perguruan tinggi untuk mendesain sistem pembelajaran bahasa 

lnggris bagi mahasiswa dan dosen dan mempersiapkan 

mereka untuk dapat berperan secara aktif dalam globalisasi. 

Bekal yang harus dimiliki ialah ketrampilan menggunakan 

bahasa lnggris baik lisan maupun tu lis. Lembaga pendidikan 
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tinggi harus membuat rencana strategis yang bertujuan untuk 

meningkatkan competitive advantage dalam berbagai bidang. 

Salah satu strategi yang bisa ditempuh ialah mendesain 

program Enf}ish for Specific Purposes (ESP). ESP bisa dirancang 

untuk tujuan akademik (EAP: English for Academic Purposes), 

misalnya untuk memahami jumal ilmiah dalam bidang studi 

tertentu, atau untuk menulis reviewdalam bidang studi tertentu. 

Jadi EAP dirancang untuk membantu mahasiswa selama 

mereka studi. ESP dapat pula dirancang sebagai persiapan 

mencari pekerjaan (EOP: English for Occupational Purposes). 

EOP adalah program pengajaran bahasa lnggris untuk tu juan 

tujuan profesional, misalnya mempersiapkan mahasiswa 

untuk menjadi eksekutif, atau menjadi sekretaris, atau akuntan, 

atau public relations officer, dll. Program ini tentunya 

ditawarkan mendekati akhir program studi ketika mahasiswa 

berpikir untuk mencari pekerjaan. 

Konsep dasar dari EAP dan EOP ialah bahwa program 

pembelajaran bahasa lnggris harus didasarkan kepada tujuan 

mempelajari bahasa tersebut. Pada tingkat perguruan tinggi 

tentu tujuan belajar bahasa lnggris berbeda dengan tujuan 

belajar di sekolah menengah. Oleh sebab itu model 

pembelajaran bahasa lnggris di perguruan tinggi harus 

berbeda dengan model pembelajaran di sekolah menengah. 

Learning needs dan target needs mahasiswa harus 

diidentifikasi. Learning needs adalah ketrampilan yang 

dibutuhkan oleh mahasiswa dalam mempelajari bahasa 

lnggris. Target needs adalah kebutuhan bahasa lnggris di 

tempat kerja yang menjadi tu juan akhir mempelajari bahasa 

lnggris. Tujuan inilah yang perlu dianalisis agar dapat 

menentukan ketrampilan macam apa yang dibutuhkan. 
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Dengah demiki::it'i; pr0gram pembelajaran dapat diarahkan 

Lii'l'tul( ·tujUah ·yang 'fcla§!,; Peflu·-·diperhatikan bahwa ctujlian 

perrl"l)elafaY·an 'bahasa: rnggris: ha~n.is,me~dLrl<iufiQ tujuari <pro: 
grarifsl~di?Aila bei5erapa 'pertaniaan'-pentrnQ'2yang perlu 
d.ip·erHntba·rigkan 'd'a1<frtf'::rn"engrdenlifiKa·sr· kebutuhan 
~<:etrampffa'n : meilggunakan, baha'sif- lngg·ris ·{HUtttiinson: & 

watsrs::·· 1-987)/ antaratain:·y;) whjhs' tht:' tan§uagficmJeded? 
(ii)' how'wiltthe 'ltifirjuage tie' used? (ill) woo wl1Nhe1teahier ·use 
th'i::flarlg"i/tJge;Witfi? riVJ~Wiwie wilrtfl~'7ahguafle tJ& 'Used'! "'ahd 
(vj When·will·the'/afftJI.Jagfi 6el.ised1Jawabarr Elan1Jerlany·aan 
perta'n~a·an :~s·eperfi<'fr'it~ · aRah · r'll'e'riJad V~· laf'ld'<fsari: 'iint~k 

me·~ rrean§ · prci~fc:frhpemoelafa ian 6ahas'~'Jftfi'fi9~is ·: coeng ari 
demiki~Fi per~uruan trriggiakanQEiPatmeJa'ksan'aRan m~it1ya 
S'ebagaFag~'nt ofbf.ianf;'e, 'Salah·s'9fiiuns&r'd~lam Tri Dhamia 
petg'uft:.HfrHiiiggt'1 ' <" ' :~· . ; r:y ,~ , >i•:: -·i ··· ::"' . <_~; · ,. , 
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sosiolinguistik mancakup hal-hal yang menjadikan suatu 

ujaran berterima (appropriate) sesuai dengan komponen 

communicative event seperti yang dikemukakan oleh Hymes 

(1968). Aturan-aturan tentang discourse mencakup aturan

aturan yang lebih luas dari tataran kalimat, seperti aturan 

tentang cohesion dan coherence. Kompetensi strategik 

menunjuk kepada kemampuan verbal dan non-verbal yang 

diperlukan untuk mengatasi kesulitan dalam mengungkapkan 

suatu pikiran atau suatu ide yang disebabkan oleh kemampuan 

berbahasa yang tidak memadai. 

Menurut pendapat saya, dalam mengembangkan 

program pengajaran bahasa lnggris, ketiga kompetensi 

berbahasa yang disebutkan di atas perlu diintegrasikan mulai 

dari desain silabus sampai kepada proses belajar mengajar 

di kelas. Menu rut Brown (2001 :43) pendekatan pengajaran 

bahasa seyogyanya berdasarkan pada prinsip berikut: 

1. Tujuan belajar ialah untuk mengembangkan semua 

komponen kompetensi komunikatif (gramatik, 

discourse, sosiolinguistik, strategik, dan pragmatik). 

2. Kegiatan belajar-mengajar didesain untuk melatih 

pembelajar menggunakan bahasa secara bermakna 

dalam konteks yang otentik. 

3. Kelancaran berbahasa (fluency) dan ketepatan 

gramatik (accuracy) dianggap sebagai dua aspek 

kemampuan berbahasa yang sa ling melengkapi. 

4. Kegiatan belajar mengajar di kelas diarahkan untuk 

mengembangkan ketrampilan berbahasa yang dapat 

dipakai oleh pembelajar ketika dia membutuhkan 

bahasa di luar kelas. 

Prinsip-prinsip terse but di atas dapat diakomodasi jika model 
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pembelajaran dirancang berdasarkan task yang merupakan 

realisasi dari pendekatan pembelajaran ESP di perguruan 

tinggi. lstilah task dalam bidang pengajaran bahasa dapat 

diartikan sebagai tugas yang diberikan kepada pembelajar 

untuk menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan dengan 

menggunakan bahasa yang dipelajari . Pengertian ini dapat 

dilihat dari tiga definisi di bawah ini. 

1. A piece of work undertaken for oneself or for others, 

freely or for some reward. Thus, examples of tasks 

include painting a fence, dressing a child, filling out a 

form, buying a pair of shoes, making an airline 

reservation, borrowing a library book, taking a driving 

test, typing a letter, weighing a patient, sorting letters, 

taking a hotel reservation, writing a cheque, finding a 

street destination and helping someone across a road . 

In other words, by 'task' is meant the hundred and one 

. things people do in everyday life, at work, at play, and 

in between (Long, 1985: 89). 

Pengertian task dalam definisi ini bersifat non-pedagogic, 

artinyajenis pekerjaan atau tugas yang dinyatakan didalamnya 

mengacu pada jenis pekerjaan yang dilakukan orang di luar 

konteks pelajaran bahasa. 
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2. An activity or action which is carried out as the result of 

processing or understanding language (i.e. as a re

sponse). For example, drawing a map while listening to 

a tape, listening to an instruction and performing a com

mand, may be referred to as 'tasks'. Tasks may or may 

not involve the production of language. A task usually 

requires the teacher to specify what will be regarded as 



S'-lccessful completion of the task. (Richards, Platt and 

Weber, 1986: 289). 

Dalam definisi ini, pengertian task m~ngacu pada 

pembelajaran bahasa atau kegiatan yang dilakukan oleh 

pelajar dalam belajar bahasa. Task harus mempunyai tu juan 

yang jelas. Untuk mencapai tujuan, ketrampilan berbahasa 

diperlukan baik ketrampilan untuk memahami maupun 

ketrampilan menggunakan bahasa. 

3. A piece of classroom work which involves learners in 

comprehending, manipulating, producing or interact

ing in the target language while their attention is prin

cipally focused on meaning rather than form. The task 

should also have a sense of completeness, being able 

to stand alone as a communicative act in its own right' 

(Nunan, 1989:10). 

Dalam pengertian ini, task dalam pembelajaran bahasa 

menekankan kegiatan berbahasa yang lebih mengutamakan 

komunikasi, bukan tata bahasa dan berorientasi pada tujuan. 

Jadi task dalam pelajaran bahasa dapat diartikan sebagai 

tugas yang terencana, yang mempunyai tujuan yang jelas 

dan dalam proses mencapai tujuan belajar diperlukan 

ketrampilan berbahasa yang menekankan makna dan tata 

bahasa. 

DASAR TEORITIS 

Teori yang dijadikan dasar pendekatan ini ialah 

interactionist theory (Pica, Kanagy, & Falodun, 1993). Teori ini 

mengatakan bahwa cara yang paling efektif untuk belajar 
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bahasa ialah melalui interaksi. Di kelas ada banyak kesempatan 

untuk mendengar dan memahami kata-kata baru, bentuk

bentuk kalimat maupun kaidah-kaidah tata bahasa. 

Pembelajar dapat saling bertukar pendapat, bertukar pikiran 

dengan sesama pembelajar maupun dengan guru atau dosen. 

Tujuan komunikasi bukan semata-mata untuk melatih 

kemampuan memakai bentuk-bentuk bahasa tetapi juga untuk 

melatih kemampuan berbahasa sebagai sarana untuk 

bertukar pikiran atau pendapat dalam usaha untuk mencapai 

tu juan dari tugas yang diberikan (task goa~. Dalam hubungan 

ini, Long (1983, 1996) mengemukakan bahwa pembelajaran 

dapat terjadi jika pembelajar memperoleh input yang dapat 

dimengerti (comprehensible input) sebagai hasil dari interaksi 

bahasa yang bermakna. 

lmplikasi dari pendapat ini ialah bahwa agar terjadi 

pembelajaran bahasa di kelas, perlu diciptakan kesempatan 

bagi pembelajar untuk mangadakan interaksi bahasa sebab 

interaksi bahasa merupakan prasyarat penting untuk terjadinya 

pemerolehan bahasa. Ha I ini dapat terjadi jika kegiatan bel ajar 

bahasa dirancang melalui pelajaran yang berdasarkan pada 

task atau pemberian tug as. Bahan pelajaran yang dianggap 

dapat mendorong pemerolehan bahasa ialah bahan pelajaran 

yang, antara lain (EIIis, 2000): 
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a. mengharuskan pelajar untuk saling bertukar informasi, 

b. berisi informasi yang harus disampaikan dengan cara 

dua arah, 

c. mempunyai tujuan yang jelas, 

d. mengandung masalah yang harus dipecahkan 

bersama. 



Dasar teoritis yang kedua ialah bahwa task dapat 

mendorong proses pemerolehan bahasa yang mencakup 

kelancaran berbahasa (fluency), ketepatan tata bahasa (ac

curacy), dan kompleksitas bahasa (complexity). Kelancaran 

berbahasa menunjuk pada kemampuan untuk menggunakan 

bahasa pada waktu berkomunikasi. Ketepatan berbahasa 

menunjuk pada kemampuan untuk menggunakan kaidah

kaidah bahasa (tata bahasa), sedangkan kompleksitas bahasa 

menunjuk pada tingkat penguasaan bahasa pada suatu saat 

tertentu. Bahan pelajaran (task) dapat dirancang untuk melakukan 

kegiatan belajaryang menekankan aspek kelancaran berbahasa, 

tata bahasa, atau aspek kompleksitas penguasaan bahasa. 

lmplikasi dari teori ini ialah bahwa perlu diciptakan kesempatan 

belajar melalui bahan pelajaran yang dapat mendorong atau 

mempengaruhi perkembangan ketiga aspek kemampuan 

berbahasa ini. 

Dasar teoritis yang ketiga ialah bahwa task mengandung 

proses pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas 

komunikasi (Yule, 1997). Menurut teori ini, komunikasi yang 

efektif dapat dilihat dari dua segi. Pertama, jelasnya makna 

yang disampaikan oleh penutur, kedua, adanya perhatian dan 

pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh petutur 

dalam komunikasi. Yang pertama menunjuk pada kemampuan 

pembelajar untuk menjelaskan apa yang ingin disampaikan 

dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang diperlukan. 

Yang kedua menunjuk pada kemampuan pembelajar untuk 

memahami informasi atau feedback dari petutur. Teori ini 

menunjukkan bahwa bahan pelajaran perlu mengandung 

unsur yang dapat menciptakan kebutuhan untuk mengadakan 

interaksi dua arah dengan memakai bahasa. 
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Dasarteoritis keempat diambil dari sociocultural theory 

yang mengatakan bahwa dalam komunikasi, orang akan 

melakukan aktivitas secara bersama-sama sesuai dengan 

tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian 

dalam bidang ini (EIIis, 2000) menunjukkan bahwa komunikasi 

bahasa bergantung kepada interaksi antara penutur dan 

petutur, bukan karakteristik dari task itu sendiri. Task yang 

sama dapat menghasilkan kegiatan bahasa yang berbeda 

jika dilakukan oleh orang yang berbeda dalam waktu yang 

berbeda. Teori ini juga mangatakan bahwa pembelajaran 

bahasa dapat terjadi melalui interaksi yang melibatkan bahasa 

itu. Pada tahap tahap awal, pembelajar perlu bantuan dari or

ang lain (guru) untuk memahami aspek aspek tertentu dari 

bahasa. Namun dalam perkembangan selanjutnya, setelah 

memahami aspek bahasa tersebut, pembelajar tidak lagi 

memerlukan bantuan dari orang lain untuk mengungkapkan 

atau menyampaikan informasi dengan menggunakan aspek 

bahasa tertentu . Dengan cara ini interaksi sosial yang 

melibatkan pemakaian bahasa dapat membantu pembelajaran 

bahasa. lni menunjukkan bahwa untuk terjadinya proses 

pembelajaran, perlu dirancang kegiatan belajar bahasa yang 

melibatkan pembelajar dalam interaksi sosial di m ana mereka 

dapat saling membantu. 

PENUTUP 

lbu-ibu, bapak-bapak, serta hadirin yang saya hormati, 

Bahasa lnggris sebagai sarana komunikasi internasional dan 

sarana pengembangan iptek harus kita kuasai jika kita ingin 

meningkatkan kual itas sumber daya manusia melalui 

pendidikan di perguruan tinggi dan jika kita ingin berperan 
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aktif dan dapat memberikan sumbangan yang bermakna 

dalam forum-forum nasional maupun internasional. Fe nomen a 

EGP sangat contiguous- dapat menular dengan cepat seperti 

flu burung jika kita tidak serius menanggapi gejala ini. UKSW 

sebagai lembaga ilmiah perguruan tinggi mempunyai aset 

SDM yang sangat bagus yang dapat dikerahkan untuk 

menghadapi tantangan globalisasi. 

Sebagai penutup dari pidato pengukuhan saya, mari 

kita sambut himbauan presiden Susilo Bambang Yudoyono 

sehubungan dengan masalah globalisasi. Dalam sambutan 

pembukaan Gelar Produk Kerajinan Indonesia di Jakarta pad a 

tanggal 23 Maret 2006 beliau berkata, 

"Giobalisasi telah datang, suka atau tidak suka, sebagai

mana datangnya mu si m hujan dan panas di negeri kita. 

Globalisasi mendatangkan peluang dan tantangan, 

kebaikan dan keburukan, kompetisi dan kerja sama. 

Karena itu, sikap yang paling baik adalah mari dengan 

cerdas dan bijak berusaha mendapatkan peluang, 

bekerja sama, dan memilih yang baik dari globalisasi" 

Bapak presiden menghimbau kita untuk tidak gamang dan 

tidak ragu-ragu menghadapi globalisasi. 

lbu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin sekalian, 

Demikian pidato pengukuhan saya, mudah-mudahan dengan 

pertolongan Tuhan dan doa anda semua saya dapat dengan 

bijak mengabdikan diri untuk kemajuan ilmu yang selama ini 

saya gel uti dan untuk mempersiapkan para mahasiswa dalam 

menghadapi tantangan globalisasi. Terimakasih banyak atas 

kedatangan dan kesabaran anda semua untuk mendengarkan 

pidato pengukuhan saya. 
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