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I  Pucuk Dicinta, ...tiba 

Sampai sekarang masyarakat awam hanya mengenal istilah kamus jika mereka 
hendak mencari makna kata. Padahal, para terpelajar mengenal beberapa istilah 
untuk himpunan kata-kata yang mendapatkan penjelasan makna, misalnya, 
ensiklopedi, leksikon, glosarium, daftar istilah. Jenis kamus dalam pengertian 
umum yang belum diketahui ialah tesaurus. Oleh karena itu, sebelum saya 
bicarakan tentang Tesaurus Bahasa Indonesia susunan Eko Endarmoko (TBI 
Ek.), ingin saya jelaskan sejarah singkat tesaurus dan pemutakhiran tesaurus.  

1. Nama Peter Mark Roget telah diabadikan dan dihubungkan dengan 
tesaurus. Secara international kita mengenal judul Roget's International 
Thesaurus (RITH). Pada tahun 1852 terbitlah tesaurus yang pertama karya 
Peter Mark Roget dengan judul Thesaurus of English Words and Phrases 
Classified and Arranged so as to Facilitate the Expression of Ideas and 
Assist on Literary Composition. Tujuan utama penyusunan tesaurus ini 
ialah untuk membantu para penulis menemukan kata bermakna yang 
cocok dan tepat untuk mengungkapkan ide mereka. Oleh karena itu, Peter 
Mark Roget mengelompokkan kata-kata dalam tesaurusnya berdasarkan 
hubungan ide clan konsep. Tesaurus ini menghimpun 250.00 kata yang 
dikelompokkan dalam 1042 ide clan konsep (RITH 1979, xvii-xxiv; 
Bloomsbury Thesaurus 1997, v-vi; Teori Semantik, Parera 2004, 140;)  

2. Hartmann (Teaching and Researching Lexicography 2001) memberikan 
definisi tesaurus "a reference work that provides information on the 
vocabulary of language or language variety, concentrating on synonimy 
and other sense relations between the words, ussually arranged in thematic 
order" (hlm. 180).  

3. Sejak terbitnya tesaurus yang pertama oleh Peter Mark Roget (1852) dan 
telah mengalami beberapa kali terbit dan cetak ulang dengan 
pengembangan dan penambahan, penyusunan tesaurus telah mengalami 
beberapa versi. Peter Mark Roget telah menyusun tesaurusnya dengan 
klasifikasi ide/konsep dan relasi antarmakna, Bloomsbury Thesaurus telah 
disusun secara tematis tentang hubungan antarmakna yang bersinonim, 
tesaurus Collins, Webster, dll telah disusun secara alfabetis hubungan 
antarmakna yang bersinomim. Malah Collins, Webster, dan beberapa jenis 
tesaurus telah menggabungkan kamus dan tesaurus dalam satu buku yang 
berjudul kamus dan tesaurus dan disusun secara alfabetis berdasarkan 
alfabet kamus. 
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4. Bloomsbury Thesaurus. Penyusunan dan penerbitan Tesaurus Bloomsbury 
pada tahun 1993 merefleksikan betapa perkembangan dan kekayaan 
Bahasa Inggris dewasa ini yang sudah jauh berbeda dengan zaman 
tesaurus pertama Peter Mark Roget. Jika tesarus Roget pada abad ke-19 
(1952) dikembangkan dengan kategori tematik dengan hubungan ide dan 
konsep dengan judul umum "Relation", "Quantity", dan "Order" dalam 
hubungan ide/konsep yang abstrak, maka tesaurus Bloombury Bahasa 
Inggris pada abad ke-20 (1993 dan edisi baru 1997) disusun dengan 
13.000 entri dan dibagi ke dalam 800 kategori. Kekayaan bahasa Inggris 
pada abad 20 sangat membantu generasi muda memahami makna bahasa 
Inggris dan dengan bebas dapat memanfaatkannya. Tesaurus ini 
dilengkapi dengan daftar kata, indeks, rujuk silang, dan kutipan-kutipan 
yang memperkuat pemahaman (Bloomsbury Thesaurus, New Edition, 
1997, setebal 12001 halaman, dengan ukuran huruf kecil; Tesaurus ini 
dieditori oleh Fran Alexander dengan sejumlah kontributor dan konsultan. 
(tesaurus ini saya beli di Jakarta untuk melengkapi koleksi tesaurus saya).  

5. H. Steinhauer, Universitas Leiden, dengan artikelnya "Menuju Tesaurus 
Bahasa Indonesia" (dalam majalah Pembinaan Bahasa Indonesia, jilid V, 
tahun 1984 hlm. 11-31) mengatakan "Tesaurus bahasa adalah inventaris 
(perbendaharaan) kata yang dilengkapi dengan keterangan tambahan kata 
itu, yang sedapat mungkin teperinci. Keterangan tambahan itu 
menyangkut sumber, konteks pemakaian, keterangan gramatikal, ragam 
kekerapan, makna, sejarah, varian-varian, pemakai dan pemakaiannya 
(Iengkap dengan contoh-contoh yang dapat diperluas terus sesuai dengan 
kebutuhan (hlm. 21)." Data hasil catatan dan amatan ini tentu harus 
disimpan secara otomatisasi dalam komputer.  

6. Bagaimana dengan Tesaurus Umum Bahasa Melayu (1990; 789 
halaman)? Tesaurus ini dibagi dalam dua bagian: bagian tesaurus dan 
bagian pentunjuk. Dalam bagian tesaurus terdapat 1000 kata masukan dan 
setiap kata masukan diikuti oleh lima hingga sepuluh kata turunan. Bagi 
setiap kata turunan, disenaraikan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, 
berdasarkan makna dan penggunaan perkataan-perkataan tersebut dalam 
ayat. Lebih kurang 15.000 perkataan telah dikumpulkan dan perkataan-
perkataan tersebut telah disenaraikan di bagian petunjuk pada bagian akhir 
tesaurus tersebut.  

II 

Berdasarkan paparan singkat di atas sebagai sumber informasi dan kesepakatan 
umum tentang struktur sebuah tesaurus, tibalah saya untuk membicarakan atau 
mengupas atau meresensi Tesaurus Bahasa Indonesia yang untuk pertama kali 
terbit untuk khalayak pencinta dan pemakai Bahasa Indonesia pada awal abad 
ke-21 ini.  
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1. Catatan saya yang pertama ialah pengucapan hormat yang tinggi dan 
terima kasih yang besar (menghormati dan berterima kasih) kepada 
penyusun tesaurus ini. Jika saya membandingkan karya-karya besar 
tesaurus bahasa Inggris, maka dapat saya katakan bahwa penyusun 
Tesaurus Bahasa Indonesia (TBI) ini seorang yang berani, nekad, dan 
ulet. Pada umumnya, tesaurus disusun oleh sebuah tim pakar dan ahli 
bahasa dengan sponsor sebuah lembaga yang berwibawa dan ternama atau 
penerbit besar yang mendunia dan berwibawa pula. Sumber data dan 
rujukan tim pun beraneka ragam dan penuh nilai. Akan tetapi, Tesaurus 
Bahasa Indonesia disusun oleh hanya satu orang dengan pengalaman 
yang cukup pas dan keberanian yang besar, yakni Eko Endarmoko. la 
dapat disejajarkan dengan W. J. S. Poerwadarminta penyusun Kamus 
Umum Bahasa Indonesia (KUBI, 1953) yang mengumpulkan data 
seorang diri, mencatat, dan memberikan makna yang empiris dan terpakai. 
Baru setelah 53 tahun, yakni 2006, terbitlah sebuah tesaurus bahasa 
Indonesia yang disusun seorang diri pula, Eko Endarmoko, dan 
diterbitkan pula oleh sebuah penerbit ternama dan berwibawa di Indonesia 
dewasa ini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Akan tetapi, apakah inilah 
sebuah tesaurus?  

2. Catatan saya yang kedua ialah catatan sebagai seorang pemerhati bahasa 
dan linguis swasta. Eko adalah seorang pemerhati bahasa dan bukan 
seorang linguis apalagi seorang leksikograf. Akan tetapi, dengan tesaurus 
ini, ia kelak menjadi seorang leksikograf bahasa Indonesia, khusus untuk 
tesaurus. Oleh karena itu, resensi saya dari segi teori saya batasi pada 
kehendak dan keinginan penyusun tesaurus ini seperti ia katakan dalam 
"Mukadimah" dan "Tentang Tesaurus ini" dan bagaimana penerapannya 
dalam penyusunan tesaurus ini.  
Isi "Mukadimah" dan "Tentang Tesaurus ini" tumpang tindih, separuh-
separuh tentang isi, konsep, dan perjalanan kerja penyusun, serta saling 
membelakangi. Mungkin ada baiknya dalam "Mukadimah" tertulis ucapan 
terima kasih dan proses perjalanan penyusunan tesaurus ini dan "Tentang 
Tesaurus ini" berisikan landasan teori penyusunan dan isi tesaurus, dan 
berakhir dengan "Panduan Pemakaian" seperti telah terdapat dalam 
tesaurus ini.  
Struktur tesaurus ini tidak sebagaimana sebuah tesaurus yang yang berdiri 
sendiri. Tesaurus yang berdiri sendiri disusun berdasarkan ketegori 
hubungan ide dan konsep, atau disusun secara tematis. Sedangkan struktur 
tesaurus yang disusun alfabetis biasanya berjalan seiring dengan struktur 
kamus biasa. Tesaurus semacam ini menjadi bagian integral kamus besar 
yang bersangkutan. Struktur tesaurus alfabetis dapat dijumpai pada 
struktur kamus Collins, Webster, dan beberapa kamus yang lain dengan 
judul kamus dan tesaurus dalam satu buku dengan format yang 
memudahkan pemakai kamus dan tesaurus sekaligus.  
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Pada  umumnya, sebuah tesaurus disusun (sesuai kesepakatan awal) 
berdasarkan hubungan ide dan konsep, atau disusun secara tematik. 
Tesaurus Roget disusun berdasarkan hubungan ide-konsep, tesaurus 
Bloomsbury disusun secara tematik dengan kategori keilmuan sesuai 
dengan perkembangan pemakaian bahasa (Inggris) abad ke-20 dan 
dikategorikan lagi ke dalam hubungan ide dan konsep yang terdapat 
dalam pikiran seorang penulis dan atau pemakai bahasa yang aktif dan 
kreatif.  
Penjelasaan ini penting disampaikan agar pemakai tesaurus dan 
masyarakat awam Indonesia yang belum mengenal bentuk tesaurus tidak 
menerima dan tidak berpendapat bahwa tesaurus model Eko adalah 
tesaurus yang baku berlaku.  

3. Pertanyaan saya yang ketiga ialah apakah ada perbedaan antara tesaurus 
dan kamus, apalagi kamus sinonim, kamus idiom, atau kamus ungkapan. 
Pengguna kamus dan pengguna tesaurus berbeda tujuan. Pengguna kamus 
mencari informasi dan keterangan tentang makna sebuah kata. Pengguna 
tesaurus, pada pihak yang lain, mulai dengan sebuah ide atau konsep (ia 
telah memiliki kata tertentu) dan mencari kata tertentu atau kata sinonim 
lain yang dapat menggambarkan ide atau konsepnya secara lebih tepat dan 
bervariasi sesuai dengan konteks, atau penulis ingin mencari variasi 
penggunaan kata agar terhindar dari pemakaian yang berulang-ulang, atau 
ingin mencari sebuah kata yang khusus yang menggambarkan ide/konsep 
yang khusus pula. Tesaurus berisikan kekayaan atau bank kosakata dari 
bahasa tertentu. Untuk kepentingan itu, penulis akan berpaling ke tesaurus 
bahasa yang bersangkutan jika telah ada tesaurusnya. Jadi, tesaurus 
sebagian besar melayani keperluan penulis dan pemakai bahasa yang 
kreatif dan produktif. Misalnya, saya ingin mencari kata yang tepat 
merefleksi ide tentang tempat. Dalam tesaurus saya menemukan 'Iokasi, 
situs, plasa, ruang, arena, lapangan, gelanggang, dst.' Saya bisa memilih 
kata mana yang dapat menggambarkan ide saya dengan tepat sesuai 
dengan konteks. Untuk itu, saya cukup membuka kamus umum/besar atau 
kamus sinonim. Lain halnya dengan tesaurus. Dalam tesaurus 
Bloomsbury, misalnya, untuk menemukan konsep/ide yang berhubungan 
dengan tempat harus dicari pada kategori Spatial Relation.  

Lain halnya dengan kata mungkin. Kata mungkin mempunyai sinonim 
dengan 'barangkali, boleh jadi, mentak, peluang, kans' (TBI Ek., him. 422). Oi 
sana tidak saya temukan kategori ide hubungan apa pun juga. Saya dapat 
mencarinya di dalam kamus sinonim atau kamus umum biasa. Pikiran saya 
tidak berkembang sam a sekali. jadi, apa bedanya tesaurus dengan kamus 
sinonim?  
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III 

Bagian ketiga dari resensi ini berhubungan dengan isi kamus. Penyusun 
mengatakan "... tesaurus ini tentu saja hanya mencantumkan sinonim kata dan 
kelompok kata" (TBI Ek., hlm. viii). Di halaman yang lain penyusun 
menyampaikan pula "Kesinoniman yang disajikan di sini adalah kesamaan 
makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata jadian, dan kelompok kata 
atau frase". (TBI Ek., hlm. xviii).  

Nah, mari kita ikuti saja kemauan penyusun. Apakah ia konsisten, 
apakah ia tidak keliru, atau apakah ia tidak kesasar, apakah ia lupa, atau apakah 
ia ...?  

Sinonim kata mungkin dapat kita ketahui dan pahami. Akan tetapi, 
bagaimana dengan makna "kelompok kata"? Ada kelompok kata bermakna 
gramatikal, misalnya, ayam goreng, tempat tidur, kandang ayam, buku ajar. 
Ada pula kelompok kata telah bermakna idiomatis, misalnya, kaki tangan, 
tangan kanan, naik kuda hijau, meninggal dunia, turun tangan. Dikatakan pula 
oleh penyusun "kesamaan makna yang berjalinan ...” Pertanyaan saya ialah 
apa yang dimaksudkan dengan "kesamaan makna yang berjalinan". "Berjalinan 
apa?"  

Pernyataan "kesamaan makna yang berjalinan di antara kata dasar, kata 
jadian, dan ..." menimbulkan pertanyaan. Apa yang diartikan dengan "kata 
jadian"? Kata perbuatan bukan kata jadian, melainkan kata turunan, yakni kata 
yang diturunkan dari sebuah kata dasar, di sini kata dasar verbum buat. Nah, di 
mana letak kesamaan makna (yang berjalinan?) di antara kata dasar dan "kata 
jadian"?  

Terlepas dari semua yang telah saya katakan dan akan saya katakan, 
pertama-tama harus saya akui bahwa penyusun tesaurus telah bekerja keras, 
ulet, pantang mundur. Kosakata dan padanan makna sinonim antarkata telah ia 
kumpulkan dengan tekun sekali. Tentu tabungan kata yang ia miliki tersimpan 
dengan rapi di kartotek (zaman dulu) atau di komputer yang dengan mudah ia 
utak-utik (zaman sekarang).  

Kesesatan  

Sebuah buku memang menyebarkan pencerahan, imaginasi, dan butir-butir 
yang memberikan kemudahan-kemudahan. Akan tetapi, sebuah buku pun dapat 
menyebarkan kebohongan, kebodohan, dan mungkin juga kesesatan. Demikian 
juga dengan buku tesaurus atau TBI Eko ini. Saya belum mempunyai cukup 
waktu untuk menjelajahi isi kamus setebal ini. Jika saya harus lakukan 
penjelajahan ini, pasti saya akan menjadi asisten dari Eko dan memerlukan 
sebanyak waktu atau lebih banyak waktu daripada waktu Eko menyusun 
tesaurus ini. Oleh karena itu, saya lakukan uji petik saja terhadap sebagian 
kecil kosakata yang terdapat dalam tesaurus ini. Uji petik ini akan menjadi 
contoh saja tentang kecerahan atau kebodohan atau kebohongan dan atau 
kesesatan.  



Jos Daniel Parera 

 106

Dalam deret abjad A saya tidak menemkukan kata abangan (hlm. 2) 
yang berarti "golongan masyarakat yang menganut agama Islam, tetapi tidak 
melaksanakan ajaran secara keseluruhan" (KBBI 1993, hlm. 1). Apakah 
memang kata abangan ini tidak mempunyai sinonim? Ada kata abstraksi (hlm. 
3) yang disinonimkan dengan genera/isasi. Apakah ini tidak sesat? Ada kata 
asbtrak disinonimkan dengan hipotetis, ideal, konseptual, teoritis, 
transendental (hlm. 3). Saya tidak tahu apa memang ini variasi dari makna 
abstrak atau salah konsep. Mengapa dalam deratan kata adibintang (hlm. 6) 
tidak terdapat adibusana dan emas adi? Mengapa dalam entri adu tidak 
terdapat bentuk beradu yang berarti "tidur, beristirahat" dalam contoh 'Raja 
dan permaisuri sedang beradu' (KBBI 1993, hlm. 808; KUBI 1999, hlm. 17). 
Sinonim kata agung (hlm. 10) tidak disusun secara alfabetis.  

Sebelum kita meninggalkan abjad A, ada beberapa catatan mengenai 
kata serapan dari bahasa Arab yang pakai sebagai contoh. Dalam bahasa 
Indonesia kata serapan amanat (hlm.19) mempunyai bentuk kembar amanah 
yang dalam KBBI dibedakan makna mereka. Dalam tesaurus Eko tidak 
terdapat entri amanah. Padahal, terdapat prototipe yang sarna pada berkat dan 
berkah, ibadah dan ibadat, hikmah dan hikmat yang dalam tesaurus Eko 
dirujuksilangkan.  

Pada halaman 12 salah satu sinonim dari entri ajudan adalah 
kepercayaan. Padahal, makna kepercayaan bukan 'orang', kecuali dalam 
bahasa percakapan tidak standar 'ia kepercayaan saya'.  

Mari kita beralih ke abjad B. Untuk memasuki abjad B, saya terpaksa 
harus membatasi diri saya untuk membahas butir demi butir. Dalam hubungan 
abjad B, saya selalu tergelitik oleh perbedaan antara kata bela dan bEla. Saya 
belajar kosakata bahasa Indonesia dari KUBI Poerwadarminta. Dalam KUBI 
(1999,  hlm. 107) Poerwadarminta selalu mengingatkan akan perbedaan antara 
bela dan bEla. Salah kaprah penggunaan dua kata ini telah berlangsung lama 
dan akhirnya KBBI pun harus mengakui kesalakaprahan ini (KBBI 1993,  hlm. 
107). Saya hanya mengutip contoh dari KUBI 'pembelaan perkara itu 
diserahkan kepada Sujudi, S.H.; memperkukuh pembelaan negara, pidato 
pembelaan’ (KUBI 1999, hlm. 107). Nah, tesaurus Eko mengikuti salah kaprah 
tersebut dengan dengan memasukkan entri pembEla sebagai sinonim 'advokat, 
ajuster, penasihat hukum, pengacara, pokrol’ (TBI Ek., hlm. 66).  

Dalam hubungan dengan abjad B, saya pertanyakan pemberian makna 
sinonim untuk frase atau kelompok kata. Mengapa dalam entri buka tidak 
terdapat frase buka mata, buka puasa, buka suara, dsb.? Apakah tidak sinonim 
untuk frase-frase tersebut? Apalagi turunan bahasa percakapan buka-bukaan?  

Mari kita ke abjad C. Untuk abjad ini, saya hanya mengingatkan 
perbedaan antara pergeseran makna dan perubahan makna. Pergeseran makna 
memungkinkan timbulnya polisemi. Akan tetapi, perubahan makna 
menyebabkan adanya entri baru yang homonim dan atau homograf. Untuk itu, 
saya kutip contoh kata canggih. Dalam TBI Ek. (hlm. 113), Eko memberikan 
makna dalam tiga arti (sebagai polisemi), padahal menurut saya kata canggih 
telah mengalami perubahan makna dari makna dasar 'cerewet, bawel, dsb.' ke 
makna baru 'ruwet, pelik, ilmiah, dsb'. Jadi, seharusnya ada dua entri untuk 
kata canggih. Contoh semacam ini mungkin akan cukup banyak dijumpai 
dalam TBI Ek. ini.  
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Kata selingkuh (TBI Ek., hlm. 570), misalnya, masih memberikan 
makna selingkuh dengan makna umum 'serong, seleweng' dst. Padahal, kata 
selingkuh telah mengalami perubahan makna pada abad 21 ini. Makna baru 
yang diperoleh kata selingkuh 'hubungan seks yang tidak sah antara dua orang 
yang telah berkeluarga sah dengan orang lain alias berzina' tidak terdapat 
dalam TBI Eko. Mengapa kata angkatan, berangkat, bertolak, dan meninggal 
tidak diterima pula sebagai kata yang telah mengalami perubahan makna dan 
patut diperlakukan sebagai entri tersendiri, dan bukan sebagai subentri kata 
angkat, tinggal, dan tolak?  

Mungkin banyak kesesatan yang perlu dicermati lagi. Misalnya, kata 
persuasi (TBI Ek., hlm. 472) disinonimkan dengan 'agitasi' yang merupakan 
antonimi dari persuasi (sesat, bukan?), kata wisma (TBI Ek., hlm. 711) hanya 
disinonimkan dengan 'penginapan, pesangggrahan', kata egoisme (TBI Ek., 
hlm. 167) sebagai entri tersendiri disinonimkan dengan 'keakuan'. Di sini 
Eko.mengingkari makna morfologis "-isme" yang berarti 'aliran, paham'. Pada 
halaman 167 terdapat entri ego, egois, egoisme, dan egoistis, tetapi pada 
halaman 437 hanya terdapat entri optimistis dan tidak terdapat kata/entri 
optimisme, optimis, dan pada halaman 473 hanya terdapat entri pesimisme dan 
tidak terdapat entri pesimis dan pesimistis. Pada halaman 451 terdapat 
kesesatan pada kata paradigmatis dengan sinonim 'ideal, representatif'. Contoh 
kesesatan masih dapat dilanjutkan.  

Sinonim dan Penjelasan Makna  

Dalam TBI Ek. tidak mudah dibedakan antara sinonim dan penjelasan tentang 
makna. Sinonim pada umumnya kesamaan dan persamaan makna antara satu 
kata dan kata yang lain atau dengan frase atau idiom tertentu. (baca Parera, 
Teori Semantik, edisi kedua, 2004, tentang hubungan antarmakna, khususnya 
subbab tentang Sinonim). Sedangkan, sebuah kamus yang sederhana 
memberikan penjelasan tentang makna sebuah kata. Dalam TBI Ek. tidak jelas 
perbedaan antara sinonim dan penjelasan makna. Beberapa contoh dapat 
dikemukakan di bawah ini.  

zoologi 'Ilmu hewan' (TBI Ek., hlm. 713, dalam TBI.tidak terdapat 
halaman). yaumulakhir 'hari kiamat/penghabisan' (TBI Ek., hlm. 712?)  
verba 'kata kerja' (TBI Ek., 706?)  
venus 'bintang fajar/kejora/timur, Zohrah' (him. 707)  
vulkan 'gunung api' (hlm. 707)  
astrolog 'ahli nujum' (hlm.17)  
astronom 'ahli astronomi' (hlm.17)  
hak 'tungkak sepatu' (hlm. 225)  
janur 'daun kelapa muda' (hlm. 264)  
obor 'alat penerang' (hlm. 434)  
obral 'membanting harga' (hlm. 434)  
omnivara 'pemakan segala' (hlm. 436)  
ovarium 'indung telur' (hlm. 439)  
oval 'bulat panjang/telur' (hlm. 439)  
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pneumonia '(penyakit) radang paru-paru' (hlm. 481)  
pustakawan 'ahli perpustakaan' (him. 497)  
yuris 'ahli/sarjana hukum' (hlm. 712?)  
yaum 'hari' (TBI Ek.,hlm. 712?)  

Ketidakonsistenan pembedaan makna Sinonim penjelasan makna 
masih dapat  terus dilacak dalam TBI Ek.  

Kata Serapan dan Sinonim  
Kata serapan adalah kata bahasa Indonesia yang diserap/diambil/ dipungut 
kata-kata bahasa yang lain, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. 
Dalam bahasa Indonesia terdapat kata serapan yang berpadanan dengan kata 
bahasa Indonesia atau mungkin mempunyai sinonim dengan kata bahasa 
Indonesia yang sudah lama terpakai. Yang menjadi masalah dalam TBI Ek. 
terdapat sinonim antara kata serapan yang bersumber dari dua atau lebih 
bahasa. Kata serapan dalam bahasa Indonesia dapat bersumber dari bahasa 
serumpun dengan bahasa Indonesia, misalnya, rumpun Austronesia dan dapat 
pula bersumber dari bahasa yang tidak serumpun dengan bahasa Indonesia, 
misalnya, rumpun bahasa-bahasa Indo-German atau Indo-Eropa, rumpun 
bahasa-bahasa Sino-Tibet, atau mungkin rumpun bahasa-bahasa Afrika dan 
Indian di Amerika.  

Yang menjadi masalah ialah kata-kata yang bersinomim itu tidak pula 
dikenal oleh pemakai bahasa Indonesia atau kata-kata itu hanya merupakan 
kata-kata bahasa ilmu atau rumpun ilmu tertentu.  

Misalnya, Zoha n Ar. disinonimkan dengan 'Saturnus', Zohrah dengan 
'Venus' (TBI Ek., hlm. tidak ada, mungkin 713), yais disinonimkan dengan 
'klimaterum', wi/is dengan 'hijau tua', vitamin C disinonimkan dengan 
'askorbat', akse/erasi 'percepatan', akuarius dengan 'Kumba', dst. Contoh 
seperti ini mungkin akan ditemukan dalam setiap abjad tesaurus ini.  

Catatan yang perlu ditambahkan pula adalah pemberian lebel etimologis. 
Pemberian label dilakukan secara tjdak konsisten. Mengapa, misalnya, kata 
zoha mendapat label Ar (dari bahasa Arab) dan saturnus tidak mendapatkan 
label etimologis. Banyak sekali kata yang mendapatkan label etimologis dan 
sebanyak itu pula tidak mendapat label etimologis. Fakta ini dapat ditemukan 
sepanjang TBI Ek. ini.  

Deretan Sinonim Alias Antrian Sinonim  
Hubungan makna sinonim dalam TBI Ek. disusun secara abjad dan bukan 
berdasarkan kedekatan relasi sinonim antara kata-kata tersebut. Tentu saja 
pilihan deretan abjad ini memudahkan pekerjaan penyusunan tesaurus, tetapi 
sudah pasti sangat menyulitkan dan mungkin menyesatakan pemakai tesaurus 
untuk memilih kedekatan sinonim antarkata.  

Deretan sinonim ini dapat dikatakan pula antrian sinonim. Antrian 
makna ini disusun secara abjad dan tidak berdasarkan hubungan kedekatan dan 
kemiripan makna sebagaimana lazimnya sebuah tesaurus. jadi, antrian makna 
ini disusun sebagai daftar absensi/presensi di sekolah. Membaca sebuah daftar 
antrian dengan susunan gay a absensi mendorong pemakai kamus memilih 
sesuai dengan daftar antrian atau absensi atau di sini..lebih tepat disebut daftar 
presensi sinonim. Sesuai dengan daftar presensi, tentu saja sinonim akan 
dipanggil sesuai dengan abjad. Di sinilah letak hambatan pilihan sinonim 
sesuai dengan konteks pemakaian.  
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Di bawah ini saya petik beberapa entri dengan antrian sinonim. istimewa 
a. 1. distingtif, eksklusif, eksotis, idiosinkratis, individual, khas, khusus, 
partikular, spesial, spesifik, tersendiri, unik; 2. hebat, jempolan, luar biasa, 
nomor satu/wahid, renting, perfek, prima, sempurna, signifikan, super. (TBI 
Ek., hlm. 255).  

Di samping itu, menurut Eko, pengantrian sinonim atas 1. dan 2. ... 
berdasarkan kelaziman. Menurut saya, makna sinonim antrian 2. lebih lazim 
daripada antrian makna nomor1.  

Bagaimana seorang pemakai bahasa memilih antrian makna sebanyak 
itu? Dalam konteks apa pilihan itu harus dilakukan? Terpaksalah seorang 
pemakai tesaurus ini harus menoleh ke kamus umum bahasa Indonesia hasil 
karya atau susunan siapa saja, apakah KUBI, KBBI, Kamus Badudu-Zain, dan 
juga kamus-kamus bidang ilmu tertentu, misalnya, kamus penelitian, kamus 
fisika, atau glosarium.  

Saya tambah bingung membaca entri istri (TBI Ek.; hlm. 256) dengan 
antrian makna sinonim 'bini (cak), ibu, induk beras, nyonya, orang belakang, 
pedusi (MK, perempuan)'. Saya tidak mengerti mengapa terdapat sinonim 
'induk beras dan orang belakang'. Contoh seperti ini mungkin perlu ditelusuri 
terus.  

Mari kita baca antrian sinonim di belakang entri di bawah ini: 
abai  
absolut  
absorpsi 
bahtera 
baktau 
cahaya  
cakrawala 
ceriwis 
dada  
daging 
enak  
entak 
endal 
gamblang 
gebrak  
Pemakai bahasa pasti bingung. jadi, sebaiknya tesaurus ini perlu disertai 

dengari kalimat contoh yang kontekstual dan disusun sesuai dengan kedekatan 
dan kemiripan makna. Betapa pun subjektifnya sebuah pilihan kedekatan dan 
kemiripan makna, penyusun tesaurus sudah harus menempatkan kedekatan 
makna secara umum berdasarkan studi dan catatan empiriknya. Dengan studi 
dan catatan pemakaian sinonim, tesaurus bukan saja bersifat deskriptif, 
melainkan juga bersifat preskripif dan mengarahkan pemakai bahasa. 
Pekerjaan ini tidak dilakukan oleh penyusun tesaurus. jadi, tesaurus ini baru 
sampai pada penghimpunan data sinonim kekayaaan bahasa Indonesia dan 
belum sampai pada pembinaan dan pemakaian bahasa yang cermat makna dan 
tepat pakai sinonim. 
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Derivasi Alias Kata Turunan Tercatat 

Tesaurus Eko pun menjajikan derivasi dari entri terpilih dan memberikan pula 
sinonim derivasi. Ada derivasi nomen dari verbum atau nomen deverbal, ada 
nomen yang diturunkan dari adjektif atau nomen deadjektival, ada verbum 
denominal dan verbum deadjektival, ada adjektif deverbal dan adjektif 
denominal. Akan tetapi, saya tidak akan mempersoalkan derivasi semacam ini 
karena terlalu teoretis. Prosedur ini tidak diikuti dan dipergunakan oleh Eko 
karena memang sangat teoretis walaupun sangat menentukan dan berguna.  

Runtun derivasi yang dipakai Eko bermula dari kata turunan verbum, 
lalu kata turunan nomen, dan berakhir dengan kata turunan adjektif. Akan 
tetapi, yang mendapakan sorotan saya ialah pemilihan bentuk derivasi dengan 
moferm terikat.  

Pemilihan mortem terikat pembentuk verbum hanya terbatas pada 
bentuk meN-, meN-kan, meN-i, ber-,ber-kan, dan ter-. Contoh tersebar dalam 
tesaurus Eko. I Pertanyaan yang muncul ialah tidak terdapat mortem terikat 
pembentuk verbum di-, di-kan, di-i, dan ke-an. Dalam panduan pemakaian 
tesaurus pun tidak dijelaskan bahwa subentri dengan meN- dapat juga dibalik 
menjadi di-kd (walaupun tidak semua dapat dibalik karena terdapat bentuk 
yang antipasif, misalnya, mengheningkan cipta tidak dapat dibalik menjadi 
cipta diheningkan). Misalnya, dalam entri dahulu dan subentri mendahului 
tidak terdapat subentri didahului, mendahu/ukan dengan didahulukan atau 
kedahuluan; darat dan mendarat, mendaratkan tidak diimbangi dengan bentuk 
turunan didarati dan didaratkan. Contoh dan fakta seperti ini ditemukan 
sebanyak halaman dalam tesaurus Eko.  

Pemilihan mortem terikat pembentuk kata benda/nomen pun tidak 
merata. Morfem terikat pembentuk nomen yang terpakai hanya mortem terikat 
pe- (dengan beberapa variasi), peN-an, -an, ke-an, ter- (orang), -wan/-wati. 
Mengapa dalam entri darat tidak terdapat pendaratan dan perdaratan?  

Penyusun tesaurus ini alias Eko kurang peka terhadap perbedaan makna 
morfemis meN-kan dan meN-i. Subentri menjauhi (hlm. 256) oleh Eko 
disinonimkan dengan menghindari, menyingkirkan, memencilkan, 
mengasingkan, mengucilkan, meninggalkan. Eko lupa dan kurang waspada 
bahwa "menjauhi narkoba, menjauhi larangan" berbeda dengan "menjauhkan 
narkoba, menjauhkan larangan". Demikian pula perbedaan antara 
"menghindari korupsi dan menghindarkan korupsi", "menyingkiri dan 
menyingkirkan", dst. Ternyata kekeliruan yang sarna terjadi pula pada entri 
hindar (hlm. 236). Akan tetapi, pada entri dahu/u (hlm. 141) dan dekat (hlm. 
150) Eko dapat membedakan meN-kan dan meN-i. Mungkin kekurangpekaan 
ini masih terdapat dalam tesaurus Eko untuk entri-entri dan subentri dengan 
meN-kan dan meN-i yang lain.  

Dalam TBI Ek. terdapat nominalisasi perbedaan dan pembedaan (hlm. 
64). Akan tetapi, Eko salah menurunkannya. Eko menurunkan perbedaan di 
bawah membedakan dan membeda-bedakan. Seharusnya, bentuk perbedaan 
diturunkan dari berbeda, dan bentuk pembedaan diturunkan dari membedakan 
dan atau membeda-bedakan. Eko malah menurunkan pembedaan di bawah 
memperbedakan.  
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Dalam hubungan dengan makna morfemis, khususnya makna mortem 
terikat, penyusun tesaurus juga mengabaikan makna mortem terikat -isme 
untuk kata serapan, misalnya, egoisme (hlm. 167), humanisme (hlm. 240), 
imperia/isme (hlm. 246), kapita/isme (malah tidak tercatat) walaupun terdapat 
entri kapita/, kapita/isasi (hlm. 290), nasiona/isme, natura/isme (hlm. 427), 
dst.  

Dalam TBI Ek. (hlm. 511) terdapat entri rasionalisasi yang 
disinonimkan dengan 'justifikasi, pembenaran, penjelasan'. Saya pikir Eko mau 
menurunkan rasionalisasi dari rasio dan rasional. Padahal, rasionalisasi pada 
umumnya disinonimkan dengan 'penghematan tenaga kerja, pemberhentian 
pegawai' (baca Badudu 2003, hlm. 295; dan Hornby 1974, hlm. 09).  

Kekurangpekaan ini masih dapat ditemukan sepanjang entri tesaurus ini. 
Saya kira catatan saya ini. pun sebagai peringatan akan kesesatan yang 
mungkin akan lebih banyak lagi dijumpai.  

Ketidakkonsistenan menyusun derivasi akan tampak di mana-mana 
dalam TBI Ek. Pad a entri matang (TBI Ek.; hlm. 408) tidak terdapat derivasi 
mematangkan dan pematangan; pada entri rawat terdapat bentuk turunan 
perawat (TBI Ek., hlm. 513), tetapi pada halaman yang sarna entri rayu tidak 
terdapat  bentuk turunan perayu, walaupun dalam TBI Ek. terdapat bentuk tu-
runan rayuan.  

Pada halaman 659 Eko tidak membedakan entri tentang sebagai partikel 
dan sebagai verbum atau kata kerja. Malah Eko menurunkan bentuk 
bertentangan, I menentang, dsb. (T81 Ek., hlm. 659) dari partikel tentang. Ia 
pun tidak membedakan sebab (hlm. 560) sebagai partikel dan sebagai nomen. 
Ia memasukkan sebab sebagai partikel dan nomen dalam satu entri.  

Ketika saya mau mengakhiri pembicaraan saya tentang derivasi, mata 
saya terpukau pada entri mata-mata dan memata-matai (TB1 Ek., hlm. 408). 
Pada halaman tersebut Eko berpendapat memata-matai diturunkan dari entri 
mata-mata. Padahal, memata-matai diturunkan dari mata, mematai, mematai-
mematai lalu menjadi memata-matai sebagai bentuk ulang.  

Kelemahan penentuan derivasi dan penentuan kelas kata dapat ditelusuri 
terus dalam TB1 Ek. Saya baru mencatat dan menemukan sebagian kelemahan 
yang terjadi. 

Makna Idiom, Makna Ungkapan, dan Makna Gabungan Kata  

Eko Endarmoko mengatakan "kesinoniman yang disajikan di sini adalah 
kesamaan makna berjalinan di antara kata dasar, kata jadian, dan kelompok 
kata atau frase" (hlm. xviii). Pernyataan ini bersifat ambigu, yakni kesinoniman 
antara kata dasar dan kata dasar, antara kata jadian dan kata jadian, dan antara 
kelompok kata dan kelompok kata, atau antara kata dasar dan kata jadian, 
antara kata dasar dan kelompok kata, dan sebaliknya.  

Dalam penerapan penyusunan tesaurus ini, Eko berjalan ke sana kemari. 
Pada entri rawat (hlm. 513) Eko langsung masuk ke frase rawat inap dengan 
sinonim opname. Mengapa Eko tidak memberikan sinonim rawat dengan 
'pelihara, asuh, urus, jaga', dst.? Lalu entri merawat dengan sinonim 
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'memelihara, mengurus, menjaga, dst.? Baru kemudian frase rawat inap dan 
rawat jalan (tidak terdapat dalam TB1 Ek.). Bukankah rawat jalan dapat 
disinonimkan dengan 'berobat jalan'? Pada entri temu (hlm. 656) tidak terdapat 
frase temu wicara yang dapat bersinonim dengan 'dialog' dan temu kangen 
yang dapat bersinonim dengan 'reuni'. Pad a entri terjemah (hlm. 664) hanya 
terdapat frase terjemahan harfiah dan tidak terdapat frase terjemahan hibridis, 
terjemahan penafsiran.  

Mengapa dalam entri keluarga tidak terdapat frase keluarga berencana 
yang dapat bersinonim dengan 'penjarakan kelahiran, tunda hamil' dan 
keluarga besar yang dapat bersinonim dengan 'anggota kelompok', dst.?  

Terdapat sekelompok besar kata bahasa Indonesia yang memiliki makna 
frase berupa ungkapan atau idiom. Misalnya, kata-kata yang berhubungan 
dengan anggota badan, warna, cuaca, nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan, 
nama bunga, dsb. Di samping itu, sejumlah kata kerja atau verbum juga dapa 
berfrase sehingga memunculkan makna ungkapan alias idiom. (baca Abdul 
Chaer, Kamus Idiom Bahasa Indonesia, 1984, dan Kamus Ungkapan Bahasa 
Indonesia, 1997). Nah, membaca TBI Ek. saya jadi tambah penasaran sejauh 
mana Eko akan mencarikan sinonim makna frase dalam wujud ungkapan atau 
idiom menurut Abdul Chaer.  

Abdul Chaer mencatat 53/63 frase dengan entri makan, sedangkan Eko 
hanya mencatat 10 frase dengan entri makan (TB1 Ek., hlm. 399). Padahal, 
dari 63 frase dengan makan yang dicatat oleh Chaer cukup banyak yang 
mempunyai sinonim baik berupa kata maupun berupa frase pula. Dalam 
hubungan dengan makna frase/ungkapan/idiom, misalnya, kamus Randon 
House mencatat bahwa dalam bahasa Inggris terdapat face dengan 40 arti, head 
dengan 59 arti, hand dengan 60 arti, nose dengan 20 arti, dan foot dengan 36 
arti. Saya belum menghitung berapa jumlah ungkapan/idiom bahasa Indonesia 
kata-kata anggota badan. Nah, bagaimana dengan makna ungkapan/idiom yang 
disinonimkan dalam TBI Eko?  

Hipernimi dan Hiponimi  

Masalah hipernimi alias superordinat 'makna atasan' dan hiponimi alias 
subordinat 'makna bawahan' adalah masalah hubungan makna atau relasi 
makna. "Kerbau adalah binatang" dan bukan "binatang adalah kerbau". Oalam 
makna kerbau sudah terkandung makna binatang, tetapi dalam makna binatang 
belum termasuk makna kerbau. Mari kita periksa tesaurus Eko.  

Pada entri Katolik (him. 294) Eko menyinonimkan dengan Masehi, 
Nasrani dan pada entri Kristen (him. 339) juga Eko menyinonimkannya dengan 
Masehi dan Nasrani. Kata Masehi dan Nasrani menjadi hipernimi dari Katolik 
dan Kristen. Akan tetapi, pada entri Masehi (hlm. 406) Eko 
menyinonimkannya dengan Kristen dan Nasrani, tetapi tidak ada Katolik. 
Demikian pula pada entri Nasrani (him. 427) Eko juga menyinonimkannya 
dengan Kristen dan Nasrani, tanpa Katolik. Sebenarnya Masehi hanya 
bersinonim dengan Nasrani. Katolik dan Kristen sudah dapat dikatakan 
Nasrani, tetapi Nasrani bukan hanya Kristen. Perlu ditambahkan bahwa 
turunan dari kristen (hlm.339) yang lazim adalah kristenisasi dan bukan 
mengkristenkan (hlm. 339).  
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Demikian juga hubungan antara guru (hlm. 222) dan dosen (hlm.161). 
Mengapa pada entri dosen tidak dipadankan lebih dahulu dengan guru? Eko 
pun tidak menghubungkan makna doa (hlm.159) dengan makna sembahyang 
(hlm. 574). Orang 'mendoakan seseorang atau berdoa' tidak lain 
'menyembahyangkan seseorang atau bersembahyang'.  

Usul saya agar yang dimasukkan sebagai entri dalam tesaurus adalah 
hiponimi atau subordinat dan bukan hipernimi atau superordinat. Itulah 
komentar saya tentang hubungan antarmakna hipernimi dlan hiponimi dan 
yang mana yang harus dimasukkan dalam tesaurus.  

Penutup 

Demikianlah beberapa catatan saya akan Tesaurus Bahasa Indonesia susunan 
Eko Endarmoko. Tujuan catatan ini tidak lain untuk memperkaya dan 
memperbesarkan keberhasilan Eko Endarmoko dalam pekerjaan pelanjutan 
tesaurus ini. Catatan ini pun merupakan penghormatan saya kepada Eko karena 
tanpa pekerjaan Eko ini saya tidak tergugah untuk berbicara tentang tesaurus. 
Masih banyak persoalan yang mungkin menjadi pokok bahas untuk 
keberhasilan bersama agar tesaurus ini dapat menyebarkan kebenaran, 
imajinasi, dan pencerahan, dan bukan kesesatan.  

Terima kasih.  
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