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ABSTRACT 

Pidgin and creole are two different forms. They, however, have relations each 
other. Pidgin is a simplified of many language which is in allowing the groups to speak 
each other. On the other hands, creole is pidgin which has developed and become a 
mother tongue. 
 Tok Pisin is an English-based creole spoken in Papua New Guinea. It has its 
vocabulary, sounds and grammar itself. Tok Pisin is accepted as one of the the national 
language and an important language of Papua New Guinea identity. It means that Tok 
Pisin, first, developed through pidginization and furthermore, it has become creole as 
lingua franca in Papua New Guinea. 
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1. Pendahuluan 

 
Pijin dan kreol adalah dua bentuk yang berbeda. Namun keduanya memiliki 

keterkaitan satu dengan lainnya. Pijin adalah bahasa dengan penyederhanaan berbagai 

bentuk bahasa yang digunakan untuk kebutuhan dalam kontak komunikasi. Dilain 

pihak kreol adalah pijin yang telah berkembang dan memiliki penutur asli. 

Tok Pisin adalah bahasa kreol yang telah mempunyai penutur asli dan telah 

memiliki, baik tata bahasa, bunyi tata maupun bahasa tersendiri. Tok Pisin telah 

menjadi identias bahasa pergaulan di Papua New Guinea. Tok Pisin telah terterima di 

seluruh kalangan masyarakat Papua New Guinea. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Tok Pisin telah mengalamai Pijinisasi, yang kemudian bertambah dan Berkembang 

mengalami proses kreolisasi dan menjadi lingua franca di Papua New Guinea. 

 

2. Pijin dan Kreol 

Pijin secara etimologi tidak memiliki bentuk yang tepat. Namun sekurang-kurangnya 

di duga berasal dari beberapa nama di bawah ini antara lain: 

1. Menurut Oxford English Dictionary (OED), berasal dari kata berbahasa 

Inggris Business yang diucapkan oleh orang Cina. 

(http://www.unifon.org/pidginz.html) 
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2. versi pijin Cina dari kata bahasa Inggris “business”. Penyederhanaan itu 

terjadi dengan b dalam bahasa inggris berubah menjadi p dalam bahasa Cina, 

dan z berubah menjadi j yang menghasilkan [pijinz]. 

3. versi pijin Hebrew “pidjom ” yang berarti perdagangan atau pertukaran. 

4. atau mungkin pula dari kombinasi kata bahasa cina “pei” dan “tsin” yang 

berarti membayar dengan uang. (Holmes, 1992:90) 

5. Versi bahasa Yayo (bahasa orang Indian Amerika Latin) “Pidians” yang 

berarti orang (http://www.unifon.org/pidginz.html) 

6. versi bahasa Portugis “ocupacao” sama dengan kata bahasa Inggris 

“bussiness”. Atau juga dari kata “pequeno” (anak kecil) atau lebih spesifik 

“bayi berbicara”, 

7. versi bahasa Inggris “pigeon”  berarti cocok untuk membawa pesan 

sederhana. (Crystal,1987: 334) 

Pijin seperti yang dikutip dari http://www.unifon.org/pidginz.html memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. tidak memiliki infleksi morfologi, 

2. cenderung melekatkan konjungsi untuk mengacu ke makna kata untuk 

3. tanda-tanda yang menunjukkan tense cenderung dihilangkan, 

4. memiliki pronomina yang tidak bervariasi, 

5. cenderung mengeliminasi tanda-tanda persesuaian (agreement markers), 

6. leksikalnya sedikit, 

7. preposisinya direduksi kedalam bentuk tunggal atau bentuk umum.  
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Kata Kreol berasal dari kata bahasa Portugis Crioulo, bahasa Inggris Creole, yang 

berarti seorang keturunan Eropa yang lahir dan berada di daerah koloni. (Hoffman, 

http://ccat.sas.upenn.edu/~harolds/messeas/handouts/pjereol/node4.html) 

Kreol- berdasarkan perkembangannya- yang dipakai oleh sebuah generasi dapat 

melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

• merupakan kelanjutan pijin tanpa ada peubahan substansial, 

• kreol dalam perkembanganya bisa punah (misalnya Gullah dan Negerhollands = 

bahasa yang pernah ada di Kepulauan Virginia),  

• kreol akan mengalami evolusi hingga menjadi sebuah bahasa “normal” 

• kreol secara berangsur-angsur menyatu dengan korespondensi dengan bahasa 

standar (misalnya yang terjadi di Jamaika) (http://www.unifon.org/pidginz.html) 

Dalam prosesnya, kreol dapat mengalami hal-hal sebagai berikut: 

� Dekreolisasi (decreolization) 

Proses peleburan sebuah kreol ke dalam pijin semula dan terjadi bila kreol itu 

bertemu dengan pijin semula. 

� Kontinuum Pascakreol (Post-creol Continuum) 

Proses dimana rangkaian variasi-variasi bahasa yang berkemabng bila penutur 

kreol diajari berbahasa standar. 

� Hiperkreolisasi (hypercreolization) 

Perkembangan sejenis kreol yang merupakan reaksi yang sangat menjauh dari 

bahasa standar ( lihat Kridalaksana, 2001:39,72,120 bandingkan dengan 

Crystal, 1987:336) 
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3. Sejarah Tok Pisin 

Melanesia memiliki wilayah yang cukup luas didunia, dengan penutur bahasa 

lebih kurang 900 bahasa. Orang-orang Melanesia pertama kali mengadakan hubungan 

dengan orang-orang Eropa (termasuk dengan Australia dan Amerika) pada awal tahun 

1880-an melalui perdagangan. Di wilayah Pasifik, orang-orang Eropa mencoba 

mempelajari bahasa lokal dalam perdagangan. Akan tetapi mereka tidak melakukan 

melakukannya untuk bahasa-bahasa Melanesia karena begitu banyaknya bahasa yang 

ada disana. Mereka mencoba menggunakan bentuk yang sederhana dari bahasa 

Inggris dan dengan gerakan tiruan. Akibatnya, orang-orang Melanesia mengadopsi 

sedikit bentuk dari bahasa Inggris, -tetapi karena keterbatasannya, mereka lebih 

banyak mempelajari kosa kata, dan tidak untuk tatabahasanya (grammar). Bahasa 

Inggris mereka banyak dipengaruhi oleh bahasa ibu. 

Ketika terjadi rekruitmen dari pulau-pulau mereka ke tempat mereka dipekerjakan 

– perkebunan-perkebunan -  orang-orang Melanesia yang ada dalam kapal 

pengangkut mempergunakan bentuk yang sederhana dari bahasa Inggris. Mereka 

selanjutnya menggunakan bahasa itu sebagai alat komunikasi antar mereka di 

perkebunan. Dengan berlanjutnya penggunaan bentuk ini  - bentukan-bentukan 

darurat - bahasa pijin yang stabil berkembang. Inilah awal dari pijin orang-orang 

Melanesia. 

Para buruh yang pertama kali datang di Kepulauan Queensland banyak yang 

berasal dari Pulau Hibrida Baru (sekarang Vanuatu) dan Kepulauan Solomon. Para 

pekerja yang berasal dari Jerman mengawasi New Guinea pergi ke Kepulauan 

Queensland hanya pada tahun 1883-84. Banyak yang pergi ke perkebunan yang ada 
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di Samoa dari tahun 1979-1912. Para buruh dari berbagai negeri juga mulai 

berdatangan ke Samoa pada tahun 1878. Pijin Melanesia berpindah ke Samoa – 

sehingga pijin Melanesia terbagi dua jenis, satu digunakan di kepulauan Queensland 

dan yang lainnya digunakan di Samoa.  

(Siegel, http://www.une.edu.au/langnet/tokpisin.htm.) 

Ketika masa kontrak berakhir dan para buruh kembali ke tanah asalnya, mereka 

membawa pijin yang telah berkembang. Mulanya pulau-pulau ini tidak memiliki 

lingua franca (bahasa yang umum digunakan ) akan tetapi pijin dapat berfungsi 

dengan baik dan meluas. Pijin pula digunakan dalam skala yang cukup luas di 

kalangan buruh yang ada di darah perkebunan, pendudukan (penjajahan), seperti di 

Papua New Guinea, Hibrida Baru, dan Pulau Solomon. Di masing-masing negara ini 

pijin Melanesia menjadi stabil dan berubah serta mempengaruhi bahasa penduduk 

asli. Sehingga sekarang pijin Melansia digunakan dalam berbagai keperluan di 

negara-negara ini. Tok Pisin di  Papua New Guinea, Bislama di Vanuatu dan Pijin di 

Pulau Solomon. (Siegel, http://www.edu.au/langnet/tokisin.htm) 

Sesudah Tok Pisin stabil , Tok Pisin yang digunakan memiliki fungsi baru. 

Misalnya untuk kepentingan religius, surat kabar, dan siaran radio. Tok pisin 

berkembang dan meluas pemakainya; baik dari segi kosa kata, tata bahasa dan proses 

infleksinya. Proses dari sebuah pijin hingga menjadi sebuah bahasa itu atau memiliki 

penutur asli disebut Nativisasi (Nativization). Dalam proses Nativisasi, bahasa 

tersebut mengalami perluasan fungsi gramatikal. Pijin yang memiliki penutur asli 

dalam komunitas disebut Kreol (http://en.wikipedia.org/wiki/tokpisin) 
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Dan ketika Papua New Guinea merdeka tahun 1975, Tok Pisin menjadi bahasa 

yang sangat penting di negara baru ini. Meskipun masih dalam perdebatan, Tok Pisin 

dapat dikategorikan sebagai sebuah kreol berdasarkan fakta bahwa Tok Pisin telah 

memiliki penutur asli dalam jumlah yang  sangat besat (Cahyono, 1995:404). Di lain 

Pihak ada yang beranggapan bahwa Tok Pisin masih sebuah pijin berdasarkan fakta 

bahwa lebih ari 90 % dari pemakainya memiliki penutur yang mempunyai bahasa asli 

yang berbeda (Siegel, http://www.edu.au/langnet/tokisin.htm) 

 

4. Vocabulary 

Karena Bahasa Inggris sebagai bahasa akar Tok Pisin, sebagian besar kata-

katanya berasal dari bahasa Inggris. Namun sering pengucapannya diucapkan dalam 

cara yang berbeda (lihat bunyi), dan banyak yang memiliki  makna yang berbeda. 

Misalnya: spak ( dari “spark)  “drunk” dalam bahasa Inggris dan baksait (dari 

“backside) yang berarti “punggung seseorang”, bukan berarti “ujung mereka” 

Banyak kata Tok Pisin memiliki makna yang lebih luas dari kata asalnya bahasa 

Inggris. Misalnya, kilim (dari “kill him) yang memiliki persamaan makna dengan 

bahasa Inggris “hit” atau ”beat’ atau pula “kill”; pisin ( dari pigeon)   yang memiliki 

persamaan makna dengan bahasa Inggris “bird in general” (burung dalam makna 

umum); gras   (dari grass) yang berarti tidak hanya “rumput” tetapi juga rambut., 

bulu binatang, dan dan bulu itu sendiri (hair,fur,feathers) 

Ada juga kombinasi dari kata-kata yang memiliki makna yang berbeda, misalnya 

“bel hevi (dari “belly heavy) yang berarti “sedih”. 
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Tok Pisin juga meminjam dari bahasa-bahasa lain yakni bahasa daerah Papua 

New Guinea seperti contoh di bawah ini:  

Bahasa Kata Arti B. Inggris 

Tolai Lapun 

Kumul 

Muruk 

Palai 

Kiau   

Tua 

burung Paradise 

burung Kasuari 

kadal, cicak (tokek) 

telur 

Old 

bird of paradise 

cassowary 

lizard, gecko 

egg 

Melayu  

 

Binatang 

Lombo 

Sayur 

 insect 

chili 

leafy vegetable 

Jerman Gumi 

Beten  

Raus  

Bros   

karet, pipa 

berdoa 

keluar  

dagu 

rubber, tube pray 

pray 

get out  

chest 

Portugis  

 

Pikinini 

Save   

Anak 

tahu 

Child 

know 

 (Siegel, http://www.edu.au/langnet/tokisin.htm) 

 

5. Bunyi 

Seperti pijin dan kreol yang lain, Tok Pisin memiliki sistem bunyi dan tulisan 

tersendiri. Bunyi  bahasa Tok Pisin tidak sebanyak bunyi yang ada dalam bahasa 
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Inggris. Konsonan yang di pakai di dalam bahasa Tok Pisin adalah:[ b, d, g, h, k, l, m, 

n, p, r, s, st, v, w, y]. 

 Dalam bahasa Tok Pisin, bunyi [s] digunakan sebagai pengganti bunyi “sh”. 

Shingga kata “ “shell” menjadi “sel” dalam Tok Pisin. Demikian juga bunyi [p] 

diugunakn untuk menggantikan bunyi [f]. Sehingga kata “fish” menjadi “pis”. Dalam 

bahasa Tok Pisin tidak ada kata yang berakhir atau suku kata yang berakhiran [g] atau 

[d]  Sehingga untuk kata “pig” menjadi “pik” dan kata “road” menjadi “rot” 

 Vokal dalam Tok Pisin hanya ada lima buah yakni: [a, e, i,o,u]. Bila dalam bahasa 

Inggris bunyi untuk vokal bisa berbeda dalam pengucapannya. Misalnya bunyi [u] 

berbeda-beda pengucapannya, untuk “rule”, “put”, “but” dan “fuse”. Namun dalam 

Tok Pisin, masing-masing vokal hanya satu pengucapannya, seperti bunyi vokal 

murni dalam bahasa Spanyol. 

 Perhatikan contoh dibawah ini: 

� [a] diucapkan sama dengan kata bahasa Inggris “father” 

� [e] diucapkan sama dengan kata bahasa Inggris “vein” 

� [i]  diucapkan sama dengan kata bahasa Inggris “machine” 

� [o] diucapkan sama dengan kata bahasa Inggris “boat” 

� [u]  diucapkan sama dengan kata bahasa Inggris “rule” 

Karena Tok Pisin tidak memiliki bunyi yang  dengan aturan yang ada dalam 

bahasa Inggris, sehingga, misalnya,  untuk kata “hat”  dapat berarti sama dengan kata 

bahasa Inggris: “hat,”hot,”heart, dan “ hard”. 

 

6. Tata Bahasa 
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Tampaknya tatabahasa Pisin adalah penyederhananaan dari bahasa Inggris. Tidak 

perlu ada penambahan “s” untuk menunjukkan bentuk jamak. Contoh: 

� Wanpela pig  “ one pigs” 

� Tripela pig “ three pigs” 

Tidak pula ada penambahan “ing” atau “ed” untuk menunjukkan tensis”. Contoh 

� Mi wok nau   “I’m working now” 

� Mi wok asde   “I work yesterday” 

Kata “em” memiliki makna yang sama dengan ‘he’, ‘him’, ‘she’, ‘her’ dan ‘it”. 

Seperti contoh kalimat di bawah ini, dan untuk membedakannya adalah konteks. 

� Em i stap long haus.  “he’s in the house”, “she’s in the house” atau “it’s in 

the house” 

� Em i lukim mi .    “He/she/it saw me” 

� Mi lukim em.  “I saw him/her/it. 

Namun Tok Pisin memiliki tata bahasanya sendiri. Pertama-tama lihatlah contoh-

contoh kalimat di bawah ini: 

� Mi wok    ‘ I worked’ 

� Yu wok   ‘you worked’ 

� Em i wok  ‘he/she worked’ 

� Tom i wok  ‘Tom worked’ 

Pada dua kalimat terakhir memiliki kata i sebelum kata kerja. (Ingat bahwa dalam 

bahasa Tok Pisin [i] diucapkan seperti “ee” = /i:/).  Kata ini adalah disebut sebagai 

“penanda predikat” , dan itu terjadi dalam kalimat yang subyeknya adalah em  atau 
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noun (seperti Tom” atau sepeda). Jadi aturan (rule) seperti ini sangat berbeda dengan 

yang ada dalam bahasa Inggris. 

Untuk menunjukkan bentuk jamak, bubuhkan kata “ol”  sebelum  kata sebagai 

pengganti “s” pada akhir kata. Misalnya 

� Mi lukim  dok    ‘I saw the dog’ 

� Mi lukim ol dok  ‘I saw the dok’ 

Untuk hal yang lebih pesifik tentang tensis atau aspek, atau hal lain seperti 

kemampuan (ability), kita dapat menggunakan bentuk kata sederhana yang berbeda. 

Beberapa dapat terjadi sebelum kata kerja dan yang lainnya lagi sesudah kata kerja. 

Perhatikan contoh di bawah ini: 

� Ben i bin wok asde     ‘Ben worked yesteday’ 

� Ben bai i wok tumora   ‘Ben will work tomorrow’ 

� Ben i wok i stap nau     ‘Ben is working now’ 

� Ben i wok pinis      ‘Ben is finished working’ 

� Ben i save wok long sarere  ‘Ben works on Saturday’ 

� Ben i ken wok         ‘Ben can work (he is allowed to) 

� Ben inap wok     ‘Ben can work (he has the ability) 

Meskipun kita melihat kenyataan bahwa Tok Pisin memiliki sistem kata ganti 

(Pronoun) yang lebih sederhana dari Bahasa Inggris, namun tidak seperti itu. Sistem kata 

ganti Tok Pisin memiliki sistem yang berbeda dan tidak ada dalam bahasa Inggris. 

Misalnya, dalam standar bahasa Inggris hanya memiliki satu bentuk kata ganti “you” 

yang mengacu ke bentuk tunggal atau juga jamak. Tok Pisin memiliki empat bentuk kata 

ganti  yang berbeda satu dengan lainnya: yu (tunggal – you), yutupela  (berdua – you 
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two),  yutripela (bertiga – you three), yupela (jamak – you all). Jadi kata ganti Tok Pisin 

mempunyai empat cara yang berbeda – tunggal, dual, trial, dan jamak, - sementara dalam 

bahasa Inggris tidak mengenal perbedaan seperti itu, atau paling tidak hanya mengenal 

dua cara tunggal-jamak yang berbeda, sebagai “I” vs “we”.  

(Siegel, http://www.edu.au/langnet/tokisin.htm) 

Kata ganti Tok Pisin juga memiliki dua perangkat yang disebut non-singular pronoun, 

inclusive vs exclusive, yang memiliki korespondensi dengan kata ‘we’ dalam bahasa 

Inggris. Perhatikan contoh di bawah ini: 

Dalam kalimat bahasa Inggris:  

The girl said to Miriam, “Fred invited us to the party”. 

Hal ini tidak jelas bagi Miriam, apakah dia di undang atau tidak. Pernyataan itu memiliki 

kemungkinan makna: 

� Fred invited us (including you) to the party. 

� Fred invited us (but not you) to the party. 

Dalam bahasa Tok Pisin tidak akan muncul makna ganda. Ada yang disebut dengan 

“ inclusive plural pronoun”- yumi (we atau us, termasuk kamu) and “Exclusive plural 

pronoun” mipela (we atau us, tidak termasuk kamu). Sehingga dua makna kalimat 

tersebut dapat diekspresikan dalam Tok Pisin dalam cara yang berbeda: 

� Fred i bin sangautim yumi long pati 

� Fred i bin sangautim mipela long pati. 

Sehingga nampak oleh kita bahwa dalam bahasa Tok Pisin sufiks –pela dilekatkan 

pada kata ganti yang menunjukkan bentuk jamak, yakni yu vs yupela. Sufiks ini pula 

memiliki fungsi lain. Yakni dilekatkan pada kata sifat kata bilangan. Misalnya: 



Pijinisasi & Kreolisasi Tok Pisin di PNG. 

Rahman Taufiqrainto Dako 

13 

 Bigpela haus     ‘ big house’ 

 Strongpela man  ‘strong man’ 

 Blakpela pig     ‘black pig 

 Tripela dok     ‘tree dogs’ 

Tok Pisin memiliki sufiks  yang memiliki fungsi berbeda dengan bahasa Inggris. Sufiks 

ini adalah –im yang dilekatkan pada kata kerja. Perhatikan contoh-contoh kalimat di 

bawah ini: 

 

 Em i rit       ‘He is reading’ 

 Em i ritim buk     “He’s reading a book” 

 

 Wara i boil pinis    “The water has boiled” 

 Meri i boilim wara pinis.  “The woman has boiled the the water 

 

 Bai mi rait       “I’ll write” 

 Bai mi raitim pas   “I’ll write a letter” 

 

 Kanu i kapsait     “The canoe capsized” 

 Ol i kapsaitim kanu   “They capsized the canoe” 

Bila kita perhatikan bahwa sufiks –im dilekatkan pada kata kerja ketika sufiks tersbut 

diikuti sebuah obyek. Misalkan, kalimat “he’s reading”, tidak perlu dibubuhkan –im  

pada kata “read”. Namun bila kalimat “he’s reading something”, perlu 

dibubuhkan/ditambahkan  sufiks –im. 
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Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka kita dapat mengatakan bahwa Tok 

Pisin memiliki aturan (rule) tersendiri, yang berbeda dengan aturan yang ada dalam 

bahasa Inggris. 

(Siegel, http://www.edu.au/langnet/tokisin.htm) 

 

 

 

 

7. Penggunaan dan Sikap terhadap Tok Pisin Sekarang 

Pada saat ini Tok Pisin adalah sebagai lingua franca di hampir seluruh wilyah Papua 

New Guinea, dengan perkiraan jumlah penuturnya ¾ dari empat juta penduduk. Tok 

Pisin digunakan di seluruh lapisan masyarakat. 

Tok Pisin digunakan secara luas di media masa dan elektronika seperti radio dan 

siaran televisi, khususnya dalam wawancara dan siaran berita. Misalnya, surat kabar 

mingguan “Wantok” yang memiliki pembaca lebih dari 10.000 orang. Publikasi 

pemerintah juga menggunakan Tok Pisin. Tok Pisin juga digunakan dalam acara-

acara yang bersifat religius – sudah ada injil perjanjian baru dalam bahasa Tok Pisin. 

Tok Pisin telah menjadi bahasa resmi dalam pergulan rakyat Papua New Guinea. 

(Stromgren, 2003: http://www.iskompani.no/pages/productions/tokpisin.html) 

Di bidang pemerintahan dan bisnis, Tok Pisin telah digunakan cukup luas. Di bidang 

pendidikan, Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Akan tetapi untuk tiga tahun 

pertama di tingkat sekolah dasar bisa memilih Tok Pisin sebagai bahasa pengantar. 

Jadi meskipun sebagian masyarakat merasa Tok Pisin adalah bahasa inferior bahasa 
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Inggris, mereka menerimanya sebagai bahasa yang berbeda sebagai bahasa yang tidak 

kalah pentingnya dan sebagai identitas rakyat Papua New Guinea. 

(Siegel, http://www.edu.au/langnet/tokisin.htm) 

 

 

 

 

 

8. Penutup 

Bila kita melihat sebenarnya proses Pijinisasi dan Kreolisasi bahwa kedua adalah 

proses yang beroposisi satu dengan lainnya. Namun keduanya memiliki keterkaitan 

satu dengan lainnya. Proses Pijinisasi secara umum merupakan penyederhanan bentuk 

bahasa. Misalnya secara morfologis (strukrur kata) dan sintaksis (struktur 

gramatikal), toleransi terhadap variasi-variasi fonologis (pengucapan), reduksi 

sejumlah fungsi, dan peminjaman secara luas kata kata dari beberapa bahasa. 

Dilain pihak, kreolisasi adalah perluasan terhadap morfologis, sintaksis, regulasi 

fonologis, peningkatan jumlah fungsi bahasa yang digunakan, dan perkembangan 

rasional dan stabilnya peningkatan sistem perbendaharaan kata. 

Seperti yang telah terjadi pada Tok Pisin (Pidjin Inggris), dimana Tok Pisin telah 

mengalami proses pijinisasi dan kreolisasi dengan sejarah yang amat panjang baik 

kosa kata, bunyi, tatabahasa. Tok Pisin pula telah menjadi identitas sebuah negara dan 

menjadi bahasa yang penting dan terterima di seluruh kalangan masyarakat Papua 

New Guinea. 
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