ABSTRACT
Article intends to investigate whether there is the possibility of having English as a global
language used all over the world with one variety only. One variety of English will reduce the
miscommunication among people speaking English. The research was conducted by library research by
looking at the requirements of a global language, its spread in the world, and the related problems. The
results show that English has fulfilled the requirements of a global language looking from its history and
the spread of its speakers. However, it has a lot of varieties in either English speaking countries or in the
developing countries where English functions as a second and foreign language. The varieties are found
not only in the pronunciation, but in the vocabulary and grammar as well. Usually the native languages
play an important role in these varieties. All these facts indicate that English might become a global
language. However, having one variety of English still needs a long time to go.
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ABSTRAK
Artikel bertujuan untuk melihat apakah di masa mendatang terdapat kemungkinan bahasa
Inggris benar-benar menjadi bahasa global yang hanya memiliki satu standar yang dipakai seluruh
dunia. Bila hal ini terjadi, maka diharapkan tidak terjadi salah komunikasi antar penutur yang memakai
bahasa Inggris. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka, meliputi tahapan melihat persyaratan,
penyebaran bahasa Inggris serta masalah yang ada dalam pemersatuan standar bahasa Inggris. Hasil
menunjukkan bahwa bahasa Inggris memang memenuhi persyaratan untuk menjadi bahasa global,
ditinjau dari sisi sejarah, peran, dan penyebaran penutur. Namun, bahasa Inggris memiliki variasi yang
banyak, baik di negara tempat bahasa ini dipakai sebagai bahasa asli, maupun di negara tempat bahasa
Inggris dipakai sebagai bahasa kedua ataupun bahasa asing. Variasi bisa terjadi pada kosakata, tata
bahasa, maupun pengucapan. Biasanya, bahasa asli setempat akan mempengaruhi bahasa Inggris dan
menambah variasi baru di negara tersebut. Hal ini akan menyulitkan bahasa ini untuk memiliki satu
standar saja. Di samping itu, masih ada juga penolakan terhadap pemakaian bahasa Inggris sehingga
nampaknya keinginan untuk mencapai satu standar bahasa Inggris sebagai bahasa global masih
memerlukan waktu.
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