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Abstrak: Dalam penerjemahan selalu ada ketakterjemahan makna. Artinya, karena perbedaan 

bahasa dan budaya antara bahasa sumber (BSu) dan bahasa sasaran (BSa) tidak pernah ada 

padanan makna yang mencapai 100 persen. Untuk mengatasi ketakterjemahan, terutama 

ketakterjemahan budaya absolut, penerjemah dapat menggunakan strategi kompensasi yang 

terdiri dari prosedur adaptasi, peminjaman, calque, parafrase, dan pemadanan bercatatan. 

Penerjemah selain harus menguasai BSu dan BSa dengan baik, juga harus kreativ dalam 

memilih dan menggunakan strategi dan prosedur- prosedur penerjemahan yang sesuai.  

 

Kata Kunci: ketakterjemahan bahasa dan budaya, Jerman, Indonesia,  strategi kompensasi 

 

PENDAHULUAN  

Untuk menghasilkan karya terjemahan yang baik, penerjemah harus berusaha untuk 

mempertahankan makna-makna yang terdapat dalam bahasa sumber (BSu) demi mendapatkan efek 

yang sama pada pembaca bahasa sasaran (BSa) mereka. Akan tetapi, fakta menunjukkan  bahwa 

banyak makna yang diterjemahkan tidak bisa 100 persen mewakili makna bahasa sumber (BSu). 

Dalam konteks teori ekuivalensi,  tidak ada ekuivalensi  makna 100 persen (Jacobson dalam Panau, 

2013), yang mungkin ada adalah  ekuivalensi/kesepadanan yang tinggi  karena penerjemah 

mempertahankan makna semaksimal  mungkin. Dengan kata lain, dalam penerjemahan selalu 

terjadi ketakterjemahan makna. 

Ketakterjemahan merujuk pada situasi yang menunjukkan bahwa  kata/frase/kalimat  atau 

ungkapan dalam teks BSu  tidak mempunyai padanan dalam BSa. Ketiadaan padanan dalam 

konteks penerjemahan   bisa terjadi karena berbagai alasan. Akan tetapi, secara umum hal  ini 

disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor bahasa dan faktor budaya.  Sehubungan dengan hal 

tersebut, Catford (1965) membedakan ketakterjemahan menjadi ketakterjemahan linguistik dan 

ketakterjemahan budaya.  Senada dengan Catford,  Newmark (2001), dan Suryawinata dan 

Haryanto (2016) juga berpendapat bahwa ada sejumlah istilah/ungkapan tertentu dari satu bahasa 

yang tidak bisa diterjemahkan secara utuh/tepat ke dalam bahasa lain baik karena perbedaan tata 

bahasa maupun karena perbedaan budaya. Sementara itu, menurut Sayogie dan Supardi (2019), 

bahasa dan perspektiv budaya yang berbeda dapat menimbulkan masalah pada level ekuivalensi 

dan tingkatan ketakterjemahan. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa jenis dan sifat teks akan 

ikut menentukan pemilihan prosedur penerjemahan.  
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Kajian terkait ketakterjemahan yang melibatkan berbagai bahasa sudah cukup banyak 

dilakukan. Misalnya, kajian yang dilakukan oleh Kitamura (2009) tentang ketakterjemahan budaya 

Jepang ke dalam bahasa Inggris; kajian Erlina dan Hanafi (2011) terkait ketakterjemahan makna 

dalam folklore Sunda ke dalam bahasa Inggris; Lesner (2010) tentang masalah ketakterjemahan 

puisi berbahasa Polandia ke dalam bahasa Jerman; dan Alhumaid (2015) tentang ketakterjemahan 

istilah-istilah dalam agama Islam dan budaya Arab. Sejauh ini, belum banyak ditemukan kajian 

khusus terkait ketakterjemahan yang secara khusus melibatkan bahasa dan budaya Jerman dan 

bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, artikel ini sangat berguna bagi penerjemahan dari bahasa Jerman 

ke bahasa Indonesia dan sebaliknya.  

Secara umum, tulisan ini mencoba menjelaskan makna ketakterjemahan dalam konteks 

penerjemahan dari bahasa Jerman  ke  bahasa Indonesia dan sebaliknya. Adapun secara spesifik, 

tulisan ini mencoba menjelaskan  ketakterjemahan  dalam teks-teks hasil terjemahan mahasiswa 

Jurusan Sastra Jerman, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang yang mengikuti matakuliah 

Übersetzung, Untuk tujuan ini, teks-teks terjemahan  tersebut disajikan dan dianalisis. 

 

PRINSIP KETAKTERJEMAHAN 

Ketakterjemahan sudah lama menjadi topik yang fenomenal dalam penerjemahan. Para 

penerjemah pun senantiasa tak terhindarkan dari upaya pencarian solusi untuk masalah 

ketakterjemahan ini. Dengan kata lain, penerjemah senantiasa berhadapan dengan unsur-unsur teks 

BSu yang non ekuivalen atau zero equivalent, yaitu unsur-unsur teks BSu yang tidak memiliki 

padanan dalam BSa.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan ketakterjemahan terasa ketika pencarian 

padanan makna dalam teks yang diterjemahkan  tidak dapat dilakukan sebgaimana mestinya baik 

secara referensial dan substansial, fungsional, maupun kontekstual.  Dalam kasus ini, tugas 

penerjemah adalah mendefinisikan atau menjelaskan  kata/frase/kalimat  yang tidak dapat 

diterjemahkan dengan berbagai cara/strategi.  

Alasan ketakterjemahan makna kata/frase/kalimat sangat mungkin beragam, tetapi untuk 

tujuan tulisan ini, diasumsikan bahwa makna dari bentuk-bentuk  yang tidak dapat diterjemahkan 

adalah makna/bentuk  yang tampak  alami dalam BSu  tetapi terasa aneh dan dipaksakan oleh 

penerjemah dalam BSa. Ketakterjemahan istilah-istilah tersebut mungkin karena BSa secara 

linguistis tidak memiliki ekspresi yang sama dengan BSu atau karena perbedaan budaya antara 

kedua bahasa. 

 

KETAKTERJEMAHAN LINGUISTIK 

Ketakterjemahan linguistik mengacu pada masalah linguistik dalam penerjemahan yang 

didasarkan pada masalah tentang persamaan/perbedaan antara semua bahasa (Löbner, 2003). Ahli 

bahasa dan ilmuwan terjemahan telah cukup lama membahas masalah ini. Oleh karena itu, dalam  

studi penerjemahan, penelitian tentang ketakterjemahan linguistik dilakukan terhadap kemungkinan-
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kemungkinan dan keterbatasan-keterbatasan menerjemahkan ekspresi linguistik dari satu bahasa ke 

bahasa lain.  

Salah satu masalah yang sangat erat kaitannya dengan ketakterjemahan linguistik adalah  

masalah tatabahasa. Masalah pertama yang seringkali  menarik perhatian penerjemah  saat 

menerjemahkan adalah perbedaan antara pola kalimat BSu dan BSa. Löbner (2003) memberi 

contoh  masalah ini dalam bukunya "Semantics"  dengan kalimat sederhana "Saya sakit kepala" 

dengan terjemahan dalam tiga bahasa yang memiliki struktur kalimat yang berbeda.  

Secara sederhana, konsep ketakterjemahan linguistik  dapat dijelaskan bahwa apabila 

dalam BSa tidak tersedia fitur-fitur  formal BSu, misalnya fitur formal yang menunjukkan kala 

(Tempus), konjugasi, deklinasi, maka fitur-fitur formal tersebut tidak dapat diterjemahkan. Dalam 

proses penerjemahan, fitur-fitur linguistik formal tersebut harus dicarikan padanannya oleh 

penerjemah dengan berbagai strategi agar pesan BSu dapat dipahami sebagaimana mestinya oleh 

pembaca BSa.  

Ketakterjemahan lingustik bisa dibedakan menjadi ketakterjemahan leksikal dan 

ketakterjemahan struktural. Ketakterjemahan leksikal dapat diartikan  kesenjangan leksikal atau 

ketiadaan padanan kata-kata, sementara ketakterjemahan struktural merujuk pada ketiadaan 

padanan tatabahasa/struktur. Kondisi ini  terjadi ketika dua bahasa yang terlibat dalam 

penerjemahan tidak memiliki ekspresi linguistik yang sama, misalnya kata nasi, beras, dan padi yang 

dalam bahasa Indonesia memiliki kategori dan ekspresi linguistik yang sangat berbeda bila 

diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, hanya ada satu kata, yaitu Reis.  Hal yang sama terjadi 

sebaliknya dari BSu bahasa Jerman ke BSa bahasa Indonesia, kata Brot, Brötchen, Semmel  biasa 

diterjemahkan  oleh orang Indonesia dengan “roti”. Padahal, ketiga kata tersebut memiliki kategori 

dan ekspresi linguistik yang berbeda. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa kata Reis dan roti 

sebagai terjemahan dari kata nasi dan Semmel kurang merepresentasikan fitur/kategori dan ekspresi 

linguistik yang melekat pada kata aslinya. Adapun ketakterjemahan struktural berkaitan dengan  

struktur tertentu yang ada dalam BSu namun tidak ada dalam BSa, misalnya struktur 

Plusquamperfekt, Konjunktiv I,  dan Konjunktiv II dalam bahasa Jerman yang tidak ada padanannya 

dalam tatabahasa bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh ketakterjemahan struktur-struktur 

tersebut dalam teks hasil terjemahan mahasiswa. 

 

Plusquamperfekt 

BSu: Gestern konnte Erika nicht ins Zimmer reinkommen. Sie hatte den Schlüssel verloren. 

BSa: Kemarin Erika tidak bisa masuk ke dalam kamar. Ia kehilangan kunci. 

Plusquamperfekt adalah struktur kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat yang disampaikan terjadi 

sebelum atau lebih dulu daripada  kejadian lain yang diceritakan dalam kala lampau. Pada contoh di 

atas, kalimat yang kedua berbentuk Plusquamperfekt. Dari contoh terjemahannya, tampak bahwa 

tidak ada pembeda peristiwa mana yang terjadi sebelumnya.  
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Konjunktiv I 

BSu: Der Minister behauptet, dass die Situation hier  viel besser als in Nachbarländern sei. 

BSa: Menteri mengatakan bahwa situasi di sini jauh lebih baik daripada di negara-negara tetangga. 

Konjunktiv I merupakan bentuk kata kerja yang biasa digunakan untuk menyampaikan kembali apa 

yang disampaikan oleh orang lain (kalimat tidak langsung) dan doa. Bentuk ini juga banyak 

digunakan dalam berita. Pada kalimat BSa, semua kata kerja tampak sama saja,  tidak ada 

pembeda antara kata kerja Indikativ  dengan kata kerja Konjunktiv I.  

 

Konjunktiv II 

BSu: Wäre ich doch reich, würde ich viel reisen. 

BSa: Andai saya kaya, saya akan sering bepergian.  

Konjunktiv II adalah bentuk kata kerja yang biasa digunakan oleh orang Jerman ketika 

mengatakan sesuatu yang tidak nyata, misalnya sebuah impian/harapan kosong dan juga ketika 

ingin bersikap sopan. Pada kalimat BSu, kalimat menggambarkan impian/harapan kosong selain 

karena kata kerja Konjunktiv II, wäre juga diperjelas dengan partikel doch. Dalam kalimat BSa  kata 

kerja yang digunakan tampak seperti kata kerja pada umumnya, tidak bisa dibedakan, apakah 

harapan/impian yang diungkapkan mungkin untuk direalisasikan atau tidak.   

 

KETAKTERJEMAHAN BUDAYA 

Terjemahan yang baik melibatkan elemen linguistik serta  budaya BSu dan BSa, karena 

bahasa tidak bisa dipisahkan dari budaya. Oleh karena itu, kadang-kadang  makna-makna dalam 

BSu dapat dicarikan   padanan yang relative ekuivalen secara linguistis dalam BSa, namun tidak 

ekuivalen secara kultural. Berkenaan dengan ketakterjemahan budaya, Kitamura (2009) menyatakan 

bahwa ketakterjemahan budaya merupakan konsep yang penting dan berguna bagi penerjemahan 

yang melibatkan bahasa-bahasa dengan perbedaan besar dalam hal budaya dan menjadi faktor 

penentu untuk kebenaran dan keberterimaan hasil terjemahan dalam konteks sosio budaya terkait.  

Fakta terkait ketakterjemahan budaya menunjukkan bahwa  banyak masalah yang dihadapi 

penerjemah ketika menerjemahkan aspek-aspek budaya spesifik BSu ke dalam BSa, misalnya hal-

hal terkait makanan, keagamaan, kematian, dan lain sebagainya.  

Budaya adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota 

masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang 

layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat (Koentjaraningrat, 1990). Senada dengan 

pengertian tersebut, menurut Lebron (2013), budaya merujuk pada masyarakat dan cara hidupnya: 

nilai-nilai, kepercayaan, dan perilaku-perilaku yang disepakati bersama dalam masyarakat dan 

membuat anggotanya merasa memiliki dan punya identitas.  Berdasarkan pengertian budaya, dapat 

dipastikan  budaya melatarbelakangi semua tindak komunikasi yang dilakukan oleh manusia. 

Dengan demikian, budaya juga berada di balik semua jenis teks. 
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Berdasarkan pengertian tentang budaya tersebut, dapat dipahami bahwa ketakterjemahan 

budaya merujuk pada ketiadaan padanan aspek budaya tertentu yang terdapat dalam  BSu pada 

BSa. Terkait hal tersebut, pemahaman tentang aspek budaya, baik budaya BSu maupun budaya 

BSa dan strategi-strategi penerjemahan penting bagi penerjemah karena ketidakmampuan 

menerjemahkan aspek-aspek tersebut dapat menyebabkan hasil terjemahan yang aneh dan tidak 

berterima dalam budaya BSa.  

BSu: Kakek menyeruput teh dari gelasnya.              

BSa -1: Opa trinkt den Tee aus seinem Glas aus.     

BSa -2: Opa trinkt den Tee aus seiner Tasse aus. 

 

BSu: Bunga bank sekarang rendah. 

BSa: Bankblume ist jetzt  niedrig. 

 

Contoh di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan budaya antara BSu dan BSa. Dalam budaya 

BSu, untuk minum teh digunakan gelas, namun dalam budaya BSa, digunakan cangkir. Dua bentuk 

BSa yang ditunjukkan membuktikan bahwa aspek budaya minum teh dari gelas itu sebenarnya 

dapat diberi padanan aspek budaya yang berlaku dalam masyarakat BSa. Akan tetapi, dalam proses 

penerjemahan masih dimungkinkan penggunaan teknik foreignisasi atau Verfremdungstechnik 

dengan tujuan untuk memperkenalkan budaya BSu. Dengan kata lain, aspek budaya tersebut  

termasuk aspek budaya dengan kategori dapat diterjemahkan atau ‘translatabel’.  Bandingkan 

dengan contoh lainnya.  

Pada contoh lainnya, aspek budaya yang harus diterjemahkan berasal dari bidang 

perbankan, yaitu istilah bunga bank yang oleh penerjemah diterjemahkan secara harfiah menjadi 

Bankblume. Dari hasil terjemahan tersebut, dapat dilihat bahwa penerjemah tidak mampu 

menerjemahkan aspek budaya yang masih tergolong translatable, sehingga hasil tersebut tidak 

bermakna dan menggelikan. Seharusnya istilah  tersebut diterjemahkan dengan Bankzinsen.  

Berdasarkan penjelasan di atas, ketakterjemahan aspek budaya dapat dipahami sebagai 

ketaktersediaan padanan sebagai dampak dari keunikan budaya. Ketakterjemahan dapat 

dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi dan ditinjau dari berbagai sudut pandang. Salah satu 

klasifikasi adalah  zero equivalence. Istilah itu digunakan oleh Gouws (2002), Wiegan (2002), Zakhir 

(2009), dan Sipka (2015)  

Sehubungan dengan ketaktersediaan padanan leksikal. Menurut Zakhir (2009), zero 

equivalence terjadi apabila tidak ada padanan 1:1 antara BSu dan BSa, sehingga istilah tidak dapat 

diterjemahkan secara langsung. Biasanya, zero equivalence   merujuk pada kata-kata atau 

ungkapan-ungkapan yang erat kaitannya dengan budaya.  Zakhir juga menambahkan bahwa zero 

equivalence jarang terjadi pada level teks, kecuali teks sastra, seperti puisi dan dongeng. Untuk 

kata-kata, istilah-istilah, atau ungkapan-ungkapan dengan kategori zero equivalence.  

Ketakterjemahan budaya tampak pada contoh-contoh berikut ini. 
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BSu: Untuk makan siang ada rawon dengan sambal dan kerupuk, dan nasi tentunya. 

BSa:  Für Mittagessen gibt es Rawon, die schwarze Suppe mit Sambal und Chips und Reis     

          natürlich.  

 

BSu: Wir haben Brezel, Gulasch, Schnitzel und Apfelkuchen probiert. 

BSa: Kami sempat mencicipi Brezel, Gulasch, Schnitzel, dan Apfelkuchen. 

 

BSu: Die Terroristen reden immer von Jihad, das sie eigentlich nicht richtig verstehen. 

BSa: Para teroris itu selalu berbicara tentang jihad yang sebenarnya tidak mereka pahami dengan 

benar. 

 

BSu: Die Uni  ist nur einen Katzensprung entfernt. 

BSa: Jarak ke Uni hanya sepelemparan batu. 

 

BSu: Tony hatte voller Schadenfreude von Barbaras Scheidung berichtet. 

BSa: Tony menceritakan perceraian Barbara dengan penuh suka cita. 

Pada contoh-contoh di atas tampak bahwa makanan, khususnya yang menjadi ciri khas 

suatu tempat merupakan aspek budaya takterjemahkan. Pada contoh yang pertama, kata rawon 

dipertahankan dengan penjelasan die schwarze Suppe ‘sup hitam’  dan kata sambal juga tidak 

diterjemahkan.  Demikian pula dengan contoh yang kedua, Brezel, Gulasch, Schnitzel, dan 

Apfelkuchen yang merupakan kudapan khas Jerman, penerjemah lebih suka mempertahankan 

bentuk aslinya daripada mencoba menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, 

contoh ketiga adalah aspek budaya tak terjemahkan berupa istilah yang erat kaitannya dengan 

keagamaan, jihad. Kata  jihad sudah cukup dikenal  oleh masyarakat internasional seiring 

merebaknya isu terrorisme, sehingga para penerjemah lebih suka menggunakan istilah aslinya 

daripada repot-repot menerjemahkannya dengan kemungkinan argumen bahwa istilah tersebut tidak 

ada padanannya dalam agama lain dan apabila diterjemahkan dengan teknik deskripsi pun, selain 

hasilnya belum tentu benar dari sisi konten dan bahasa,  pembaca  belum tentu menjadi lebih 

mengerti.  Pada contoh kelima dan keenam, aspek budaya berasal dari metafora binatang  

Katzensprung yang secara harfiah berarti ‘lompatan kucing’ dan biasa digunakan untuk 

menggambarkan jarak yang sangat dekat serta ungkapan Schadenfreude yang memiliki makna 

senang atas penderitaan orang.  Metafora Katzensprung dengan padanan ‘sepelemparan batu’ yang 

bukan berasal dari budaya Indonesia menunjukkan bahwa aspek budaya tersebut takterjemahkan ke 

dalam bahasa/budaya Indonesia,  sementara ‘sukacita’ sebagai terjemahan ungkapan 

Schadenfreude,  menunjukkan bahwa aspek budaya tersebut tidak terepresentasikan sepenuhnya.  
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TINGKATAN KETAKTERJEMAHAN 

Sebagaimana sudah disinggung di atas, ketakterjemahan adalah ketiadaan padanan kata, 

istilah, atau ungkapan BSu dalam BSa. Dalam teori ekuivalensi, ketakterjemahan mengacu pada 

ekuivalensi nol. Menurut Gouws (2002), jenis-jenis  ekuivalensi  berdasarkan tingkatannya secara 

umum mencakup:  ekuivalensi total, ekuivalensi parsial, dan ekuivalensi nol. Berbeda  dengan jenis-

jenis ekuivalensi, maka ketakterjemahan, baik secara linguistis maupun kultural,  hanya terdiri dari 

ketakterjemahan absolut dan ketakterjemahan parsial.  Ketakterjemahan absolut menggambarkan 

bahwa sama sekali tidak tersedia padanan kata/istilah/ungkapan BSu pada BSa, seperti Brezel, 

Schnitzel, Fremdenhass, ausländerfeindlich. Dalam bahasa Indonesia, tidak terdapat padanan untuk 

kata-kata tersebut. Untuk menerjemahkan kata-kata tersebut, penerjemah harus menggunakan 

strategi/teknik tertentu. Misalnya, untuk nama makanan, seperti Brezel dan Schnitzel, biasanya 

digunakan teknik borrowing, tidak diterjemahkan. Untuk contoh-contoh lainnya, bisa digunakan  

teknik pemadanan bercatatan atau teknik deskripsi. Adapun ketakterjemahan parsial menunjukkan 

bahwa terdapat padanan kata/istilah/ungkapan BSu dalam BSa, akan tetapi padanan tersebut tidak 

merepresentasikan semua fitur linguistik atau ciri budaya BSu. Misalnya, dalam bahasa Jerman  kata 

Schadenfreude yang diberi padanan sukacita dan dalam bahasa Indonesia kata nasi yang sering 

diterjemahkan dengan kata Reis. Kedua kata tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan fitur-fitur 

budaya yang terkandung pada kata Schadenfreude dan nasi.. 

 

SOLUSI UNTUK MENGATASI KETAKTERJEMAHAN 

Untuk mengatasi ketakterjemahan, terutama ketakterjemahan budaya, Cui (2012) serta  

Gunathilaka dan Ariyaratne (2019) menyarankan strategi yang hampir sama, yaitu strategi 

kompensasi yang secara rinci terdiri dari: adaptasi, peminjaman, parafrase, calque, dan pemadanan 

bercatatan.  Adaptasi merupakan prosedur penerjemahan dengan menggantikan realitas sosial dan 

budaya BSu dengan realitas sosial dan budaya BSa yang sesuai, contoh schneeweiβ diganti dengan 

seputih kapas. Peminjaman adalah penggunaan  kata atau frase BSu yang takterjemahkan dalam 

BSa, biasanya ditulis secara italic, contoh Rawon menjadi Rawon.  Parafrase biasa dilakukan 

dengan cara memformulasikan bentuk yang diterjemahkan dengan bentuk yang berbeda, tanpa 

mengubah makna, misalnya “Zum Totschlagen hat Tony das Buch gelesen” menjadi “Tony 

membaca buku itu untuk mengisi waktu luangnya.” Calque digunakan bila penerjemah meminjam 

kata atau frase secara literal/katawi langsung dari kata aslinya saat menerjemahkan kata/frase BSu, 

sehingga tercipta leksem baru dalam BSa, misalnya umweltfreundlich menjadi ramah lingkungan; 

Familienpreis menjadi harga keluarga (Cui, 2012). Adapun pemadanan bercatatan, menurut 

Gunathilaka dan Ariyaratne (2019),  dapat digunakan apabila sudah tidak ada cara lain lagi yang 

bisa ditempuh oleh penerjemah. Catatan dapat diletakkan sebagai footnote atau di dalam teks 

sebagai konteks, contoh Brezel (makanan ringan khas Bayern ….) 
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SIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketakterjemahan adalah 

ketidaktersediaan padanan kata/frase/kalimat/istilah/ungkapan BSu dalam BSa. Ketakterjemahan 

terdiri dari ketakterjemahan linguistik  dan ketakterjemahan budaya. Ketakterjemahan bisa bersifat 

absolut dan bisa juga bersifat parsial. Untuk mengatasi ketakterjemahan diperlukan penguasaan 

bahasa dan budaya BSu dan BSa dengan baik serta pengetahuan tentang strategi penerjemahan.  

Ketakterjemahan budaya bisa diatasi dengan strategi penerjemahan kompensasi dengan prosedur 

penerjemahan adaptasi, peminjaman, parafrase, calque, dan pemadanan bercatatan. Dalam 

praktiknya, strategi kompensasi bisa dilakukan dengan satu prosedur tertentu atau dengan 

menggunakan beberapa prosedur secara kreativ, misalnya dengan prosedur peminjaman saja atau 

dengan prosedur peminjaman yang  disertai catatan.. 
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