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menyediakan sejumlah rubrik tetap bagi Sahabat Bastera untuk mendapatkan berbagai infor-
masi layanan Kantor Bahasa Lampung dan perkembangan ilmu kebahasaan dan kesastraan 
serta  penerapannya.  Setiap edisi  memiliki   sebuah  tema umum  yang memberi sentuhan dan 
warna tersendiri pada setiap artikel.  Tema  yang  diangkat  pada Bastera edisi perdana ini  
adalah   “Perempuan-Perempuan  Istimewa”,    karena    penerbitannya   bertepatan  dengan  
peringatan Hari Ibu ke-90 yang dirayakan pada tanggal 22 Desember 2018. 
    Oleh sebab itu, sejumlah artikel berbicara tentang perempuan dan eksistensinya, 
termasuk dua artikel tentang  sistem  pewarisan  nama  keluarga/klan yang ditarik dari garis 
perempuan (ibu) dan sistem yang memberi posisi istimewa bagi perempuan dalam tatanan 
sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Artikel-artikel tentang perempuan 
pada edisi ini memang mengangkat sisi-sisi  istimewa  seorang  perempuan,  bukan  karena 
diistimewakan tanpa alasan, tetapi karena memang  patut  diistimewakan  atas  eksistensi dan 
perjuangannya, sehingga ia pantas dihargai dan diperingati dengan sebuah hari istimewa 
juga; Hajuga; Hari Ibu.
     Akhir  kata,  atas  nama Kepala Kantor Bahasa Lampung dan tim redaksi, kami 
memohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam Bastera edisi perdana ini. Kami sangat 
mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan pada edisi-edisi berikutnya. Semoga 
Bastera dapat menjadi salah satu sumber informasi dan rujukan bagi semua Sahabat Bastera.
Amin, ya rabbal alamin!

Salam Hangat!

Assalamualaikum, w.w.

          Alhamdulillah, tim redaksi bersyukur kepada 
Allah swt. atas penerbitan Bastera (Majalah Berita 
Perkembangan Bahasa, Sastra, dan Literasi) edisi 
perdana. Bastera adalah wujud komitmen Kantor 
Bahasa Lampung dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi  terkait  pengembangan, pembinaan, dan 
pemasyarakatan  bahasa    dan    sastra    serta  menyuk-
sesseskan  program  prioritas  Kementerian   Pendidikan 
dan Kebudayaan untuk meningkatkan literasi bangsa.
     Bastera terbit secara berkala tiga kali setahun,  
yaitu  pada bulan April, Agustus, dan Desember.  Pener-
bitan   Bastera   edisi   perdana   ini merupakan kebang-
gaan tersendiri bagi kami karena  bertepatan dengan 
tahun pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XI 
dan peringatan 90  tahun lahir bahasa Indonesia, 28 
Oktober 1928—28 Oktober 2018.
     Di samping   memberitakan berbagai  aktivitas  
dan kegiatan Kantor Bahasa Lampung,  Bastera juga 

Kepala Kantor Bahasa Lampung

 Tabik, Pun!

Salam dari Redaksi
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       ahukah        engkau,     siapakah  
oorang yang paling mencintaimu? 
Orang itu bahkan sudah 
mencintaimu sebelum mengenalmu; 
merindukanmu sebelum melihat 
rupamu. Dia  adalah sosok yang kuat 
menahan sakit dan   sabar   menahan    
lelah  saat mengandung, melahirkan, 
dandan merawatmu sejak tangis 
pertamamu. Dia adalah sosok yang 
ikhlas berbagi kasih sayang  serta  
rela berkorban apa saja untuk 
membesarkanmu;membimbing 
tanganmu saat engkau belajar 
berjalan dan melepaskannya  
peperlahan-lahan saat engkau ingin 
berlari. Dia bahkan rela menahan 
lapar asalkan engkau menangis 
kelaparan. Dialah sosok  perempuan 
yang sangat istimewa;  sosok yang 
engkau panggil  “Ibu!” 

T

Oasis

Ibu
Dina Ardian
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      Rasulullah saw. menjawab  “ I b u ” 
hingga tiga kali saat ada seseorang bertanya, 
"Wahai, Rasulullah! Kepada siapakah aku 
harus berbakti pertama kali?" Rasulullah saw. 
pun menjawab, “Ibumu!”; (Dan) orang 
tersebut bertanya kembali, “Kemudian siapa 
lagi?” Beliau menjawab, “Ibumu!” Orang 
tersebuttersebut bertanya kembali, “Kemudian siapa 
lagi?” Beliau menjawab, “Ibumu! ”Orang itu 
bertanya kembali, “Kemudian siapa lagi?” 
Rasulullah pun kembali menjawab,  
“Ayahmu!” (Hadis Riwayat Bukhari-Muslim).
    Jawaban Rasulullah saw. tersebut 
menggambarkan bahwa seorang ibu 
memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan 
sangat istimewa. Bakti seorang anak kepada 
ibunya sepadan dengan tiga kali lipat bakti 
kepada ayahnya. Hal itu sepadan dengan 
kesulitan yang dilaluinya mulai dari 
mengandungmengandung sang anak, melahirkannya, dan 
menyusui serta merawatnya hingga sang 
anak mampu mengurus dirinya. Bahkan, 
nurani seorang ibu pun tetap membuatnya 
merasa bahwa tanggung jawabnya selesai 
saat anaknya sudak bisa hidup mandiri, atau 
bahkan saat sang anak sudah memiliki anak 
juga.juga. Seorang ibu tetap ingin ingin 
memberikan kasih sayang dan perhatiannya, 
seolah-olah sang anak masih kanak-kanak 
yang memerlukan dirinya.
    Ibu adalah madrasah pertama bagi 
anak-anaknya sekaligus guru yang harus 
mampu berperan dalam mendidik, mengajar, 
dan membentuknya menjadi manusia yang 
cerdas dan berbudi pekerti yang baik. Peran 

Bastera  Edisi Perdana, Desember 2018

itu sangat penting untuk mengoptimalkan 
perkembangan anak. Anak yang lahir ibarat 
kertas putih yang bersih dan tidak tercemar 
apa pun.  Ketika goresan pertama ditoreh-
kan oleh seorang ibu, terbentuklah satu 
karakter yang terus tertanam dalam diri sang 
anak sampai kapan pun. Oleh sebab itu, tidak 
beberlebihan bila dikatakan bahwa ibu adalah 
penentu maju mundurnya sebuah perad-
aban bangsa. Generasi hebat adalah hasil 
didikan seorang ibu yang hebat. 
  Setiap ucapan ibu adalah doa yang bagi 
anak-anaknya. Doa seorang ibu langsung 
menembus langit dan insyaallah diijabah 
oleh Allah swt. dengan syarat sang anak 
selalu diberi nafkah yang halal. Rida Allah 
bergantung pada rida ibu. Oleh sebab itu, 
jangan pernah melupakan jasa ibu. Tidak 
salahsalah bila ada ungkapan yang berbunyi; Kasih 
ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang 
penggalan. Ungkapan tersebut harus 
dipahami dengan sungguh-sungguh supaya 
kita tidak pernah melupakannya, apalagi 
berbuat durhaka kepadanya.
   Berbaktilah kepada ibumu selagi masih 
ada masih ada kesempatan. Ibu, dengan 
kasih sayangnya yang tulus, merupakan 
tambatan hati bagi anak-anaknya dalam 
menapaki masa depan. Belaian tangan dan 
pelukan hangatnya dapat menjadi pengobar 
semangat dan penyejuk jiwa anak-anaknya. 
KeduaKedua tangannya yang lembut senantiasa 
menengadah ke langit, mengiringi doa bagi 
sang buah hati selalu dilimpahi rahmat Allah 
swt. Selamat hari Ibu! 
Tabik!
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Tabik!
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   Setiap tanggal 22 Desember, ma- 
syarakat Indonesia memperingati Hari Ibu 
Tentu saja peringatan itu bukan sekadar 
seremoni atau hura-hura, tetapi dalam 
bingkai memuliakan kaum hawa.
      Tanggal peringatan Hari Ibu di 
berbagai negara tidak sama. Singapura, 
Malaysia, dan Australia, misalnya, 
merayakan Hari Ibu (Mother’s Day) setiap 
bulan Mei. Yang pasti, perayaan Hari Ibu itu 
bertujuan untuk merekam semangat kaum 
perempuan yang mampu menyatukan diri 
ununtuk mencapai tujuan yang sama, yaitu 
mencapai kesetaraan.
   Mereka yang di Yunani lain lagi. Hari 
Ibu yang dikenang pada bulan Maret 
adalah pengingat suatu masa yang 
digunakan para dewa untuk menghormati 
jasa kaum ibu pada zaman Yunani kuno. 
   Bagaimana dengan Indonesia? Jika 
merunut sejarah,  sesungguhnya  reeeksi 
peringatan hari Ibu di Indonesia bertujuan 
mengenang jasa kaum perempuan 
Indonesia yang berjuang mengadakan 
kongres. Pertemuan itu bertujuan 
memperbaiki nasib kaum perempuan 
IndonesiaIndonesia yang saat itu dijajah, diinjak-injak 
harkat martabatnya, dan terbelenggu adat 
serta tertindas kaum feodal. 
   Kongres Perempuan I diadakan pada 
22 Desember 1928. Sedikitnya, 600 
perempuan berkumpul di Pendapa Dalem 
Jayadipuran, Yogyakarta membahas isu 
terkait kesejahteraan kaum mereka. 
Menurut Susan Blackburn dalam bukunya 
Kongres Perempuan Indonesia: Tinjauan 
UlangUlang (2007), inisiator kongres itu adalah 
Soejatin, perempuan lajang berusia 21 
tahun. Dia berhasil mempertemukan 
kelompok-kelompok beraneka latar bela- 
kang. Beragam wacana mengemuka, mulai 
perkawinan anak, pendidikan bagi 
perempuan, taklik (perjanjian) dalam 
pepernikahan Islam, poligami, hingga 
tunjangan untuk janda dan anak yatim. 

   Dalam kongres itu, beberapa perem-
puan berpidato tentang kaumnya. Per-
wakilan Poetri Boedi, Sedjati (PBS) dari 
Surabaya berpidato tentang derajat dan 
harga diri perempuan Jawa.   Lalu,   Siti 
Moendji'ah    berbicara   tentang  derajat 
perempuan dan istri Ki Hajar Dewantara, Nyi 
Hajar   Dewantara,  berbicara tentang  adab 
perempuan. Ada  juga pembicara yang 
menyampaikan topik soal perkawinan dan 
perceraian serta perkawinan anak. Djami 
dari Darmo Laksmi menyampaikan pidato 
berjudul “Iboe”. Pada awal pidatonya, Djami  
menceritakan tentang dirinya yang pada 
wwaktu kecil dipandang rendah karena ia 
seorang anak perempuan.
    Pada masa  kolonial, di  lingkungan 
masyarakatnya anak laki-laki memang 
memiliki prioritas mengakses pendidikan. 
Sementara itu, dalam pikiran banyak orang 
Indonesa, tempat perempuan tidak jauh 
dari kasur, sumur, dan dapur. Pandangan 
usang itu mengakar kuat dan pendidikan 
babagi perempuan tidak dianggap penting. 
Tak perlu pintar, bukankah akhirnya ia akan 
ke dapur juga? Akan tetapi, Djami ber-
pendapat lain. Meskipun ia  menekankan 
pentingnya pendidikan perempuan dalam 
kerangka perannya sebagai ibu, pandangan 
Djami sudah maju untuk ukuran zaman itu.

    ”Tak  seorang akan termasyhur ke-
      pandaian  dan   pengetahuannya  
      yang  ibunya  bukan  seorang pe-
      rempuan yang tinggi juga penge-
      tahuan dan budinya,” katanya.

    Itulah mengapa pembangunan seko-
lah-sekolah untuk memajukan perempuan 
seperti yang dilakukan Rohana Koedoes, 
Kartini, juga Dewi Sartika begitu penting 
perannya. Ibu yang pandai akan memiliki 
modal besar untuk menjadikan anaknya 
lebih pandai. 

Hari Ibu: Sejarah dan Kesadaran
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 Setahun setelah Kongres 
Perempuan I, gagasan untuk mengadakan 
hari Ibu muncul dan disetujui pada Kongres 
Perempuan tahun 1938. Saat itu ditetapkan 
tanggal 22 Desember sebagai hari Ibu. 
Beberapa dekade kemudian, dalam 
peringatan ke-25 Kongres Perempuan, 
SoeSoekarno menetapkan Hari Ibu sebagai 
hari nasional bukan hari libur lewat 
Keputusan Presiden RI No. 316 tahun 1959.

Susan Blackburn menyebut Hari Ibu 
di Indonesia adalah hari ulang tahun 
Kongres Perempuan I yang menjadi 
tonggak sejarah pergerakan perempuan 
Indonesia. Sementara itu, Julia 
Suryakusuma dalam Ibuisme Negara (2011) 
menulis, "Hari Ibu di Indonesia berbeda 
mamakna dengan Mother's Day di Barat. Hari 
Ibu menandai emansipasi perempuan 
Indonesia dalam hubungannya dengan 
persatuan nasional dan nasionalisme." 
(Kongres Perempuan Pertama adalah Cikal 
Bakal Hari Ibu di Indonesia, Tirto.id).

Momentum sejarah lahirnya hari Ibu 
perlu ditindaklanjuti dengan langkah 
nyata, karena masih banyak cita-cita kaum 
perempuan yang disampaikan dalam 
kongres belum terwujud. Cita-cita itu harus 
tetap  diperjuangkan hingga saat ini. 
Berbeda dengan masa perjuangan 
kemekemerdekaan, peringatan Hari Ibu 
sekarang lebih tepat dimaknai sebagai 
wacana untuk menyelesaikan berbagai 
masalah yang dihadapi kaum perempuan. 
Sebut saja Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU 
PKDRT) Nomor 23 tahun 2004. 
Undang-undangUndang-undang ini membuka celah 
hukum sangat besar dengan memasukkan 
kekerasan  sik, psikis, seksual, dan 
penelantaran rumah tangga (kekerasan 
ekonomi) ke dalam pasal-pasalnya. 
Kekerasan dalam rumah tangga sangat 
merugikan kaum perempuan jika tidak ada 
ppayung hukum yang kokoh yang mengatur 
sanksi dalm kasus ini. Kaum perempuan 
sering menjadi korban sehingga 
mengalami kehancuran psikis dan 
ekonomi. Berbagai masalah yang menimpa 
kaum perempuan pun terjadi, seperti  

perdagangan anak dengan modus 
pengiriman buruh migran, perekrutan 
pembantu rumah tangga, prostitusi, kawin 
kontrak, dan  industri pornogra . 

PPemberdayaan perempuan di daerah 
tertinggal pun masih menjadi persoalan. 
Masih diperlukan konsep untuk memacu 
kematangan dan kemajuan daya pikir agar 
mereka dapat melaksanakan peran sebagai 
perempuan dalam rumah tangga, 
lingkungan, dan masyarakat.

NNikah siri juga terus dibahas, karena 
pernikahan yang sah secara agama ini tidak 
memiliki legitimasi dalam administrasi 
pemerintahan sehingga tidak tidak ada 
payung hukum yang dapat menjamin hak si 
istri. Banyak kasus nikah siri yang berakhir 
dengan kekecewaan pihak perempuan 
akakibat perlakuan suami yang tidak 
bertanggung jawab. Seorang suami pada 
pernikahan siri dapat saja tidak menafkahi 
sang istri, bahkan dapat meninggalkan 
istrinya kapan saja. Perempuan dalam hal 
ini tidak dapat mengadukan nasib mereka 
kepada pihak berwajib karena 
pepernikahannya tidak tertulis secara resmi di 
catatan pemerintah. 

Kasus pendidikan di daerah terpencil 
terkait angka putus sekolah karena anak 
perempuan dinikahkan dini juga masih  
sering terjadi. Dalam hal ini, perempuan 
kembali menjadi korban. Pendidikan 
dipandang sebagai pelengkap saja bagi 
perempuan, bukan kewajiban.   I t u l a h 
sebabsebabnya mengapa banyak hal yang harus 
terus diperjuangkan oleh generasi penerus 
cita-cita kongres perempuan. Perlu 
kesadaran semua perempuan Indonesia 
dan semua pihak terkait tentang 
pentingnya mewujudkan cita-cita kongres 
untuk memperbaiki nasib kaum 
peperempuan Indonesia. 

Reeeksi Hari Ibu adalah sebuah 
keniscayaan yang sangat penting. 
Renungan ini tidak hanya ditujukan bagi 
kaum perempuan, tapi juga bagi seluruh 
masyarakat dan, tentunya, pemerintah. Hari 
Ibu adalah momentum untuk membangun 
kesadaran bersama bahwa perempuan 
peperlu hidup bermartabat. (*)
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   Sebagai sebuah perhelatan akbar di 
lingkungan Badan Bahasa, kegiatan ini 
disiapkan dengan sangat baik. Kongres 
Bahasa Indonesia (KBI) XI dilaksanakan 
sebagai salah satu implementasi rasa per- 
satuan bangsa Indonesia yang telah diikat 
sejak Kongres Pemuda II tahun 1928  
dengan pendengan pengikraran Sumpah Pemuda.    
   Seiring dengan perkembangan zaman, 
bahasa Indonesia terus berkembang 
dinamis sejalan dengan pertambahan 
jumlah penuturnya. Saat ini, bahasa Indone-
sia sedang berjuang untuk memantapkan 
perannya sebagai salah satu bahasa inter- 
nasional.    
   Bahasa dan sastra Indonesia juga  
diharapkan menjadi landasan kekuatan 
kultural bangsa  Indonesia untuk mem- 
bangun karakter bangsa. Oleh karena itu, 
putusan yang dihasilkan pada KBI XI akan 
menjadi acuan dan rekomendasi dalam 
meningkatkan kualitas pelaksanaan 
pengembanganpengembangan dan pembinaan bahasa 
dan sastra di Indonesia.

  

    Kongres   Bahasa    Indonesia  XI     
yang   mengusung tema “Menjayakan 
Bahasa dan Sastra”  ini dilaksanakan dengan 
tujuan untuk memajukan bangsa dan 
negara Indonesia melalui kejayaan bahasa 
dan sastra Indonesia. Perhelatan akbar ini 
dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden 
RepublikRepublik Indonesia, Dr. H. M. Jusuf Kalla, di 
istana wakil presiden. Pelaksanaan KBI XI  
tidak terlepas dari hasil putusan dan 
rekomendasi KBI X yang dilaksanakan pada 
2013 lalu, yaitu 33 butir putusan dan 
rekomendasi terkait  pengembangan, pem-
binaan, dan pelindungan bahasa dan  sastra 

Indonesia   serta  daerah. 
        Panitia  KBI XI menghadirkan   27  
orang pembicara kunci yang memaparkan 
berbagai pemikiran, sudut pandang, dan 
hasil penelitian bahasa dan sastra yang 
sedang berkembang saat ini. Di samping itu, 
juga terdapat 72 pemakalah seleksi yag 
berasal dari dalam dan luar negeri.  KBI XI  ini 
dihadidihadiri oleh 1.031 peserta, terdiri atas 
pejabat publik, akademisi, budayawan dan 
sastrawan, pakar, tokoh, pegiat, praktisi, dan 
pemerhati bahasa dan sastra,  serta para 
pemangku kepentingan.  
    Para tamu undangan yang hadir 
berasal dari 26 negara sahabat, baik dari Asia 
Tenggara, Australia,  Timur Tengah,  maupun  
Eropa. Negara-negara tersebut  adalah  
Malaysia, Singapura,    Thailand,      Brunei 
Darussalam,  Vietnam, Laos, Miyanmar, 
Kamboja, Papua Nugini,  India, Republik  
RaRakyat  Tiongkok,  Jepang,  Korea,  Australia, 
Mesir, Tunisia, Amerika Serikat,  Inggris, 
Jerman,  Belanda,  Finlandia,  Rusia, Prancis,  
Italia, dan  Uzbekistan.
   Pada KBI XI ini diluncurkan sejumlah 
produk Badan Bahasa, yaitu Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Braille, buku Bahasa dan 
Peta Bahasa, Uji Kemahiran Berbahasa Indo-
nesia (UKBI) daring, jurnal kebahasaan dan 
kesastraan dari  seluruh balai dan kantor 
bahasa se-Indonesia, Korpus Indonesia, 
BahasaBahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) 
daring, buku Sastrawan Berkarya di Daerah,   
37.546 buku bacaan bahan literasi, Kamus 
Vokasi, Kamus Bidang Ilmu, dan aplikasi 
Senarai Padanan Istilah Asing (SPAI). 

Sekretaris badan Bahasa
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           Kongres Bahasa Indonesia XI meng-
hasilkan 22  putusan dan  rekomendasi yang 
harus dilaksanakan dalam lima tahun men-
datang. Putusan Kongres Bahasa Indonesia 
XI tersebut adalah sebagai berikut.
 
1. Penginternasionalan  bahasa    Indonesia 
      merupakan    amanat     undang-undang. 
       Perlu ditegaskan kembali keberadaan PP 
       Nomor   57   Tahun 2014 tentang   Peng-
        internasionalan  Bahasa Indonesia.
2. Pemerintah  harus   menertibkan   peng-    
      gunaan   bahasa   asing   sebagai  bahasa 
      pengantar   alam  pendidikan di sekolah.
3.3. Pemerintah harus memperluas penerap-
       pan Uji Kemahiran Berbahasa  Indonesia 
      (UKBI) di   berbagai   lembaga    pemerin-       
       tah  dan  swasta.
4.   Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan
       Bahasa   harus   meningkatkan pemasya- 
       rakat  kamus bidang ilmu dan teknologi.
5.   5.   Pemerintah    harus   memperkuat   pem-   
       belajaran   sastra   di  sekolah  untuk me-
       ningkatkan   mutu  pendidikan  karakter 
       dan literasi  dengan  memanfaatkan ber- 
       bagai perangkat  digital  dan    memaksi-
       malkan  teknologi informasi.
 6. Kementerian Pendidikan dan Kebudaya-
       an  harus    menetap       an  harus    menetapkan    jumlah   karya 
       sastra    yang   wajib    dibaca  oleh siswa
       pada  jenjang     pendidikan     dasar dan
       menengah.
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Cari ilustrasi
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17. Pemerintah   daerah  harus  berkomitmen
     dalam       pengutamaan         penggunaan  
       bahasa     Indonesia     sebagai       bahasa 
       negara di ruang  publik  berdasarkan  pe- 
       raturan perundang-undangan yang   ber-
       laku    dengan      melibatkan      lembaga-
       lembaga peng       lembaga pengawasan   terhadap   kinerja   
       penyelenggaraan   layanan publik.
18. Pemerintah harus  mengelola bahasa dan
       sastra daerah   dalam   upaya   pelestarian
       dan    penyusunan   data    dasar    melalui  
       penguatan   kerja    sama   Badan   Bahasa 
      dengan  pemerintah   daerah,   perguruan 
      ting      tinggi, dan media.
19. Pemerintah  bersama   organisasi  profesi 
       harus meningkatkan profesionalisme pe-
       ngajar BIPA melalui pembukaan program  
       pendidikan  profesi  guru   BIPA, program 
       studi S-2   BIPA, dan  pendirian  Lembaga
       Sertiikasi Profesi (LSP) Pengajar BIPA.
20.20. Pemerintah      harus     mengembangkan 
       sikap   dan   kesantunan  berbahasa  bagi  
       seluruh   lapisan   masyarakat   Indonesia,   
       terutama  tokoh publik.

21. Badan Pengembangan dan   Pembinaan  
       Bahasa harus  bekerjasama  dengan ber- 
      bagai pihak untuk menuntaskan   peneli-
      tian pemetaan  dan   melakukan   peneli-
      tian kekerabatan bahasa  daerah di  selu-
      seluruh Indonesia.
22.22. Badan Pengembangan  dan  Pembinaan
      Bahasa harus memutakhirkan  kebijakan 
      politik   bahasa   dan   sastra  serta  mem-
      perkuat kelembagaannya sesuai dengan 
      perkembangan  zaman.
 

      Badan Pengembangan  dan   Pembi-
naan  Bahasa wajib   melakukan   peman-
tauan,   koordinasi, dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan putusan  Kongres  Bahasa 
Indonesia XI serta melaporkannya     dalam    
Kongres   Bahasa  Indonesia XII.

      Putusan kongres ini ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Oktober 2018.
 

   Menjadi harapan kita bersama, semua 
keputusan KBI XI ini dapat terwujud 
dengan baik demi kemaslahatan bangsa 
dan negara.

Baik budi karena bahasa, elok perilaku karena sastra.
Mari, jayakan bahasa dan sastra Indonesia!
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     Orang bijak berkata, “Tidak kenal maka tidak cinta; 
tidak tahu maka tidak sayang.” Oleh sebab itu, Redaksi 
ingin memperkenalkan Kantor Bahasa Lampung kepada 
semua  Sahabat  Bastera,  terutama   bagi    yang  belum 
mengenalnya sama sekali. Jika kita sudah saling 
mengenal, tentu hubungan silaturrahmi di antara kita 
akan menjadi lebih baik. Amin, ya Rabbal Alamin.
          Kantor Bahasa Lampung adalah unit pelaksana 
teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang berada di Provinsi Lampung. Dalam 
pelaksanaan  tugas,  baik  secara  teknis  maupun adminis-
tratif, Kantor Bahasa Lampung berkoordinasi langsung 
dengan Badan Bahasa.
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Sekretaris Badan Bahasa, Kepala  Pusat 
Pengembangan dan Pelindungan, Kepala 
Pusat Pembinaan, dan Kepala Pusat 
Pengembangan, strategi, dan Diplomasi 
Kebahasaan.. 
        Kepala Badan Bahasa saat ini dijabat 
oleh Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. dan 
Sekretaris Badan Bahasa dijabat oleh Drs. M. 
Abdul Khak, M.Hum. 

    Kantor Bahasa Lampung berdiri pada 
tanggal 17 Oktober 2003 dengan Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
157/O/2003.  Secara teknis, Kantor Bahasa 
Lampung mulai beroperasi pada tanggal 1 
Juni 2004 dengan nomenklatur awal 
bernama  Kantor Bahasa Provinsi Lampung. 
        Jadi,  saat ini Kantor Bahasa Lampung  
sudah berusia delapan belas tahun. Bila 
diibaratkan dengan usia manusia, usia 
Kantor Bahasa Lampung sekarang sudah 
menginjak usia remaja. Oleh sebab itu, 
Kantor Bahasa Lampung sudah selayaknya 
dikenal oleh seluruh masyarakat Lampung 
dandan semua pemangku kepentingan yang 
ada di Provinsi Lampung.   
    Sebagai UPT Badan Bahasa, struktur 
organisasi Kantor Bahasa Lampung memiliki 
garis tegak lurus ke satker pembina, yaitu 
Badan Bahasa. Badan Bahasa merupakan 
salah satu dari delapan unit utama di bawah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
sebagai berikut. 

1.1. Sekretaris Jenderal, 
2. Inspektorat Jenderal, 
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan 
       Pendidikan Masyarakat,
4. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah,
5. Dirjen Guru dan Tenaga  Kependidikan, 
6. Dirjen Kebudayaan, 
7. 7.  Badan Pangembangan dan Penelitian,    
       dan
8. Badan Pengembangan dan Pembinaan 
       Bahasa (Badan Bahasa).

        Badan Bahasa sebagai satker 
pembina seluruh  balai/kantor  bahasa  
se-Indonesia memiliki empat satker eselon 
2, yaitu  Sekretariat Badan Bahasa, Pusat 
Pengembangan dan Pelindungan (Pus-
banglin), Pusat Pembinaan dan Pema- 
syarakatan (Pusbin). dan Pusat  Pengem- 
bangan,bangan, Strategi, dan Diplomasi Kebaha-
saan (PPSDK).
    Dalam pelaksanaan tugas dan fung-
sinya, Kantor Bahasa Lampung berkoordi-
nasi dan bertanggung jawab langsung 
kepada   Kepala   Badan   Bahasa  melalui 
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Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.

Kepala Badan  Bahasa

Drs. M. Abdul Khak, M.Hum.
Sekretaris Badan Bahasa
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    Sementara itu, Kepala Pusat Pengem-
bangan dan Pelindungan Bahasa dijabat 
oleh Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S.; Kepala 
Pusat Pembinaan Bahasa dijabat oleh Dr. 
Hurip Danu Ismadi, M. Pd.; dan Kepala Pusat 
Pengembangan dan Diplomasi Kebahasaan 
dijabat oleh Prof. Emi Emilia, M. Ed., Ph. D.
    Sejak berdiri hingga saat ini, Kantor 
Bahasa Lampung sudah dipimpin oleh tiga 
orang kepala kantor,  yaitu 1) Drs. Agus Sri 
Danardana, M. Hum. (2004—2009), 2) Drs. 
Muhammad Muis, M. Hum., (2009—2016), 
dan 3) Dra. Yanti Riswara, M. Hum. (2016 
sampai sekarang).

Drs. Agus Sri Danardana, M. Hum.
Kepala KBL Periode 2004--2009

Drs. Muhammad Muis, M. Hum.
Kepala KBL Periode 2009--2016

Dra. Yanti Riswara, M. Hum.
Kepala KBL Periode 2016 s.d. saat ini

    Kantor Bahasa  Lampung beralamat di  
Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jalan 
Beringin II Nomor 40,   Telukbetung,    Bandar-
lampung. Sahabat Bastera yang ingin 
berkunjung ke Kantor Bahasa Lampung 
dapat dengan mudah mengenali gedungnya 
yang terletak di depan Kantor Dinas Pember-
dayaan Masyarakat Desa yang berlokasi di 
belakang Balai Keratun Lampung (Kantor 
Gubernur). Gedung KBL saat ini dicat dengan 
warna yang cukup mencolok, yaitu warna 
jingga dan  merah bata tua  agar lebih mudah 
dikenali karena letaknya agak di sudut.
    Saat ini, Kantor Bahasa Lampung 
memiliki 37 orang pegawai, terdiri atas 1 
orang kepala kantor, 20 orang tenaga teknis, 
8 orang tenaga administrasi dan keuangan, 
serta 8 orang staf honorer. Tenaga teknis 
terdiri atas 14 orang peneliti bahasa/sastra 
dan 6 orang pengkaji bahasa dan sastra. 
EnamEnam orang di antara tenaga teknis sudah 
memiliki sertiikat sebagai penyuluh bahasa 
dan sastra.  Dalam pelaksanaan tugas, Kepala 
Kantor Bahasa Lampung dibantu oleh 
beberapa kordinator, yaitu 1) Koordinator 
Tata Usaha (M. Andri Zulfadli, S.S.), 2) Koordi-
nator Peneliti ( Evi Maha Kastri, M. Pd.), 3) 
Koordinator Pengembangan dan Pelindun-
gan Bahasa (Evi Maha Kastri, M. Pd.), 4) Koor-
dinator  Pembinaan dan Pemasyarakatan 
Bahasa (Diah Meutia Harum, M. Hum.),  dan   
5)   Koordinator  Diplomasi Kebahasaan dan 
Kerja Sama (Aris Rakhmad Idris, Lc., M. Hum).
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Hampir semua program kerja Kantor 
Bahasa Lampung merupakan bagian dari 
program  kerja  Badan   Bahasa    yang        
dilaksanakan di wilayah Provinsi Lampung. 
Secara keseluruhan, program kerja Kantor 
Bahasa Lampung mencakup program-pro-
gram berikut.
1. Pengembangan dan pelindungan 
       bahasa dan sastra,
2.    Pembinaan dan pemasyarakatan 
        bahasa dan sastra,
3. Pengembangan  sarana   informasi 
       kebahasaan dan kesastraan,
4. Pemartabatan bahasa negara di ruang 
       publi       publik,
5. Pengembangan pustaka kebahasaan 
       dan  kesastraan,
6. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah,      
       lomba, dan  sayembara kebahasaan dan 
       kesastraan,
7. Peningkatan mutu pegawai,
8.8. Peningkatan pengelolaan/pelayanan 
       ketatausahaan,
9. Penyusunan kamus bahasa daerah
10. Tempat Uji Kemahiran Berbahasa
        Indonesia (TUKBI),
11. Kerja sama dan layanan kebahasaan dan 
       kesastraan, dan
12.12. Fasilitator  Gerakan Literasi Nasional.
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Wilayah kerja Kantor Bahasa Lampung   
adalah lima belas kabupaten/kota yang ada 
di Provinsi Lampung.  Sasaran program kerja 
UPT Badan Bahasa di Provinsi Lampung itu 
adalah semua masyarakat Lampung sebagai 
pengguna bahasa Indonesia dan penutur 
bahasa-bahasa daerah yang ada di 
LampunLampung. Oleh sebab itu, Kantor Bahasa 
Lampung harus dapat bergandengan 
tangan dengan semua elemen 
pemerintahan daerah, baik Pemda Provinsi 
Lampung maupun pemda kabupaten/kota 
se-Provinsi Lampung. 

Kantor Bahasa Lampung juga harus 
melibatkan semua pemangku kepentingan 
yang ada di Provinsi Lampung, seperti  
semua satker  Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan di Provinsi Lampung ( Lembaga 
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 
Lampung dan Balai Pendidikan Anak Usia 
DiniDini  dan Pendidikan  Masyarakat  (BPPAUD 
& Dikmas) Lampung), perguruan tinggi 
negeri dan swasta, praktisi kebahasaan dan 
kesastraan, sastrawan, media massa,  
lembaga adat, pengusaha, dan semua satker 
kementerian lainnya. 

Nah, Sahabat Bastera, untuk lebih 
mengenal Kantor Bahasa Lampung, jangan 
sungkan untuk berkunjung, ya! 
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 1.  UKBI

       UKBI  adalah  singkatan  dari  Uji  Kemahiran  Berbahasa Indonesia.  UKBI sebagai alat uji 
kemahiran berbahasa  Indonesia  ditujukan  bagi  semua    pengguna bahasa Indonesia,  baik 
penutur jati maupun penutur asing yang belajar atau bekerja di Indonesia. Secara umum, UKBI 
diperlukan untuk menentukan peringkat kemahiran berbahasa Indonesia seseorang. Namun, 
secara khusus,  UKBI  sangat  diperlukan   untuk   mengevaluasi dan   meningkatkan  kompetensi  
profesional dalam penggunaan bahasa Indonesia  bagi  kalangan  tertentu, seperti guru, dosen, 
pembawa acara, penyiar, reporter, resepsionis, tenaga administrasi, pejabat publik, penulis, 
prpraktisi hukum dan kepolisian, serta anggota DPR.

2. BIPA
  
   BIPA  adalah  singkatan  dari  Bahasa  Indonesia   bagi    Penutur  Asing.  Saat   ini,   bahasa 
Indonesia mulai diminati oleh penutur asing. Di beberapa negara, bahasa Indonesia sudah 
dipelajari mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan, ada perguruan 
tinggi yang membuka jurusan Bahasa Indonesia. Di samping itu, cukup banyak mahasiswa 
asing belajar pada jurusan bahasa Indonesia di sejumlah perguruan tinggi dalam negeri. Dalam 
beberapa tahun terakhir, Badan Bahasa melalui koordinasi Pusat Pengembangan Strategi dan 
Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) mengirim tenaga pengajar BIPA hampir ke semua negara. 
LangLangkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya penginternasionalan bahasa Indonesia. Pelajar, 
mahasiswa, atau pekerja asing yang ada di Provinsi Lampung yang memerlukan pengajaran 
BIPA dapat memperoleh layanan ini di Kantor Bahasa Lampung.

3. Penelitian Bahasa dan Sastra
  
   Perkembangan bahasa dan sastra saat ini sangat pesat, baik bahasa Indonesia maupun 
bahasa daerah.   Berbagai    fenomena terkait dengan penggunaan bahasa dan sastra  juga  
muncul  seiring  dengan  perkembangan  itu. Para pemangku kepentingan (stake-holder) yang 
memerlukan tenaga peneliti/pengkaji kebahasaan dan kesastraan, baik untuk kepentingan 
pembuatan bahan kebijakan maupun untuk kepentingan akademis dapat melibatkan  tenaga  
teknis  dan  peneliti  yang ada  di  Kantor Bahasa Lampung. Saat ini, Kantor Bahasa Lampung 
memiliki 20 orang staf teknis yang  berkompetensi dalam bidang bahasa dan sastra, 10 orang 
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Gerai Layanan KBL

  Hasnawati N.

“Gerai Layanan KBL” adalah rubrik yang disediakan untuk mem-
berikan informasi bagi Sahabat Bastera tentang semua layanan 
Kantor Bahasa Lampung. Pada edisi perdana ini, Mbak Ana akan 
menjelaskan semua layanan yang tersedia secara garis besar.  
Pada edisi-edisi berikutnya, Mbak Ana akan menjelaskan setiap 
jenis layanan satu per satu secara khusus dan lengkap. Siapa tahu 
Sahabat Bastera memerlukannya. Jangan lupa mampir ke “Gerai 
LLayanan KBL”,  ya!
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4. Penyuluhan Bahasa dan Sastra
  
                        Salah satu tugas   utama Kantor Bahasa   Lampung   adalah   melakukan   pembinaan   dan 
pemasyarakatan bahasa dan sastra. Untuk i tu, Kantor Bahasa Lampung    selalu  melakukan  
penyuluhan  serta   peningkatan kompetensi berbahasa Indonesia yang ditujukan bagi berbagai 
lapisan masyarakat pengguna bahasa Indonesia; instansi/institusi/praktisi, dan tenaga pengajar. 
Saat ini, Kantor Bahasa Lampung memiliki tujuh  orang penyuluh bahasa bersertiikat yang 
diseleksi secara khusus dan diberi pelatihan intensif.

5. Ahli Bahasa di Kepolisian (Linguistik Forensik)
   
            Saat   ini, Kantor Bahasa Lampung  sudah   sering   dilibatkan   oleh    pihak   kepolisian, baik   
polres/polsek kabupaten/kota,   maupun  Polda  Lampung   untuk   menangani  berbagai   kasus   
kriminal terkait masalah bahasa, seperti kasus pencemaran nama baik, penghinaan, surat tanah 
palsu, kampanye hitam, serta berbagai kasus yang muncul dalam penggunaan media sosial.

6. Ahli Bahasa untuk Pembuatan Dokumen Resmi dan UU
  
        Kantor Bahasa Lampung  dapat menjadi mitra bagi DPRD dan pemda kabupaten/kota atau 
DPR dan Pemda Provinsi Lampung   untuk   pendampingan   pembuatan dokumen resmi dan 
undang-undang (UU), peraturan daerah (perda), surat keputusan (SK), surat perjanjian kerja 
sama (PKS), nota kesepahaman (MoU), dan surat edaran (SE),

7. Penyunting/Editor Bahasa
  
         Kantor Bahasa Lampung juga melayani keperluan penyuntingan naskah untuk penerbitan 
buku,  jurnal, majalah, dan prosiding  serta penulisan skripsi, tesis, dan disertasi.

8. Penerjemah Bahasa

          Staf teknis  Kantor  Bahasa Lampung   adalah l  ulusan   perguruan  tinggi  jurusan  bahasa   
Indonesia dan bahasa asing.  beberapa orang merupakan lulusan S1 dan S2 bahasa asing dari 
perguruan tinggi luar negeri. Oleh sebab itu, Sahabat Bastera yang memerlukan  layanan pener-
jemahan juga dapat menghubungi Kantor Bahasa Lampung. 

9.  Konsultasi Bahasa dan Sastra
  
       Layanan ini disediakan   untuk   membantu   Sahabat Bastera   dalam   menghadapi   semua 
masalah terkait bahasa dan sastra yang mungkin belum tercakup secara spesiik dalam tujuh 
layanan yang ada. Jumlah layanan dapat bertambah sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh 
masyarakat Lampung.

      Nah, Sahabat Bastera serta keluarga dan teman-teman yang memerlukan informasi lebih 
lanjut tentang layanan-layanan tersebut, jangan ragu untuk menghubungi   Kantor  Bahasa 
Lampung.
 

Salam sepenuh hati,

Mbak Ana 
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  Ada pula cerita rakyat yang berjudul The 
Smith And The Devil  (Iblis dan Pandai Besi) 
yang berkisah tentang seorang pandai besi 
yang menjual jiwanya kepada Iblis untuk 
mendapatkan kemampuan supranatural. 
Kisah ini diperkirakan berasal dari masa 6000 
tahun yang lalu di zaman perunggu dan alur 
ceceritanya pun tidak berubah di kalangan mas-
yarakat yang berbahasa Indoeropa, dari India 
hingga ke Skandinavia. 
  Studi yang telah dilakukan menemukan 
bahwa kisah ini dapat ditelusuri kembali 
hingga ke masyarakat Proto Indoeropa dari 
stekitar 5000 dan 6000 tahun yang lalu. Tehra-
ni yang bekerja sama dengan seorang ahli 
folklor yang bernama Sara Graca Da Silva, dari 
Universitas New Lisbon menyatakan bahwa 
kkisah ini memiliki ketahanan yang luar biasa 
walaupun diwariskan melalui tradisi lisan. 
Boleh jadi kisah-kisah tersebut telah ada sebe-
lum adanya bahasa Inggris, Perancis dan Italia. 
Kisah-kisah tersebut kemungkinan dituturkan 
dalam bahasa Indoeropa yang telah punah
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  Pada abad ke-19, Grimm bersaudara 
mengumpulkan cerita rakyat yang ada di 
Jerman. Kisah-kisah yang dikumpulkan di 
antaranya Kisah Gadis Berkerudung Merah 
(The Red Riding Hood), Cinderella, Hansel and 
Gretel, dan Kisah Putih Salju (Snow White). Ki-
sah-kisah tersebut ternyata berakar dari 
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Bastera, menarik bukan? 
(dimeha)
*diambil dari berbagai sumber.
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Sejak Januari 2016, Kantor Bahasa Lampung dipimpin   oleh   
sosok   perempuan    energik    bernama Yanti Riswara. Di 
bawah arahannya, Kantor Bahasa Lampung terus berbenah 
dalam meningkatkan dan mengembangkan berbagai aspek 
yang mendukung peningkatan performa Kantor Bahasa 
Lampung, baik  program kerja, kompetensi SDM, hubungan 
kerja sama dengan berbagai pihak pemangku  kepentingan, 
maupun  sarana  dan  prasarana pendukung lainnya.maupun  sarana  dan  prasarana pendukung lainnya.
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Motivasi Diri
       Awal tahun 1992, Yanti menyelesai- 
kan studinya pada Jurusan Sastra Inggris, 
Fakultas Sastra, Universitas Andalas. Setelah 
lulus, dia langsung diterima bekerja sebagai 
sekretaris pada gabungan tiga perusahaan 
kontraktor  Prancis,    Italia,   dan    Indonesia   
yang   membangun mega-proyek   PLTA 
SingSingkarak di Sumatra Barat, (JODII-SHEPP; 
Joint     Operation   Dumez Int.-Impregilo 
Spa-Istaka Karya, Singkarak Hydro-Electric 
Power Project)
    Pada usia relatif muda dan belum 
memiliki pengalaman kerja,  Yanti sudah 
langsung dihadapkan pada pekerjaan berat 
dan menuntut tanggung jawab serta 
dedikasi besar. Karena dia ditempatkan pada 
kantor lapangan (site office), dia sekaligus 
diberi tugas memegang kas kecil. Kas kecil 
ununtuk perusahaan sebesar itu bukan dua 
puluh atau tiga puluhan juta sebulan, 
melainkan dua ratus sampai tiga ratusan juta 
rupiah dengan kurs dolar pada waktu itu. 
Perusahaan yang bekerja selama 24 jam 
sehari itu tidak boleh terkendala sedikit pun 
oleh kekurangan atau kerusakan material, 
alalat,  atau peralatan pendukung lainnya.

   Sebelum menduduki jabatannya 
sekarang, alumnus S2 Linguistik Universitas 
Andalas ini adalah staf teknis di Balai Bahasa 
Riau. Perempuan Minang yang lahir di 
Padangpanjang, 17 April 1968 ini terlahir 
sebagai perempuan yang memiliki tekad 
yang kuat dalam mewujudkan mimpi dan 
citacita-citanya. Baginya, tidak ada sesuatu yang 
tidak mungkin diraih bila kita belum 
mencoba meraihnya. Kegagalan sekali 
bukan berarti tidak ada harapan lagi. Itulah 
prinsip yang selalu dipegangnya.
 

Masa Kecil 

        Kecintaan Yanti terhadap bahasa dan 
sastra sudah tampak sejak dia masih duduk 
di bangku SD. Setiap  pulang sekolah, Yanti 
selalu mampir untuk membaca satu atau 
dua buku di sebuah taman bacaan, di  sudut 
Kota Padangpanjang. Kalau uang jajannya 
masih bersisa, dia akan meminjam lagi buku 
ununtuk dibaca di rumah. Di jenjang sekolah 
menengah, Yanti makin menunjukkan 
minatnya pada bahasa dan sastra. Dia 
sangat menyukai pelajaran bahasa Indone-
sia. Untuk mata pelajaran yang satu ini, dia 
selalu mendapat nilai di atas  sembilan. 
    Yanti pun mulai menulis satu atau 
dua puisi untuk hadiah ulang tahun  saha-
bat-sahabatnya. Yanti tidak mengirimkan 
karya- karyanya ke majalah ataupun ke surat 
kabar. Baginya, menulis waktu itu hanyalah 
sebuah kesenangan dan karyanya cukup 
dinikmati sendiri atau menjadi hadiah 
istimeistimewa bagi sahabat-sahabatnya. 
    Yanti memang tidak pernah 
benar-benar merangkai mimpinya untuk 
menjadi seorang penulis. Yang diinginkan-
nya hanyalah menjadi anak yang dapat 
mewujudkan harapan keluarga, menjadi 
seorang dokter. Walaupun sempat bimbang 
memilih jurusan waktu SMA, Biologi atau 
Bahasa,Bahasa,  akhirnya Yanti menetapkan pilihan 
pada Jurusan Biologi.
     “Manusia boleh memilih jalan, Tuhan- 
lah penentu tujuan. Dua kali mengikuti tes 
masuk fakultas kedokteran, tetapi takdir 
saya adalah menekuni   studi  pada  fakultas  
sastra,”   ucap  perempuan   itu    sedikit   
menerawang. 

Wisuda Program Pascasarjana
Program Studi Linguistik

UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 26 Februari 2011
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   Lima tahun bekerja bersama puluhan 
tenaga kerja dari berbagai negara dan 
ratusan tenaga kerja lokal membuat Yanti 
terbiasa bekerja penuh disiplin, bertarget, 
dan berkualitas.  Dalam lima tahun itu dia 
bekerja dengan empat kali pergantian 
atasan dengan karakter kepemimpinan 
yangyang berbeda. Yang sama dari mereka 
hanyalah satu, yaitu tuntutan agar setiap 
pegawainya bekerja dengan maksimal. 
Yanti pun harus belajar sedikit-sedikit 
bahasa Prancis dan Italia karena banyak 
insinyur lapangan yang tidak menguasai 
bahasa Inggris atau  tidak terlalu suka ber-
bahasa Inggris.

“Perusahaan asing itu hanya 
menilai karyawan dari kemam-
puan dan keseriusan bekerja 
serta capaian hasil yang 
maksimal. Apalagi, pekerjaan 
di bidang kontraktor sangat 
berisiko dengan waktu. Setiap 
wwaktu ada target yang harus 
dicapai,” pungkasnya.

   Pekerjaan membuat terowongan 
menembus bukit barisan sejauh 33 km 
dalam waktu lima tahun adalah target yang 
tidak boleh dilengahkan. Setiap hari, Yanti 
melihat para insinyur menambah garis 
progres di papan putih yang tergantung di 
dinding kantor untuk menunjukkan hasil 
pencapaianpencapaian pekerjaan hari itu. Tidak ada 
hari tanpa progres. itulah simpulan yang 
melekat dalam dirinya. Simpulan itu yang  
telah membuatnya juga menggantungkan 
papan imajinasi putih dalam dirinya untuk 
digores dengan tinta hitam hasil pencapa-
ian dirinya setiap waktu. 

    Selama lima tahun bekerja dengan 
orang-orang yang sangat menghargai 
waktu membuat Yanti menjadi sosok 
pekerja keras, sintas, dan tidak cengeng. 
Baginya, kesulitan dalam pekerjaan 
bukanlah rintangan, tetapi tantangan. Jadi, 
tidak ada waktu untuk baperan.  Mendengar  
bosbos atau para insinyur lapangan marah-   

Dukungan Keluarga

marah karena pekerjaan terkendala atau  
berdiskusi sengit karena membicarakan 
kelangsungan pekerjaan adalah hal biasa. 
Tidak jarang, Yanti pun terkena imbasnya 
mendapat pekerjaan mendadak dan harus 
selesai dalam waktu singkat. Tidak ada 
alasan  untuk menunda pekerjaan itu, 
apalaapalagi alasan kepentingan pribadi atau 
keluarga yang tidak darurat. 
   Sejak bekerja pada perusahaan itu, 
Yanti lupa atau tepatnya tidak punya waktu 
untuk menulis. Apalagi, kesibukannya ber-
tambah setelah dia menikah pada 26 
November 1993. Setahun kemudian, 
seorang buah hati pun lahir dan memberi 
kesibukan baru. Untunglah, sang suami 
bekerjabekerja pada perusahaan yang sama 
sehingga mereka saling memahami ke- 
sibukan masing-masing tanpa mengurangi 
perhatian pada si kecil. 
   Pertengahan tahun 1997, Yanti dan 
suami hijrah ke Pekanbaru. Mereka menolak 
tawaran perusahaan untuk bekerja pada 
proyek di daerah lain karena dia dan 
suaminya tidak ingin anaknya yang belum 
genap berusia tiga tahun harus hidup di 
lingkungan proyek danberpindah-pindah. 
      “Itu tidak baik untuk perkembangan 
anak. Jadi, kami memutuskan mencari 
pekerjaan yang  menetap,” tutur perempuan 
yang memiliki hobi memasak dan merawat 
tanaman itu sambil tersenyum.
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   Namun, tidak mudah mendapatkan 
pekerjaan yang selevel dengan pekerjaan 
sebelumnya, baik skala perusahaan 
maupun standar gaji yang ditawarkan. Yanti 
dan suami memutuskan mengembangkan 
usaha sendiri. Dia membuka toko kebutu-
han sehari-hari, mendirikan lembaga kursus 
bahasabahasa Inggris  dan  komputer, serta 
membuat usaha warung telekomunikasi. Di 
samping dia  dapat memaksimalkan target 
usaha sesuai  dengan kemampuan, bekerja 
sendiri membuatnya leluasa membagi 
waktu dan perhatian bagi anak semata 
wayangnya.
   Akhir tahun 2001, saat baru saja mela-
hirkan anak kedua, Yanti membaca infor-
masi lowongan CPNS untuk Balai Bahasa 
Riau. Tiba-tiba saja, Yanti melihat kelebat 
mimpinya untuk kembali berkiprah dengan 
bahasa dan sastra, mimpi yang tidak pernah  
benar-benar dirangkainya selama ini.
   “Ibu sempat melarang saya mengikuti 
tes yang diadakan di Jakarta karena saya 
belum genap empat puluh hari pasca-mela-
hirkan. Namun, suami melihat  dan  mera-
sakan keinginan saya  yang besar untuk 
meraih mimpi itu. Dia mengizinkan, bahkan 
memberi kekuatan ketika saya ragu 
meninggalkan bayi yang masih sangat kecil 
saat itu,” kenang Yanti.  
    Karena sudah takdirnya, Yanti 
diterima bekerja di Balai Bahasa Riau. Di 
sanalah Yanti merasa kembali ke dunia yang 
tepat baginya; ibarat ikan yang lama hidup 

di akuarium dilepaskan kembali ke lautan. 
Yanti mulai lagi menulis di sela-sela tugasnya 
sebagai peneliti dan penyuluh bahasa. 
Meskipun belum dapat disebut produktif, 
dalam rentang waktu sekitar 14 tahun ini, dia 
telah memiliki sejumlah tulisan yang sudah 
dipublikasikan, baik dalam bentuk karya sastra 
maupunmaupun hasil penelitian dan  artikel-artikel 
ilmiah kebahasaan. Sesuatu yang unik, Yanti 
menyukai menulis karya sastra, tetapi dia lebih 
tertarik meneliti  bahasa.
 

Integritas dan Dedikasi 
 

     Bagi Yanti, karakter disiplin, fokus, 
tegas, dan pekerja keras bukanlah sesuatu 
yang dimilikinya tanpa proses. Latar belakang 
keluarga yang sangat  teguh  memegang  adat  
dandan agama  serta  perjalanan hidupnya yang 
cukup menantang  telah   membentuk   Yanti    
menjadi    pribadi   seperti   sekarang.  Bagi   
perempuan  yang  suka    berbagi   ilmu   ini, 
kesuksesan harus dicapai  dengan meng- 
gabungkan  tiga  hal:  tekad,   usaha,   dan 
keikhlasan. Selebihnya, tinggal bagaimana 
cacara kita bersyukur atas apa yang kita peroleh. 
Bersyukur tidak hanya  dengan ucapan, tetapi  
juga dengan peningkatan kualitas diri dan 
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    Karakter itulah yang terimplementasi 
dalam kiprahnya memimpin Kantor Bahasa 
Lampung. Bagi perempuan yang tahun  ini  
genap  berusia  50  tahun itu, sesingkat apa 
pun masa tugasnya  memimpin Kantor Bahasa 
Lampung, dia   menargetkan    harus   ada    
pencapaian produktif yang dapat dilakukan-
nnya. Dalam rentang waktu hampir tiga tahun 
ini, sedikit banyaknya, dia merasa pencapaian 
itu sudah ada. Namun, Yanti tidak mau  
memerinci apa saja yang telah dicapainya 
untuk Kantor Bahasa Lampung.
   “Biarlah orang lain, atasan, staf, atau 
pemangku kepentingan saja yang menilainya. 
Setidaknya, secara umum,  saya senang karena 
Kantor Bahasa Lampung semakin dikenal dan 
program-programnya semakin banyak 
dimanfaatkan oleh masyarakat Lampung. 
Teman-teman juga lebih disiplin dan lebih 
bebergairah bekerja serta dukungan dari 
beberapa pemangku kepentingan juga sudah 
terlihat,” ucapnya.
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   Sebagai manusia biasa, Yanti sadar 
tetap memiliki banyak   kekurangan. 
Memimpin  hampir empat puluh orang 
pegawai,  tentu dia tidak mungkin dapat 
memenuhi harapan semuanya pada saat 
bersamaan karena pasti ada perbedaan 
kepentingan serta  perbeda- an tingkat 
kepuasan.kepuasan.
   “Saya berusaha menjalankan tugas 
berpedoman pada peraturan serta undang- 
undang yang berlaku dan mengutamakan 
kepentingan bersama dalam membuat ke- 
bijakan. Saya hanya meminta teman-teman 
agar saling menghormati dan menjaga etika 
sosial dan etika birokrasi sesuai norma dan 
atuaturan yang ada,” ucap perempuan yang 
baru saja merayakan ulang tahun 
pernikahan yang ke-25, pada 26 November 
lalu.

Harapan 
  

    Beberapa karakter yang diharapkan 
Yanti dimiliki oleh semua pegawainya 
adalah menghargai waktu, bertanggung 
jawab, meningkatkan prestasi, terus belajar, 
dan tidak terlalu  menakar tenaga dan   
waktu  dalam  bekerja  dengan  imbalan atau 
gaji yang diterima. Pekerjaan adalah media 
ununtuk menunjukkan potensi diri dan gaji 
adalah salah satu, bukan satu-satunya jalan 
bagi Allah    untuk  memberi   rezeki.  Rezeki   

tidak hanya berupa gaji, tetapi juga dalam 
bentuk kesehatan yang prima, anak yang 
saleh dan berbudi,  kemudahan dalam 
segala urusan, serta bantuan-bantuan yang  
tidak  terduga dari  teman-teman, bahkan 
dari orang yang tidak  dikenal.
        Untuk dirinya sendiri, Yanti  berharap 
semoga Allah swt. senantiasa melindungi 
dan merahmatinya dalam menjalankan  
tugas sebagai Kepala Kantor Bahasa 
Lampung, sebagai seorang istri, serta 
sebagai seorang ibu.
        “Semoga Allah selalu memberkahi 
saya dengan  kesehatan serta kekuatan  sik 
dan mental, kejernihan daya pikir, 
anak-anak yang saleh dan sukses meraih 
masa depan mereka sendiri, kelapangan 
rezeki, dan kebahagiaan bersama keluarga,” 
ucapnya.
        Sebagai penutup, Yanti menyebut 
bahwa falsafah hidup yang selalu diterap- 
kannya adalah, “Di mana bumi dipijak, di 
situlah langit  dijunjung.  ”Hal itu 
ditunjukkan-
nya   dengan   ikut   melestarikan   budaya 
LampunLampung. Yanti sering tampil dalam 
acara-acara resmi mengenakan pakaian 
khas Lampung, tenunan tapis dan baju 
sulaman usus. Dia juga menyukai sastra 
lisan Lampung, seperti nandung, warahan,  
pisaan, dan wawancan. Walaupun dia belum 
banyak memahami bahasa Lampung, dia 
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tetap ingin berkontribusi untuk merevitalisasi budaya   
Lampung   tersebut dengan membuat program tambahan 
pada  akhir tahun ini, yaitu “Bengkel Sastra Lisan bagi 
Generasi Muda se-Kota Bandarampung.”
      Itulah Yanti Riswara, sosok inspiratif yang pantang 
menyerah. Semoga harapan serta usaha yang 
dilakukannya dapat meningkatkan performa Kantor 
Bahasa Lampung dan semua stafnya dalam memberi 
pelayanan terbaik dan berkualitas bagi Provinsi Lampung 
dan masyarakat Lampung secara keseluruhan. (Ril)
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    Gaga adalah gajah kecil yang tinggal di Waykambas bersama keluarganya. Gaga 
hidup di hutan lindung yang sangat indah. Setiap hari Gaga bermain bersama 
teman-temannya, yaitu Momo si monyet, Bubu si burung, Cici si kelinci, dan Ruru si rusa. 
   Setelah lelah bermain, Gaga pun pulang ke rumah. Ketika tiba di rumah, ayah dan 
ibunya  segera menyambut Gaga.
   “Syukurlah kau sudah pulang, Nak! Ayah dan ibu khawatir karena sebentar lagi, 
hujan akan turun. Ayo, cepat mandi!” seru ibu pada Gaga. 
     “Baik, Bu,” jawab Gaga.
   Keesokan harinya Gaga terbangun dengan senyum bahagia karena ia bermimpi 
mendapat hadiah buku dari ayahnya. Gaga pun menceritakannya kepada sang ayah. 
   “Ayah, semalam aku bermimpi mendapat hadiah buku dari ayah.”  
        “O, ya, mimpi yang bagus, Nak! Apakah kamu ingin  mimpimu  menjadi nyata?“ 
      “Tentu saja, Ayah! Aku ingin menjadi pintar.  Dengan   membaca buku,  ilmu  penge-
tahuanku akan bertambah. Aku akan mengajak teman-temanku untuk membaca buku 
itu,“ jawab Gaga  penuh semangat.
    “Wah, anak ayah hebat! Ayah sangat bangga padamu,   Nak!   Ayah doakan semoga 
cita-citamu tercapai dan kelak kamu menjadi anak yang berilmu dan membawa 
kebaikan di mana pun kamu berada,“ kata ayah sambil membelai Gaga. 
    “Terima kasih, Ayah!  Aku akan berusaha menjadi anak yang terbaik untuk Ayah 
dan Ibu,“ janji Gaga pada ayahnya. 
         “Baiklah, Nak! Ayah akan memberimu hadiah buku      itu, tetapi ada syaratnya.“
       “Hmm, Ayah! Mengapa harus ada syaratnya?“                  rengek Gaga.
    “Gaga, untuk mendapatkan keinginan itu tidak                mudah.  Ini  adalah  pembe-
lajaran hidup bahwa kita harus berjuang utuk mewu-             
judkan keinginan kita,“ jelas ayah.
       “Baiklah,  Ayah!  Apa syaratnya?“ tanya  Gaga.
   Ayah terdiam sejenak memikirkan apa   syarat 
yang akan diberikannya  pada  Gaga. 
    “Hmm,  Ayah  ingin kamu  melakukan  tiga  hal
baik yang akan mengalirkan   kebaikan lainnya,“ pinta
ayah kepada Gaga. 
     “Aku akan berusaha, Ayah! Aku yakin pasti   dapat 
melamelakukannya,“ kata Gaga bersemangat. 
     Keesokan harinya, Gaga menyambut pagi  dengan 
penuh semangat.  Gaga    mengambil   beberapa bibit  ta-
naman yang ada di belakang rumahnya dan segera    pergi
ke tepi sungai   untuk  menanam bibit itu. Setelah selesai, 
 selesai, Gaga bergegas pulang. 
     Dalam perjalanan, Gaga melihat seekor tupai  yang 
ttertimpa dahan pohon tumbang. Gaga pun berlari men-
dekati tupai itu, lalu dengan ia sigap menolong si tupai.
Gaga   menjulurkan  belalainya   untuk   mengangkat
dahan kayu yang menghimpit si tupai.
    

Cerita anak

                     Buku Impian Gaga
Jully Andry Yanto
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        “Terima kasih atas pertolonganmu, Gaga!  aku berhutang budi padamu! Semoga 
kamu selalu beruntung!“ kata tupai. 
        Gaga masih memikirkan hal baik apa lagi yang akan dilakukannya untuk 
memenuhi   syarat yang diminta ayahnya. Ia baru menanam pohon untuk menjaga  
kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Pohon dapat menghasilkan 
oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup dan  dapat  membuat udara menjadi 
sejuk. Pohon berfungsi untuk menyimpan air dan mencegah banjir serta longsor. Selain 
itu, Pohon juga menjadi tempat tinggal bagi banyak makhluk hidup, seperti semut, 
lebah, burung, tupai, dan monyet.
      “Mengapa kamu melamun, Gaga? Apa yang sedang kamu pikirkan?“ tanya Bubu 
saat mereka  bermain bersama pada sore yang cerah itu. 
   “Begini, Bubu! Ayah berjanji akan memberiku hadiah  buku jika aku melakukan tiga 
kebaikan. Aku baru melakukan satu hal, yaitu menanam pohon. Kamu punya ide?”
    “Bagaimana kalau kamu mengajari anak-anak membaca? Kalau anak-anak pandai 
membaca, mereka akan  memperoleh bekal ilmu yang bermanfaat,“ kata Cici.
   “Bagus juga idemu, Cici! Terima kasih, ya!“ jawab Gaga sambil tersenyum ceria. 
      Tiba-tiba Momo datang dengan terengah-engah sambil memanggil Gaga.
          “Gaga! Gaga! Ayahmu! Ayahmu!” jerit Momo.
     Ada apa, Momo?“ tanya Gaga  cemas. 
   “Aku melihat ayahmu terperosok ke dalam lubang di pinggir hutan.  Aku tidak bisa 
menolongnya.  Jadi,  aku  segera   mencarimu,“ terang Momo pada Gaga. 
    Gaga mengajak teman-temannya ke pinggir hutan  tempat  ayahnya terperosok. 
sepanjang perjalanan, Gaga memikirkan cara agar dapat membantu ayahnya.
      “Ayah, aku dan teman-teman datang untuk menolong Ayah. Apakah Ayah 
baik-baik saja?“ tanya Gaga          sambil memandang ke arah ayahnya.
   “Iya, Gaga. Ayah baik-               baik  saja. Syukurlah kalian segera datang,“ 
          Gaga  pun meminta                  teman-temannya  membantu mengumpulkan  batu,
                                                                   lalu Gaga memasukkannya ke dalam lubang dengan
                                                                     hati-hati. Ayah menyusun batu-batu itu  agar  dapat 
                                                                     dipijaknya   untuk   keluar   dari lubang. Gaga meng- 
                                                                   ulu                                                                   ulurkan belalainya untuk menarik belalai ayah. Akhir-                                                                                
                                                                  nya,  ayah Gaga  berhasil keluar dari lubang.
                                                                             “Terima   kasih,   Anak-Anak   semuanya!   Kalian  
                                                             telah menyelamatkan Ayah,“ kata ayah gembira.
                                                                    Keesokan hari, setelah sarapan, ayah memanggil 
      “                                                    Gaga  dan menyerahkan sebuah buku pada Gaga. 
                                                                         “Aku  belum memenuhi semua syarat dari Ayah.
                                                             Apakah Ayah akan memberikan  buku ini sekarang?”
                                                                   “Tentu saja!  Kamu  sudah  menanam  pohon, meno-
                                                      long tupai, dan menolong Ayah   juga.   Ayah   yakin   kamu                                      
                                                      anak                                                       anak yang baik dan suka menolong orang. Setiap kebaikan 
                                                         akan  membawa kebaikan lainnya. Teruslah berbuat baik!
                                                           Ayah sayang dan bangga padamu,” kata ayah.
                                                                      “Terima kasih, Ayah. Aku juga sayang Ayah!“
                                                                        Hari itu Gaga merasa sangat  bahagia karena men-
                                                            dapatkan buku impiannya dengan melakukan kebaikan-
                                                                kebai                                                                kebaikan kecil  yang tidak sulit untuk dilakukan.
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Kreativitas Siswa 

Puisi
Harmoni Alam 

Ombak menyapu pasir
Angin berkesiur pelan,
Pohon melambai,
Menyapa sang raja siang.
Jaring ditebar,
Menunggu datangnya Menunggu datangnya 
harapan,
Nyanyian burung 
terdengar bahagia,
Bagai harmoni tak ber
kesudahan.

Firda Alifatuzzahro
(Sis(Siswa SMPIT Permata Bunda 
Bandarlampung)

Kisah Bocah Jalanan

Di Balik Kegembiraan
Duka bersarang, 
Ditutupi tawa,
Juga senyuman.
Tatapannya sendu,
Berkisah lara dalam hati,Berkisah lara dalam hati,
Memendam rasa sendiri,
Hanya Tuhan yang tahu.

Firda Alifatuzzahro
(Siswa SMPIT Permata Bunda Ban-
darlampung)
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           Aura Ibu

Sejuk gemericik air di padang gersang
Embun di ujung daun,
Lembut sentuhan, damai terasa
Menyertai langkah sepanjang hayatnya.
Sosok itu, 
Sang Hawa yang membawaku ke dunia,Sang Hawa yang membawaku ke dunia,
kasihnya bak surya pagi,
senyuman penghapus lara, 
pandang mata, tulus suci.
Kuncup doa mengudara.
Semoga di surga kita bersama.

Nihal Rahma Salsabila
(Sis(Siswa SMPIT Permata Bunda Bandarlampung)
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Kreativitas Siswa 

Puisi 
Dalam Doa

Mentari tersenyum
Mengamati doa-doa
Yang terpanjat tanpa henti 
menari
Hiasi langit dengan Hiasi langit dengan 
namamu
Menanti waktu berlalu 
Berganti bulan cemburu
Dalam bisu
Bersahutan mimpi
Lagi-lagi tentangmu
Tiada bosan semestaTiada bosan semesta
Menyimak aku dan asa
Perihal kita, di anganku 
saja
Yang masih percaya 
Keajaiban usaha

Anggun Irawati
(Sis(Siswa SMA Negeri 2 Negerikaton 
Pesawaran) 
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Pejuangku

Bergetar tubuh mengingat 
perjuanganmu
Untuk kami engkau berikan
Nadi menjadi mainan sehari-hari
Hanya bambu runcing penopang Hanya bambu runcing penopang 
setia nyawamu
Manusia luruh runtuh 
Terbujur kaku tubuh
Dulu, tanahku adalah lautan 
darah
Karena darahmu
Tanahku menjelma lautan emasTanahku menjelma lautan emas
Jasamu takkan kami lupa
Engkau panutan Indonesia

Venika
(Siswa SMA Negeri 2 Negerikaton 
Pesawaran) 
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1. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
(1)(1) Malaka merupakan pusat perdagangan rempah yang sangat ramai di Asia. (2) Kedatangan 
Portugis ke wilayah itu langsung menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka karena mereka 
datang bukan atas nama perseorangan, melainkan atas nama negaranya. (3) Kapal-kapalnya 
merupakan kapal dagang biasa, tetapi berupa kapal perang yang dilengkapi dengan 
meriam-meriam yang siap untuk ditembakkan. (4) Mereka kemudian meminta izin untuk 
berdagang di Malaka, tetapi rakyat dan Sultan Mahmud Syah menolak permintaan mereka. (5) 
Rakyat Malaka yang curiga segera menyerang armada Portugis dan membunuh orang-orang 
PoPortugis
 
Kalimat yang bukan kalimat kompleks dalam paragraf tersebut ditandai dengan nomor …
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)

Jawaban   : A
PPembahasan:  Kalimat kompleks biasa disebut juga dengan kalimat majemuk. Kalimat ini 
terdiri atas dua klausa atau lebih. Kedua klausa tersebut dihubungkan dengan kata 
penghubung atau konjungsi. Kalimat kompleks pada paragraf soal nomor 1 terdapat pada 
kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalimat nomor 2 termasuk dalam kalimat majemuk bertingkat 
yang ditandai dengan konjungsi karena dan melainkan. Kalimat nomor 3, 4, dan 5 termasuk 
dalam kalimat majemuk setara yang ditandai dengan konjungsi tetapi.
 
2. 2. Penanda tempat pada paragraf di atas terdapat dalam kalimat …
A. (1) dan (3)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (5)
E. (4) dan (5)
 
JJawaban        : B
Pembahasan : Kata yang tepat untuk menandai tempat adalah dengan menggunakan kata 
depan di pada sebuah kalimat.

Dina Ardian

Bedah Soal

Adik-Adik, Sahabat Bastera!

KKak Dina akan membantu Adik-Adik untuk menyelesaikan 
soal-soal mata pelajaran (matpel) Bahasa Indonesia dalam 
rubrik “Bedah Soal”  untuk tingkat SD, SMP, dan SMA secara 
bergiliran agar nilai matpel Bahasa Indonesia kalian 
meningkat. Tunggu giliranmu dan cermati pembahasannya 
baik-baik, ya!   

SOAL BAHASA INDONESIA UNTUK SMA
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3. Cermatilah berita berikut ini!
 Sebanyak 250 kepala keluarga (1) kemarin diberangkatkan dari kabupaten Karawang (2). 
Mereka adalah para transmigran yang akan di tempatkan di tanah-tanah kosong (3) di 
Kalimantan Tengah. Pak Ero, salah seorang transmigran, mengungkapkan (4) bahwa daripada 
menjadi pengangguran  lebih baik meraih kehidupan yang lebih baik (5).
 

PPenulisan ejaan yang tidak tepat dalam cuplikan di atas ditandai dengan nomor …
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)
E. (4) dan (5)
 

JJawaban       : C
Pembahasan : Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geograas, seperti 
Kabupaten Karawang, Gunung Krakatau. Kata di tempatkan seharusnya ditulis serangkai 
karena di pada kata tersebut bukan sebagai kata depan, tetapi sebagai awalan.
  

4. Penggunaan kata bentukan yang tidak tepat pada cuplikan di atas ditandai dengan nomor 
…
A. 1A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
 

Jawaban E
AAlasan: Kata pengangguran pada cuplikan di atas tidak tepat, seharusnya penganggur. Arti 
imbuhan pe-an pada kata pengangguran adalah ‘hal atau keadaan menganggur’, sedangkan 
imbuhan pe- pada kata penganggur bermakna ‘orang yang menganggur (yang tidak 
mempunyai pekerjaan)’.
 

5. Cermatilah kutipan cerpen berikut!
(1)(1) Matahari sedang mencium lembah-lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu. (2) Aku 
terpaku menikmati pemandangan desa yang sungguh menawan (3) Penduduk desa yang 
masih bersahaja saling senyum dan bertegur sapa. (4) Mereka bersama-sama turun ke sungai.  
(5) Air sungai masih jernih dan jauh dari tercemar.
 

A. 1
B. 2
C. 3C. 3
D. 4
E. 5
 

Jawaban : A 
AAlasan : Majas yang terdapat pada kalimat nomor 1 adalah majas personiakasi. Majas 
personiakasi merupakan bagian dari gaya bahasa perbandingan. Majas personiakasi adalah 
gaya bahasa yang memperlakukan benda mati seolah-olah dapat berbuat seperti manusia. 
 

Nah, Adik-Adik!
Selamat belajar bahasa Indonesia, ya! Jangan sampai nilai mata pelajaran Bahasa Indonesiamu 
rendah dari mata pelajaran bahasa asing karena kita orang Indonesia. lho!
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(1)(1) Matahari sedang mencium lembah-lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu. (2) Aku 
terpaku menikmati pemandangan desa yang sungguh menawan (3) Penduduk desa yang 
masih bersahaja saling senyum dan bertegur sapa. (4) Mereka bersama-sama turun ke sungai.  
(5) Air sungai masih jernih dan jauh dari tercemar.
 

A. 1
B. 2
C. 3C. 3
D. 4
E. 5
 

Jawaban : A 
AAlasan : Majas yang terdapat pada kalimat nomor 1 adalah majas personiakasi. Majas 
personiakasi merupakan bagian dari gaya bahasa perbandingan. Majas personiakasi adalah 
gaya bahasa yang memperlakukan benda mati seolah-olah dapat berbuat seperti manusia. 
 

Nah, Adik-Adik!
Selamat belajar bahasa Indonesia, ya! Jangan sampai nilai mata pelajaran Bahasa Indonesiamu 
rendah dari mata pelajaran bahasa asing karena kita orang Indonesia. lho!
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    Cerita pendek (cerpen) secara  sik,  
adalah cerita yang relatif singkat. Sebagai sebuah 
karya sastra, cerpen merupakan representasi ke-
hidupan manusia yang dapat menimbulkan 
kesan tersendiri bagi pembacanya. Tema yang di-
angkat dalam cerpen umumnya  sederhana serta 
tokoh ldan atar ceritanya terbatas. 
   Saat ini, cerpen menjadi bagian dalam 
pembelajaraan bahasa Indonesia pada tingkat 
SMP dan SMA. Hal ini sejalan dengan tujuan 
pembelajaran sastra, antara lain untuk  mening-
katkan kompetensi siswa di bidang sastra. Selain 
itu, pembelajaran sastra di sekolah juga bertu-
juan agar siswa gemar membaca dan menikmati 
karya sastra untuk meningkatkan  kepribadian 
dan memperluas wawasan.
    Dalam kurikulum 2013, pada tingkat SMP, 
salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai  
dalam pembelajaran cerpen adalah siswa dapat 
mengungkapkan pengalaman dan gagasan 
dalam bentuk cerpen dengan  struktur  dan  
bahasa yang baik. Selanjutnya, pada tingkat SMA, 
kompetensi dasar yang harus dicapai  adalah 
dapdapat membuat sebuah cerpen dengan memer-
hatikan unsur-unsur pembangun cerpen.
    Pada umumnya, siswa SMP masih kesuli-
tan mencari ide yang merupakan bahan mentah 
dalam menulis cerpen. Tanpa bahan mentah, 
tentu tidak akan pernah ada produk hasil. Oleh 
sebab itu, tanpa  ide, tentu cerpen tidak pernah 
dapat ditulis. 
    Kesulitan mencari ide yang akan dituang-
kan dalam cerpen dapat diatasi dengan latihan 
menuliskan pengalaman yang sendiri. Cerpen se-
bagai sebuah representasi  kehidupan  dapat  di- 
ciptakan dengan mengisahkan pengalaman 
yang pernah dialami. setiap siswa tentu pernah 
mengalami hal-hal yang menyenangkan, mena
kutkan, menggelikan, atau menyedihkan. Pen-
galaman tersebut dapat ditulis menjadi sebuah 
cerpen. Hal ini yang disebut dengan pembelaja-
ran menulis cerpen  dengan pendekatan pen-
galaman (experiential learning). Pendekatan expe-
riential learning mulai diperkenalkan pada tahun 
1984 oleh David Kolb sebagai proses mencip
takanpengetahuan  melalui perubahan pengala-
man. Menulis cerpen berbasis pengalaman dapat 
dibagi menjadi empat tahap sebagai berikut. 

1. Pengalaman Konkret
      Pengalaman konkret adalah pengala-
man  nyata atau   benar-benar   terjadi.  Tahap 
penuangan pengalaman ini dimulai dengan 
mengumpulkan pengalaman konkret diri 
sendiri, orang dekat, mimpi, bacaan,  dan  
petualangan sebagai berikut. 

a. Pengalaman Pribadi
   Jangan takut  mencoba  menuliskan 
pengalaman pribadi  seperti  pengalaman 
jatuh cinta, ketinggalan dompet, atau meno-
long hewan peliharaan. Tentu saja, pengala-
man pribadi tidak bisa langsung difiksikan. 
Pengalaman tersebut dapat dihayati lalu 
diolah dengan kata-kata menarik, lalu diramu 
menjadi cerita yang baru. 

b. Pengalaman Orang Dekat
  Pengalaman dekat dapat menjadi ide  
yang menarik untuk ditulis. Hermawan Aksan 
seorang penulis Indonesia menyatakan “Seo-
rang sahabatku bercerita tentang pengala-
mannya berpacaran melalui obrolan di Inter-
net. Sepotong pengalaman itu kemudian 
kuolah dan akhirnya menjadi cerpen berjudul 
“Rose”  yang dimuat Media Indonesia.

c. Mimpi
  Mimpi adalah salah satu sumber ide 
dalam menulis cerpen. Oleh karena itu, 
jangan abaikan mimpi. Bila perlu, ketika 
bangun tidur, catatlah mimpi tersebut untuk 
dijadikan ide dalam cerpen.

d. Bacaan
    Ada banyak sumber bacaan yang dapat  
memberi ide  untuk penulisan cerpen.  Misal- 
nya,   berita di koran dan majalah. Hermawan 
Aksan juga menceritakan “Pada suatu hari, 
aku tidak sengaja membaca berita kecil, 
berita satu kolom yang panjangnya hanya 
dua atau tiga alinea, yang   menceritakan  
seorangseorang ibu yang lebih bangga anaknya men-
jadi janda daripada menjadi perawan tua.” 
Tidak lama kemudian, tercipta  cerpen  ber-
judul “Pernikahan Minul” yang  dimuat di 
harian Pikiran Rakyat.  
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e. Petualangan
    Petualangan menyusuri alam atau tempat 
wisata juga dapat memberi gagasan yang 
menarik untuk ditulis. Puncak yang sulit didaki, 
ombak yang berkejar-kejaran di pantai, atau 
suka duka saat berkemah merupakan hal yang 
sayang bila dilupakan begitu saja.  Gola Gong  
memiliki karya spektakuler yang merupakan 
kisahkisah petualangannya  saat melancong keliling 
Asia dengan sepeda yang diangkatnya dalam 
buku The Journey from Jakarta to  Himalaya yang 
diterbitkan oleh Maximalis (Bandung). 
 

2. Pengamatan Reeektif
  Tahap pengamatan reeektif menuntun 
penulis pemula untuk mengamati hasil tulisan 
pada tahap pengalaman konkret. Lalu, pilihlah 
ide terbaik. Manfaat pengamatan reeektif 
adalah  penulis mendapatkan bahan terbaik 
yang akan dituliskan menjadi cerpen.  
 

3. 3. Konseptualisasi Abstrak
  Tahap  konseptualisasi abstrak akan menga-
rahkan penulis pemula untuk menciptakan 
judul, mengembangkan alur, menciptakan 
tokoh, mengembangkan latar, dan membuat 
kerangka cerita sebagai berikut.
 

a. Menciptakan Judul
      Judul merupakan “kepala” karangan. Oleh 
sebab itu, judul   harus memiliki daya tarik yang 
kuat bagi pembaca.  Jadi, menciptakan judul 
yang memiliki “kekuatan” dan “magnet”  harus 
dipertimbangkan ketika membuat sebuah 
karya. Membuat judul dapat dilakukan sebelum 
atau sesudah pengolahan ide.
  

b. Mengembangkan Alur
  Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka 
untuk menggerakkan jalan cerita. Ada dua  jenis 
alur, yaitu  kronologis dan kilas balik. Alur kro-
nologis merupakan rangkaian peristiwa dari 
awal hingga akhir, sedangkan alur kilas balik 
adalah meletakkan urutan masa lalu di tengah 
cerita.
 

c. Menciptakan Watak/Tokoh
  Sebagai representasi kehidupan, cerpen  
harus memiliki tokoh.  Oleh karena itu, tokoh 
harus diciptakan dengan sungguh-sungguh 
agar benar-benar hidup (dihidupkan) dalam 
cerita yang disajikan. 
  

d. Mengembangkan Latar
   Latar terbagi  atas latar tempat, waktu, dan 
suasana yang   digambarkan dalam cerita.  Latar 

memperkuat     keyakinan    pembaca   terhadap 
alur cerita. Dengan mengetahui latar, pembaca 
akan lebih siap menerima karakter tokoh atau 
pun kejadian yang dipaparkan dalam cerita itu.
 

e.   Membuat Kerangka Cerita
      Pengarang akan mudah mengembangkan 
cerita berdasarkan kerangka yang telah dibuat. 
Kalimat sederhana pada kerangka cerita dapat 
dikembangkan lebih lanjut. Satu kalimat dalam 
kerangka cerita dapat berkembang menjadi 
satu atau beberapa alinia.
 

4. 4. Percobaan Aktif 
   Tahap percobaan aktif akan membahas 
mengenai  “mari menulis cerpen, mengedit tu-
lisan, dan  memublikasikan karya”. Lebih jelas- 
nya, simak uraian  berikut. 
 

a.  Mari Menulis Cerpen
   Tidak perlu membaca naskah cerpen sebe-
lum selesai  ditulis agar kita tidak terpancing 
untuk langsung memperbaikinya kesalahan 
yang tampak. Jika terus diperbaiki, cerpen akan 
sulit diselesaikan.
 

b. Menyunting Tulisan
    Naskah yang sudah selesai ditulis dapat 
disunting  agar lebih sempurna, baik sistemati-
ka, isi cerita, bahasa, maupun ejaan. Pengarang 
adalah pembaca pertama karyanya sendiri dan  
menjadi  editor terbaik karena dia yang paling 
memahami jiwa cerpen tersebut. 
 

c. Memublikasikan Karya
      Naskah cerpen yang sudah disunting siap 
untuk dipublikasikan atau disiarkan  agar 
sampai kepada kepada khalayak. Publikasi dapat 
dilakukan melalui media cetak, seperti majalah, 
surat kabar, tabloid, dan buletin.  Publikasi juga 
dapat dilakukan  melalui  media  elektronik,   
seperti blog, laman, atau media sosial lainnya. 
  

      Nah, berdasarkan uraian di atas, memulai 
membuat cerpen berdasarkan pengalaman itu 
tidak terlalu sulit dipraktikkan. Ikuti semua taha-
pan dari awal sampai akhir. Berlatihlah meng- 
ungkapkan ide, pikiran, dan  pengalaman   
sendiri dalam bentuk tulisan yang berkesan 
untuk mengembangkan kreativitas dalam 
menulismenulis karya sastra, khususnya cerpen.  
Dengan demikian,  siswa diharapkan mampu 
menyampaikan sebuah pengalaman kepada 
pembaca melalui sebuah cerpen dan tujuan 
pembelajaran pada kompetesi dasar (KD) menu-
lis cerpen dapat tercapai. 
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  Kita  semua   tentu   tahu suku  Minang,  bukan? Suku Minang atau 
            lengkapnya  suku Minangkabau  adalah salah  satu kelompok  enis
            etnis  yang  ada  di Indonesia.  Masyarakat  suku  Minang  biasanya 
              disebut    urang    Minang   atau urang awak  (orang  Minang   atau    
                orang   kami/kita).    Suku   Minang   mendiami   wilayah  Provinsi 
                Sumatra Barat.  Namun, tradisi merantau yang dimiliki oleh suku 
                                  tersebut   sejak  dahulu   kala   membuat orang Minang tersebar 
                 hampir  ke  seluruh wilayah Nusantara, bahkan ke mancanegara. 
                         Suku Minang memiliki banyak keunikan, misalnya arsitektur 
             sangat khas,  masakan  randang  yang sangat  terkenal, dan sistem 
          kekerabatan  matrilineal  yang  memberi posisi istimewa bagi kaum
          perempuan. Suku  Minang merupakan penganut sistem matrilineal
          terbesar di Indonesia, bahkan juga di dunia. Di Indonesia, sistem ini 
           dianut   oleh    seba           dianut   oleh    sebagian    suku  yang  tinggal di Provinsi Aceh, Riau, 
           Sumatra Utara, Jambi  dan Bengkulu,  yang secara budaya memiliki 
           hubungan kekerabatan dengan  orang  Minang.  Persebaran orang 
            Minang  yang  membawa  unsur-unsur  budaya  dan bahasanya ini 
             disebut dengan   Minang diaspora  (perantauan orang  Minang).   
                       Matrilineal berasal dari bahasa Latin, yaitu mater yang berarti 
            ‘ibu’ dan linea yang berarti ‘garis. Matrilineal berarti mengikuti garis 
        keturunan         keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Jadi, sistem matrilineal adalah 
       suatu sistem yang mengatur alur keturunan atau jalinan kekerabatan  
     yang berasal dari pihak ibu.  Dalam sistem matrilineal, anak-anak yang 
     terlahir  dalam  sebuah perkawinan akan menjadi bagian dari klan ibu-   
     nya,   bukan   ayahnya.  Mereka   akan  mewarisi  nama   klan  sang  ibu, 
     sekaligus  mewarisi pusako (pusaka adat), seperti sawah ladang, rumah 
      gadang, dan hutan ulayat. Namun, hak waris  atas pusako tidak bersifat  
     mutla     mutlak. Artinya, pusako tidak boleh diperjual-belikan.  

                                              Perempuan  Minang  akan  mewariskan lagi pusako kepada anak-anak-
                                              nya, tetapi kaum laki-laki   tidak. Seorang laki-laki  Minang hanya boleh 
                                             “menguasai”   pusako  selama   masih hidup. Bila dia meninggal, pusako                                         
                                             akan dikembalikan kepada pihak perempuan dalam keturunan ibunya. 
                                       Bahkan,    yang    sering    terjadi   adalah   seorang  laki-laki sudah melepas 
                                                                                atas pusako saat dia menikah dan tinggal di rumah sang istri. Akan tetapi,                  
                                        kaum   laki-laki,  dalam   hal  ini  disebut  mamak (paman), justru memiliki
                                         kewajiban    dan   tanggung  jawab   dalam   mengawasi,   menjaga,   dan 
mengatur    penggunaan     pusako     untuk     kepentingan   kemenakan-kemenakannya   Bagi 
perempuan   Minang,   memiliki   anak perempuan adalah hal yang sangat penting. Bila  tidak, 
garis   silsilahnya   akan   terputus   pada  dirinya.  Sementara itu, pusako yang dimilikinya akan 
didiwarisi  oleh  saudara  perempuannya.  Bila  dia  tidak  memiliki   saudara  perempuan, silsilah 
akan dirunut ke atas untuk mengetahui kerabat terdekat dalam garis  keturunan  ibunya,  

Pojok Nusantara

Rumah GadangSang Pemilik
 Perempuan Minang
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suaminya tidak mampu memberi nafkah 
atau meninggal dunia.

Seorang perempuan Minang memiliki 
status dan kedudukan yang mulia dan 
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kaum, dan masyarakat). Artinya,  perempuan 
adalah hiasan utama yang akan 
menyemarakkan kehidupan keluarga dan 
masyarakat.   
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*Wawancara khusus dengan 
   Ibu Yanti Riswara
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Di dunia ini terdapat kurang lebih 6.700 bahasa dan 50% di 
antaranya sudah punah dalam 100 tahun terakhir.

Serba-Serbi tentang
Bahasa Ibu

Ratih Rahayu

UNESCO (United Nations Educational, Scientiic and Cultural Organization) telah menetapkan 
tanggal 21 Februari sebagai hari Bahasa Ibu Internasional.

Kategori kondisi bahasa menurut UNESCO:
1. Aman: bahasa dituturkan oleh semua generasi dan transmisi antargenerasi tidak terputus.
2. Rentan: bahasa dituturkan oleh anak-anak tetapi hanya pada ranah tertentu. 
3. Terancam: anak-anak tidak lagi menggunakan bahasanya di rumah sebagai bahasa ibu.
4. Sangat terancam: bahasa hanya digunakan antargenerasi tua tetapi tidak kepada    
       anak-anak.
5.5. Hampir punah: hanya generasi tua yang dapat menuturkan tetapi jarang digunakan.
6. Punah: tidak ada penuturnya.

Jumlah bahasa yang ada di Indonesia 
kurang lebih ada 750 bahasa, 50% 
dari jumlah tersebut ada di Papua.
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Badan Bahasa sepanjang 2011-2017 
telah menguji vitalitas atau daya 
tahan hidup bahasa daerah. 
Hasilnya, sebanyak 13 bahasa 
daerah dikategorikan punah, 4 
kritis, 18 terancam punah, dan 2 
bahasa mengalami kemunduran.

Bahasa daerah yang tergolong aman 
adalah bahasa Aceh, Melayu, Minang-
kabau, Jawa, Sunda, Madura, Bali, 
Sumbawa, Bugis, Makasar, Muna, dan 
7 bahasa di Papua (Sentani, Awban, 
Korowai, Tokuni, Biak, Serui, Kuri).

Salah satu penyebab bahasa Tandia di 
Papua punah karena ada mitos yang 
mengatakan bahwa jika anak suku 
Mbakawar menggunakan bahasa 
Tandia saat orang tuanya masih 
hidup, dia akan celaka. 

Persebaran bahasa  daerah 
berdasarkan wilayah:
Papua     : 384
NTT      : 68
Maluku    : 66
Sulawesi   : 58
KalimaKalimantan : 57
Sumatera   : 26

Tahukah Anda

Badan    Pengembangan   dan   Pembi-
naan Bahasa  telah menginventarisasi  
668 bahasa daerah di Indonesia.
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juga di seluruh dunia. Hal yang cukup menge-
jutkan adalah data bahwa 50% dari 6.700 
bahasa di dunia sudah mengalami kepuna-
han dalam satu abad terakhir.
  Bahasa daerah harus dilindungi karena 
merupakan amanat langsung UUD 1945, 
Pasal 32 ayat 2 yang menjelaskan bahwa, 
“Negara menghormati dan memelihara 
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya 
nasional”. Selain itu, dalam UU Nomor 24 
Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 
LambangLambang Negara, serta Lagu kebangsaan, 
pada  Pasal  42  Ayat  1  juga  disebutkan   
bahwa “pemerintah daerah wajib mengem-
bangkan, membina, dan melindungi bahasa 
dan sastra daerah agar tetap memenuhi 
kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan 
bermasyarakat sesuai dengan perkemban
gan zaman dan tetap menjadi bagian dari 
kekayaan budaya Indonesia”. Oleh sebab itu, 
negara memiliki kewajiban untuk memeli-
hara dan melindungi bahasa daerah yang ada 
di Indonesia. 
   Revitalisasi bahasa ibu atau bahasa 
daerah harus dilakukan karena  bahasa  

Ladang Ilmu

Ratih Rahayu
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    Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) berarti ‘proses, perbuatan 
menghidupkan atau menggiatkan kembali’. 
Bahasa ibu itu sendiri berarti ‘bahasa 
pertama yang dikuasai manusia sejak lahir 
melalui interaksi dengan sesama anggota 
masyarakat bahasanya, seperti dengan 
keluakeluarga inti  dan  lingkungannya’.  Jadi, 
revitalisasi bahasa ibu dapat diartikan 
sebagai perbuatan menghidupkan atau 
menggiatkan kembali bahasa pertama mas-
yarakat, dalam hal ini biasanya bahasa 
daerah yang terancam punah. 
      Menurut Hinton, seorang ahli linguis-
tik, revitalisasi bahasa adalah upaya untuk 
mengembalikan bahasa daerah yang 
terancam punah pada tingkat penggunaan 
yang lebih baik dalam masyarakat setelah 
mengalami penurunan penggunaan. 
   Salah satu   alasan  mengapa  upaya  
revitalisasi penting dilakukan ialah adanya  
fakta bahwa bahasa ibu atau bahasa daerah 
semakin banyak yang punah.
  Kecenderungan punahnya bahasa ibu 
itu tidak hanya  terjadi di  Indonesia,   tetapi  
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merupakan alat komunikasi, lambang jati 
diri, lambang kebanggaan daerah, dan pen-
dukung bahasa nasional. 
   Sebagai etnis tertentu, kita pasti 
memiliki kebanggan terhadap etnis kita. 
Biasanya kebanggaan itu lahir dari catatan 
sejarah, budaya, dan identitas etnik (aneka 
keunikanan khusus) yang dimiliki. Kita juga 
pasti memiliki semangat dan rasa kepemi-
likan yang tinggi terhadap bahasa daerah. 
BilaBila bahasa daerah kita punah, kita akan kehi-
langan sebuah alat komunikasi dan jati diri. 
   Bahasa ibu atau bahasa daerah 
biasanya menyimbolkan nilai-nilai budaya 
dan kearifan lokal. Dengan merevitalisasi 
bahasa daerah berarti kita juga turut 
menjaga nilai-nilai budaya daerah. Perlu kita 
ingat bahwa bahasa dan budaya nasional 
kita, salah satunya, bersumber dari budaya 
dan bahasa daedan bahasa daerah.
   Berdasarkan hasil akumulasi perseba-
ran bahasa daerah per provinsi, saat ini 
bahasa daerah di Indonesia kurang lebih ber-
jumlah 750 bahasa. Hingga akhir tahun 2018, 
dari 2.468 daerah pengamatan di seluruh 
Indonesia jumlah bahasa daerah yang telah 
diidentiikasi dan divalidasi oleh Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ber-
jumlah 668 bahasa. Dari jumlah tersebut, 
Badan Bahasa menyatakan bahwa ada 18 
bahasa yang tergolong aman, yaitu bahasa 
Aceh, Melayu, Minangkabau, Jawa, Sunda, 
Madura, Bali, Sumbawa, Bugis, Makasar, 
Muna, dan 7 bahasa di Papua (Sentani, 
Awban, Korowai, Tokuni, Biak, Serui, dan 
Kuri).   Namun,  dari  hasil  penelitian yang 

dikeluarkan Badan Bahasa pada tahun 2017 
itu, ditemukan 13 bahasa sudah dikategori-
kan punah, yakni 11 bahasa di Maluku Utara 
serta 2 bahasa di Papua. Sementara itu,  juga 
ditemukan   4   bahasa   dikategorikan   kritis/
sangat terancam, yaitu bahasa   Reta  (NTT),    
bahasa  Saponi  (Papua), serta  bahasa   Ibo 
dan bahasa  Maher (Maluku). 
      Selain itu, terdapat 18 bahasa yang 
terancam punah. Bahasa-bahasa yang 
terancam punah itu adalah 2 bahasa di 
Maluku, 9 bahasa di Papua, 4 bahasa di 
Sulawesi, 2 di Sumatra, dan 1 bahasa di NTT.

   Ada beberapa hal yang dapat menye-
babkan kepunahan bahasa di suatu daerah, 
seperti bencana  alam  yang  mengakibatkan  
penutur meninggal dunia, kondisi geograis, 
kawin campur, dan sikap masyarakat 
terhadap bahasa daerah itu sendiri. Selain 
itu, menurut Grimes, seorang ahli linguistik, 
pepenyebab utama kepunahan bahasa-bahasa 
daerah adalah sikap para orang tua  yang  
tidak lagi mengajarkannya kepada 
anak-anak mereka dan tidak lagi secara aktif 
menggunakannya di rumah dalam berbagai 
ranah  komunikasi.
   Salah satu keadaan yang memperlihat-
kan gejala kepunahan sebuah bahasa adalah 
penurunan jumlah penutur aktif secara 
drastis. Pengabaian penggunaan bahasa 
daerah oleh penutur usia muda juga mer-
upakan gejala bahasa yang akan mengalami 
kepunahan.Bahasa Punah (Sumber: Badan Bahasa)

Bahasa Kritis/Sangat Terancam (Sumber: Badan Bahasa)
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   Kondisi saat ini memperlihatkan 
bahwa banyak generasi muda tidak cakap 
lagi menggunakan bahasa daerah mereka. 
Kalaupun ada,  banyak    di   antaranya  yang   
hanya   menguasai bahasa daerah secara 
pasif. Mereka mengerti bahasa daerah 
mereka, tetapi tidak fasih dalam berbicara 
dengandengan bahasa tersebut. Jika keadaan 
seperti ini terus berlanjut, bukan tidak 
mungkin beberapa tahun mendatang akan 
semakin banyak bahasa daerah yang pada 
akhirnya  punah terkikis zaman.
   Banyaknya bahasa daerah yang 
terancam punah merupakan fenomena 
“gunung es” yang  cukup   mengkhawatir-
kan.  Jika  langkah-langkah pelindungan 
terhadap bahasa-bahasa daerah itu tidak 
segera dilakukan, kita akan sulit memper-
tahankan eksistensinya pada masa yang 
akan datang. Oleh karena  itu,  tidak  ber-
lebihan bila bangsa Indonesia segera 
melakukan berbagai upaya pelindungan 
terhadap aset takbenda yang sangat 
bernilai tersebut.
   Ada beberapa langkah yang dapat 
dilakukan untuk merevitalisasi bahasa 
daerah, yaitu

     1. bahasa   daerah   dijadikan  bahasa  
          komunikasi  utama dalam keluarga;
     2. pentransmisian/pewarisan bahasa  
          daerah  kepada generasi muda;
     

   3.  pembentukan sikap dan perilaku positif  
        terhadap bahasa daerah;
   4.  penyerapan istilah atau ungkapan  
        bahasa daerah dalam bahasa Indonesia;
   5.  pemberian nama diri, jalan, dan tempat- 
      tempat umum dengan bahasa daerah; 
   6.   6.  membangkitkan kecintaan terhadap bu-
        daya dan kesenian daerah; dan
   7.  merevitalisasi sastra lisan.

      Sejauh ini Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa mempunyai lima 
program unggulan untuk mewujudkan 
pelindungan terhadap bahasa daerah, yakni 
(1) pemetaan, (2) kajian vitalitas, (3) konser-
vasi, (4)  revitalisasi, dan (5) registrasi bahasa. 
Salah satu upaya konkret yang baru-baru ini 
diladilakukan adalah mengadakan kegiatan 
“Seminar Hasil Revitalisasi Bahasa Rejang 
Lebong (Bengkulu) dan bahasa Bud-
ong-budong, (Mamuju, Sulawesi Barat)” 
yang berbasis komunitas pada tanggal 4 
Desember 2018.  
   Kita berharap bahwa upaya-upaya 
yang dilakukan    Badan    Pengembangan   
dan   Pembinaan    Bahasa   akan   memberi-
kan    sumbangan yang signiikan dalam 
upaya pelestarian dan pengelolaan bahasa 
daerah atau bahasa ibu sebagai kekayaan 
yang dapat memperkukuh Negara Kesatuan 
RRepublik Indonesia (NKRI). 
   Sebagai masyarakat yang memiliki 
kekayaan bahasa daerah, sudah selayaknya 
kita juga berperan aktif dalam melestarikan 
dan melindungi bahasa daerah kita. Kita 
sendiri yang akan rugi bila bahasa kita 
punah. Untuk itu, marilah kita wujudkan 
moto berikut dalam kehidupan sehari-hari.

    Utamakan bahasa Indonesia,   
   Lestarikan bahasa daerah, 
   Kuasai bahasa asing, dan 
   Cintailah sastra!

*Diambil dari berbagai sumber.
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   Sebagai masyarakat yang memiliki 
kekayaan bahasa daerah, sudah selayaknya 
kita juga berperan aktif dalam melestarikan 
dan melindungi bahasa daerah kita. Kita 
sendiri yang akan rugi bila bahasa kita 
punah. Untuk itu, marilah kita wujudkan 
moto berikut dalam kehidupan sehari-hari.

    Utamakan bahasa Indonesia,   
   Lestarikan bahasa daerah, 
   Kuasai bahasa asing, dan 
   Cintailah sastra!

*Diambil dari berbagai sumber.

Bahasa Terancam Punah (Sumber: Badan Bahasa)
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       Pantun Agama
Pinang muda dibelah dua
Manik-manik mati dirembah
Dari muda sampai ke tua
Pengajaran baik jangan diubah

Kemumu di dalam semak
JJatuh melayang selaranya
Meski ilmu setinggi tegak
Tidak sembahyang apa gunanya
 
Daun terap di atas dulang
Anak udang mati dituba
Dalam kitab ada terlarang
PPerbuatan haram jangan dicoba

Riang-riang terbang ke kolam
Tetak betangur di depan kota
Laksana siang menanti malam
Demikian umur sekalian kita

Banyaklah masa antara masa
Tidak seelok masa bersuka
Meninggalkan sembahyang jadi biasaMeninggalkan sembahyang jadi biasa
Tidakkah takut api neraka

Kulit lembu celupkan samak
Mari dibuat tapak kasut
Harta dunia janganlah tamak
Kalau mati tidak mengikut

    Sahabat Bastera, Indonesia kaya akan sastra lama. Dua di antaranya adalah pantun dan periba-
hasa. Sahabat Bastera tentu mengetahui kedua jenis sastra lama itu. Pantun merupakan bentuk puisi 
lama Indonesia. Setiap bait pantun terdiri atas empat larik atau baris. Setiap baris terdiri atas  delapan 
sampai dua belas suku kata. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. dan baris ketiga dan 
keempat adalah isi atau tujuan pantun. 
    Sampiran berkaitan dengan alam  yang mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya. 
Sampiran biasanya tidak memiliki hubungan dengan bagian kedua. Dengan kata lain, sampiran hanya 
berfungsi untuk mengantarkan rima atau sajak pada akhir baris yang berbunyi a-b-a-b. Pantun memiliki 
banyak jenis berdasarkan isi atau maksudnya, misalnya pantun agama, pantun nasihat, pantun per-
gaulan, dan pantun nasib.
   Sementara itu, peribahasa merupakan kelompok kata atau kalimat yang memiliki susunan yang 
tetap. Susunan kata atau kalimat itu tidak dapat berubah, bahkan tidak dapat disisipi kata lain. Periba-
hasa biasanya mengiaskan makna tertentu atau mengumpamakan sifat dan perilaku seseorang 
dengan sifat dan perilaku hewan atau tumbuh-tumbuhan serta kejadian alam.  Tujuannya adalah agar 
orang dapat mengambil pelajaran dari kiasan itu untuk  memperbaiki sifat dan perilakunya.
 

Nah, Sahabat Bastera. Marilah kita mengenal pantun dan peribahasa serta melestarikannyaa

Pantun dan Peribahasa

Peribahasa
 

Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang 
penggalan.
Cinta kasih ibu kepada anaknya tiada batas, cinta 
kasih anak kepada ibunya sangat terbatas.
  
Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga.
Umumnya tabiat anak seperti tabiat orang tuanya.
  
Adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung.
AAdat dan kebiasaan yang berlaku di suatu daerah 
sesuai dengan ukuran nilai-nilai yang dipegang oleh 
masyarakat daerah itu.
  
Kalau pandai meniti buih, selamat badan 
sampai ke seberang.
JiJika pandai membaca situasi dalam bersikap dan 
bertindak, niscaya tujuan akan tercapai.

Elok ba(ha)sa, bekal hidup; elok budi, bekal 
mati.
Bahasa yang baik adalah bekal hidup di dunia; budi 
pekerti  yang baik adalah bekal hidup di akhirat.

Tangan mencencang bahu memikul.
BBerani berbuat harus berani bertanggung  jawab.
 
Panas sehari menghilangkan (bekas) hujan 
setahun.
Orang yang tidak mengenang budi; melupakan jasa 
orang   yang   telah   lama   menolongnya  ketika per-
tolongan itu  tidak  diterimanya lagi.

Kiki Zakiah Nur

Sastra Lama
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RATU DARAH PUTIH
Aprilia Fitriyani

         Suatu hari, Ratu Galuh kedatangan tamu 
dari negeri seberang. Ia adalah seorang 
pemuda pengembara yang gagah dan berhati 
mulia bernama Sunan Gunung Jati. 
      “siapa dirimu dan dari mana asalmu, 
Anak Muda? Apa gerangan yang mem-
bawamu sampai ke  negeri ini?” tanya Ratu 
Galuh.
   “Nama saya Sunan Gunung Jati. Saya 
berasal dari Cirebon,  di Pulau Jawa. Saya 
pernah melihat sinar atau cahaya lurus 
menuju langit dan saya perkirakan berasal dari 
daerah ini,” jawab Sunan Gunung Jati dengan 
hormat. 
      Karena butuh kepastian tentang cahaya 
itu, Sunan Gunung Jati meminta izin untuk 
tinggal di Keratuan Pugung beberapa waktu. 
Melihat kesantunan dan keluhuran budinya, 
Ratu Galuh pun mengizinkan Sunan Gunung 
Jati tinggal di Keratuan Pugung selama ia 
mau. Sang Raja pun memberi pemuda itu  
temptempat tinggal di sebuah bangunan di 
samping  istana. 
   Selepas salat malam dan berdoa, Sunan 
Gunung Jati memandang ke arah istana 
melalui jendela kamarnya. Tiba-tiba ia melihat 
seberkas cahaya  berasal dari salah satu kamar 
putri Ratu Galuh. Hatinya berdebar. Disimpan-
nya perasaan itu rapat-rapat.
   Ratu Galuh kagum dengan sikap Sunan 
Gunung Jati. Beliau berniat menikahkan  anak-
nya yang bernama Putri Sinar Kaca dengan 
Sunan  Gunung Jati.  Keesokan  paginya,  Ratu-
Galuh menyampaikan niatnya itu kepada sang 

pemuda. Sebelum menerima tawaran itu, 
Sunan Gunung Jati menceritakan perihal 
cahaya yang dilihatnya tadi malam kepada 
Ratu Galuh. 
   “Mungkinkah cahaya yang engkau lihat 
itu adalah anakku, Putri Sinar Kaca?” ucap 
Ratu Galuh.
      Ratu Galuh memanggil Putri Sinar Kaca. 
setelah melihat sang gadis,  Sunan Gunung 
Jati yakin bahwa cahaya yang dilihatnya 
berasal dari gadis itu. Sunan Gunung Jati pun 
menikah dengan Putri Sinar Kaca. Setahun 
kemudian, Putri Sinar Kaca melahirkan 
seorang anak laki-laki yang diberi nama 
Minak Minak Gejala Bidin.
   Suatu hari, Sunan Gunung Jati mohon 
pamit kepada Ratu Galuh untuk pergi ber-
dakwah. Setelah memperoleh izin, Sunan 
Gunung Jati pun berangkat ditemani 
pasukan  yang  telah  disediakan   oleh mer-
tuanya itu
   Sampailah Sunan Gunung Jati di suatu 
negeri di bagian tenggara. Di sana ia menga-
jarkan agama Islam kepada penduduk. Pada 
suatu malam ia menyandarkan kudanya di 
kandang selepas salat Isya, Ia melihat cahaya 
putih lurus menuju langit dari daerah 
Lampung bagian timur. Cahaya itu serupa 
dengandengan cahaya yang dulu pernah dilihatnya 
ketika di Cirebon. 
   “Aku sudah menikahi putri yang 
menjadi pertanda itu. Mengapa cahaya itu 
terlihat lagi di tempat yang sama?” tanyanya 
dalam hati.

Alkisah, di bagian timur tanah Lampung, terdapat sebuah 
kerajaan yang sangat indah. Kerajaan itu bernama Keratuan 
Pugung. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan 
bijaksana, bernama Ratu Galuh. Ratu Galuh memiliki dua orang 
anak, yaitu Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam. Kedua putri raja 
itu berparas  sangat cantik.

Cerita Rakyat 
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   Di tengah perjalanan, Minak Gejala Bidin 
merasa gelisah. Dia mencari-cari sesuatu di 
dalam kantong pakaiannya.    
     “Dinda, di mana bungkusan berwarna 
putih yang disiapkan Ibunda sebagai cin-
deramata?  Sepertinya  bungkusan itu ter- 
tinggal,” ucapnya kepada Minak Gejala Ratu.
     “Adikku, harus ada yang kembali pulang 
untuk mengambil cinderamata itu,” ucapnya 
lagi seraya menepuk pundak adiknya.
   Minak Gejala Ratu lantang menjawab, 
“Aku siap, Kanda!”
      “Aku bangga padamu, Adikku!” Minak 
Gejala Bidin menepuk kembali pundak 
Minak Gejala Ratu.
      Minak Gejala Bidin dan pasukannya tiba 
di Kesultanan Cirebon. Mereka langsung 
disambut oleh pihak kesultanan. Minak 
Gejala Bidin tidak dapat menyembunyikan 
kegembiraannya dapat bertatap muka 
dengan ayahandanya. Demikian juga 
dengan sang ayah.
      “Benarkah engkau  Putraku?” 
   “Ya, Ayahanda! Aku Minak Gejala Bidin, 
anak Putri Sinar Kaca dari Keratuan Pugung.” 
Sunan Gunung Jati pun memeluknya. Ia tak 
mampu menahan air mata kegembiraannya.
       Di tempat lain, Minak Gejala Ratu dan 
pasukannya telah sampai di Keratuan 
Pugung. Setelah   mengambil   cinderamata   
yang  tertinggal, ia  pamit untuk berangkat 
kembali.
                  Hati-hati di jalan, ya, Nanda!” ucap Putri 
Sinar Alam. “Doa kami selalu menyertaimu,” 
tambah Putri Sinar Kaca.
    “Nanda, bawalah cincin ini!”  kata Putri 
Sinar Alam seraya melepaskan cincin 
berbatu putih dari jari manisnya. 
      “Ayahandamu  pasti  akan  langsung 
mengenalimu,” katanya lagi kepada sang 
anak.
   Minak Gejala Ratu pun menerima dan 
meletakkan cincin itu baik-baik di dalam 
kantong pakaiannya.
      Perjalanan Minak Gejala Ratu dan rom-
bongannya cukup lancar. Kapal yang mereka 
tumpangi pun telah merapat di pantai Pulau 
Jawa. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, 
sepasang mata mengawasi Minak Gejala 
Ratu. Sosok tua itu langsung bertanya 
kepada salah seorang prajurit. 
   

  Pikirannya semakin kalut. “Apakah besok 
aku harus kembali ke Keratuan Pugung?” 
pikirnya. “Aku harus bertemu dengan Ratu 
Galuh,” ucapnya sebelum memejamkan 
mata.
      Setelah menyiapkan perbekalan, Sunan 
Gunung Jati kembali ke Keratuan Pugung. 
Setibanya di sana, Ratu Galuh menyambut-
nya dengan gembira. Semburat di wajah 
sang raja tak mampu menutupi perasaan-
nya.
   “Menantuku pulang! Menantuku 
pulang!” ucapnya kepada seluruh penghuni 
Keratuan.
   “Apa gerangan yang membawamu 
kembali, Anakku?” tanya Ratu Galuh kepada 
Sunan Gunung Jati.
      Sunan Gunung Jati pun menceritakan 
pertanda tersebut kepada Ratu Galuh. Sang 
Raja menghela napas panjang. Sambil terus 
berpikir, akhirnya Ratu Galuh memanggil 
putri keduanya.
   “Mungkinkah putriku yang satu inilah 
pertanda yang kau lihat?” tanya Ratu Galuh. 
         Saat Sunan Gunung Jati menoleh, terli-
hatlah pancaran cahaya dari Sang Putri yang 
begitu menyilaukan mata. Sambil 
tersenyum, Sunan Gunung Jati mengeluar-
kan cincin berbatu putih. Tiba-tiba, cahaya 
itu berangsur-angsur masuk ke dalam batu 
dan terlihatlah  wajah  sang  putri  tanpa  
penghalang. 
   Ratu Galuh pun akhirnya menikahkan 
Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam. 
Mereka dikaruniai seorang putra yang 
bernama Minak Gejala Ratu.
   Beberapa lama kemudian, Sunan 
Gunung Jati ingin melanjutkan berdakwah 
lagi. Ia mengutarakan niatnya untuk kembali 
ke Pulau Jawa. 
      “Wahai, istri-istriku! Tugasku belum 
selesai. Aku hendak pergi kembali ke Jawa. 
Jika kelak Minak Gejala Bidin dan Minak 
Gejala Ratu  sudah dewasa, suruh mereka 
menemuiku di Cirebon,” wasiatnya kepada 
Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam.
        Tak terasa, beberapa tahun pun berlalu. 
Minak Gejala Bidin dan Minak Gejala Ratu 
tumbuh dewasa. Mereka merasa sudah 
cukup umur untuk melakukan perjalanan ke 
Cirebon untuk menemui ayah mereka.
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      Setelah menyiapkan perbekalan, Sunan 
Gunung Jati kembali ke Keratuan Pugung. 
Setibanya di sana, Ratu Galuh menyambut-
nya dengan gembira. Semburat di wajah 
sang raja tak mampu menutupi perasaan-
nya.
   “Menantuku pulang! Menantuku 
pulang!” ucapnya kepada seluruh penghuni 
Keratuan.
   “Apa gerangan yang membawamu 
kembali, Anakku?” tanya Ratu Galuh kepada 
Sunan Gunung Jati.
      Sunan Gunung Jati pun menceritakan 
pertanda tersebut kepada Ratu Galuh. Sang 
Raja menghela napas panjang. Sambil terus 
berpikir, akhirnya Ratu Galuh memanggil 
putri keduanya.
   “Mungkinkah putriku yang satu inilah 
pertanda yang kau lihat?” tanya Ratu Galuh. 
         Saat Sunan Gunung Jati menoleh, terli-
hatlah pancaran cahaya dari Sang Putri yang 
begitu menyilaukan mata. Sambil 
tersenyum, Sunan Gunung Jati mengeluar-
kan cincin berbatu putih. Tiba-tiba, cahaya 
itu berangsur-angsur masuk ke dalam batu 
dan terlihatlah  wajah  sang  putri  tanpa  
penghalang. 
   Ratu Galuh pun akhirnya menikahkan 
Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam. 
Mereka dikaruniai seorang putra yang 
bernama Minak Gejala Ratu.
   Beberapa lama kemudian, Sunan 
Gunung Jati ingin melanjutkan berdakwah 
lagi. Ia mengutarakan niatnya untuk kembali 
ke Pulau Jawa. 
      “Wahai, istri-istriku! Tugasku belum 
selesai. Aku hendak pergi kembali ke Jawa. 
Jika kelak Minak Gejala Bidin dan Minak 
Gejala Ratu  sudah dewasa, suruh mereka 
menemuiku di Cirebon,” wasiatnya kepada 
Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam.
        Tak terasa, beberapa tahun pun berlalu. 
Minak Gejala Bidin dan Minak Gejala Ratu 
tumbuh dewasa. Mereka merasa sudah 
cukup umur untuk melakukan perjalanan ke 
Cirebon untuk menemui ayah mereka.
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   Di tengah perjalanan, Minak Gejala Bidin 
merasa gelisah. Dia mencari-cari sesuatu di 
dalam kantong pakaiannya.    
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deramata?  Sepertinya  bungkusan itu ter- 
tinggal,” ucapnya kepada Minak Gejala Ratu.
     “Adikku, harus ada yang kembali pulang 
untuk mengambil cinderamata itu,” ucapnya 
lagi seraya menepuk pundak adiknya.
   Minak Gejala Ratu lantang menjawab, 
“Aku siap, Kanda!”
      “Aku bangga padamu, Adikku!” Minak 
Gejala Bidin menepuk kembali pundak 
Minak Gejala Ratu.
      Minak Gejala Bidin dan pasukannya tiba 
di Kesultanan Cirebon. Mereka langsung 
disambut oleh pihak kesultanan. Minak 
Gejala Bidin tidak dapat menyembunyikan 
kegembiraannya dapat bertatap muka 
dengan ayahandanya. Demikian juga 
dengan sang ayah.
      “Benarkah engkau  Putraku?” 
   “Ya, Ayahanda! Aku Minak Gejala Bidin, 
anak Putri Sinar Kaca dari Keratuan Pugung.” 
Sunan Gunung Jati pun memeluknya. Ia tak 
mampu menahan air mata kegembiraannya.
       Di tempat lain, Minak Gejala Ratu dan 
pasukannya telah sampai di Keratuan 
Pugung. Setelah   mengambil   cinderamata   
yang  tertinggal, ia  pamit untuk berangkat 
kembali.
                  Hati-hati di jalan, ya, Nanda!” ucap Putri 
Sinar Alam. “Doa kami selalu menyertaimu,” 
tambah Putri Sinar Kaca.
    “Nanda, bawalah cincin ini!”  kata Putri 
Sinar Alam seraya melepaskan cincin 
berbatu putih dari jari manisnya. 
      “Ayahandamu  pasti  akan  langsung 
mengenalimu,” katanya lagi kepada sang 
anak.
   Minak Gejala Ratu pun menerima dan 
meletakkan cincin itu baik-baik di dalam 
kantong pakaiannya.
      Perjalanan Minak Gejala Ratu dan rom-
bongannya cukup lancar. Kapal yang mereka 
tumpangi pun telah merapat di pantai Pulau 
Jawa. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, 
sepasang mata mengawasi Minak Gejala 
Ratu. Sosok tua itu langsung bertanya 
kepada salah seorang prajurit. 
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Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam.
        Tak terasa, beberapa tahun pun berlalu. 
Minak Gejala Bidin dan Minak Gejala Ratu 
tumbuh dewasa. Mereka merasa sudah 
cukup umur untuk melakukan perjalanan ke 
Cirebon untuk menemui ayah mereka.

Bastera  Edisi Perdana, Desember 2018

   Di tengah perjalanan, Minak Gejala Bidin 
merasa gelisah. Dia mencari-cari sesuatu di 
dalam kantong pakaiannya.    
     “Dinda, di mana bungkusan berwarna 
putih yang disiapkan Ibunda sebagai cin-
deramata?  Sepertinya  bungkusan itu ter- 
tinggal,” ucapnya kepada Minak Gejala Ratu.
     “Adikku, harus ada yang kembali pulang 
untuk mengambil cinderamata itu,” ucapnya 
lagi seraya menepuk pundak adiknya.
   Minak Gejala Ratu lantang menjawab, 
“Aku siap, Kanda!”
      “Aku bangga padamu, Adikku!” Minak 
Gejala Bidin menepuk kembali pundak 
Minak Gejala Ratu.
      Minak Gejala Bidin dan pasukannya tiba 
di Kesultanan Cirebon. Mereka langsung 
disambut oleh pihak kesultanan. Minak 
Gejala Bidin tidak dapat menyembunyikan 
kegembiraannya dapat bertatap muka 
dengan ayahandanya. Demikian juga 
dengan sang ayah.
      “Benarkah engkau  Putraku?” 
   “Ya, Ayahanda! Aku Minak Gejala Bidin, 
anak Putri Sinar Kaca dari Keratuan Pugung.” 
Sunan Gunung Jati pun memeluknya. Ia tak 
mampu menahan air mata kegembiraannya.
       Di tempat lain, Minak Gejala Ratu dan 
pasukannya telah sampai di Keratuan 
Pugung. Setelah   mengambil   cinderamata   
yang  tertinggal, ia  pamit untuk berangkat 
kembali.
                  Hati-hati di jalan, ya, Nanda!” ucap Putri 
Sinar Alam. “Doa kami selalu menyertaimu,” 
tambah Putri Sinar Kaca.
    “Nanda, bawalah cincin ini!”  kata Putri 
Sinar Alam seraya melepaskan cincin 
berbatu putih dari jari manisnya. 
      “Ayahandamu  pasti  akan  langsung 
mengenalimu,” katanya lagi kepada sang 
anak.
   Minak Gejala Ratu pun menerima dan 
meletakkan cincin itu baik-baik di dalam 
kantong pakaiannya.
      Perjalanan Minak Gejala Ratu dan rom-
bongannya cukup lancar. Kapal yang mereka 
tumpangi pun telah merapat di pantai Pulau 
Jawa. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, 
sepasang mata mengawasi Minak Gejala 
Ratu. Sosok tua itu langsung bertanya 
kepada salah seorang prajurit. 
   

  Pikirannya semakin kalut. “Apakah besok 
aku harus kembali ke Keratuan Pugung?” 
pikirnya. “Aku harus bertemu dengan Ratu 
Galuh,” ucapnya sebelum memejamkan 
mata.
      Setelah menyiapkan perbekalan, Sunan 
Gunung Jati kembali ke Keratuan Pugung. 
Setibanya di sana, Ratu Galuh menyambut-
nya dengan gembira. Semburat di wajah 
sang raja tak mampu menutupi perasaan-
nya.
   “Menantuku pulang! Menantuku 
pulang!” ucapnya kepada seluruh penghuni 
Keratuan.
   “Apa gerangan yang membawamu 
kembali, Anakku?” tanya Ratu Galuh kepada 
Sunan Gunung Jati.
      Sunan Gunung Jati pun menceritakan 
pertanda tersebut kepada Ratu Galuh. Sang 
Raja menghela napas panjang. Sambil terus 
berpikir, akhirnya Ratu Galuh memanggil 
putri keduanya.
   “Mungkinkah putriku yang satu inilah 
pertanda yang kau lihat?” tanya Ratu Galuh. 
         Saat Sunan Gunung Jati menoleh, terli-
hatlah pancaran cahaya dari Sang Putri yang 
begitu menyilaukan mata. Sambil 
tersenyum, Sunan Gunung Jati mengeluar-
kan cincin berbatu putih. Tiba-tiba, cahaya 
itu berangsur-angsur masuk ke dalam batu 
dan terlihatlah  wajah  sang  putri  tanpa  
penghalang. 
   Ratu Galuh pun akhirnya menikahkan 
Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam. 
Mereka dikaruniai seorang putra yang 
bernama Minak Gejala Ratu.
   Beberapa lama kemudian, Sunan 
Gunung Jati ingin melanjutkan berdakwah 
lagi. Ia mengutarakan niatnya untuk kembali 
ke Pulau Jawa. 
      “Wahai, istri-istriku! Tugasku belum 
selesai. Aku hendak pergi kembali ke Jawa. 
Jika kelak Minak Gejala Bidin dan Minak 
Gejala Ratu  sudah dewasa, suruh mereka 
menemuiku di Cirebon,” wasiatnya kepada 
Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam.
        Tak terasa, beberapa tahun pun berlalu. 
Minak Gejala Bidin dan Minak Gejala Ratu 
tumbuh dewasa. Mereka merasa sudah 
cukup umur untuk melakukan perjalanan ke 
Cirebon untuk menemui ayah mereka.

Bastera  Edisi Perdana, Desember 2018

52
      “Hendak ke mana tujuan kalian?”
   “Kami dalam perjalanan ke Cirebon,” 
jawab sang prajurit.
       “Apa urusan  kalian di sana?” tanya 
orang itu lagi.
      “Majikan kami adalah anak Raja 
Cirebon. Ia ingin menemui ayahandanya, 
Pak Tua,” terang sang prajurit.  
        Orang tua itu terlihat tidak puas. Ia  pun 
berbicara kepada Minak Gejala Ratu.
        “Siapa engkau sebenarnya, Anak Muda? 
Jangan sembarangan mengaku sebagai 
anak Sultan Cirebon!  Aku tidak  akan  
mengizin- kanmu pergi ke sana. Kalau kau 
berani, ayo lawan aku dulu!” tantang orang 
tua kepada Minak Gejala Ratu. 
      Pertarungan pun terjadi. Tanpa 
disadari, kantong cinderamata berisi cincin 
putih dari Putri Sinar Alam terjatuh saat per-
tarungan itu.  Malangnya lagi, Minak Gejala 
Ratu pun terluka dalam perkelahian itu, 
tetapi ia berhasil mengalahkan orang tua 
yang berusaha menghalangi perjalanannya 
menuju Kesultanan menuju Kesultanan Cirebon.  
    Setelah beristirahat untuk memulih-
kan tenaga, keesokan harinya, Minak Gejala 
Ratu dan pasukannya pun meneruskan per-
jalanan mereka menuju Cirebon. Di per-
batasan wilayah Cirebon, mereka bertemu 
dengan pasukan kesultanan. Mereka lalu 
dibawa menghadap raja. 
    “Wahai, Anak Muda! Dari mana 
asalmu?” tanya sang raja kepada Minak 
Gejala Ratu.
             “Hamba berasal dari Keratuan Pugung, 
Paduka!”  jawab Minak Gejala Ratu.
             “Apa yang hendak engkau cari di sini?”
                   “Hamba ingin menemui Ayahandaku. 
Menurut ibundaku, ayahandaku adalah raja 
Kesultanan Cirebon ini.”
    Serta merta sang raja tersentak. Ia 
kaget bukan main mendengar ucapan anak 
muda itu, tetapi ia tidak menunjukkannya.
            “Apakah engkau memiliki bukti bahwa 
engkau memang berasal dari Keratuan 
Pugung?” tanya raja lagi.
    Minak Gejala Ratu mencari kantong 
tempat ia menyimpan cincin berbatu putih 
itu. Namun, kantong itu tidak ditemukan 
nya. Ia mencari hingga ke sela-sela baju,  te-
tapi   tapi   kantong      berisi     cincin   pemberian 
  
   
       

ibunya itu  tetap tidak ditemukannya. 
          “Maafkan Hamba, Paduka! Hamba tidak 
memiliki bukti,” ucapnya sambil menunduk.
   “Siapa nama Ibumu?” lanjut Sultan.
          “Ibuku bernama Putri Sinar Alam.”
     Sunan Gunung Jati pun terkejut. 
Sebagai seorang raja, ia tidak boleh 
langsung memercayai ucapan pemuda itu.  
Sunan Gunung Jati pun teringat  suatu hal.  
    “Pelayan, tolong ambilkan biji padi,” 
perintahnya kepada pelayan istana.
       Tidak lama kemudain, pelayan datang 
membawakan nampan berisi biji padi ke 
hadapan sang raja.
   “Kemarilah, Nak! Aku akan menyibak 
alismu dengan biji padi ini untuk mengeta-
hui apakah engkau darah dagingku atau 
bukan,” ujar Sultan.     
     “Jika luka torehan  ini    mengeluarkan 
darah berwarna putih, berarti engkau 
memang putraku. Namun, jika darahnya 
berwarna merah, itu berarti engkau 
bukanlah darah dagingku.”  
        Minak Gejala Ratu pun mendekat. 
Sunan Gunung Jati menorehkan biji padi ke 
dahinya, tepat di antara kedua alis Minak 
Gejala Ratu.     
          Semua orang menjadi tegang. Mereka 
tidak sabar menunggu apa yang akan 
terjadi. Benarkah pemuda itu juga putra raja 
mereka  karena  sebelumnya sudah ada 
seorang pemuda yang datang dan 
mengaku sebagai putra sang raja.
       Keajaiban pun terjadi. Ketika Sultan 
menorehkan biji padi tepat di belahan dahi 
Minak Gejala Ratu, darah segar berwarna 
putih pun mengalir deras. Seluruh   
penghuni   Kesultanan Cirebon gempar. 
        Minak Gejala Bidin terperanjat dan 
menangis. Darah putih yang mengalir dari 
kening Minak Gejala Ratu adalah  bukti 
bahwa pemuda itu benar-benar darah 
daging Sunan Gunung Jati. 
       Sejak saat itu, Sunan Gunung Jati 
mengganti nama Minak Gejala Ratu dengan 
nama Muhammad Aji Saka. Namun 
demikian, penduduk Kesultanan Cirebon 
lebih senang memangil putra Sunan 
Gunung Jadi dan  Putri Sinar Alam dari 
Lampung itu dengan panggilan Ratu Darah 
Putih.Putih.
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        "Huh! Hujan lagi, hujan lagi!" gerutu Adinda sambil mengemasi kembali sepatu 
roda miliknya yang sejak tadi pagi sudah dilap mengkilat.
    "Hujan itu rezeki, Dinda!  Seharusnya kamu bersyukur jika hujan turun," nasi-
hat Mama sambil membelai rambut Adinda yang sejak tadi duduk bertelekan di 
depan daun jendela kaca. Dia menatap jauh ke arah halaman rumah dan jalan raya. 
     "Aku sudah terlanjur berjanji dengan Nadin dan Davina untuk main sepatu 
roda," ucap Dina sedikit cemberut.
   "Undang saja mereka ke rumah! Kalian bisa bermain di garasi dan halaman 
samping yang terlindung dari hujan,” kata Mama memberi solusi.
 "Aku sudah menelepon mereka berdua sejak tadi. Nadin dan Davina tidak diperbo-
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    "Sabar ya, Nak!  Mama buatkan sup makaroni sosis, mau?" tanya Mama. Adinda 
mengangguk. Dinda senang sekali memiliki mama yang pandai menghibur hati.   
    Adinda sedang menunggu mama sambil terus menatap ke luar jendela. Ti-
ba-tiba dia terpana melihat sesosok anak seusianya sedang berjalan dengan meng-
gunakan payung. 
    "Hei! Bukankah  itu  Dino, anak Mak Saliha! Hujan deras begini, dia mau pergi 
ke mana?" gumam Adinda.
    Adinda memandangi Dino hingga hilang dari pandangannya. Emak Saliha 
adalah asisten rumah tangga yang setiap hari datang ke rumah untuk membantu 
Mama. Dino adalah anak Mak Saliha satu-satunya
    "Pesanan sup makaroni sosis sudah tiba! Silakan dinikmati!" 
Tiba-tiba Mama masuk membuyarkan lamunan Adinda. Di tangannya ada nampan 
berisi  dua mangkuk sup yang masih mengepulkan asap.  
  "Terima kasih, Mama!" sambut Adinda sambil meraih sendok dan mulai menikmati 
sup buatan mama.
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     "Loh, kok Mama menyetrika? Mak Saliha tidak datang ya, Ma?" tanya Adinda 
ketika siang itu dia baru pulang dari sekolah.  
   "Dino anak Mak Saliha sedang sakit! Tadi pagi Mak Saliha sempat mencuci pa-
kaian kotor. Siang ini dia minta izin karena tidak ada yang menunggui Dino," kata 
Mama.
"Kemarin Dino hujan-hujanan sih, Ma, makanya sakit!" ujar Adinda. 
   "Dari mana Dinda tahu?" ucap Mama penuh selidik.
"Kemarin  pagi  ketika  hujan  turun, Dinda melihat dia pergi ke luar kompleks  
memakai  payung  lebar. Sorenya Dinda lihat Dino pulang basah kuyup.  
Payungnya tidak dipakai,” terang Adinda.
pulang dengan basah kuyup. Payungnya tidak dipakai," terang Adinda. 
   "Dino bekerja mengojek payung di mal seberang kompleks, Din! Kemarin dia 
meminjam payung Bu Indri yang lebar. Lumayan besar pendapatannya, kata Mak 
Saliha. Nah, sekarang dia sakit," terang Mama.
      "Kasihan ya, Ma! Dia mengojek payung tentu untuk meringankan beban Mak 
Saliha," kata Adinda. 
    Semenjak bapaknya meninggal, yang mencari nafkah hanya Mak Saliha dan 
Dino. Diam-diam Adinda merasa bersalah. Kemarin dia merutuki hujan yang datang 
seharian. Padahal,  boleh jadi hujan itu rejeki bagi orang lain, termasuk Dino. 
      "Oh, iya Ma! Aku ada ide! Bagaimana kalau jas hujanku yang tidak terpakai  
diberikan kepada Dino!" kata Adinda dengan mata bersinar senang. Mama 
tersenyum dan mengangguk.
   "Mak Saliha, ini kami bawakan sup panas dan obat-obatan untuk Dino. Semoga 
Dino lekas sembuh, ya!" kata Mama sambil meletakkan barang bawaannya di atas 
meja. 
      Mata Mak Saliha nampak berkaca-kaca menerima pemberian Adinda dan 
mamanya.
   "Terimakasih, ya Bu!” ucapnya dengan suara bergetar menahan haru. 
   "Aku juga membawakan sesuatu untuk kamu, Dino," kata Adinda. "Aku 
bawakan jas hujan.  Jadi  kalau  mengojek  payung,   pelanggan   menggunakan  
payung,   kamu    mengenakan jas hujan ini agar tidak basah kuyup," kata Adinda 
sambil memberikan bingkisan plastik berisi jas hujan.  
      "Wah, ide yang sangat bagus! Aku tidak berpikir sejauh itu. Terima kasih, ya! 
Maaf jadi merepotkanmu!" kata Dino berbinar-binar. 
   "Tidak merepotkan, kok Dino. Bukankah kita harus saling membantu," kata 
Adinda. Hatinya senang bisa membantu orang lain.
     "Semoga hari hujan terus, jadi ojek payungku menjadi laris," kata Dino sambil   
mematut diri dengan jas hujan pemberian Adinda. Dia kelihatan sangat senang.
 Adinda terdiam lalu melirik Mama yang terlihat  menahan tawa. 
      "Kalau hari hujan terus, bagaimana aku dapat latihan sepatu  roda, Dino!"  
Adinda  pura-pura marah.
   "Sebenarnya  kemarin  aku  dan teman-temanku hendak bermain sepatu roda 
di lapangan kompleks tetapi batal karena hari hujan."
      "Tenang, Din! Kamu dan teman-temanmu bermain di mal saja. Aku lihat, 
banyak kok yang bermain sepatu roda di sana. Kalau pas mau pulang ternyata hari 
hujan, aku antar deh kamu dengan payung, gratis!" kata Dino sambil tersenyum 
lebar. 
   "Wah, itu solusi yang hebat, Dino!  Boleh, ya Ma?" ucap Dinda sedikit membujuk  
Mama. 
      Mama tersenyum dan mengacungkan kedua    jempolnya.   Semua   yang   ada   
di  ruangan itu tertawa gembira. (*)
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       Kantor    Bahasa      Lampung  
    (KBL)  di bawah koordinasi  Pusat    
    Pengembangan,      Strategi,   dan
    Diplomasi   Kebahasaan  (PPSDK) 
    aktif  menyosialisasikan program    
    Bahasa  Indonesia   bagi   Penutur    
   Asing (BIPA).  Untuk  itu,  pada ta-
    hun  2018,  KBL  mengadakan  ke-  
    giatan   Pembinaan   Jejaring   Ke-
    mitraan    Program   BIPA   di   dua
    kabupaten/kota. 
  
        Kepala Kantor Bahasa Lampung, Dra. 
Yanti Riswara, M.Hum. mengatakan bahwa 
program BIPA bertujuan untuk memperke-
nalkan   bahasa  Indonesia  ke  tingkat  inter-
nasional dan mengupayakan agar bahasa 
Indonesia menjadi salah   satu bahasa inter-
nasional. 
   “Bahasa Indonesia saat ini telah diajar-
kan di 46 negara, tidak hanya pada tingkat 
universitas tetapi  juga tingkat sekolah dasar 
dan menengah,” ucapnya di sela-sela 
kegiatan “Pembinaan Jejaring Kemitraan 
Program BIPA di Bandarlampung”  yang ber-
langsung di aula Universitas Darmajaya.
   Dalam  kata   sambutannya, Kepala 
Kantor  Bahasa Lampung itu menjelaskan 

bahwa kegiatan “Pembinaan Jejaring Kemit- 
raan BIPA” merupakan media untuk mem-
perkenalkan program BIPA kepada masya- 
rakat Lampung, warga negara asing yang 
bekerja/belajar di Lampung, serta pihak- 
pihak terkait seperti perguruan tinggi, dinas 
pariwisata, dan dinas tenaga kerja.
   Lebih lanjut, Yanti Riswara menjelaskan 
bahwa Kantor Bahasa Lampung telah mengi-
rimkan tenaga pengajar ke tiga negara sejak 
tahun 2016, yaitu ke Italia, Thailand, dan 
Tunisia. Ia menambahkan bahwa tenaga 
pengajar tersebut adalah staf Kantor Bahasa 
Lampung. Program mengajar BIPA di luar 
negenegeri dilaksanakan selama tiga sampai 
dengan enam bulan.
   Kesempatan  mengajarkan  bahasa 
Indonesia di luar negeri tidak hanya diperun-
tukkan bagi staf Kantor Bahasa Lampung, 
tetapi terbuka untuk masyarakat umum. 
Badan Bahasa melalui PPSDK menetapkan 
beberapa ketentuan dan syarat untuk 
menjadi pengajar BIPA. Salah satu syaratnya  
adalahadalah memiliki sertiikat Uji Kemahiran 
Bahasa Indonesia (UKBI). Untuk mendapatkan 
sertiikat UKBI, calon  tenaga pengajar BIPA 
dapat menghubungi Kantor Bahasa 
Lampung. 
   Salah  satu  peserta,  A. Syaik, M.Pd. 
menyatakan bahwa dia sangat tertarik 
dengan   program   pengajaran   bahasa    

Pembinaan Jejaring BIPA

Liputan

Dian Anggraini
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Indonesia  ke luar negeri.  Dia juga sangat 
antusias mengikuti kegiatan Pembinaan 
Jejaring Kemitraan Program BIPA dan UKBI. 
Ini adalah pertama kali dia mengikuti dan 
mengenal UKBI, yang dikomentari bahwa 
UKBI memiliki kesamaan dengan TOEFL.
      Tahun 2018, Kantor Bahasa Lampung 
mengadakan dua kali kegiatan Pembinaan 
Jejaring Kemitraan Program BIPA. Kegiatan 
yang pertama diadakan di Bandarlampung 
pada 22--24 Oktober 2018 dan diikuti oleh 
51 peserta utusan dari berbagai institusi dan 
universitas di Bandarlampung, yaitu Darma-
jajaya Language Center (DLC), Universitas 
Malahayati, Universitas Lampung, Institut 
Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Uni-
versitas Bandar Lampung, dan STBA Unisla. 
Selain itu, juga hadir pada kegiatan tersebut-
guru-guru bahasa Inggris dari beberapa 
SMA di Bandarlampung
   Selanjutnya, kegiatan kedua diadakan 
di Bandarjaya  pada 28—29 November 2018 
dan diikuti oleh 40 peserta dari berbagai 
instansi, seperti  Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai 
lembaga yang mengawasi keberadaan 
tenaga kerja asing di Lampung, Dinas Pari-
wiswisata, Dinas Komunikasi dan Informasi, 
Dinas Pendidikan, serta Balitbangda 
Lampung Tengah. Guru-guru pendidikan 
bahasa Inggris dari beberapa  SMA  dan  SMP  
juga  ikut serta  pada kegiatan tersebut. 

Kepala Kantor Bahasa Lampung juga men-
jelaskan bahwa calon pengajar BIPA yang 
akan dikirim ke luar negeri harus melalui 
beberapa tahapan seleksi dan memenuhi 
sejumlah syarat serta ketentuan,  antara lain:

 1. Berbadan  sehat  (melampirkan  surat  
     keterangan sehat dari dokter pemerintah),
2. Memiliki surat izin/rekomendasi dari 
      instansi tempat bekerja,
3. Memiliki sertiikat UKBI dengan predikat 
     minimal unggul,
4. Memiliki kemampuan mengajar/peda-
     gogis (menyusun satuan pelajaran),
5. Memiliki pengetahuan tentang budaya 
          Indonesia,
6. Menguasai minimal bahasa Inggris, dan
7. Lebih disukai jika menguasai juga bahasa 
     asing lainnya.
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  Sahabat Bastera, salah satu program rutin Kantor Bahasa Lampung 
setiap tahun adalah Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung. Program ini 
diselenggarakan sejak tahun 2006. Pada tahun 2018 ini, pemilihan Duta 
Bahasa Provinsi Lampung  dilaksanakan  pada 
10 Mei 2018. Dalam ajang   tersebut   terpilih 
Yakub   dan   Chika      s  ebagai    pemenang. 
    Nah,  Sahabat Bastera! Mari, kita  ber-
kenalan dengan mereka  untuk     menge-
tahui pengalaman   dan     perjuangan
mereka     hingga   terpilih   menjadi  
Duta   Bahasa    Provinsi   Lampung 
dan menjadi utusan Kantor Bahasa 
Lampung   pada   pemilihan   duta 
bahasa di tingbahasa di tingkat nasional. 
  Yakub  yang memiliki  nama
nama lengkap Yakub Ronaldie  ter-
pilih menjadi   Duta Bahasa Provinsi
Lampung  kategori  putra  tahun  2018.
Yakub lahir di Bandarlampung,  13 April
1997. Saat ini, Yakub berstatus  sebagai 
mahasismahasiswa Jurusan Akuntansi semester
lima  di  Universitas    Bandar  Lampung. 
  Sementara   itu,  Chika  yang   me-
miliki     nama   lengkap  Arsyka    Hunjri 
Arrahmah terpilih menjadi Duta Bahasa 
Provinsi Lampung kategori  putri tahun
2018.  Chika lahir  di    Bandarlampung
pada  28 pada  28 April 1998.     Saat ini,    Chika  
sedang   menekuni  pendidikan  pada
Fakultas      Kedokteran,     Universitas  
Lampung, semester lima.
  Meskipun tidak berstatus maha-
siswa  jurusan   bahasa,  Yakub      dan
Chika  tertarik  mengikuti  seleksi  Pe-
milihan milihan Duta Bahasa Provinsi Lampung 2018 
ketika membaca pammet yang ada di  majalah
dinding di kampus. Di samping itu, mereka juga sudah mendengar
dari beberapa teman kampus tentang ajang yang cukup bergengsi di
kalangan remaja di Provinsi Lampung ini.

Yakub & Chika
Duta Bahasa Lampung 2018

Apresiasi
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     Yakub dan Chika, yang pada saat itu belum saling mengenal, sama-sama aktif mencari 
tahu lebih banyak tentang ajang kompetisi  tersebut. Mereka  menemukan   berbagai infor-
masi melalui Instagram, Facebook,  teman-teman, serta grup Whatsapp.  Mereka pun  
memutuskan untuk berpartisipasi dalam ajang pemilihan duta bahasa Provinsi Lampung 
yang telah diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Lampung sejak tahun 2010. Dalam tiga 
tahun terakhir, ajang ini  sangat diminati oleh kalangan remaja Provinsi Lampung karena 
memiliki tantangan tersendiri dengan syarat dan aspek penilaian yang kompleks. Sebagai 
mahasismahasiswa yang sudah memiliki banyak prestasi dan biasa mengikuti ajang-ajang kompe-
tisi lainnya, Yakub dan Chika akhirnya memutuskan menjajal kemampuan mereka pada 
ajang tersebut.
       Awalnya, Yakub dan Chika sama-sama ragu  ketika   seleksi   pertama   adalah  Uji  Ke-
mahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang diikuti oleh hampir 100 orang peserta. Sebagai 
mahasiswa bukan jurusan Bahasa Indonesia, mereka khawatir tidak lolos pada seleksi awal 
ini. Seleksi-seleksi  selanjutnya  juga tidak kalah berat, yaitu penulisan makalah berbahasa 
Indonesia yang baik dan benar, penguasaan bahasa dan budaya Lampung, psikotes, serta 
tes minat dan bakat. Namun, baik Yakub maupun Chika berhasil  lolos  pada setiap tahapan 
seleksi hingga melaju ke babak  nal bersama 12 pasang  nalis  lainnya.       
    Mereka berhak tampil pada  “Malam Final Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung 
2018” yang diadakan di Hotel Horison, 10 Mei 2018. Pada seleksi tahap  nal tersebut, 
semua peserta kembali diuji pengetahuan serta penguasaan bahasa dan sastra Indonesia, 
bahasa dan budaya Lampung, serta pengetahuan umum oleh tiga orang juri.  Pertanyaan 
pun diundi pada saat itu   tampil  sehingga   peserta   benar-benar   harus  menyiapkan diri. 
Malam itu, didampingi keluarga dan teman-teman, Yakub dan Chika berhasil menampilkan 
yang terbaik  dan  terpilih  menjadi   pemenang   pertama putra dan putri  pada   “Pemilihan 
DutaDuta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2018”. Merekapun berhak menjadi wakil Kantor 
Bahasa Lampung untuk pemilihan duta bahasa tingkat nasional  yang diadakan oleh 
Badan Bahasa di Jakarta.
  “Ini sesuatu yang luar biasa bagi saya, berhasil mengungguli  nalis- nalis yang sudah 
memiliki  segudang   prestasi  pada  ajang l ainnya.  Kompetisi  ini  betul-betul  berkualitas
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Ketiga juri memberi pertanyaan kepada setiap  nalis, bukan hanya salah satu saja dan 
pertanyaan diundi pada saat itu juga,” ujar Yakub sumringah.
     ”Bagi Chika, ini juga sesuatu yang tidak terduga sama sekali. Berhasil masuk  nal 
saja rasanya sudah sangat bangga karena Chika bukan mahasiswa jurusan bahasa. 
Namun, Chika memang berusaha menyiapkan diri semaksimal mungkin sebelum 
tampil,” ucap Chika yang sudah memenangi berbagai ajang unjuk prestasi lainnya.
       Duta bahasa adalah cerminan pemuda yang peduli terhadap bahasa. Duta Bahasa 
juga menjadi model bagi kawula muda untuk meningkatkan kepedulian terhadap 
bahasa dan sastra Indonesia. Mereka dibina agar tidak hanya memiliki kemahiran ber-
bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi  juga menjadi salah  satu penggerak pe-
lestarian bahasa daerah. 
    Setelah menyandang predikat sebagai duta bahasa Provinsi Lampung, Yakub 
dan Chika serta semua  nalis lainnya bergabung dalam Ikatan Duta Bahasa (Ikadubas) 
Lampung dan menjadi mitra  Kantor Bahasa  Lampung  dalam  pelaksanaan  program-
pprogram kerjanya. Kantor Bahasa Lampung juga banyak melakukan pembinaan terha-
dap para anggota Ikadubas agar mereka memiliki kemampuan yang lebih baik lagi, 
khususnya,  dalam  penggunaan  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar.  Dengan  
demikian, para anggota Ikadubas dapat memberi contoh bagi kalangan generasi 
muda di kampus atau pun di lingkungan tempat tinggalnya.
    Salah satu program kerja Ikadubas  yang sudah dilaksanakan adalah membuat 
“Pojok Literasi Panti”. Gerakan ini merupakan bagian dari upaya mendukung Gerakan 
Literasi Nasional,khususnya untuk menggiatkan minat baca dan menulis di kalangan 
anak-anak panti asuhan yang mereka bina. 
      Yakub dan Chika berharap mereka dapat mengemban tugas yang diberikan 
kepada mereka sebagai duta bahasa Lampung. Mereka juga berharap bahwa semua 
generasi muda, khususnya di Lampung,  memiliki kesadaran untuk menjaga serta 
menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai identitas yang menyatukan kebinekaan 
bangsa. (Ew)
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  Rubrik “Pandai Cawa Lampung” 
(Pandai Berbahasa Lampung) disedia- 
kan sebagai salah satu upaya Kantor 
Bahasa Lampung dalam merevitalisasi 
bahasa-bahasa daerah, khususnya 
bahasa Lampung yang mulai 
terancam punah. Kepunahan bahasa 
daedaerah, di Indonesia bahkan di dunia 
terus terjadi setiap waktu. 
  Pada umumnya, hal itu terjadi 
karena generasi muda secara perlahan 
tetapi pasti beralih pada bahasa resmi 
atau bahasa nasional yang dipelajari 
dan digunakan di sekolah. Penyebab 
lainnya adalah sikap orang tua muda 
yang tidak membiasakan anak- 
anaanaknya berbahasa daerah di 
lingkungan rumah tangga karena 
beberapa alasan, seperti perkawinan 
campur, kekhawatiran anak sulit 
menguasai bahasa nasional, dan yang 
paling buruk adalah sikap  ingin 
dianggap lebih modern.
  Secara umum, bahasa Lampung 
memiliki dua dialek, yaitu dialek Api 
dan dialek Nyo. Setiap dialek memiliki 
ragam lisan (logat dan aksen) yang 
sangat banyak. Hal ini menjadi 
kesulitan tersendiri dalam 
menentukan ragam tulis. Untuk itu, 
KaKantor Bahasa Lampung 
menggunakan  ragam  tulis  yang 
didasarkan    pada   kajian   dialektologi 

yang menjelaskan bahwa sebuah 
simbol (huruf ) dapat memiliki 
sejumlah variasi lafal (logat/aksen). 
Hal itu sebenarnya didukung oleh 
pelafalan aksara Lampung Kaganga 
yang sudah digunakan orang 
Lampung sejak dahulu. 
    Khususnya, untuk penggunaan 
huruf {r}, terdapat  dua bentuk lafal 
dominan, yaitu lafal [kh] dan lafal [gh]. 
Lafal [kh] cenderung digunakan oleh 
penutur dialek Api dan lafal [gh] oleh 
penutur dialek Nyo. Sementara itu, 
kata-kata bahasa Indonesia yang 
mengandungmengandung huruf {r} cenderung 
tetap dilafalkan dengan bunyi [r], 
tetapi kadang-kadang juga dilafal 
sesuai dengan lafal dialek penutur. 
  Perbedaan dialek dengan 
beragam logat ini tentunya menjadi 
sebuah kesulitan bagi pelajar pemula 
bahasa Lampung. Namun, seiring 
dengan waktu, kami yakin pembaca 
dapat membedakan kapan {r} 
dilafalkan dengan [kh} dan kapan 
dengandengan [gh]. Misalnya, dengan 
mengetahui konteks penggunaan 
bahasa seperti, latar belakang daerah 
asal tokoh atau perbedaan pilihan 
kosakata yang ditunjukkan dalam 
percakapan. 
  Dalam praktiknya, ketika 
seseorang dari kelompok penutur 
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dialek Api bertemu dengan penutur 
dari dialek  Nyo,    mereka    tetap 
sebuah kata yang mengandung huruf 
{r} sesuai lafal masing-masing. 
Misalnya, kata  urik  ‘hidup’ akan 
dilafalkan [ukhi’] oleh penutur dialek 
Api dan dilafalkan [ughi’] oleh 
penuturpenutur dialek  Nyo. Kata pira ‘berapa’ 
akan dilafalkan [pikha/o] oleh penutur 
dialek Api dan dilafalkan [pigho/ow] 
oleh penutur dialek  Nyo. Demikian 
juga, kata rah ‘darah’; rani ‘hari’; kerui 
‘garuk’; atau irung ‘hidung’. Kedua 
dialek akan melafalkannya huruf {r} 
dengandengan variasi berbeda, yaitu [kh] 
(dialek api) dan [gh] (dialek Nyo). 
  Perbedaan lafal antara dialek 
Api dan dialek Nyo juga terdapat pada 
suku kata terbuka di akhir kata. 
Misalnya, kata cawa  ‘berbicara’ 
dilafalkan [cawa] dalam dialek Api, 
tetapi dilafalkan  [cawo/cawou] dalam 
dialek Nyo. Untuk lafal suku kata 
teterbuka di akhir kata ini lebih banyak 
variasinya dalam dialek  Nyo.  
  Hal yang perlu diketahui juga 
adalah bahasa Lampung memiliki 
bentuk halus (sopan) dan bentuk 
kasar (tidak sopan). Di samping itu, 
terdapat banyak kosakata yang 
berbeda antara dialek Api dan dialek 
Nyo untuk menyebut maksud atau 
mamakna yang sama. Misalnya, untuk 
makna ‘rumah’, dalam dialek Api 
disebut lamban; dalam dialek Nyo 
disebut nuwa (dilafalkan [nuwa], 
[nuwo],  atau [nuwow]).  

Contoh lainnya, untuk makna ‘pisau’, 
dalam  dialek Api disebut piso  atau 
lading; dalam dialek Nyo disebut 
sekin (dilafalkan [sekin], [sikin] atau 
[skin]).
    Menurut hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Kantor Bahasa Lam-
pung hingga saat ini, perbedaan ko-
sakata (leksikon) antara dialek Api 
dan dialek Nyo masih di bawah 20% 
(penelitian  menggunakan metode 
dialektometri dengan jumlah data 
yang dibandingkan sekitar 500 ko-
sakata). Oleh sebab itu, kedua dialek 
masih berstatus dialek bahasa Lam-
pung
  Sesungguhnya masih banyak 
fakta-fakta kebahasaan terkait perbe-
daan dialek dalam bahasa Lampung. 
Dalam setiap edisi,  akan diulas 
dengan ringkas satu atau dua fakta 
tersebut dari sudut   pandang   ilmu  
dialektologi,  dialektologi diakronis, 
dandan linguistik historis koparatif untuk 
melengkapi pemahaman dan memu-
dahkan Sahabat Bastera mempelajari 
bahasa Lampung. Selamat belajar! 
(YRI).

Keterangan Tanda: 
   { }  : mengapit huruf (ortograas) 
   / / : mengapit fonem;  dan 
  [  ]  : mengapit simbol fonetis
           (bunyi)
  ‘   ’  : mengapit makna

Ki mak ram, sapa lagi?
Ki mak  ganta, kapan lagi?

   

Kalau bukan kita, siapa lagi?
Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Bastera  Edisi Perdana, Desember 2018

67



68



68 69



Dari situlah saya berpikir untuk  melakukan 
hal yang sama dengan bahasa Lampung? 
      Kemudian, pada tahun 1999 ada 
“Sayembara Menulis Puisi Naratif Wisata 
Budaya Festival Krakatau”. Saat itu, saya 
membuat puisi dalam bahasa Indonesia. 
Namun demikian, dalam puisi itu saya 
banyak memasukkan istilah-istilah bahasa 
Lampung.  Saya harus melengkapi puisi itu 
dengandengan catatan kaki. Lalu, saya berpikir 
mengapa puisi itu tidak ditulis dalam bahasa 
Lampung saja  sehingga saya tidak perlu 
membuat catatan kaki. Inilah pertama 
kalinya saya membuat puisi berbahasa 
Lampung. sejak saat itu, saya mulai 
menekuni menulis dengan bahasa Lampung 
hinggahingga melahirkan sejumlah buku, baik 
buku puisi, cerpen,  maupun novel.
 

BIODATA

Nama      : Udo Z. Karzi 
Tempat, 
tanggal lahir : Liwa, 12 Juni 1970
Pendidikan   : Ilmu Pemerintahan FISIP 
         Universitas Lampung 
Pekerjaan    : Jurnalis/Penulis
Istri       : Reni Permatasari, S.Pd.
Anak       : 1. Muhammad Aidil Affandy 
                                 Liwa (12 tahun)
                   2. Raihan Herza Muzakki Liwa 
                               (9 tahun)

Penghargaan
1. Buku puisi  Mak Dawah Mak Dibingi 
       (2007) meraih Hadiah Sastra Rancagé 
       2008 untuk kategori sastra Lampung.
2.  Penghargaan Kamaroeddin 2014 dari 
       Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 
        Banda        Bandarampung
3.  Novel Negarabatin (2016) meraih 
       Hadiah Sastra Rancage 2017

Sahabat Bastera!
        Itulah Udo Z. Karzi yang berjuang 
melalui sastra untuk mempertahankan 
bahasa Lampung. Semoga ada Udo-Udo lain 
yang mengikuti jejaknya menulis sastra 
dalam bahasa Lampung. (Ratih)
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Bincang-Bincang

  Sastrawan Lampung yang 
bernama asli Zulkarnain 
Zubairi ini mulai serius 
“menghidupkan” bahasa 
ibunya sejak awal tahun 
2000 dengan menulis karya 
sastra dalam bahasa daerah. 
KeKepedulian Udo tidak 
sia-sia. Pada tahun 2008 dan 
2017 ia mendapat  
“Penghargaan Rancage”,  
sebuah penghargaan yang 
diberikan oleh Yayasan 
Rancage bagi tokoh-tokoh 
yyang giat mempertahankan 
keberadaan bahasa ibunya 
melalui karya-karya kreatif.

Udo Z. Karzi

   Redaksi Bastera berkesempatan mengajak 
Udo berbincang-bincang tentang pandangan 
serta pemikirannya terkait bahasa Lampung 
saat ini.

Apa dan bagaimana peran bahasa ibu di 
masyarakat saat ini?
 
     Bahasa ibu atau lebih spesiiknya bahasa 
daerah merupakan kekayaan budaya yang 
dimiliki bangsa ini. Bahasa-bahasa itu menyim-
pan sistem nilai, ilmu pengetahuan lokal, dan 
juga merupakan sumber kearifan lokal. 
Eksitensi adat-istiadat (yang lebih luas lagi 
kebudayaan) sebuah etnis atau suku bangsa 
ditandaiditandai dengan bahasa seperti pepatah lama 
yang mengatakan bahwa “bahasa menunjuk-
kan bangsa”. Seni musik, seni sastra, seni-seni 
Lampung lainnya, berbagai upacara adat, tata 
perilaku, nilai etika dan estetika Lampung 
ditopang oleh keberadaan bahasa Lampung. 
Tidak terbayangkan oleh kita apa yang akan 
terjadi jika semua kegiatan dan tingkah polah 
itu tidak memiliki media unntuk mengeks- 
presikannya, yaitu bahasa. Boleh dikatakan 
bahwa punahnya sebuah bahasa sama 
dengan musnahnya sebuah peradaban. 

Bagaimana pandangan Udo mengenai 
bahasa Lampung saat ini?

    Kalau mau optimistis, sebagian besar 
pengamat atau tokoh adat mengatakan 
bahwa bahasa Lampung tidak akan punah. 
Salah satu kelebihan bahasa Lampung adalah 
mempunyai aksara sendiri yang disebut had 
Lampung. Selain itu, bahasa Lampung 
termasuk 12 bahasa dearah yang memiliki  
penuturpenutur  di  atas  1 juta.  Namun, pada kenyata-
annya, etnis Lampung yang merupakan 
penutur bahasa Lampung hanya 12% dari 
jumlah   penduduk    Lampung    secara    kese-
luruhan. Dengan komposisi penduduk yang 
seperti itu tidak bisa tidak, sadar atau tidak, 
bahasa Lampung termarginalkan di rumahnya 
sendiri.
      Saya selalu pesimistis dan sinis melihat 
kondisi ini. Akan tetapi memang kita tidak bisa 
hanya bersikap pesimistis. Semua pihak harus 
melakukan berbagai  upaya bagi     pemerta- 
hanan dan pengembangan  bahasa Lampung.
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    Proses pembuatan sehelai tapis dapat menghabiskan waktu berminggu-minggu, 
bahkan sampai berbulan-bulan, bergantung pada tingkat kerumitan motif dan warna yang 
digunakan. Sayangnya, pesona tapis yang telah mendunia ini tidak berjalan seiring dengan 
regenerasi para penenunnya. Setidaknya, ini disampaikan oleh Mastoh, seorang penenun 
dan pembuat tapis dari Desa Gedung Nyapah, Kabupaten Lampung Timur.
   “Saya sulit sekali mencari anak-anak muda yang mau belajar menenun,” keluhnya. 
      Mastoh sangat mencintai tapis. Demi cintanya itu pula, perempuan paruh baya yang 
sering diminta  menjadi instruktur  pelatihan pembuatan tapis  ini tidak  dengan penuh 
harap  selalu  memberikan nomor ponselnya kepada banyak orang agar ada yang meng-
hubunginya untuk belajar membuat  tapis secara gratis. Namun, dua  tahun menunggu,  
tidak ada seorang pun  menghubunginya. Mastoh  sedih  dan  
nelangsa. Dia   khawatir,   seiring   waktu, pembuat  tapis 
tradisional akan habis ditelan masa.
        “Ibu  sudah  enggak  kuat duduk lama, pinggang 
Ibu sakit.  Semoga  saja  selagi masih bisa  ngajarin, 
akan ada orang yang mau belajar  membuat   kain 
tapis,” harap Mastoh.
   Zaman yang makin  modern tidak lantas mem-
buat nasib penenun tapis semakin  bersinar.  Dengan 
perkembangan teknologi,  tapis  bisa  diproduksi 
secasecara masal dengan jumlah yang lebih banyak dan  
waktu pengerjaan yang lebih cepat. Namun, tapis yang
dibuat satuan dan dikerjakan hingga berminggu-minggu, 
acap dihargai sama  dengan tapis produksi masal itu.
Masih    banyak calon pembeli 
tapis menilai  harga  dari
bahan   dan    keindahan 
rupa semrupa semata, bukan  dari
proses    pembuatannya.
Sebagai   ilustrasi, biasa-
nya,   sehelai   kain  tapis
produksi penenun tradi-
sional   hanya     dihargai 
sekitar Rp300.000,00.  
SSemua bahan  disiapkan 
oleh   penenun    sendiri.
Proses     pengerjaannya
dapat       menghabiskan      
waktu   selama  sepekan.

Sulit rasanya untuk tidak jatuh cinta pada kain tapis. Salah satu 
kekayaan budaya Lampung ini begitu unik dan memesona. 
Tapis merupakan hasil kreativitas para penenun yang dibuat 
dengan sangat hati-hati dan dengan menjunjung tinggi 
nilai-nilai estetika serta spiritual yang tinggi.
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tapis harus dipertahankan. Tapis tidak hanya 
bernilai  sosial dan estetika, tetapi juga seha-
rusnya bernilai ekonomis yang tinggi jika 
dinilai sebagai produksi seni. 
   Saat ini, tapis ada dalam berbagai 
medium dan bentuk. Kain tapis tidak hanya 
dipakai sebagai sarung dengan baju sulaman 
usus oleh perempuan, tetapi juga dapat 
menjadi kombinasi jilbab, gamis berbahan 
polos, bahkan juga kemeja atau jas laki-laki. Di 
samping itu, tapis juga banyak digunakan 
ununtuk melapisi aksesori  seperti dompet, tas, 
gantungan kunci, bros, dan sepatu. 
   Banyak pengusaha memanfaatkan 
peluang bisnis tapis ini karena  prospeknya 
cukup bagus. Biasanya, mereka menggunakan 
tapis produksi masal atau produksi kelompok 
penenun binaan.  Sebagian   pengusaha 
mengumpulkan kain tapis dari penenun pero-
rangan yang biasanya memiliki kualitas yang 
lebihlebih baik, tetapi mereka sedikit menekan 
harga. Penenun perorangan sering tidak dapat 
menahan harga karena khawatir  calon 
pembeli membatalkan transaksi dan mencari 
kain tapis ke penenun lain.
  
Apa yang Harus Dilakukan?
   Membangun kebudayaan dan perekono-
mian tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. 
Semua pihak terkait, baik pemerintah daerah, 
produsen bahan baku, pengusaha, perajin 
tapis, maupun masyarakat  harus bersinergi 
dan membentuk jaringan yang kokoh. Banyak 
caranya yang dapat ditempuh, seperti, mem-
fasilitasi pengembangan kapasitas perajin 
melalui berbagai pelatihan, memastikan keter-
sediaan bahan baku, serta memberi upah 
yang layak, transparan dan sesuai aturan yang 
berlaku.  Para perajin pun harus dapat berino-
vasi untuk menghasilkan kain tapis yang ber-
variasi dan sesuai dengan selera konsumen. 
   Masa depan tapis masih panjang. Peso-
nanya masih terpancar. Namun, nasib dan 
keberlangsungan para perajinnya harus diper-
hatikan. Lampung beruntung memiliki 
Mastoh yang tekun serta sarat cinta dan 
dedikasi terhadap tapis. Mungkin ada 
beberapa Mastoh yang lain, tetapi jumlahnya 
tidak lagi banyak. Jangan biarkan mereka 
sendiri menekuri tapis di jalan panjang nan 
sunyi.(()

Saat selesai dibuat, belum tentu kain tapis itu 
langsung terjual, kecuali jika sudah dipesan 
sebelumnya. Lantas, bagaimana   mungkin 
seorang penenun dapat mengantungkan 
hidupnya semata dari  hasil penjualan kain 
tapis. Dia harus memiliki pekerjaan lain yang 
dapat menghasilkan uang lebih cepat seperti 
beberladang atau berdagang. Oleh sebab itu, 
tidak banyak orang yang bertahan dan fokus 
membuat tapis, kecuali atas nama kecintaan 
terhadap  produk yang memiliki nilai  budaya 
dan estetika yang tidak bisa diukur dengan 
uang, seperti Bu Mastoh.
    Umumnya, pembeli menginginkan  
kain tapis berkualitas maksimal dengan 
harga minimal. Duh! Realitas ini membuat 
profesi sebagai pembuat tapis tradisional 
semakin ditinggalkan, kecuali sebagai peker-
jaan sambilan.  Fakta ini sungguh ironis. Pada 
satu sisi, girah dan kecintaan terhadap kain 
tapistapis meningkat. Namun, pada sisi lain, 
perajin tapis tradisional mandiri (tak ter-
gabung dalam kelompok atau komunitas) 
harus gigit jari karena permintaan dan harga 
jual tidak sesuai dengan kerja keras mereka. 

Tapis adalah Mahakarya
    Suatu ketika saya pernah menyaksikan 
peragaan busana. Beberapa peragawan dan 
peragawati terlihat  gagah dan anggun 
melenggak-lenggok di atas panggung. Tidak 
hanya postur tubuh dan wajah rupawan 
yang membuat mereka tampil elegan, tetapi 
juga kostum yang dipakai, yaitu kain tapis 
dengan bedengan berbagai desain yang memukau.
    Raswan, seorang perajin, pengamat, 
desainer, dan peneliti tapis, mengatakan 
bahwa nilai  estetika  tapis itu nyata karena 
dikerjakan dengan penuh kesungguhan hati.  
Dia membandingkan dengan kain lain yang 
hanya ditenun, tapis dikerjakan dua kali, 
setelah kainnya ditenun, benang emasnya 
dipasangdipasang dengan proses penyulaman. Jadi, 
menurut Raswan, bagi orang yang 
memahami arti seni, tapis itu adalah sebuah 
masterpiece. (tribunlampung.co.id)
    Saya sependapat dengan pernyataan 
Raswan. Tapis adalah masterpiece, maha-
karya  yang memiliki nilai seni dan nilai 
budaya yang  tinggi yang sudah berusia 
ratusan tahun. Oleh sebab itu, keberadaan 
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tapis harus dipertahankan. Tapis tidak hanya 
bernilai  sosial dan estetika, tetapi juga seha-
rusnya bernilai ekonomis yang tinggi jika 
dinilai sebagai produksi seni. 
   Saat ini, tapis ada dalam berbagai 
medium dan bentuk. Kain tapis tidak hanya 
dipakai sebagai sarung dengan baju sulaman 
usus oleh perempuan, tetapi juga dapat 
menjadi kombinasi jilbab, gamis berbahan 
polos, bahkan juga kemeja atau jas laki-laki. Di 
samping itu, tapis juga banyak digunakan 
ununtuk melapisi aksesori  seperti dompet, tas, 
gantungan kunci, bros, dan sepatu. 
   Banyak pengusaha memanfaatkan 
peluang bisnis tapis ini karena  prospeknya 
cukup bagus. Biasanya, mereka menggunakan 
tapis produksi masal atau produksi kelompok 
penenun binaan.  Sebagian   pengusaha 
mengumpulkan kain tapis dari penenun pero-
rangan yang biasanya memiliki kualitas yang 
lebihlebih baik, tetapi mereka sedikit menekan 
harga. Penenun perorangan sering tidak dapat 
menahan harga karena khawatir  calon 
pembeli membatalkan transaksi dan mencari 
kain tapis ke penenun lain.
  
Apa yang Harus Dilakukan?
   Membangun kebudayaan dan perekono-
mian tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. 
Semua pihak terkait, baik pemerintah daerah, 
produsen bahan baku, pengusaha, perajin 
tapis, maupun masyarakat  harus bersinergi 
dan membentuk jaringan yang kokoh. Banyak 
caranya yang dapat ditempuh, seperti, mem-
fasilitasi pengembangan kapasitas perajin 
melalui berbagai pelatihan, memastikan keter-
sediaan bahan baku, serta memberi upah 
yang layak, transparan dan sesuai aturan yang 
berlaku.  Para perajin pun harus dapat berino-
vasi untuk menghasilkan kain tapis yang ber-
variasi dan sesuai dengan selera konsumen. 
   Masa depan tapis masih panjang. Peso-
nanya masih terpancar. Namun, nasib dan 
keberlangsungan para perajinnya harus diper-
hatikan. Lampung beruntung memiliki 
Mastoh yang tekun serta sarat cinta dan 
dedikasi terhadap tapis. Mungkin ada 
beberapa Mastoh yang lain, tetapi jumlahnya 
tidak lagi banyak. Jangan biarkan mereka 
sendiri menekuri tapis di jalan panjang nan 
sunyi.(()

Saat selesai dibuat, belum tentu kain tapis itu 
langsung terjual, kecuali jika sudah dipesan 
sebelumnya. Lantas, bagaimana   mungkin 
seorang penenun dapat mengantungkan 
hidupnya semata dari  hasil penjualan kain 
tapis. Dia harus memiliki pekerjaan lain yang 
dapat menghasilkan uang lebih cepat seperti 
beberladang atau berdagang. Oleh sebab itu, 
tidak banyak orang yang bertahan dan fokus 
membuat tapis, kecuali atas nama kecintaan 
terhadap  produk yang memiliki nilai  budaya 
dan estetika yang tidak bisa diukur dengan 
uang, seperti Bu Mastoh.
    Umumnya, pembeli menginginkan  
kain tapis berkualitas maksimal dengan 
harga minimal. Duh! Realitas ini membuat 
profesi sebagai pembuat tapis tradisional 
semakin ditinggalkan, kecuali sebagai peker-
jaan sambilan.  Fakta ini sungguh ironis. Pada 
satu sisi, girah dan kecintaan terhadap kain 
tapistapis meningkat. Namun, pada sisi lain, 
perajin tapis tradisional mandiri (tak ter-
gabung dalam kelompok atau komunitas) 
harus gigit jari karena permintaan dan harga 
jual tidak sesuai dengan kerja keras mereka. 
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    Kantor Bahasa Lampung sebagai UPT 
Badan Bahasa terus berupaya melakukan 
berbagai bimbingan teknis penggunaan 
bahasa Indonesia masyarakat Lampung. 
Salah satunya. adalah Bimtek Penggunaan 
Bahasa Indonesia bagi Badan Publik. 
Kegiatan bimbingan teknis bahasa Indonesia 
iniini diharapkan dapat kalangan badan publik, 
baik pemerintah maupun swasta untuk 
mengembangkan pengetahuan di bidang 
bahasa Indonesia untuk dipergunakan 
langsung dalam aktivitas kelembagaan 
dan/atau peusahaan tempat mereka bekerja.
   Bimtek Penggunaan Bahasa Indonesia 
bagi Badan Publik ini merupakan tindak 
lanjut dari amanat UU Nomor 24 tentang 
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta 
Lagu kebangsaan, khususnya Pasal 30,  Pasal 
31 Butir 1, Pasal 33 Butir 1, Pasal 36 Butir 3, 
dan Pasal 38 Butir 1 yang mengatur peggu-
naannaan bahasa pada pelayanan administrasi 
publik, nota kesepahaman, komunikasi 
resmi di lingkungan kerja pemerintah dan 
swasta, nama-nama fasilitas publik, dan ram-
bu-rambu umum.
     Pada tahun 2018. Kantor Bahasa 
Lampung mengadakan dua kali Bimtek 
Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Badan 
Publik dengan total jumlah peserta  77 
orang. Kegiatan pertama dengan jumlah 

peserta 40 orang diadakan Hotel Swiss-bel, 
Bandarlampung.  Narasumber   pada kegiatan 
ini adalah Kepala Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, Prof. Dr. Dadang 
Sunendar, M.Hum. dan Kepala Kantor Bahasa 
Lampung, Dra. Yanti Riswara, M.Hum. serta 
dua tenaga penyuluh Kantor Bahasa 
Lampung:Lampung: Kiki Zakiah Nur, S.S. dan Hasnawati 
Nasution, S.Pd. 
   Kegiatan kedua diadakan di Hotel Bukit 
Randu dengan jumlah peserta yang hadir 37 
orang. Narasumber pada kegiatan ini adalah 
Kepala Kantor Bahasa Lampung, Dra. Yanti 
Riswara, M.Hum. dan dua tenaga penyuluh 
Kantor Bahasa Lampung, Yull Zawarnis, 
M.Hum. dan Dina Ardian, S.Pd.
  

   Melalui pelaksanaan bimtek penggu-
naan bahasa Indonesia bagi badan publik ini, 
Kepala Kantor Bahasa Lampung berharap 
sikap positif masyarakat Lampung, khusus-
nya para pegawai dan pejabat publik, 
pemimpin instansi/lembaga pemerintah 
ataupun swasta, serta para pengusaha 
semakin meningkat. Dengan demikian, 
bahasa Indonesia akan semakin bermartabat 
dan menjadi jati diri bangsa Indonesia yang 
dijunjung tinggi sesuai amanat Sumpah 
Pemuda, 28 Oktober 1928. (Ew)

Bimtek Penggunaan Bahasa Indonesia 
bagi Badan Publik di Lampung Tengah

Bimtek Penggunaan Bahasa Indonesia 
bagi Badan Publik di Bandarlampung

Bimbingan Teknis Penggunaan Bahasa Indonesia 
bagi Badan Publik

Liputan
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Ruang Praktik Dokter Bahasa (RPDB) di bawah asuhan Bu 
Kiki akan menjawab pertanyaan seputar bahasa Indonesia 
dan permasalahannya. Sahabat Bastera dapat 
mengirimkan pertanyaan melalui alamat pos-el: 
bastera.kbl@gmail.com. 
Tuliskan pertanyaanmu disertai identitas diri. Jangan lupa 
mencantumkan  initial  RPDB di pojok kanan atas, ya!

Ruang Praktik Dokter Bahasa

 

Yth. Ibu Kiki 
Saya seorang guru. Saya sering sekali mendengar istilah ranking digunakan oleh masyarakat. 
Bahkan, saya sendiri juga menggunakannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, benarkah penggunaan 
istilah ranking itu? Apakah istilah itu sudah diterima ke dalam bahasa Indonesia? Terima kasih
 

EEdi S.,  Bandarlampung
 
 
 

Bapak Edi S. yang baik, 
DiDi dalam Buku Praktis Bahasa Indonesia 1 dijelaskan bahwa istilah ranking berasal dari bahasa 
Inggris. Artinya adalah ‘pemeringkatan’. Pemeringkatan bermakna ‘proses menyusun urutan ber-
dasarkan tolok ukur tertentu’. Kedudukan di dalam urutan tersebut disebut peringkat. Istilah di 
dalam bahasa Inggrisnya adalah rank. Di dalam masyarakat kita, istilah ranking diartikan sebagai 
‘peringkat’, misalnya pada kalimat anak saya menduduki ranking pertama di kelasnya. Pengertian 
dan penggunaan istilah tersebut tidak tepat. Di dalam bahasa Indonesia, istilah ranking tidak digu-
nakan. Sementara, istilah rank yang sepadan dengan peringkat pun tidak diserap. Jadi, istilah yang 
tepat digunakan di dalam bahasa Indonesia adalah peringkat. Oleh karena itu, kalimat yang tepat 
adalah anak saya menduduki peringkat pertama di kelasnya. Salam.
 

Bu Kiki
 

Yth. Ibu Kiki 
 

Saya seorang dosen. Saya mau bertanya mengenai penggunaan kata jam dan pukul. Masyarakat 
sering menggunakan kedua kata itu untuk maksud yang sama, misalnya kalimat saya bangun jam 
5.00 pagi. Namun, ada juga yang mengatakan saya bangun pukul 5.00 pagi. Di antara kedua kalimat 
itu, yang manakah yang tepat, Bu? Terima kasih
 

Hasbullah, Bandarlampung

Bapak Hasbullah yang baik, 
 

Benar sekali bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan kata jam dan pukul untuk 
maksud yang sama, yaitu menunjukkan waktu. Sebenarnya kedua kata itu memiliki makna yang 
berbeda. Masing-masing memiliki makna sendiri. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelas-
kan bahwa kata jam bermakna 1) alat untuk mengukur waktu (seperti arloji) dan 2) waktu yang 
lamanya 1/24 hari (dari sehari semalam) sama dengan 60 menit atau 3.600 detik. Sementara, kata 
pukul bermakna saat yang menyatakan waktu. Dengan demikian, kata jam menunjukkan masa atau 
jangka waktu, sedangkan pukul menunjukkan waktu atau saat.
Jadi, kalimat yang tepat digunakan adalah saya bangun pukul 5.00 pagi. Salam.
 

Bu Kiki
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Ruang Praktik Bomoh Sastra (RPBS) di bawah asuhan Ki 
Sarman akan menjawab pertanyaan seputar sastra dan 
permasalahannya. Sahabat Bastera dapat mengirimkan 
pertanyaan melalui alamat pos-el: bastera.kbl@gmail.com. 
Tuliskan pertanyaanmu disertai identitas diri. Jangan lupa 
mencantumkan  initial  RPBS di pojok kanan atas, ya!

Ruang Praktik Bomoh Sastra 

KLINIK BASTERA

Salam kembali, Ananda Erika!
 

        Ki Sarman ucapkan terima kasih atas apresiasi Ananda pada RPBS. sepengetahuan Ki 
Sarman, novel sejarah adalah karangan prosa yang menjelaskan peristiwa nyata pada masa lalu 
yang memiliki nilai kesejarahan yang ditulis dalam bentuk novel. Novel sejarah dapat bersifat naratif 
atau deskriptif.  Biasanya, sebuah novel sejarah  yang bagus mereeeksikan pengetahuan yang luas 
dan daya khayal yang tinggi si penulis novel dalam memaparkan sejarah dengan lebih menarik,  
lebih mengesankan, atau bahkan lebih dramatis sehingga pembaca mudah mengingat rangkaian 
peristiwa yang terjadi.
      Sementara itu, menurut kitab Ki Sarman, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan 
tentang buku; ulasan buku. Nah, dapat Ki Sarman jelaskan bahwa menulis resensi novel adalah 
membuat penilaian terhadap novel tersebut untuk menggali semua informasi yang disampaikan, 
kelebihan, dan kekurangannya untuk dijelaskan kepada pembaca.  Jadi, seorang penulis resensi 
harus memiliki pengetahuan  yang lebih luas lagi dari si penulis sehingga dia dapat memberikan 
penilaian dengan baik, jujur, dan benar, bukan dengan “sok tahu, sok pintar”.  Menulis resensi novel 
sejarah bukan   bertujuan   untuk  “membantah”    pendramatisasian sejarah   yang  disampaikan  
pengapengarang karena esensi novel sejarah tetaplah sebuah karya sastra, bukan buku pelajaran sejarah. 
   Tokoh utama dan beberapa tokoh lainnya, peristiwa, dan latar tempat dan waktu dalam novel 
adalah benar-benar nyata, tetapi sejumlah tokoh, kejadian, dan latar yang lain dalam novel adalah 
hasil rekacipta dari daya khayal pengarang yang bersifat  ktif.  Yang tidak kalah penting, dalam 
menulis resensi novel sejarah, penulis harus sudah memahami  semua aspek yang membangun 
struktur sebuah karya sastra sehingga dapat menilai setiap aspek dengan tepat.
   Nah,  Ananda Erika! Silakan membuat resensi novel sejarah dengan membaca  terlebih dahulu 
beberapa sumber sejarah terkait dengan isi novel agar Ananda bisa membuat penilaian terhadap 
novel tersebut dengan baik. Ingat, menulis resensi novel sejarah bukan berarti membuat bantahan 
untuk membalikkan atau membelokkan pemahaman masyarakat untuk tujuan kepentingan 
kelompok tertentu. Satu lagi pesan Ki Sarman, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta 
santun karena bahasamu menunjukkan siapa dirimu. Selamat membuat resensi, ya!
 

KKi Sarman

Salam, Ki Sarman

  Saya pelajar SMAN 2 Bandarlampung. Saya mendapat tugas dari sekolah untuk membaca 
novel sejarah lalu membuat resensinya. Apa yang dimaksud dengan novel sejarah? Apa sajakah 
langkah-langkah dalam membuat resensi novel sejarah? 
 

Terima kasih.
EErika Henidar Utami
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KKi Sarman

Salam, Ki Sarman

  Saya pelajar SMAN 2 Bandarlampung. Saya mendapat tugas dari sekolah untuk membaca 
novel sejarah lalu membuat resensinya. Apa yang dimaksud dengan novel sejarah? Apa sajakah 
langkah-langkah dalam membuat resensi novel sejarah? 
 

Terima kasih.
EErika Henidar Utami
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Ruang Praktik Bomoh Sastra (RPBS) di bawah asuhan Ki 
Sarman akan menjawab pertanyaan seputar sastra dan 
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      Perempuan sederhana itu biasa dipanggil Bu 
Darsih oleh semua pegawai. Dalam usianya yang lebih 
dari setengah abad, dia memang pantas menjadi ibu 
bagi rata-rata pegawai Kantor Bahasa Lampung. 
Selama dua tahun terakhir, dia menekuni pekerjaan 
sebagai   pramubakti   di   kantor  itu dengan sungguh-
sungguh.sungguh. Tubuh mungilnya terlihat tidak sepadan 
dengan semangatnya yang besar. Nyaris tidak ada 
waktu untuk duduk bersantai baginya, apalagi untuk 
ngobrol ngalor ngidul atau bermain gawai. Sebelum 
pukul 07.00, sapu dan kemoceng sudah dalam geng-
gamannya. Selesai menyapu dan mengepel ruangan, 
dia beralih ke teras dan halaman. Tangannya pun mulai 
memerapikan dan menyirami tanaman yang terlihat 
subur karena mendapat asupan makanan bergizi serta 
kasih sayang dari Bu Darsih. 
   Ibu beranak satu ini pun kerap membuat decak 
kagum banyak orang. Dia selalu mendapat akal untuk 
melakukan pekerjaan yang terlihat sulit. Misalnya, saat 
harus membersihkan kaca di bagian atas pintu, Bu 
Darsih dengan sigap mencari kayu dan membalutkan 
lap lembab di ujungnya. Bu Darsih pun mengelap kaca 
yang berada di bagian atas pintu hingga menjadi 
beninbening, sebening tatapan matanya yang polos. 
Menyulap ruangan menjadi lebih berseri juga bagian 
dari kepiawaian Bu Darsih. Dia betah menggosok 
keramik kusam dengan cairan pembersih hingga 
kembali terlihat baru. Itulah yang dikerjakan Bu Darsih 
jika pekerjaan rutinnya udah selesai. 
   “Kalau dibersihkan dua atau tiga keramik saja 
sehari, lama-lama semuanya jadi seperti baru lagi,” 
katanya sambil tersenyum.   

    Bu Darsih selalu ceria, seolah-olah tidak ada 
beban hidup yang berat baginya. Dia juga ramah dan 
penuh kehangatan. Bukan Bu Darsih namanya jika 
membiarkan orang-orang di sekitarnya bermuram 
durja. Ocehannya yang lugu, gerak-geriknya yang 
kerap memancing perhatian, serta sikap rendah hati 
dan kepolosan di wajahnya seolah-olah melekat  erat 
padapada sosok perempuan itu. Dia nyaris tidak berhenti 
bergerak; entah itu sekadar mengambilkan air hangat, 
membuatkan kopi atau teh serta mi goreng atau mi 

Kantor   Bahasa  Lampung   masih   sepi. Angin pagi
menggugurkan   beberapa   lembar daun   ketapang   
kering    di  halaman kantor.  Bu   Darsih     memanggil  
satpam    untuk   membukakan   pintu   pagar,   lalu ber-
gegas   masuk.   Setelah   menyimpan    tas   bekalnya   di  
rruangan kepegawaian, perempuan itu pun menyiapkan 
peralatan kerja. Tidak berapa lama kemudian,  Bu Darsih  
tenggelam dalam  kesibukannya membersihkan  ruangan   
demi ruangan yang menjadi  tanggung jawabnya.  

Bastera  Edisi Perdana, Desember 2018

Apresiasi

Bu Darsih, 
  Sederhana, Rajin, dan Bersih

rebus bagi pegawai yang belum sarapan, atau  hanya 
duduk-duduk sebentar sambil ngobrol ringan. Dapur 
adalah tempat yang paling sering dikunjungi oleh Bu 
Darsih. Oleh sebab itu, dialah orang yang paling 
bahagia ketika dapur kantor dibuat lebih cantik.
      “Kalau masak mi rebus, telur dimasukkan 
setelah mi setengah matang. Jadi, ketika diangkat, 
telur masih setengah matang dan mi tidak terlalu 
lembut,” katanya berbagi rahasia. 
      Wawan, salah satu pelanggan setia Bu Darsih, 
sangat suka menyantap mi rebus buatannya. 
“Rasanya pas, pokoknya! Ada potongan cabai rawit 
dan sawi. Jadi, seperti mi yang dijual di mal, gitu,” kata 
pria yang sehari-hari bertugas sebagai penjaga 
keamanan di Kantor Bahasa Lampung.
      Tidak ada pegawai di kantor yang pernah 
dibantu Bu Darsih. Tidak jarang bantuan itu diberikan 
tanpa diminta dan tanpa berharap diberi imbalan. 
Kehidupan telah menempa Bu Darsih. Karakter 
penyabar dan kuat pun terasah sejak uaminya 
meninggal tidak cukup setahun setelah dia menikah. 
Seharusnya saat itu adalah saat-saat bahagia baginya 
kakarena dia sedang mengandung anak pertama. 
Namun, Bu Darsih tidak berputus asa. Dia merawat 
dan membesarkan sang buah hati sendirian dan  
tidak pernah berpikir untuk menikah lagi.
     Tahun 2019 Bu Darsih pun akan memasuki masa 
purna tugas karena kesehatannya kurang mengizin- 
kannya lagi untuk bekerja seharian. Di samping itu, 
dia pun masih harus merawat kedua orang tuanya 
yang sudah sepuh dan sakit-sakitan. Banyak hal yang 
tidak akan terlupakan tentang Bu Darsih. Yang paling 
unik adalah lidahnya yang tidak pernah tepat melafal-
kkan nama Purbo, salah satu teman seprofesinya. “Mas 
Perbo atau Mas Perba,” ucapnya selalu. 
   “Bu Darsih, kenangan bersamamu akan selalu 
menjadi penyemangat bagi warga Kantor Bahasa 
Lampung. Engkau memang layak mendapat apresiasi 
yang tulus atas ketulusanmu. Kutipan yang tepat 
untukmu adalah: tidak perlu menjadi orang hebat 
untuk dapat membahagiakan orang lain. Terima 
kasih, Bu Darsih!” (Dian)
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Pertanyaan Mendatar

1.  Berhubungan dengan masa      
  dahulu atau berciri kuno
4.  Suka hati; girang sekali
7.  Negara  yang terkenal dengan     
  menara condong
9. 9.  Berkeluk-keluk atau mengombak    
  (tentang rambut)
10. Gosok dengan uang logam
11. Pemisahan atau pembagian atas    
  tiga golongan 
  (kelompok)
14.  Kecil; kurang penting
16.  Ba16.  Bagian alam semesta yang berada   
  di luar atmosfer bumi
18.  Alu 
19. Negara yang beribu kota Buenos    
    Aires

17

Pertanyaan Menurun

2.  Terputus dari anyaman, jahitan       
        (tentang tikar, baju, kain)
3.  Berkaitan dengan atau terbuat dari 
   polimer ester poliakrilat
5.  Usul;saran;ajakan
6. 6.  Kukur;kerok;cakar
8.  Pernyataan yang dapat diterima      
        sebagai kebenaran tanpa  pembuktian
9.  Berhenti sebentar dari suatu        
       kegiatan untuk melepas lelah
12. Alat musik tiup kecil tanpa kunci nada
13. Duri; kesulitan
15. Hutan bela15. Hutan belantara 
17. Cerita rakyat berdasarkan sejarah 
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1 2 3 4 5 6 CARA MENGIKUTI  TTBS

1. Jawab pertanyaan TTBS  dengan lengkap  
 lalu    foto   kotak    jawaban   dan  simpan 
    dalam  format salinan lunak JPEG/PDF 
2. Kirimkan berkas   salinan  lunak  jawaban 
    disertai salinan tanda pengenal (KTP/SIM
    /    /Kartu Mahasiswa/Kartu Pelajar,  lengkapi        
    dengan alamat pos-el dan nomor telepon
    yang dapat dihubungi ke Redaksi Bastera, 
     melalui Pos-el:  bastera.kbl@gmail.com
 3.Jawaban   diterima    paling   lambat akhir  
 bulan   kedua   penerbitan   majalah   dan
    diumumkan pada penerbitan berikutnya.        
4.4. Redaksi       akan         menetapkan      lima 
    pemenang  dan menyediakan bingkisan 
    menarik.  Pemenang dalam kota 
    dimohon mengambil sendiri bingkisan
     nya ke alamat  redaksi.
5. Redaksi tidak melayani pertanyaan 
    seputar  TTBS melalui telepon
6.6. Seluruh staf Kantor Bahasa Lampung dan  
 keluarga tidak diperkenankan mengikuti  
 TTBS.

TTBS
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    /    /Kartu Mahasiswa/Kartu Pelajar,  lengkapi        
    dengan alamat pos-el dan nomor telepon
    yang dapat dihubungi ke Redaksi Bastera, 
     melalui Pos-el:  bastera.kbl@gmail.com
 3.Jawaban   diterima    paling   lambat akhir  
 bulan   kedua   penerbitan   majalah   dan
    diumumkan pada penerbitan berikutnya.        
4.4. Redaksi       akan         menetapkan      lima 
    pemenang  dan menyediakan bingkisan 
    menarik.  Pemenang dalam kota 
    dimohon mengambil sendiri bingkisan
     nya ke alamat  redaksi.
5. Redaksi tidak melayani pertanyaan 
    seputar  TTBS melalui telepon
6.6. Seluruh staf Kantor Bahasa Lampung dan  
 keluarga tidak diperkenankan mengikuti  
 TTBS.
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Pertanyaan Mendatar

1.  Berhubungan dengan masa      
  dahulu atau berciri kuno
4.  Suka hati; girang sekali
7.  Negara  yang terkenal dengan     
  menara condong
9. 9.  Berkeluk-keluk atau mengombak    
  (tentang rambut)
10. Gosok dengan uang logam
11. Pemisahan atau pembagian atas    
  tiga golongan 
  (kelompok)
14.  Kecil; kurang penting
16.  Ba16.  Bagian alam semesta yang berada   
  di luar atmosfer bumi
18.  Alu 
19. Negara yang beribu kota Buenos    
    Aires

17

Pertanyaan Menurun

2.  Terputus dari anyaman, jahitan       
        (tentang tikar, baju, kain)
3.  Berkaitan dengan atau terbuat dari 
   polimer ester poliakrilat
5.  Usul;saran;ajakan
6. 6.  Kukur;kerok;cakar
8.  Pernyataan yang dapat diterima      
        sebagai kebenaran tanpa  pembuktian
9.  Berhenti sebentar dari suatu        
       kegiatan untuk melepas lelah
12. Alat musik tiup kecil tanpa kunci nada
13. Duri; kesulitan
15. Hutan bela15. Hutan belantara 
17. Cerita rakyat berdasarkan sejarah 

Bastera  Edisi Perdana, Desember 2018

17

14 15

19

18

16

11 12 13

10

8

9

7

1 2 3 4 5 6 CARA MENGIKUTI  TTBS

1. Jawab pertanyaan TTBS  dengan lengkap  
 lalu    foto   kotak    jawaban   dan  simpan 
    dalam  format salinan lunak JPEG/PDF 
2. Kirimkan berkas   salinan  lunak  jawaban 
    disertai salinan tanda pengenal (KTP/SIM
    /    /Kartu Mahasiswa/Kartu Pelajar,  lengkapi        
    dengan alamat pos-el dan nomor telepon
    yang dapat dihubungi ke Redaksi Bastera, 
     melalui Pos-el:  bastera.kbl@gmail.com
 3.Jawaban   diterima    paling   lambat akhir  
 bulan   kedua   penerbitan   majalah   dan
    diumumkan pada penerbitan berikutnya.        
4.4. Redaksi       akan         menetapkan      lima 
    pemenang  dan menyediakan bingkisan 
    menarik.  Pemenang dalam kota 
    dimohon mengambil sendiri bingkisan
     nya ke alamat  redaksi.
5. Redaksi tidak melayani pertanyaan 
    seputar  TTBS melalui telepon
6.6. Seluruh staf Kantor Bahasa Lampung dan  
 keluarga tidak diperkenankan mengikuti  
 TTBS.

TTBS
Teka-Teki Bahasa dan Sastra

Pertanyaan Mendatar

1.  Berhubungan dengan masa      
  dahulu atau berciri kuno
4.  Suka hati; girang sekali
7.  Negara  yang terkenal dengan     
  menara condong
9. 9.  Berkeluk-keluk atau mengombak    
  (tentang rambut)
10. Gosok dengan uang logam
11. Pemisahan atau pembagian atas    
  tiga golongan 
  (kelompok)
14.  Kecil; kurang penting
16.  Ba16.  Bagian alam semesta yang berada   
  di luar atmosfer bumi
18.  Alu 
19. Negara yang beribu kota Buenos    
    Aires

17

Pertanyaan Menurun

2.  Terputus dari anyaman, jahitan       
        (tentang tikar, baju, kain)
3.  Berkaitan dengan atau terbuat dari 
   polimer ester poliakrilat
5.  Usul;saran;ajakan
6. 6.  Kukur;kerok;cakar
8.  Pernyataan yang dapat diterima      
        sebagai kebenaran tanpa  pembuktian
9.  Berhenti sebentar dari suatu        
       kegiatan untuk melepas lelah
12. Alat musik tiup kecil tanpa kunci nada
13. Duri; kesulitan
15. Hutan bela15. Hutan belantara 
17. Cerita rakyat berdasarkan sejarah 

Bastera  Edisi Perdana, Desember 2018

17

14 15

19

18

16

11 12 13

10

8

9

7

1 2 3 4 5 6 CARA MENGIKUTI  TTBS

1. Jawab pertanyaan TTBS  dengan lengkap  
 lalu    foto   kotak    jawaban   dan  simpan 
    dalam  format salinan lunak JPEG/PDF 
2. Kirimkan berkas   salinan  lunak  jawaban 
    disertai salinan tanda pengenal (KTP/SIM
    /    /Kartu Mahasiswa/Kartu Pelajar,  lengkapi        
    dengan alamat pos-el dan nomor telepon
    yang dapat dihubungi ke Redaksi Bastera, 
     melalui Pos-el:  bastera.kbl@gmail.com
 3.Jawaban   diterima    paling   lambat akhir  
 bulan   kedua   penerbitan   majalah   dan
    diumumkan pada penerbitan berikutnya.        
4.4. Redaksi       akan         menetapkan      lima 
    pemenang  dan menyediakan bingkisan 
    menarik.  Pemenang dalam kota 
    dimohon mengambil sendiri bingkisan
     nya ke alamat  redaksi.
5. Redaksi tidak melayani pertanyaan 
    seputar  TTBS melalui telepon
6.6. Seluruh staf Kantor Bahasa Lampung dan  
 keluarga tidak diperkenankan mengikuti  
 TTBS.

TTBS
Teka-Teki Bahasa dan Sastra

78

Awan kelabu menyelimuti dunia sastra Indo-
nesia. Salah satu perempuan istimewa, sas-
trawan terkenal dan fenomenal, Nh. Dini, 
berpulang dengan damai pada 5 Desember 
2018, pukul 16.00 di Rumah Sakit Elisabeth, 
Semarang dalam usia 82 tahun.

    Novelis dengan segudang karya dan prestasi ini telah menjadi legendaris Indonesia.  
Karya-karya   memoarnya memberi banyak warna dalam dunia kesusatraan Indonesia. 
Tulisan-tulisan besar yang lahir dari goresan penanya antara lain, La Barka (1975); Padang Ilalang 
di Belakang Rumah (1979); Langit dan Bumi Sahabat Kami (1979); Sekayu (1981); Kuncup Berseri 
(1982); Jepun Negerinya Hiroko (2001); Dari Fontenay ke Magallianes (2005); dan La Grande Borne 
(2007).
        Katertarikan Nh. Dini pada dunia tulis-menulis berawal sejak dia duduk di bangku sekolah 
dasar. Tidak mengherankan jika buku-buku pelajarannya penuh dengan coretan-coretan yang 
berisi curahan perasaannya. Baginya, tulisan itu semacam pelampiasan hati. 
        Orang tua  Nh. Dini yang juga seorang seniman turut mendukung Nh. Dini menjadi  pen-
cerita yang andal. Kemampuannya menulis  ksi kian terasah di jenjang sekolah menengah. Pada 
saat itu, Nh. Dini remaja sudah mengisi majalah dinding dengan sajak dan cerita pendek hasil 
karyanya. Perempuan bernama lengkap Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin ini mulai menulis sajak 
dan prosa dan membacakannya di RRI Semarang ketika dia berusia 15 tahun. Sejak itu, dia rajin 
mengirim sajak-sajaknya   ke  RRI Semarang.
    Namanya semakin dikenal lantaran karya-karya Nh. Dini berani mendobrak norma sosial 
pada zamannya. Salah satunya, bungsu dari lima bersaudara itu berani menyiratkan keterbu-
kaan, sampai urusan seks dalam karya-karyanya. Misalnya, novel Pada Sebuah Kapal (1972) yang 
menceritakan hilangnya kehormatan tokoh Sri karena kekasihnya. 
Atas kontribusi dan konsistensinya dalam menulis, dia pun meraih berbagai penghargaan.   Yang  
paling  berkesan,  putri   dari  pasangan Saljowidjojo dan Kusaminah itu meraih SEA Write Award 
di bidang sastra dari Pemerintah Thailand.
    Urusan konsistensi, perempuan kelahiran 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah ini 
tetap produktif melahirkan karya, bahkan menjelang akhir hayatnya. Buku terakhirnya, Gunung 
Ungaran: Lerep di Lerengnya Banyumanik di Kakinya, terbit pada Agustus 2018.
        Untuk  kontribusinya  dalam  bidang  literasi,  sosok   yang    pernah    menjadi   seorang 
pramugari ini berhasil mendirikan Pondok Baca Nh. Dini  di Sekayu, Semarang. Di ruang baca itu, 
siapa pun bisa membaca buku koleksinya dengan gratis. Selain itu, dia juga rutin mengadakan 
pelatihan penulisan di tempat tersebut. Selain berkecimpung dalam dunia tulis-menulis, sosok 
perempuan energik ini juga lantang menentang diskriminasi terhadap perempuan dan  aktif 
menyuarakan isu  lingkungan.
        Nh. Dini meninggalkan dua anak, yakni Marie Glaire Lintang dan Louis Padang. Selain itu, 
dia juga juga meninggalkan lebih dari 20 judul buku karyanya, ratusan puisi, esai dan cerpen, 
serta ribuan buku koleksinya yang tersebar di Taman Baca Sekayu yang berdiri di beberapa kota. 
    Indonesia kehilangan seorang perempuan hebat.  Dia telah menjadi  sosok perempuan 
istimewa dan legendaris. Semoga  kelak lahir Nh. Dini Nh. Dini  lain untuk meramaikan kesusas-
traan Indonesia dengan karya-karya fenomenal 
     Selamat jalan, Mbak Dini! Kami kehilanganmu, tetapi buah karyamu akan selalu hidup 
dalam dunia kesusastraan Indonesia. (Ril)

Dalam Kenangan
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