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Tabik,P un!

T

idak ada kata yang lebih pantas untuk
diekspresikan selain rasa syukur
atas diterbitkannya majalah Bastera
edisi II ini. Menyelesaikan penerbitan
majalah ini ternyata bukan hal yang mudah
karena cukup menyita waktu dan tenaga.
Setelah melalui proses yang cukup panjang,
akhirnya majalah Bastera edisi II dapat
kami hadirkan kembali ke tengah-tengah
pembaca. Majalah ini merupakan wujud
harapan kami akan adanya sebuah media
yang menghadirkan informasi kebahasaan
dan kesastraan serta menjadi sarana
komunikasi Kantor Bahasa Lampung dalam
menginformasikan kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan masyarakat Lampung.
Sahabat Bastera, dalam edisi II, April 2019
ini, kami mengusung tema “Buku Sumber
Ilmu” untuk menyambut Hari Buku SeDunia yang jatuh pada tanggal 23 April
2019 dan Hari Buku Nasional pada tanggal
17 Mei 2019. Sahabat Bastera mungkin
belum mengetahui bahwa UNESCO memilih
tanggal 23 April sebagai Hari Buku SeDunia karena bertepatan dengan hari
meninggalnya William Shakespeare, seorang
sastrawan besar dunia. Sementara, Hari
Buku di Indonesia jatuh pada tanggal 17
Mei yang bertepatan dengan didirikannya
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
pada tahun 1980. Tema ini kami usung untuk
merayakan budaya membaca agar kita bisa
menambah wawasan dan pengetahuan.
Selain itu, dalam liputan utama, kami akan
melaporkan acara yang diselenggarakan
oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, yaitu Rembuknas 2019.
Acara ini membahas rencana dan strategi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
mengenai penataan dan pengangkatan
guru, revitalisasi pendidikan vokasi, sistem
zonasi pendidikan, pemajuan kebudayaan,

SALAM DARI REDAKSI
dan penguatan sistem perbukuan/literasi.
Sahabat Bastera, rubrik-rubrik
yang mengasah kreativitas
dan imajinasi dapat kita
temukan dalam setiap
edisi kami. Ada rubrik
“Kreativitas Siswa”
yang akan menyapa
Sahabat Bastera
melalui puisi dan cerita
pendek. Ada juga
kisah-kisah dalam
masyarakat yang
kami hadirkan
lewat rubrik “Cerita
Rakyat”. Ilmu-ilmu Diah Meutia Harum
pengetahuan kami
sajikan dalam rubrik
“Tahukah Anda” dan “Ladang Ilmu”. Selain
itu, kami juga menyajikan perenungan dalam
rubrik “Oasis” dan masih banyak rubrik lainnya
yang amat bermanfaat bagi Sahabat Bastera.
Pada kesempatan ini, kami juga
mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berperan sehingga
penerbitan majalah Bastera ini dapat
terealisasi. Kami sangat menyadari bahwa
dalam majalah Bastera ini juga masih terdapat
banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran
dan kritik dari Sahabat Bastera sekalian
sangat kami harapkan untuk perbaikan
kami pada edisi mendatang. Akhirnya, kami
berharap semoga kehadiran majalah ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Salam takzim!
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OASIS

Pembentukan

Karakter Anak
Melalui Bahasa
Dina Ardian

S

etiap manusia selalu
berkeinginan untuk menjalin
hubungan dengan manusia lain
di luar dirinya. Hal ini merupakan
salah satu sifat manusia sebagai
makhluk sosial. Salah satu alat untuk
manusia berinteraksi dengan sesamanya
adalah menggunakan bahasa. Bahasa
tidak terpisahkan dari aktivitas
dalam kehidupan manusia. Selain itu,
bahasa dapat menjadi penyampai
pesan sosial tertentu bagi para
pemakainya. Pesan yang disampaikan
dapat berupa ide-ide, keinginan,
luapan perasaan, dan lain-lain.
Bahasa diperoleh seseorang sejak dia
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itu tumbuh, yang bisa kita sebut dengan
usia dini. Pada masa inilah pemerolehan
bahasa dan perkembangan bahasa
anak tumbuh dengan pesat. Masa ini
lebih dikenal dengan masa keemasan
bagi seorang anak karena pada masa
ini seorang anak akan lebih cepat
merekam dan menangkap ajaran
atau hal-hal yang ia peroleh dari
lingkungan sekitar. Anak juga mudah
meniru dari apa yang diucapkan oleh
orang-orang di sekitarnya dengan cara
memberikan respons dalam bentuk
gerakan dan ucapan. Anak belajar
makna kata dan bahasa sesuai dengan
apa yang mereka dengar, lihat, dan
hayati dalam hidupnya sehari-hari.
Kekayaan lingkungan merupakan
pendukung bagi perkembangan

peristilahan yang sebagian besar
dicapai dengan proses meniru. Dengan
demikian, anak yang berasal dari
lingkungan yang berbeda juga akan
berbeda-beda pula kemampuan dan
perkembangan bahasanya. Oleh karena
itu, kesantunan berbahasa sangat perlu
ditanamkan dalam diri setiap anak.
Pada usia prasekolah, keterampilan
berbahasa seorang anak tengah
berkembang pesat. Bagaikan spons,
mereka menyerap semua kata “baru”
yang didengar dari lingkungannya,
kemudian ditiru. Akan tetapi, masalah
yang muncul adalah tidak semua
kata-kata “baru” itu baik. Salah satu
contoh konkret yang ada sehari-hari
adalah tidak semua acara televisi
kesukaan anak, misalnya film kartun,
menggunakan bahasa yang baik.
Maraknya sinetron anak yang memuat
kata-kata makian, umpatan, atau
hinaan, yang sebenarnya tidak pantas
diucapkan sehari-hari, baik oleh
anak maupun orang dewasa hampir
setiap hari disuguhkan di hadapan
mereka. Namun, sayangnya, pada usia
3—4 tahun ini, anak belum memiliki
“saringan” untuk membedakan makna
kata yang baik atau yang buruk, serta
bisa menyinggung perasaan orang lain.
Kata-kata tidak baik yang diucapkan
oleh orang-orang di sekitar anak dapat
membentuk karakter yang buruk
dari anak tersebut. Oleh karena itu,
orang tua, pendidik, dan masyarakat
berperan untuk selalu memberikan
contoh atau teladan kepada anak
untuk berbahasa yang santun dalam
setiap interaksi atau komunikasi.
Akhirnya, kita harus kembali pada
pentingnya menanamkan sikap
berbahasa yang baik bagi anak. Oleh
karena itu, marilah kita memulainya
dengan mengucapkan kata-kata yang
baik dan menyenangkan. Apabila

hal ini dirasa sulit, akan lebih baik
jika kita menutup rapat mulut atau
mulai berbicara ketika lisan kita sudah
mampu memproduksi kata-kata yang
membawa kedamaian. Tabik! n
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REFLEKSI

Merayakan Hari Buku Sedunia;
Menguatkan Literasi
Sarman

T

ampaknya tidak banyak
yang mengetahui bahwa
tanggal 23 April yang lalu
adalah Hari Buku Sedunia.
Setiap tanggal 23 April, seluruh
negara di dunia yang menjadi
anggota PBB merayakan momen
khusus untuk mempromosikan
budaya membaca,
penerbitan, dan hak cipta.
Hari Buku Se-Dunia di tahun
2019 ini bertujuan untuk
memperjuangkan buku-buku
dan merayakan kreativitas,
keragaman dan akses yang
sama terhadap pengetahuan.
Hari ini telah menjadi dasar bagi
masyarakat di seluruh dunia dan
terutama bagi pelaku industri
buku, termasuk penulis, penerbit,
guru, pustakawan, lembaga publik
dan swasta, LSM kemanusiaan,
dan media massa untuk
bersama-sama mempromosikan
literasi dan membantu semua
orang untuk memiliki akses ke
sumber daya pendidikan.
Bagaimana dengan peringatan
Hari Buku di Indonesia? Di
Indonesia, peringatan Hari
Buku dimulai tahun 2006
yang diprakarsai oleh Forum
Indonesia Membaca. Peringatan
ini dibuat dengan harapan
dapat meningkatkan minat baca
masyarakat Indonesia.Dikutip
Vemale, berdasarkan data UNESCO,
dari 1.000 penduduk Indonesia

8

BASTERA

Edisi II, April 2019

8

yang minat membaca hanya satu
orang atau perbandingannya
1000:1. Kemudian dari sisi jumlah
buku, 1 buku dibaca oleh 15 ribu
orang. Padahal yang seharusnya,
menurut UNESCO, 1 buku hanya
dibaca untuk 2 orang. Selain
itu, tingkat akses masyarakat
Indonesia terhadap buku juga
masih sangat kecil, yakni berkisar
41 persen. Rata-rata hanya 2
persen dari masyarakat Indonesia
yang datang ke perpustakaan.
Kita tidak bisa mengelak dari
kenyataan bahwa minat baca di
Indonesia masih sangat rendah.
Menurut survei dari Central
Connecticut State University
mengenai Most Literate Nations in
the World, Indonesia menempati
peringkat ke-60 dari total 61 negara.
Artinya, kebiasaan membaca dan
menulis masyarakat Indonesia
tergolong rendah.Rendahnya
tingkat literasi masyarakat Indonesia
juga terlihat dari penelitian
terakhir Program for International
Student Assessment
(PISA) pada tahun 2015
yang menempatkan
Indonesia di peringkat 62
dari 70 negara yang diteliti.
Penyebab Tingkat Literasi Rendah?
Rendahnya minat membaca
masyarakat Indonesia disinyalir
bukan tanpa sebab. Aktivitas
membaca yang masih dianggap
sebagai hobi pada waktu
senggang menjadi salah satu
alasan jarangnya masyarakat

Indonesia melakukan kegiatan
itu. Pendiri penerbit independen
Marjin Kiri Ronny Agustinus
mengatakan anggapan
masyarakat bahwa membaca
adalah aktivitas pada waktu
senggang membuat kegiatan
itu tak sering dilakukan. Hal itu
diperparah dengan kurangnya
“paksaan” dari pemerintah agar
masyarakat membaca. “Kurikulum
yang mengharuskan baca
(comprehension, tukar pikiran,
pencarian rujukan) bukan hafalan
atau multiple choice. Kurikulum
yang menempatkan humaniora
atau sastra sebagai bagian
penting,”

(dikutip dari harian Bisnis,
22 April 2019).
Kepala Badan Pengembangan
Bahasa dan Perbukuan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud), Dadang Sunendar,
berpendapat bahwa pembiasaan
untuk membaca harusnya dimulai
sejak kecil setelah orang terkait bisa
membaca dan mengenal huruf.
Keluarga memegang peran utama
dalam menumbuhkembangkan
minat baca. Kebiasaan keluarga
membaca pada waktu senggang,
berlangganan koran atau
bahan bacaan, serta mengajak
diskusi anak dapat merangsang
keinginan dan kebiasaan orang
untuk membaca sejak dini.
Semua kegiatan membaca dan
menulis di keluarga dapat memotivasi
anak
untuk gemar membaca.
Jika sejak kecil
anak sudah gemar
membaca,

kebiasaan itu diyakini terjaga
hingga dewasa. Pemerintah melalui
Badan Pengembangan Bahasa dan
Perbukuan, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan terus berupaya
menumbuhkan budaya membaca
dengan program “Gerakan Literasi
Nasional” yang dimulai sejak
2016. Gerakan Literasi Nasional
dijalankan sebagai implementasi
Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 23 Tahun 2015
tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
Perpustakaan dan
Kebiasaan Membaca
Salah satu faktor yang
memengaruhi rendah atau tingginya
minat membaca adalah ketersediaan
tempat untuk melakukan aktivitas
itu. Tempat untuk membaca
dengan tenang biasa terdapat
di perpustakaan. Berdasarkan
hasil Sensus Perpustakaan yang
dilakukan Perpustakaan Nasional RI
(PNRI) 2018, jumlah perpustakaan
secara nasional sebanyak 164.610.
Ratusan ribu perpustakaan itu
tersebar di 34 provinsi. Koleksi buku
di perpustakaan di Indonesia juga
belum mencukupi. Pemerintah
mengupayakan beberapa program
untuk meningkatkan minat baca
masyarakat Indonesia, seperti
layanan perpustakaan keliling
yang diselenggarakan
hampir di setiap kota di
Indonesia. Pemerintah Indonesia
mencanangkan Gerakan Indonesia
Membaca yang diwujudkan dengan
meluangkan waktu 15 menit
sebelum pelajaran dimulai untuk
membaca buku. Ada pun Gerakan
Literasi Nasional dibentuk oleh
pemerintah melalui Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

untuk memberi koordinasi pada
unit-unit kerja pengelola kegiatan
literasi. Selain itu, pemerintah
juga membangun program
Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
bersama masyarakat setempat.
Di sisi lain, komunitas pegiat
literasi juga semakin banyak
bermunculan untuk mengatasi
rendahnya minat baca di Indonesia
ini, misalnya Buku Berkaki,
Indoreadgram, 1001 buku, Buku
Bagi NTT, dan Taman Baca Inovator.
Pemerintah pun turut mendukung
individu dan komunitas pegiat
literasi di seluruh penjuru nusantara.
Mulai 2017 lalu, salah satu BUMN
yaitu PT Pos Indonesa (Persero),
meluncurkan program pembebasan
biaya pengiriman buku-buku yang
didonasikan kepada taman bacaan
masyarakat di seluruh Indonesia.
Refleksi Hari Buku Se-Dunia adalah
jika orang bijak mengatakan “buku
adalah jendela dunia”, refleksi pada
Hari Buku Se-Dunia adalah sudah
seberapa besarkah jendela yang
dibangun masyarakat Indonesia? n
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LIPUTAN UTAMA

REMBUK NASIONAL

Menguatkan Pendidikan,
Memajukan Kebudayaan

P

ada tanggal 11 s.d.
14 Februari lalu,
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
mengadakan Rembuk Nasional
Pendidikan dan Kebudayaan
di Pusat Pendidikan dan
Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemdikbud),
Sawangan, Depok, Jawa Barat.
Perhelatan yang diadakan
setiap tahun itu bertujuan
membangun sinergi antara
seluruh pemangku kepentingan
pendidikan dan kebudayaan, baik
masyarakat, pemerintah daerah,
maupun pemerintah pusat.
Rembuk Nasional Pendidikan
dan Kebudayaan ini melibatkan
berbagai pihak, di antaranya
seluruh dinas pendidikan di
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seluruh provinsi serta sejumlah
perusahaan dan industri.
Dalam acara yang dilaksanakan
selama empat hari serta
dihadiri oleh sekitar 1.209 orang
tersebut dibahas beberapa isu
strategis. Perhelatan tahunan
tersebut juga menghasilkan
sejumlah rekomendasi.
Isu strategis yang dibahas dalam
Rembuk Nasional Pendidikan
dan Kebudayaan 2019 tersebut,
menurut berbagai sumber, adalah
pengangkatan dan penataan
guru yang meliputi peningkatan
profesionalisme guru serta
perlindungan dan penghargaan
bagi guru. Isu lainnya adalah
penguatan pendidikan karakter,
sistem zonasi pendidikan,
pembiayaan pendidikan dan
kebudayaan oleh pemerintah

daerah, kebijakan revitalisasi
pendidikan vokasi, pemajuan
kebudayaan, pembangunan
ekonomi nasional, membangun
pendidikan dan kebudayaan dari
pinggiran, penguatan sistem
perbukuan dan penguatan literasi.
Sementara itu, berbagai
sumber menyebutkan bahwa
rekomendasi yang dihasilkan
adalah sebagai berikut.
1. Mendorong pemerintah
provinsi untuk menyediakan
tenaga pendidik serta
sarana yang memadai
dan berkualitas bagi SMK
sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 9 tahun 2016
tentang Revitalisasi SMK.
2. Mendorong seluruh provinsi
untuk menuntaskan peta
jalan revitalisasi vokasi yang

ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Tahun 2019.
3. Mendorong pemerintah
provinsi untuk melakukan
penataan kelembagaan
SMK yang meliputi
program kejuruan yang
dibuka dan lokasinya
serta mengembangkan
SMK unggulan sesuai
dengan potensi wilayah.
4. Mendorong pemerintah
provinsi untuk membentuk tim
revitalisasi pendidikan vokasi.
5. Mendorong adanya kerja sama
antara pemerintah pusat dan
daerah untuk mempercepat
regulasi ASN mengenai
pemenuhan guru melalui
pengangkatan guru baru.
6. Pembagian kewenangan
dan pembiayaan untuk
meningkatkan kualitas dan
profesionalisme guru.
7. Adanya aturan hukum dari
pemerintah daerah yang
berkaitan dengan perlindungan
dan penghargaan bagi guru
8. Penganggaran pemerintah
pusat dan daerah dalam
upaya mengoptimalkan
peran kependidikan.
9. Adanya ketentuan pembiayaan
pendidikan dan kebudayaan
di luar kewenangan setiap
tingkat pemerintah.
10. Melakukan pemetaaan
kebutuhan dunia usaha
dunia industri (DU/DI), peta
wilayah, analisis kompetensi
dan kelompok guru untuk
membuat jalan pengembangan
pendidikan vokasi.
11. Adanya jaminan kemudahan
jangkauan dari pemerintah

dalam layanan pendidikan
dan kebudayaan bagi
masyarakat daerah pinggiran.
12. Adanya jaminan penyediaan
dan penyebaran sumber daya
manusia pendidikan dan
kebudayaan yang kompeten
di daerah pinggiran.
13. Mendorong kebijakan sekolah
menjadi model lingkungan
budaya yang syarat dengan
nilai-nilai kearifan lokal.
14. Menuntaskan permendikbud
tentang pembukaan, peralihan,
dan penutupan SMA dan SMK.
15. Meningkatkan kemampuan
dan kecakapan guru dalam
kewirausahaan dan guru tamu
dari kalangan wirausaha.
16. Memfasilitasi peserta didik
calon wirausahawan untuk
mendapatkan permodalan,
jejaring usaha, pemasaran,
donor, industri, UMKM.
17. Mengoptimalkan dan
menyinergikan peran
pemerintah, sekolah, dan dunia
usaha dalam pengembangan
kewirausahaan.
18. Mengembangkan program
inkubasi bisnis dalam upaya
melahirkan wirausahawan baru
melalui pembinaan krerativitas
dan pengembangan ide
baru yang inovatif.
19. Mendorong SMK menjadi
sekolah pencetak wirausaha
dan mendirikan kelas industri.
20. Memantapkan core skills
dalam kurikulum SMK
dan kursus dalam bidang
kewirausahaan meliputi
literasi dasar kemampuan
analisis berbagai informasi,
strategi bisnis, dan keberanian

menangkap peluang bisnis.
21. Adanya aturan atau hokum
mengenai keuntungan
yang diberikan setiap
perusahaan kepada SMK
dan lembaga kursus.
22. Realisasi program usulan
dari DU/DI mengenai
pemanfaatan tenaga
kerja pension dari DU/DI
sebagai instruktur SMK.
23. Mempercepat terbitnya
peraturan tentang
insentif bagi DU/DI yang
membantu pengembangan
pendidikan dan vokasi.
24. Mendorong instruktur
dari industri ke lembaga
pendidikan vokasi.
25. Sinkronisasi sertifikasi uji
kompetensi untuk lembaga
pendidikan formal dan
nonformal melalui Komite
Nasional Kualifikasi Indonesia.
26. Pemenuhan jumlah dan
kualitas asesor dan tempat
uji kompetensi serta integrasi
sistem informasi LSP.
27. Perluasan jejaring kerja
LSP-P1 SMK dengan SMK
yang memiliki kompetensi
keahlian sejenis.
28. Harmonisasi sistem sertifikasi
BNSP dengan DU/DI serta
harmonisasi system sertifikasi
antara SMK, SMA-LB, Paket
C Vokasi, serta lembaga
kursus dan pelatihan.
29. Penuntasan kekurangan lisensi
untuk skema sesuai dengan
kompetensi keahlian pada
840 LSP-P1 SMK terlisensi oleh
BNSP pada tahun 2019 dan
penambahan 360 LSP-P1 SMK
terlisensi baru oleh BNSP. (QQ)
Edisi II, April 2019
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LIPUTAN

Pembinaan
Komunitas
Baca 2019

S

alah satu kebijakan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
yang didasari sembilan
agenda prioritas (Nawacita)
adalah Gerakan Literasi Nasional (GLN).
Kebijakan GLN berkaitan erat dengan
komponen literasi sebagai modal
pembentukan sumber daya manusia
yang berkualitas, produktif dan berdaya
saing, berkarakter, dan nasionalis.
Wujud program GLN, di antaranya, adalah
membina komunitas baca. Di Provinsi
Lampung, pembinaan komunitas baca tahun
ini menyasar 10 komunitas baca yang ada
di beberapa kabupaten dan 5 komunitas
baca yang ada di Kota Bandarlampung.
Peserta dalam kegiatan ini adalah anggota
komunitas baca yang berusia antara
sembilan sampai lima belas tahun atau
siswa kelas IV SD sampai kelas III SMP.
Selama bulan Maret hingga April 2019,
Kantor Bahasa Lampung (KBL) telah
melakukan kegiatan pembinaan enam
komunitas baca, yaitu komunitas baca
yang ada di Kabupaten Tanggamus,
Kabupaten Lampung Selatan,
Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten
Waykanan, Kabupaten Lampung Utara,
Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten
Pringsewu, dan Kota Bandarlampung.
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Kegiatan ini bertujuan menambah
wawasan dan kemampuan anggota
komunitas baca berkaitan dengan
keterampilan membaca dan menulis.
Pembinaan Komunitas Baca di
Kabupaten Tanggamus
Pembinaan komunitas baca pada tahun
2019 dimulai di Kabupaten Tanggamus
yang dilaksanakan pada tanggal 8—9
Maret 2019. Kegiatan yang diikuti oleh tiga
puluh peserta ini didominasi oleh siswa
SD. Narasumber dalam kegiatan ini adalah
Dra. Yanti Riswara, M. Hum., Yuliadi M.R.,
M. Pd., dan Yulfi Zawarnis, M. Hum. dari
Kantor Bahasa Lampung serta Zonizar
dari Komunitas Tanggamus Membaca.
Pembinaan Komunitas Baca PKBM

Cendikia, Lampung Tengah
Pembinaan komunitas baca di Lampung
Tengah dilaksanakan pada tanggal 21—22
Maret 2019. Kegiatan yang dipusatkan
di PKBM Cendekia Lampung Tengah ini
diikuti oleh tiga puluh peserta. Narasumber

dalam kegiatan ini adalah Yanti Riswara,
M. Hum. dan Yulfi Zawarnis, M. Hum. dari
Kantor Bahasa Lampung serta Heriadi,
S.Pd., selaku ketua PKBM Cendekia.
Pembinaan Komunitas Baca
Umpu Kencana, Waykanan
Pembinaan komunitas baca di Kabupaten
Waykanan dilaksanakan pada tanggal 24—25
Maret 2019. Kegiatan ini pun diikuti oleh tiga
puluh peserta. Materi disampaikan oleh Dra.
Yanti Riswara, M.Hum. dan Dian Anggraeni,
M.Pd. dari Kantor Bahasa Lampung. Selain itu,

ada juga Eko Prasetyo dari Komunitas
Membaca Umpu Kencana, Waykanan.
Pembinaan Komunitas Baca Se-Lampung Utara
Pembinaan komunitas baca di Kabupaten
Lampung Utara diadakan pada tanggal
30—31 Maret 2019. Kegiatan ini diikuti oleh
30 peserta, yakni 15 siswa SD dan 15 siswa
SMP Narasumber dalam kegiatan ini adalah
Yanti Riswara, M.Hum. dan Erwin Wibowo,
M.Pd. dari Kantor Bahasa Lampung, serta
Reza Fahlevi dari Komunitas Lampung Ngopi.
Pembinaan Komunitas Baca
Se-Bandarlampung
Pembinaan komunitas baca di
Bandarlampung dilakukan pada
tanggal 1—2 April 2019 yang
bertempat di perpustakaan Kantor
Bahasa Lampung. Pada kesempatan
itu, narasumbernya adalah Yanti
Riswara, M.Hum. dan Dian Anggraeni,
M.Pd.. Dalam kegiatan yang
dilakukan selama dua hari, para
peserta diberi materi mengenai
pemahaman tentang membaca
yang baik, menulis kreatif, serta
perkembangan literasi di sekolah.
Pembinaan Komunitas Baca Motor
Pustaka, Lampung Selatan
Pada tanggal 6—7 April 2019 kegiatan
Pembinaan Komunitas Baca diadakan di
Lampung Selatan dengan narasumber Yanti
Riswara, M.Hum. dan Diah Meutia Harum,
M.Hum. dari Kantor Bahasa Lampung serta
Sugeng Hariyono dari komunitas Motor
Pustaka Roda Andalas. Pada kegiatan
ini, peserta terdiri dari 30 siswa-siswi
sekolah dasar yang ada di Desa Pasuruan,
Lampung Selatan. Kegiatan ini berjalan
dengan baik dan lancar sehingga mendapat
apresiasi dari berbagai kalangan. (EWN)
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CERITA ANAK

Sahabat Sejati
Desma Hariyanti

S

ore itu matahari sudah
condong ke barat.
Langit hampir gelap,
namun masih ada
warna jingga di sebelah barat.
Kodi, katak hijau yang tinggal di
dekat sungai Sekampung masih
belum beranjak dari tepian.
Tetap duduk di bebatuan licin.
Sedari tadi ia menatap aliran
sungai yang mengalir tenang.
Padahal seharian ini cerah,
namun ia belum juga melihat
Mosi, ikan mas sahabatnya.
“Kodi, mau sampai kapan
kau di situ?” tanya Mosi.
Suara itu melegakan.
Kodi sudah sangat hafal. Air
sungai bergejolak. Mulut lebar
sahabatnya membuka dan
mengatup. Sisik kemerahan
yang berkilau membuat
Mosi makin bercahaya.
“Hei Kodi, jangan
hanya
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diam!” ujar Mosi lagi.
“Aku senang bisa melihatmu
lagi, Mosi. Aku tadi khawatir,
jangan-jangan ….” Kodi tak
melanjutkan ucapannya.
“Oh, kau takut aku
terpancing, ya?” ucap Mosi.
Kodi lalu melompat mendekati
Mosi. Berlabuh pada daun
teratai yang lebar. Mosi pun
berenang mengelilinginya.
“Aku sudah bosan tinggal
di sungai ini, Kodi. Aku
ingin tinggal di akuarium.
Tempat itu pasti sangat
menyenangkan,” papar Mosi.
“Akuarium? Tempat apa
itu, Mosi?” tanya Kodi.
“Aku juga belum tahu. Aku
mendengar perbincangan
manusia yang memancing
tadi. Sepertinya itu tempat
yang menarik,” jawab Mosi.
Mosi tetap mengecipakkan
air sungai dengan
tubuh

mungilnya, hingga mengenai
Kodi. Namun Kodi tidak marah.
Mereka memang bersahabat.
Sejak sang ibu dimangsa
burung elang beberapa waktu
lalu, Kodi menjadi tempat
bercerita bagi Mosi.
“Di akuarium, ikan mas
sepertiku akan terjaga. Aku
tidak perlu cemas setiap saat
seperti di sini, Kodi. Di sana juga
terjamin makanan dan kebersihan
airnya. Oh, aku benar-benar
ingin ke sana,” ujar Mosi.
Kodi menunduk. Selama ini
ia selalu mengkhawatirkan
keadaan Mosi. Khawatir jika
Mosi terpancing dan tidak
bisa terlepas, atau mungkin
dimangsa oleh burung besar.
Kodi teringat kembali ketika
ibu Mosi dalam cengkeraman
elang. Ia memberontak, namun
cengkeraman elang begitu kokoh.
Tubuh ibu Mosi yang besar
mengudara. Kodi menyaksikan,
namun ia tidak bisa berbuat
apa-apa untuk menolong.
“Aku juga ingin

kebebasan, Kodi. Bukan hidup
penuh ancaman. Manusia
itu baik. Ternyata mereka
memancing ikan untuk dipelihara.
Aku tidak ingin mati dimakan
burung, seperti ibuku. Aku
juga tidak mau mati karena
keracunan jika terlalu lama
tinggal di sini,” papar Mosi.
“Benarkah di akuarium seperti
itu, Mosi? Sungguh nyaman
ya? Apakah aku juga bisa
tinggal di sana?” tanya Kodi.
Mana mungkin! Tidak ada
orang yang memelihara katak.
Ah, sudahlah. Aku mau berkeliling
dulu. Bisa saja sekarang adalah
hari terakhirku berada di sungai
kumuh ini,” jawab Mosi.
Mosi meninggalkan Kodi. Ada
kesedihan yang dirasakan Kodi.
Namun, ia tak bisa melarang.
Jika memang itu sudah menjadi
keinginan Mosi, ia pun tak ingin
jadi penghalang. Kehidupan
mereka memang berbeda,
tentu Kodi takkan benar-benar
tahu bagaimana perasaan
Mosi. Kodi melompat ke tepian.
Terus melompat masuk ke
dalam rerimbun pepohonan.
***

Zsssst… zssttt....
Kodi cepat melompat, semakin
tinggi, dan semakin cepat.
Hingga jaraknya dari sang ular
kian jauh. Terengah-engah Kodi
menuju ke sungai. Di sana sudah
ramai para pemancing. Kali
ini, ia selamat dari kejaran ular.
Saat ini ia masih berhasil lolos.
Namun, tidak ada jaminan ia
akan tetap aman sampai nanti
siang, sore, dan malam. Perlahan
ia teringat kembali soal akuarium.
Tempat apa itu? Benarkah
seperti yang diceritakan Mosi?
Apakah ia, seekor katak memang
tidak bisa tinggal di sana?
Kodi mempercepat
lompatannya. Ia ingin bertemu
Mosi dan memastikan. Benar
juga, hidup di sini memang akan
selalu dilingkupi kecemasan.
Tap… tap….
Kodi telah berhasil mencapai
bebatuan di tepi sungai. Ia
bersembunyi di balik dedaunan.
Meskipun hal itu tak perlu
dilakukan. Untuk apa sembunyi,
toh manusia tidak ada yang
memburu katak. Tidak ada juga
yang tertarik untuk memakannya.

“Kalau
aku dapat ikan hari
ini, ingin kupanggang,” seru
salah seorang pemancing.
“Sama, aku juga. Makan hasil
tangkapan sendiri tentunya
lebih nikmat. Iya, kan?” seru
pemancing lainnya yang bertopi
merah. Mendengar percakapan
tadi Kodi jadi ketakutan. Ia
harus mengingatkan Mosi.
Para pemancing ini ingin
mencari ikan untuk dimakan,
bukan untuk dipelihara. Kodi
melompat ke daun teratai lalu
berteriak memanggil Mosi. Ia
berharap bisa mengingatkannya
untuk tidak terjebak pada
kail para pemancing.
“Hei, pancingku bergerak!”
seru pemancing berbaju hitam.
“Cepat, cepat, tarik
pancingnya!” seru teman
di sebelahnya.
Suara para pemancing
menjadi riuh. Ada ikan yang
terjerat. Kodi menjadi cemas.
Didekatinya pancing itu. Selintas
masih terlihat dari tempatnya,
ternyata Mosi terkena kait
pancing. Ia berontak. Melihat
keadaan Mosi, Kodi pun iba.
Edisi II, April 2019
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Ia segera melompat. Sebelum
Mosi terangkat dari sungai,
ia menyambar senar pancing
dengan kuat. Kulitnya terluka.
Namun ia tidak peduli. Kodi
masih berusaha untuk terus
melepaskan Mosi dari kait
pancing. Sangat sulit sekali.
Mulut Mosi sudah berdarah.
Dengan sekuat tenaga Kodi
menarik senar pancing
hingga akhirnya terputus.
Mosi kesakitan, ia tetap
berenang menjauhi tepian
sungai yang ramai.
“Mosi, apa kau baikbaik saja?” tanya Kodi.
Mosi masih kesakitan, ia tidak
bisa menjawab. Mulutnya terluka.
Lalu berkata, “Kenapa kau malah
memutuskan pancingnya? Aku
memang ingin tertangkap!”
ujar Mosi ketus. Mosi
bertanya kepada Kodi sembari
menahan sakit di mulutnya.
“Mosi, maafkan aku.
Jika mereka tadi berhasil
menangkapmu, kau akan
dipanggang. Aku dengar
obrolan mereka,” papar Kodi.
“Ah, kau ini, Kodi. Mana
mungkin ikan secantik aku
akan dipanggang. Mereka akan
memeliharaku,” jawab Mosi.
“Aku benar-benar mendengar
percakapan mereka, Mosi,” Kodi
berkata dengan nada khawatir.
“Tidak mungkin!” jawab Mosi.
Mosi dan Kodi masih
berdebat. Tiba-tiba dari atas
muncul seekor bangau.
Byaar….!
Cengkeramannya membuat
gelombang di permukaan sungai.
Mosi dan Kodi terkejut. “Kalian
ini berisik sekali. Terutama kau,
ikan kecil! Beruntung kau tadi
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diselamatkannya, malah tidak
berterima kasih,” ucap bangau.
Sang Bangau menghampiri
Kodi. Sedangkan Mosi tidak
berani memunculkan tubuhnya.
“Kenapa kalian malah ingin
tinggal di akuarium? Kalau kalian
tahu bagaimana akuarium yang

manusia, maka sesungguhnya ia
telah mendapat kemuliaan. Kau
tahu itu?” ujar sang bangau lagi.
Mosi hanya diam. Ia
sudah pernah mendengar
perkataan ini sebelumnya.
“Maka kalian nikmatilah
kehidupan yang sekarang ini.
Hidup dengan
ancaman akan
sangat luar biasa
jika kalian bisa
melewatinya. Kalian
Sendiri, tak bisa
akan lebih tangguh
bergerak kemanapun
menghadapi
apapun,” kata
kau suka. Bukankah
sang bangau.
kehidupan tanpa
Mosi dan Kodi
kebebasan itu lebih
sibuk dengan pikiran
masing-masing.
menderita?
“Aku hendak
pergi. Jangan lagi
mempeributkan
akuarium. Kalian
sebenarnya, sungguh sangat
lihat, jika aku memilih hidup
tidak menyenangkan. Akuarium
dalam sangkar yang nyaman,
sama seperti sangkar bagi
mana mungkin aku bisa bertemu
burung. Kau akan terpenjara di
kalian di sini? Itulah kebebasan,”
sana. Sendiri, tak bisa bergerak
sang bangau berkata lagi.
kemanapun kau suka. Bukankah
Setelah itu, sang bangau
kehidupan tanpa kebebasan
pun terbang. Mosi mendekati
itu lebih menderita?” lanjut
Kodi yang masih duduk
bangau memberi penjelasan.
di bebatuan lalau berkata
Kodi terdiam, ada benarnya
“Maafkan aku, Kodi.”
perkataan sang bangau. Dengan
“Iya Mosi. Apakah kau masih
cepat keinginannya untuk
ingin tinggal di akuarium,
tinggal di akuarium sirna.
Mosi?” tanya Kodi.
“Hei, ikan kecil. Aku sudah
“Tidak Kodi. Aku ingin di sini
kenyang. Keluarlah. Aku tak akan
saja. Di alam bebas dan bermain
memakanmu. Aku hanya tergelitik
bersamamu,” jawab Mosi.
saja mendengar pertengkaran
Akhirnya Mosi dan Kodi
kalian tadi!” seru sang bangau.
kembali berdamai dan mereka
Mosi memberanikan diri untuk
bersahabat seperti semula. n
muncul. Ia berenang di bawah
daun teratai tempat Kodi berada.
Bandarlampung, 25 Mei 2017
“Bagi seekor ikan, ketika ia
Desma Hariyanti,
tertangkap dan dimakan oleh
anggota FLP Wilayah Lampung

CERITA PENDEK

POTRET

HITAM

PUTIH
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amaku Miar, aku tinggal di sebuah
kota di ujung selatan Pulau Sumatera.
Sebuah kota tempat aku tinggal
selama beberapa tahun ini. Mungkin
yang tergambar di benak banyak orang,
kotaku ini adalah kota yang penuh kemacetan,
sesak, dan penuh udara kotor. Namun, kota
ini tak terlalu buruk bagiku karena setidaknya
aku masih bisa hidup dengan layak di sini.
Menurutku, aku bukanlah orang yang istimewa,
atau mungkin saja aku belum menyadarinya.
Ada sebuah cerita yang jika saja itu tak
terjadi, mungkin aku tidak sadar bahwa aku
ini berbeda dengan teman-temanku. Inilah
ceritaku, sebuah cerita yang terjadi lima belas
tahun yang lalu dan aku masih mengingatnya.
Seorang gadis dengan rambut terurai
tengah bermain di ayunan yang terbuat dari
papan kecil di bawah rindangnya pohon
beringin. Ia tersenyum lebar, amat manis bagai
pelangi. Tampak pula seorang malaikat tak
bersayap tengah menemaninya bermain.
“Ibu itu apa?” tanya gadis kecil tersebut
sambil menunjuk seekor kupu-kupu yang tengah

terbang di dekatnya. Gadis kecil itu bernama
Miar, usianya kurang lebih enam tahun.
“Itu namanya kupu-kupu, mirip seperti
Miar, cantik,” puji ibu seraya mendorong
papan ayunan dan tersenyum bahagia. Ibu
melihat ke langit sore. ”Miar, ayo kita harus
cepat pulang, sebentar lagi akan malam,”
ucap ibu hangat sambil menggenggam
erat tangan buah hatinya, lalu mereka pun
berjalan pulang dengan penuh canda tawa.
Mereka tiba di depan rumah berwarna putih
bersih dengan pintu berwarna coklat kayu.
Mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah itu.
Di rumah itu, Miar hanya tinggal bersama sang
ibu, ayahnya hilang dalam kecelakaan kapal dua
tahun silam. Jasadnya tidak dapat ditemukan,
mungkin telah tenggelam dan tersapu ombak.
Miar sesungguhnya tak ingat lagi wajah ayahnya.
Miar yang kala itu berumur empat tahun tentu saja
amat kesepian karena ditinggal ayahnya, tapi ia
masih beruntung ada ibu yang menemaninya.
“Miar, ayo cepat makan,” teriak ibu dari dapur.
Melihat Miar yang tetap asyik dengan mainannya,
ibu segera menghampirinya. Dilihatnya tangan kecil
Edisi II, April 2019
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Miar masih memegang sejumlah mainan di ruang
depan. Serta merta ibu mengambil mainan itu darinya,
lalu segera menaruh piring berwarna putih lengkap
dengan nasi, sayur, dan lauk. Miar pun makan dengan
lahap bersama ibu. Setelah itu, ia belajar dan tidur
dengan nyenyak. Begitulah kehidupan Miar setiap
harinya. Tak ada yang terlalu spesial darinya. Namun,
suatu hal terjadi pada dirinya sepuluh tahun kemudian.
Suatu ketika saat Miar tengah terduduk di halte
bus, hujan lebat mengguyur sudut kota. Jalanan
penuh genangan air di sana-sini. Wajahnya basah
terkena tetesan hujan. Sebuah angkot berhenti
tepat di depannya, terdengar suara musik yang
aneh menurutnya dari dalam angkot itu.
“Neng, angkot kagak?” teriak sopir angkot tersebut.
Miar menggeleng pelan. Namun, sopir angkot tersebut
masih saja menawarkan jasanya sambil sedikit
memaksa. Akhirnya karena tak ada respon dari Miar,
sopir tersebut menyerah dan pergi meninggalkan
Miar yang masih duduk menunggu dan kedinginan.
Tiba-tiba, ponsel Miar berdering. Tertera
nama ibu di sana. Miar segera mengangkat
telepon tersebut. Ia merasa takut. Tak biasanya
ibunya menelepon pada jam-jam ini.
“Halo, bisakah saya berbicara dengan Miar?” suara
itu terasa asing bagi Miar. Tentu saja itu pasti bukan
suara ibu. “Ya, saya sendiri. Maaf, ini siapa ya?” ucap
Miar sedikit terbata-bata. “Ini pihak Rumah Sakit
Anggrek. Maaf, tadi ibu Anda mengalami kecelakaan.
Anda dimohon untuk segera datang!” Jantung Miar
pun berdegup kencang. Ia segera berlari menuju
rumah sakit tanpa menghiraukan hujan lebat.
Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, ibunya.
Ibunya mengalami luka di beberapa bagian
tubuhnya. Yang paling parah adalah kerusakan pada
bagian jantung. Miar hanya terdiam pasrah saat
mendengar penjelasan dari dokter. Ia hanya mampu
memandangi wajah ibunya yang tak sadarkan diri.
***
Tak terasa, sudah dua bulan ibu dirawat. Besok adalah
hari kelulusannya. “Bu, besok adalah hari pengumuman
kelulusan Miar. Doakan Miar semoga dapat hasil yang
memuaskan, ya,” bisik Miar sendu di telinga ibunya.
***
Aula sekolah ramai dengan murid-murid yang
kini telah berhasil melewati tiga tahun bersama.
Terdengar suara canda, tawa, tangis, dan rasa
bahagia lainnya di sela-sela pengumuman yang
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disampaikan pembawa acara. Namun, ada suara
gaduh dari balik panggung, tepatnya di dekat toilet.
Ternyata kegaduhan itu terjadi karena Amer sedang
menghina Miar. Amer sedang mengeluarkan hinaan
dan ucapan yang menyakitkan hati kepada Miar.
Miar yang dihina awalnya berusaha membela diri,
akhirnya hanya bisa diam seraya menahan tangisnya
agar tak membuat suasana semakin kacau.
Dengan penuh emosi, Amer mendorong Miar
dengan kuat. Seketika tangis Miar pecah. Melihat
Miar menangis, Amer segera meninggalkan Miar
sendirian. Sesungguhnya masalah mengapa
Amer amat benci kepada Miar amatlah sepele.
Amer selalu merasa tersaingi Miar, baik dalam
bidang akademik maupun nonakademik.
Setelah puas menangis, Miar keluar dari toilet
dengan mata sembabnya. Di tangannya yang
basah masih tergenggam sebuah amplop coklat
pemberian kepala sekolah. Dengan cepat ia
berlari. Ia ingin segera pulang ke rumah.
Tiba-tiba suara decitan mobil terdengar. Miar
terkapar di jalan setelah kepalanya terbentur keras
pada tembok gerbang sekolah. Pandangan matanya
tiba-tiba menjadi gelap.
Mata Miar terbuka perlahan.
Ia menyadari dirinya tengah
berada di UKS sekolah.
Beruntung Miar hanya
terluka kecil pada bagian
pelipis. Saat tersadar, ia
hanya sendirian. Ia pun
segera berlari keluar. Ia
berlari pulang. Ya, ia
hanya ingin pulang,
ingin sendiri dan
membuka amplop
coklat itu di rumah.
Amplop coklat
pemberian kepala
sekolah itu ternyata
berisi surat. Ia telah
membacanya dengan
teliti dan berulang-ulang.
Tertulis dengan jelas, surat
itu berisi pemberitahuan tentang
beasiswa dari sekolah atlet di Jakarta. Miar tidak
sabar untuk memberitahu ibunya. “Pasti ibu akan
senang,” pikir Miar. Namun, saat ia bergegas untuk

memberi tahu ibunya, tiba-tiba Miar merasa telinganya
berdengung dan terasa sakit. Selama beberapa menit,
ia hanya dapat mendengar suara dengungan.
***
Tujuh bulan kemudian.
Miar kini telah menjadi salah satu murid SMA
di Jakarta. Sejak ia bersekolah di sini, tak seorang
pun teman yang menghina dirinya. Kini ia merasa
lebih senang bersekolah di sini. Miar pun terpilih
sebagai atlet atletik di sekolahnya yang baru. Oh,
iya, kondisi ibunya juga kini sudah lebih baik
dari sebelumnya. Ia sudah boleh pulang dari
rumah sakit dan beraktivitas seperti semula.
“Miar, bulan depan akan ada lomba
atletik, kau ikut serta dalam acara tersebut.
Bapak ingin kau membanggakan sekolah
ini,” ucap Pak Rudi penuh wibawa.
“Baik, Pak, akan saya usahakan,” jawab Miar sambil
tersenyum lembut.
Setiap hari Miar
berlatih dengan tekun.
Teman-temannya ikut
menyemangatinya setiap
kali berlatih. Suara
paling berisik berasal
dari Tara dan Mola,
sahabatnya. Suatu
hari, Miar yang
sedang berlatih
seraya disemangati
sahabat-sahabatnya
merasakan sesuatu.
Ia hanya sayupsayup mendengar
teriakan sahabatnya.
Tiba-tiba saja
suara berdengung
itu kembali terdengar.
Ia pun berhenti berlari.
Dalam hatinya bertanya-tanya,
mengapa akhir-akhir ini telinganya
hanya dapat mendengar suara dengungan,
sedangkan suara-suara lain tidak jelas terdengar?
Miar kini tau jawabannya. Kini ia tuli. Ia tak dapat
mendengar lagi. Pipinya basah. Air mata terus
mengucur deras setelah mendengar penjelasan
dokter yang memeriksanya. Padahal, pekan
depan adalah hari pertandingannya. Untung

saja Mola dan Tara terus menghibur Miar.
Mola pun menuliskan sesuatu pada secarik kertas
berwarna biru dan memberikannya kepada Miar.
“Sudahlah, Miar. Kau pasti bisa! Tangismu takkan
menolongmu keluar dari masalah. Kau pasti bisa
melewatinya”. Setelah membaca isi kertas yang
diberikan sahabatnya, Miar pun tersenyum dan
berterima kasih. Ia merasa bersyukur memiliki
sahabat yang terus mendukungnya. Mereka bertiga
pun berpelukan. Kini mereka tersenyum bersama.
Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Miar
memasuki jalur pertandingan dengan gugup.
Walaupun telinganya tak mendengar apa pun, ia yakin
suara teriakan para supporter terdengar di manamana. Saat perlombaan dimulai, ia hanya mulai berlari
berdasarkan nalurinya karena ia tidak mendengar suara
peluit tanda dimulainya perlombaan. Awalnya, Miar
berada pada urutan kedua. Dengan semangat yang
membara, Miar berlari sekuat tenaga. Ia berusaha fokus
berlari seraya mengingat pesan pelatihnya tentang
strategi kapan waktunya berlari melalui pemain lain.
Kini Miar berada pada urutan pertama. Ia mulai
dekat dengan garis finis. Sedikit lagi, sedikit lagi.
Akhirnya, Miar pun memenangi perlombaan. Ia
mendapat juara satu seperti yang diharapkannya. Ia
terharu bila mengingat kejadian yang menimpanya
beberapa hari sebelumnya. Ia yang nyaris putus
asa akhirnya mampu meraih kemenangan.
Bibirnya pun berkata pelan ”inilah aku”.
***
Aku menatap fotoku yang berwarna
hitam putih. Itu aku. Ketika memenanginya,
mulutku kembali mengucapkan kata-kata
yang kuucapkan dulu ” inilah aku”.
Diva Najwa
SMPIT Daarul ‘Ilmi Bandarlampung
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LIPUTAN

Kantor Bahasa
Gandeng TVRI
Stasiun
Lampung

K

antor Bahasa Lampung aktif melakukan kerja
sama di berbagai bidang. Setelah sukses
bekerja sama dengan RRI Bandarlampung,
Lampung Post, Radar Lampung, dan
Radartv, Kantor Bahasa Lampung kali ini mengikat
kerja sama dengan TVRI Stasiun Lampung dalam
bidang penyiaran bahasa dan sastra Indonesia.
Penandatanganan surat kontrak kerja sama dilakukan
18 Maret 2019 di ruang rapat Kantor Bahasa Lampung.
Kepala Kantor Bahasa Lampung, Dra. Yanti Riswara,
M.Hum. mengatakan bahwa kerja sama ini dilakukan
sebagai wujud tanggung jawab Kantor Bahasa Lampung
untuk melakukan pemasyarakatan dan pembinaan
bahasa dan sastra ke masyarakat. “Meski sempat tertunda,
akhirnya kerja sama ini dapat terjalin,” ujarnya di selasela penandatanganan surat kontrak kerja sama.
Yanti, begitu sapaan akrabnya, mengatakan bahwa
kerja sama ini perlu dilakukan untuk melakukan
pemasyarakatan dan pembinaan bahasa dan sastra
di masyarakat, khususnya yang ada di Lampung.
“Ini juga merupakan tugas dan fungsi dari Kantor
Bahasa Lampung sebagai salah satu unit pelaksana
teknis Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan,” tambahnya.
Dasar kerja sama ini, lanjut Yanti, terdiri dari beberapa
hal. Pertama, mencermati perkembangan bahasa dan
sastra Indonesia yang selalu mengalami dinamika,
menggali potensi bahasa dan sastra yang layak di
sajikan ke masyarakat, dan mendekatkan bahasa dan
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sastra Indonesia kepada masyarakat. “Yang tidak kalah
penting adalah meningkatkan sikap positif masyarakat
terhadap bahasa dan sastra Indonesia,” imbuhnya.
Dalam program yang tayang setiap hari Selasa pada
minggu kedua setiap bulan ini, Kantor Bahasa Lampung
juga menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan,
seperti praktisi di bidang bahasa dan sastra, akademisi,
dan nasumber yang berkaitan dengan materi yang
disiarkan. “Sebagai koordinator gerakan literasi, kami juga
akan menyosialisasikan kegiatan tersebut agar semakin
dikenal dan dekat dengan masyarakat,” kata Yanti.
Kepala TVRI Stasiun Lampung, Tachrizal, S.E., mengatakan
bahwa TVRI Lampung sangat mengapresiasi kerja sama ini.
Selama ini TVRI stasiun Lampung belum memiliki program
siaran yang serupa. “Biasanya kami hanya mengundang
narasumber dalam program dialog,“ terang Tachrizal.
Tachrizal menerangkan bahwa bahasa
Indonesia harus menjadi tuan rumah di negerinya
sendiri. Melalui program siaran ini, kecintaan
masyarakat Lampung terhadap bahasa dan
sastra Indonesia akan semakin meningkat.
Sebelumnya, Kantor Bahasa Lampung juga telah
memiliki program siaran pembinaan bahasa dan sastra di
RRI Bandarlampung dan Radartv. Di RRI Bandarlampung,
narasumber dari Kantor Bahasa Lampung selalu menyapa
sahabat budaya pada RRI Pro-4 Bandarlampung
yang mengudara setiap Kamis pukul 15.00—16.00.
Program siaran di Radartv tayang setiap minggu
keempat setiap bulannya. Program ini ditayangkan

secara langsung sehingga pemirsa di rumah dapat
berinteraksi dengan narasumber yang dihadirkan melalui
sambungan telepon. Dalam program siaran ini, bahasa
dan sastra akan hadir menyapa pemirsa setianya.
Di Lampung Post, Kantor Bahasa Lampung memiliki
satu kolom artikel yang bertajuk “Laras Bahasa”. Dalam
kolom tersebut, berbagai masalah kebahasaan yang
muncul di masyarakat akan dibahas secara ringan,
tetapi tetap mengindahkan teori bahasa. Kolom ini
juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas,
seperti akademisi, praktisi bahasa, untuk terlibat dalam
diskusi bahasa tersebut. Dengan mengirimkan artikel
yang memuat minimal 800 kata ke panitia, masyarakat
turut pula berpartisipasi dalam memasyarakatkan
bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Kerja sama di Radar Lampung agak berbeda. Di koran
terbesar di Lampung itu, Kantor Bahasa Lampung memiliki
satu halaman yang terbit setiap hari Minggu. Halaman
yang bertajuk “Sastra Milik Siswa” (SMS) berisi karya sastra
siswa dan ulasan dari berbagai narasumber. Karya sastra
dapat berupa puisi atau cerpen. Jika karyanya berupa puisi,

siswa mengirimkan minimal lima judul puisi. Jika karyanya
berupa cerpen, siswa mengirimkan minimal 750 kata. Karya
sastra yang masuk ke email panitia, sastramiliksiswa@gmail.
com, akan diseleksi sebelum akhirnya terbit . Narasumber
yang terlibat dalam halaman tersebut berasal dari Kantor
Bahasa Lampung dan sastrawan Lampung. (AYN)
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SERI PENELITIAN

PEMETAAN
BAHASA
DI LAMPUNG
Hasnawati Nasution

K

antor Bahasa Lampung telah
melakukan penelitian pemetaan
bahasa sejak tahun 2007. Saat
itu, penelitian dilakukan pada
47 daerah pengamatan yang tersebar di
daerah-daerah di Provinsi Lampung. Bahasa
daerah yang menjadi fokus penelitian pada
saat itu adalah bahasa Lampung, Jawa,
Sunda, Bali, dan Bugis. Sampel bahasa yang
paling banyak adalah bahasa Lampung,
yakni 25 daerah pengamatan yang terdiri
atas dialek Api dan dialek Nyow.
Sampel pengguna bahasa Lampung
dialek Api diambil dari beberapa kabupaten,
yakni Lampung Barat, Lampung Selatan,
Tanggamus, dan Waykanan. Sementara,
sampel pengguna bahasa Lampung dialek
Nyow diambil dari Kabupaten Lampung
Tengah, Lampung, Timur, Lampung Utara,
dan Menggala. Selain bahasa Lampung,
ada bahasa Komering yang berdasarkan
penelitian merupakan salah satu subdialek
bahasa Lampung yang sampelnya diambil
di Pulau Panggung, Kabupaten Mesuji.
Namun, penutur bahasa Komering lebih
banyak berdomisili di daerah Sumatera
Selatan, seperti di daerah Kayu Agung, Ogan
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Komering Ilir, dan
Ogan Komering Ulu.
Perbedaan bahasa
Lampung dialek Api dan
dialek Nyow dapat dilihat
dari variasi bunyi, terutama bunyi
vokal yang muncul di akhir kata. Pada
bahasa Lampung dialek Api, bunyi vokal
di akhir kata terdiri dari satu bunyi vokal
saja, misalnya /a/ pada haga ‘mau’, /u/ pada
niku ‘kamu’, batu, dan /i/ pada debingi
‘malam’, tetapi pada bahasa Lampung
dialek Nyow banyak ditemukan bunyi
luncuran atau mirip diftong seperti bunyi /
ew/ pada nikew ‘kamu’, /ow/ pada di jou
‘di sini’, dan /ey/ pada miley ‘mengalir’.
Selain bahasa Lampung, bahasa daerah
lainnya juga berkembang di Provinsi
Lampung sehingga Lampung dikenal juga
dengan Indonesia mini. Bahasa daerah yang
paling banyak digunakan di Lampung selain
bahasa Lampung adalah bahasa Jawa. Hal
ini tidak mengherankan karena Lampung
merupakan tujuan transmigrasi pertama
yang telah dimulai sejak zaman Belanda.
Daerah Kota Metro, misalnya, hampir semua
masyarakat di daerah ini bersuku Jawa.

Mereka sangat bangga dengan bahasa daerah
mereka sehingga bahasa Jawa sangat lestari
di Lampung. Bahasa Jawa Serang yang
merupakan bagian dialek bahasa Jawa
juga banyak digunakan di Lampung.
Pada umumnya pengguna bahasa
Jawa Serang berdomisili di daerah
Telukbetung dan Lempasing.
Bahasa Bali juga berkembang
di Provinsi Lampung. Masyarakat
penutur bahasa Bali tersebar di
beberapa daerah di Lampung
seperti di Lampung Selatan,
Lampung Tengah, Way Kanan, dan
Menggala. Mereka biasanya berada
dalam satu komunitas yang menjadi
kantong-kantong berkembangnya
bahasa Bali di Lampung. Mereka
sangat mencintai budaya mereka
dan melestarikannya dengan baik
meskipun mereka tidak berada di
tempat asal mereka. Bahasa yang
mereka gunakan adalah bahasa Bali
dan rumah mereka juga sangat khas.
Ada juga bahasa Melayu yang
berkembang di Provinsi Lampung,
yakni bahasa Ogan, Basemah, Pegagan,
dan Semende. Penamaan bahasa tersebut
bedasarkan pengakuan penuturnya. Namun,
secara linguistik, bahasa-bahasa tersebut adalah
satu bahasa yang berbeda subdialeknya saja.
Bahasa Ogan, Basemah, Semende, dan Pegagan
ini diperkirakan berasal dari Sumatera Selatan
karena di daerah tersebut juga berkembang
bahasa yang sama dan penamaannya juga
sama. Penutur bahasa Ogan banyak ditemui
di daerah Lampung Utara, Waykanan, dan
Tanggamus. Pada umumnya mereka juga
tinggal berkelompok sehingga menciptakan
kantong-kantong bahasa daerah tertentu.
Selain bahasa daerah yang telah
disebutkan sebelumnya, bahasa Sunda juga
berkembang di Provinsi Lampung, yakni di
daerah Sumber Jaya, Lampung Barat dan
Cimarias, Lampung Tengah. Masyarakat
Sunda di daerah ini masih melestarikan

bahasa Sunda dan menggunakannya dalam
berkomunikasi dengan sesama kerabat
dan tetangga yang bersuku Sunda.
Bahasa lain yang tak kalah menariknya
adalah bahasa Bugis. Meskipun penuturnya
sangat sedikit, bahasa ini tetap dilestarikan
oleh masyarakatnya. Masyarakat suku Bugis
umumnya tinggal di daerah pantai dan
berprofesi sebagai nelayan. Mengarungi
lautan merupakan salah satu keahlian
suku Bugis dan itu tetap mereka lestarikan
pada anak cucu mereka meskipun mereka
jauh dari tanah Bugis. Itulah keistimewaan
mereka. Selain melestarikan bahasa
Bugis, mereka juga melestarikan budaya
mereka, yakni menjadi pelaut andal.
Bahasa Bugis berkembang di wilayah
Kotakarang, Bandarlampung, Kotaagung,
dan Labuhanmaringgai, Lampung Timur.
Kantor Bahasa Lampung hingga saat ini
masih melakukan penelitian pemetaan bahasa,
baik bahasa Lampung maupun bahasa daerah
lainnya yang berkembang di Provinsi Lampung.
Pengambilan dan penganalisisan data tetap
dilakukan sehingga nanti akan tercipta sebuah
peta bahasa yang akan menggambarkan
bahasa-bahasa daerah yang berkembang
di Provinsi Lampung beserta daerah
kantong-kantong bahasa, tempat bahasa
tersebut lestari dan terus berkembang. n
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GERAI LAYANAN KBL

Ukur Kemahiran
Berbahasamu
dengan UKBI
Duta Bahasa adalah pemuda dan pemudi
terbaik yang bertugas untuk mengampanyekan
pengunaan bahasa Indonesia yang baik dan
benar, sekaligus menjaga kelestarian bahasa
pemersatu bangsa ini.

K

amu ingin mengetahui
tingkat kemahiranmu dalam
berbahasa Indonesia?
Datang saja ke Kantor
Bahasa Lampung! Di UPTD Badan
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
ini, kita bisa mengikuti Uji Kemahiran
Berbahasa Indonesia (UKBI). UKBI
ini mirip dengan Test of English as
Foreign Language atau TOEFL milik
Inggris, Nihongo Nouryouku Shiken
milik Jepang, dan TesDaF dari Jerman.
Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
(UKBI) merupakan perwujudan
gagasan bernas para ahli bahasa dan
pengambil kebijakan bahasa dalam
momentum besar Kongres Bahasa
Indonesia V Tahun 1988. Amanat
kongres tentang diperlukannya bahan
ujian bahasa Indonesia yang bersifat
nasional menjadi salah satu alasan
dicantumkannya UKBI dalam politik
bahasa nasional yang diwujudkan
dalam bentuk program prioritas
oleh Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa (Solihah, 2019).
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Gerai Layanan KBL adalah
rubrik yang disediakan untuk
memberikan informasi bagi
Sahabat Bastera tentang
semua layanan Kantor Bahasa
Lampung. Pada edisi kali
ini, Bu Dian Anggraini akan
menjelaskan salah satu layanan
KBL, yaitu UKBI. Apa itu UKBI?
Mari kita cermati bersama!

Masih
menurut
Solihah,
setelah berbilang masa
pascakongres, UKBI mulai
disusun dan dikembangkan
oleh Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa (pada saat itu
bernama Pusat Bahasa). UKBI telah
dikukuhkan oleh Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan Mendiknas No.
152/U/2003 yang telah diganti dengan
Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016
tentang Standar Kemahiran Berbahasa
Indonesia. Penggantian tersebut
memperkuat landasan yuridis UKBI.
Banyak manfaat jika kamu
mengikuti tes UKBI ini. Jika mengikuti
seleksi sebagai tenaga pengajar
Bahasa Indonesia bagi Penutur
Asing (BIPA), peserta wajib memiliki
sertifikat UKBI dengan hasil minimal
unggul. Untuk kamu ketahui, BIPA
merupakan program unggulan
Badan Pengembangan Bahasa

dan Perbukuan dalam rangka penginternasionalan
bahasa Indonesia. Saat ini setidaknya Badan
Pengembangan dan Perbukuan telah mengirimkan
pengajar BIPA ke lebih dari lima belas negara.
Sertifikat UKBI juga diperlukan untuk
mengikuti seleksi sebagai duta bahasa, yaitu
pemuda dan pemudi terbaik yang bertugas
untuk mengampanyekan pengunaan bahasa
Indonesia yang baik dan benar sekaligus menjaga
kelestarian bahasa pemersatu bangsa ini.
UKBI juga ditujukan bagi penutur asing. Penutur
asing, baik yang bekerja maupun berkuliah di
Indonesia diharapkan memiliki sertifikat UKBI.
Dengan demikian, mereka akan mengetahui
tingkat kemahiran berbahasa Indonesia yang nanti
dipergunakan dalam berkomunikasi sehari-hari.
Pemerintah saat ini terus melakukan berbagai
upaya agar UKBI juga digunakan sebagai salah satu
syarat kelulusan bagi mahasiswa dan juga syarat
pengajuan kenaikan pangkat bagi tenaga pengajar.

Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan juga akan menetapkan UKBI
menjadi salah satu indikator kemajuan dalam
bidang pendidikan. Setidaknya ada lima jenis
tes yang diujikan, yaitu Seksi Mendengarkan,
Seksi Merespons Kaidah, Seksi Membaca, Seksi
Menulis, dan Seksi Berbicara yang diujikan secara
berurutan dalam rentang waktu tertentu.
Untuk mengikuti tes ini, kamu dapat mendaftar
langsung ke Kantor Bahasa Lampung pada jam
kerja, Senin sampai Jumat. Tes akan dilaksanakan
jika peserta sudah mencapai lima orang. Oh,
iya, jika kamu mahasiswa, cukup membayar
Rp135.000,00. Bagi masyarakat umum dikenakan
biaya Rp300.000,00. Khusus untuk penutur asing
dikenakan biaya Rp1.000.000,00. Salam! n
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JENDELA DUNIA

Perbandingan
Bahasa-Bahasa
Sustiyanti

T

ahukah Anda bahwa
bahasa-bahasa di dunia
memiliki tipe-tipe tertentu.
Tipe dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan
sebagai ‘model atau corak’. Oleh
karena itu, tipe bahasa dapat berarti
model atau corak bahasa. Seperti
kita ketahui, ada banyak bahasa di
dunia ini. Sekelompok bahasa dapat
memperlihatkan kesamaan tipe
tertentu bila dibandingkan dengan
kelompok bahasa lainnya. Kesamaan
tipe bahasa pada kelompokkelompok itu mencakup kesamaan
di bidang bunyi, bentuk kata, pola
kalimat, dan juga makna. Untuk
mengetahui kesamaan sesuatu,
tentu saja kita harus melakukan
perbandingan. Begitu pula dengan
bahasa-bahasa, jika kita ingin
mengetahui kesamaan bahasabahasa yang ada, itu diperoleh
melalui proses membandingkan
bahasa-bahasa. Bahasa-bahasa
yang ada di dunia ini dibandingkan
dan dicari kesamaannya.
Perbandingan bahasa pada
awalnya bertujuan mencari
kekurangan-kekurangan suatu
bahasa dengan bahasa lain yang
lebih disukai atau yang dianggap
mempunyai reputasi yang tinggi,
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seperti bahasa Yunani, Latin, atau
Ibrani. Hal tersebut juga terjadi ketika
ahli-ahli bahasa barat berkenalan
dengan bahasa-bahasa Nusantara.
Bahasa-bahasa Nusantara
dibandingkan dengan bahasabahasa barat oleh ahli bahasa
barat. Hasil perbandingannya
berupa kekurangan-kekurangan
pada bahasa Nusantara karena
menggunakan kerangka polapola bahasa barat milik mereka.
Bahasa Melayu, misalnya, dianggap
sebagai bahasa yang miskin
karena tidak memiliki unsurunsur tertentu yang ada pada
bahasa Inggris dan memiliki lebih
sedikit perbendaharaan kata.
Pada tahap selanjutnya,
perbandingan antarbahasa
dilakukan dalam rangka
mengetahui perkembangan dan
perkerabatan antara bahasabahasa di dunia serta mencoba
menemukan pengaruh timbal
balik antarbahasa yang pernah
mengadakan kontak dalam
sejarah. Jadi, pada awalnya
perbandingan antarbahasa
dilakukan terhadap bahasa yang
sezaman, kemudian berkembang
dengan membandingkan bahasa
yang ada pada masa kini dengan
bahasa yang ada pada masa lalu.
Pada perkembangan selanjutnya,
perbandingan antarbahasa tidak

hanya pada aspek struktur
dan waktu saja, tetapi
berkembang pada aspek
areal atau geografis.
Perbandingan bahasa
berdasarkan aspek
geografis dilakukan
untuk mengetahui
unsur-unsur suatu bahasa yang
terdapat pada bahasa lain, seperti
pinjaman atau penyerapan
karena kontak-kontak yang terjadi
antarbahasa pada masa lampau.
Dari perbandingan
bahasa-bahasa dapat dilihat
kesamaannya, kemudian
dibuat pengelompokan atau
klasifikasi. Perbandingan bahasabahasa berdasarkan tipe-tipe
atau corak struktur bahasa
menghasilkan klasifikasi tipologis.
Perbandingan bahasa-bahasa
berdasarkan sejarah atau genetis
menghasilkan klasifikasi genetis
atau genealogis. Perbandingan
bahasa-bahasa berdasarkan
wilayah atau geografisnya
menghasilkan klasifikasi areal.
Klasifikasi genetis atau genealogis
dihasilkan dari empat hal. Pertama,
perbandingan unsur-unsur bahasa
yang menunjukkan hubungan
dan tingkat kekerabatan antara
bahasa-bahasa itu. Unsur-unsur
bahasa tersebut meliputi bunyi,
pembentukan kata, dan kalimat.

Kedua, rekonstruksi bahasabahasa yang ada dewasa ini
ke bahasa-bahasa purba atau
bahasa-bahasa yang menurunkan
bahasa-bahasa dewasa ini. Ketiga,
pengelompokan bahasa-bahasa
yang termasuk dalam suatu rumpun
bahasa. Bahasa-bahasa yang
termasuk dalam satu rumpun yang
sama belum tentu memperlihatkan
kemiripan yang sama dalam kosakata
dan tata bahasanya. Ada beberapa
bahasa yang memperlihatkan
bahwa keanggotaannya lebih dekat
satu sama lain bila dibandingkan
dengan beberapa bahasa atau
kelompok bahasa lainnya.
Keempat, penemuan pusat-pusat
penyebaran bahasa-bahasa proto
(yang pertama atau terdahulu) dari
bahasa-bahasa yang berkerabat.
Klasifikasi tipologis dihasilkan
dari penemuan kesamaan tipe
bahasa-bahasa. Terakhir, klasifikasi
areal dihasilkan dari penemuan
pengaruh dari bahasa-bahasa
sekitar yang tidak termasuk dalam
suatu kelompok atau rumpun
bahasa. Pengaruh-pengaruh
tersebut dalam bentuk bunyi
bahasa, pembentukan kata,
kosakata, kalimat, dan makna.
Klasifikasi ini biasanya didasarkan
atas pengaruh timbal balik antara
bahasa-bahasa yang secara
geografis berdekatan letaknya.
Namun, berkat adanya alat
transportasi, komunikasi, dan
teknologi secara umum yang
modern dewasa ini, klasifikasi
ini bukan hanya melibatkan
bahasa-bahasa yang secara

geografis berdekatan, tetapi
juga yang berjauhan letaknya.
Seorang tokoh linguistik
bandingan dunia, August von
Schlegel, membuat suatu
klasifikasi tipologis berdasarkan
bentuk kata (morfologis)
yang kemudian diterima dan
dikembangkan lebih lanjut.
Menurutnya, bahasa-bahasa
di dunia dibagi atas tiga kelas
utama, yaitu pertama, bahasa
analitis atau bahasa isolatif,
misalnya bahasa China dan
Vietnam. Kedua, bahasa
aglutinatif atau bahasa berafiks,
misalnya bahasa Turki dan
bahasa-bahasa Nusantara
pada umumnya. Ketiga, bahasa
sintetis atau bahasa fleksi,
misalnya bahasa Yunani, Latin,
Semit dan Sansekerta.
Seorang tokoh linguistik
bandingan Indonesia, Gorys
Keraf, mengemukakan apa
yang disebut dengan klasifikasi
tipologis. Klasifikasi tipologis
adalah suatu klasifikasi bahasa
yang didasarkan atas ciri-ciri atau
tipe-tipe bahasa yang dominan
dalam bahasa itu. Tipe bahasa
yang dipakai sebagai dasar
klasifikasi meliputi tipe fonologis
atau bunyi bahasa, morfologis
atau bentuk kata, sintaksis atau
tata kalimat, dan semantis atau
makna. Dengan mempergunakan
tipe-tipe morfologis, dapat
dihasilkan bahasa-bahasa isolatif,
bahasa-bahasa aglutinatif,
dan bahasa-bahasa fleksi.
Selain bidang morfologis, ciriciri struktural bahasa dalam
bidang fonologi, sintaksis, dan
semantik pun memungkinkan pula
untuk diadakan pengelompokan
atas bahasa-bahasa di dunia
menjadi bermacam-macam

kelas (kelompok) bahasa.
Bahasa-bahasa Austronesia
(termasuk di dalamnya bahasa
Indonesia), berdasarkan ciri-ciri
struktural yang dominan dalam
bidang morfologi, dimasukkan
dalam bahasa-bahasa aglutinatif.
Bahasa China dan Vietnam disebut
sebagai bahasa isolatif atau analitis
karena tidak memiliki imbuhanimbuhan, yang ada hanya kata dasar.
Bahasa Latin, Yunani, dan Sansekerta
dimasukkan ke dalam kelompok
bahasa-bahasa fleksi karena katakatanya terdiri dari morfem (satuan
bahasa terkecil) dasar dan satu
morfem imbuhan yang mendukung
sejumlah konsep gramatikal.
Kelompok-kelompok bahasa
tersebut merupakan kelompok
yang berbeda berdasarkan
tipenya. Di samping perbedaanperbedaan tersebut, bahasabahasa di dunia memperlihatkan
pula kesamaan-kesamaan tertentu
pada setiap tataran yang disebut
dengan kesemestaan bahasa
(universals of language). Dalam
bidang fonologi, misalnya, semua
bahasa di dunia memiliki bunyi
vokal dan bunyi konsonan dengan
jumlah, macam, dan sifatnya yang
berbeda-beda dalam tiap bahasa.
Jadi, bahasa-bahasa di dunia
memang unik. Ada perbedaanperbedaan dan ada pula
persamaan-persamaannya. n

*) Disarikan dari Linguistik
Bandingan Tipologis tahun
1990 karya Gorys Keraf.
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POJOK NUSANTARA

Nugal, Ngabew, dan Bekadu

Roveneldo

K

abupaten Tulangbawang
Barat merupakan kabupaten
dengan wilayah yang cukup
luas. Kabupaten ini merupakan
daerah yang kaya akan hasil bumi
berupa rempah-rempah. Di kabupaten
ini juga terdapat sungai besar dengan
hasil ikan yang melimpah. Tidak
hanya rempah-rempah dan ikan, hasil
bumi yang terdapat di wilayah ini juga
berupa padi dan palawija. Hal itu tidak
mengherankan karena sebagian besar
wilayah Kabupaten Tulangbawang Barat
berupa perkebunan dan pertanian.
Di Kabupaten Tulangbawang Barat,
sebagian besar masyarakatnya berasal
dari suku Lampung yang cukup kental
akan adat-istiadatnya. Masyarakat
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di sana masih mempertahankan
tradisi dan budaya. Tradisi unik yang
sampai saat ini masih dilakukan
adalah nugal, ngabew, dan bekadu.
Nugal merupakan tradisi masyarakat
bersuku Lampung yang mengajak seluruh
anggota masyarakat, baik anak-anak, remaja,
maupun orang tua, untuk bergotong-royong
memulai menanam padi atau palawija
dari pagi hingga petang. Dalam tradisi ini,
kegiatan menanam padi diselingi dengan
makan bersama. Tentunya suguhan atau
makanannya berupa makanan atau kuliner
khas masyarakat Lampung, yakni seruwit.
Di dalam kegiatan tersebut, seluruh
masyarakat saling bergurau. Sesekali
mereka berpantun dan bersahut-sahutan.
Dalam berpantun tersebut, tentu saja
mereka menggunakan syair-syair bahasa
Lampung yang mengandung makna
filosofis. Jika masyarakat tersebut mulai

kurang bersemangat atau merasa
lelah dalam aktivitas menanamnya,
ada yel-yel tertentu yang mereka
teriakkan untuk menyemangati mereka
lagi, misalnya soraaaakkkkeyyyyyy.
Tradisi ini dapat mempererat tali
silaturahmi di antara warga masyarakat.
Akan tetapi, tidak hanya itu, tradisi ini juga
dapat menjadi ajang bagi para pemuda
dan pemudi atau mulei mekhanai
tersebut untuk mencari pacar atau
calon suami. Dalam aktivitas bergotong
royong atau menanam bersama ini,
para pemuda dan pemudi saling
berkenalan. Dari perkenalan tersebut,
mereka kemudian terjadi pendekatan.
Para pemuda berusaha berlomba-lomba
mencari simpati atau membuktikan rasa
sukanya kepada pemudi. Pembuktian
yang dilakukan adalah dengan cara
memberikan sesuatu, misalnya beras,
ikan, dan sayur-mayur. Bahkan, ada juga
pemuda yang memberikan uang atau
emas kepada pemudi yang disukainya.

Tradisi ini disebut dengan bekadu.
Apabila suatu saat ternyata si pemuda
yang memberikan uang, makanan,
atau emas tidak berjodoh dengan
pemudi yang disukainya tersebut,
emas atau perhiasan dan uang tersebut
akan dikembalikan lagi oleh si gadis
kepada pemuda tersebut, Akan tetapi,
pemberian yang berupa makanan
tidak dikembalikan karena makanan
itu sudah dimakan bersama-sama.
Bekadu ini ternyata tidak hanya
berlangsung pada acara nugal. Pada
waktu-waktu lain tradisi ini dapat
dilakukan, misalnya pada saat lebaran,
pesta pernikahan, dan akikah kerabat.
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PROFIL

Menjadikan Bahasa Indonesia
Tuan Rumah di Negeri Sendiri
Ratih Rahayu

P

Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.
Kepala Badan Pengembangan
Bahasa dan Perbukuan

ADA hari Kamis, tepatnya
tanggal 31 Desember
2015, Mendikbud kala
itu, Anies Baswedan,
Ph.D., melantik Kepala Badan
Bahasa yang baru, yaitu Prof.
Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.,
di Graha Utama Kemendikbud.
Pada kesempatan itu, mantan
Wakil Rektor UPI Bidang
Perencanaan, Kemahasiswaan,
Kemitraan, dan Usaha ini dalam
sambutannya menyampaikan
bahwa tugas besar Badan Bahasa
ke depan adalah meningkatkan
jumlah kosakata yang ada saat
ini, yaitu masih sepersepuluh
dari jumlah kosakata bahasa
Inggris (satu juta kosakata), dan
itu selaras dengan amanat UU
Nomor 24 Tahun 2009 yaitu
meningkatkan bahasa Indonesia
menjadi bahasa internasional.
Menurutnya, saat ini dari segi
jumlah penuturnya, bahasa
Indonesia sudah mewakili
sepertiga masyarakat
ASEAN. “Namun, yang kita
inginkan adalah bukan
hanya berdasarkan jumlah
masyarakat penuturnya, juga
bagaimana masyarakat ASEAN itu
memang membutuhkan bahasa
Indonesia dan itu perlu dukungan
dan kerja sama dengan berbagai
pihak,” ujar Prof. Dadang.
Masa Kecil di Tasikmalaya
Kepala Badan Pengembangan
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Bahasa dan Perbukuan ini lahir
di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
Masa kecilnya hingga tamat
SMA dihabiskan di tempatnya
dilahirkan. Tempat tinggalnya
masa itu di Jalan Galunggung,
tidak jauh dari sekolah dasar
tempatnya menimba ilmu. Dadang
sangat menikmati masa kecilnya
karena tempat tinggalnya dekat
dengan dua sungai yang bersih
dan sangat dekat ke sekolah.
Jadi, bila sekarang masyarakat
sering membicarakan kebijakan
pendidikan tentang
zonasi pendidikan agar
peserta didik dekat dari
sekolah, Prof. Dadang
sudah menikmati zonasi
pendidikan itu secara
natural karena tempat
tinggalnya sangat dekat
dengan sekolah.
Lingkungan keluarganya
amat dekat dengan
dunia pendidikan dan
keguruan. Ibundanya
berprofesi sebagai seorang
guru sekolah dasar yang
kemudian pindah mengajar
di sekolah pendidikan
guru sampai masa pensiun
beliau. Demikian juga dengan
ayahandanya. Beliau pun berkarier
sebagai guru di sekolah pendidikan
guru dan juga menjadi kepala
sekolah di beberapa sekolah yang
berbeda hingga masa pensiunnya.
Lingkungan pendidikan yang
demikian dekat dalam kehidupan
sehari-hari banyak memengaruhi
kariernya dan saudara-saudaranya.
Dari lima bersaudara, empat
di antaranya memiliki profesi
keguruan, sebuah profesi yang
“ditularkan” dari orang tua.
Latar Belakang Pendidikan
Setelah menyelesaikan

jenjang SD sampai SMA di kota
tempatnya dilahirkan, Prof. Dadang
melanjutkan pendidikan ke Kota
Bandung. Pada tahun 1982, beliau
melanjutkan studi di IKIP Bandung
dan menyelesaikan jenjang ini
pada awal tahun 1987. Pada tahun
1992, Prof. Dadang melanjutkan
studi program magister di
Universitas Indonesia dan berhasil
diselesaikan pada tahun 1994.
Selanjutnya, pada tahun 1998,
Prof. Dadang pun mengambil
program doktoral di Universitas

Lingkungan pendidikan
yang demikian dekat
dalam kehidupan
sehari-hari banyak
memengaruhi
kariernya dan
saudara-saudaranya.

Pendidikan Indonesia dan berhasil
diselesaikannya pada tahun 2001.
Selain jenjang formal, guru
besar dari Universitas Pendidikan
Indonesia ini pernah mengikuti
beberapa pendidikan dan
pelatihan, di antaranya
1993, pendidikan dan
pengajaran bahasa Prancis
di Cours de Linguistique
Appliquée (CLA) di Besançon,
Prancis, selama 4 bulan;
1994, pelatihan di Regional
English Centre (RELC) di
Singapura selama satu bulan;
2002, pendidikan dan
pengajaran bahasa Prancis di

Centre International d’études
Pédagogiques (CIEP) di Sèvres,
Paris, Prancis selama dua bulan.
Selain tiga pelatihan tersebut,
Prof. Dadang pun pernah mengikuti
puluhan pendidikan dan pelatihan
lainnya di dalam negeri.
Latar pendidikannya adalah
bidang bahasa, yaitu pendidikan
bahasa Prancis (S-1), ilmu susastra
(S-2), dan pengajaran bahasa
Indonesia (S-3), tiga ranah
pendidikan yang bisa dikatakan
satu rumpun keilmuan dengan
konsentrasi yang berbeda.
Melalui latar belakang
pendidikan ini pula beliau
sempat mengajar di Program
Studi Pendidikan Bahasa
Prancis (S-1), Program Magister
Pendidikan Bahasa Prancis
(S-2), Program Pendidikan
Bahasa Indonesia (S-2), Program
Pendidikan Bahasa Indonesia
(S-3), dan Program Pendidikan
Dasar di Universitas Pendidikan
Indonesia, serta beberapa
kali memberi kuliah umum
di beberapa negara lain,
seperti di Prancis dan Jepang.
Ayah dan Keluarga
Berdasarkan penuturan pria
kelahiran Tasikmalaya, 24 Oktober
1963 ini, orang yang paling
berpengaruh dalam perjalanan
kariernya adalah ayahnya.
Menurut pria yang memiliki hobi
berolahraga ini, ayahnya sangat
memahami kemampuan dan
karakter anak-anaknya. Mungkin
hal tersebut disebabkan oleh
ayah beliau yang berprofesi
sebagai seorang guru sehingga
dapat memberikan arahanarahan yang sesuai dengan minat
dan bakat anak-anaknya karena
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memiliki pengalaman berhadapan
dengan banyak peserta didik.
Ayah Neidya Fahma Sunendar
dan Reyhan Rahadian Sunendar
ini menjelaskan bahwa hampir
semua orang tua akan selalu
mendukung karier anak-

anaknya, begitu pula dalam
keluarganya. Dunia pendidikan
menjadi sesuatu yang sangat
biasa dibicarakan dalam
keluarganya. Hampir setiap
hari topik pembicaraan dalam
keluarganya tidak lepas dari
persoalan pendidikan dengan
segala dinamikanya. Prof. Dadang
pun sangat terbiasa menyimak
percakapan kedua orang tuanya
tentang masalah-masalah yang
ada di dunia pendidikan. Beliau
pun sangat mensyukuri kondisi
keluarganya yang memiliki
tingkat literasi yang sangat
memadai dalam banyak hal.
Sebagai seorang Kepala Badan
Pengembangan Bahasa dan
Perbukuan, tentu saja persoalan
membagi waktu antara keluarga
dan pekerjaan adalah sesuatu yang
harus disiasati. Sebagai seorang
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aparatur sipil negara (ASN),
biasanya hari kerja ASN itu lima
hari kerja dalam seminggu, mulai
hari Senin sampai dengan Jumat.
Namun, sering kali karena tuntutan
pekerjaan, hari kerja beliau menjadi
tujuh hari dalam seminggu.
Menurut suami
Tri Indri Hardini ini,
membagi waktu
antara keluarga
dan pekerjaan itu
sesungguhnya dapat
diatur bergantung
pada kebutuhan
dan kesibukan.
“Sebagai ASN yang
baik, kita semua
harus mengikuti
alur kebutuhan
organisasi yang acap
tidak bisa diukur
dengan waktu kerja
biasa, tetapi bukan
berarti kita melupakan keluarga.
Keluarga tetap memiliki waktu
khusus dalam setiap dinamika
kehidupan,” ujar kakek satu orang
cucu ini. Kualitas pertemuan
keluarga menjadi sangat penting
bagi beliau dibanding kuantitasnya.
Pencapaian Tertinggi
Saat diberi pertanyaan mengenai
apa pencapaian tertinggi dalam
hidupnya, Prof. Dadang pun
dengan rendah hati menjawab,
“Pertanyaan ini sebaiknya dijawab
oleh orang lain agar lebih objektif.
Setiap orang memiliki capaiancapaian terbaik dalam hidupnya.
Hal itu merupakan sebuah
berkah dari Allah swt.” katanya.
Sesungguhnya, penulis buku
Strategi Pembelajaran Bahasa
ini telah mendapat beberapa
penghargaan. Namun, yang

paling berkesan baginya adalah
penghargaan 10 tahun dan 20 tahun
berkarya sebagai PNS dari Presiden
serta penghargaan tertinggi dalam
bidang akademik dari pemerintah
Prancis tahun 2006 (Chevalier dans
l’Ordre Des Palmes Académiques).
Kompetensi Literasi
Anak Indonesia
Prof. Dadang selalu optimistis
masyarakat Indonesia bisa
mengejar ketertinggalan dalam
bidang literasi. Semakin banyak
indikator yang menunjukkan
bahwa semakin membaiknya
minat dan kemampuan baca
masyarakat. Badan yang
dipimpinnya pun berupaya
terus mendukung secara
optimal melalui berbagai
program, termasuk Gerakan
Literasi Nasional (GLN)
yang ada di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Untuk meningkatkan
kompetensi literasi anak pada
khususnya dan masyarakat pada
umumnya, Prof. Dadang memberi
jalan keluar. Membudayakan
kegiatan membaca mulai dari
lingkungan keluarga adalah kata
kuncinya. Budaya literasi dalam
sebuah keluarga akan terbawa
dalam keseharian dan semakin
menguat beriringan dengan
usia kita. Beliau menjelaskan
bahwa hal ini berdasarkan
pengalamannya sejak dahulu.
Lebih lanjut, Prof. Dadang
menjabarkan bahwa sudah banyak
yang dilakukan oleh Badan Bahasa
serta balai dan kantor bahasa di
setiap provinsi, termasuk oleh
Kantor Bahasa Lampung untuk
meningkatkan kompetensi
literasi anak Indonesia. Badan

Pengembangan Bahasa dan
Perbukuan beserta UPT-nya di
daerah sudah banyak menyusun
kamus, buku-buku pengayaan, dan
aneka bahan literasi yang berguna
untuk masyarakat. Menurut Prof.
Dadang, hal ini tidak boleh berhenti,
harus terus digaungkan agar
masyarakat semakin termotivasi
untuk membaca dan menulis.
Program Prioritas Badan
Bahasa pada Masa
yang Akan Datang
Beberapa program prioritas
Badan Pengembangan Bahasa
dan Perbukuan pada masa yang
akan datang di antaranya adalah
pengembangan bahasa yang
semakin menantang dengan
adanya berbagai temuan teknologi
terbaru, pelindungan bahasa dan
sastra daerah di setiap wilayah
bekerja sama dengan pemerintahpemerintah daerah, pengembangan
BIPA, pembinaan masyarakat
dalam kemahiran berbahasa, dan
tentu saja pada masa mendatang
kita semua akan berjuang pula
dalam menciptakan akses buku
yang bermutu, murah, dan merata
sebagai konsekuensi bergabungnya
Pusat Perbukuan ke Badan Bahasa.
Perlu kita ketahui bahwa
dengan pertimbangan telah
ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Sistem Perbukuan dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan,
pemerintah memandang perlu
melakukan perubahan terhadap
Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Berdasarkan pertimbangan
tersebut, pada 30 Oktober 2018

Presiden Joko Widodo telah
menandatangani Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 101
Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Perubahan utama dalam Perpres
ini tertuang dalam Pasal 3 Huruf
h1 di antara huruf h dan I, yang
berbunyi: dalam melaksanakan
tugasnya, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemdikbud)
menyelenggarakan fungsi h1:
pelaksanaan pengelolaan sistem
perbukuan. Adapun Badan
Pengembangan Bahasa
dan Perbukuan, menurut
Perpres ini, mempunyai
tugas melaksanakan
pengembangan,
pembinaan, dan
perlindungan di bidang
bahasa dan sastra
serta pengembangan,
pembinaan, dan
pengawasan sistem
perbukuan.

untuk menjadikan bahasa
Indonesia sebagai tuan rumah di
negaranya sendiri sesuai dengan
semboyan Badan Pengembangan
Bahasa dan Perbukuan, yaitu
“utamakan bahasa Indonesia,
lestarikan bahasa daerah, dan
kuasai bahasa asing”. n

Setiap orang memiliki
capaian-capaian terbaik
dalam hidupnya. Hal
itu merupakan sebuah
berkah dari Allah swt.

Harapan yang
Belum Terwujud
Harapan yang belum
terwujud sepenuhnya bagi
Prof. Dadang sebagai Kepala
Badan Pengembangan dan
Perbukuan adalah menjadikan
bahasa Indonesia sebagai bahasa
negara yang hebat dan disegani
serta menjadi tuan rumah di
negaranya sendiri secara utuh.
Prof. Dadang menyadari bahwa
hal ini memerlukan perjuangan
berbagai pihak, terutama keluarga
besar Badan Pengembangan
Bahasa dan Perbukuan. Oleh
karena itu, beliau mengharapkan
peran serta berbagai pihak
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KREATIVITAS

Puisi
PRAHARA PETAKA
Kelopak-kelopak moral dan aturan
Tersisih oleh peradaban zaman
Terombang-ambing pada batas keraguan
Melesap bersama udara kefanaan
Generasi bangsa dan etikanya
Bagai daun berguguran
Terserak kering oleh angin yang menerpanya
Kerasnya kehidupan merapuhkan kebaikan
Perilaku tak berlaku sesuai norma
Tata krama tinggal cerita belaka
Celaka!
Kritis moral menyeluruh
Negeri jadi durjana
Apakah ini yang dinamakan kemajuan zaman?
Budi pekerti terkoyak nafsu birahi
Karakter terkikis, miris dan tragis
Akhlak tersedak nafsu terbelalak
Budaya kebarat-baratan memberatkan perbaikan
Ibu pertiwi menangis, meringis
Carut-marut anak-anak harapannya
Telah kejam mengikis isi kepalanya
Kelopak debu duniawi
Menutupi hati, naluri, dan kesadaran diri
Awan hitam menebas jarak pandang
Kegelapan mengepung segala sisi
Tiada tabir antara kebenaran dan kesalahan
Bagai prahara mencipta petaka
Meluluhlantakkan seisi kota
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Karya:

Asri Puspita Sari

RUPA SEMPAT
Cahaya mengambang
di pelupuk mata
Samar redup tertutup
kelopak debu angkara
Sesak merangkak terserak
air keruh dalam perigi
Jalan-Nya terbentang tapi tak lapang
Jarak-Nya terdekat tapi bersekat
Aku bagai daun kering
yang rebah di lautan
Terseret ombak sampai ke seberang
Betapa nista laku daku
Hingga waktu pun enggan berlalu
Berhenti tepat di jari telunjuk
Satu kali lagi
Kau beri kesempatan
Pada hamba yang sesak kesempitan
Ada kuasa yang berkehendak
Detik arloji kembali berdetak
dalam aortaku
Sungai darah mengalis
sepanjang tubuh
Menguatkan rapuh sesal harap
Segala sempat-Mu
Menebas sempit pandanganku
Tiada keraguan atas-Mu

ELEGI SEMUT-SEMUT KECIL
DIALOG BAYANG–BAYANG
Angin menyapa senja di dahan cemara
Menebar semerbak renjana
Tabir hitam mulai terbentang, inginkan jeda
Detik waktu merayap ke dinding jingga
Memulangkan kawanan burung gereja
“Waktu tak kekal, seringkali lupa bekal”
Bahwa yang abadi adalah ragu
Merangkai sedikit waktu tetap ragu
Memungut banyak ragu tak ada waktu

Semut-semut mencari sumber air
Pada perigi di dasar diri
Membasuh wajah kecewa dengan mantra
Melukis mimpi di buih fantasi
Semut-semut digilas batu-batu
Jalan setapak barangkali seluas negeriku
Tersisih nafas waktu
Anak-anak bertanya
”Apakah kamu di dalam tanah
tidak takut gelap?”
Jawabnya
“Tidak, gelaplah pandanganku
Karena gelap,
Aku tidak bisa melihat sesuatu
yang lebih besar dariku
Di dalam tanah kami mendirikan kemah.”

Tuhanku,
Beri aku seberkas berkahmu
Akan kutenggelamkan ragu dalam waktu
Memberitakan bahwa yang
kekal tiada ragu adalah Kau
Pemilik segala waktu
Biodata Penulis
Nama
: ASRI PUSPITA SARI
Tempat Lahir : Tulangbawang Barat
Tanggal Lahir : 22 Juni 2002
Alamat
: Margomulyo, Tumijajar,
Tulangbawang Barat
Sekolah
: SMAN 1 Tumijajar
No. Telepon : 085290897552
Prestasi
: 1. Juara 1 Cabang Lomba Cipta Puisi
Fls2n Tingkat Kabupaten Tulang
Bawang Barat Pada Tahun 2018
2. Peserta Cabang Lomba Cipta Puisi
FLS2N Tingkat Provinsi Lampung 2018
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KREATIVITAS

Puisi

Karya:

Karya Siswa SMPIT Daarul ‘Ilmi
Bandarlampung

MALAIKAT TAK BERSAYAP

Karya Naiya Nabillah Azzahra

Seorang malaikat
Yang dikirim Tuhan untuk menjagaku
Ia memang tak memiliki sayap yang indah
Tapi ia memiliki hati yang indah
Ibu..., itulah sebutanku untuknya
Ialah seseorang yang tak pernah kenal lelah
Siang dan malam ia selalu menjagaku
Walau gelap gulita menyelimuti hari-hariku
Keringatnya bercucuran saat pertama kali
Aku dilahirkan ke dunia ini
Rasa sakit yang ia rasakan tak sebanding
Saat kita terjatuh dari sepeda
Ibu..., seseorang yang kukenal dengan
Seribu karakter
Ia bisa menjadi apa saja
Untuk membuatku bahagia
Tuhan..., jagalah malaikatku ini
Jangan biarkan fisiknya maupun hatinya terluka
Karena ia adalah separuh dari jiwaku
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MALAIKAT KALBU

Karya Izad Tiara Najah Putri

Ketika kulahir di dunia
Kau sambut aku dengan cinta
Memberi pelukan yang hangat luar biasa
Sehingga kuterbuai olehnya

Puisi
Karya:

Karya Siswa
SMPIT Daarul ‘Ilmi
Bandarlampung

Senyummu adalah candu
Tawamu bagian kesukaanku
Bagai angin yang berhembus syahdu
Diiringi suara merdumu
Kaulah malaikat kalbuku
Segalanya kau berikan kepadaku
Walau luka selalu kugoreskan
Elusan lembut yang kau berikan
Untuk sang penyembuh lara
Terima kasih untuk segalanya
Teruntuk mama tercinta
Jasamu takkan pernah kulupa
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KATA DAN ISTILAH

Rubrik “Kata dan Istilah” akan memperkenalkan padanan katakata asing dalam bahasa Indonesia yang sedang berkembang
saat ini, baik yang diperoleh melalui proses penyerapan dan
penerjemahan kata-kata bahasa daerah dan asing maupun melalui
proses pembentukan kata baru. Simak terus rubrik “Kata dan
Istilah” agar Sahabat Bastera semakin bijak berbahasa Indonesia!

Diah Meutia Harum

Bully, Selfie, Viral, dan Zaman Now

S

ahabat Bastera, bahasa adalah
sebuah alat komunikasi untuk
mengungkapkan pikiran dan
perasaan serta menjalin hubungan
antara satu dengan yang lain. Bahasa
mengalami perkembangan dari masa ke
masa yang dipengaruhi oleh budaya lain
sehingga dalam perkembangannya bahasa
memiliki dialek yang berbeda-beda antara
satu daerah dan daerah lainnya. Begitu pun
dengan bahasa Indonesia sebagai lingua
franca di wilayah Nusantara yang mengalami
perkembangan dari waktu ke waktu.
Tidak dapat kita mungkiri bahwa banyak
kosakata dan istilah masa kini yang berasal
dari bahasa asing yang penggunaannya
semakin meluas di masyarakat.
Sahabat Bastera, edisi kali ini akan
membahas kata dan istilah yang sedang
menjadi bahan perbincangan hangat di
masyarakat, yaitu kata bully, selfie, viral,
dan zaman now. Mari kita simak bersama!
Bully; bullying merupakan istilah dalam
bahasa Inggris yang telah memiliki padanan
dalam bahasa Indonesia, yaitu rundung;
merundung yang berarti ‘mengganggu;
mengusik terus menerus; menyusahkan’.
Ada juga istilah risak; merisak yang berarti
‘mengusik; mengganggu dengan olokolokan’. Istilah ini meluas dalam masyarakat
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seiring dengan banyaknya kasus
perundungan atau perisakan.
Selfie pada awalnya adalah istilah
yang dikenal luas di kalangan
pengguna media sosial Instagram
yang berbasis gambar. Istilah selfie
berasal dari bahasa Inggris dan
memiliki padanan dalam bahasa
Indonesia, yaitu swafoto yang
berarti ‘potret diri yang diambil
sendiri dengan menggunakan
kamera ponsel atau kamera digital’.
Istilah selfie dan swafoto sekarang
menjadi sesuatu hal yang umum
diucapkan sehari-hari seiring
dengan maraknya media sosial.
Viral adalah istilah yang berasal
dari bahasa Inggris yang berarti
‘penyebarluasan kuman atau virus
yang berkaitan dengan penyakit
radang paru-paru
atau
pneumonia’. Dalam
perkembangannya,
istilah viral

mengalami perluasan makna
menjadi penyebarluasan informasi
berupa status (dalam media
sosial), gambar, foto, video, dan
jenis informasinya lainnya yang
menyebar dengan cepat dan
meluas di masyarakat. Istilah viral
pertama kali dikenal di dunia maya
oleh pengguna media sosial, seperti
Facebook, Twitter, dan Instagram.
Zaman now adalah istilah
populer yang digunakan oleh
pengguna media sosial yang
berarti ‘kekinian’. Istilah ini berasal
dari campuran bahasa Inggris dan
bahasa Indonesia. Pada awalnya
istilah zaman now digunakan untuk
merujuk pada tingkah laku anakanak zaman sekarang dengan istilah
kids zaman now, tetapi sekarang
pemakaiannya
terkadang
dilekatkan
pada

tingkah laku seseorang yang
aneh dan di luar kebiasaan,
misalnya istri zaman now, murid
zaman now, dan lain-lain.
Demikian Sahabat Bastera,
kata dan istilah yang kami sajikan
dalam kesempatan ini. Sahabat
Bastera tentunya harus bijak dalam
menggunakan bahasa karena
sejatinya bahasa menunjukkan
bangsa. Untuk itu, Sahabat Bastera
kami imbau untuk menggunakan
bahasa Indonesia yang baik
agar semakin memperkokoh
rasa cinta kita terhadap bahasa
persatuan kita. Tabik! n
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POJOK LAMPUNG

Begawi Cakak Pepadun

Yulfi Zawarnis

M

asyarakat Lampung
adalah masyarakat
yang unik. Keunikan
ini terlihat dari bahasa
yang digunakan, sistem sosial
masyarakat, hingga budaya.
Secara umum, masyarakat
Lampung terbagi menjadi
dua kelompok besar, yakni
Lampung Pepadun/Pubian dan
Lampung Saibatin/Peminggir.
Perbedaan adat-istiadat antara
kedua kelompok, Pepadun dan
Saibatin, salah satunya dapat
dilihat dari upacara adat yang
mereka lakukan. Dalam sistem
perkawinan, masyarakat Pepadun
dan Saibatin memiliki keunikan
tersendiri. Masyarakat Saibatin
mengenal upacara adat cakak
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Saibatin, sedangkan masyarakat
Pepadun menyebutnya cakak
Pepadun. Prinsipnya, kedua
upacara adat ini memiliki
tujuan yang sama, yakni
upacara adat yang dilakukan
dalam rangka pemberian gelar
penyimbang orang tertentu.
Proses pemberian gelar melalui
upacara adat cakak Pepadun
biasanya dilakukan bersamaan
dengan upacara perkawinan. Gelar
yang diperoleh seorang laki-laki
dan perempuan setelah melalui
prosesi upacara adat begawi
cakak Pepadun mengukuhkan
posisi mereka sebagai suami
dan istri. Begawi cakak Pepadun
ini menjadi penting karena
laki-laki dan perempuan yang
menikah tanpa melalui prosesi
adat ini, pernikahannya tidak
diakui secara adat. Laki-laki

dan perempuan tersebut akan
selalu dianggap sebagai bujang
dan gadis yang tentunya dapat
dinikahi oleh orang lain.
Sistem perkawinan dalam
masyarakat Pepadun pun sebetulnya
berbeda antara satu wilayah dan
wilayah lainnya. Akan tetapi, seluruh
masyarakat Pepadun menggunakan
Pepadun dalam melaksanakan
begawi cakak Pepadun. Pepadun
adalah bangku atau singgasana
kayu yang merupakan simbol
status sosial dalam keluarga. Prosesi
pemberian gelar adat dilakukan di
atas singgasana ini. Dalam upacara
tersebut, anggota masyarakat
yang ingin menaikkan statusnya
harus membayar sejumlah uang
kepada adat dan memotong kerbau
untuk digunakan dalam upacara.
Sebuah penelitian yang dilakukan
oleh Balitbangda Kabupaten

Lampung Tengah dengan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Lampung tahun 2018 terhadap Marga
Anak Tuha di Lampung Tengah
menunjukkan bahwa terdapat sistem
dan nilai falsafah dalam perkawinan
adat masyarakat ini. Sistem tersebut
di antaranya adalah nyubuk, nyakak/
ngelakei/bebai/sebambangan,
penurunan senato, ngantak
buburan, manjau pedem, sujud,
begawi, pelepasan, dan manjau.
Nyubuk adalah perkenalan
antara bujang (laki-laki) dan
gadis (perempuan). Nyubuk
biasanya dilakukan oleh bujang
yang ditemani oleh satu orang
atau beberapa orang temannya
dengan cara mengunjungi
rumah gadis pada malam hari.
Pada saat nyubuk, gadis dan bujang
ini tidak diperkenankan bertemu
langsung. Mereka hanya boleh
berkomunikasi melalui surat yang
berisi perumpamaan yang bertujuan
mengutarakan niat hati lelaki kepada
si gadis untuk memperistrinya.
Nyakak atau sebambangan
sering juga disebut larian. Larian
ini dilakukan oleh seorang gadis
yang sudah menentukan pilihannya
terhadap laki-laki yang sudah
melakukan nyubuk kepadanya. Gadis
yang melakukan larian tersebut
akan menulis surat petunjuk yang
disebut penepik yang ditujukan
kepada kedua orang tuanya. Surat
tersebut menjelaskan bahwa ia
telah bertemu jodoh. Si gadis
meminta kerelaan kedua orang
tuanya untuk menikahkan si gadis
dengan lelaki pilihannya tersebut.
Setelah menikah, keluarga
bujang mengantarkan harta
pusaka berupa senjata jenis
punduk dan payan. Peristiwa ini
disebut penurunan senato yang
merupakan bagian dari nilai

piil pesenggiri dalam falsafah
hidup orang Lampung yang
bermakna malu jika berbuat
salah. Penyerahan senjata ini
merupakan simbol pengakuan
maaf dari keluarga laki-laki
kepada keluarga perempuan.
Setelah penurunan senato,
keluarga laki-laki akan
mengantarkan bahan-bahan untuk
membuat bubur ke rumah gadis
sebagai wujud kekeluargaan.
Peristiwa ini disebut ngantak
buburan. Setelah itu, dilakukan
proses manjau pedem, yakni
pertemuan keluarga kedua
pihak untuk menentukan waktu
akad nikah. Hasil manjau
pedem menentukan jenis
sujud yang akan dilaksanakan.
Sujud adalah proses adat yang
bertujuan memberitahukan dan
memperlihatkan calon pengantin
laki-laki kepada keluarga besar
calon pengantin perempuan.
Setelah proses nyubuk,
sebambangan/larian, penurunan
senato, ngantak buburan, manjau
pedem, dan sujud dilakukan,
barulah kemudian dilaksanakan
begawi. Dalam masyarakat
Marga Anak Tuha, begawi
ini dibagi menjadi dua, yakni
begawi ngerabung sanggai dan
begawi biasa. Begawi ngerabung
sanggai adalah prosesi yang
dilakukan dengan mengembalikan
calon pengantin perempuan ke
rumahnya dan dilakukan prosesi
pelepasan. Prosesi dimulai
dengan mengumpulkan bujang
gadis di balai adat (sesat).
Pelepasan dilakukan setelah
proses begawi selesai. Kegiatan
ini dilakukan dalam rangka
melepaskan anak gadis mereka
untuk mengarungi bahtera
rumah tangga. Pelepasan juga

sebagai simbol bahwa keluarga
perempuan telah mengikhlaskan
anaknya menikah dan memberikan
doa restu. Dalam prosesi
pelepasan ini terdapat prosesi
serah terima oleh keluarga
perempuan kepada keluarga
laki-laki yang disebut dengan
istilah panca haji/pacah haji.
Proses selanjutnya adalah
manjau. Manjau ini adalah kegiatan
bertamu yang dilakukan oleh
seluruh keluarga laki-laki dan
para undangan dari pihak laki-laki
ke rumah keluarga perempuan
dalam rangka menghadiri acara
akad nikah. Mereka membawa
kue adat, sejumlah uang, dan
barang-barang peralatan rumah
tangga yang disebut sesan.
Sesan tersebut nantinya akan
digunakan oleh keluarga baru
tersebut untuk berumah tangga.
Begawi cakak Pepadun merupakan
upacara adat yang mewah dan
megah karena upacara pemberian
gelar dianggap tradisi yang penting
dan terhormat oleh masyarakat
Lampung. Biasanya upacara digelar
selama seminggu dengan biaya
yang relatif besar. Upacara adat ini
tidak hanya mementingkan aspek
pestanya, tetapi juga menekankan
konsekuensi dari perayaan itu.
Seseorang yang telah melalui
prosesi cakak pepadun dan diberi
gelar wajib menjadi contoh dalam
lingkungannya. Ia akan menjadi
tokoh masyarakat dan panutan di
lingkungan masyarakat sehari-hari. n
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PANDAI CAWA LAMPUNG

Ngebelei Punyuw
Membeli Ikan

Tepui enou Ria belanjou
adok pasar Menggalou
Pagi itu Ria berbelanja ke Pasar Menggala.
You agou ngebelei punyuw jamou sayur
pakai mengan jamou sekelek nou sai agou
meguw naan bingei jak Bandarlampung.
Dia ingin membeli ikan dan sayuran untuk
makan bersama keluarganya yang akan
datang nanti malam dari Bandarlampung.
Ria: “Pak, nyak agou ngebelei punyuw
baweng sai seger pakai diguwai pindang.”
Pak, saya ingin membeli ikan baung
yang segar untuk dibuat pindang.
Penjual: “Punyuw baweng? Ejou, sai
seger, sai delem bak enou pagun urik.”
Ikan baung? Ini, yang ini masih segar,
yang di dalam bak itu masih hidup.
Ria: ”Oh, ngemek sai pagun urik ya, Pak.
Gegoh now lebeh wawai nyak belei punyuw
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sai pagun urik. Kewawaian no terjamin.”
Oh, ada yang masih hidup, ya, Pak?
Sepertinya lebih baik saya beli ikan yang
masih hidup. Kesegarannya terjamin.
Penjual: ”Ya, punyuw sai pagun urik
terjamin kesegerannya. Punyuw sai
ejou pagun seger moneh walaupun kak
matei. Punyuw ejou appai matei.
Ya, ikan yang masih hidup terjamin
kesegarannya. Ikan yang ini masih
sangat segar juga meskipun sudah
mati. Ikan ini baru saja mati.
Ira: “Oh, gohhenow, Pak. Perou
egou punyuw sai enou”.
Oh, begitu, Pak. Berapa harga ikan yang itu?
Penjual: “Punyuw sai pagun urik, lebeh
mahal darei padou sai gadu matei. Punyuw sai
pagun urik ejou egounou Rp75.000,00 sekelou
amen sai kak matei Rp70.000,00 sekelou.”
Ikan yang masih hidup lebih mahal dari

pada yang sudah mati. Ikan yang masih
hidup ini harganya Rp75.000,00 sekilo dan
yang sudah mati Rp70.000,00 sekilo.
Ira: ”Wah, lumayan jawoh bedou agou
nou ya, Pak, Rp5.000,00 perkelow nou.”
Wah, lumayan jauh beda harganya
ya, Pak, Rp5.000 perkilonya.
Penjual: ”Ya, gehenou Bu. Lajuw peleh
punyuw kedou sai agou Ibu belie.”
Ya, begitu, Bu. Silakan pilih ikan
mana yang akan Ibu beli.
Ira: “Nyak belei punyuw
baweng sai pagun urik gawoh,
Pak, kilui wow kelow ya.”
Saya beli ikan baung yang masih
hidup saja, minta dua kilo, ya.
Penjual: ”Ya Bu, ejou punyuw
now. Wow kelow punyuw sai
pagun urik Rp150.000,00.”
Baik Bu, ini ikannya. Dua kilo ikan
hidup harganya Rp150.000,00.
Ira: “Ya, Pak. Ejou duit
nou. Teremou kaseh.”
Baik, Pak. Ini uangnya. Terima Kasih.

Bahasa Lampung yang ditampilkan
pada edisi kali ini adalah bahasa Lampung
dialek Nyow yang digunakan di Menggala.
Dialek Nyow digunakan oleh masyarakan
di daerah Tulangbawang, Menggala, dan
sebagian Lampung Tengah. Keunikan
bahasa Lampung dialek Nyow yang
digunakan di Menggala ini adalah bunyi
akhir kata yang didominasi bunyi diftong /
ou/. Kata /agou/ pada teks percakapan
itu adalah variasi dari haga. n

KAMUS LUNIK
Tepui : pagi
Kilui
: minta
Enou : itu
Nyak : saya
Punyuw : ikan
Gadu : sudah
Urik
: hidup
Appai : baru
Pagun : masih
Dibbi : sore
Agou : akan
Debingi : malam
Wawai : bagus
Lamban: rumah
(A)jak : dari
Mengan: makan
Sekelek : saudara
(bisa saudara dekat atau jauh)
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BEDAH SOAL

Adik-adik Sahabat
Bastera, kali ini
Kak Dina akan membahas soal-soal mata pelajaran
Bahasa Indonesia untuk tingkat SMP. Mari cermati

1.

Kita tidak boleh memercayai orang yang baru
dikenal agar tidak mudah tertipu.
Konjungsi pada kalimat tersebut menyatakan
…
A. syarat
C. tujuan
B. sebab
D. cara
Jawaban : C
Alasan: Konjungsi adalah kata yang berfungsi
sebagai penghubung kata, frasa, atau kalimat. Kata
agar merupakan konjungsi pada kalimat tersebut.
Kata tersebut menyatakan tujuan.

2. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Dikisahkan, ada seorang anak gembala yang
selalu menggembalakan domba milik tuannya
dekat dengan hutan yang gelap dan tidak
jauh dari kampungnya. Karena mulai merasa
bosan tinggal di daerah peternakan, dia selalu
menghibur dirinya sendiri dengan cara bermainmain bersama anjingnya sambil memainkan
serulingnya.
Kata rujukan pada kalimat tersebut ditandai
pada kata …
A. anak gembala
C. dia
B. karena
D. selalu
Jawaban: C
Alasan: Kata rujukan merupakan satu kata yang
merujuk pada kata lain dan memperlihatkan
keterikatannya. Kata rujukan dapat berupa kata
ganti orang dan kata ganti penunjuk. Kata rujukan
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pada paragraf di atas terdapat pada kata dia. Kata
dia merupakan kata ganti orang ketiga tunggal.
Perhatikan kalimat dalam paragraf berikut
3. dengan saksama!
(1) Minggu lalu, aku pergi ke sebuah desa kecil
di selatan Jawa Barat. (2) Aku sedang menuju
ke kota berikutnya. (3) Dalam perjalanan,
seorang pemuda melambai padaku. (4) Aku
menghentikan mobilku dan dia meminta
tumpangan. (5) Begitu dia masuk ke mobil, aku
mengucapkan selamat pagi kepadanya dalam
Bahasa Jawa dan dia menjawab dalam bahasa
yang sama. (6) Tiba-tiba, ia mengambil pisau
dari sakunya. (7) Aku sangat takut.
Kalimat kompleks dalam paragraf tersebut
ditandai dengan nomor …
A. (1) dan (2)
C. (5) dan (6)
B. (2) dan (4)
D. (4) dan (5)
Jawaban: D
Alasan: Kalimat kompleks biasa disebut juga
dengan kalimat majemuk. Kalimat ini terdiri dari
dua klausa atau lebih. Kedua klausa tersebut
dihubungkan dengan kata penghubung atau
konjungsi. Kalimat kompleks pada paragraf di
atas terdapat pada kalimat no. 4 dan 5. Kalimat
no. 4 dan 5 termasuk dalam kalimat majemuk
setara yang ditandai dengan konjungsi dan.
Bacalah dengan cermat ilustrasi berikut!
4. Rena membeli sebuah buku yang berjudul “Eliana

(Serial Anak-anak Mamak)”. Buku itu dikarang oleh
Tere Liye. Buku itu diterbitkan di Jakarta, tahun 2011
oleh penerbit Republika.
Penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan
ilustrasi tersebut adalah …
A. Tere Liye. 2011. “Eliana (Serial Anak-anak Mamak)”.
Jakarta:Republika
B. Tere, Liye. 2011. Eliana (Serial Anak-anak Mamak).
Jakarta.Republika
C. Liye, Tere. 2011. “Eliana (Serial Anak-anak Mamak)”.
Jakarta: Republika
D. Liye, Tere. 2011. Eliana (Serial Anak-anak Mamak).
Jakarta: Republika

Jawaban: D
Alasan: Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi
tentang semua buku yang dijadikan acuan dalam
penulisan. Struktur penulisan daftar pustaka yang
tepat adalah nama penulis yang diawali dengan
nama belakangnya terlebih dahulu dan dibatasi
dengan tanda koma diantara nama akhir dan nama
depan penulis, tahun terbit yang diakhiri tanda baca
titik (.), judul buku yang ditulis dengan huruf miring,
kota penerbit yang diakhiri dengan tanda titik dua
(:), dan nama penerbit.
Cermati kutipan cerpen di bawah ini dengan
5. saksama!
“Aku tahu adanya tantangan ini,” kata emak
dengan tenang. “Bukankah hal ini sudah kita
perhitungkan sejak semula. Kita harus tetap pada
pendirian kita. Pertama, karena pendidikan anak
kita adalah urusan kita sendiri, bukan tanggung
jawab orang lain. Kedua, karena keputusan ini tidak
merugikan kepentingan kaum kita. Kukira abangku
yang dibuang Belanda ke Digul itu benar ketika
mengatakan bahwa Belanda sampai menaklukan
kita bukan karena jumlahnya tetapi karena ilmunya.
Maka kalau kita ingin menghancurkan kekuasaan
mereka, kita harus kuasai ilmu mereka itu!”
(Emak, karya Daud Yusuf)
Cara penokohan “Emak” dalam kutipan cerpen
tersebut adalah….
A. pelukisan suasana
B. diceritakan pengarang
C. dialog antartokoh
D. pelukisan tindakan
Jawaban: D
Alasan: Penokohan adalah cara pengarang dalam
memberikan sifat-sifat yang ada pada diri tokoh
dalam sebuah cerita. Teknik penokohan melalui dua
cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pada
cuplikan cerita di atas pengarang menggambarkan
tokoh secara tidak langsung, yakni melalui
tindakan tokoh.. Penggambaran tokoh secara
tidak langsung dapat melalui bentuk fisik
secara lahir, jalan pikiran tokoh, lingkungan
tokoh, tindakan tokoh, dan dialog antartokoh.
n
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LIPUTAN

Peluncuran
Buku Bahan
Bacaan Literasi
2018 dan
Majalah Bastera
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K

antor Bahas a L ampung kembali
meluncurkan buku bahan bacaan
literasi hasil sayembara penulisan
cerita rakyat. Kegiatan peluncuran
buku tersebut dilaksanakan di aula Kantor
Bahasa Lampung pada tanggal 2 April 2019.
Empat buku yang diluncurkan, yaitu Legenda
Mahat Menggala karya Novita Sari Idham,
Raden Mas Mangkudirija dan Bidadari karya
Fauzi Purnomo Sidi, Putri Rincing Manis karya
Sustin Nunik, dan Legenda Kelengkup Gangsa
kar ya Iz zah Anissa. Keempat buku bahan
bacaan literasi tersebut adalah pemenang
Sayambara Penulisan Naskah Cerita Rakyat
Lampung pada tahun 2018. Keempat buku itu
nantinya akan dibagikan ke sekolah-sekolah
yang ada di Provinsi Lampung, khususnya
untuk tingkat SD dan SMP.
Selain acara peluncuran buku bahan bacaan
literasi, pada kegiatan tersebut juga diadakan
kegiatan bedah buku yang menghadirkan
narasumber dua orang sastrawan Lampung,
yaitu Isbedy Stiawan Z.S. dan Yuli Nugrahani,
serta peneliti sastra dari Badan Bahasa, Dr.

Ganjar Harimansyah.
Isb e d y Stiawan Z S dan Yuli
Nugrahani memberikan tanggapan
yang cukup baik terhadap keempat
b u k u ce r i t a r a k y a t t e r s e b u t .
Mereka sangat menyambut baik
dan mengapresiasi terbitnya buku
ter s ebut . Isb e d y, Paus S as tr a
Lampung, mengatakan bahwa

keempat buku yang diluncurkan
tersebut dapat menambah koleksi
ce r i t a r a k y a t L a m p u n g y a n g

dirasa masih kurang jumlahnya
di masyarakat. Yuli Nugrahani
pun mengungkapkan bahwa buku
cerita rak yat yang diluncurkan
ditulis dengan cara penulisan
yang berbeda karena mendapat
sentuhan punggawa Kantor Bahasa
Lampung.
Pada kesempatan itu, Ganjar pun
memberikan tanggapan tentang
empat buku cerita rakyat Lampung
yang diluncurkan. Menurut Ganjar,
keempat buku tersebut mempunyai
kelebihan dan kelemahannya
masing-masing. Menurut Ganjar,
salah satu kelemahan buku
yang diluncurkan adalah tidak
disebutkan apakah cerita yang
terdapat dalam buku-buku
tersebut adalah saduran atau
bukan. Selain itu pula dalam buku
tersebut tidak disebutkan dengan
jelas sasaran usia pembaca dan
juga tidak adanya informasi siapa
narasumbernya.
Selain meluncurkan empat
buku bacaan cerita rakyat, pada
kesempatan itu juga Kantor Bahasa

Lampung meluncurkan edisi perdana
Majalah bahasa dan sastra, Bastera.
Bastera merupakan majalah yang
berisi informasi seputar berita
kebahasaan, kesastraan, dan literasi.
Majalah Bastera terbit sebanyak tiga
kali dalam setahun, yaitu bulan April,
Agustus, dan Desember.
Dalam majalah ini terdap at
beberapa rubrik tetap, di antaranya
rubrik Ladang Ilmu, Tahukah Anda,
Pandai Cawa Lampung, Kata dan
Istilah, dan Pojok Lampung. Majalah
ini juga memuat informasi mengenai
apa saja kegiatan yang ada di Kantor
Bahasa Lampung, yaitu dalam
rubrik Liputan dan Momen-momen
Istimewa. Adik-adik Sahabat Bastera
juga dapat berinteraksi dengan
redaksi majalah Bastera melalui rubrik
Klinik Bastera dan Bomoh Sastra
yang memuat tanya jawab seputar
kebahasaan dan kesastraan. (EWN)
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LARAS BAHASA

Bahasa Indonesia
di Ruang Publik
Chairil Anwar

D

alam sebuah acara
yang bertajuk Bimtek
Penggunaan Bahasa
Indonesia di Ruang
Publik, pada awal bulan
November 2018 lalu, di Hotel
Swisbell, Bandarlampung, saya
terhenyak saat mendengar
sebuah pernyataan dari Dadang
Sunendar, Kepala Badan
Pengembangan Bahasa dan
Perbukuan Kemendikbud yang
menegaskan bahwa bahasa
menunjukkan mental bangsa.
“Tinggal kita, selaku pemakai
bahasa, yang memilih ingin
menujukkan mental kita seperti
apa. Mau mencerminkan bangsa
yang bermental terjajah atau ingin
memperlihatkan mental bangsa
yang berdaulat?” katanya.
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Hal itu merupakan respons
kegeramannya atas meruyaknya
bahasa-bahasa asing di ruang
publik dan di beberapa media
massa. Tentu, sebagai penyunting
naskah di sebuah media cetak,
pernyataan Dadang Sunendar
turut menyentak saya saat itu.
Saya sedikit menilik ke
belakang, mengingat betapa
selama ini begitu permisif dengan
istilah-istilah asing yang justru
menutup eksistensi padanan
kata dalam bahasa Indonesianya.
Idealnya, media massa memang
harus menggunakan kata-kata
yang populer, tapi menjadi
dilematis ketika posisi sebuah
bahasa asing jauh lebih tenar
di telinga masyarakat daripada
bahasa Indonesianya, misalnya
flyover, online, atau mouse.
Belum selesai saya berintrospeksi

sembari mencari solusi, ucapan
Dadang selanjutnya memberi jalan
keluar yang begitu elegan. “Boleh
menggunakan bahasa asing, tetapi
cantumkan pula padanan bahasa
Indonesianya. Intinya, utamakanlah
bahasa Indonesia!” ucapnya.
Sejak saat itu, saya mulai
memberi perhatian lebih terhadap
kosakata-kosakata asli bahasa
Indonesia yang selama ini kurang
mendapat tempat karena kalah
tenar dengan bahasa asing.
Kalau pun ada bahasa asing
atau bahasa daerah yang tetap
harus tercantum, saya senantiasa
menuliskan terjemahan dalam
bahasa Indonesianya.
Kembali ke pernyataan Dadang
Sunendar bahwa ini menyangkut
mental bangsa, saya berpadangan
bahwa mental berbahasa
masyarakat juga dipengaruhi oleh

asupan bahasa yang mereka terima,
terutama dari media. Sebagai
media yang mampu menjangkau
seluruh lapisan masyarakat,
media massa cetak mempunyai
peran yang besar untuk membina
masyarakat dalam berbahasa
Indonesia. Tidak berlebihan
pula jika saya mengatakan
bahwa ini wajib hukumnya.
Untuk itu, sebagai etalase
kata-kata bagi pembacanya,
media massa harus menyadari
bahwa setiap kosakata yang
diterbitkan akan diikuti oleh
pembaca setianya. Jika bahasa
yang dipublikasikan tidak
menguntungkan bahasa Indonesia
sebagai bahasa negara kita, seperti
banyak menggunakan bahasa
asing, tentu memberi dampak
negatif bagi pemakai bahasa.
Hal itulah yang memicu
timbulnya xenomania, yakni
fenomena kesukaan yang
berlebihan kepada sesuatu
yang berasal dari asing,
termasuk bahasa. Sebaliknya,
jika media massa begitu taat
dalam berbahasa, pembaca
pun tercerahkan sekaligus
menumbuhkan rasa bangga
masyarakat dalam menggunakan
bahasa nasionalnya.
Sebenarnya, penggunaan
bahasa Indonesia di ruang publik
diatur dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 30
dan 36. Namun, karena tak ada
sanksi yang tegas mengikat,
ruang publik pun seperti “kendur”
dalam urusan ini. Ini yang harus
dievaluasi oleh pemerintah agar
ketaatan berbahasa di ruang
publik tidak hanya mengandalkan
kesadaran masyarakat.
Tidak hanya media massa,
fasilitas umum, seperti bandara,

alun-alun kota, hotel, mal, dan
tempat umum lainnya juga
merupakan ruang publik. Kalau
mau survei kecil-kecilan, tengok
saja penggunaan bahasa Indonesia
di lokasi-lokasi itu. Pihak hotel
cenderung menggunakan kata
exit daripada keluar, di bandara
lebih sering kita jumpai departure
daripada keberangkatan, kita juga
tak asing dengan tempat tulisan
Elephant Park atau Bandarlampung
City di titik strategis Kota
Bandarlampung. Hanya sebagian
kecil tempat umum yang sudah

menggelar sosialisasi dan juga
melakukan kegiatan pembinaan
bahasa Indonesia dengan
menggandeng berbagai kalangan,
seperti pemangku kebijakan,
praktisi media massa, dan guru.
Harapannya, seluruh pemangku
kebijakan itu turut bergerak untuk
melanjutkan estafet perjuangan
Kantor Bahasa Lampung dalam
mengutamakan bahasa Indonesia di
ruang publik. Masyarakat pun harus
terus menumbuhkan kecintaan
terhadap bahasa negaranya. Kita
tentu tidak ingin bangsa ini diberi

tergugah kesadarannya untuk
memprioritaskan bahasa Indonesia
daripada bahasa asingnya, seperti
di Bandara Soekarno-Hatta dan
Bandara Kertajati. Ini sekelumit
masalah yang menjadi perhatian
bagi kita semua, tanpa terkecuali.
Tentu kita tidak boleh berpangku
tangan dalam hal ini. Setiap pihak
memiliki tanggung jawab untuk
mengubah mental berbahasa
masyarakat di ruang publik. Kantor
Bahasa Lampung sudah rutin

label bermental terjajah dalam
urusan berbahasa. Mari utamakan
bahasa Indonesia, lestarikan bahasa
daerah, dan kuasai bahasa asing! n
*) Editor Bahasa Lampung Post
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LARAS SASTRA

Hipokrisi dalam
Sajak kepada
Toewan
Suheri Simoen

H

ipokrisi menurut
Baron & Bryne (2004)
adalah memiliki
sikap dan bertingkah
laku tertentu, tetapi kemudian
bertindak dengan cara yang tidak
konsisten dengan sikap atau
tingkah laku tersebut. Hipokrisi
dapat diartikan cemburu,
pengecut, dan munafik.
Hipokrit sebagai suatu sifat
oleh Mochtar Lubis disebut
sebagai salah satu sifat negatif
orang Indonesia. Secara
gamblang, Mochtar Lubis
berpendapat bahwa ”berpurapura, lain di muka lain di
belakang” merupakan sebuah ciri
utama manusia Indonesia. Sifat
ini muncul karena sejak lama
manusia Indonesia mengalami
penindasan sehingga dipaksa
kekuatan-kekuatan dari luar
untuk menyembunyikan apa yang
sebenarnya dirasakan, dipikirkan,
ataupun yang sebenarnya
dikehendaki. Sifat hipokrit inilah
yang menurut Koenjaraningrat

50

BASTERA
BASTERA

Edisi II, April 2019

(2004) sebagai kelemahan
mentalitas manusia Indonesia.
Dari sudut pandang agama
Islam, dengan tegas ciri-ciri
orang yang mempunyai sifat
munafik, yaitu: 1) bila berbicara
dia berdusta, 2) jika berjanji ia
mengingkari, 3) bila diberi amanah
dia berkhianat, dan 4) bila berdebat,
ia melampaui batas, (HR Bukhari).
Dapat disimpulkan bahwa
hipokrit merupakan tingkah
laku, sifat, dan sikap yang antara
perbuatan dan perkataannya saling
menyelisihi atau tidak sejalan. Sifat
hipokrit yang merupakan sifat
negatif manusia Indonesia tersebut,
secara eksplisit tergambar pada
sajak Isbedy Stiawan Z.S., yang
berjudul Kepada Toewan, sajak yang
akan dibahas dalam tulisan ini.

KEPADA TOEWAN
(TAK KUSEBUT NAMA)

Hanya berdua,
berdepandepan pun
namun kau berjalan
membawa bayangku
ke timur matamu. aku
mengepit bayangmu
ke selatan dari keningku.

aku tersenyum
engkau serahkan kayu terbakar
Sudahi saja
percakapan ini!
Aku punya katakata, kau curi
untuk memenjara setiap
orang bersuara; ah,
kita saling curiga
jadinya. berdepandepan
tapi diamdiam
saling jaga dari tikaman
yang juga datang
secepat halilintar
Pertemuan
ini, usaikan saja!
Tak ada meja yang
setia menerima
sisa kata dan bekas
rokok. bahkan,
di ujung sepatu
telah menumpuk
sebagian sampah—
kalimatkalimat
yang tak berbentuk—
dan ke mana
kau simpan surat keramat itu?
Urungkan
saja perjalanan ini!
Kita pun menundanunda
perjalanan yang jauh ini
ke cahaya
paling terang?

2016/2017
Hipokrisi Kepada Toewan,
secara heuristik, puisi tersebut
dapat kita baca sebagai berikut
ini. Bait pertama: //hanya
(duduk) berdua, (berbincang)
berdepandepan pun// namun
kau (malah) berjalan membawa
bayangku// ke timur matamu.
(ketika aku berbicara), aku
mengepit (mengikuti) bayangmu//
(kau justru) ke selatan dari
keningku. aku tersenyum
(ramah dan baik padamu)//
(tapi) engkau (justru) serahkan
kayu (yang) terbakar (dengan
sikap hipokritmu, maka)//
Sudahi saja percakapan ini!
Bait kedua: //aku punya
(banyak ide dan) katakata, kau
(selalu) curi (kata-kataku justru)//
untuk memenjara setiap// orang
bersuara (berbeda dengan);
ah, (lalu) kita saling curiga//
jadinya. berdepandepan (duduk
bersama) tapi diamdiam (tak
baku sapa)// saling jaga dari
tikaman (ucapan) yang juga
datang// secepat halilintar
(dengan sikapmu itu, maka)//
pertemuan ini, usaikan saja!
Bait ketiga: //(sekarang) tak ada
(lagi) (teman duduk depan) meja
yang setia (mau) menerima// sisa
kata dan bekas (puntung) rokok.
bahkan (sampai)// di ujung sepatu
telah menumpuk// sebagai
sampah—kalimatkalimat// yang
tak berbentuk (dan berguna)
-- dan ke mana// kau simpan
surat (rahasia) keramat itu?//
(dengan sikapmu itu, maka)
urungkan saja perjalanan ini!//
Bait keempat: //(kini) kita pun
(masih) menundanunda (dan
menunggu pulang)// perjalanan

(di dunia ini ke negeri) yang jauh
(kembali) ke cahaya paling terang
(dalam alam keabadian)?//
Melalui analisis secara
heuristik, sejatinya kita sedang
melihat kemarahan, kegeraman,
dan kejengkelan seorang Isbedy
terhadap ‘kawan’ yang tidak
disebutkan namanya. Paus
Sastra Lampung ini dengan tegas
meminta agar menyudahi diskusi
dan tukar pikiran, menyudahi
pertemanan, hingga tidak mau
lagi berkolaborasi bersamasama. Ia bersikap begitu
karena selama bergaul dengan
‘kawan’ rupanya si ‘kawan’
selalu menunjukkan sikap
hipokrit, oportunis, egoistis, dan
menohoknya dari belakang.
Hipokrisi yang ditunjukan “si
toewan” terlihat ketika si penyair
sependapat dan satu ide untuk
melakukan suatu hal dengan “si
toewan”, tetapi justru ia melakukan
hal lain, sebagaimana larik
sajak //kau berjalan membawa
bayangku/ke timur matamu, aku
mengepit bayangmu ke selatan
dari keningku//. Bahkan “toewan”’
tega memberi penyair kata-kata
yang menyakitkan, kata-kata yang
membuat marah, dan kecewa
sehingga memutuskan untuk
tidak berbincang, berdiskusi
lagi dengannya, sebagaimana
dalam larik //…aku tersenyum//
engkau serahkan kayu terbakar//
sudahi saja percakapan ini!//.
Selanjutnya, kekecewaan dan
kemarahan penyair terhadap sikap
“toewan” yang hipokrit itu, suka
mengambil ide, gagasan, pemikiran,
pendapatnya, diakui sebagai
miliknya, bahkan digunakan oleh “si
toewan” untuk menyerang orang
lain, sebagaimana tampak pada

larik //aku punya katakata, kau curi//
untuk memenjara setiap// orang
bersuara; ah, kita saling curiga//.
Keadaan yang demikian
itu membuat persahabatan
mereka menjadi renggang.
Hal itu membuat Isbedy
tidak ingin bertemu dan
berkawan dengan “si toewan”
(kita saling curiga jadinya//
pertemuan ini, usaikan saja!//.
Yang lebih menohok adalah
ketika penyair sudah tidak diberi
ruang lagi, waktu lagi, dan
kesempatan oleh “si toewan”.
Hal itu menyebabkan kian
renggangnya hubungan mereka
hingga akhirnya penyair berniat
untuk mengakhiri hubungannya
dengan “si toewan”. Sembari
mengingatkan, rahasia di antara
mereka, //ke mana kau simpan
surat keramat itu?/. Akhirnya
sudahi saja hubungan ini, tapi
ingat semua ada konsekuensinya,
ingat di hari akhir nanti semua
ada balasannya (Kita pun
menundanunda /perjalanan yang
jauh/ke cahaya paling terang//).
Sajak “Kepada Toewan” adalah
pengungkapan perasaan penyair
terhadap teman yang mempunyai
sifat hipokrit, oportunis, dan egois,
yang tega menohok, menelikung,
dan mengkhianati pertemanan
hanya karena ambisi belaka. Sifat
hipokrit yang Mokhtar Lubis sebut
sebagai watak orang Indonesia
itu rupanya ada benarnya. n
Guru SMAN 1 Sukadana,
Lampung Timur.
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TAHUKAH ANDA

SERBA-SERBI

PERPUSTAKAAN
1. Tahukah kamu di mana perpustakaan yang
pertama di dunia? Jawabannya adalah di
Alexandria, Mesir. Bibliotheca Alexandria Egypt
atau Perpustakaan Iskandariyah Mesir ialah
perpustakaan pertama di dunia. Perpustakaan yang
berdiri sejak 323 SM ini bertahan hingga berabadabad dan memiliki koleksi paling lengkap.
2. Perpustakaan Inggris atau British Library adalah
perpustakaan terbesar di dunia dengan koleksi sekitar
170 juta. Hampir 1,75 juta orang berkunjung setiap
tahunnya. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu
perpustakaan yang paling banyak dikunjungi di dunia.
Perpustakaan yang buka pada tanggal 1 Juli 1973 pada
awalnya adalah bagian dari British Museum yang memiliki
koleksi benda-benda bersejarah dari abad ke-18.
3. Perpustakaan yang termahal di dunia adalah Library
of Congress yang didirikan pada tahun 1800.
Dengan anggaran sebesar $ 647 juta, perpustakaan
ini adalah perpustakaan yang paling didukung
secara finansial. Perpustakaan ini juga merupakan
perpustakaan umum terbesar di Amerika Serikat
dengan koleksi 151,8 juta buku dengan tingkat
pengunjung pertahun hampir 1,75 juta orang.
4. Perpustakaan pertama dan terlengkap di Indonesia
adalah Perpusnas (Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia) yang bermula dari didirikannya Batavia
asch Genootschap pada 24 April 1778. Perpusnas
kini berdiri di tanah seluas 16.000 meter persegi
dan menjulang tinggi sampai ke lantai sembilan.
5. Perpustakaan terbesar di dunia yang memuat tentang
Indonesia adalah The Asian Library. Perpustakaan ini
adalah (rumah bagi) koleksi Indonesia yang memiliki
ratusan ribu koleksi tentang Indonesia, antara lain
buku, dokumen kuno, foto, bahkan rekaman-rekaman
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musik pop awal Indonesia. Koleksinya sendiri
sepanjang 38 km yang terdiri dari koleksi dari Asia.
6. Perpustakaan terbaik di Indonesia adalah
perpustakaan di Universitas Indonesia (UI).
Perpustakaan ini memiliki paket lengkap dengan
koleksi buku yang kaya, kenyamanan fasilitas, ruang
serbaguna, hingga kedai kopi. Koleksi perpustakaan
yang terletak di kawasan Depok ini pada 2007 lalu
saja mencapai angka 1.500.000 buku hingga didapuk
sebagai perpustakaan yang koleksinya terkaya di Asia.
7. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Lampung
berencana membangun perpustakaan terbesar se-Asia
Tenggara dengan anggaran hingga Rp570 miliar. Menurut
rencana, akan ada sekitar 600 ribu koleksi buku yang
akan disimpan di perpustakaan tersebut. Itu berarti
perpustakaan tersebut akan melebihi perpustakaan
terbesar di Asia Tenggara saat ini, yaitu National Library
of Singapore yang memiliki 500 ribu koleksi buku. n
Edisi II, April 2019
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LADANG ILMU

Pemerolehan Bahasa
Evi Maha Kastri

P

emerolehan dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
berarti ‘proses, cara, perbuatan
memperoleh’. Dalam Kamus
Linguistik (Harimurti), pemerolehan bahasa
(language acquisition) berarti ‘proses
pemahaman dan penghasilan bahasa pada
manusia melalui beberapa tahap, mulai
dari meraban sampai kefasihan penuh’.
Secara umum, pemerolehan bahasa
dapat berarti proses penguasaan bahasa
yang dilakukan oleh anak secara natural
pada waktu belajar bahasa ibunya.
Sejarah Kajian Pemerolehan Bahasa
Kajian terhadap pemerolehan bahasa anak
sebenarnya sudah ada sejak lama. Konon,
Raja Mesir pada abad ke-7 Sebelum Masehi,
Psammetichus I, menyuruh bawahannya
untuk mengisolasi dua anaknya untuk
mengetahui bahasa yang mereka kuasai.
Raja mengharapkan bahwa bahasa yang
keluar dari keduanya adalah bahasa Arab
meskipun akhirnya dia kecewa. Selain
Psammetichus I, Charles Darwin pada 1877
juga mencatat perkembangan bahasa anak
lelakinya (Gleason dan Ratner 1998: 349).
Igra (1989) membagi perkembangan studi
pemerolehan bahasa menjadi tiga tahap:
periode buku harian, periode sampel besar,
dan periode kajian longitudinal. Periode
buku harian berlangsung pada 1867 sampai
1926. Pada masa ini, kajian pemerolehan
bahasa anak dilakukan dengan mencatat apa
pun yang diujarkan oleh anak dalam suatu
buku harian. Ujaran ini kemudian dianalisis
untuk disimpulkan hasil-hasilnya. Periode
sampel besar berlangsung pada 1926
sampai 1957. Periode ini berkaitan dengan
munculnya aliran baru dalam ilmu jiwa, yakni
behaviorisme, yang menekankan peran
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lingkungan dalam pemerolehan pengetahuan,
termasuk pengetahuan bahasa. Periode
kajian longitudinal dimulai dengan munculnya
buku Syntatctic Structures yang ditulis
oleh Chomsky yang merupakan titik awal
tumbuhnya aliran mentalisme atau nativisme
dalam ilmu linguistik, yakni aliran yang
berlawanan yang dibawa pada waktu anak di
mana pun memakai strategi yang sama dalam
memperoleh bahasanya. Dalam periode
ini, diperlukan jangka waktu yang panjang
karena yang diteliti adalah perkembangan
sesuatu yang sedang dikaji dari satu
waktu sampai ke waktu yang lain. Jumlah
subjek penelitian ini lebih sedikit, bahkan
satu subjek pun sudah dianggap cukup.

Metode Penelitian dalam
Pemerolehan Bahasa
Selain buku catatan harian,
metode penelitian dalam
pemerolehan bahasa dapat
berupa observasi. Data
diperoleh dengan merekam
ujaran dan tingkah laku anak
saat berujar, baik secara
visual maupun auditori. Data
kemudian ditranskripsikan
dan diamati dalam bentuk
visualnya, lalu diolah untuk
ditemukan simpulannya. Cara
ini dilakukan Brown (1973)
untuk meneliti perkembangan
tiga anak, Adam, Eve, dan
Sarah, untuk mengetahui
perkembangan sistem
gramatikal mereka. Ini juga
dilakukan Darjowidjojo (2000)
yang mengikuti perkembangan
cucunya yang baru lahir
sampai berumur 5 tahun.
Metode lain adalah wawancara.
Metode ini berguna untuk
mengecek ulang sesuatu yang
ingin diketahui oleh peneliti.
Kadang-kadang peneliti terkejut
karena anak tidak menjawab
apa yang ditanyakan sehingga
kita menjadi bertanya-tanya apa
yang sedang terjadi pada anak
itu. Brown dan Bellugi (1964),
misalnya, bertanya
pada Adam mana
yang lebih baik,
some water
atau a water.
Jawaban Adam
menyimpang
jauh, yakni
pop go weasel.
Begitu juga ketika
Dardjowidjojo (2000) ingin
mengetahui arti padahal yang
sering dipakai oleh Echa,
cucunya. Echa menjawab dengan

jawaban aneh pula, yakni Tuhan!
Metode ketiga adalah
eksperimen. Metode ini dipakai
jika peneliti ingin memperoleh
jawaban terhadap suatu masalah.
Dalam hal ini, peneliti memilih
topik yang akan diteliti, lalu
membuat eksperimen untuk
mendapatkan jawabannya.
Selain metode, ada desain
penelitian pemerolehan bahasa
yang berupa longitudinal atau
cross-sectional. Dalam penelitian
cross-sectional, waktunya
adalah suatu titik waktu tertentu.
Subjeknya biasanya lebih dari
satu orang, dan topiknya
telah ditentukan terlebih
dahulu. Topik yang
dipilih bukanlah topik
yang menyangkut
perkembangan,
misalnya, bagaimana
anak umur 2 dan 3
tahun memakai bentuk
pasif. Baik studi
longitudinal maupun
cross-sectional bisa
bersifat observasional
atau eksperimental.
Pada tipe yang
observasional dan
natural, peneliti tidak
mengadakan interferensi
apa pun. Anak dibiarkan
berbahasa secara natural di
tempat yang tidak disediakan
khusus. Penelitian mengenai
Echa, misalnya, adalah studi
longitudinal yang observasional
dan natural. Echa kadangkadang direkam saat mandi,
saat diajak belanja ke mal, saat
melihat gambar-gambar di buku,
saat makan, atau kapan saja.
Pada tipe observasional yang
terkontrol, tempat penelitian,
seperti kamar bermain dalam
laboratorium, sudah diatur

terlebih dahulu oleh peneliti.
Begitu juga barang-barang
mainan yang disediakan. Itu
disesuaikan dengan tujuan
penelitian. Data dari cara ini
dapat dipakai, misalnya, untuk
meneliti apakah bahasa yang
dipakai oleh ibu terhadap
anak itu sama dengan bahasa
yang dipakai oleh ayah.
Tipe eksperimental
mengadakan interferensi
untuk mengetahui apakah
suatu keadaan tertentu akan
memunculkan hasil yang
diramalkan. Dalam tipe ini, ada

Selain catatan harian,
metode penelitian dalam
pemerolehan bahasa
dapat berupa observasi.
Data diperoleh dengan
merekam ujaran dan
tingkah laku anak
saat berujar.

dua kelompok, yakni kelompok
eksperimental dan kelompok
kontrol. Kelompok eksperimental
adalah kelompok yang sedang
diteliti. Oleh karena itu, kelompok
ini mendapat perlakuan yang
khusus. Kelompok kontrol adalah
kelompok biasa yang dipakai
sebagai pembanding. Seandainya
kita ingin mengetahui apakah
latihan akan membedakan
anak dalam menguasai fungsi
kata dalam kalimat. n
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SASTRA LAMA

HIKAYAT
Yuliadi M.R.

S

astra! Sahabat Bastera, kita
berjumpa kembali dalam ulasan
tentang sastra lama. Kali ini,
kita akan mengupas salah satu
jenis sastra lama, yaitu hikayat. Salah
satu ciri hikayat adalah teks dimulai
dengan kata hatta, sebermula, atau
syahdan. Selain itu, di dalam hikayat tidak
diketahui pengarangnya dan bahasa yang
digunakan adalah bahasa Melayu lama.
Secara etimologis, istilah hikayat berasal
dari bahasa Arab, yaitu haka yang berarti
‘menceritakan’ atau ‘bercerita’. Karena
hakikatnya bercerita, hikayat dihadirkan
sebagai media pelipur lara, pembangkit
semangat juang, atau sekadar untuk
meramaikan suasana, serta memuat
pesan moral dan nilai-nilai kehidupan.
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Hikayat adalah karya sastra lama
berbentuk prosa yang mengisahkan
kehidupan keluarga istana atau kaum
bangsawan, orang-orang ternama, orang
suci di sekitar istana dengan segala
kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh
utamanya. Hikayat kadang-kadang mirip
cerita sejarah atau riwayat hidup yang
di dalamnya terdapat banyak hal yang
tidak masuk akal dan penuh keajaiban
atau kemustahilan dalam teks, baik dari
segi bahasa maupun dari segi cerita.
Kemustahilan berarti hal yang tidak
logis atau tidak berterima secara nalar.
Sekadar contoh, putra raja lahir disertai
pedang dan panah, seorang puteri keluar
dari sebuah gendang atau labu emas.
Hikayat mulai berkembang pada
masa Melayu klasik. Hal tersebut
membuat kata-kata yang digunakan
dalam hikayat banyak yang susah untuk

dipahami. Selain itu, tema-tema
hikayat berkisah tentang kehidupan
istana atau istana sentris, seperti
Hikayat Hang Tuah, Hikayat Malim
Deman, Hikayat Indera Bangsawan,
atau Hikayat Panji Semirang.
Berikut ini sepenggal Hikayat Abu
Nawas // Tersebutlah perkataan Abu
Nawas dengan bapanya diam di negeri
Baghdad. Adapun Abu Nawas itu sangat
cerdik dan terlebih bijak daripada
orang banyak. Bapaknya seorang kadi.
Sekali peristiwa, bapaknya itu sakit dan
hampir mati. Ia meminta Abu Nawas
mencium telinganya. Telinga sebelah
kanannya sangat harum baunya,
sedangkan telinga kiri sangat busuk.
Bapaknya menerangkan bahwa semasa
membicarakan perkara dua orang, dia
pernah mendengar aduan seorang
dan tiada mendengar aduan yang
lain. Itulah sebabnya sebelah telinga
menjadi busuk. Ditambahnya juga
kalau anaknya tiada mau menjadi kadi,
dia harus mencari helah melepaskan
diri. Hatta bapak
Abu Nawas pun
berpulanglah
dan Sultan Harun
Ar-rasyid mencari
Abu Nawas untuk
menggantikan
bapaknya. Maka,
Abu Nawas pun
membuat gila
dan tidak tentu
kelakuannya.
Pada suatu hati,
Abu Nawas
berkata kepada
seorang yang
dekatnya, ”Hai,

gembala kuda, pergilah engkau
memberi makan rumput kuda itu.”
Maka si polan itu pergi menghadap
sultan dan meminta dijadikan kadi//.
Menurut Sulastin dan Sutrisno,
ciri-ciri karya sastra yang disebut
hikayat adalah sastra tulis dengan
huruf Jawi (Arab-Melayu); sastra tulis;
hikayat sudah berkembang secara
luas bersamaan dengan sastra Melayu,
sekitar tahun 1500; karya sastra
Melayu klasik; sastra ditulis dengan
bentuk prosa; dan sastra fiksi, dalam
arti dibaca oleh pembaca Melayu
dan modern sebagai dunia dalam
kata-kata, tanpa hubungan langsung
dengan dunia luar (kenyataan). n
*) dari berbagai sumber
acuan dan pustaka
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CERITA RAKYAT

Gadis Penenun Tapis
Dian Anggraini

P

ada zaman dahulu di daerah
Tanggamus, ada seorang
anak perempuan yang
hidup bersama ibu dan adik
laki-lakinya. Muli Putri namanya. Ia
sangat rajin dan baik hati. Setiap
pagi, ia rajin membuat masakan
untuk dimakan bersama ibu dan
adiknya. Kepulan asap kopi dan teh
selalu setia menemani semburat sinar
matahari pagi di tengah keluarga itu.
Keakraban antara kakak beradik
tersebut sangatlah terlihat, suara
gelak tawa sering terdengar dari
rumahnya. Sayangnya, keceriaan itu
hanya terjadi di dalam rumah. Anak
perempuan tersebut tak pernah
sekali pun ingin ke luar rumah untuk
bermain bersama teman-temannya.
Berkali-kali adiknya mengajak
bermain di luar, Muli Putri tetap
bergeming. Ia tidak percaya diri
atas keterbatasan yang dimiliki. Ia
tidak sanggup melihat pandangan
orang padanya. Namun demikian,
Muli Putri selalu saja mengintip dari
balik jendela. Gelak tawa temanteman seusianya begitu menarik
perhatian. Terkadang ia pun turut
tertawa melihat tingkah laku mereka.
Pernah suatu ketika, saat
mendengar salah satu teman
yang sedang bermain di dekat rumahnya menangis
karena terjatuh, Muli Putri bergegas menuju
pekarangan. Ia berusaha membantu Selang Sari
yang terjerembab. Sayangnya, kehadiran Muli Putri
justru menjadi bahan perhatian anak-anak lainnya.
“Hei, Muli Putri akhirnya kau berani juga terkena
sinar matahari. Kamu tidak khawatir kulitmu akan
semakin hitam,” ujar salah satu anak dengan
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nada mengejek. Perkataaan tersebut langsung
diiringi gelak tawa anak-anak yang lain.
Mendengar hal itu, betapa sedih hati Muli
Putri. Ia kemudian menutup wajahnya dan berlari
pulang ke rumah. Ia tidak ingin memperlihatkan
air mata yang mengalir di pipinya. “Apa karena
kulitku tak seperti mereka sehingga keberadaanku
tidak diterima,” ujarnya dalam hati.
Waktu pun terus bergulir. Ibu Muli Putri telah

tiada dan adik laki-lakinya tinggal di rumah
paman di kota. Untuk menyambung hidup
sehari-hari, Muli Putri melanjutkan pekerjaan
ibunya berladang. Biasanya, usai salat subuh
ia bergegas menuju ladang. Apa pun yang ia
bisa tanam dan kerjakan, ia lakukan dengan
cepat dan sepenuh hati. Sebelum terang
benar, ia cepat-cepat kembali ke rumah.
Kala petani lain telah pulang ke rumah, Muli
Putri bergegas kembali ke ladang untuk
memanen sayur-mayur dan hasil ladangnya.
Beruntung sekali, Selang Sari selalu
mengulurkan bantuan. Hasil panen ladang
Muli Putri dibawanya ke pasar. Uang
hasil penjualan diberikan ke Muli Putri
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Persahabatan mereka begitu indah.
Suatu ketika, selepas azan isya, Muli Putri
terlihat mondar-mandir di dalam rumah.
Hatinya gusar. Hingga malam menjelang
Selang Sari tidak kunjung datang ke rumahnya
mengantarkan uang hasil menjual ubi jalar.
“Ke manakah Selang Sari?” tanyanya menatap
kosong ke arah bulan yang semakin bulat.
Keesokan harinya, Muli Putri mendapat
kabar bahwa Selang Sari mendapat musibah.
Saat berjalan menuju pasar, tiba-tiba ada
seekor anak sapi menyeruduknya. Selang Sari
terjatuh dan tubuhnya terluka sehingga harus
mendapat perawatan dukun kampung.
Mendengar hal tersebut, Muli Putri
sangatlah sedih. Temannya kini terbaring
tak berdaya, sedangkan ia tidak mampu
berbuat apa pun. Jangankan memberikan
pertolongan, menjenguk pun rasanya sulit
dilakukan. Namun demikian, hati kecilnya
berkata, “Aku harus menengok Selang. Nanti
malam aku harus membawakan sesuatu dan
memberikan uang simpananku untuknya.
Semoga bisa meringankan bebannya.”
Pada malam hari, Muli Putri mengendapendap menuju kediaman Selang Sari. Suara
jangkrik menemani langkah kakinya. Ia
menutupi wajahnya dengan kerudung
agar tidak ada yang melihatnya. Nyala obor
yang dibawanya sesekali nyaris saja padam
karena angin malam yang cukup kencang.

Saat melewati batu yang cukup besar, Muli
Putri mendengar suara rintihan. “Tolong, aku
sangat lapar. Sudah tiga hari perutku tidak diisi
makanan. Aduh....” Semula Muli Putri takut
untuk mendekat. Namun, ia penasaran juga.
Perlahan-lahan didekatinya suara tersebut.
Betapa kagetnya Muli saat melihat ada seorang
nenek yang sedang bersandar di balik batu
besar itu. Badannya kurus dan rambut putihnya
terlepas dari gelungan. Dari bibirnya yang
mengering terdengar rintihan yang memilukan.
Tanpa ragu-ragu, Muli Putri langsung
mendekati nenek tersebut. Ia lalu memberikan
buah tangan yang dibawanya untuk menjenguk

Usai salat subuh ia bergegas
menuju ladang. Apa pun yang ia
bisa tanam dan kerjakan, ia lakukan
dengan cepat dan sepenuh hati.
Sebelum terang benar, ia cepatcepat kembali ke rumah.
Selang Sari. “Nek, makanlah
jagung rebus ini mumpung
masih hangat,” kata Muli.
Perlahan nenek itu menerima jagung
rebus pemberian Muli Putri dan langsung
memakannya. Tak menunggu lama, tiga
buah jagung yang dibawa Muli Putri pun
habis. Nenek itu berterima kasih pada
Muli Putri dan berujar “Tapi, bagaimana
jika besok aku lapar? Aku tidak memiliki
uang untuk membeli makanan,” tutur
nenek dengan suara yang pelan.
“Jangan dipikirkan, Nek. Ambillah uang
yang tidak seberapa ini. Semoga bisa membeli
makanan untuk Nenek,” kata Muli Putri sambil
tersenyum. Saat memberikan uang tersebut,
nenek lalu memegang tangan Muli Putri.
Ia lalu menyelipkan seutas benang emas.
“Aku tidak memiliki apa-apa, hanya benang
emas ini saja yang aku miliki. Pergunakanlah
Edisi II, April 2019
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Ini karena sifatmu
yang begitu mulia. Kau
bersedia menolong
orang lain yang
kesusahan kendati kau
tidak mengenalnya.
Sifatmu yang rendah
hati dan ringan tangan
membuat kami
terpukau.

untuk menolong orang lain,” kata nenek.
Tiga hari setelah peristiwa tersebut, tepat
di tengah malam, Muli Putri terbangun
dari tidurnya. Betapa terkejutnya ia
melihat berbagai peralatan tenun lengkap
memadati kamarnya. “Benda apakah ini?
Aku belum pernah melihat sebelumnya,”
katanya dengan nada keheranan.
Belum hilang rasa takjubnya, tiba-tiba
muncullah tiga bidadari di hadapannya.
Bidadari itu mengenakkan pakaian
yang begitu indah. Selendang sutra
menghiasi pinggang mereka yang
begitu ramping. Para bidadari yang
cantik jelita tak henti tersenyum.
“Muli, ini peralatan tenun. Kamu bisa
menggunakannya tidak hanya untuk
mencukupi kebutuhan dirimu, tetapi juga
orang yang lain,” kata bidadari yang
mengenakan selendang berwarna biru.
“Kami juga memberikan keistimewaan
untukmu. Mulai besok, hidupmu akan
lebih baik. Kulitmu akan berwarna
kuning langsat dan memiliki pula
kepandaian menenun tapis. Kelak,
tapislah yang akan mempertemukan
dirimu dengan seorang pemuda yang
baik hati,” tambah bidadari berselendang
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kuning. Mendengar hal tersebut,
gembiralah hati Muli Putri. Berulang kali
ia mengucapkan rasa terima kasih.
“Ini karena sifatmu yang begitu mulia.
Kau bersedia menolong orang lain yang
kesusahan kendati kau tidak mengenalnya.
Sifatmu yang rendah hati dan ringan tangan
membuat kami terpukau,” ujar bidadari
berselendang merah. Sekejap kemudian
mereka pun hilang dari pandangan.
Sejak saat itu, Muli Putri pun mulai
rajin menenun. Berbagai hasil tenunan
ia ciptakan. Yang istimewa, saat Muli
Putri tengah menenun langit menjadi
berwarna keemasan dan suasana
sekitar pun menjadi sangat syahdu.
Beragam motif tapis ia hasilkan,
seperti perahu, pucuk rebung, pucuk
pakis, mata bersinar, patah rantai, buah
tangkil, dan kembang melati. Agar motif
tersebut semakin cantik, Muli Putri
mengombinasikan berbagai warna. Warna
yang dipergunakan berasal dari tumbuhtumbuhan yang berada di sekitar Teluk
Semaka. Warna kuning berasal dari pati
kunyit, merah berasal dari kulit kayu daun
salam, ungu dari buah sikaduduk, cokelat
berasal dari kulit jengkol, biru berasal
bunga telang, dan hitam berasal dari arang.
Kebaikan hati dan kepandaian Muli
Putri menenun terdengar hingga istana.
Pangeran Zainudin pun tertarik untuk
mengenal Muli Putri. Setelah menempuh
perjalanan dua hari dua malam menggunakan
kuda, tibalah Zainudin di Teluk Semaka.
Rasa haus dan lelah begitu menderanya.
Dengan debu yang melekat di badan serta
baju yang kumal, Zainudin mendatangi
sebuah rumah yang cukup mentereng.
Sayangnya kedatangannya langsung ditolak
penjaga rumah. Zainudin pun diusir.
Saat melangkahkan kakinya, tiba-tiba
terdengar suara seorang wanita. “Pak, kemari.
Istirahat saja di rumahku. Akan kubuatkan
kopi hangat,” begitulah perkataan gadis
tersebut. Mendengar hal ini, Zainudin tanpa
sungkan menerima tawaran itu. Ia duduk
di teras yang tak begitu luas. Di sudut meja

terdapat sebuah vas dengan bunga yang
segar. Pekarangan rumah juga ditumbuhi
dengan beraneka ragam tanaman. “Sungguh
apik pemilik rumah ini,” ujarnya.
“Silahkan diminum kopi ini. Ini ada
sedikit sekubal yang bisa Bapak bawa
untuk bekal di jalan,” kata gadis tersebut.
Melihat ketulusan yang Muli Putri berikan,
Zainudin pun terpaku. Gadis ini sangat
baik hati. Meski dengan orang asing, ia
tetap memberikan pertolongan dengan
tulus. “Terima kasih atas kebaikan, Adik. Kalau
boleh tahu, siapakah nama Adik?” tanya
Zainudin sesaat sebelum meninggalkan
rumah. “Saya Muli Putri,” ujar gadis itu.
Betapa terkejutnya Zainudin mendengar
nama tersebut. Ternyata gadis yang ia
cari berdiri tepat dihadapannya. “Saya
tidak akan pernah lupa jasa baik adik Muli
Putri,” katanya sambil berpamitan.
Seminggu kemudian, pada pagi hari
yang cerah, terdengar suara yang cukup
riuh. Suara tetabuhan rebana terdengar
silih berganti. Muli Putri yang sedari pagi
sibuk merapikan peralatan tenun langsung
berlari ke arah pekarangan. Tak disangka dan
tak dinyana, pekaranganya telah dipadati
serombongan orang berpakaian adat
Lampung. Meski tidak mengenali orang
per orang, Muli Putri yakin mereka dari
kerajaan. Ia merasa yakin karena beberapa
prajurit tampak membawa panji kerajaan.
“Adikkah yang bernama Muli Putri?”
tanya seorang pria yang berwajah
teduh sambil tersenyum. “Ya, Tuanku.
Aku bernama Muli Putri. Silakan masuk,
Tuanku,” jawab Muli Putri dengan gugup.
Bergegas ia masuk ke dalam rumah.
Ketika semua tetamu telah hadir dan
beberapa kerabat Muli Putri juga sudah
berkumpul, pria yang bernama Ki Barelang,
paman Pangeran Zainudin berkata, “Muli Putri,
mewakili Pangeran Zainudin, saya datang untuk
melamarmu menjadi permaisuri kerajaan,”
katanya. “Maukah kau menerima lamaran ini?”
Mendengar hal tersebut, Muli Putri
begitu terkejut. Ia lalu tertunduk dan
tak berani menjawab sepatah kata pun.

Muli Putri, mewakili
Pangeran Zainudin,
saya datang untuk
melamarmu menjadi
permaisuri kerajaan.
Maukah kau menerima
lamaran ini?

Melihat hal itu, Nyai Salira, bibi
Muli Putri, kemudian mendekati
Muli. Keduanya tampak bercakap-cakap
dan diakhiri dengan anggukan Muli.
“Muli Putri menerima lamaran ini, Tuanku.
Namun dengan satu syarat. Ia ingin peralatan
tenun bisa dibawa ke istana,” ujar Nyai
Salira memecah keheningan. Mendengar
perkataan tersebut, semua yang hadir
tersenyum dan mengucapkan syukur. “Tidak
hanya peralatan tenun, jika Muli Putri ingin
pula membawa rumah ini, sungguh kami
sangat berkenan,” seloroh Ki Barelang yang
disambut derai tawa orang-orang yang hadir.
Tak lama kemudian, Muli Putri dan
Pangeran Zainudin akhirnya menikah.
Sepasang pengantin tersebut membawa
kebahagiaan bagi kerajaan karena budi baik
mereka. Selain itu, kain tapis Tanggamus pun
semakin tersohor hingga ke negeri lain. n
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K eterangan F oto:
1. Kegiatan para pegawai Kantor Bahasa
Lampung di sela aktivitas mereka.
2. Pembukaan Gerbyar Hardiknas 2019 oleh
Dr. Arie Budiman, M.Si. (Staf Ahli Menteri
PendidikandanKebudayaanNasional),didampingi
oleh Dra. Yanti Riswara, M.Hum. (Kepala Kantor
Bahasa Lampung), Sabli, M.H., (Kepala LPMP
Lampung), dan Dra. Rindangsari A.D.M.A.P.
(Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung).
3.SalahseorangpegawaidansastrawanLampung
sedang melakukan Program Siaran Pembinaan
Bahasa dan Sastra di TVRI Lampung.
4. Pemberian cenderamata dari perwakilan
SMPIT Insan Tama kepada Kepala
Kantor Bahasa Lampung dalam rangka
kunjungan ke Kantor Bahasa Lampung.
5. Pencarian data pemetaan bahasa daerah
di Kabupaten Lampung Barat oleh staf
teknis Kantor Bahasa Lampung.
6. Kepala PPSDK, Badan Bahasa didampingi
oleh kepala Kantor Bahasa Lampung dan
Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung, dewan
juri, serta tamu undangan melakukan sesi
foto bersama pada malam final pemilihan
Duta Bahasa Provinsi Lampung 2019.
7. Staf Teknis Kantor Bahasa Lampung
sedang melakukan pengambilan
data pengawasan dan pengendalian
bahasa Indonesia di ruang publik
di Kabupaten Lampung Timur.
8. Rapat koordinasi kegiatan Kantor
Bahasa Lampung Tahun 2019.
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MANCANEGARA

Bahasa Indonesia di antara
Masjid-Masjid Kota Makkah

Anggraini Saputri

B

ahasa Indonesia
merupakan bahasa
yang digunakan di
negara yang terdiri
dari hampir 18.000 pulau dan
dihuni oleh 350 kelompok etnis
yang berbicara dalam 750
bahasa dan beraneka dialek.
Selain itu, bahasa Indonesia
adalah bahasa keenam yang
paling banyak digunakan di
dunia setelah bahasa Mandarin,
Inggris, Hindi, Spanyol, dan Arab.
Pada dasarnya, bahasa
Indonesia berakar dari bahasa
Melayu yang pada zaman
Kerajaan Sriwijaya banyak
digunakan sebagai bahasa
penghubung antarsuku di
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pelosok Nusantara. Pada masa
itu, bahasa Melayu digunakan
sebagai bahasa perdagangan.
Bahasa itu kemudian menyebar
ke pelosok Nusantara bersamaan
dengan menyebarnya agama
Islam. Perkembangannya
begitu cepat karena bahasa
Melayu mudah diterima oleh
masyarakat Nusantara sebagai
bahasa penghubung antarsuku,
antarpulau, antarpedagang,
dan antarkerajaan. Hal inilah
yang kemudian menjadi titik
awal berkembangnya bahasa
Melayu ke seluruh Nusantara.
Pada Sumpah Pemuda, 28
Oktober 1928, bahasa Melayu
ditetapkan sebagai bahasa
persatuan dengan alasan sifat
egaliter yang dimilikinya. Bahasa

Melayu sangat mudah dilafalkan
dan tidak mengenal perbedaan
tingkatan penggunaan di
antara penuturnya. Sejak
saat itu, bahasa Melayu
yang digunakan di wilayah
Indonesia mulai dikenal dengan
sebutan bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia kemudian
mengalami persebaran yang
semakin meluas. Ia bertumbuh
dan berkembang berdasarkan
interaksi dengan lingkungan
sosial terbuka yang selalu
bersinggungan antara ruang dan
waktu. Interaksi sosial ini tentu
saja mengakibatkan timbulnya
sifat saling memengaruhi
dalam berbagai hal, antara
lain penggunaan bahasa.
Perkembangan bahasa
Indonesia tidak hanya
berlangsung dalam satu
ruang sosial tertentu. Ia juga
berkembang karena adanya
pertemuan dengan bahasa
lainnya. Di daerah perbatasan,
misalnya, pertemuan masyarakat
dari suatu tempat dengan tempat
lain dengan intensitas yang tinggi
akan memberikan pengaruh
antarbahasa. Pertemuan
antarmasyarakat ini tentu
memperkaya khasanah bahasa
masing-masing, khususnya

perbendaharaan kosakata baru
dalam bahasa Indonesia.
Perkembangan bahasa Indonesia
juga tidak terlepas dari peran
penting penyebaran agama Islam
dan hubungan sosial ekonomi, yakni
perdagangan. Jalur sutra di darat
dan jalur laut menjadi gerbang
perintis dakwah yang dibawa oleh
pedagang Arab dan India hingga
ke Cina dan Jazirah Melayu.
Hubungan perdagangan
antara orang-orang Arab, India,
dan Melayu tidak hanya berupa
hubungan ekonomi, tetapi juga
hubungan penyebaran agama
Islam. Saat itu, sambil berdagang,
para pedagang Arab juga
melakukan penyebaran agama
Islam. Dalam aktivitas itu, mereka
mengenal bahasa Melayu karena
banyak berinteraksi dengan
penduduk Asia Tenggara yang
sehari-harinya menggunakan
bahasa Melayu. Ketika kembali
ke tempat asalnya, pada akhirnya
mereka tetap fasih menggunakan
bahasa Melayu sehingga secara
tidak langsung bahasa Melayu
juga berkembang di sana.
Saat ini, para pedagang di
Kota Madinah dan Makkah mahir
menggunakan bahasa Indonesia.

Hal ini terbukti dengan adanya
aktivitas jual beli antara jemaah
asal Indonesia dan pedagang Arab
dengan menggunakan bahasa
Indonesia. Meskipun sebagian
jemaah Indonesia pandai berbahasa
Arab, pedagang Arab lebih suka
bertutur dengan bahasa Indonesia.
Mereka pun mampu melakukan
aktivitas tawar-menawar dengan
menggunakan bahasa Indonesia.
Pedagang Arab berusaha
untuk bisa berbahasa Indonesia
dengan baik. Hal ini adalah
upaya mereka dalam memikat
pelanggan yang sebagian besar
berasal dari Indonesia. Selain itu,
dengan menggunakan bahasa
Indonesia, transaksi pun dapat
berlangsung dengan lancar.
Saat ini, bahasa Indonesia
sudah menjadi bahasa kedua di
negara penghasil air zam zam
itu. Di sana, bahasa yang sering
digunakan dalam berkomunikasi
adalah bahasa Arab, bahasa
Indonesia, dan bahasa Inggris.
Pada awal tahun 1990, cerita
tentang pedagang pasar di Kota
Makkah yang menggunakan
bahasa Indonesia sebagai sarana
komunikasinya sangat populer
disampaikan oleh para jemaah

haji. Orang tua yang menunaikan
ibadah haji membawa oleholeh tidak hanya berupa cerita
tentang aktivitas beribadah,
tetapi juga tentang aktivitas
tuturan yang terjadi di pasar
setempat, yaitu Pasar Seng.
Pasar ini dianggap sebagai surga
belanja bagi jemaah haji dan
umrah. Meskipun komunikasi
yang dilakukan tidak terlalu
cair, setidaknya pedagang Arab
tersebut memiliki perbendaharaan
kosakata yang cukup untuk
melakukan tawar-menawar
dengan pembeli. Kadang-kadang
para pedagang meneriakkan
kosakata bahasa Indonesia untuk
menarik minat konsumen yang
berasal dari negara Indonesia.
Cara ini dianggap efektif sehingga
para pedagang tersebut terus
berusaha menggunakan bahasa
Indonesia selama bertransaksi.
Sayangnya, sejak akhir 2008,
pasar ini digusur karena dijadikan
perluasan Masjidilharam. Pasar
Seng, yang dulu menjadi “surga
belanja” bagi jemaah yang berhaji
atau berumrah, kini tinggal
kenangan. Keberadaan Pasar
Seng di Arab Saudi menjadi
kebanggaan tersendiri bagi
rakyat Indonesia karena bahasa
Indonesia digunakan dalam
aktivitas jual beli di sana. Tidak
berlebihan rasanya jika hal itu
menandakan bahwa bahasa
Indonesia berterima di mana
pun dan dalam konteks aktivitas
apa pun, tidak hanya aktivitas
agama, politik, dan hubungan
internasional, tetapi juga aktivitas
perdagangan. Salam. n
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APRESIASI

Keyna
Keyna

Si Pendongeng Cilik

Diah Meutia Harum

A

dik-adik Sahabat
Bastera, kali ini kita
akan berkenalan dengan
Keyna Malva Zita
Salsabila yang biasa dipanggil
Keyna. Keyna adalah seorang
gadis cilik dari Kota Metro yang
sarat prestasi. Sahabat Bastera
tentunya penasaran, apa sajakah
prestasinya? Mari kita mengenal
lebih dekat lagi dengan Keyna!
Keyna merupakan anak kedua
dari dua bersaudara pasangan
Bapak Joni Arifin dan Ibu Fisa
Ruziana Nurfaika yang lahir
di Kediri, Jawa Timur, pada
tanggal 1 Maret 2008. Saat
ini, Keyna duduk di kelas V SD
Muhammadiyah Metro Pusat,
Lampung. Sejak duduk di bangku
kelas I, ia selalu berprestasi
dan masuk dalam peringkat
lima besar. Keyna pun sering
mengikuti olimpiade IPA mewakili
sekolahnya meskipun belum
berhasil meraih gelar juara.
Keyna menyukai pelajaran sains
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karena ia bercita-cita untuk
menjadi seorang dokter.
Adik-adik, Keyna yang
saat ini berumur sepuluh
tahun memiliki banyak
kegemaran, antara
lain membaca, menulis,
menggambar, dan bermain
sepatu roda. Kegemaran
membaca Keyna telah
membawanya menjuarai berbagai
perlombaan. Salah satunya
menjadi pemenang I pada Lomba
Mendongeng Bagi Siswa SD SeProvinsi Lampung yang diadakan
oleh Kantor Bahasa Lampung
pada tahun 2017. Kepiawaiannya
dalam mendongeng berhasil
membuat juri menjatuhkan
pilihan pendongeng terbaik pada
Keyna hingga membawanya
mengikuti lomba sejenis untuk
tingkat regional Sumatera
mewakili Provinsi Lampung
di Padang, Sumatera Barat,
pada September 2017.
Kegemarannya dalam
menggambar dan mewarnai
pernah mengantarkannya
menjadi pemenang I Lomba
Mewarnai Se-Kota Metro.
Prestasi yang ditorehkan Keyna
lainnya ialah menjadi pemenang
II saat mengikuti lomba Dai Cilik
Se-Kota Metro pada tahun 2018.
Dalam bidang olah raga sepatu
roda, ia pun pernah mengikuti
Lomba Sepatu Roda Se-Provinsi

Lampung pada tahun 2017 dan
keluar sebagai pemenang III.
Keyna juga pernah mengikuti
lomba sepatu roda tingkat
nasional meskipun saat itu belum
berhasil mendapat gelar juara.
Sahabat Bastera, prestasi
dalam mendongeng dan
mewarnai dimulai sejak Keyna
berusia sangat belia, yaitu
ketika duduk di bangku taman

kanak-kanak. Pada awalnya,
Keyna adalah seorang yang
pemalu, ia bahkan tidak berani
tampil berbicara di hadapan
orang banyak. Berkat bimbingan
dan dorongan dari guru-guru
dan orang tua, Keyna akhirnya
menjadi percaya diri. Keyna
banyak belajar mengenai
keterampilan berbicara di
depan publik dari gurunya Ibu
Maymunah, salah seorang guru
SD Muhammadiyah Metro Pusat.
Dalam bidang menulis,
Keyna pernah mengikuti
pelatihan menulis yang
diadakan oleh Media Guru yang
diselenggarakan di Jambi. Dalam
pelatihan tersebut, Keyna banyak
belajar tentang teknik menulis
dan mengembangkan ide menjadi
tulisan. Selain itu, Keyna juga
banyak mengikuti latihan menulis
baik yang diselenggarakan oleh
sekolah maupun di luar sekolah.
Setelah mengikuti beberapa
kegiatan pelatihan menulis,
Keyna telah mampu membuat
dua judul buku karangannya
sendiri. Buku pertama berjudul
Fajar di Gunung Bromo dan buku
kedua berjudul Persahabatan
Yang Indah. Hebat bukan?
Adik-adik sahabat Bastera
pasti ingin tahu apa yang ditulis
Keyna dalam bukunya, ya? Buku
karya Keyna yang pertama
berkisah tentang perjalanan
Keyna bersama keluarga ke
rumah nenek yang berada di
Jawa Timur. Selama berlibur,
Keyna banyak mengunjungi
tempat wisata yang indah di
wilayah Jawa Timur. Keindahan
alamnya tidak kalah dari tempat
wisata yang ada di luar negeri
lho! Dalam Buku tersebut Keyna

membagikan pengalamannya
ketika mengunjungi Gunung
Bromo. Gunung yang memiliki
hamparan pasir luas itu memiliki
suhu yang sangat dingin
sehingga para wisatawan harus
menggunakan jaket tebal untuk
menahan terjangan angin gunung
yang sangat dingin. Pengunjung
yang datang menikmati
pemandangan Gunung
Bromo sangat menantikan
pemandangan indah saat
matahari baru saja terbit. Sangat
menakjubkan! Hal itu membuat
kita mensyukuri karunia Tuhan.
Setelah Fajar Di Gunung Bromo
terbit, Keyna menulis buku kedua
yang berjudul Persahabatan
Yang Indah. Buku ini bercerita
tentang tiga orang sahabat yang
ke mana pun selalu bersama.
Sesekali ketiga sahabat ini
bertengkar, tetapi tidak membuat
persahabatan mereka putus.
Keyna sebagai anak yang mudah
bergaul memiliki banyak teman
di sekolah, baik itu kakak kelas
maupun adik kelas. Lika-liku
persahabatan ini yang dibagikan
Keyna untuk adik-adik pembaca

bukunya. Adik-adik, buku
yang ditulis oleh Keyna sudah
diserahkan langsung kepada
Presiden kita, Bapak Jokowi lho.
Keyna juga berkesempatan untuk
mewawancarai Bapak Jokowi
sebagai bagian dari tugasnya
sebagai reporter cilik dari SD
Muhammadiyah, Metro Pusat.
Untuk menjadi reporter cilik
itu ternyata tidaklah mudah.
Keyna harus mengikuti
audisi terlebih dahulu yang
diselenggarakan oleh Harian
Lampung Post. Setelah Keyna
terpilih, ia beberapa kali
mewawancarai orang-orang
penting seperti Gubernur
Lampung, Rektor Institut
Teknologi Sumatra, Walikota
Metro, masih banyak lagi lainnya.
Bagaimana, Adik-adik
tentunya ingin mengikuti
jejak Keyna bukan? Rahasia
keberhasilan Keyna ternyata
ada pada ketekunan dan juga
doa orang tua lho. Dengan
ketekunan dalam belajar serta
doa orang tua tentunya akan
membantu kita meraih apa
yang kita cita-citakan. n
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BINCANG-BINCANG

FADILA HANUM

PENULIS BUKU CERITA ANAK
Ratih Rahayu

F

adila Hanum
merupakan seorang
penulis cerita anak
yang cukup produktif.
Ia lahir di Lampung 32
tahun yang lalu. Selain menulis
cerita anak, ia mengajar di salah
satu sekolah dasar Islam terpadu
di Bandarlampung. Buku cerita
yang telah dihasilkannya antara
lain: Dongeng Anak Simbiosis
Hipo yang Baik Hati (2014);
Dongeng Anak, Hap! Hap! Hap!
(2015); Setan? Siapa Takut!
(2015); Kisah Anak Pahlawan
Bumi (2015); Fabel Hewan
Bawah Tanah (2015); Dongeng
Petualangan Orange (Sampah
Plastik) (2015); dan Kisah Anak
Islami Kesatria Cilik (2016); Fabel
Hewan Dalam Laut (2016).
Kali ini, redaksi majalah Bastera
berkesempatan untuk bertemu dan
berbincang-bincang dengan Fadila
Hanum seputar dunia kepenulisan
cerita anak yang ia geluti.
Apa yang melandasi Ibu
menulis cerita anak?
Semua itu berawal ketika saya
mulai menjadi guru sekolah dasar
pada tahun 2011. Murid-murid di
sekolah tempat saya mengajar
menjadi sumber inspirasi dalam
menulis cerita anak. Pengalaman
atau kisah menarik yang saya
dapat saat bersama mereka saya
tuangkan ke dalam cerita yang
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saya tulis. Awalnya, saya mencoba
untuk mengirimkan salah satu
karya saya ke koran lokal di
Lampung. Alhamdulillah, cerita
saya dimuat di koran tersebut.
Sejak itulah, saya mencoba fokus
menulis cerita anak. Tujuan awal
saya menulis cerita anak adalah
sebagai sumbangsih nyata saya
untuk ikut memberikan nilai-nilai
positif pada anak-anak Indonesia.
Prestasi apa saja yang
pernah Ibu raih?
Saya pernah meraih
penghargaan Islamic Book
Awards 2016 untuk kategori buku
anak nonfiksi. Salah satu buku
saya yang meraih penghargaan
dalam ajang tersebut, yaitu buku
yang berjudul Pahlawan Bumi.
Berapa banyak buku cerita anak
yang telah Ibu hasilkan?
Sampai saat ini, saya tidak
tahu pasti mengenai jumlah
buku cerita anak yang telah
saya ciptakan. Mungkin, ada
sekitar 40-an judul cerita anak
yang telah saya hasilkan.
Dapatkah Ibu ceritakan suka duka
menjadi penulis buku cerita anak?
Selama menjadi penulis
buku cerita anak sudah banyak
suka duka yang saya rasakan.
Pengalaman yang menyenangkan
yang saya peroleh ialah ketika
hasil karya saya mendapat
respon positif dari para pembaca,
khususnya anak-anak. Kesan dan

Fadila Hanum
Tempat dan Tanggal Lahir:
Lampung Selatan, 27 Juli 1987
Pendidikan:
S1 Agribisnis Pertanian
Universitas Lampung
Pekerjaan:
Guru SDIT Permata Bunda I
Suami:
Arif Wahyu Wibowo
Anak:
Wafa Tamimatu Ufaira
tanggapan mereka terhadap buku
yang saya tulis merupakan suatu
kebahagiaan dan kebanggaan
bagi saya. Pengalaman tidak
menyenangkan atau duka menjadi
penulis cerita anak yang saya
rasakan, yaitu ketika buku yang
telah saya kirimkan ke penerbit
tidak kunjung diterbitkan.
Bahkan ada yang sampai enam
tahun belum juga diterbitkan
padahal naskah tersebut telah
disetujui oleh penerbit.
Menurut Ibu, apakah profesi menjadi
penulis cerita anak merupakan
profesi yang menjanjikan?
Dilihat dari sisi materi,
profesi sebagai penulis

cerita anak sesungguhnya
cukup menjanjikan. Terlebih
lagi bila kita melihat kondisi
masyarakat saat ini. Saat ini,
kesadaran masyarakat untuk
memberi “makanan bergizi”
bagi kebutuhan otak anakanaknya semakin baik. Banyak
orang tua yang memilih untuk
membelikan anak-anaknya
buku cerita anak dibanding
mainan yang kurang mendidik.
Oleh karena itu, saat ini banyak
penerbit di Indonesia berlombalomba untuk menerbitkan
buku cerita anak yang menarik
dengan segala variasinya.
Menurut saya, ketika menulis
buku anak berarti kita ikut
memberikan nilai-nilai positif
pada anak-anak. Bagi saya, hal
tersebut merupakan sesuatu
yang jauh lebih bernilai daripada
mengukurnya dari sisi materi.
Saya pun berpendapat bahwa
profesi ini dapat memberikan
saya kebahagiaan meskipun
buku yang telah saya ciptakan
itu kurang mendapat sambutan
dan tidak laku di pasaran.
Bagaimana proses kreatif
Ibu dalam menulis?
Saat menulis cerita anak, saya
tidak mengalami kesulitan dalam
menemukan ide dan isi ceritanya.
Menurut saya, ide cerita bisa
didapatkan dari mana pun dan
kapan pun. Dari apa yang saya
lihat, dengar, dan rasakan bisa
menjadi ide cerita-cerita anak
yang saya hasilkan. Biasanya,
ide cerita yang didapat kemudian
dikumpulkan dan segera dicari
data-data pendukungnya, lalu
mulailah saya tuangkan dalam
bentuk tulisan. Selanjutnya saya
berusaha fokus pada apa yang

ditulis dan setelah itu langkah
selanjutnya adalah membaca
tulisan sendiri lalu merevisinya.
Apa saja kiat-kiat dalam membuat
cerita anak yang baik?
Ada beberapa hal yang dapat
dilakukan dalam menulis cerita
anak, yaitu gunakan bahasa yang
sederhana, singkat,
jelas, dan padat. Penulis
sebaiknya menghindari
kalimat yang bersifat
menggurui atau yang
biasa diucapkan oleh
orang dewasa, misalnya
ucapan dari orang tua
yang digambarkan dalam
kutipan cerita berikut.
“Kenapa harus
merapikan kamar
terus? Kan capek.”
“Kamar yang bersih
akan membuat kita
betah di kamar. Lagipula
kalau kamar kotor kan
banyak kuman. Nanti
lama-lama bisa sakit.
Kebersihan itu pangkal
kesehatan,” jelas Mama.
Tokoh orang dewasa
memang lumrah ada
dalam cerita anak-anak, tetapi akan
lebih baik apabila keberadaannya
lebih sedikit atau bahkan tidak
ada sama sekali. Coba kita
perhatikan kutipan dialog berikut!
“Kenapa harus merapikan
kamar terus? Kan capek.”
“Iya, sih. Tapi kalau kamar
kita bersih kan nyaman,”
sahut Kak Nabil.
“Iya juga ya, Kak.”
“Iya, nggak banyak kuman juga.”

Apa saran Ibu Fadila bagi
para penulis pemula?
Saran saya bagi para penulis
pemula adalah banyak-banyaklah
membaca buku anak sebagai
sarana pembanding. Selain itu,
para penulis pemula janganlah
ragu untuk mulai menulis,

jangan tunggu nanti tapi
mulailah dari sekarang juga.
Sahabat Bastera, itulah
Ibu Fadila Hanum, seorang
penulis cerita anak dari
Provinsi Lampung yang ingin
ikut memberi sumbangsih
nyata bagi dunia pendidikan
berupa penanaman nilainilai karakter positif bagi
anak-anak Indonesia melalui
cerita anak yang ditulisnya.
Semoga menginspirasi. n

Bukankah terlihat bedanya
apabila kedua kutipan
tersebut dibandingkan?
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SISI LAIN

Sugeng,
Membangun
Budaya Baca
melalui Motor
Pustaka
M. Andri Zulfadli

M

embangun dan
menumbuhkan budaya
baca pada masyarakat
Indonesia memerlukan
pemikiran dan aksi yang serius dari
semua elemen bangsa. Banyak usaha
yang telah dilakukan pemerintah dan
masyarakat. Salah satunya mendirikan
perpustakaan. Keberadaan
perpustakaan di tengah masyarakat
sangat diperlukan sebagai sarana
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Berbagai ilmu pengetahuan dapat
diperoleh dengan membaca buku di
perpustakaan. Sayangnya, tidak banyak
masyarakat yang memanfaatkan
perpustakaan. Saat ini, masyarakat
modern enggan pergi ke perpustakaan
karena fungsinya telah tergantikan
dengan gawai yang berbasis teknologi
digital yang mumpuni. Sementara
itu, ada juga masyarakat yang masih
belum mengetahui fungsi dan manfaat
perpustakaan, terutama masyarakat
yang tinggal di pedesaan. Hal inilah
yang menginspirasi Sugeng Hariyono,
pemuda kelahiran Ponorogo, untuk
mendirikan perpustakaan keliling
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yang dinamainya Motor Pustaka.
Setiap hari Sugeng berkeliling Desa
Klaten, Kecamatan Penengahan,
Kabupaten Lampung Selatan, untuk
mengajak masyarakat membaca.
Ide pendirian Motor Pustaka ini
berawal ketika pemuda petualang ini
merasa jenuh dengan kegiatannya
sehari-hari sebagai penambal ban di
sebuah bengkel. Ia ingin mengisi waktu
senggangnya dengan membaca. Namun,
keinginan tersebut tidak kunjung
terwujud. Jangankan untuk mencari
perpustakaan terdekat, masyarakat
di sekitar tempat tinggalnya pun
rupanya tidak mengenal perpustakaan.
Kemudian muncullah idenya untuk
mendirikan sebuah perpustakaan,
baik untuk mengadopsi kepentingan
sendiri maupun untuk menyediakan
sarana bagi warga sekitar.
Sugeng pun membulatkan tekadnya
mendirikan perpustakaan. Di tengah
keterbatasan keadaannya, ia mencari
jalan agar keinginannya ini dapat
terwujud. Ia pun membuat langkahlangkah perencanaan. Hal pertama yang
dilakukannya adalah membeli kendaraan
bermotor dari tukang rongsokan dengan
uang hasil kerja kerasnya sebagai
penambal ban. Ia lalu memperbaiki
motor tersebut. Kemudian, ia mencari
dan mengumpulkan buku-buku bacaan
yang diperolehnya dari hasil berkeliling
ke tetangga-tetangga. Pada Maret 2014,
Motor Pustaka mulai resmi beroperasi.
Pada awalnya, ide membuat Motor
Pustaka dengan cara berkeliling
kampung ini dianggap aneh oleh
masyarakat setempat. Ia sering
dianggap sebagai penjual barang yang
sedang menjajakan dagangannya.
Namun demikian, hal tersebut tidak
menyurutkan semangatnya untuk
menebarkan ilmu kepada masyarakat.
Hari demi hari pun dijalaninya,

masyarakat
mulai senang dan
selalu menunggu
kedatangannya.
Kegembiraan Sugeng
terhadap respon positif masyarakat
akan pentingnya kehadiran Motor
Pustaka berlangsung sementara
karena masyarakat merasa jenuh
dengan buku bacaan yang
dibawanya hanya berjumlah 60
eksemplar. Itu pun belum beragam.
Hal ini menuntutnya berpikir
keras untuk mendapat tambahan
koleksi buku bacaan. Lalu, ia
berkeliling mengunjungi rumahrumah warga untuk mencari
dan mendapatkan buku-buku
yang lebih beragam. Akhirnya,
terkumpul sejumlah buku bacaan
“baru” bagi masyarakat. Namun,
itu ternyata belum mencukupi
koleksi Motor Pustaka.
Keadaan tersebut membuat
Sugeng berpikir lebih keras
lagi mencari jalan keluar untuk
menambah koleksi buku bacaan.
Ia menyebar informasi tentang
keberadaan Motor Pustaka di media
sosial. Usahanya membuahkan
hasil. Para donatur mulai tertarik
untuk menyumbangkan bukubuku. Jumlah koleksi buku bacaan
Motor Pustaka pun semakin banyak.
Perpustakaan keliling itu mulai
dikenal masyarakat luas. Sugeng
bersyukur bahwa perjuangannya
untuk mencerdaskan kehidupan
masyarakat selama ini ternyata
membuahkan hasil. Ia berharap
bahwa apa yang telah dilakukannya
dapat menjadi inspirasi bagi
masyarakat yang lain.
Kemampuan Terbatas,
Semangat Tiada Batas
Semboyan inilah yang
menginspirasi dan menjadi

diri dan hidup pada
masa mendatang.

Sebaik-baik Manusia
adalah yang Paling Bermanfaat
bagi Orang Lain

penyemangat bagi Sugeng.
Ia menyadari bahwa setiap
manusia diciptakan dengan
memiliki berbagai kelebihan dan
kekurangan. “Meskipun banyak
kekurangan dan keterbatasan, kita
seharusnya tetap bersemangat
untuk melakukan kebaikan kepada
sesama manusia,” ujarnya. Bagi
Sugeng, setiap warga Indonesia
mempunyai hak untuk memperoleh
informasi dan ilmu pengetahuan
dari mana pun. Selain itu, untuk
mewujudkan keinginan dan
cita-cita, setiap manusia harus
memiliki perencanaan dalam hidup.
Dengan perencanaan yang baik,
langkah untuk mewujudkan citacita tersebut tahap demi tahap
akan terealisasi dengan baik. Di
samping membuat perencanaan
yang baik, dibutuhkan juga
keseriusan dalam melakukan
sesuatu. Pesan pemuda yang
sekarang menjadi viral ini kepada
masyarakat Indonesia adalah
jangan malas dalam menambah
ilmu karena ilmu sangat penting
untuk meningkatkan kualitas

Nukilan hadis ini menjadi
kalimat yang cocok untuk
menggambarkan sosok Sugeng.
Lelaki itu menanamkan sebuah
falsafah dalam dirinya bahwa “jika
kita membuat orang lain tersenyum,
kita juga akan dibuat tersenyum
oleh orang lain”. Kegigihan
seseorang dalam menekuni
bidangnya akan membuahkan
hasil yang baik. Umumnya kita
pasti akan mengalami kesulitan
ketika memulai suatu kebaikan.
Namun, usaha yang kita lakukan
akan membuahkan hasil jika kita
melakukannya dengan tulus dan
serius. Mudah-mudahan usaha
yang telah dilakukan oleh Sugeng
dalam rangka menumbuhkan
minat baca kepada masyarakat
menjadi teladan bagi masyarakat
lain sehingga akan banyak tumbuh
beragam konsep perpustakaan.

Sumber: Wawancara tertulis
dengan Sugeng Hariyono
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SASTRA DUNIA

Shahrazad, Gadis Cerdik
dalam Kisah 1001 Malam
Diah Meutia Harum

S

ahabat Bastera tentunya
tahu tentang kisah Aladdin
dan Lampu Wasiat,
bukan? Kisah Aladdin
telah difilmkan berulang kali oleh
rumah produksi Disney. Nah,
ternyata kisah Aladdin dan Lampu
Wasiat berasal dari Dongeng 1001
Malam, sebuah dongeng klasik
Arab yang telah berumur ratusan
tahun. Dongeng ini berbentuk
cerita berbingkai, yaitu cerita
yang dibingkai dalam cerita atau
cerita dalam cerita. Cerita yang
menarik dan menggugah tidak
hanya bingkai ceritanya, tetapi
juga cerita-cerita di dalamnya yang
cukup fantastis dan bermakna.
Kisah “Seribu Satu Malam”
atau disebut juga Kitab 'alflayla wa layla adalah kumpulan
cerita Timur Tengah dan Asia
Selatan. Cerita rakyat ini disusun
dalam bahasa Arab pada zaman
keemasan Islam. Edisi dalam
bahasa Inggrisnya berjudul
Arabian Nights atau The Arabian
Nights Entertainment (1706).
“Dongeng 1001 Malam”
dikumpulkan selama berabad-abad
oleh berbagai penulis, penerjemah,
dan sarjana dari Timur Tengah, Asia
Tengah, dan Afrika Utara. Cerita ini
sendiri jejaknya berasal dari cerita
Arab kuno abad pertengahan,
Persia, India, Turki, Mesir, dan
Mesopotamia. Secara khusus,
banyak cerita rakyat yang terdapat
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dalam dongeng ini berasal dari era
kekhalifahan, sementara yang lain,
terutama cerita berbingkai, paling
banyak diambil dari cerita rakyat
Persia yang berjudul Hezar Afsan
Pahlavi (A Thousand Tales) dan
beberapa juga diambil dari cerita
rakyat India. Para peneliti menduga,
kisah ini berasal dari sekitar abad
ke-9, meskipun manuskrip Arab
tertua berasal dari abad ke-14.
Kisah 1001 Malam dalam
semua versinya diawali dengan
kisah Raja Shahryar dan istrinya
Shahrazad. Cerita bingkai yang
terdapat dalam kisah tersebut
diceritakan untuk melanjutkan
kisah asli, ada yang berbingkai
dalam cerita lain dan ada pula
kisah yang utuh tanpa dibingkai
dengan cerita lain. Beberapa
edisi hanya berisi beberapa ratus
malam, tetapi ada juga edisi lain
yang berisi 1001 cerita atau lebih.
Alkisah, seorang raja di daratan
Persia bernama Shahryar dikunjungi
oleh adiknya Shahzaman.
Shahzaman sejak kedatangannya,
selalu bermuram durja sehingga
raja Shahriyar mengajaknya berburu
untuk menghilangkan sedih hatinya.
Ajakan berburu Raja Shahryar
tidak dituruti dan ia memutuskan
untuk berdiam di istana. Hal ini
malah membuatnya menjadi saksi
saat kakak iparnya berselingkuh.
Shahzaman pun lantas mengadukan
kepada kakaknya. Raja Shahryar
marah dan memergoki istri dan
kekasihnya, kemudian langsung

memancung keduanya.
Terbakar oleh rasa dendam, Raja
Shahryar memerintahkan kepada

wazir (perdana menteri) mencari
gadis untuk dinikahi kemudian
keesokan sorenya dihukum
pancung. Hal itu berlangsung
beberapa lama sehingga
keberadaan gadis muda semakin
sedikit. Keadaan tersebut membuat
wazir kesulitan mencari gadis-gadis
muda. Shahryar pun meminta hal itu
dilakukan tiga hari sekali. Akhirnya
putri wazir yang bernama Syahrazad
meminta untuk menikah dengan

sang Raja Shahryar tanpa paksaan.
Shahryar menikahi Syahrazad.
Dunyazad, adik Shahrazad
memohon kepada raja agar
berkenan mengabulkan
permintaannya untuk
mendengarkan cerita yang
terakhir kalinya dari sang kakak.
Raja Shahryar pun memenuhi
permintaan tersebut. Ia bahkan ikut
mendengarkan cerita Syahrazad.
Shahrazad biasa mendongengi
adiknya sebelum tidur.
Suatu hari setelah melewati satu
hari menikah akhirnya Syahrazad
luput dari hukuman pancung dan
pada malamnya mulailah Syahrazad
bercerita kepada Dunyazad dan
Raja Shahryar sehingga pagi
hari, ceritapun tertunda karena
kantuk menyerang mereka semua.
Keesokan harinya Raja Shahryar
merasa penasaran dengan cerita
Syahrazad yang menggantung
tak selesai tersebut, sehingga
hukuman pancung pun ditunda
agar Raja Shahryar bisa mendengar
kelanjutan kisah Syahrazad.
Syahrazad bercerita terus
setiap malam dan selalu berakhir
menggantung (suspense) di pagi
hari. Cerita yang disampaikan
Syahrazad selalu berupa cerita
dalam cerita sehingga meskipun
satu cerita selesai bingkai ceritanya
tak pernah selesai. Cerita-cerita
yang dikisahkan Syahrazad
adalah dongeng yang kita kenal
seperti “Aladdin dan Lampu
Wasiat”, “Sinbad Sang Pelaut”,
“Ali Baba”, “Harun Al Rasyid”, dan
“Abunawas”, dan sebagainya.
Akhirnya selama 1001 malam
Syahrazad terbebas dari hukuman
pancung bahkan Raja Shahryar

membatalkan hukuman tersebut.
serta Syahrazad akhirnya
tetap menjadi permaisuri yang
dicintainya dan juga dicintai oleh
rakyatnya, terutama para gadis
yang merasa selamat dari aturan
yang mengerikan tersebut.
Beberapa cerita Dongeng
1001 Malam, khususnya "Lampu
Aladdin", "Ali Baba dan Empat
Puluh Pencuri" dan “Tujuh
Perjalanan Sinbad Si Pelaut”,
berasal dari cerita rakyat lisan
suku Maronit, Aleppo, sedangkan
yang lainnya berasal dari
dongeng Timur Tengah. Hampir
dapat dipastikan cerita rakyat
yang terdapat dalam dongeng
tersebut adalah cerita asli dan
bukan bagian dari Dongeng 1001
malam dalam versi bahasa Arab,
namun cerita itu dimasukkan ke
dalam kumpulan tersebut oleh
Antoine Galland. Antoine Galland
adalah seorang orientalis bangsa
Prancis yang menerjemahkan
cerita ini ke dalam bahasa Prancis.
Penerjemahan dalam bahasa
Inggris dilakukan oleh Edward
Lane dan diikuti Sir Richard
Burton pada abad ke-19.
Sumber dari abad ke-10
menyebutkan kisah dalam dongeng
ini menyinggung kisah yang berasal
dari Persia yang berjudul Hezar
Afsaneh (Kitab dari Seribu Kisah)
yang bercerita tentang kisah raja,
wazir, dan anak perempuan wazir
yang bernama Shahrazad dan
Dunyazad. Karakter yang sama
muncul dalam cerita bingkai Seribu
Satu Malam, meskipun di sini
karakter utama berkisah tentang
dua saudara, raja-raja Sassanid,
yaitu Shahzaman dan Shahriyar.

Salah satunya berada di Samarkand
dan yang lainnya berada di India
dan China, tetapi kedua cerita
tersebut memiliki kesamaan,
yaitu istri mereka tidak setia.
Di antara kisah-kisah dalam
rangkaian Kisah 1001 Malam
yang diyakini berasal dari Persia
adalah kisah cinta dan dongeng,
yang umumnya berkisah tentang
div (iblis), dan pari (peri), serta
binatang magis. Cerita lain, seperti
The Horse Ebony, walaupun
dimulai dengan deskripsi yang
mirip dengan tradisi Persia,
tetap diyakini berasal dari India.
Kuda Ebony yang juga dikenal
sebagai The Magic Horse,
adalah kuda ajaib yang disajikan
sebagai hadiah kepada Raja
Persia. Diceritakan pewaris raja
duduk di atas kuda hitam untuk
menguji sihir kuda tersebut dan
terbang ke langit. Dia melihat
negara lain (Yaman), lalu jatuh
cinta dengan seorang putri.
Setelah melakukan serangkaian
petualangan ia kembali ke istana
ayahnya dan menikahi sang putri.
Indonesia juga mengenal kisah
yang mirip dengan Dongeng
1001 Malam yang berjudul Tantri
Kamandaka. Beberapa adegan
fabel yang terdapat dalam kisah itu
terukir di dinding candi di Indonesia
yang diduga menjadi pengajaran
moral di kalangan masyarakat
pada masa itu. Nah, bagaimana
Sahabat Bastera, menarik bukan? n
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KLINIK BAHASA
Ruang Praktik Dokter Bahasa (RPDB) di bawah asuhan Ibu Kiki Zakiah Nur
akan menjawab pertanyaan seputar bahasa Indonesia dan permasalahannya.
Sahabat Bastera dapat mengirimkan pertanyaan melalui alamat posel: bastera.kbl@gmail.com. Tuliskan pertanyaanmu disertai identitas
diri. Jangan lupa mencantumkan RPDB di pojok kanan atas, ya!

Kiki Zakiah Nur
Pertanyaan:
Assalamualaikum, Bu Kiki. Saya
mahasiswa sebuah perguruan tinggi
di Pringsewu. Saya membaca majalah
Bastera edisi perdana dan saya melihat
ada rubrik “Klinik Bahasa” yang Ibu
asuh. Saya tertarik pada rubrik ini
dan ingin bertanya
tentang penulisan
Strata 2. Saya melihat
ada ketidakseragaman
penulisannya di
masyarakat, ada yang
menuliskan S-2 dan
S2. Nah, Bu Kiki, di
antara kedua bentuk
itu, manakah yang
benar? Terima kasih.
Faradila, Pringsewu
Jawaban:
Waalaikumsalam.
Memang selama ini
kita melihat bahwa
masyarakat tidak
seragam dalam
menuliskan jenjang
pendidikan, baik
program sarjana,
yaitu strata satu
maupun program
pascasarjana, yaitu
strata dua dan strata
tiga. Ada masyarakat
yang menuliskannya S1, S2, dan S3
tanpa menggunakan tanda hubung.
Akan tetapi, di sisi lain kita juga
melihat bahwa ada masyarakat yang
menuliskannya S-1, S-2, dan S-3
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dengan menggunakan tanda hubung.
Jenjang pendidikan program sarjana
dan pascasarjana lebih tepat ditulis
dengan menggunakan tanda hubung
jika tulisannya disingkat, yaitu S-1,
S-2, dan S-3, bukan S1, S2, dan S3.
Huruf S pada singkatan itu merupakan
singkatan berhuruf kapital yang
dirangkaikan dengan unsur lain yang
tidak sejenis, yakni angka 2. Angka
di belakang S bukan menyatakan
jumlah, melainkan menyatakan tingkat,
yakni tingkat pertama, kedua, dan
ketiga. Demikianlah penjelasan untuk
pertanyaan adik Faradila. Semoga rasa
penasaran adik dapat terjawab. Salam.
Pertanyaan:
Assalamualaikum, Bu Kiki. Saya
seorang siswa SMA di Bandarlampung
dan pengguna media sosial yang
aktif. Saya amati banyak sekali
penggunaan unsur bahasa
asing, terutama bahasa
Inggris, di media sosial.
Bagaimana dengan
hal ini, Bu? Bolehkah
kita menggunakan
bahasa asing? Jika boleh,
bagaimanakah penggunaan
bahasa asing tersebut jika
dituliskan? Terima kasih.
Dina Muthia Rahayu, Bandarlampung
Jawaban:
Waalaikumsalam. Adik Dina, jika
kita belum atau tidak mengetahui
bentuk padanan pada unsur
bahasa asing yang kita gunakan,

kita dapat mencari padanan bahasa
Indonesia atau menyerap unsur bahasa
asing sesuai dengan kaidah yang
berlaku, seperti yang diatur di
dalam buku Pedoman Umum
Ejaan Bahasa Indonesia
(PUEBI) dan Pedoman
Umum Pembentukan Istilah.
Selain itu, dapat juga dilihat
buku Pengindonesiaan
Kata dan Ungkapan
Asing. Akan tetapi,
jika unsur bahasa
asing yang kita
gunakan itu belum
ada padanan bahasa
Indonesianya, kita dapat
menggunakan bahasa
asing tersebut sesuai dengan
bentuk asingnya. Dalam
penulisannya, tentu saja
harus sesuai dengan
kaidah yang tercantum
di dalam PUEBI. Di dalam

buku itu dijelaskan bahwa unsur bahasa
asing yang dituliskan di dalam kalimat
bahasa Indonesia harus ditulis dengan
menggunakan huruf miring, misalnya
kalimat Erwin pengguna media sosial
Facebook yang sangat aktif. Kata
Facebook tersebut harus ditulis dengan
menggunakan huruf miring karena
merupakan unsur bahasa asing, yakni
bahasa Inggris. Demikian penjelasan
yang dapat saya berikan, saya berharap
sikap positif adik terhadap bahasa
Indonesia dapat terus dipertahankan,
bahkan ditingkatkan serta diikuti oleh
seluruh masyarakat Indonesia, terutama
kalangan generasi muda. Salam. n
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KLINIK BASTERA

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
RPBS di pojok kanan atas, ya!

Pertanyaan
Assalamualaikum Ki Sarman.
Saya seorang siswa SMP di Lampung
Barat. Saya masih bingung dengan
istilah majas dan gaya bahasa. Samakah
arti dari kedua istilah tersebut?
Terima kasih, Rasya Ramadhani
Jawab
Waalaikumsalam
Rasya yang baik, majas memang
masih sering disebut juga gaya
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bahasa. Majas sesungguhnya bukan
gaya bahasa, melainkan bagian dari
gaya bahasa. Menurut Anton M.
Moeliono, penggunaan istilah gaya
bahasa yang sering bertumpang
tindih dengan majas itu berasal
dari penerjemahan yang keliru dari
kosakata Belanda, yaitu stylfiguur.
Majas sesungguhnya berarti bahasa
yang maknanya melampaui batas
yang lazim. Hal ini disebabkan oleh
pemakaian kata yang khas atau karena
pemakaian bahasa yang menyimpang
dalam kelaziman ataupun karena
rumusannya yang jelas. Majas erat
kaitannya dengan diksi yang akan
memperkuat gaya bahasa. Jadi, majas
juga merupakan alat untuk menunjang
gaya bahasa. Pada umumnya, majas
dibedakan menjadi menjadi tiga
jenis: (1) majas perbandingan, seperti
simile atau umpamaan, metafora
atau kiasan, analogi, penginsanan;
(2) majas pertentangan, seperti
ironi, hiperbola, litotes; (3) majas
pertautan, seperti metonimia,
sinekdoke, kilatan, dan eufemisme.

Pertanyaan
Ki, saya seorang siswa SMP di
Bandarlampung. Saya sering mendengar
istilah puisi konkret. Apa yang dimaksud
dengan puisi konkret dan bagaimana cara
memahami sebuah puisi konkret itu?
Terima kasih, Yazied Fauzan
Jawab
Dalam ensiklopedi sastra Indonesia dijelaskan
bahwa puisi konkret berasal dari istilah Inggris
concrete poetry/pattern poetry. Jenis puisi ini
sangat membatasi penggunaan bahasa, sajak
ditik atau ditulis dengan pola yang menarik
perhatian pembaca dan menyarankan suatu
keutuhan visual. Banyak puisi konkret yang tidak
dapat dibaca secara konvensional karena terdiri
atas satu kata atau frasa yang urutan hurufnya
diubah-ubah secara sistematis dan membentuk
suatu pola. Ada kalanya terdiri atas potongan

kata-suku kata yang tak bermakna, huruf
yang berdiri sendiri, angka, dan tanda baca.
Puisi kongkret merupakan salah satu
jenis puisi kotemporer (puisi mutakhir, puisi
absurd). Puisi jenis ini tidak sepenuhnya
menggunakan bahasa sebagai media. Di
dalam puisi konkret, kadang kala terdapat
lambang-lambang yang diwujudkan
dengan benda dan/atau gambar-gambar
sebagai ungkapan ekspresi penyairnya.
Puisi ini muncul pada dekade 70-an yang
dipelopori oleh Sutardji Calzoum Bachri.
Memahami puisi konkret sebenarnya tidak
ada cara-cara atau metode yang pasti. Untuk
memahami sebuah puisi konkret sepenuhnya
diserahkan kepada penikmatnya karena
puisi ini tidak semata-mata bergantung pada
unsur-unsur bahasa. Ada banyak unsur
yang dapat menjadi penunjang, seperti
latar waktu pembuatan puisi tersebut. n
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TEKA-TEKI SILANG

PERTANYAAN MENDATAR
1. Pilihlah bentuk kata baku dari kata berikut:
seriawan atau sariawan
5. Tertinggi atau teratas; puncak
7.Keterangan(buktipernyataan)yangdiberikan
oleh orang yang melihat atau mengetahui
9. Pendahuluan; mukadimah
15. Besi (kawat dan sebagainya) yang ujungnya
melentuk; gancu
16. Perempuan dewasa; feminin
19. Cepat; segera; tidak berlama-lama
20. Manfaat, guna
21. Segala sesuatu yang berhubungan dengan
etiket atau adat sopan santun; kebajikan
22. Beristirahat; melepaskan lelah
24. Asam nukleat yang menyimpan informasi
biologis yang unik dari setiap makhluk;
singkatan dari deoxyribonucleic acid
25. Lurus; tegak; antonim horizontal
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PERTANYAAN MENURUN
1. Benang halus dan lembut; sejenis kain
2. Akronim dari peluru kendali
3. Protozoa tanpa dinding sel; parasit air
4. Binatang laut yang mempunyai umbai-umbai pada
kepalanya untuk menangkap mangsa; sejenis sotong
6. Sejumlah alternatif; pilihan
8. Satuan ukuran kecepatan gerak maju kapal
10. Pecah, cedera, lecet, dan sebagainya
11. Panggilan dengan suara nyaring; pekik
12. Rancangan atau lukisan yang mengandung makna
tertentu; lambang; simbol
13. Hasil kerja sendiri
14. Sendi-sendiyangmenghubungkandaunpintu;bagiandaritutuppeti
17. Guru bela diri, seperti tai chi atau karate
18. Derajat kekontrasan film dalam fotografi; nama huruf
ke-3 abjad Yunani
23. Ruang besar (di rumah sakit, asrama, dan sebagainya); bangsal

KantorBahasaLampung
Mengucapkan

Selamat
Hari Pendidikan
Nasional
(Hardiknas)
Tahun 2019
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KANTORBAHASALAMPUNG
Mengucapkan

MinalAidinWalFaidzin
Mohon Maaf
Lahir dan Batin
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