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saLaM DarI reDaKsI

Majalah Bastera edisi VI ini merupakan terbitan penutup pada akhir tahun 
2019. Sesuai dengan tujuan awal, majalah Bastera ini merupakan 
sarana komunikasi Kantor Bahasa Lampung dalam menginformasikan 

kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan serta hal-hal yang berkaitan dengan 
kebahasaan, kesastraan, dan literasi kepada masyarakat.

Kali ini, majalah Bastera mengangkat tema “Literasi”. Saat 
ini, pemerintah sedang giat menyosialisasikan soal literasi 
ini mengingat hasil pencapaian Programme for International 
Student Assessment (PISA) tahun 2018 menunjukkan hasil yang 
kurang menggembirakan. Hasil PISA 2018 menunjukkan bahwa 
peringkat Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara 
tetangga seperti Malaysia. Secara umum, Indonesia memiliki 
skor yang lebih rendah daripada rata-rata skor untuk membaca, 
matematika, dan sains. Bahkan, perolehan skor di tiap aspek 
yang diuji dalam PISA, skor Indonesia masih lebih rendah jika 
dibandingkan dengan skor negara-negara tetangga seperti 
Malaysia dan Brunei Darussalam. 

Dalam liputan utama kali ini, kami akan menginformasikan 
“Puncak Bulan Bahasa” yang diselenggarakan 28 Oktober 2019 

di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta. Acara yang dihadiri oleh sekira 
700 orang undangan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pengembangan 
Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Puncak 
Bulan Bahasa dan Sastra dilaksanakan sebagai penutup pelaksanaan seluruh 
kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra 2019 ini mengusung tema “Maju Bahasa 
dan Sastra, Maju Indonesia”. Selain sebagai kegiatan yang secara khusus 
diselenggarakan sebagai penutup kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra, acara 
Puncak Bulan Bahasa dan Sastra juga dimaksudkan untuk menyemarakkan 
peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2019.

Pada edisi kali ini, Sahabat Bastera masih dapat menemukan rubrik-
rubrik tetap yang tentu saja dapat menambah wawasan para pembaca, 
seperti “Sastra Lama”, “Jendela Dunia”, “Ladang Ilmu”, dan “Tahukah 
Anda”. Rubrik “Kreativitas Siswa” kali ini menampilkan puisi-puisi karya 
siswa SMAN 2 Kalianda, siswa SMA Muhamadiyah 2 Bandarlampung, serta 
siswa SMPN 32 Bandarlampung. Rubrik “Oasis” yang berjudul “Kehidupan 
Dunia dan Air Hujan” kami sajikan sebagai bahan perenungan bagi 
Sahabat Bastera. Selain itu, masih banyak rubrik lainnya yang menarik dan 
bermanfaat yang dapat Sahabat Bastera nikmati.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi 
dalam penerbitan majalah ini. Harapan kami, semoga majalah ini dapat 
memberikan sesuatu yang bermanfaat sehingga mampu meningkatkan 
wawasan Sahabat Bastera. Kami yakin apa yang disajikan Bastera belum 
bisa memuaskan berbagai pihak. Oleh karena itu, saran dan kritik Sahabat 
Bastera selalu kami nanti agar di kemudian hari majalah ini bisa hadir 
dengan lebih baik lagi. Selamat membaca! n

Tabik,P un!

ratih rahayu
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Manusia pertama yang mendapat 
keistimewaan menikmati keindahan 
surga adalah Adam a.s. Namun, 

bujuk rayu iblis berhasil membuat Adam a.s. 
dan istrinya—Siti Hawa—harus angkat kaki 
dari sana. Adam a.s. merasa cemas karena 
minim pengetahuannya tentang kehidupan 
dunia. Hidup di dunia tentulah tidak sama 
seperti di surga. Adam a.s. telanjur pernah 
mencicipi fasilitas dan kenikmatan surgawi 
sehingga keindahan dunia tiada berarti 
baginya. Ia justru mengkhawatirkan anak dan 
cucunya yang telanjur mencintai dunia lalu 
lupa bahwa dunia bukanlah segalanya.

Isu yang dibisikkan iblis kepada manusia 
pertama itu adalah isu keabadian. Isu itu 
pula yang selalu dibisikkan iblis kepada 
anak Adam. Bila rayuan iblis berhasil, 
niscaya manusia akan mengamini ajakan 
iblis dan sekutunya untuk memuja dunia dan 
keindahannya. Padahal, manusia layaknya 
seorang musafir yang tengah mampir sejenak 
sebelum melanjutkan perjalanannya menuju 
tujuan akhir. Walau manusia sekadar mampir 

di dunia, segala tingkah lakunya selama di 
dunia justru menjadi penentu arah tujuan 
kehidupan selanjutnya.

Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah 
tidak membiarkan manusia hidup di dunia 
tanpa bimbingan-Nya. Allah berulang kali 
mengingatkan bahwa dunia adalah fana dan 
akhiratlah yang abadi. Melalui kalam-Nya 
yang mulia, Allah mengingatkan manusia 
bahwa kehidupan dunia laksana air hujan, 
“Dan berilah perumpamaan kepada mereka 
(manusia), kehidupan dunia sebagai air hujan 
yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi 
subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka 
bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu 
menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. 
Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” 
(Q.S. Al-Kahfi, 18: 45). Perumpamaan yang 
hampir sama juga disampaikan Allah dalam 
firman-Nya Q.S. Yunus ayat ke-24. Dunia 
dengan segala kenikmatan dan keindahan 
di dalamnya kerap membuat penghuninya 
melupakan kampung akhirat. Padahal 
keindahan dan kenikmatan itu bila tiba 
saatnya akan sirna laksana tumbuhan yang 
telah layu, kering, lalu mati. 

Kata dunia dipungut dari bahasa Arab 

OasIs

As. rakhmad idris

Kehidupan Dunia 
dan air Hujan
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dunya yang mengandung makna “paling rendah”. 
Kata ini sengaja dipilih untuk mengingatkan 
manusia bahwa ia tengah berada di alam 
kehidupan yang paling rendah ditinjau dari segala 
aspek. Oleh sebab itu, Allah mengumpamakan 
kehidupan dunia laksana air hujan. Allah Swt. 
menggambarkan kehidupan dunia seperti 

proses turunnya air hujan ke bumi, 
“Kehidupan dunia sebagai air hujan yang 
Kami turunkan dari langit”. Kalimat ini 
mengingatkan kita bahwa penciptaan air 
hujan dan turunnya ke bumi melibatkan 
Sang Pencipta. Demikian juga 
penciptaan manusia di dunia yang pasti 
melibatkan kekuasan Allah sebagai Sang 
Pencipta.

Air hujan tercipta melalui proses 
yang menakjubkan. Diawali proses 
penguapan, pengembunan, dan diakhiri 
pencairan atau turunnya hujan ke 
bumi. Air memiliki sifat-sifat yang dapat 

menimbulkan kebaikan, tetapi dapat juga 
mengakibatkan keburukan. Ketika 
air turun sebagai hujan, ia 
tidak diam di suatu tempat. 

Air akan terus 

berpindah dan mengalir. Kehidupan manusia di 
dunia yang ideal adalah seperti air yang terus 
bergerak dan dinamis mengalami perubahan dari 
masa ke masa. Hingga pada akhirnya, air akan 
kembali menguap ke langit. Kehidupan manusia 
tak ubahnya siklus air hujan; dari tiada, ada, lalu 
tiada. Semua pasti kembali ke “langit”. 

Air hujan membasahi setiap jengkal tanah yang 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-
tumbuhan tersebut hidup dan berkembang dalam 
bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Manusia pun 
dilahirkan dalam bentuk dan rupa serta karakter 
yang tidak sama. Perbedaan itu disebabkan banyak 
faktor termasuk faktor sosial dan lingkungan. 
Tidak ada manusia yang hidup di dunia bebas 
dari pengaruh duniawi. Basah oleh hal duniawi 
sudah menjadi sunatullah, tetapi hanyut dalam 
urusan dunia tanpa mengindahkan alam akhirat 
merupakan perbuatan sia-sia. Laksana air, terlalu 

sedikit mengakibatkan kematian karena 
orang akan kehausan. Namun, terlalu 
banyak mengakibatkan lambung 
menjadi kembung dan mual. 

Manusia ibarat tanaman 
dan air adalah jiwa dari 

kehidupannya. Jika 
kandungan air tanaman 
cukup dan baik, ia akan 
memberikan manfaat 
bagi kehidupan lainnya. 

Sebaliknya, jika air yang 
dikandungnya sedikit dan buruk 

kualitasnya, ia hanya akan menjadi 
tanaman yang membawa penyakit dan 

keburukan. Pada saatnya, air akan 
meninggalkan tanaman sehingga 

tanam an itu layu dan mati. Saat 
jiwa manusia berpisah dari 
tubuhnya, detik itulah akhir 

dari perjalanannya di dunia. Jiwa 
kita kembali ke langit dan nama 
kita diterbangkan oleh angin. 

Hanya jiwa yang membawa catatan amal 
kebaikan yang kelak kembali ke kampung 

asal Adam a.s., yaitu surga. Jiwa yang 
buruk dengan segudang catatan keburukan 

hanya akan menjadikan pemiliknya menyesal tak 
bertepi. Hidup di dunia hanya sekali dan harus 
berarti. n

n Kisspng.com
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Literasi Baca-Tulis 
untuk apa?

Era informasi yang identik 
dengan era literasi sedang 
menjadi pusat perhatian 

pemerintah. Hal tersebut 
disebabkan Indonesia seperti 
halnya negara-negara lain di 
dunia sedang menghadapi 
tantangan revolusi industri 4.0 
sebagai tren di dunia industri 
yang menggabungkan teknologi 
otomatis dan teknologi siber. 
Oleh karena itu, masyarakat 
Indonesia harus membekali diri 
dengan kecakapan menyerap 
segala informasi.

Untuk ikut serta dalam 
menyambut era globalisasi, 
kemajuan IPTEK, dan ekonomi 

dunia, sudah sewajarnya 
pemerintah Indonesia membekali 
masyarakatnya dengan 
keterampilan, kompetensi, dan 
juga karakter yang berkualitas. 
Sejalan dengan persoalan 
tantangan dalam menghadapi 
abad ke-21, pemerintah 
Indonesia tengah menggalakkan 
budaya literasi di semua lapisan 
masyarakat. 

Tugas pemerintah dan 
semua unsur yang mendukung 
penumbuhan budaya literasi 
itu dapat dilakukan dengan 
memberikan fasilitas, sarana, 
dan prasarana yang mendukung 
kegiatan literasi. Literasi 
baca-tulis diartikan sebagai 
pengetahuan dan kemampuan 

membaca dan menulis; 
menyerap, mengolah, dan 
memahami informasi ketika 
melakukan kegiatan membaca 
dan menulis; dan kemampuan 
menganalisis, menanggapi, 
menginterpretasi, dan 
menggunakan bahasa.

 Beberapa lembaga survei 
nasional dan internasional 
menyatakan Indonesia 
menduduki peringkat yang 
tergolong rendah hasil survei 
literasi membacanya. Meskipun 
pemerintah merasa cemas 
dengan keberadaan literasi 
membaca masyarakat Indonesia, 
masih ada harapan dan 
peluang Indonesia maju dalam 
mengatasi persoalan literasi ini. 

Puji retno H.

refLeKsI

n kisspng.com

Pendidikan yang berlangsung selama ini masih cenderung belum memberikan ruang secara leluasa kepada siswa untuk berpikir kritis dan 
kreatif. 
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Pemerintah telah mencanangkan 
gerakan nasional yang diberi 
judul Gerakan Literasi Nasional, 
Penumbuhan Budi Pekerti dan 
Penguatan Pendidikan Karakter. 
Gerakan ini memasukan literasi 
baca-tulis sebagai satu kesatuan 
literasi dasar yang disinergikan 
dan diimplementasikan dengan 
pengembangan penguatan 
karakter dan diwujudkan dalam 
kompetensi yang dilaksanakan 
penuh dalam Kurikulum 13. 

Pembelajaran yang dapat 
menghasilkan siswa menjadi 
cerdas, berpikir kritis dan kreatif, 
serta mampu memecahkan 
masalah dalam kehidupannya 
adalah penting. Sayangnya, 
pendidikan yang berlangsung 
selama ini masih cenderung 

belum memberikan ruang 
secara leluasa kepada siswa 
untuk berpikir kritis dan kreatif. 
Pembelajaran diimplementasikan 
sebagai kegiatan memperoleh 
ilmu pengetahuan dengan cara 
mendengar dan mencatat apa 
yang disampaikan oleh guru. Hal 
tersebut mengondisikan siswa 
menjadi bersifat pasif. Siswa 
kurang berani mengemukakan 
pendapatnya. Siswa tidak 
terbiasa berpikir, bernalar, 
dan berkolaborasi untuk 
mengonstruksi pengetahuan 
sesuai dengan minatnya. 

Untuk itu, perlu dilakukan 
pembenahan kurikulum yang 
lebih mengutamakan menggali 
kemampuan baca-tulis anak-
anak. 
Pentingnya Penguasaan kecakapan 
literasi bagi generasi Muda

Literasi menjadi kecakapan hidup 
yang menjadikan manusia berfungsi 
maksimal dalam masyarakat. 
Kecakapan hidup bersumber 
dari kemampuan memecahkan 
masalah melalui kegiatan berpikir 
kritis. Selain itu, literasi juga 
menjadi refleksi penguasaan dan 
apresiasi budaya. Masyarakat yang 
berbudaya adalah masyarakat 
yang menanamkan nilai-nilai 
positif sebagai upaya aktualisasi 
dirinya. Aktualisasi diri terbentuk 
melalui interpretasi, yaitu kegiatan 
mencari dan membangun makna 
kehidupan. Hal tersebut dapat 
dicapai melalui penguasaan literasi 
yang baik. 

Setiap individu memiliki 
kecakapan berbeda-beda dalam 
memahami literasi informasi yang 
diterima dalam setiap kehidupan. 
Mengapa literasi sangat penting? 
Karena melalui literasi diharapkan 
individu memiliki kesadaran penuh 
untuk menempatkan diri dengan 
tepat. Lebih lengkapnya, individu 
diharapkan dapat memiliki 
kecakapan dalam tingkatan 
literasi, yaitu performatif atau 
menyatakan sesuatu diiringi 
dengan tindakan, fungsional atau 
dilihat dari segi fungsi, informatif 
atau bersifat menerangkan, dan 
epistemik atau berhubungan 
dengan pengetahuan. Dengan 
menguasai dan memahami enam 
literasi dasar, setiap individu 
diharapkan dapat menjalani 
kehidupan dengan bijak. Oleh 
karena itu, keberadaan literasi 
dalam kehidupan manusia 
menjadi sangat penting karena 
akan menentukan baik buruknya 
perilaku manusia itu sendiri.

Untuk berpartisipasi dan 

berkiprah di tengah globalisasi 
dan regionalisasi pada abad 
ke-21, pendidikan nasional 
Indonesia perlu berpijak pada 
tiga hal pokok, yaitu literasi 
dasar, kompetensi, dan kualitas 
karakater. Selain itu, seseorang 
itu pun perlu memiliki kompetensi 
berpikir kritis dalam memecahkan 
permasalahan, memiliki kreativitas 
dalam berbagai bidang, 
komunikatif, dan kerja sama 
dengan semua pihak. Selanjutnya, 
karakter utama juga perlu menjadi 
poros pendidikan kita meliputi 
pendidikan penguatan karakter 
yang religius, nasionalis, mandiri, 
gotong royong, dan berintegritas. 

Literasi baca-tulis bagi anak-
anak dapat dimulai dari apresiasi 
teks sastra ataupun nonsastra. 
Anak-anak perlu dibiasakan 
membaca dan menulis sehingga 
kekritisan berpikir dapat terpola 
dan terbentuk sejak awal. Seperti 
dikemukakan oleh Triling dan 
Fadel (2009), generasi muda 
yang literat harus memiliki tiga 
kecakapan yang diperlukan 
dalam menghadapi abad 21, 
yaitu (1) kecakapan belajar dan 
berinovasi, generasi muda saat ini 
wajib berpikir kritis dan mampu 
menyelesaikan permasalahan, 
komunikasi dan kolaborasi, serta 
aktif dan inovatif; (2) kecakapan 
melek digital, generasi muda 
wajib melek informasi, melek 
media, dan melek teknologi 
informasi dan komunikasi (ICT); 
dan (3) kecakapan hidup dan 
karier, yaitu generasi muda 
wajib memiliki keluwesan 
dan mampu mengontrol diri, 
cepat beradaptasi, berinisiatif, 
berinteraksi sosial dan lintas 
budaya, produktif dan akuntabel, 
serta memiliki jiwa kepemimpinan 
dan tanggung jawab. Dengan tiga 
kecakapan tersebut, generasi 
muda diharapkan mampu 
membangun bangsa Indonesia 
yang berkarakter. n

Pendidikan yang berlangsung selama ini masih cenderung belum memberikan ruang secara leluasa kepada siswa untuk berpikir kritis dan 
kreatif. 
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LIPutaN utaMa

T
ANGGAL 28 Oktober 1928 diperingati 
sebagai Hari Sumpah Pemuda. Untuk 
meng enang dan memanifestasikannya 
ke dalam kegiatan nyata, Badan 

Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 
mengadakan kegiatan “Bulan Bahasa dan Sastra”. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai 
aktivitas kebahasaan dan kesastraan yang 
melibatkan beragam pihak, seperti ekosistem 
pendidikan, komunitas pegiat dan pemerhati bahasa 
dan sastra, lembaga, hingga masyarakat umum. 
Pelibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut 
bertujuan menyelaraskan pemahaman antargenerasi, 
antarbudaya, dan antarkelompok terhadap nilai-nilai 
kebinekaan dan ketunggalan bahasa. 

Puncak “Bulan Bahasa dan Sastra” dilaksanakan 
sebagai penutup pelaksanaan seluruh ke gi at -
an “Bulan Bahasa dan Sastra 2019” dengan 
mengusung tema “Maju Bahasa dan Sastra, Maju 
Indonesia”. Selain itu, acara ini menyemarakkan 
peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2019. 

Acara yang dilaksanakan di Ruang Birawa, Hotel 
Bidakara, Jakarta, ini dihadiri oleh sekitar tujuh 
ratus orang, di antaranya Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Tahun 1993—1998, Prof. Dr. (Ing) 

Wardiman Djojonegoro, pejabat di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para 
penerima penghargaan kebahasaan dan kesastra-
an, para pemenang lomba “Bulan Bahasa dan 
Sastra 2019”, ekosistem pendidikan, antara lain 
guru, siswa, dan mahasiswa; pegiat dan pemerhati 
bahasa dan sastra, sanggar sastra, dan komunitas 
baca; lembaga, antara lain lembaga pemerintah dan 
swasta; serta masyarakat umum dari berbagai usia 
dan profesi. 

Dalam sambutannya, Kepala Badan 
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Prof. Dr. 
Dadang Sunendar, M.Hum., mengingatkan betapa 
pen ting nya arti bahasa Indonesia sebagai suatu 
yang tunggal di antara berbagai kebinekaan yang 
ada di masyarakat. Untuk itu, pengutamaan bahasa 
Indonesia dan pelestarian bahasa daerah harus 
terus-menerus digalakkan, terutama di kalangan 
generasi muda, agar kemajuan yang dicapai bangsa 
ini selaras dengan cita-cita persatuan para pendiri 
bangsa. 

Dalam acara ini, terdapat dua subkegiatan utama, 
yaitu pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh 
kebahasaan dan kesastraan, para pemenang 
berbagai lomba yang diselenggarakan dalam “Bulan 

Bulan Bahasa dan sastra 2019

Maju Bahasa 
dan sastra, 
Maju Indonesia!

Kepala Badan Pengembangan 
Bahasa dan Perbukuan, Prof. 
Dr. Dadang Sunendar, M.Hum., 
memberi sambutan saat membuka 
Bulan Bahasa dan Sastra 2019.
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Bahasa dan Sastra”, kegiatan 
reguler di Pusat Pembinaan 
Bahasa dan Sastra, serta 
peluncuran beberapa produk 
kebahasaan dan kesastraan, 
seperti Kamus ASEAN, KBBI 
Disnetra, Buku Seri Penyuluhan, 
Buku Sastrawan Berkarya, Bahan 
Belajar Bahasa Asing Pendukung 
Diplomasi Kebahasaan, Aplikasi 
Layanan Ahli Bahasa, Buku Bahan 
Diplomasi Bahasa Indonesia 
Bagi Penutur Asing (BIPA): 
Sahabatku Indonesia, Bahan 
Terjemahan Pendukung Diplomasi 
Kebahasaan, Buku Gerakan 
Literasi Nasional (GLN), Aplikasi 
Buku Pintar Interaktif, serta bahan 
literasi berupa cerita rakyat. 

Acara puncak ini juga diisi 
de ngan berbagai pertunjukan 
seni dan budaya. Pembuka 
acara diisi paduan suara SDK 
4 Penabur, mempersembahkan 
lagu-lagu nasional dan daerah. 
Setelah itu, dilaksanakan 

beberapa pertunjukan, seperti 
pemutaran film “Dadhi” yang 
menjadi Pemenang I Festival 
Film Pendek Berbahasa Daerah, 
Tari Ngarak Ondel-Ondel oleh 
siswa-siswi SMP Labschool 
Jakarta, pembacaan puisi doa 
“Untuk Tanah Airku” oleh Dr. 
Ganjar Harimansyah, pertunjukan 

Musikalisasi Puisi oleh Pemenang 
Terbaik I “Festival Musikal isasi 
Puisi Tingkat Nasional”, dan 
Dongeng Cerita Rakyat oleh 
Pemenang I “Lomba Mendongeng 
bagi Disabilitas Netra”. Pada 
akhir acara, grup musik Kahitna 
mempersembahkan lagu-lagu 
terbaik mereka.  (AW)

11
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LIPutaN

KANTOR Bahasa Lampung 
mengadakan “Gebyar Hari 
Literasi Lampung (HLL)” 

pada Minggu, 27 Oktober 2019. 
Gebyar Hari Literasi Lampung 
2019 merupakan puncak dari 
Gerakan literasi yang diadakan 
oleh Kantor Bahasa Lampung. 
Sebelumnya, berbagai kegiatan 
dilakukan oleh Kantor Bahasa 
Lampung guna mendukung 
Gerakan Literasi Nasional, seperti 
pembinaan komunitas baca yang 
dilakukan di beberapa komunitas 
baca yang ada di kabupaten/kota 
yang ada di Provinsi Lampung, 

pelatihan instruktur literasi, dise-
minasi literasi, dan juga sayembara 
penulisan bahan bacaan literasi. 

Kegiatan Gebyar HLL ini 
dihadiri oleh Riana Sari Arinal, 
istri Gubernur Lampung Arinal 
Djunaidi. Gebyar HLL kali ini juga 
dihadiri oleh Kabid Pembelajaran, 
Badan Pengembangan Bahasa 
dan Perbukuan Kemendikbud 
Teuku Syarfina, Kepala Kantor 
Bahasa Lampung Yanti Riswara, 
dan dari Dinas Perpustakaan 
Provinsi Lampung. Kegiatan ini 
mendapat sambutan antusias dari 
masyarakat. 

geBYar harI lIterasI laMPung 2019

Membaca dan Menulis 
Meningkatkan Kualitas Diri

Kepala Kantor Bahasa Lampung, Dra. Yanti Riswara, M.Hum., saat membuka Gebyar Hari Literasi 
Lampung Minggu, 27 Oktober 2019, di Bundaran Adipura, Bandarlampung. 
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Dalam sambutannya, Riana Sari mengajak semua 
lapisan masyarakat untuk gemar membaca dan 
menulis guna meningkatkan kualitas diri. Selain itu, 
Riana Sari yang memiliki kegemaran membaca dan 
menulis ini menginginkan gerakan membaca dan 
menulis seharusnya menjadi budaya masyarakat 
Lampung.  

Bunda Literasi Provinsi Lampung Riana Sari meng-
ungkapkan pentingnya menanamkan budaya gemar 
membaca dan menulis pada masyarakat sejak dini. 
“Kegiatan membaca sangat penting bagi masyarakat 
karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, 
emosional, dan kepercayaan diri sese orang,” kata 
Riana Sari saat membuka Gebyar Hari Literasi 
Lampung di Tugu Adipura, Bandarlampung. 

Riana Sari pun menjelaskan bahwa Gebyar HLL ini 
merupakan salah satu bentuk kegiatan yang positif 
untuk menyosialisasikan pentingnya pembiasaan 
membaca dan menulis di tengah-tengah masyarakat 
Lampung. Kegiatan ini pun sejalan dengan 
program Pemda Lampung yang juga sedang giat 
melaksanakan berbagai program literasi yang 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas membaca 
dan menulis di tanah Sai Bumi Ruwa Jurai.

“Ke depannya, Pemprov Lampung berupaya akan 
lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang 
menunjang program literasi, seperti mengadakan 
pameran buku atau bazar buku murah dan juga 
pendirian rumah-rumah baca. Hal ini perlu dilakukan 
dengan tujuan agar masyarakat bisa menikmati 
buku-buku dengan mudah dan murah sehingga 
tingkat literasi masyarakat semakin meningkat. 
Sejalan dengan itu, kegiatan ini juga berkontribusi 
dalam proses pembentukan karakter bangsa yang 
menjadi tugas utama pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat,” jelas Bunda 
Literasi Lampung ini.

Sejalan dengan itu, Teuku 
Syarfina dalam sambutannya 
mengatakan bahwa jika kita 
membudayakan membaca 
dan menulis, kita akan menjadi 
masyarakat yang berbudaya. 
Beliau juga berharap nantinya 
akan banyak lahir penulis-penulis 
andal dari Lampung yang mampu 
bersaing di tingkat nasional 
maupun internasional. 

Teuku Syarfina juga 
mengucapkan terima kasih 
kepada Kantor Bahasa Lampung 

yang telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk 
menunjang Gerakan Literasi Nasio nal. Selain itu, 
mewakili Kepala Badan Pengembang an Bahasa dan 
Perbukuan, Teuku Syarfina mengucapkan terima 
kasih kepada Riana Sari yang telah bersedia hadir 
dan mendukung acara Gebyar HLL yang digagas 
oleh Kantor Bahasa Lampung.

Yanti Riswara menerangkan bahwa Gebyar HLL ini 
merupakan kegiatan yang kedua kalinya diadakan 
oleh Kantor Bahasa Lampung, setelah yang pertama 
pada 2016. Yanti Riswara juga menyampaikan 
bahwa Gebyar HLL merupakan puncak kegiatan 
literasi yang diadakan oleh Kantor Bahasa Lampung.

“Sebelumnya, rangkaian kegiatan literasi yang 
ditaja oleh Kantor Bahasa Lampung berupa kegiatan 
pembinaan komunitas baca di beberapa kabupaten/
kota yang ada di Provinsi Lampung, pelatihan 
instruktur literasi, dan diseminasi gerakan literasi 
nasional,” tambahnya. Yanti juga berharap nantinya, 
Kantor Bahasa Lampung dan Pemerintah Provinsi 
Lampung dapat bersinergi untuk menyosialisasikan 
gerakan literasi ke semua lapisan masyarakat. 

Selain orasi, Gebyar HLL ini juga diisi dengan 
senam pagi bersama, pembagian buku bacaan, 
dan pembagian hadiah bagi peserta yang dapat 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
panitia. (EW)
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LIPutaN

Tahun 2019 ini, Kantor Bahasa 
Lampung kembali meng-
adakan Pekan Bahasa dan 

Sastra (PBS). Pekan Bahasa dan 
Sastra adalah agenda tahunan 
Kantor Bahasa Lampung yang 
melombakan aneka kemahiran di 
bidang sastra dan bahasa untuk 
berbagai lapisan masyarakat. 
Tahun ini, PBS dilaksanakan mulai 
21—30 Oktober 2019. Tujuan 
diadakannya PBS adalah untuk 
menumbuhkan sikap positif dan 
rasa cinta para peserta terhadap 
bahasa dan sastra. 

Lomba-lomba yang diadakan 
pada PBS Tahun 2019, antara lain 
Festival Musikalisasi Puisi Tingkat 
SLTA Se-Provinsi Lampung, 
Lomba Pewara bagi Pegawai 
Pemerintah dan Swasta Se-
Provinsi Lampung, Lomba Pidato 
bagi Siswa SLTP Se-Provinsi 

Lampung, Lomba mendongeng 
bagi Guru TK dan Paud Se-
Provinsi Lampung, Lomba Cerdas 
Cermat bagi Siswa SLTA Se-
Provinsi Lampung, Lomba Debat 
bagi Siswa SLTA Se-Provinsi 
Lampung, dan Lomba Berbalas 
Pantun bagi Siswa SLTA dan 
Mahasiswa Se-Provinsi Lampung. 
Seperti tahun-tahun sebelumnya, 
PBS Tahun 2019 ini dilaksanakan 
di aula Kantor Bahasa Lampung 
yang diikuti oleh ratusan peserta 
dari berbagai kabupaten/kota yang 
ada di Provinsi Lampung.

Festival Musikalisasi Puisi 
(FMP) adalah kegiatan pembuka 
dalam rangkaian PBS 2019. FMP 
dilaksanakan pada tanggal 14 
September 2019 yang diikuti 14 
sekolah. Puisi Resonansi Indonesia 
karya Ahmadun Yosi Herfanda 
adalah puisi wajib yang harus 

dibawakan oleh para peserta. 
Selain itu, peserta juga harus 
membawakan satu puisi pilihan 
dari beberapa pilihan yang sudah 
disiapkan panitia. Tahun ini, SMAN 
2 Bandarlampung keluar sebagai 
pemenang I dan berhak mengikuti 
lomba tingkat nasional di Jakarta 
mewakili Provinsi Lampung. 

Lomba Cerdas Cermat (LCC) bagi 
Siswa SLTA Se-Provinsi Lampung 
dilaksanakan pada 26 Oktober 2019. 
Cabang lomba ini diikuti 18 peserta 
yang berasal dari beberapa sekolah. 
Pada lomba ini, para peserta diuji 
pengetahuannya seputar bahasa 
dan sastra Indonesia dan daerah. 
Pemenang I lomba ini adalah SMAN 
2 Bandarlampung, pemenang II 
SMA Al-Kautsar Bandarlampung, 
pemenang III SMAN 1 Pringsewu, 
pemenang IV SMAN 10 
Bandarlampung, dan pemenang V 

Pekan Bahasa dan sastra 2019

Menumbuhkan Sikap Positif 
terhadap Bahasa dan sastra

Kepala Kantor Bahasa Lampung, Dra. Yanti Riswara, M.Hum., memberikan hadiah kepada pemenang dalam acara Pekan 
Bahasa dan Sastra 2019.
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dari SMAN 9 Bandarlampung. 
Lomba Debat Bahasa adalah 

lomba ketiga yang diperuntukkan 
untuk siswa SLTA. Lomba ini 
dilaksanakan pada 28 Oktober 
2019 yang diikuti 16 sekolah. 
Pada lomba debat ini, yang 
keluar menjadi pemenang I 
adalah Audreya Raihan Rachma, 
Mohammad Hanif Zulfi Abdillah, 
dan Firas Hazel Wavi dari SMA 
Alkautsar Bandarlampung, disusul 
oleh SMAN 12 Bandarlampung 
sebagai pemenang II, SMAN 1 
Pringsewu sebagai pemenang III, 
pemenang IV diraih oleh MAN 2 
Bandarlampung, dan pemenang 
V ditempati oleh SMAN 2 
Bandarlampung.

Lomba Membaca Puisi bagi 
Siswa SLTP Se-Provinsi Lampung 
agak berbeda dengan lomba-
lomba lainnya. Peminat lomba 
membaca puisi ini sangatlah tinggi 
sehingga panitia menambah kuota 
peserta yang awalnya 40 menjadi 
50 peserta. Pada lomba ini para 
peserta membawakan 2 puisi, yaitu 
1 puisi wajib yang berjudul Seorang 
Tukang Rambutan Kepada Istrinya 
karya Taufik Ismail dan 1 puisi 
pilihan dari 4 puisi yang disediakan 
oleh panitia. Penampilan yang 
apik dari para peserta membuat 
dewan juri kesulitan menentukan 
lima peserta yang berhak menjadi 
pemenang. Akhirnya dari hasil 
diskusi ditentukanlah lima 
pemenang lomba ini, yaitu Nabilla 
Sita dari MTsN 1 Bandarlampung 
sebagai pemenang I, pemenang 
II Jihan Azhura Putri dari SMP 
Muhammadiyah Ahmad Dahlan 
Metro, pemenang III Nazila Azzahra 
dari SMPN 1 Bandarlampung, 
pemenang IV Atsar Roufiq 
Narawagsa dari SMP IT Miftahul 
Jannah Rajabasa, dan pemenang 
V Siti Halimatu Sadiyah dari MTs 
Nurul Fallah Tanggamus.

Selanjutnya Lomba Pidato bagi 

Siswa SLTP diikuti oleh 37 peserta. 
Pada lomba ini, para peserta diberi 
kesempatan untuk memilih satu 
tema yang akan dibawakan. Tema 
yang disediakan oleh panitia antara 
lain penyerapan kosakata bahasa 
asing untuk memperkaya bahasa 
Indonesia, UKBI sebagai syarat 
penerimaan tenaga kerja asing, 
dan bahasa Indonesia menuju 
bahasa Asean. Pada lomba pidato 
ini, yang tampil sebagai pemenang 
I adalah Ayosa Salwa Mumtaza 
dari SMPIT Fitrah Insani. 

Lomba Mengajar bagi Guru SD 
diadakan pada 23 Oktober 2019. 
Lomba ini diikuti oleh 34 peserta 
yang berasal dari beberapa 
sekolah dasar yang ada di Provinsi 
Lampung. Dari 34 peserta, yang 
berhak tampil sebagai pemenang 
pertama adalah Verdania, S.Pd.I. 
dari SDIT Permata Bunda III. 

Lomba mendongeng bagi 
Guru TK dan Paud Se-Provinsi 
Lampung diikuti oleh 36 guru 
Paud/TK. Para peserta lomba ini 
sangat kreatif dalam membawakan 
dongengnya sehingga membuat 
dewan juri kesulitan menentukan 
pemenangnya. Akhirnya, dewan juri 
memutuskan Ari Dwi Susanto, yang 
berasal dari Kelompok Bermain Dea 
Mahesa, Tulangbawang, menjadi 
pemenang pertama lomba ini. 

Dalam Lomba Pewara bagi 
Pegawai Pemerintah dan Swasta 
Se-Provinsi Lampung, peserta 
diuji kemampuannya tentang 
penggunaan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar saat bertugas 
membawakan suatu acara resmi. 
Lomba ini diikuti oleh 25 peserta dari 
berbagai instansi yang ada di Provinsi 
Lampung. Pada lomba ini yang 
keluar sebagai pemenang I adalah 
Evi Susanti dari SDIT Permata Bunda 
I, pemenang II Imron Parsaoran dari 
SMKN 4 Bandarlampung, pemenang 
III Rina Agustina dari Satpol PP 
Lampung Barat, pemenang IV adalah 

Ernawati dari Kejaksaan Negeri 
Bandar Lampung, dan pemenang V 
Tika Oktavia dari Dinas Kesehatan 
Provinsi Lampung.

Lomba Berbalas Pantun bagi 
Siswa SLTA dan Mahasiswa Se-
Provinsi Lampung menjadi lomba 
terakhir dalam rangkaian PBS 2019. 
Lomba yang dilaksanakan secara 
berpasangan diikuti oleh 24 peserta 
dari berbagai perguruan tinggi 
yang ada di Provinsi Lampung. 
Pada lomba ini, Eva Kristian 
dan Melinda Dwi Kartika dari 
Universitas Teknokrat Indonesia 
tampil sebagai pemenang I, disusul 
oleh Ade Saputri dan Muslihatun 
dari Universitas Muhammadiyah 
Pringsewu sebagai pemenang II, 
pemenang III Usman Roni dan 
Yoanda Meinifil dari Universitas 
Teknokrat Indonesia, M. Rizki Mulia 
dan Vinna Qurrata dari Universitas 
Teknokrat Indonesia sebagai 
pemenang IV, dan M. Farhan 
Akbar dan Afrizal Hidayatullah 
dari Universitas Bandar Lampung 
sebagai pemenang V.

Untuk menjaga obyektivitas 
penilaian, Kantor Bahasa Lampung 
mengundang para pakar atau ahli di 
bidangnya untuk menjadi juri pada 
aneka lomba tersebut. Pada PBS 
2019 ini yang diminta untuk menjadi 
dewan juri antara lain Dosen FKIP 
Unila Dr. Munaris, M.Pd.; Kaprodi 
Magister Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, Dr. Edi 
Suyanto, M.Pd.; Kasi Pelayanan 
Informasi Publik Diskominfo 
Provinsi Lampung, Krida Susanto, 
S.H.,M.M.; sastrawan Lampung, 
Edi Samudra; Kepala Kantor 
Bahasa Lampung, Dra. Yanti 
Riswara, M.Hum., dan  juga staf 
Kantor Bahasa Lampung. Semua 
pemenang Pekan Bahasa dan 
Sastra 2019 mendapatkan uang 
pembinaan, piagam penghargaan, 
dan tropi dari Kantor Bahasa 
Lampung. (EW)
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Tik Tok! Tik Tok! Tik Tok!
Detak jam dinding 

terdengar jelas di telinga 
Rania. Malam itu, Rania tidak bisa 
tidur. Padahal jarum jam sudah 
menunjuk pukul 10.00, Rania 
terlihat sangat gelisah.  

“Bagaimana ya, suasana di 
sekolah baruku esok? Apa aku 
bisa betah?” pikir Rania dalam 
hatinya. 

Aduh, Rania benar-benar 
merasa dihantui kekhawatirannya 
sendiri.

Rania ikut ayahnya, seorang 
polisi yang pindah tugas ke 
Bandarlampung. Ayah dan 
keluarga besar bunda nya berasal 
dari Sumedang, Jawa Barat. 
Karena mutasi dinas, ayah 
membawa serta keluarganya, 
termasuk Rania yang masih duduk 
di kelas V SD ke Lampung. 

“Sayang, kok belum tidur juga?” 
tanya bunda mengagetkan Rania.

“Oh, Bunda. Iya, aku belum 
ngantuk, Bun,” jawab Rania.

“Kenapa, sayang? Ini sudah 
malam, lho,” lanjut bunda.

Rania tidak langsung menjawab, 
ia terdiam beberapa saat. 

“Aku sedang membayangkan 
suasana sekolah baruku, Bun. 
Aku malu bertemu dengan teman-
teman baru,” jelas Rania.

Bunda mendekati Rania. 
Dengan lembut bunda mengelus 
kepala Rania sambil tersenyum.

“Jangan membayangkan 
sesuatu yang belum terjadi secara 
berlebihan, sayang. Itu tidak baik. 

Bunda yakin mereka pasti akan 
menerimamu dengan baik 
jika kamu bisa berbuat baik 
pula pada mereka,” 
jelas bunda. 

“Sekarang kamu 
harus segera tidur, ya. 
Masa hari pertama masuk 
sekolah, anak bunda sudah 
telat?” canda bunda.

Rania mengangguk sambil 
tersenyum. Benar kata Bunda. 
Rania tidak boleh membayangkan 
yang tidak-tidak. Ia harus yakin 
kalau semuanya akan berjalan 
baik-baik saja. Rania pun mulai 
memejamkan matanya. 

Bunda pun tersenyum lega 
kemudian Bunda mematikan 
lampu dan bergegas keluar kamar 
meninggalkan Rania.

***
Esok pagi, Rania sudah rapi 

dengan baju seragam putih-
merahnya. Ia sudah duduk di 
kursi meja makan bersama 
bunda menunggu kedatangan 
ayah. Tidak lama kemudian, 
ayah muncul dari kamar dengan 
seragam cokelatnya.  

“Wah, anak Ayah sudah siap 
rupanya!” sapa ayah sambil 
berjalan mendekat lalu duduk di 
sebelah kursi bunda.

“Iya, Yah. Rania takut 
terlambat,” jawab Rania singkat.

“Tenang, selesai sarapan, kita 
langsung berangkat,” tegas ayah 
mantap.

Bunda menuangkan satu 
centong nasi, dua sendok tumis 
kangkung, dan ikan nila goreng ke 
piring ayah. Setelah itu giliran ke 

piring Rania dan ke piring bunda 
sendiri. Mereka pun sarapan 
bersama. Rania sangat bahagia.

Usai sarapan, Rania bergegas 
membuntuti ayah. Setelah pamit 
dan mencium tangan bunda, 
Rania pun berangkat ke sekolah 
barunya bersama ayah.

Selama di dalam mobil, ayah 
tidak henti-hentinya menyema-
ngati Rania yang tampak lesu dan 
gelisah.

Beberapa menit kemudian, 
Rania sudah sampai di kompleks 
sekolah barunya, SD Raden Intan. 
Sekolahnya cukup besar. Catnya 
hijau tua dipadu warna kuning 
dan putih. Di depan posisi Rania 
berdiri, tampak sebuah bangunan 
berlantai dua. 

Halaman sekolah yang luas pun 
tidak luput dari pandangan Rania. 
Di halaman itu, ada lapangan 
olahraga yang beralaskan 
rerumputan hijau. Anak-anak 
ramai berlarian ke sana-ke 
mari. Rania tersenyum melihat 
pemandangan menyenangkan itu.

mas Oco

CerIta aNaK

Bastera
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tidak Malu lagi
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Rania lantas mendongak ke 
arah kelasnya yang berada di 
lantai dua. Ia ingat ada seorang 
guru yang memberitahunya ketika 
pertama kali datang mendaftar 
bersama bunda beberapa hari 
yang lalu bahwa kelasnya di lantai 
II. 

“Ayah tinggal dulu, ya sayang,” 
kata ayah membuyarkan 
konsentrasi Rania. 

Rania lantas mendekati ayah. 
Setelah mencium punggung 
tangan ayah, Rania melangkahkan 
kakinya dengan gontai. Namun, 
baru beberapa langkah saja Rania 
berjalan, tiba-tiba terdengar suara 
sapaan yang tertuju pada Rania.

“Hai, kamu anak baru, ya?” 
tanya sebuah suara di belakang 
Rania.

Rania menoleh. Dilihatnya 
dua orang anak perempuan 
seusia Rania sedang tersenyum 
padanya. Rania pun mengangguk.

“Iya. Aku Rania, aku baru 
pindah dari Jawa,” jawab Rania 
mengenalkan diri.

“Kami sudah tahu, kok. Kamu 
yang kemarin datang bersama 
ibumu itu, kan? Oh ya, aku Sekar,” 
ujar Sekar sambil mengulurkan 
tangannya.

Rania menyambut uluran tangan 
Sekar.

“Nah, kalau ini Ningrum, Ran!” 
imbuh Sekar kemudian.

Ningrum sontak tersenyum 
ramah. Anak berperawakan 
gemuk, berkulit putih, dan 
berlesung pipi itu mengangguk-
angguk. 

“Senang bertemu denganmu, 
Rania,” ujar Ningrum dengan 
ramah.

“Oh ya, kita ini sama-sama 
kelas V, lho. Jadi, bagaimana 
kalau kita segera masuk ke kelas 
sekarang?” ajak Sekar.

“Iya, Sekar. Terima kasih, ya!” 
sahut Rania.

Ketiganya lantas berjalan 
beriringan. Rania merasa senang. 
Ia tidak menyangka kalau dua 
teman barunya itu sangat ramah 
dan menyenangkan.

Sesampainya di kelas, Rania 
langsung disambut oleh beberapa 
anak laki-laki.

“Hai, anak baru, pindah dari 
mana?” tanya seseorang anak 
bertubuh gempal.

Rania hanya tersenyum. Ia lalu 
tertunduk malu.

“Eh, ditanya kok nggak mau 
jawab!” seru si gempal kesal.

“Sudah, Cok! Rania mungkin 
malu. Rania ini pindahan dari 
Sumedang, Jawa Barat,” terang 
Ningrum singkat.

“Oo, namanya Rania!” 
sahut seluruh siswa di 
kelas itu. 

“Iya. Sudah-sudah, 
sebentar lagi bel masuk 
berbunyi!” timpal Sekar 
sambil mengajak Rania 
duduk di bangku kosong di 
sebelahnya.

Beberapa saat kemudian, 
bel tanda masuk berbunyi 
nyaring dari ruang guru. 
Seketika seluruh siswa 
berbaris rapi di depan kelas 
sambil menunggu guru pelajaran 
pertama masuk kelas. Hati Rania 
cukup cemas membayangkan 
kegiatan pembelajaran di sekolah 
barunya itu. Namun demikian, ia 
berusaha mengikutinya dengan 
baik.

***
Hari pertama dan kedua berjalan 

dengan lancar, Rania merasa 
lega. Setidaknya, pengalamannya 
bersekolah tidak menakutkan 
seperti yang ia bayangkan. 
Namun, Rania memang perlu 
waktu. Ia menyadari bahwa 
dirinya tidak bisa cepat membaur 
dengan semua teman baru di 
kelasnya. 

Dalam waktu dua hari itu, 
sebenarnya Rania sudah hafal 
beberapa nama teman-temannya. 
Namun, Rania si pendiam dan 
pemalu itu hanya merasa akrab 
dengan teman yang duduk 
berdekatan dengan posisinya, 
terutama Sekar dan Ningrum.   

“Bagaimana, Ran, kamu betah 
kan sekolah di sini?” tanya Sekar 
saat istirahat di kantin.

“Iya, tapi maaf, aku belum 
merasa nyaman, Sekar. Semoga 
saja aku lekas akrab dengan 
semua teman-teman di sini,” 
jawab Rania.

Ningrum tersenyum menanggapi 
jawaban Rania.

“Oh ya, Ran, kelas kita itu terdiri 
dari bermacam-macam suku 
lho! Tidak semuanya bersuku 
Lampung. Ada juga suku yang 
lainnya. Mereka sama seperti 
kita, ikut orang tua merantau dan 
bekerja di Provinsi Lampung ini,” 
papar Sekar kemudian.

Mulut Rania membulat. Ia lalu 
mengangguk-angguk sembari 
bergegas menghabiskan kerupuk 
kemplangnya. 

Tidak lama kemudian, suara 
bel masuk berbunyi. Mereka pun 
bergegas untuk kembali  masuk 
ke kelasnya.

Setibanya di kelas, Rania 
langsung duduk di bangkunya.

Dengan ragu, akhirnya 
Rania menuruti perintah ibu 

gurunya. Beberapa saat 
kemudian, ia pun sudah mulai 

membaur dengan teman-
teman di kelompoknya itu.
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“Hei, anak baru! Cerita dong tentang tempat 
wisata yang paling keren dan terkenal di Jawa 
Barat?” 

Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berbadan 
gempal yang waktu itu bertanya pada Rania 
kembali mengagetkan dengan logat khas 
Bataknya.

“Kalau nggak, kapan-kapan bawain tahu 
sumedang juga boleh!” sahut anak laki-laki 
berkaca mata tebal di sebelahnya. 

“Atau kita yang main ke rumahmu?” timpal 
seorang anak perempuan lain, tidak mau kalah.

Rania kebingungan menjawab pertanyaan 
beruntun dari teman-teman barunya itu. Ia 
hanya tersipu. Wajahnya tampak bersemu 
merah.

“Sudah dong! Jangan godain Rania terus. 
Coba deh, kita harus bersabar dan bisa 
memahaminya,” bela Sekar.

“Maksud kami kan baik, Sekar. Dengan 
begini, ia akan lekas akrab dengan kita. Bukan 
begitu, teman-teman?” balas si gempal yang 
ternyata bernama Ucok itu.

“Kamu benar, Cok! Tapi, Rania masih perlu 
waktu untuk itu,” timpal Ningrum.

Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba sang 
ketua kelas berseru, 

“Ssstt! Sudah-sudah, semua diam dan duduk 
rapi di bangku masing-masing. Bu Isna sedang 
menuju ke kelas kita,” teriak ketua kelas.

Suasana di kelas V seketika menjadi 
tenang. Semua siswa tampak siap menunggu 
kedatangan Bu Isna, guru tematik yang 
terkenal paling sabar itu. Usai memberi salam, 
Bu Isna segera menginformasikan kegiatan 
pembelajarannya. 

“Baiklah, sebelum materi tematik kita 
mulai, Ibu ingin kalian membentuk kelompok. 
Caranya, Ibu minta kalian berhitung dari angka 
satu sampai lima. Setelah sampai di angka 
lima, hitungan harus kembali lagi ke angka 
satu. Begitu sampai seterusnya,” terang Bu 
Isna.

Anak-anak langsung paham. Mereka 
pun mengikuti arahan Bu Isna dalam 
membentuk kelompok. Selesai berhitung, 
setiap anak kemudian bergabung untuk 
membentuk kelompok berdasarkan angka 
yang sama. Hasilnya, ada lima kelompok 
yang masing-masing beranggotakan enam 
anak.

“Aduh, kenapa aku tidak sekelompok dengan 
Sekar dan Ningrum?” lirih Rania.

Meski pelan, rupanya Mona, teman yang 
seharusnya satu kelompok dengan Rania 
mendengarnya.

“Kamu tidak mau sekelompok dengan kami, 
ya?”

“Bu…bukan begitu, Mon. Maksudku...,” ujar 
Rania patah-patah.

“Aku tahu kok, maksud kamu!” ketus Mona. 
“Bu Guru, Rania tidak mau bergabung 

dengan kelompok kami,” ujar Mona.
“Betul begitu, Rania?” tanya Bu Isna.
“Emm, a…anu, Bu Guru. Kalau boleh, aku 

mau berkelompok dengan teman yang kukenal 
saja. Aku malu, Bu,” terang Rania.

“Lho, bukankah dengan begini kamu akan 
lekas dapat teman baru?” ujar Bu Isna lembut.

“Iya, Bu. Tapi, maaf. A…aku…,” ungkap 
Rania terbata.

“Sudah, dicoba saja dulu. Nanti kamu 
akan paham juga setelah mengerjakan tugas 
kelompok dari ibu,” tambah Bu Isna sambil 
tersenyum.

Dengan ragu, akhirnya Rania menuruti 
perintah ibu gurunya. Beberapa saat kemudian, 
ia pun sudah mulai membaur dengan teman-
teman di kelompoknya itu. 

Bu Isna tersenyum senang. Sesekali, Bu Isna 
memberikan pengarahan seraya memantau 
jalannya tugas kelompok itu.   

Tidak terasa, jam pelajaran hampir berakhir. 
Bu Isna kembali mendekati Rania. “Bagaimana 
teman-teman barumu, Rania?” tanya Bu Isna 
pelan.

“Rupanya seru, Bu Guru! Mereka semua 
ternyata baik-baik dan sangat kompak,” puji 
Rania kepada Mona dan empat teman lainnya 
itu. 

“Iya, dong! Abang Ucok memang baik dan 
pintar!” sahut Ucok melucu.

“Iya, kalau nggak ada Ucok, nggak seru,” 
timpal Mona.

Sambil tersipu, Rania ikut tertawa melihat 
ulah teman-teman barunya yang itu. Meski 
sebelumnya, ia sempat berpikiran bahwa 
teman-temannya itu kurang bersahabat. Tapi, 
ternyata malah sebaliknya! 

Akhirnya, seluruh siswa di kelas V bersorak 
girang. Tidak terkecuali Rania yang sudah 
terlihat ceria hari ini. Berkat mengerjakan tugas 
dari Bu Isna, Rania bisa mengenali karakter 
teman-temannya. Rania pun berjanji, tidak 
akan membedakan dan memilih-milih teman. 
Ya, Rania sudah tidak malu lagi! n
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Pelangi di ujung senja

Matahari sudah menampakkan sinarnya tanpa 
ragu. Burung-burung berkicau dan beter-
bangan ke sana ke mari menandakan hari 

telah pagi. Beberapa sampah plastik, bekas jajanan 
kantin berserakan di mana-mana. Kuamati sekitarku, 
kulihat seorang petugas kebersihan begitu ikhlas 
mengumpulkan sampah dan merapikan halaman 
sekolah sehingga tampak asri. Tiang bendera dengan 
sang merah putih di ujungnya berkibar gagah di tiup 
angin. Dadaku begitu bergetar menyaksikan suasana 
itu. Tak ingin kutinggalkan tempat ini, tetapi bel sudah 
berbunyi dan aku harus masuk kelas untuk belajar.

Cahaya matahari yang masuk lewat celah-celah 
daun di halaman yang bersih membuat hatiku damai. 
Aku melayangkan pandanganku pada seorang 
petugas kebersihan. Setiap lewat di depannya, aku 
merasa ada yang berbeda. Ia begitu ramah dan 
senantiasa menyapa anak-anak dengan riang, tampak 
dekat dan akrab.

***
Siswa kelas kami baru saja selesai olahraga. 

Petugas kebersihan baru saja selesai mengepel lantai 
sebuah lorong. Kulihat dari kejauhan jelas sekali 
bekas tapak-tapak sepatu di lantai yang masih basah 
dan mereka pun tertawa tanpa rasa bersalah. Awalnya 
aku tidak mau peduli, tetapi akhirnya kudekati 
mereka dan kutegur. Mereka pun hanya tersenyum 
sinis menanggapi teguranku. Aku pun meninggalkan 
tempat itu dengan perasaan kecewa dan masuk ke 
kelas untuk mulai belajar.

“Selamat pagi anak-anak,” sapaan Bu Wulan tak 

asing di telingaku. 
Hari itu ada soal latihan yang harus kami 

kerjakan. Kami mulai serius dan mengikuti pelajaran 
matematika dengan penuh kegembiraan. Meskipun 
pelajaran matematika sulit, cara guruku mengajar 
sangat menyenangkan sehingga membuatku 
semangat belajar matematika. Hari ini kulalui satu per 
satu pelajaranku dengan baik. Semua terasa cepat, 
waktu berjalan seperti berkejar-kejaran. Kayla pun 
melupakan kejadian yang dilakukan anak-anak tadi.

Matahari bersinar begitu terik sehingga suasana 
terasa panas. Burung-burung pun mencari tempat 
berteduh. Namun, terik matahari tak menyurutkan 
semangat Kayla ikut menjalani semua pelajaran siang 
itu.  

Bu Gita menunggu Pak Anto yang tengah sibuk 
membersihkan sekolah. Pak Anto datang dan 
meminta maaf kepada Bu Gita karena terlambat 
datang. Aku pun menggerutu di dalam hati. Mengapa 
harus menunggu Pak Anto membukakan pintu ruang 
musik? Mengapa tidak meminjam kunci ruangan 
musik pada Pak Anto dan mengembalikan kunci itu 
kembali sejak tadi? 

Teman-temanku pun gelisah dan mulai mengutuki 
Pak Anto. Karena tidak tahan, aku minta izin 
meninggalkan ruang musik ber-AC itu untuk sekadar 
buang air kecil. Saat kembali, dari kejauhan aku 
dengar alunan musik dari dalam ruang musik. 
Aku seperti tidak percaya, kupikir Bu Gita yang 
memainkan piano itu, ternyata jemari Pak Anto yang 
menari-nari di atas tuts-tuts piano itu. Aku pun mulai 
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kagum pada kemampuannya. 
***

Badanku terasa lelah karena selepas pulang 
sekolah, aku diajak mama untuk berkunjung ke 
rumah Om Boy. Kami menjenguk anak Om Boy 
yang sakit, Ria namanya. Sudah dua hari ini panas 
badan Ria tidak juga turun, tetapi Om Boy belum 
juga membawanya ke rumah sakit. Setelah kami 
menengoknya, mama mengajak Ria ke rumah sakit 
untuk cek darah. Untung saja hasil tes darah Ria baik, 
ia hanya sakit biasa. 

Om Boy adalah sahabat papa. Keluarga kami 
dekat, meskipun Om Boy berbeda agama. Ketika 
kami merayakan Natal, Om Boy selalu berlama-lama 
di rumah bersama anak dan istrinya. Demikian juga 
ketika Idulfitri, kami pun beramai-ramai mengunjungi 
rumah Om Boy. Tak jarang mama membantu 
memasak di rumah Om Boy untuk persiapan Lebaran. 
Masakan khas Tante Dina, istri Om Boy, yang paling 
kusuka adalah opor dan ketupatnya. Kuah opor 
buatan Tante Dina membuatku ketagihan karena 
rasanya yang enak dan khas di lidah. 

Acara yang paling kurindukan adalah acara buka 
puasa bersama. Walaupun aku dan keluargaku tidak 
berpuasa, Om Boy tak lupa mengundang kami kalau 
beliau mengadakan acara buka puasa bersama. Kami 
merasa senang memenuhi undangannya, bahkan 
terkadang mama juga membuatkan mi goreng 
kesukaan Ria untuk menambah menu buka puasa. Ria 
pun sangat senang jika mama membawa mi goreng 
kesukaannya. Hari itu, saat kami menengok Ria, mama 
berjanji pada Ria jika kami akan datang kembali besok 
membawa mi goreng asalkan Ria mau minum obat.

***
Pagi itu, aku mulai melangkahkan kakiku ke 

sekolah. Aku memupuk keyakinan dalam diriku bahwa 
aku mampu bermain piano dengan baik. Aku ingin 
segera merasakan suara indah piano yang terlahir dari 
gerakan jemariku di sekolah nanti. Telingaku sudah 
tak sabar mendengar alunan musik yang mampu 
kuhasilkan, meskipun tak mudah rasanya. Aku harus 
berani mengatur emosiku agar alunan musik yang 
kumainkan mengalun dengan nada yang indah. 

Pagi itu, Pak Anto sudah selesai mengepel salah 
satu lorong lantai di sekolahku. Namun, kembali 
kulihat lagi bekas tapak-tapak sepatu di lorong itu. 
Dari jarak yang tak jauh, kulihat anak-anak tertawa 
karena berhasil meninggalkan tapak sepatu pada 
lantai yang telah dipel Pak Anto. Aku mengenali wajah 
mereka satu per satu. Mereka ada empat orang, Dino 
salah satunya. Dengan tak sabar kupanggil namanya. 

Namun, ia pura-pura tidak mendengar. Aku pun 
langsung berlari dan mendekatinya. 

“Dino, apa yang kamu lakukan? Lantai ini sudah 
dibersihkan dan belum boleh dilewati karena masih 
basah! Kenapa kamu tertawa meninggalkan tapak 
kakimu di situ?” tanyaku pada Dino. 

“Ah, sepatuku mahal, Kay! Bentuk gambar tapak 
sepatuku bagus, kan? Kamu gak berani karena 
sepatumu gak semahal sepatuku! Haha…,” jawab 
Doni dengan penuh kesombongan. Mereka pun 
tertawa dan saling menepukkan tangan seakan 
merasa bangga melakukan hal itu.

Dadaku berdegup kencang menahan marah, 
mataku melotot dan dengan spontan aku berkata, 
“Kamu tidak kasihan pada Pak Anto? Kan lantai itu 
baru dipel!” seruku lagi.

“Halah, itu memang tugas dia, gak usah sok baik 
kamu!” jawab Doni lantang.

Sampai siang, aku masih berpikir tentang perilaku 
Doni dan teman-temannya. Kejadian itu sudah dua 
kali kulihat sendiri. Aku pun mulai terusik, perasaanku 
tidak tenang dan membuatku sangat gelisah. Hati 
kecilku masih mengutuki Doni dan ingin rasanya 
kulaporkan pada guru. Namun, sikap itu tidak 
menyelesaikan masalah. Doni sudah berkali-kali 
dipanggil oleh guru BK dan tampaknya tidak jera 
karena selalu dibela oleh orang tuanya. Aku pun 
memutar otak dan menimbang-nimbang bagaimana 
cara menyadarkan Doni pada perilakunya yang sudah 
sangat keterlaluan dan kurang ajar. 

***
Siang itu, hatiku dan 

teman-temanku 
sangat tersentuh 
mendengar 
alunan musik 
dari ruang 
musik. Di 
ruangan 
itu Pak 
Anto sedang 
memainkan 
piano dengan 
kemampuannya 
yang luar biasa. 
Jemari Pak Anto begitu 
lincah menari di atas 
tuts-tuts piano itu dan 
membuat kami terhanyut 
dalam alunan musik yang 
ia bawakan. Suaranya begitu 
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merdu memberikan kesan yang mendalam di telinga 
kami sebagai penikmat lagu. Ia begitu tahu selera 
musik kami anak-anak muda yang haus hiburan. Kami 
yang berada di situ terpukau dan kami pun bertepuk 
tangan saat Pak Anto menyudahi permainannya.

***
Siang itu, kuberanikan membuka pembicaraan 

dengan Pak Anto. Aku ingin mengetahui pendapatnya 
mengenai perilaku Dino dan teman-temannya. Saat 
berbincang dengannya, aku lihat ada kegelisahan di 
hatinya. Dari perbincangan siang itu aku tahu bahwa 
Pak Anto sudah mengetahui siapa pelakunya, tetapi ia 
hanya bisa diam saja. 

Pak Anto tahu bahwa Doni anak orang kaya yang 
bisa melakukan apa pun di sekolah ini. Pak Anto pun 
menyadari bahwa ia hanya seorang pramubakti di 
sekolah ini. Ia hanya berharap suatu saat nanti tapak-
tapak sepatu Doni pada lantai yang baru dipel itu 
dapat menjadi jejak langkah yang baik bagi kehidupan 
Doni di masa depan. 

Pak Anto sungguh bijaksana, ia tidak terluka akan 
perbuatan Dino dan teman-temannya yang tidak benar. 
Ia juga tidak marah pada Dino bahkan mendoakan masa 
depan Dino. Aku merasa kagum pada kebijaksanaan 
Pak Anto. Walaupun ia seorang yang berbeda keyakinan 
dengan kami di sini, ia begitu sabar dan banyak 
memberi pelajaran lewat apa yang ia lakukan.

Aku menceritakan kejadian itu pada mama dan 
papa. Mereka mulai terkesan pada sosok Pak Anto. 
Orang tuaku pun memintaku untuk menghargai 
Pak Anto seperti kami menghargai Om Boy. Papa 

menasihatiku bahwa meskipun berbeda 
keyakinan, kami harus dapat 

hidup saling beriringan. “Sikap 
rukun akan semakin 
berkembang apabila 

kita hidup saling 
menghargai,” 

tambah mama. 
Ketika bulan 

puasa tiba, 
kami pun 
mengunjungi 
Pak Anto 

untuk ikut 
berbuka 

puasa bersama. 
Keluarga Pak 

Anto hidup sangat 
sederhana. Dengan 

penghasilan pas-

pasan, Pak Anto menghidupi keluarganya. Namun, 
mereka tampak bahagia karena mereka saling 
menghargai dan menghormati.

Ketika perjalanan pulang dari rumah Pak Anto, kami 
melewati sebuah rumah yang begitu megah berpagar 
tinggi. Saat kami melewatinya, dari pintu pagar yang 
terbuka, kulihat Dino turun dari sebuah mobil dipapah 
oleh kedua orang tuanya dengan kaki yang dibalut 
perban. Ternyata, Dino dan Pak Anto bertetangga. 

***
Pagi itu Dino berangkat ke sekolah dengan kaki 

dibalut perban. Saat aku berdiri di depan kelas, 
Dino menghampiriku dan berkata, “Aku minta 
maaf padamu, Kay,” ujar Dino seraya mengulurkan 
tangannya dan meminta maaf kepadaku. 

Aku tertegun dengan perubahan sikap Dino hari 
itu. Aku kaget sekaligus terharu karena akhirnya ia 
menyadari kesalahannya selama ini yang bersikap 
kurang ajar pada Pak Anto. 

“Aku sadar perilaku tidak benar dan aku belajar 
padamu yang begitu menghargai sesama dan 
mengasihi yang kekurangan. Kamu dan keluargamu 
amat baik,” lanjut Dino. 

Aku terdiam dan hatiku bertanya-tanya. Mengapa 
Doni seolah-olah tahu aku dan keluargaku? Rupanya 
setelah aku pulang dari rumah Pak Anto, Doni pun 
pergi ke rumah Pak Anto bersama keluarganya dan 
meminta maaf atas perilakunya selama ini. Pak 
Anto pun bercerita pada Dino bahwa Kayla dan 
keluarganya juga baru saja pulang. 

“Aku akan memulai tapak baru dalam langkahku, 
Kay. Biar saja tapak kaki pada sepatuku yang dulu 
kupakai untuk menyakiti hati Pak Anto kuganti 
dengan tapak kaki yang membawa berkat bagi 
orang lain,” tutur Dino perlahan seraya meluruskan 
letak kakinya yang keseleo di lantai. Rasa sakit pada 
kakinya rupanya memberikan pelajaran pada Doni 
dan keluarganya.

Sore ini Kayla menerima kejutan dari kelurga Om 
Boy. Mereka berkumpul di rumah untuk berbuka 
puasa bersama. Sesuai janji mama ada mi goreng 
kesukaan Ria. Mi goreng yang mama buat karena 
Ria rajin minum obat dan telah sembuh dari sakitnya. 
Sambil menunggu buka puasa yang diiringi hujan sore 
itu, samar-samar kami melihat pelangi dari halaman 
rumah. Pelangi itu sungguh indah, memiliki warna yang 
berbeda dan muncul bersamaan. Pelangi bagaikan 
perjalanan hidup, bila keberagaman disatukan maka 
akan menghasilkan sesuatu yang indah. n 
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Masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan 
yang beragam. Kebudayaan tersebut 
memiliki keunikan tersendiri sesuai daerah 

kebudayaan tersebut berasal. Salah satu keunikan 
budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia 
adalah folklor. Folklor adalah kebudayaan yang 
disebarkan secara turun-temurun. Salah satu 
jenis folklor adalah cerita rakyat. Cerita rakyat 
mampu menjadi sarana pendidikan nilai-nilai luhur 
yang diwariskan oleh pendahulu kepada generasi 
mendatang.

Cerita rakyat merupakan prosa lama berupa tradisi 
lisan. Dalam bahasa sehari-hari cerita rakyat lebih 
dikenal masyarakat sebagai dongeng. Dongeng hidup 
dan berkembang dalam masyarakat tertentu, tetapi 
tidak pernah diketahui siapa pengarangnya. Sebagai 
genre sastra lisan, cerita rakyat memiliki manfaat 
yang banyak bagi masyarakat pendukungnya. Selain 
itu, cerita rakyat merupakan khazanah bangsa 
yang disebarkan secara oral (lisan) dari mulut ke 
mulut (tatalepa) dari generasi ke generasi, sehingga 
memungkinkan sedikit demi sedikit akan rusak dan 
hilang dari ingatan masyarakat pendukungnya. 

Kantor Bahasa Lampung pernah mencoba 
menginventarisasikan cerita rakyat yang ada di 
Lampung Timur dengan harapan cerita rakyat tidak 
sekadar hidup dan tersebar dalam masyarakatnya. 
Cerita rakyat yang berada di Lampung Timur 
merupakan aset budaya dan dapat dijadikan sebagai 

sarana pengembangan pariwisata di daerah tersebut. 
Inventarisasi cerita rakyat ini penting dilakukan 

seiring modernisasi yang terjadi di segala bidang 
yang menjadikan masyarakat setempat, khususnya 
generasi muda banyak yang tidak mengetahui 
cerita tersebut. Kegiatan inventarisasi ini merupakan 
usaha untuk menggali, menghidupkan, dan 
mengembangkan cerita rakyat yang bernilai positif.

Penginventarisasian cerita rakyat di Lampung Timur 
difokuskan di daerah Melinting, Labuhan Meringgai, dan 
Jabung. Dari daerah tersebut diperoleh sepuluh cerita 
rakyat. Sepuluh cerita rakyat tersebut adalah berikut ini. 

cerita rakyat “darah Putih”
Cerita rakyat ini berasal dari Lampung Timur, 

tepatnya  di daerah Labuhan Maringgai. Cerita “Darah 
Putih” ini termasuk cerita legenda karena cerita ini 
dianggap pernah terjadi pada masa yang belum 
begitu lampau. Cerita ini juga dikenal luas di daerah-
daerah lainnya seperti di daerah Lampung Selatan, 
tetapi dengan versi cerita yang berbeda.

cerita rakyat “air sekampung Manis” 
Cerita ini berasal dari Desa Jabung, Lampung Timur. 

Cerita ini juga termasuk dalam cerita legenda setempat. 
Cerita rakyat “Air Sekampung Manis” menceritakan asal 
usul nama suatu tempat atau daerah.

Cerita rakyat “Asal-Usul Jabung” berasal dari 
Desa Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Cerita ini 
termasuk dalam cerita legenda lokal/setempat. Cerita 
rakyat ini menceritakan tentang nama tempat atau 
daerah karena cerita legenda ini berhubungan dengan 

serI PeNeLItIaN

Fadhilatun Hayatunnufus

Inventarisasi 
cerita rakyat 
lampung timur

n Kisspng.com
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terjadinya suatu tempat. 

cerita rakyat “Mustika Batu Beruga”
Cerita ini adalah cerita rakyat yang juga berasal 

dari daerah Jabung, Lampung Timur. Cerita ini 
termasuk dalam mite karena cerita ini mempunyai 
latar belakang sejarah dan dipercayai masyarakat 
sebagai cerita yang benar-benar terjadi serta banyak 
meng andung hal-hal yang ajaib. Cerita “Mustika Batu 
Beruga” ini mengisahkan tentang sebuah batu yang 
dipercayai oleh masyarakat yang dapat mengobati 
penyakit gatal-gatal yang dialami masyarakat yang 
memakan ayam hutan.

cerita rakyat “Batu Beghak Banguk” 
Cerita ini berasal dari masyarakat Jabung, Lampung 

Timur. Cerita ini mengisahkan sebuah batu yang 
dapat menelan orang. Orang-orang yang datang ke 
tempat batu tersebut untuk bunuh diri. Bagi orang-
orang yang tidak tahan dengan penderitaan hidup 
atau kemiskinan yang dialaminya sehingga mereka 
putus asa kemudian meminta batu untuk memakan/
menelan mereka. Cerita “Batu Beghak Banguk” ini 
termasuk cerita legenda tentang sebuah batu yang 
dipercaya dapat menelan manusia.

cerita rakyat “asal-usul siamang” 
Cerita rakyat ini berasal dari daerah Jabung, 

Lampung Timur. Cerita ini termasuk dalam cerita 
legenda, karena cerita “Asal-Usul Siamang” 
merupakan prosa rakyat yang dianggap pernah 
benar-benar terjadi pada masa lampau.

cerita rakyat “Manuk Beghuga” 
Cerita ini adalah cerita rakyat yang juga berasal dari 

daerah Jabung. Cerita ini mengisahkan tentang manuk 
atau ayam hutan yang dipercayai dapat membawa 
keberuntungan oleh masyarakat Lampung Timur, 
khususnya warga Jabung. Ayam hutan ini tidak boleh 
dimakan oleh warga Jabung karena warga Jabung 
percaya bahwa apabila warga memakan ayam hutan, 
maka badan mereka akan gatal-gatal. Dari cerita 
tersebut dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat 
tersebut tergolong dalam mite. Mite adalah cerita yang 
mempunyai latar belakang sejarah dan dipercayai oleh 
masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi 
dan banyak mengandung hal-hal yang ajaib.

cerita rakyat “asal-usul desa Bungkuk” 
Cerita ini termasuk dalam cerita legenda. Legenda 

adalah prosa rakyat yang mempunyai ciri-ciri mirip 
dengan mite, yaitu dianggap pernah benar-benar 

terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Berbeda dengan 
mite, legenda bersifat sekunder (keduniawian), 
terjadinya pada masa yang belum begitu lampau, dan 
bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang. 
Pada cerita tersebut dikisahkan tentang asal mula 
pemberian nama pada sebuah desa di daerah Marga 
Sekampung, Lampung Timur.

cerita rakyat “keramat silem” 
Cerita ini berasal dari daerah Melinting, Lampung 

Timur, yang termasuk dalam cerita mite. Cerita 
tersebut diyakini oleh penduduk setempat pernah 
terjadi pada zaman dahulu. Mite atau mitos 
adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-
benar terjadi, dianggap suci oleh sang empunya 
cerita, menerangkan hakikat dunia, budaya, dan 
kemasyarakatan dalam kaitannya dengan sebab-
sebab religius, memberikan gambaran, penjelasan 
tentang kehidupan alam yang teratur atau hal-hal 
yang gaib serta ditokohi oleh dewa atau makhluk 
setengah dewa atau kepercayaan orang terhadap 
benda yang mempunyai kekuatan gaib dan mistis.  

cerita rakyat “ratu salah Perintah” 
Cerita ini mengisahkah seorang ratu (jenis kelamin 

laki-laki) yang memerintahkan suatu hal yang salah. 
Awal mulanya, titah Sang Ratu yang salah ini selalu 
dipatuhi oleh rakyatnya karena mereka menghargai 
dan menghormati Sang Ratu yang memerintah di 
daerah Jabung, Lampung Timur. Lama-kelamaan, 
rakyat menyadari bahwa apa yang diperintahkan 
oleh Sang Ratu adalah sesuatu yang tidak benar 
yang seharusnya tidak mereka patuhi. Akhirnya, 
rakyat menyebut Ratu tersebut dengan sebutan 
Ratu Salah Perintah. Cerita rakyat “Ratu Salah 
Perintah” termasuk dalam dongeng. Dongeng 
merupakan kisah yang diangkat dari pemikiran 
fiktif dan kisah nyata, menjadi suatu alur perjalanan 
hidup dengan pesan moral, mengandung makna 
hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk 
lainnya.

Cerita rakyat pada dasarnya merupakan cerita 
lisan yang telah lama hidup dalam tradisi suatu 
masyarakat. Cerita rakyat dapat dibagi ke dalam tiga 
bentuk, yaitu mite, legenda, dan dongeng. 

 Inventarisasi cerita rakyat semacam ini penting 
dilakukan untuk mempermudah pelestariannya. 
Inventarisasi cerita rakyat Lampung Timur juga 
bertujuan meningkatkan apresiasi kultural masyarakat 
setempat dan dapat dijadikan sebagai salah satu 
wujud pengembangan budaya nasional. n
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GeraI LaYaNaN KBL

Sejatinya, sebuah informasi 
atau berita haruslah mudah 
dipahami oleh pembacanya. 
Agar mudah dimengerti tentu 
saja harus menggunakan bahasa 
sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia. Penulisan kalimat 
yang tidak efektif dan efisien, 
pemilihan kata yang tidak lazim, 
serta penggunaan ejaan yang 
tidak tepat sebaiknya dihindari.

Agar syarat tersebut tercapai, 
tentu saja penulis tidak bisa 
bekerja sendirian. Perlu 
keterlibatan pihak lain yang 
menjadi pembaca kedua sekaligus 
memperkaya tulisan menjadi lebih 
bernas. Saat inilah kehadiran 
penyunting sangat dibutuhkan.

Kantor Bahasa Lampung 
sebagai UPT Badan 
Pengembangan Bahasa dan 
Perbukuan memiliki salah satu 
fungsi untuk memberikan layanan 
kebahasaan dan kesastraan. Salah 
satu layanan yang diberikan yakni 
penyuntingan naskah. 

Naskah yang merupakan hasil 

karya tulis ini dapat berupa 
naskah resmi seperti peraturan 
pemerintah dan surat dinas. 
Naskah lain seperti naskah 
akademik (skripsi, tesis, dan 
disertasi), sastra, dan buku 
pengayaan atau buku teks.

Ada berbagai tahapan saat 
proses penyuntingan, antara 
lain membaca naskah secara 
utuh dan dengan kehati-
hatian, mengidentifikasi 
dan memperbaiki 
kesalahan-kesalahan 
kebahasaan yang 
meliputi penggunaan 
kata baku dan tidak 
baku, penggunaan 
ejaan, ketidaktepatan 
penggunaan tanda baca, 
pemilihan kata yang 
tidak lazim, kesalahan 
struktur, dan kesalahan 
penggunaan konjungsi. 
Selanjutnya, penyunting 
akan memperhatikan tampilan 
secara umum, spasi, kerapatan 
antarkata, dan terakhir menelaah 

kembali hasil tulisan yang telah 
diperbaiki.

sunting naskahmu 
di Kantor Bahasa Lampung

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 penyuntingan naskah. 
Apa itu penyuntingan naskah? Mari 
kita cermati bersama!

dian Anggraini
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sebuah informasi atau berita 
haruslah mudah dipahami 

oleh pembacanya. Agar 
mudah dimengerti tentu saja 
harus menggunakan bahasa 

sesuai dengan kaidah bahasa 
indonesia.

“

“
n Kisspng.com

n Kisspng.com

Di selenggarakan di Aula Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Lampung Tengah, 
Dalam acara tersebut dihadiri oleh 
Bidang Bahasa Kantor Bidang 
Bahasa Propinsi Lampung, Kepala 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Lampung Tengah, 
Ketua MGMP Propinsi Lampung, 
Komunitas Sastra Lampung Tengah, 
Karang Taruna dan Pelaku Sastra di 
Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai 

Narasumber langsung dipandu dari 
Balai Bahasa Propinsi Lampung. 

Apa pendapat Sahabat Bastera 
setelah membaca penggalan 
paragraf tersebut? Apakah 
Sahabat Bastera mengerti 
informasi yang disampaikan 
oleh sang penulis? Apakah 

paragraf tersebut sudah 
mencerminkan pengunaan bahasa 

yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia?

Prinsip utama yang menjadi pegangan 
seorang penyunting adalah seminimal 

mungkin melakukan pengubahan 
gaya kepenulisan. Hal tersebut sangat 
diperhatikan karena setiap penulis 
memiliki cara masing-masing untuk 
menuangkan ide atau gagasan dalam 
sebuah rangkaian kata yang dibuatnya.

Nah, jika kalian ingin menyunting 
naskah, bisa datang langsung ke 
Kantor Bahasa Lampung. Salam. n
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Sahabat Bastera tentu 
pernah mengunjungi toko 
buku, bukan? Di sana 

kita akan menjumpai rak-rak 
buku yang berlabel best seller. 
Sebagian besar buku-buku ter-
sebut merupakan karya penulis 
wanita atau yang disebut genre 
chicklit atau chick literature, 
yakni literatur wanita. Selama ini, 
chicklit dipandang sebelah mata 
dan distereotipkan. Genre sastra 
ini identik dengan tokoh utama 
yang berasal dari kalangan atas. 
Penampilan mereka digambar kan 
sebagai wanita yang berkarier 
dengan jam terbang tinggi, 
ramping, bersepatu dengan 
hak stiletto setinggi tujuh 
sentimeter, dan jatuh cinta pada 
lelaki tampan.

Sebagai sebuah genre 
sastra populer yang ditulis 
untuk kalangan wanita urban, 
kesuksesan genre fiksi populer 
ini tidak terlepas dari penilai-
an kritikus terhadap statusnya 
dalam budaya dan sastra po-
puler. Genre chicklit biasanya 
dikaitkan dengan budaya wanita 
muda perkotaan yang membahas 
kehidupan modern kosmopolitan 
yang melibatkan wanita lajang 
berusia 20-an dan 30-an. 
Sebagian besar wanita tersebut 
berkutat pada hubungan kencan, 
karier, dan kegemaran dalam 
berbelanja. Genre ini, terutama, 
menggambarkan wanita muda 
yang bekerja di bidang pe-
nerbitan majalah, mode, bahkan 

perbankan. 
Penerbitan novel “Bridget 

Jones’s Diary” di Amerika 
menandai dimulainya tren chicklit 
dan telah menjadi fenomena 
budaya populer yang semakin 
berkembang. Penerbit melihat 
kesempatan yang menguntungkan 
dalam genre yang dapat dikatakan 
komersial ini. Novel yang 
mengangkat sastra populer pun 
mulai dialihwahanakan ke dalam 
film. Serial-serial, seperti Gossip 
Girl, The Princess Diaries, dan 
Seri Shopaholic, menjadi bukti 
bahwa genre sastra populer telah 

mengalami 
kesuksesan yang 
luar biasa. Sejak 
itu, berbagai novel 
dan cerpen bergenre chicklit telah 
diterbitkan dan diterjemahkan ke 
dalam ber bagai bahasa. Bahkan, 
novel ini menjadi buku terlaris 
di dunia dalam dua dasawarsa 
terakhir.

Chicklit menjadi sebuah ano-
mali bagi sastra kontemporer 
yang telah mapan. Penampilan 
novel chicklit yang umumnya 
memiliki sampul berwarna cerah, 

judul yang bergaya seperti tulisan 
tangan, serta gambar kartun yang 
menjadi kulit sampul memastikan 
pembaca untuk mengetahui 
bahwa buku-buku itu dibuat untuk 
menjadi sastra populer yang 
berbeda dari buku-buku sastra 
“serius”. 

Akan tetapi, chicklit yang 
mengusung genre sastra populer 
cenderung diremehkan karena 
dianggap sebagai novel yang 
memiliki muatan konsumerisme. 
Namun, beberapa pakar melihat 
bahwa terdapat nilai-nilai dalam 
novel chicklit. Mereka berpen-
dapat bahwa dalam genre 

ini dengan cerdik 
mengungkap cerita-
cerita ironis, lucu, 
dan satire tentang 
kehidupan tokoh-
tokoh yang ada di 

dalamnya. Kisah-kisah 
dalam chicklit dianggap 

tidak hanya menghibur, 
tetapi juga menawarkan 

wawasan tentang 
bagaimana kita menjalani 

hidup pada era modern. 
Selain itu, chicklit menampilkan 

masalah yang dihadapi wanita 
muda masa kini yang berjuang 
dengan identitas dan isu feminitas 
mereka. chicklit juga menawarkan 
wawasan tentang kehidupan 
wanita kontemporer serta 
karier dan hubungan mereka, 
baik percintaan, persahabatan, 
maupun sosial. Kisah-kisah yang 
ditam pilkan berupa kehidupan 
dan keprihatinan para wanita 
muda masa kini tentang masalah 
sosial dan budaya pada zaman 

JeNDeLa DuNIa

sastra Populer Chicklit
diah meutia Harum

Chicklit yang mengusung genre sastra populer cenderung diremehkan karena dianggap sebagai novel yang memiliki muatan konsumerisme.
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modern, seperti konsumerisme, 
media sosial, peluang kerja, peran 
gender, identitas diri, bahkan 
pembica ra an tentang operasi 
plastik yang sedang tren saat ini. 

Ketika membaca novel 
chicklit, pembaca wanita merasa 
terwakili karena novel semacam 
ini merepresentasikan kondisi 
kehidupan mereka sendiri. Dalam 
hal ini, kenikmatan membaca 
buku tersalurkan melalui genre 
sastra populer yang ringan. Akan 
tetapi, ketika dikaitkan dengan 
permasalahan feminisme, para 
kritikus tidak setuju dengan 
representasi feminitas yang 
ditampilkan karena novel ini 
dianggap terlalu komersial tanpa 
melihat mutu dan kualitas sastra 
di dalamnya. Istilah chicklit itu 
sendiri mengandung arti yang 
merendahkan wanita pada 
umumnya. Penggunaan istilah 
chicklit menandakan bahwa 
wanita masih diremehkan dan 
tentu saja me representasikan 
wacana patriarki. Hal ini mungkin 
disebabkan oleh penggambaran 
wanita yang tidak tepat.

Di Indonesia, novel bergenre 
sastra populer menjamur seiring 
dengan meningkatnya kualitas 
kehidupan masyarakat modern. 
Beberapa penulis wanita, seperti  
Ika Natassa, Icha Rahmanti, 
dan Alberthiene Endah adalah 
sebagian penulis wanita yang 
menelurkan karya-karya bergenre 
sastra populer ini. 

Bukan tanpa alasan bahwa 
genre sastra populer mencapai 
kesuksesannya. Wanita yang 
membaca chicklit menikmati 
imajinasi yang dibawakan di 
dalamnya. Impian tentang 
kehidupan kelas atas yang 
menyenangkan membawa mereka 
memahami penga laman sosial yang 
mereka dapatkan. Dengan kata 
lain, teks-teks budaya populer ini 
menawarkan semacam semangat 
dan motivasi kepada pembaca 
wanita dalam kehidupan sehari-hari. 
Melalui berbagai perubahan naratif 
dan ideologis dari kemapanan 
sastra “tradisional”, novel dan film 
bergenre chicklit dengan tema yang 
ringan dianggap memungkinkan 
wanita modern untuk mengeks-

presikan keinginannya melalui 
konsep “bahagia selamanya” lewat 
pernikahan dengan pangeran 
tampan. 

Oleh karena itu, cinta dan 
pernikahan menjadi konvensi 
penting dalam chicklit karena 
genre sastra popular ini me nekan-
kan citra ideal yang kuat bagi 
wanita. Alur ceritanya juga dibuat 
dramatis dan mengasyikkan. Ciri 
lain chicklit adalah penokohan 
tambahan, yaitu karakter 
teman-teman tokoh utama yang 
membersamai dalam kehidupan 
secara jetset serta menjadi 
tumpuan ketika tokoh utama 
ditimpa masalah. 

Di Indonesia, novel populer 
semacam chicklit dapat kita 
jumpai di banyak toko buku 
karena judulnya yang banyak 
berbahasa Inggris dan kulit 
sampulnya yang berwarna pastel 
mewakili warna ibu kota. 

Demikian sahabat Bastera, 
sekelumit uraian sastra populer 
yang sedang digandrungi tidak 
hanya di Indonesia, tetapi juga di 
dunia. n

n Kisspng.com
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Yogyakarta adalah salah 
satu daerah istimewa yang 
memiliki banyak daya tarik. 

Selain dijuluki sebagai “Kota 
Pelajar”, Yogyakarta juga dikenal 
sebagai kota wisata yang kaya 
akan budaya dan sejarah. Salah 
satu budaya terkenal yang masih 
bertahan dan dilestarikan hingga 
sekarang adalah  upacara adat 
Sekaten. 

Kemunculan upacara Sekaten 
tidak terlepas dari asal-usul dan 
sejarah. Upacara ini pertama 
kali muncul di Kerajaan Demak 
pada masa pemerintahan 
Raden Patah. Pada masa itu, 
Raden Patah memiliki harapan 
bahwa masyarakat Jawa dapat 

memeluk agama Islam secara 
sempurna serta terlepas dari 
pengaruh kepercayaan animisme 
dan dinamisme. Salah satu 
upaya yang dilakukannya 
adalah menghapus upacara 
pengorbanan raja yang konon 
berasal dari adat istiadat lama. 
Sayangnya, upaya tersebut 
memunculkan keresahan rakyat 
yang sudah terbiasa dengan adat 
kepercayaan lama serta musibah 
wabah penyakit menular. Untuk 
menanggulangi hal tersebut, 
upacara pengorbanan raja 
digelar kembali, tetapi dengan 
memberikan nilai-nilai keislaman, 
yakni hewan kurban disembelih 
sesuai dengan syariat Islam. 
Selain itu,  pada awal dan akhir 
upacara dibacakan doa selamat 

oleh Sunan Giri dan Sunan 
Bonang. Beberapa waktu setelah 
upacara tersebut digelar, wabah 
penyakit menular hilang dan 
ketenteraman rakyat pulih. 

Setelah peristiwa tersebut, 
Wali Songo semakin giat dalam 
berdakwah dan menyiarkan 
agama Islam. Gagasan agar 
keraton menyelenggarakan 
perayaan muncul setelah Sunan 
Kalijaga mengetahui bahwa 
rakyat menyukai perayaan yang 
berhubungan dengan upacara 
adat. Para wali sanga sependapat 
bahwa menyiarkan agama Islam 
harus dilakukan dengan bertahap 
dan menggunakan bahasa, 
adat istiadat, dan kesenian 
rakyat setempat. Perayaan 
tersebut digelar di Masjid Gedhe 

POJOK NusaNtara

Wahyu sekar sari

SEKATEN
Manifestasi Penyebaran 

Agama Islam di Yogyakarta

Pasar malam pada acara Sekaten

n kakilima.com
n @explorekotagede

Sultan Hamengkubowono X 
pada Sekaten 2017.
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menjelang hari kelahiran Nabi 
Muhammad saw. pada bulan 
Rabiulawal atau bertepatan pada 
bulan ketiga kalender Jawa Islam, 
yaitu bulan Mulud. Gamelan 
dibunyikan untuk menarik 
perhatian rakyat. Setelah rakyat 
berkumpul, para wali berdakwah 
menyiarkan agama Islam.

Sekaten yang merupakan 
perpaduan kegiatan dakwah 
dan seni rakyat ini digelar 
di pelataran alun-alun utara 
dan Masjid Gedhe Kauman 
selama sebulan. Sekaten 

yang diadakan setiap tahun 
diselenggarakan oleh Keraton 
Kesultanan Yogyakarta untuk 
memperingati Maulid Nabi 
Muhammad saw. Proses 
pelaksanaan upacara Sekaten 
terdiri dari lima tahap. Tahap 
pertama adalah persiapan. Pada 
tahap ini, beberapa keperluan, 
seperti lagu-lagu khusus, 
naskah riwayat maulid Nabi 
Muhammad saw., dan gamelan, 
disiapkan. Abdi dalem yang 
akan menabuh gamelan pada 
saat prosesi upacara menjalani 

ritual dengan membersihkan 
diri dan berpuasa. Tahap 
kedua, gamelan dikeluarkan 
dari tempat penyimpanan 
dan dibunyikan setelah salat 
isya sebagai penanda bahwa 
upacara Sekaten akan segera 
dimulai. Tahap ketiga, gamelan 
dipindahkan ke halaman 
Masjid Agung setelah selesai 
dimainkan, sekitar pukul 24.00. 
Gamelan tersebut akan selalu 
dibunyikan selama Sekaten 
berlangsung, kecuali pada 
hari Kamis malam dan Jumat 

siang. Tahap keempat, pada 
malam ketujuh, Sri Sultan akan 
mengunjungi Masjid Agung dan 
membagikan undhik-undhik 
‘kepingan uang logam’ dari 
saka guru ‘tiang utama masjid’ 
sampai pada barisan terakhir 
rombongan sultan dan abdi 
dalem. Selanjutnya, prosesi 
kondur gongso dilaksanakan 
tepat pada 11 Rabiulawal 
dengan membacakan riwayat 
Nabi Muhammad saw. Setelah 
itu, gamelan dikembalikan ke 
tempat penyimpanan. Tahap 

kelima, tanggal 12 Rabiulawal 
menjadi puncak perayaan 
“Grebeg Mulud Sekaten” 
yang ditandai dengan prosesi 
numplak wajik atau sering juga 
disebut sebagai grebek maulid. 
Proses ini dimeriahkan oleh 
banyaknya gunungan, yakni 
tumpeng besar yang terdiri dari 
berbagai jenis hasil bumi, baik 
sayuran maupun buah-buahan, 
yang diarak dan biasanya 
disebut sebagai ubo rampe. 
Gunungan tersebut merupakan 
lambang kesejahteraan dan 

kesuburan serta simbol 
kedekatan rakyat dengan 
raja. Masyarakat yang hadir 
dalam perayaan tersebut 
memperebutkan ubo rampe 
untuk ngalalap berkah atau 
mendapatkan berkahnya. 

Sebelum upacara 
digelar, pasar malam 
menjadi ikon Sekaten yang 
sangat diminati, baik oleh 
masyarakat asli maupun 
masyarakat pendatang. 
Pasar malam tersebut 
menawarkan beraneka 
wahana hiburan, kuliner 
rakyat, pameran dari instansi 
se-Yogyakarta, dan pakaian 
bekas yang dijual atau 
awul-awul. Awul-awul ini 

sering menjadi tujuan utama 
para pengunjung karena berasal 
dari berbagai merek ternama 
dengan harga murah. Selain itu, 
pengunjung juga dimanjakan 
dengan wahana hiburan yang 
beraneka ragam dan menarik, 
seperti ombak banyu, bianglala, 
tong setan, rumah hantu, 
dan kora-kora. Untuk bisa 
menikmati kemeriahan Sekaten, 
pengunjung tidak dikenai biaya 
retribusi, tetapi hanya membayar 
biaya parkir kendaraan. 

*Diambil dari berbagai sumber.

n joglosemar.co

Abdi dalem menabuh gamelan 
di prosesi upacara Sekaten.
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Pada peringatan Hari 
Perempuan Internasional 
8 Maret 2019, Voice of 

America (VOA) melalui situs 
resminya www. voaindonesia.
com menampilkan foto-foto 
dan kisah perjuangan para 
wanita. Ada delapan foto yang 
ditampilkan, salah satunya 
terdapat foto Ibu Partinia Parosil 
Mabsus. “Bunda Literasi” 
Kabupaten Lampung Barat ini 
masuk dalam deretan wanita 

yang gigih mengampanyekan 
gerakan literasi, menghidupkan 
pojok baca, dan mendirikan 
rumah baca agar tumbuh 
budaya menulis dan membaca di 
lingkungan masyarakat.

gemar Membaca sejak kecil 
Ibu Partinia yang biasa disapa 

dengan panggilan Mak Cik ini 
adalah Ketua Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
dan juga Ketua Tim Gerakan 
Literasi Daerah Kabupaten 
Lampung Barat. Ibu cantik yang 
lahir di Bandarjaya, Kabupaten 

Lampung Tengah ini merupakan 
buah hati pasangan Ibu 
Rosemary dan Bapak Thamrin 
Bujanggo. 

Sejak kecil, Mak Cik 
mempunyai kegemaran 
membaca. Tak heran jika majalah 
Bobo yang terkenal sejak dahulu 
menjadi bacaan favoritnya ketika 
masa kecil. Semasa duduk 
di SD, kebahagiaan terbesar 
baginya adalah ketika ibunda 
tercinta membelikannya majalah 
Bobo. Setelah selesai dibaca, 
ia pun merawat majalah atau 
buku-buku ceritanya dengan 
hati-hati agar tidak robek atau 
rusak. Ia pun memberi sampul 
dan menjaga koleksi buku 
bacaannya dengan baik agar 
dapat dibaca ataupun disewakan 
kepada teman-temannya. Uang 
hasil menyewakan majalah dan 
buku-buku cerita koleksinya 
dikumpulkan untuk membeli 
majalah ataupun buku cerita yang 
baru.

Kegemaran membaca pada diri 
Mak Cik ternyata menjadi hobi 
dan seakan menjadi naluri. Selain 
berlangganan majalah Bobo, ibu 
cantik yang lahir 3 Juni 1977 ini 

PrOfIL

muhammad Andri Z.

PartInIa ParosIl MaBsus

Mewujudkan 
Masyarakat 
Berbudaya 

literasi

n Dokumentasi Pribadi
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juga berlangganan komik Dora 
Emon, Tom and Jerry, dan buku-
buku dongeng nusantara seperti 
“Bawang Merah dan Bawang 
Putih”, “Si Kancil”, “Mentimun 
Emas”, “Si Malin Kundang” dan 
lain-lain. Semasa remaja sampai 
dengan kuliah, Mak Cik juga 
berlangganan majalah Aneka, 
Gadis, dan Kartini yang cukup 
populer pada saat itu. Semua 
majalah dan buku-buku bacaan 

tersebut ia peroleh dengan cara 
menyisihkan uang jajannya. 
Uang jajan yang ia sisihkan itulah 
yang menjadi modalnya untuk 
menyalurkan hobi membacanya 
tersebut. Menjadi cerdas karena 
menabung adalah falsafah 
hidup Mak Cik yang tak lupa 
ia tanamkan juga pada anak-

anaknya. 

Belajar tiada henti
Semasa kecil, Mak Cik 

menghabiskan waktu bermain 
dan belajar di SDN 1 Rantau 
Jaya dan melanjutkan pendidikan 
menengah pertama di SMPN 
1 Bandarjaya. Setelah itu, 
ia menyelesaikan jenjang 
pendidikan menengah atas di 
SMAN Poncowati. Keinginan 

untuk belajar dan menuntut 
ilmu telah terpatri kuat di 
dalam hatinya. Mak Cik pun 
melanjutkan kuliah jenjang S-1 
di Universitas Lampung (Unila), 
Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Jurusan Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan 
(PPKN). Petualangan beliau 

dalam menuntut ilmu terus 
dilanjutkan ke jenjang berikutnya. 
Beliau tercatat sebagai alumni 
mahasiswa S-2 di Universitas 
Saburai Bandarlampung.

keluarga sumber Motivasi 
Ibu Partinia menikah tahun 

2001 dengan Parosil Mabsus, 
yang kini menjabat sebagai 
Bupati Lampung Barat. 
Kebersamaan, saling pengertian, 

jujur, dan terbuka menjadi 
komitmen bagi kedua 
pasangan ini dalam 
mengarungi biduk rumah 
tangga. Kebahagiaan 
mereka semakin terasa 
lengkap ditandai dengan 
kehadiran tiga orang 
anak mereka, yaitu Irfan 
Fadilla Mabsus, Sakha 
Al Rahman Mabsus, 
dan Padmarini Moeli Ni 
Mabsus. Baginya, suami 
dan anak-anak yang 
disayanginya adalah 
sumber kekuatan dan 
semangat dalam berkarir 
dan berkarya. 

Perjalanan karirnya 
bermula sejak 2002. 
Mak Cik menjadi guru 
honorer dan guru kontrak 
di SMKN Kebun Tebu, 
Kabupaten Lampung 
Barat. Setahun kemudian, 
ia bernasib baik diterima 
menjadi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan 
bertugas di SMPN 1 
Gedung Surian. Saat 
ini ia bertugas sebagai 
pengawas sekolah di 

lingkungan Kabupaten Lampung 
Barat.

Selain keluarga, tokoh atau 
sosok yang menjadi inspirasi 
(khususnya di bidang literasi) 
bagi Mak Cik adalah adalah Bung 
Karno dan Bung Hatta. Hasil 
karya kedua tokoh ini dianggap 
sebagai karya besar baginya. Di 

n Dokumentasi Pribadi
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antara karya kedua tokoh yang 
menjadi bacaan Mak Cik adalah 
buku Di Bawah Bendera Revolusi 
karya Ir. Sukarno dan buku 
Demokrasi Kita, Bebas Aktif, 
Ekonomi Masa Depan karya Bung 
Hatta.

Ihwal gerakan literasi 
di kabupaten lampung Barat 

Pada tahun 2009, Ibu Partinia 
bertugas kembali di SMKN 
Kebun Tebu. Kepindahan beliau 
ke SMKN inilah kemudian 
menjadi motivasi besar 
baginya untuk menjadi guru 

yang penuh tantangan. Beliau 
ingin berbagi ilmu tentang 
kewarganegaraan dan berharap 
agar seluruh siswa di Kabupaten 
Lampung Barat mempunyai 
kegiatan dan aktivitas yang 
positif. Hal ini dilakukan untuk 
mengurangi dampak negatif 
dari pergaulan remaja yang 
semakin mengkhawatirkan. 
Untuk menggapai harapannya 
tersebut, salah satu kegiatan 
yang dilakukan adalah kegiatan 
literasi.

Setelah suami Ibu Partinia, 
Bapak Parosil Mabsus (Pak 

Cik), resmi dilantik menjadi 
Bupati Kabupaten Lampung 
Barat pada 11 Desember 2017, 
tiga bulan setelah dilantik, 
tepatnya 12 Maret 2018, Pak 
Cik mengeluarkan Peraturan 
Bupati (Perbup) Lampung Barat 
Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Gerakan Literasi Daerah (GLD). 
Agar amanat dalam Peraturan 
Daerah Nomor 19 Tahun 2018 
tersebut terlaksana, Lampung 
Barat mencanangkan diri sebagai 
Kabupaten Literasi pada 2 Mei 
2018.

Implementasi pelaksanaan 
kegiatan literasi di Lampung 

Barat terus digalakkan 
dengan membentuk 
perangkat organisasi 
gerakan literasi. Tim 

Gerakan Literasi Daerah 
(GLD) Kabupaten Lampung 
Barat dikukuhkan oleh 
Bupati Lampung Barat 
di Pekon/Desa Padang 
Tambak, Kecamatan Way 
Tenong bersamaan dengan 

Pencanangan Pekon 
Padang Tambak sebagai 
Pekon Literasi pada 27 
September 2018.

selayang Pandang kegiatan 
literasi di kabupaten lampung Barat

Walaupun Gerakan Literasi 
Daerah (GLD) Lampung Barat 
yang Mak Cik pimpin baru 
seumur jagung, tim GLD telah 
banyak melakukan kegiatan 
literasi. Pada tahun 2018 yang 
lalu, tim GLD bersama tim 
penggerak PKK Kabupaten 
Lampung Barat mengadakan 
Lomba Paduan Suara “Lampung 
Barat Kabupaten Literasi” 
dan Lomba “Mendongeng 
Kolaborasi Ibu dan Anak”. 
Di tahun 2019 ini, tim GLD 
Lampung Barat melakukan 

kegiatan “Senam Literasi 
Bersama” di empat sekolah 
dan dua kecamatan (SDN 
Way Mengaku, SMPN 1 Liwa, 
SMPN Sekuting Terpadu, 
MTsN Liwa, Kecamatan 
Sukau dan Kecamatan Kebun 
Tebu). Selanjutnya, Tim GLD 
melaksanakan kegiatan “Temu 
Literasi” di SMAN 1 Liwa, 

Selain itu, tim GLD juga 
berpartisipasi pada Forum 
Kelompok Terpumpun “Gerakan 
Literasi” bersama Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
(Balitbang) Kabupaten Lampung 
Barat untuk menerbitkan “Peta 
Jalan” atau Road Map Gerakan 
Literasi Kabupaten Lampung 
Barat. Tim GLD Kabupaten 
Lampung Barat terus menerus 
aktif melakukan beberapa 
kegiatan. Mereka melakukan 
kunjungan ke Lamban Baca 
yang ada di kecamatan (Balik 
Bukit, Way Tenong, Sukau, 
Lumbok Seminung, Suoh, 
Bandar Negeri Suoh, dan 
Sekincau), berpartisipasi 
pada ajang Millenial Road 
Safety Festival, dan menerima 
kunjungan studi pembelajaran 
tentang Gerakan Literasi 
dari Kabupaten Way Kanan 
dan Kabupaten Tanggamus. 
Selanjutnya, mereka melakukan 
kegiatan pembinaan tentang 
literasi di Sanggar Seni 
Kecamatan (Belalau, Batu 
Ketulis, Batu Brak, dan Sukau), 
mereka juga berpartisipasi 
pada Gebyar SMPN 1 Batu 
Brak, Audisi Duta Literasi, 
serta Penobatan Duta Literasi 
Kabupaten Lampung Barat.

Kemudian, Tim GLD 
Kabupaten Lampung Barat 
bekerja sama dengan Kantor 
Bahasa Lampung mengadakan 
kegiatan Pembinaan Komunitas 

Ibu Partinia terus 
berpikir dan berusaha 

keras agar ia dapat 
menumbuhkan kembali 

minat dan daya 
baca yang memang 
cenderung rendah di 
kalangan masyarakat.
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Baca Se-Kabupaten Lampung 
Barat, menggelar Lapak Baca 
di Lapangan Pemkab Lampung 
Barat, Taman Ham Tebiu, dan 
Kompleks Kawasan Sekuting 
Terpadu, dan Pembinaan Literasi 
di SMPN 3 Liwa. Tak lupa, Tim 
GLD juga melakukan kegiatan 
Marok Literasi bersama Penulis 
Udo Z. Karzi dan Muhammad 
Harya Ramdhoni, Pengenalan 
Gerakan Literasi di SMAN 
2 Liwa, Pelantikan Tim GLD 
sepuluh kecamatan (Sukau, 
Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, 
Sekincau, Pagar Dewa, Way 
Tenong, Air Hitam, Gedung 
Surian, dan Kebun Tebu), 
Lomba Story Telling dan Lomba 
Paduan Suara “Lampung Barat 
Kabupaten Literasi”, serta 

Seminar dan Lokakarya Gerakan 
Literasi Sekolah.

capaian, hambatan, dan Mimpi 
yang belum terealisasi

Selain segudang prestasi, 
Ibu Partinia terus berpikir 
dan berusaha keras untuk 
menumbuhkan kembali minat 
dan daya baca yang memang 
cenderung rendah di kalangan 
masyarakat. Masyarakat lebih 
suka nonton TV dan memainkan 
gawai tanpa batas waktu. 
Hambatan inilah yang menjadi 
perhatian bagi Mak Cik.

Beberapa mimpi Mak Cik 
di bidang literasi yang belum 
terwujud adalah menerbitkan 
buku hasil karya anak-anak 
Lampung Barat, membentuk 

kelompok sains di lingkungan 
kecamatan-kecamatan untuk 
menunjang pengembangan literasi 
di Lampung Barat, mendirikan 
perpustakaan pekon yang 
memenuhi standar pepustakaan 
nasional, dan memberikan 
penghargaan “Anugerah Sulaiman 
Rasjid” kepada pegiat literasi, 

Untuk mewujudkan 
masyarakat berbudaya 
literasi, Ibu Partinia berpesan 
kepada seluruh masyarakat 
agar menumbuhkembangkan 
budaya literasi pada ekosistem 
pendidikan.mulai dari keluarga, 
sekolah, dan masyarakat sebagai 
sarana pembelajaran sepanjang 
hayat dan sebagai upaya untuk 
meningkatkan kualitas diri dan 
hidup masyarakat. n
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KreatIVItas

Puisi
Karya:

GIta LestarI
Siswa SMA Muhammadiyah 2 
Bandarlampung

PuisiseLesaI 

Ke mana? 
Kita yang selalu keluar malam
Hanya untuk melihat bintang yang bertebaran
Ke mana? 
Kita yang selalu bercengkrama
Bersama dengan tawa yang menggema

Sekarang.
Semua tentang kita 
Seakan sirna dimakan oleh masa
Hal yang sering kita lakukan
Kini menjadi hal yang selalu kuhindarkan

Aku
Terlalu takut untuk menoleh ke belakang 
Terlalu takut untuk mengulang kesalahan 
Yang bisa mematahkan harapan
Dalam hal yang tak seharusnya kunantikan

Kita
Cukuplah sampai di sini
Lupakanlah janji yang telah terpatri
Ikhlaskanlah rasa yang tak bisa dimungkiri
Aku pergi

HIDuPMu BerHarGa

Dunia tak butuh tangismu
Dunia hanya butuh senyummu
Kau tak harus melupakan duka
Tapi kau harus menyembuhkan luka

Lukamu itu seperti lilin
Lambat laun akan meleleh
Dihancurkan oleh tawa yang melegakan jiwa
Jangan menyerah untuk membahagiakan diri
Dan melindungi hati
Dari rasa sakit yang tak terperi

Senyummu itu berharga
Tak bisa disetarakan dengan luka
Bahagiamu itu bernilai
Sepadan dengan tawa yang membuai

Relakan segala rasa yang terkekang
Ikhlaskan segala kisah yang terkenang
Berdamailah dengan masa lalu yang menyedihkan
Hiduplah di masa depan yang akan 
mendatangkan kebahagiaan

n Kisspng.com
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Karya:

Putri Damayanti
Siswa SMAN 2 Kalianda

PuisiPuisi
rINDuKu

Ketika semua masalah menghampiriku
Ketika semua orang menjauh dariku
Ketika itu pula aku butuh seseorang di 
sampingku
Ibu....
Semua yang kuhadapi saat ini begitu berat
Aku butuh semangat darimu
Aku butuh rahasia bagaimana caranya 
menghadapi masalah 
Ibu....
Diriku rindu dekapanmu
Bulan sabit yang terlukis di wajahmu itu
Aku merindukannya
Tuhan!
Tolong jaga malaikatku
Berikan dia keselamatan
Doaku menyertainya

BaNGKIt

Jalan itu terlalu gelap
Kau berjalan di dalamnya
Menembus batas yang tak terhingga
Kau sempat terjatuh di dalam lubang yang penuh 
genangan
Kau berusaha keluar dari genangan 
Tapi usahamu sia-sia
Kau terus mencoba mencari jalan keluar
Buntu!
Kau tidak menemukan apa pun
Kepalamu masih dipenuhi dengan genangan
Lalu kau mencoba memejamkan mata sejenak
Pikiranmu kala itu sedang kacau 
Tiba-tiba kau membuka mata
Kau tersenyum
Tampaknya kau menemukan jalannya
Bangkit!
Kau mencoba keluar dari genangan 
Tapi tubuhmu tidak memberikan izin
Lalu kau berusaha dengan susah payah supaya 
keluar dari genangan
Kau pun berhasil keluar dari genangan itu
Tanpa pikir panjang kau melanjutkan perjalananmu 
yang sempat terhenti
Kau tidak takut dengan jalanan yang begitu gelap
Karena kau yakin di penghujung jalan yang gelap 
pasti ada cahaya
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KIta MerDeKa

Tentara bergerilya di medan pertempuran
Terdengar lantang teriak merdeka
Nyawa-nyawa suci berguguran
Perjuangkan merah putih tetap berkibar

Menebus kemerdekaan dibayar mahal
Darah-darah muda berjatuhan
Luka merah menganga tak dihirau
Demi mengusir penjajah negeri

Kini kita telah merdeka
Namun … 

Ibu pertiwi tengah bermuram durja
Rona sedih menghiasi wajah tuanya
Perang saudara pada tanah nan makmur
Caci maki memperebut cawan kekuasaan

Generasi muda segeralah bangkit
Menyatu dalam melodi nyanyian negara 
Junjung tinggi moral etika bangsa
Tuk mewarnai kanvas kemerdekaan

Karya:

Nurina shiba
Siswa SMP Negeri 32 Bandarlampung

PuisiPuisi

saNG BuMI ruWa JuraI

Mahkota siger simbol keagungan 
Gemerincing tanggai penutup jari-jemari
Gerakan lembut beriring tabuhan
Berarak senyum ramah pada wajah sang penari

Tarian kami sigeh pengunten
Dua aliran tradisi nang bersanding
Peminggir-Pepadun pun berhimpun
Bertaut damai penghias tanoh ladoku tercinta

Pulau Pahawang elok rupawan
Destinasi pantai berombak lembut
Sambal seruit merapat erat persaudaraan
Khas lidah ulun-ulun Lampung

Sang Bumi Ruwa Jurai
Warisan ragam budaya para leluhur
Riang gembira mendiami semesta Radin Intan
Bersama-sama memetik biji-biji kopi robusta

Teknologi boleh saja mencakar atmosfer
Namun akar budaya dijaga kokoh sepanjang masa
Bak kilauan siger emas yang tak pernah pudar
Sang Bumi Ruwa Jurai lebur dalam jiwa raga
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Asal-usul Desa Bumisari, 
natar, lampung selatan

Pagi belum turun, benang 
memerah masih malu-
malu merajut langit. 

Tanah terlihat masih basah 
bekas hujan semalam. Semilir 
angin mengetuk-ngetuk pintu 
kayu lamban, hembusannya 
menyengat sampai ke tulang 
penghuni lamban. Pintu jendela 
terbuka. Makin kencang desiran 
angin menerobos masuk ke 
dalam lamban. Datuk Daud 
memandang nanar ke depan. 
Wajah lelaki separuh baya itu 
tampak gelisah dengan tatapan 
sendu. Di sana, di hadapannya 
terbentang batang-batang karet 
dengan getah yang bersinar 

ditimpa sinar matahari. 
“Apa yang sedang Datuk 

pikirkan?” sebuah suara 
mengagetkan Datuk Daud. 
Sontak, Datuk Daud tak 
jadi memejamkan mata dan 
menengok ke arah suara berasal. 

“Mmmh. Kau sudah salat?” 
tanya Datuk Daud kepada 
seorang pemuda yang berjalan 
mendekatinya.

“Sudah, Tuk. Apa yang sedang 
Datuk lakukan? Kita harus 
mengaji, Tuk. Datuk selalu 
berkata kalau setelah salat 
subuh, jangan lupa mengaji. Nah, 
yang kulihat Datuk melamun 
di depan jendela. Ayolah, Tuk, 
mengaji!” kata-kata itu meluncur 
tanpa henti bagai rentetan 
peluru. Datuk Daud tersenyum 

menghampiri dan merangkul 
pundak pemuda itu.

“Paksi, berapa umurmu 
sekarang?” tanya Datuk Daud 
dengan suara berat. Pemuda 
yang dipanggil Paksi melirik ke 
arah Datuk Daud.

“Purnama depan aku 17 tahun, 
Datuk. Kata ibu, aku sudah bisa 
menggantikan Datuk mengurus 
kebun karet kita. Aku tidak lagi 
hanya mengerjakan perintah Datuk 
tapi aku juga bisa memerintah,” 
jawab Paksi lantang. 

“Kau, akan memerintahku?” 
Datuk Daud berkata sambil 
memincingkan matanya. 
“Tentu tidak, Tuk. Tak boleh cucu 
menyuruh datuknya, bisa durhaka 
dia,” Paksi cepat menjawab 
pertanyaan Datuk. 

CerIta raKYat

Nany Widowati N.
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CerIta raKYat

“Kita adalah ulun Lampung. Kita punya piil 
pesenggiri (malu melakukan pekerjaan hina 
menurut agama serta memiliki harga diri); juluk 
adok (mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar 
adat yang disandangnya); nemui nyimah (saling 
mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah 
menerima tamu); nengah nyampur (aktif 
dalam pergaulan bermasyarakat dan 
tidak individualistis); dan sakai sambaian 
(gotong-royong dan saling membantu 
dengan anggota masyarakat lainnya). 
Kau harus ingat itu. Apalagi Datukmu 
ini seorang kaori (kepala desa). Adat 
itu harus dipegang, dijunjung. Seperti 
kita menjaga nyawa kita,” terang 
Datuk Daud seraya menatap tajam 
kepada Paksi. 

“Lalu apa yang harus Paksi 
perbuat, Tuk?” tanya Paksi ragu. 

“Tak banyak. Kau jaga dan 
urus kebun karet kita. Datuk 
sudah tak tahu apa 
yang harus Datuk 
kerjakan,” lirih 
terdengar suara 
Datuk Daud. 

“Mengapa Datuk 
berkata seperti itu? 
Ada apa dengan 
kebun karet kita, 
Datuk?” tanya Paksi.

“Paksi, kau lihat 
pohon karet kita, 
kurus, getahnya 
berkurang tak ada 
hasil. Tak ada yang 
bisa kita harapkan. 
Datuk kasihan pada 
orang-orang yang 
bekerja di kebun kita. 
Orang-orang di desa ini 
bisa tak punya apa-apa. 
Desa kita bisa mati. Datuk 
malu. Sebagai kaori tak 
bisa berbuat apa-apa. Kau 
harus berbuat sesuatu. 
Kau sudah besar. Kau 
Paksi dalam keluarga 
Daud Brak Saibatin. Kau 
pengganti ayahmu. Kau 

harus pegang piil pesenggiri,” jelas Datuk Daud. 
“Datuk Daud, kakek terhormat, kaori jungjungan 

Saibatin. Aku, Paksi Jaya berjanji akan menjaga 
tanah pusaka kita. Menjalankan piil pesenggiri 
sampai ajal menjemputku,” bergetar suara Paksi 
meyakinkan kakeknya.

Datuk Daud pun melantunkan sagata (pantun) 
dengan suara lirih. 

Mati luwak dang liyoh – in ku tanomi pari 
Mati luwak dang jaoh – ku andan dibi pagi 
Jumat adu liwat – sabtu makkung taliyu 
sembahyang salah niat – mani ngingokkon 
niku 

Jerambah ni way jambu – ampai ragu kapelok 
Tiram ku jama niku – sang karung payah ngikok 

Way kunjer tanno banjer – mak dacok mandi lagi 
Rang laya mu bupiker – mak niku sapa lagi 

Maramek di kenali – tayuhan batu brak 
Maramek rasa mangi – mani niku 

mak ku liyak
***

Hari ini bulan ketujuh 
semenjak Paksi Jaya 
menggantikan kakeknya, 
Datuk Daud, mengurusi kebun 
karet keluarga. Perubahan 
belum terlihat di desa itu. 
Para pekerja masih banyak 
yang berada di kebun, mereka 
sibuk menuangkan mangkuk-
mangkuk getah ke dalam 
ember. Tiba-tiba terdengar 
suara teriakan memecah 
keheningan. Suara teriakan itu 
terdengar melengking berulang 
kali. 

“Suara apa itu, Wak?” 
tanya Paksi kepada laki-laki 
tegap di sampingnya. 

“Tangisan siapa itu? Siapa 
itu yang berteriak di kebun 
kita?” laki-laki yang dipanggil 
Wak tak menghiraukan 
pertanyaan Paksi. Tanpa 
berpikir panjang, Paksi 
bergegas berlari ke arah 
gubuk yang terletak di 
pinggir kebun. Diterobosnya 

kerumunan orang-orang di 
depan gubuk itu. n Kisspng.com
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Paksi terperangah memandang sesuatu di 
hadapannya. Hampir saja jantungnya berhenti 
berdetak melihat sosok makhluk di hadapannya. 
Tepat di depan matanya seorang perempuan muda 
dengan rambut hitam panjang terlihat acak-acakan. 
Wajah perempuan itu tampak tegang dan liar, ada 
robekan di kebaya kurungnya. 

Paksi pun penasaran ingin melihat lebih 
dekat. Sebelum sampai tangan Paksi menjamah 
perempuan itu, tiba-tiba saja tangan kekar 
seseorang berusaha memegang tangan Paksi. 

“Jangan, Paksi, kita tak tahu siapa dia,” ujar 
seseorang dengan suara keras. Namun, Paksi tak 
peduli dan didekatinya perempuan itu. Tangan 
kokoh Paksi berusaha meraih pundak perempuan 
itu. Belum sampai tangan Paksi menyentuh 
perempuan itu, tiba-tiba….

Plak…! Terasa sakit dan perih di pipi Paksi. 
Tamparan perempuan itu membuat amarah Paksi 
muncul, tangan kirinya serta-merta mengepal 
hendak membalas. Namun, makhluk itu bergerak 
dan memandang tajam kepada Paksi. 

Tubuh Paksi pun bergetar, lidahnya kelu, kakinya 
gemetar, dan jantungnya bekerja lebih cepat. 
Tangan kirinya yang tadi mengepal terkulai. 
Perempuan itu memiliki sepasang mata yang 
menyiratkan kemarahan, ketakutan, dan keliaran. 
Paksi pun tertegun. 

“Dia itu jin atau manusia?” kata orang berbaju 
hitam.

“Ayo, kita pagas dia!” seru laki-laki yang 
bertelanjang dada. 

“Seret dia!” seru laki-laki bertopi.  
“Diaaam!” Paksi pun berteriak lantang 

menghentikan suara-suara gaduh di sekelilingnya. 
“Ini tanahku, ini kebunku! Muli ini pun milikku! 

Kalian boleh pulang. Aku yang aku mengurus 
perempuan ini!” perintah Paksi membubarkan 
pekerja-pekerja. Tanpa berkata apa-apa. Secepat 
kilat, tangan kokoh Paksi membopong perempuan 
itu dan membawanya ke rumah.

“Kau tahu siapa dia, Nak?” suara lembut ibunda 
Paksi membuyarkan lamunannya. 

“Ibu, maafkan aku. Aku lancang membawa orang 
yang tak kukenal. Maafkan aku, Bu,” Paksi duduk 
membungkuk di hadapan ibunya. 

“Kau tak bersalah, Nak. Kau telah melakukan 
piil pesenggiri. Ibu tahu tak mudah bagimu 
menjalankannya. Tapi, kau seorang Paksi, kami 
berharap banyak padamu,” ibu Paksi berkata 

seraya jari lembutnya mengusap-usap kepala Paksi. 
“Datuk marah?” tanya Paksi.
“Datuk tak berkata apa-apa, Datuk hanya diam di 

kamarnya,” jawab ibu Paksi.
***

“Paksi, Datuk ingin bicara padamu,” panggil ibu 
Paksi.

Paksi menutup Al-Quran dan berbalik badan 
ke arah Datuk Daud. Tak pernah ia melihat wajah 
kakeknya terlihat lesu dengan guratan hitam 
mengelilingi kelopak matanya seperti kali ini. 

“Hm, Datuk pasti tak tidur semalaman ini,” pikir 
Paksi.  

Tiba-tiba Datuk berkata, “Kita angkat muli itu 
menjadi cucu Datuk!” 

Paksi pun terkejut mendengar perkataan Datuk 
Daud.

“Apa? Tapi Datuk, kita tak tahu siapa dia. Entah 
dari mana dia datang. Datuk mungkin mengkhayal,” 
Paksi berkata seakan tak percaya perkataan 
kakeknya. 

“Paksi, kita ulun Lampung, piil pesenggiri masih 
menjadi harkat hidup kita selama kita menghirup 
udara tanah Sai Bumi Ruwa Jurai ini. Dang happuk 
di kemutik, beguno ki gayah. Kuberi nama dia 
Bumisari,” papar Datuk Daud.

Paksi Jaya hanya sanggup menunduk dan 
bersujud di kaki Datuk Daud dan tak sanggup 
menentang perkataan kakeknya.

***
Sejak itu nama Bumisari menjadi buah bibir banyak 

orang dan orang pun mulai menyebut desa tempat 
Datuk Daud tinggal dengan nama Desa Bumisari. 
Setelah itu, banyak keajaiban terjadi, kebun karet 
keluarga Datuk Daud dan penduduk di Desa Bumisari 
menjadi semakin baik dan hasil panen melimpah. 

Tidak ada yang tahu kaitan Bumisari, gadis 
yang diangkat cucu oleh Datuk Daud dengan 
kemakmuran Desa Bumisari. Konon, Bumisari 
adalah putri bangsawan dari Kesultanan Banten 
di daerah Cikoneng yang melarikan diri dari 
kejaran kompeni. Namun, hingga kini tidak ada 
yang pernah tahu siapa sesungguhnya gadis 
itu. Orang-orang hanya meyakini kata-kata 
Datuk Daud yang mengatakan bahwa jangan 
meremehkan orang yang tidak punya atau orang 
bodoh, siapa tahu dalam keadaan tertentu justru 
merekalah yang bisa membantu. 

*) Guru SMA Negeri 1 Natar, Lampung Selatan
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Kata DaN IstILaH

diah meutia Harum

Rubrik “Kata dan Istilah” akan memperkenalkan 
padanan kata-kata 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!

Sahabat Bastera, bahasa 
Indonesia memiliki 
perbendaharaan kata yang 

sangat kaya. Kata adalah sesuatu 
yang sangat penting, sulit rasanya 
membayangkan dunia tanpa kata. 
Kita menggunakan kata untuk 
mengungkapkan ide atau gagasan 
kita serta untuk berkomunikasi 
dengan teman, rekan kerja, 
dan keluarga. Semakin banyak 
kosakata yang kita kuasai, makin 
terbuka wawasan kita. 

Rubrik “Kata dan Istilah” setiap 
edisinya akan memperkenalkan 
kata dan istilah baru yang beredar 
di masyarakat yang telah dibakukan 
dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI). Kata-kata apa 
saja yang kami sajikan dalam edisi 
ini? Yuk, kita simak bersama! 

Daring
Kata ini merupakan akronim 

dari frasa dalam jaringan yang 
berarti terhubung melalui jejaring 
komputer, internet, dan sebagainya. 
Kata daring berasal dari frasa on 
line dalam bahasa Inggris.

Luring
Kata ini juga bentuk akronim dari 

frasa luar jaringan yang merupakan 
padanan kata off line. Kata luring 
berasal dari bahasa Inggris yang 
berarti terputus dari jejaring 
komputer, internet, dan sebagainya.

Meme
Istilah meme berasal dari 

bahasa Inggris dan mulanya 
digunakan dalam dunia maya. 
Istilah meme diartikan sebagai 
ide, perilaku, atau gaya yang 
menyebar dari satu orang ke 
orang lain dalam sebuah budaya 
cuplikan gambar dari acara 
televisi, film, atau gambar-gambar 
buatan sendiri yang dimodifikasi 
dengan menambahkan kata-kata 
atau tulisan-tulisan untuk tujuan 
melucu dan menghibur. 

Novel web
Saat ini di dunia maya sedang 

marak novel yang diterbitkan 
melalui media internet, bahkan 
banyak aplikasi yang memang 
khusus dibuat untuk menerbitkan 

karya-karya sastra semacam ini. 
Novel yang diterbitkan dalam 
media internet disebut dengan 
istilah novel web dan sudah 
diserap dalam KBBI. 

Peladen
Istilah peladen ini merupakan 

padanan dari kata server yang 
berasal dari bahasa Inggris dan 
memiliki arti sebagai penyedia 
layanan ke komputer lain dalam 
jaringan. 

Pengokot 
Benda ini secara luas dikenal 

dengan istilah stapler, sedangkan 
isinya disebut dengan istilah 
staples. Benda ini selalu 
digunakan untuk keperluan kita 
sehari-hari. Kata stapler berasal 
dari istilah bahasa Inggris, tetapi 
tahukah Sahabat Bastera bahwa 
bahasa Indonesia memiliki 
padanan yang lain? Dalam bahasa 
Indonesia stapler dikenal dengan 
nama pengokot. Pengokot adalah 
alat mekanis yang terbuat dari 
logam untuk menyatukan halaman 



Edisi IV, Desember 2019 Bastera 41

kertas atau bahan serupa dengan 
menyatukan kedua ujungnya, 
sedangkan isi pengokot disebut 
dengan kokot. Istilah stapler 
maupun pengokot sudah 
dibakukan dalam KBBI.

Salin tempel
Frasa ini masih berkaitan dengan 

istilah dalam computer yang 
merupakan terjemahan dari bahasa 
Inggris co-paste. Salin tempel 
dapat diartikan sebagai sebuah 
proses menyalin data dari suatu 
sumber, meninggalkan sumber data 
tidak berubah, dan menulis data 
yang sama di tempat lain.

Senandika
Dalam KBBI, kata ini diartikan 

sebagai wacana seorang tokoh 
dalam karya susastra yang 
berbincang dengan dirinya sendiri 
di dalam sebuah lakon drama dan 
dipakai untuk mengungkapkan 
perasaan, firasat, konflik batin 
yang paling dalam dari tokoh 
tersebut. Selain itu, kata ini juga 
berarti sebagai sajian informasi 
yang diperlukan pembaca atau 
pendengar. Unggahan seseorang 
dalam lini masa di media sosial 
yang sering disebut dengan twit, 
posting, dan thread dapat juga 
disebut dengan istilah senandika.

Swafoto
Swafoto lebih dikenal dengan 

kata selfie adalah kegiatan 
memotret diri yang diambil sendiri 
dengan menggunakan kamera 
ponsel atau kamera digital, 
biasanya untuk diunggah ke 
media sosial.

Unggah
Kata unggah merupakan padanan 

kata upload yang berasal dari 
bahasa Inggris dan lebih sering 

digunakan dalam dunia maya. Kata 
unggah ini merupakan kata kerja 
yang berarti proses transfer berkas 
pemindahan data elektronik antara 
dua media komputer.

Unduh
Sama dengan kata unggah, 

kata unduh adalah kata yang 
berasal dari bahasa Inggris. Kata 
unduh merupakan padanan kata 
download. Kata unduh memiliki 
arti mengopi berkas dari layanan 
informasi daring atau dari komputer 
lain ke komputer yang digunakan. 

Semoga penjelasan mengenai 
beberapa kosakata di atas dapat 
memperkaya pengetahuan 
kebahasaan Sahabat Bastera. Salam.

*Diambil dari berbagai sumber

n Kisspng.com
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Kitab Kuntara Raja Niti 
adalah kitab masyarakat 
adat yang berlaku di 

lingkungan masyarakat adat 
Lampung Pepadun yang sampai 
hari ini masih menjadi pedoman 
bagi sebagian para batin 
punyimbang adat dalam mengatur 
kepentingan adat para warganya. 
Dalam kitab tersebut terdapat 
kaidah-kaidah hukum tentang 
pemerintahan, pandangan hidup, 
nilai-nilai etis, norma-norma, tata 
cara larang an kesalahan serta 
hukumannya, baik yang bersifat 
perdata maupun pidana, serta tata 
tertib adat istiadat masyarakat 
adat Lampung Pepadun. Di 
dalamnya juga terdapat beberapa 
keharus an dan larangan. Salah 
satu bentuk larangan adalah 
sepuluh hal dalam Mayuh Tiyuh 
yang merupakan kategori aturan 
wajib sebuah negeri.

Berikut ini adalah bentuk larang-
an yang diatur dalam Pasal 2 
Kitab Kuntara Raja Niti. Mayuh 
dalam bahasa Lampung berarti 
‘buruk, jelek, hina, tercela, dan 
tidak baik’. Pengertiannya sama 
dengan gangguw, ngebatok, halai, 
mak wawai. Sementara, tiyuh 
berarti ‘kampung’ atau ‘negeri’. 
Dalam Mayuh Tiyuh ini terdapat 
sepuluh hal yang harus dihindari 
oleh sebuah tiyuh atau negeri.

Kutor di mukak di bulakang 
(kotor di depan dan kotor di 
belakang) adalah bentuk pertama 
tercelanya sebuah negeri. Daerah 

yang kotor akan menimbulkan 
banyak penyakit, cenderung 
kumuh, merusak pemandangan, 
dan tanda kemalasan orang 
yang ada di sekitarnya. Larangan 
ini menunjukkan bahwa orang 
Lampung harus memiliki lingkung-
an yang harus selalu bersih dan 
terjaga. Penampilan lingkungan 
sekitar rumah yang wajib bersih 
merupakan tanggung jawab 
pemilik rumah.

Mak bupukalan ragah (tidak ada 
tempat beraktivitas mandi untuk 
pria) adalah representasi fasilitas 
umum yang harus dimiliki oleh 

tiyuh. Pentingnya penyediaan 
fasilitas umum sebagai ruang 
publik dan tempat beraktivitas 
masyarakat merupakan satu 
bentuk pemberian rasa nyaman 
dan bahagia bagi orang-orang 
yang menggunakannya. Tiyuh 
yang tidak memiliki fasilitas umum 
menunjukkan kekurangan dan 
ketercelaan. Hal ini berdampak 
pada perkembangan mental dan 
psikologis kehidupan masyarakat 
yang ada di dalamnya.

Mak busesat (tidak ada balai 
adat). Balai adat merupakan 
lambang kebersamaan, 

POJOK LaMPuNG

Zainudin Hasan

Mayuh Tiyuh dalam Kitab 
Kuntara Raja Niti

n Docplayer.info
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musyawarah, kekeluargaan, gotong royong, dan 
lambang budaya komunalistik sebuah negeri. Tiyuh 
yang tidak mempunyai sesat menunjukkan bahwa 
negeri tersebut tidak beradat, tidak ada musyawarah 
untuk mufakat, dan tidak ada tata adat. Tiyuh yang 
tidak memiliki adat budaya menunjukkan tempat 
yang tidak memiliki identitas, nilai, dan norma. Tidak 
memiliki sesat berarti tidak ada kegiatan adat. 

Adat yang lemah menunjukkan kehidupan yang 
individualis dan hilangnya pranata sosial dalam 
sebuah negeri. Sesat adat menunjukkan hubung-
an horizontal antara manusia dan lingkungannya, 
khususnya masyarakat adat. Sesat adat juga 
merupakan bentuk implementasi nilai sosial piil 
pesenggiri, nengah nyappur, sakai sambayan, 
nemui nyimah, dan bejuluk beadek masyarakat adat 
Lampung yang wajib dijaga.

Mak bulanggar mak bumusigit (langgar atau 
masjid) adalah tempat ibadah bagi umat Islam. 
Lampung yang identik dengan agama Islam 

menunjukkan hubungan vertikal antara manusia 
dan Tuhannya. Bagi umat Islam, masjid adalah 
pusat peradaban sekaligus kekuatan dalam 
membangun dan menanamkan nilai-nilai kebaikan 
dan pem baharuan kehidupan manusia. Tiyuh yang 
tidak me miliki masjid menunjukkan keringnya 
cahaya iman dan jauhnya nilai-nilai religius yang 
akan menjauhkan masyarakat dari keselamatan 
dunia dan akhirat.

Mak ngegantung kalekup (tidak menggantungkan 
alat bunyi kentongan). Kelekup atau kentongan 
adalah tanda bunyi dari bahan kayu yang gunanya 
sebagai alat pemberitahuan dalam kehidupan sosial 
masyarakat yang guyub, saling memperhatikan, dan 
peduli terhadap lingkungan. Kelekup juga merupakan 

lambang keamanan dan ketertiban lingkungan, 
yakni lingkungan harus selalu terjaga keamanan dan 
ketertibannya agar masyarakat dapat merasakan 
kenyamanan dan ketenangan dalam beraktivitas 
dan tinggal di dalamnya. Kelekup bermakna 
kebersamaan serta informasi. Melalui Kelekup, kita 
dapat menggali berbagai informasi yang sedang 
terjadi pada tiyuh.

Mak begeduk (tidak ada beduk). Geduk atau beduk 
adalah lambang panggilan, aba-aba, tanda, atau 
teguran untuk salat.  Ahli agama atau ulama sangat 
diperlukan dalam sebuah negeri agar kehidupan 
masyarakat yang ada di dalamnya dapat sesuai 
dengan aturan-aturan agama. Penduduk selalu 
mendapat petunjuk agar selamat di dunia dan 
akhirat.

Hun kuruk tiyan mak ngenah dandan batin 
(orang lain masuk negeri tidak melihat tanda-
tanda ada nya kepala adat). Negeri harus memiliki 
pemimpin yang terlihat berwibawa dan selalu 

hadir untuk rakyatnya kapan saja dan 
di mana saja.. Seorang pemimpin 
harus mempunyai kecakapan pribadi 
yang memungkinkannya untuk menjadi 
contoh, menginspirasi, serta memotivasi 
para pengikutnya. Ia juga disegani oleh 
pemimpin-pemimpin lain.

Mak bukahandak (tidak mempunyai 
kemauan/kurang prakarsa). Orang Lampung 
harus memiliki semangat dan cita-cita, 
produktif, pekerja keras, dan kreatif. Usaha 
dan ikhtiar adalah kewajiban yang harus 
dimiliki oleh orang Lampung. 

Kurang kanian (kurang makanan). 
Kekurangan makanan adalah lambang 
kemis kin   an, kemelaratan, dan kelemahan 

suatu negeri. Sandang, pangan, dan papan yang 
tercukupi me rupakan lambang kesejahteraan suatu 
negeri. Punyimbang lom tiyuh mak sai tungkul (para 
pemimpin negeri tidak sepakat atau selalu ada 
perselisihan.

Para pemimpin punyimbang marga wajib 
duduk bersama dalam menyelesaikan setiap 
masalah de ngan cara musyawarah mufakat untuk 
menghindari perselisihan dan silang pendapat. 
Perpecahan dan pertikaian yang disebabkan 
oleh perbedaan pen dapat harus dihindari karena 
persatuan dan kesatuan akan menjadi kekuatan 
sehingga memungkinkan terjadinya kerja sama 
yang semakin memperkuat persatuan dan 
solidaritas. n

n Pelajarindo.com
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Dawah ejo Lela adok nuwono Sania. Waktu eno, Sania lagi 
ngeguwai tapis. 

Siang itu Lela bertamu ke rumah Sania. Pada saat itu, Sania 
sedang membuat tapis.

Lela  : Assalamualaikum, Sania.
    Assalamualaikum, Sania.
 
Sania  : Waalaikumsalam, Lela. Payu, kuruk!
    Waalaikumsalam, Lela. Ayo, masuk!

Lela  : Niku lagi ngeguwai nyo, Eli?
    Kamu sedang membuat apa, Sania?

Sania   : Nyak lagi nyucuk tapis.
    Saya sedang menyulam tapis.

Lela  : Huy, mati wawai. Niku pakai benang nyo? 
    Warno benangno wawai besinar 
    gegoh emas.  
    Wah, bagus sekali. Kamu menggunakan 
    benang apa? Warna benangnya 
    indah berkilau seperti emas. 

PaNDaI CaWa LaMPuNG

Hasnawati Nasution

Ngeguwai Tapis
Membuat tapis

n GNFI.co.id
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Sania  : Iyu, ejo benang emas.
    Iya. Ini benang emas. 

Lela  : Pero panas niku ngeguwai 
    selendang ejo?
    Berapa lama kamu membuat 
    selendang ini?

Sania  : Biasono wo minggu
    Biasanya dua minggu.
.
Lela  : Wah, menei moneh, ya!
   (Wah,lama juga, ya!
 
Sania  : Iyu, nyak ngeguwai tapis ejo pas 
    molang sekula sappai debingi. 
    Tepui sampai dawah nyak sekula.
    Iya, saya membuat tapis ini 
    sepulang sekolah hingga malam 
    hari. Pagi hingga siang saya 
    sekolah.

Lela  : Tapis guwaianmu rapih temen. 
    Rawan niku ngemek kepandaian ejo.
    Tapis buatanmu rapi sekali. Beruntung 
    kamu memiliki keahlian ini.
 
Sania  : Iyu, sebagai muli Lampung nyak harus 
    pandai ngeguwai tapis alah selain 
    mempertahanken budaya Leppung, 
    dapok moneh nambah duit belanjo. 
    (Iya, sebagai muli Lampung, saya 
    harus bisa membuat tapis karena 
    selain mempertahankan budaya, 
    dapat menambah uang jajan juga.

 
Tiyan wo laju mohou-mohou bangek. 
(Mereka berdua tertawa bahagia.)

Bahasa Lampung yang digunakan pada percakapan 
kali ini adalah bahasa Lampung dialek Nyo. Dialek ini 
dituturkan oleh masyarakat Lampung yang berada 
di daerah Menggala, Tulangbawang, dan sebagian 
masyarakat Lampung Tengah dan Lampung Utara. 

Bahasa Lampung memiliki dua dialek besar, yakni Api 
dan Nyo. Kata api dan nyo memiliki makna yang sama, 
yakni ‘apa’. Contoh penggunaan kata api dan nyo dalam 
kalimat. Ulah api ya miwang? Ulah nyo ia miwang? 
Artinya, ‘karena apa dia menangis?’ 

Selain itu, pada kedua dialek tersebut juga ditemukan 
banyak perbedaan leksikal, misalnya istilah menyulam 
tapis pada dialek Nyo adalah nyucuk tapis, sedangkan 
pada dialek Api adalah nyani tapis.

Kamus LuniK

kuruk  : masuk
ngeguwai : membuat
nyucuk  : mencucukkan benang 
    mas ke kain untuk 
    membuat tapis 
    (menyulam tapis)
wawai  : bagus
tepui  : pagi
dawah  : siang
rawan  : beruntung
menei  : lama
mohou  : tertawa
nuwo  : rumah

n GNFI.co.id
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cermati paragraf di bawah ini!
1) Semua orang membicarakan efek kenaikan 
harga bahan bakar minyak. (2) Ibu-ibu, sambil 
berbelanja di pasar, menggerutu mengenai 
belanja dapur yang semakin meningkat. (3) 
Bapak-bapak di kantor memperbincangkan 
pengeluaran sehari-hari yang semakin 
menguras kantong. (4) Tukang becak secara 
diam-diam sepakat menaikkan tarif menjadi 
dua kali lipat. (5) Para mahasiswa menggerutu 
karena tugas kuliah yang semakin menumpuk. 
(6) Masyarakat sibuk membicarakan kenaikan 
harga sembako.  

1. Kalimat yang sumbang terdapat pada 
kalimat nomor….
A. (1)  D.   (4)
B. (2)  E.   (5)
c. (3)

jawaban: e
Pembahasan: Paragraf yang baik adalah 

paragraf yang memiliki kesatuan. Salah satu 
cirinya adalah tidak terdapat kalimat yang 
menyimpang dari ide pokok. Kalimat yang 
tidak mendukung kalimat utamanya disebut 
dengan kalimat sumbang.

cermati penggunaan kata dalam paragraf 
berikut!

(1) Sejumlah aktivis mahasiswa di Makassar 
meminta aksi demo dan tawuran dipisahkan 
karena dua hal itu memiliki esensi dan pemicu 
berbeda. (2) Mereka menolak kedua hal itu 

digeneralisasi 
untuk menyebut 
mahasiswa 
anarkhis. (3) 
Aksi demo 
diyakini sebagai 
wujud panggilan jiwa dan solidaritas 
sosial mahasiswa terhadap permasalahan 
masyarakat. (4) Sementara tawuran adalah 
perbuatan kriminil yang kerap terjadi akibat 
solidaritas dan fanatisme yang sempit 
antarkelompok mahasiswa. (5) Oleh karena 
itu, diperlukan cara berbeda untuk mensikapi 
keduanya.

2. Kata bercetak miring yang tidak baku ter-
dapat pada kalimat nomor … .
A. (1), (2), dan (4)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (4), dan (5)
D. (3), (4), dan (5)
E. (4), (5), dan (1)

jawaban: c
Pembahasan: Kata baku merupakan kata 

yang penggunaannya sudah sesuai dengan 
pedoman atau kaidah bahasa yang telah 
ditentukan. Pedoman yang digunakan 
adalah kaidah ejaan bahasa Indonesia dan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
Kata baku untuk anarkhis adalah anarkis, 
kata baku untuk kriminil adalah kriminal, 
dan kata baku untuk mensikapi adalah 
menyikapi.

BeDaH sOaL

dina Ardian

Adik-adik Sahabat 
Bastera, kali ini Bu 
Dina akan membahas 
soal-soal mata 
pelajar an Bahasa 
Indonesia untuk tingkat 
SMA. Mari cermati 
pembahas annya baik-
baik, ya!

n Kisspng.com
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cermati paragraf di bawah ini!
(1) Pada suatu hari, Belanda 

bermaksud membuat sebuah 
jalan baru yang akan melewati tanah 

milik Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 
20 Juli 1825, (2) rumah kediaman Pangeran 
Diponegoro dibakar Belanda. (3) Sejak saat 
itu, berkobarlah Perang Di ponegoro yang 
(4) berlangsung selama lima tahun berturut-
turut. Pada tahun pertama, pasukan Pangeran 
Diponegoro banyak memperoleh kemenangan. 
(5) Namun, sejak tahun 1827, Belanda mulai 
unggul.

3. Penggunaan kata tidak efektif terdapat 
pada nomor …
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 

jawaban: B
Pembahasan: Kata efektif merupakan kata 

yang tidak memiliki makna yang sama. Kata 
rumah dan kata kediaman memiliki makna 
yang sama, yakni tempat tinggal. Oleh ka re-
na itu, cukup gunakan salah satu dari kata 
tersebut.

cuplikan di bawah ini digunakan untuk 
menjawab soal nomor 4 dan 5

Sejak Daendels berkuasa, wilayah kekuasa-
an raja-raja Jawa, terutama Yogyakarta dan 
Surakarta, makin dipersempit. Daendels 
menghendaki persamaan derajat dengan 
sultan pada waktu upacara kunjungan resmi 
diadakan di keraton. Dalam upacara tersebut, 
pembesar Belanda meminta izin untuk 
duduk sejajar dengan raja dan sajian sirih 
dihapuskan.

4. Nomina pada cuplikan teks sejarah di atas 
ditunjukkan pada kata ….
A. diizinkan
B. sejajar
C. terutama
D. dipersempit
E. dihapuskan

jawaban: B
Pembahasan: Nomina biasa dikenal dengan 

kata benda. Kata sejajar berjenis kelas kata 
nomina. Kata sejajar bermakna ‘sama derajat, 
sebaris’. Kata diizinkan, dipersempit, dan 
dihapuskan termasuk dalam kelas kata kerja 
atau verba, sedangkan kata terutama berjenis 
kelas kata sifat atau adjektiva.

5. Jenis preposisi yang tercetak miring pada 
cuplikan di atas bermakna ….
A. kausal
B. tujuan
C. syarat
D. cara
E. akibat

jawaban: B
Pembahasan: Kata untuk merupakan pre-

posisi yang menyatakan ‘tujuan atau maksud’. 
Preposisi biasa disebut juga dengan kata 
depan. 

6. Di bawah ini yang termasuk kalimat efektif 
adalah …
A. Bagi tamu-tamu yang telah datang 

dipersilakan duduk.
B. Walaupun ayah sedang sakit, tetapi ayah 

tetap bekerja.
C. Perampokan, pencurian, kenakalan 

remaja disebabkan karena makin 
 banyaknya pengangguran.
D. Masing-masing orang tua murid 

diharapkan hadir pada waktu rapat 
dilaksanakan.

E. Pengangguran merupakan hambatan 
utama dalam pembangunan.

jawaban: e
Pembahasan: Kalimat efektif merupakan 

kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa. 
Ciri-ciri kalimat efektif adalah kesepadanan, 
kesejajaran, kehematan, kecermatan, kepaduan, 
dan kelogisan. Pada pilihan A tidak terdapat 
kesepadanan, yakni tidak memiliki subjek. 
Pada pilihan B dan C tidak terdapat kehematan 
karena menggunakan kata bersinonim. Pada 
pilihan d tidak terdapat kecermat an kare-
na menggunakan kata masing-masing yang 
seharusnya menggunakan kata tiap-tiap.
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LIPutaN

TAK terasa sudah hampir 
setahun di tahun 2019 ini 
pegawai Kantor Bahasa 

Lampung (KBL) melaksanakan 
pengkajian, penelitian, 
pengembangan, pembinaan, dan 
pelayanan di bidang kebahasaan 
dan kesastraan. Di penghujung 
tahun, setelah hampir semua 
program kerja KBL di tahun 2019 
terselesaikan, KBL mengadakan 
kegiatan “Peningkatan Mutu 
Pegawai KBL”. Kegiatan ini 
dilaksanakan sebagai salah 
satu bentuk penyegaran bagi 
seluruh pegawai KBL agar 
terjalin keakraban antara 
sesama pegawai sehingga 
nantinya dapat tercipta kondisi 
dan suasana kerja yang lebih 

kondusif.
Kegiatan ini dilaksanakan pada 

tanggal 20—21 Desember 2019 
di Pulau Tegal Mas, Kabupaten 
Pesawaran. Pulau Tegal Mas 
adalah salah satu objek wisata 
andalan Provinsi Lampung 
yang sedang menjadi incaran 
wisatawan domestik. Pulau Tegal 
Mas ini memiliki pesona keindahan 
pantai yang luar biasa dan masih 
terjaga keasriannya karena 
lokasinya di pulau terpencil yang 
dikepung perbukitan. 

Air lautnya yang berwarna 
hijau sangat bening sehingga 
kecantikan terumbu karang 
dapat dilihat langsung tanpa 
perlu menyelam menjadi 
salah satu alasan kegiatan 

PENINGKATAN MUTU PEGAWAI KBL

Menjalin Keakraban lewat 
Mancakrida

n Dokumen Pribadi
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Peningkatan Mutu Pegawai KBL 
dilaksanakan di pulau ini. Seluruh 
peserta pun dapat mencoba 
kegiatan snorkeling untuk 
menikmati keindahan berbagai 
jenis ikan yang berwarna-warni 
serta aneka flora dan fauna 
laut lainnya. Lautnya yang 
tak bergelombang tinggi pun 
membuat seluruh peserta merasa 
aman melaksanakan kegiatan di 
Pulau Tegal Mas ini.

Pegawai yang mengikuti 
kegiatan ini berjumlah 45 orang 
yang terdiri dari 29 PNS, 8 CPNS, 
dan 11 orang PPNPN. Kegiatan ini 
juga diikuti oleh 25 orang anggota 
keluarga pegawai. Kegiatan ini 
diisi dengan beragam acara, 
antara lain berfoto bersama, 
mancakrida, malam ramah tamah, 
serta snorkling bersama. Pada 
saat malam ramah tamah, setelah 
makan malam bersama, seluruh 
peserta berkumpul di ruang 
makan yang memiliki panggung 
lengkap dengan alat musiknya 
untuk bergantian menunjukkan 
kemampuannya bernyanyi.  

Kegiatan yang paling seru 
dalam acara Peningkatan Mutu 
Pegawai KBL adalah mancakrida. 
Mancakrida atau yang biasa dikenal 
dengan sebutan outbound adalah 
bentuk pembelajaran perilaku 
kepemimpinan dan manajemen di 
alam terbuka dengan pendekatan 
yang unik dan sederhana tetapi 
efektif karena melatih sikap yang 
bersifat sehari-hari, seperti saling 
percaya, saling memperhatikan, 
serta sikap proaktif dan komunikatif.

“Tujuan diadakannya mancakrida 
dalam Peningkatan Mutu Pegawai 
KBL 2019 ini adalah agar di 
kemudian hari pegawai KBL 
dapat meningkatkan keterampilan 
komunikasi dan bekerja sama, dapat 
membentuk tim kerja yang lebih 
kompak, meningkatkan kemampuan 
berinovasi, dan menumbuhkan 

sikap ksatria dan sportif,” ungkap 
Kepala KBL Yanti Riswara. 

Selain itu, kegiatan mancakrida ini 
dilaksanakan untuk menumbuhkan 
keberanian dalam bertindak 
maupun berpendapat dan mampu 
membentuk rasa percaya diri pada 
seluruh pegawai KBL. Kegiatan 
permainan saat mancakrida pada 
hakikatnya merupakan sebuah 
koordinasi dari gerak olah tubuh 
dan kepekaan pada sekitarnya 
sehingga mampu mengembangkan 
kemampuan sosial, terutama dalam 
lingkungan kerja. 

Pada dasarnya manusia adalah 
makhluk bermain. Aktivitas 
dan pekerjaan yang bersifat 
rutin terkadang membuat jenuh 
sehingga bisa memengaruhi 
efektivitas kerja. Oleh karena itu, 
untuk meminimalisasi hal–hal 
tersebut perlu kiranya dilaksanakan 
kegiatan bersama yang bersifat 
rekreatif dan menyenangkan. 

Bentuk kegiatan mancakrida yang 
dilakukan berupa permainan kreatif 
secara berkelompok yang bersifat 
edukatif, yaitu memindahkan gelas 
tanpa melewati garis, menyusun 
sepatu hingga berbentuk piramida, 
serta estafet bola dengan bantuan 
tongkat. Permainan  kelompok ini 
menunjukkan bahwa kerja sama 
adalah suatu hal yang mutlak 

diperlukan dalam pencapaian 
tujuan. Berbagai permasalahan 
tentu saja akan dihadapi oleh 
peserta di dunia kerja yang tidak 
mungkin dihadapi sendiri, tetapi 
perlu kerja sama serta adanya 
komunikasi dengan rekan kerja. 

Yanti Riswara pun 
mengungkapkan bahwa permainan 
yang dilakukan dalam kegiatan 
mancakrida ini dilaksanakan 
agar sesama pegawai KBL dapat 
mengetahui dan memahami 
adanya perbedaan individual, 
mampu melakukan penilaian 
pada diri sendiri, meningkatkan 
kepekaan diri terhadap orang lain, 
meningkatkan kepercayaan diri, 
dan meningkatkan keberanian 
mengambil risiko.  

“Semoga kegiatan Peningkatan 
Mutu Pegawai KBL dapat 
menjadi agenda rutin setiap 
tahunnya sehingga dapat menjalin 
keakraban di antara pegawai KBL, 
meningkatkan keberanian dalam 
bertindak maupun berpendapat 
teman-teman KBL, meningkatkan 
kepekaan pada sekitarnya 
agar mampu mengembangkan 
kemampuan sosial terutama 
dalam lingkungan kerja, serta 
manambah kekompakan seluruh 
pegawai KBL,” harap Fadhilatun, 
staf Pembinaan KBL. (RR)
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Menjadi koordinator 
untuk pelaksanaan 
tugas dan fungsi Kantor 

Bahasa Lampung tidaklah 
mudah. Hanya mereka yang 
memiliki kemampuan di bidang 
manajemen serta memiliki jiwa 
kepemimpinan yang dapat 
melaksanakan tanggung jawab 
dengan baik. 

Muhammad Andri Zufadli 
telah menjalani tugas tambahan 
sebagai koordinator tata usaha 
sudah empat tahun. Pria yang 
memiliki hobi menyanyi ini 
de ngan keikhlasan menjalani 

tugasnya sebagai bagian dari 
pengabdian diri.

“Memang, memahami karakter 
setiap ASN tidak mudah, tetapi 
justru hal itu menjadi tantangan 
bagi saya sebagai koordinator. 
Apalagi, ASN di Kantor Bahasa 
Lampung berasal dari berbagai 
provinsi di Indonesia,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan 
bahwa setiap ASN harus 
memahami tugas, pokok, dan 
fungsi masing-masing sehingga 
setiap tugas yang diberikan 
langsung dikerjakan. Jika hal itu 
berjalan, ASN akan lebih nyaman 

dalam melaksanakan aktivitas 
kantornya. 

Andri, demikian sapaan 
akrabnya, mengatakan bahwa 
ia sangat senang membaca 
buku filsafat dan psikologi. 
Menurutnya, kedua bidang 
ilmu tersebut memberikan 
pengetahuan yang begitu 
bermanfaat dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari. 
“Mempelajari filsafat akan melatih 
kita menjadi manusia seutuhnya 
sehingga mampu berpikir 
secara rasional dan komunikatif, 
sedangkan mempelajari psikologi 

ProFIl kBl

M. andri Zulfadli, 
Membangun sinergi 

dalam Mengelola 
organisasi

LIPutaN
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memberikan kita pemahaman 
yang lebih baik dalam 
berinteraksi dengan sesama 
manusia,” tambahnya.

Putra ketiga pasangan Abdullah 
Sani Patra dan Sumiyati ini 
banyak belajar dari ayahandanya 
sebagai anutan hidupnya. 
Bahkan, ilmu kepemimpinan 
yang dimilikinya didapat dari 
keteladanan ayahandanya yang 
dilihatnya sejak kecil. Begitu 
pula dalam bersosialisasi 
sehari-hari. “Hingga kini, ayah 
tetap menjadi teman diskusi 

yang paling menyenangkan. 
Beliau merupakan orang yang 
memengaruhi perkembangan 
kehidupan saya hingga kini. 
Dukungan beliau sangat luar 
biasa,” terangnya sambil 
mengatakan bahwa ia selalu 
meluangkan waktu mengunjungi 
ayahandanya di Palembang.

Andri juga menggandrungi 
dunia sastra. Lebih dari 160 
judul puisi telah dihasilkannya. 
Melalui puisi, Andri yang memiliki 
nama pena Alif Nundal Roya ini 
dapat menyalurkan daya kritis 
dan imajinasinya. Permainan 
olah kata yang tertuang dalam 

larik-larik yang memunculkan 
keindahan mengusung beragam 
tema, seperti masalah sosial, 
politik, perjuangan, cinta kasih, 
dan agama. 

“Sebenarnya banyak hal yang 
bisa kita dapat dari lingkungan 
sekitar. Begitu banyak hal yang 
menarik hati dan patut menjadi 
pedoman hidup. Oleh karena 
itu, saya menuangkannya dalam 
rangkaian kata yang tersusun 
dalam bait-bait puisi,” tuturnya 
saat ditemui di sela-sela kegiatan 
“Penyuluhan Pemartabatan 
Bahasa Negara di Ruang Publik 
dan Badan Publik di Kabupaten 
Lampung Selatan” pada 28—29 
November 2019. 

Ayah yang memiliki dua putra 
ini, yakni Elhafiz Sulthan Nabiel 
Patra (14 tahun, kelas IX SMP 
Al Kautsar) dan Riffat Zafir 
Dhanara Patra (7 tahun, kelas 
1 SD Al Kautsar), juga mengisi 
waktu senggang dengan 
membaca komik. Salah satu 
komik kegemarannya adalah 
Conan. “Melalui Conan, saya 
belajar banyak hal, seperti 
menghargai waktu, bersikap 
tidak sombong, memperhatikan 
hal yang sering dianggap remeh 
banyak orang, dan mengusung 

ketelitian. Yang tak kalah 
penting adalah setia terhadap 
pasangan,” kata suami dari 
Nenie Wahyuni ini.

Andri menyelesaikan masa-
masa pendidikannya di Kota 
Palembang. Pada tingkat dasar, 
laki-laki periang ini bersekolah 
di SD Muhammadiyah 16 
Palembang. Setelah itu, ia 
melanjutkan pendidikannya di 
SMPN 15 Palembang. Setelah 
menyelesaikan pendidikan 
menengah atas di SMAN 8 
Palembang, Andri kuliah di 
FKIP Universitas Sriwijaya pada 
program studi Pendidikan Bahasa 
Inggris. 

Tahun 2020 Andri berencana 
melakukan banyak hal, antara 
lain menjalin kerja sama dengan 
berbagai instansi sebagai mitra, 
meningkatkan kompetensi SDM, 
serta melakukan perubahan 
suasana lingkungan kerja. 
“Tahun 2019 telah saya lalui 
dengan beragam cerita. 
Nah, tahun 2020, banyak 
hal yang akan saya lakukan. 
Semoga saya mampu terus 
menyemangati teman-teman 
untuk meningkatkan kinerja 
mereka,” ucapnya menutup 
pembicaraan. (DEE)
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Minum kopi hampir 
menjadi rutinitas 
bagi banyak orang, 

terutama kaum muda. Tidak 
hanya yang dibuat sendiri, 
orang juga menyukai kopi yang 
dibeli di kedai kopi. Ber bagai 
alasan orang menyukai kopi. Di 
antaranya adalah rasanya yang 
khas, aromanya yang memikat, 
serta rasa kantuk yang dapat 
dihilangkan.

Meningkatnya gaya hidup 
masyarakat untuk minum kopi 
berdampak pula pada ber-
kembangnya kedai kopi. Kini kita 
dapat menemukan kedai kopi 
di berbagai tempat, baik tempat 
yang luas maupun yang sempit 
seperti di sudut-sudut kota. 
Kita bahkan dapat menemukan 
kedai kopi yang hanya memuat 
lima hingga sepuluh pelanggan. 
Kedai kopi yang kekinian itu 
menyajikan menunya secara 
cepat. Pelanggan  bahkan 
dapat membawa pulang kopi 
pesanannya dan tidak perlu 
meminumnya di kedai tersebut.  

Kalau kita perhatikan, nama-
nama kedai kopi kekinian itu 
terkesan menggelitik. Lihat saja 
nama kedai berikut: Kopi Janji 
Jiwa, Kopi Kenangan, Kopi Ketje, 
Kopi Tuku, dan Kopi Kulo. Ketika 
dahulu merek mewakili citra 
perusahaan, kini nama-nama 
tersebut seakan-akan menjadi 

merek yang dapat mewakili citra 
konsumen. Nama-nama ini tidak 
seperti kedai kopi sebelumnya 
yang umumnya menggunakan 
bahasa asing. Para penjaja kopi 
ini mencoba hal baru dengan 
menggunakan bahasa Indonesia 
dan bahasa daerah dalam 
penama an kedai kopinya. Ini 
terkesan dekat dan terjangkau 
konsumen. Keberhasilan 
mereka tampak dari ramainya 
pengunjung dan banyaknya 
cabang kedai kopi di seluruh 
Indonesia.

Penamaan kedai kopi ini pun 
didasarkan pada tren anak muda 
zaman sekarang yang mudah 
baper alias terbawa perasaan. 
Perbincangan anak muda tentang 
percintaan menjadi faktor utama 
yang memengaruhi nama-nama 
kedai kopi. Kedai kopi Janji Jiwa, 
dengan mengusung tema “kopi 
dari hati”, mengambil rasa seperti 
janji seorang kekasih yang sedang 
dimabuk cinta. Keingin an pemilik 
kedai tidak muluk, yakni kopi 
terkesan sederhana, tetapi merasuk 
di hati. Hal ini pun diikuti dengan 

Laras BaHasa

Yohana shera r.

kedaI koPI kekInIan: 

Memainkan Kata sekaligus 
Memainkan Strategi Pemasaran
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cara mempromosikannya di media sosial dengan tagar 
#temansejiwa. Kedai Kopi Janji Jiwa menginginkan 
bahwa semua penikmat kopinya menjadi teman 
sejiwa. Kedai ini berjanji akan selalu menyaji kan 
kopi terbaiknya. Karena seakan mendapatkan janji, 
penikmat kopi pun merasa ingin menagih janji itu terus-
menerus dengan mendatangi kedai kopi tersebut.

Kata kenangan yang dianggap memiliki makna 
sangat dalam bagi pemilik Kedai Kopi Kenangan 
ternyata tersampaikan kepada pecinta kopi. Kopi 
susu yang rasanya dominan pahit, tetapi masih 
meninggalkan rasa manis ini mirip kenangan akan 
mantan kekasih. Nama kedai kopi yang lekat de-
ngan pengalaman pahit ini membuat banyak orang 
merasa seakan-akan memiliki teman senasib. Me-
reka terhibur dengan menikmati kopi yang disajikan. 
Penggunaan kata-kata menyentuh dengan memori 
percintaan ini juga terwujud dalam penamaan 
menu, seperti Kopi Kenangan Mantan, Kopi Mantan 
Menikah, Kopi Kenangan Masa Lalu, Kopi Lupakan 
Dia, Kopi Teh AnDiLau (Antara Dilema dan Galau), 
Teh Susu Kenangan Terindah, Es Teh Nostalgia, 
dan Minuman Selingkuhan. Nama menu ini rupanya 
menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencinta 
minuman cepat saji tersebut.

Kedai kopi asal Lampung, Kopi Ketje, 
mengusung tema yang berbeda. Meskipun tidak 

terkait dengan hubungan percintaan, pemilik 
kedai kopi ini menginginkan kedainya tetap 
lekat dengan penikmatnya. Ketje itu gue adalah 
slogan yang mereka angkat untuk kedai kopi itu. 
Memang meminum kopi dapat meningkatkan 
eksistensi dalam gaya hidup. Oleh karena itu, 
tidak mengherankan jika kata kece juga lekat 
dengan penikmat kopi. Mereka ingin diakui 
sebagai pribadi yang keren atau kece. Selain 
itu, dengan menggali pengalaman emosional 
penikmat kopi, Kopi Ketje mempunyai tiga jenis 
minuman, yakni Kopi Ndeso, Kopi Kota, dan 
Dak Ngopi (minuman selain kopi). Keeratan 
pengalaman antara penikmat kopi dan kedai kopi 
ini menjadi alasan kedai kopi ini selalu dipenuhi 
oleh anak muda.

Tidak sama dengan kopi lainnya, Kopi Tuku 
dan Kopi Kulo memiliki konsep yang berbeda. 
Kedua kedai kopi ini mengusung penamaan 
dengan bahasa Jawa, yakni tuku dan kulo. Kata 
tuku berarti ‘beli’ dan kulo berarti ‘saya’. Kata 
beli sangat erat kaitannya dengan transaksi di 
kedai kopi sehingga diharapkan pencinta kopi 
tidak segan-segan untuk membeli. Sementara 
itu, kata saya seakan-akan mengajak pecinta 
kopi untuk memiliki kedai kopi sehingga mereka 
tidak segan untuk datang. Pemilihan kata dalam 
bahasa Jawa ini rupanya menjadi jembatan 
yang mempertemukan kedai kopi dan penikmat 
kopi. Pecinta kopi merasa memiliki hubungan 
kekerabatan dengan kedai kopi.

Pemilihan kata-kata untuk nama merek dagang ini 
memiliki benang merah, yakni dapat memunculkan 
emosi yang terkait dengan pengalaman. Kata yang 
sesuai dengan rasa yang ingin disampaikan dapat 
mengundang mereka yang juga merasakan hal yang 

sama. Selain menarik, kata-kata menggelitik ini 
juga membuat orang penasaran dengan produk 

yang sesungguhnya dihasilkan. 
Pemilihan merek berbahasa Indonesia ini 

juga patut kita apresiasi. Itu berarti bahwa 
kedudukan bahasa Indonesia di masyarakat 

semakin mantap. Kita patut berbangga karena 
masyarakat kita tidak lagi harus merasa kebarat-

baratan dengan menggunakan bahasa 
asing. Masyarakat merasa positif dengan 
penggunaan bahasa Indonesia. Dengan 

demikian, hal ini juga meningkatkan 
optimisme kita dalam berbangsa 
dan bernegara. n



54 Edisi IV, Desember 2019Bastera

Karya sastra termasuk 
hasil budaya yang dapat 
beradaptasi, kemudian 

berkembang mengikuti arus 
zaman. Sebelum budaya tulis 
berkembang, cerita-cerita, baik 
dongeng, mitos, maupun pelajar-
an moral, disebarkan dari mulut 
ke mulut. Jenis karya sastra 
seperti ini dikenal sebagai sastra 
lisan. Setelah budaya tulis muncul 
dan berkembang, masyarakat 
memanfaatkannya sebagai 
sarana untuk menyimpan sekali-
gus menyebarkan cerita-cerita 
yang disebut sebagai sastra tulis. 
Perkembangan peradaban dan 
teknologi tidak hanya me me   nga-
ruhi masyarakat dalam perilaku 
dan gaya hidup, tetapi juga karya 
sastra sebagai hasil budaya 
manusia sehingga akhirnya muncul 
sastra siber, yaitu karya sastra 
yang tersebar melalui internet.

sastra lisan
Cerita, puisi, mantra, dongeng, 

mitos, dan karya sastra lainnya 
yang diciptakan dan disampaikan 
secara lisan, baik di dalam 
suatu pertunjukan seni maupun 
di luarnya, dapat disebut 
sebagai sastra lisan. Ada ahli 
yang menggunakan dimensi 
waktu sebagai tambahan dalam 
pengertian sastra lisan dengan 
menyebut bahwa sastra lisan 
menggambarkan kehidupan 
masyarakat masa lampau.

Karya yang sama persis jarang 
sekali ditemukan dalam sastra 
lisan. Variasi cerita dengan 
alur yang sama, tetapi dengan 
penyampaian bahasa yang 
berbeda terjadi karena tidak 
terdapat teks baku sebagai 
acuan. Selain itu, kemampuan 
ingatan manusia yang tidak 
sempurna memungkinkan 
adanya improvisasi cerita.

Usaha penghafalan cerita 
secara menyeluruh hanya dapat 
terjadi apabila kebudayaan 
tulis sudah berkembang di 
masyarakat. Hal ini disebabkan 
oleh usaha untuk menghafal baru 
dimungkinkan apabila terdapat 
teks tertulis yang menjadi 
pegangan untuk penghafalan 
teks yang dianggap penting oleh 
masyarakat. Tulisan disusun dan 
disistematikakan sedemikian 
rupa untuk mempermudah 
penghafalan. 

sastra tulis
Munculnya budaya tulis 

membuat cerita-cerita yang 
pada awalnya hanya diceritakan 
melalui lisan mulai dituliskan. 
Pemakaian bahasa dalam bentuk 
tulisan menunjukkan sejumlah 
keistimewaan yang cukup jelas 
untuk membedakannya dari 
bahasa lisan. Hal yang paling 
menonjol antara sastra lisan dan 
tulis adalah tidak diperlukannya 
komunikasi langsung antara 
pencipta dan penikmat sehingga 
tulisan seorang sastrawan dapat 
dinikmati oleh setiap orang. 

Ketiadaan kontak langsung 
antara pencipta dan penikmat 
memberikan efek positif pada 
per kembangan sastra tulis, yakni 
sastra dapat terus berkembang 
dan tersebar luas. 

Dalam sastra lisan, tidak 
terdapat teks yang mantap 
dan baku, sedangkan dalam 
sastra tulis, teks-teks memiliki 
kecenderungan lebih baku atau 
ceritanya tidak berubah-ubah. 
Hal ini disebabkan oleh adanya 
sumber yang jelas tentang 
karyanya sehingga penikmatnya 
tinggal merepetisi hal yang tersaji 
di dalam karya tersebut. Apabila 
terjadi perubahan, hal ini berasal 
dari penciptanya sendiri.

sastra siber
Sastra siber merupakan bentuk 

perkembangan kesusastraan dari 
segi penyampaian setelah sastra 

Yudo suryo H.

Laras sastra

karya sastra 
dalam tiga Zaman

n Kisspng.com
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tulis dalam bentuk cetak. Karya 
sastra jenis ini dipublikasikan di 
internet. Beberapa karya sastra 
siber  memanfaatkan citra visual, 
audiovisual, dan animasi sebagai 
tambahan dalam karyanya.

Sastra siber merupakan sebuah 
revolusi mekanisme teknologi 
dari segi media penyampaian 
karya sastra. Munculnya 
teknologi internet membuat para 
penulis membentuk komunitas 
sastra maya, seperti mailing 
list, situs, forum-forum diskusi 
siber, dan blog. Kelebihan sastra 
siber  diban ding kan sastra tulis 
atau cetak adalah 
kebebasan. 

Sastra siber  menawarkan 
kebebasan tanpa sensor 
sehingga semua orang dari 
berbagai latar belakang boleh 
memajang karyanya dan semua 
orang boleh meng apresiasinya.

Sifat sastra siber yang terbuka 
menimbulkan  anggapan bahwa 
sastra ini memiliki mutu yang 
kurang dibanding sastra cetak. 
Anggapan tersebut disebabkan 
oleh generalisasi yang dilakukan 
seseorang atau sekelompok 
orang  yang  membaca hanya 
satu atau dua karya. Hasil 
bacaan tersebut kemudian 
ditambah dengan asumsi 

merendahkan terhadap 

nama-nama penulisnya yang 
belum dikenal di dunia sastra. 
Oleh karena itu, penilaian 
mendasar dalam karya 
sastra sebaiknya mengacu 
pada kriteria, seperti estetik 
dan struktur, tidak hanya 
berdasarkan asumsi yang negatif 
dan penilaian yang tidak objektif.

Pada dasarnya sastra lisan, 
tulisan, dan siber tidak bisa 
dipisahkan, terlebih dalam 
masyarakat modern. Ketiganya 
memiliki hubungan walaupun 
tidak benar-benar langsung 
meng inspirasi munculnya jenis 
sastra lainnya. Ketiga jenis 
sastra tersebut dapat dipandang 
sebagai kesatuan yang saling 
mendukung dalam usaha 
penyebaran dan pengembangan 
karya sastra. Hal yang perlu 
diingat adalah bahwa sastra 
lisan merupakan sumber utama 
bagi penciptaan sastra tulisan 
dan satra siber. Ini sama halnya 
dengan sastra lama yang 
merupakan penunjang atau 
sebagai awal lahirnya sastra 
modern. Bahkan, bisa saja sastra 
modern yang ada saat ini akan 

menjadi sastra lama pada masa 
mendatang, kemudian menjadi 

inspirasi bagi karya sastra 
berikutnya.

Membicarakan sastra tidak 
ha rus selalu membicarakan 
makna yang terkandung 
dalam teksnya, pesan 

yang disampaikan, situasi 
sosial pengarang, atau dasar 
pemikiran karya tersebut dibuat. 
Perkembangan karya sastra dari 
segi penyampaiannya pun dapat 
dibahas dengan mendalam. 
Untuk menjaga kelestarian dan 
semangatnya agar tetap hidup 
dan berkembang di masyarakat, 
karya-karya sastra ini perlu 
beradaptasi dan berinovasi. n

n Kisspng.com



56 Edisi IV, Desember 2019Bastera

taHuKaH aNDa

ratih rahayu

gerakan 
literasi nasional

G
erakan Literasi 
Sekolah (GLS) yang 
digagas Menteri 
Pendidikan dan 

Kebudayaan yang saat itu 
dipimpin oleh Bapak Anis 
Baswedan pada tanggal 18 
Agustus 2015 menjadi cikal 
bakal Gerakan Literasi Nasional. 

GLS ini diadakan dalam 
rangka pencerdasan bangsa 

dan penumbuhan budi pekerti 
luhur anak bangsa melalui 
peningkatan minat baca mulai 
tingkat sekolah dasar. 

Saat itu tema yang diusung 
dalam GLS tersebut adalah 
“Bahasa Menumbuhkan Budi 
Pekerti” sebagai implementasi 
dari Permendikbud Nomor 
23 Tahun 2015 tentang 
penumbuhan budi pekerti. 

Tujuan pelaksanaan GLS 
ini sejalan dengan Undang-
undang Sistem Pendidikan 
Nasional Nomor 20 Tahun 
2003, Pasal 4 butir kelima 
(5) yang menyatakan 
bahwa mencerdaskan 
bangsa dilakukan melalui 
pengembangan minat baca, 
tulis, dan hitung bagi segenap 
warga masyarakat.
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Melalui GLN, Badan 
Pengembangan Bahasa dan 
Perbukuan menargetkan 
terjadinya peningkatan budaya 
atau minat baca masyarakat 
Indonesia secara optimal, yang 
secara langsung atau tidak 
langsung akan berdampak pada 
peningkatan kualitas bangsa 
dengan menciptakan generasi 
muda yang cerdas, berbudi 
pekerti luhur, dan berkarakter 
Indonesia yang siap bersaing 
di kancah internasional.

GLN ini diselenggarakan 
dengan kerangka berpikir yang 
sama dengan GLS, yaitu 
menyiapkan generasi muda 
yang cerdas, berbudi luhur, 
dan berkarakter untuk 

n Kisspng.com

meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. 
Gerakan Literasi Nasional (GLN) 

adalah salah satu program unggulan 
Badan Pengembangan Bahasa dan 
Perbukuan serta balai/kantor bahasa 
sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 
daerah di seluruh Indonesia yang disusun 
dalam rencana jangka panjang Badan 
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 
tahun 2016-2019.  

Program GLN ini merupakan 
hasil kesepakatan tiga unit utama 
penyelenggaraan gerakan literasi di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, yaitu Badan Pengembangan 
Bahasa dan Perbukuan, Dirjen PAUD 
Dikmas, dan Dirjen Dikdasmen. Setiap 
unit utama menyelenggarakan program 
GLN dalam konteks kegiatan literasi di 
jajaran masing-masing. n
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LaDaNG ILMu

Sikap bahasa (language 
attitude) dibentuk dari 
kata sikap dan bahasa. 

Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), sikap berarti 
’perbuatan dan sebagainya yang 
berdasarkan pada pendirian atau 
keyakinan’. Selanjutnya, bahasa 
berarti ’sistem lambang bunyi 
yang arbitrer yang digunakan oleh 
anggota suatu masyarakat untuk 
bekerja sama, berinteraksi, dan 
mengidentifikasikan diri’. 

Pengertian mengenai sikap dalam 
KBBI diperkuat oleh ahli linguistik, 
yaitu Secord dan Backman (1964) 
yang menyatakan bahwa sikap 
merupakan sesuatu ketepatan 
tentang perasaan, pikiran, dan sifat 
seorang individu untuk berperilaku 
terhadap suatu aspek situasi. 
Menurut Chaer dan Leonie Agustina, 
ahli linguistik dalam negeri, sikap itu 

adalah fenomena kejiwaan, yang 
biasanya termanifestasi dalam 
bentuk tindakan dan perilaku. 

Namun demikian, dari beberapa 
penelitian yang pernah dilakukan, 
tidak selalu yang terdapat dalam 
batin keluar dalam bentuk 
perilaku yang sama dengan yang 
ada dalam batin. Banyak faktor 
yang memengaruhi hubungan 
sikap batin dan perilaku lahir. 
Menurut kebiasaan, jika tidak 
ada faktor-faktor lain yang saling 
mempengaruhi, sikap yang ada 

dalam batin itu dapat diduga dari 
tindakan atau perilaku lahir.

Sikap sebagai sebuah 
istilah dapat disinonimkan 
dengan perilaku, gerak-gerik, 
dan perbuatan berlandaskan 
pendirian, pandangan, pendapat, 
dan keyakinan. Bahasa, baik 
bahasa daerah, bahasa nasional, 
maupun bahasa asing adalah alat 
komunikasi yang digunakan oleh 
penutur ataupun pemakai bahasa 
untuk mengutarakan kehendak, 
maksud, atau harapan agar dapat 
bekerja sama, berinteraksi, dan 
mengidentifikasikan diri. Jadi, sikap 
bahasa adalah suatu posisi mental 
atau perasaan terhadap bahasa 
sendiri atau bahasa orang lain. 

Menurut Anderson (1974), 
seorang ahli linguistik, sikap bahasa 
merupakan tata keyakinan yang 
berhubungan dengan bahasa 
yang berlangsung relatif lama, 
tentang suatu objek bahasa yang 
memberikan kecenderungan kepada 
seseorang untuk bertindak dengan 
cara tertentu yang disukainya. Sikap 
terhadap suatu bahasa dapat pula 
dilihat dari bagaimana keyakinan 

penutur terhadap suatu bahasa; 
bagaimana perasaan penutur 
terhadap bahasa itu; bagaimana 
kecenderungan bertindak tutur 
terhadap suatu bahasa. Para ahli 
bahasa itu berpendapat bahwa 
sikap melibatkan satu sistem 
penilaian yang positif dan negatif, 
baik atau buruk, yang berhubungan 
dengan objek sosial.

Menurut pendapat Garvin dan 
Mathiot, sikap bahasa yang positif 
setidak-tidaknya mengandung tiga 
ciri pokok, yaitu sikap kesetiaan, 
sikap kebanggaan bahasa, dan 
sikap kesadaran akan norma 
bahasa. Yang dimaksud dengan 
sikap kesetiaan adalah sikap yang 
mendorong suatu masyarakat 
bahasa mempertahankan 
bahasanya dan jika perlu mencegah 
adanya pengaruh asing. Selanjutnya 
sikap kebanggaan bahasa, 
maksudnya adalah yang mendorong 
orang mengembangkan bahasanya 
dan menggunakannya sebagai 
lambang identitas dan kesatuan 
masyarakat. Yang terakhir adalah 
sikap kesadaran akan adanya norma 
bahasa, yaitu yang mendorong 
orang menggunakan bahasanya 
dengan cermat dan santun, 
merupakan faktor yang sangat besar 
pengaruhnya terhadap perbuatan, 
yaitu kegiatan penggunaan bahasa.

Nah, ketiga ciri yang dikemukakan 
tersebut merupakan ciri-ciri 
sikap positif terhadap bahasa. 
Apabila ketiga ciri bahasa tersebut 
melemah atau sudah menghilang 
dari diri seseorang atau dari suatu 
komunitas, berarti telah terjadi sikap 
negatif terhadap bahasa tersebut.

Selain dari ketiga ciri yang 

sikap Bahasa
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sudah dijelaskan di atas, distribusi 
perbendaharaan bahasa merupakan 
salah satu indikator lain yang 
dapat dipakai untuk menentukan 
sikap bahasa sebab distribusi 
perbendaharaan bahasa merupakan 
aktualisasi dari perilaku tutur. Sikap 
positif akan tampak antara lain dari 
kecermatan pemakaian bentuk 
bahasa dan struktur bahasa serta 
ketepatan pemilihan kata-kata yang 
dipergunakan oleh penutur bahasa. 

Akan tetapi, kurang cermatnya 
pemakaian bentuk bahasa dan 
struktur bahasa serta kurang 
tepatnya pemilihan kata-kata 
belum tentu berarti pemakai suatu 
bahasa itu memiliki sikap negatif 
terhadap bahasa yang sedang 
dipergunakannya. Pemakaian 
bahasa yang demikian, mungkin 
hanya karena kebiasaan. Seperti 
kita ketahui, kebiasaan merupakan 
faktor utama tumbuhnya sikap. 
Masyarakat Indonesia yang berlatar 
multi etnis dengan masing-masing 
bahasa daerah sebagai bahasa ibu 
mereka memungkinkan terjadinya 
perilaku tutur yang demikian. 

Sikap positif terhadap suatu 
bahasa akan mendorong setiap 
penutur untuk sejauh mungkin 
mengurangi atau menghilangkan 
sama sekali warna bahasa 
daerah atau dialeknya. Sikap 
demikian akan sangat menunjang 
usaha pembakuan bahasa 
Indonesia. Sebaliknya, jika 
seorang penutur tidak pernah 
berusaha mengurangi apalagi 
menghilangkan warna daerah atau 
dialeknya, artinya sikap positif itu 
belum tumbuh meskipun penutur 
tersebut belum tentu mempunyai 
sikap negatif terhadap bahasa 
Indonesia. 

Ada beberapa faktor yang 
menyebabkan hilangnya rasa 
bangga terhadap bahasa sendiri, 
di antaranya adalah faktor politik, 
ras, etnik, dan gengsi. Sikap 
hilangnya rasa bangga terhadap 
bahasa sendiri akan menyebabkan 

mereka menjadi tak acuh terhadap 
pembinaan dan pelestarian 
bahasa, mereka menjadi tidak 
bangga lagi memakai bahasa itu 
sebagai penanda jati diri, bahkan 
mereka merasa malu memakai 
bahasa itu sehingga memperlemah 
pemertahanan bahasa. Dalam 
keadaan demikian orang menjadi 
mudah beralih atau berpindah 
bahasa. 

Biasanya, dalam suatu bahasa, 
masyarakat bilingual atau multilingual 
akan beralih bahasa kepada yang 
lebih bergengsi, yang lebih menjamin 
kemudahan mencari pekerjaan atau 
kemudahan, yang lebih menjamin 
memperoleh kesempatan di 
sektor modern dan semacamnya. 
Berpindah bahasa sebenarnya 
merupakan suatu indikator kematian 
bahasa karena orang itu mulai 
meninggalkan bahasanya. Proses 
itu sudah barang tentu tidak secara 
total dan secara drastis. Gejala 
yang secara umum dijumpai adalah 
lapisan/kelompok muda lebih mudah 
terangsang untuk memakai sesuatu 
yang baru, yang mencerminkan 
kedinamisan (Fasold, 1984).

Orang Eropa yang pernah meneliti 
tentang sikap bahasa di antaranya 
Brudner dan White (dalam Sugiyono 
dan Wisnu Sasangka, 2011) 
yang meneliti sikap orang Irlandia 
terhadap bahasa mereka. Dalam 
tulisannya itu, Brudner dan White 
menyatakan bahwa orang Irlandia 
lebih menyukai penggunaan bahasa 
Inggris daripada bahasanya sendiri 
walaupun bahasa mereka adalah 
bahasa nasional pertama. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 
sikap positif mereka terhadap 
bahasanya tidak memotivasi mereka 
menggunakan bahasa Irlandia 
sebagai bahasa nasional pertama. 
Bahasa Irlandia akan menjadi 
bahasa yang diperlukan apabila 
berkaitan dengan kegiatan politik 
mereka. 

Selain itu, Samarin dan Kalmar 
(dalam Sugiyono dan Wisnu 

Sasangka, 2011) meneliti sikap 
bahasa para imigran Kanada 
terhadap bahasa Inggris orang 
pendatang. Mereka merekam 
wacana pendek berbahasa 
Inggris dari orang Italia yang telah 
lulus seleksi. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa makin baik 
seseorang dalam berbahasa Inggris 
makin mudah mereka memperoleh 
pekerjaan. 

Penelitian sikap bahasa 
terhadap bahasa Indonesia pernah 
dilakukan oleh Gunarwan (1983) 
dalam tulisannya yang berjudul 
“Reaksi Subjektif terhadap Bahasa 
Indonesia Baku dan Non-baku”. 
Hasil penelitiannya membuktikan 
adanya sikap positif dari kalangan 
mahasiswa terhadap bahasa 
Indonesia baku. Sikap mahasiswa 
seperti itu akan berpengaruh terhadap 
sikap masyarakat yang lain terhadap 
penggunaan bahasa Indonesia baku. 

Kridalaksana (1974) dalam 
salah satu tulisannya pernah 
menyatakan bahwa orang 
Indonesia lebih menyukai 
penggunaan bahasa asing 
(bahasa Inggris) daripada 
bahasa Indonesia. Kenyataan 
itu membuktikan bahwa sikap 
orang Indonesia tidak menghargai 
bahasa nasionalnya sendiri. 

Masih banyaknya masyarakat 
Indonesia yang memiliki sikap 
negatif terhadap bahasa Indonesia 
dan bahasa daerah memicu 
munculnya beberapa masalah. 
Salah satunya adalah banyaknya 
kesalahan penggunaan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar 
di masyarakat. Begitu pun sikap 
masyarakat terhadap bahasa 
daerahnya yang semakin 
mengkhawatirkan karena 
mengakibatkan sudah mulai 
banyak bahasa daerah yang punah. 
Semoga dengan tulisan yang 
singkat ini masyarakat menjadi tahu 
bagaimana harus bersikap terhadap 
bahasa Indonesia, bahasa daerah, 
dan bahasa asing. Tabik! n
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risalah 
sastra klasik 
lampung

B
anyak masyarakat yang tidak 
mengetahui teks-teks sastra klasik 
Lampung, terlebih memiliki minat 
yang intens untuk menggali dan 

mendokumentasikannya. Beberapa teks sastra 
klasik Lampung yang dikenal adalah Warahan 
Radin Jambat, Tetimbai Dayang Rindu, dan 
Tetimbai Anak Dalom.

Ada empat klasifikasi sastra klasik Lampung, 
yakni menggunakan aksara-bahasa Lampung, 
menggunakan aksara Jawi, menggunakan 
aksara latin-bahasa Lampung atau Melayu, dan 
menggunakan bahasa Belanda.

Sastra klasik Lampung muncul pada tahun 
1778. Pada saat itu ada novel aksara Jawi yang 
berjudul Hikayat Nakhoda Muda karya Lauddin. 
Inilah novel pertama di Lampung yang bertema 
perniagaan lada. Sebenarnya novel ini telah ada 
sebelum Abdullah bin Abdul Kadir Munyi atau 
Munsyi Abdullah yang dikenal sebagai penanda 
sastra Melayu. 

Tahun 1830, William Marsden menerjemahkan 
novel itu dengan judul Memoirs of a Malayan 
Family, written by themselves, translated 
from the original. Pada 1891, H. Muhammad 
Siraj menerbitkan kembali novel tersebut 
dalam aksara Jawi di Singapura. Tahun 
1961, G.W.J. Drewes menerbitkan novel itu 
di Den Haag dengan judul De Biografie van 
een Minangkabausen Peperhandelaar in de 
Lampongs. Tahun 2004, Pusat Pengkajian Islam 
dan Minangkabau (Sumbar) menerbitkan novel 
ini dalam bahasa Indonesia. Pada 2010, Pustaka 
Labrak menerbitkan kembali naskah tersebut di 
Lampung.

Syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh 
adalah satu-satunya literatur sastra karya pribumi 
tentang letusan Krakatau 1883. Syair itu telah 
dialihwahanakan ke dalam film Melayu klasik 
hitam putih di Malaysia dengan judul “Lampong 
Karam”. Tahun 2009, Komunitas Penggiat Sastra 
Padang menerbitkan buku yang membahas 
naskah ini dengan judul Syair Lampung Karam: 
Sebuah Dokumen Pribumi tentang Dahsyatnya 
Letusan Krakatau 1883. Beberapa tahun lalu, 
Yayasan Lontar, sebuah lembaga seni budaya 
di Jakarta mentransliterasikan manuskrip ini ke 
dalam bahasa Inggris. Pada tahun 60-an, Ahmad 
Syafei membuat Kukuk Kedok 1933 (Gempa 
Besar 1933). Peristiwa gempa Liwa tahun 1933 
melatarbelakangi dibuatnya naskah itu. Pada saat 
gempa, Ahmad Syafei menjadi pesirah Kenali. 

Lampung juga menjadi ladang inspirasi bagi 
para penulis Belanda. Setidaknya ada beberapa 
temuan novel berbahasa Belanda dan berlatar 
Lampung. Sejumlah penulis dan peneliti 
Belanda juga telah menginventarisasi sastra 
klasik Lampung. Temuan awal adalah novel 
Silama dan Halima karya J.B. Neumann. Dua 
novel cukup tebal ini berlatar daerah Menggala 
(Tulangbawang). J.S.G. Gramberg pernah 
membuat roman 24 halaman dengan judul Een 
Lampongsche Schaking (Sebambangan atau 
Kawin Lari di Lampung). Naskah ini ditemukan 
dalam sebuah buku terbitan tahun 1880. 

H.N. van der Tuuk dalam Les Manuscrits 

Arman A.Z.

sastra LaMa

n wordpress.com
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Lampongs (1868) telah mengumpulkan sejumlah 
teks sastra Lampung. Ada beberapa prosa 
pendek, seperti “Bandoeng Tangis Lampong” 
(lima paragraf), “Tjarita Badan Miskin” (tiga 
paragraf), “Tjarita Miskin” (dua paragraf), 
“Bandong Lampong” (satu paragraf), “Soerat 
Sama Moelie” (satu paragraf), dan satu teks 
tanpa judul (hanya tertulis 
“Tabe Salamoe Ala Ikaem” 
di bagian atas naskah, tiga 
halaman).

Lampung juga memiliki 
cerita fabel seperti di daerah 
lain. C.A. van Ophuiysen 
mendokumentasikan fabel 
Lampung dalam Lampongsche 
Dwerghertverhalen. Dua 
narasumber Ophuiysen 
dalam pengumpulan fabel di 
Lampung adalah Abdurrahman 
dari Sukadana dan Guru 
Alam dari Menggala. Dua 
fabel tersebut brejudul Tjerita 
Kattjil (4 bagian), Sang Kattjil 
Njerenda Pitung (2 bagian). 

Tahun 1888, di Bengkulu, 
Oscar Louis Helfrich, seorang 
antropolog yang mengkaji 
sejarah, bahasa, dan budaya di 
Krui, mendokumentasikan dan 
memublikasikan tradisi Tabut 
yang berlatar kisah Hasan Husin 
di Karbala. Itu dilakukannya 
atas rekomendasi Snouck Hurgronje. Helfrich juga 
menulis buku tentang Krui, yaitu “Bijdrage tot de 
geographische, geologische en ethnographische 
kennis der Afdeeling Kroe” dan “En Proeve van 
een Lampongsch-Hollandsche woordenlijst” yang 
berisi daftar kata Lampung (dialek Krui) dan telaah 
tentang bahasa Lampung dialek Pesisir (Krui). Dia 
juga menulis Lampongsche Dwerghtverhalen yang 
diterbitkan oleh Albrecht & Co (Batavia) dan M. 
Nijhoff (Den Haag) tahun 1915. 

Pada 1915, Albrecht & Co (Batavia) dan M. 
Nijhoff (Den Haag) menerbitkan Lampongsche 
Dwerghtverhalen, karya Helfrich. Dia 
mengumpulkan naskah itu ketika di Krui 
untuk melengkapi naskah yang telah dibuat 
sebelumnya. Helfrich menengarai bahwa 
tema dan jalan cerita yang dikumpulkannya 

memiliki kesamaan dengan fabel Lampung hasil 
inventarisasi Ophuysen. Di bawah keterangan 
singkat itu, Helfrich menyertakan sejumlah 
terjemahan kata dari bahasa Lampung ke 
dalam bahasa Belanda. Menurutnya, naskah ini, 
selain menggunakan bahasa Lampung (Abung), 
juga menggunakan bahasa Melayu. Selain itu 

cukup banyak 
kosakata 
arkais yang 
jarang atau 
tidak pernah 
digunakan 
sehari-hari. 
Buku karya 
Helfrich yang 
lain adalah 
tentang 
dialek bahasa 
Basemah 
dan Serawai, 
yaitu Midden 
Maleisch, 
Basemahsch 
en Serawajsch 
Dialect.

Koleksi 
Helfrich tentang 
sastra klasik 
Lampung 
paling banyak 
dimuat dalam 
Verzameling 

Lampongsche Teksten. Dalam manuskrip ini 
tersimpan 15 hiwang, 4 cecawan, 3 wayak, 
1 memang, 1 toewah manoek, 1 pangkak, 1 
lalajang, 6 tjoerita, 5 tatimbai, 1 wawarahan, 
dan 1 adi-adi. Pada tahun 1980, D.F. Walker 
mengumpulkan delapan prosa pendek 
Lampung. Hal ini termaktub dalam bukunya A 
Grammar of the Lampung Language: the Pesisir 
Dialect of Way Lima (Badan Penyelenggara Seni 
NUSA, 1976).

Tidak tertutup kemungkinan masih ada 
karya sastra klasik di Lampung yang belum 
terdeteksi. Idealnya, upaya penerjemahan dan 
penerbitan kembali naskah-naskah sastra 
klasik di Lampung harus dilakukan sebagai 
dokumentasi sastra klasik di Lampung serta 
media pembelajaran sastra. n

n Pinteres.com
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Keterangan Foto:
1. Bunda Literasi Lampung, Riana Sari Arinal, memberi 

sambutan pada Hari Literasi Lampung.
2. Bunda Literasi Lampung, Riana Sari, didampingi 

oleh Kepala Kantor Bahasa Lampung, Yanti Riswara, 
melepaskan balon ke udara saat acara Hari Literasi 
Lampung.

3. Kepala Kantor Bahasa Lampung menyerahkan cendera 
mata kepada Staf Ahli Bupati Lampung Selatan, 
Bidang Hukum dan Pemerintahan, Ir. Priyanto Putro, 
saat acara Penyuluhan Bahasa Indonesia di Ruang 
Publik dan Pejabat Badan Publik di Lampung Selatan.

4. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Drs. 
Aswarodi, M.M., didampingi oleh Kepala Kantor 
Bahasa Lampung, Dra. Yanti Riswara, membuka 
secara resmi kegiatan Pelatihan Literasi bagi Siswa 
SMA Se-Kota Bandarlampung.

5. Foto bersama peserta dan narasumber pada 
Pembinaan Jejaring Kemitraan Program BIPA di 
Bandarlampung.

6. Foto bersama Pegawai Kantor 
Bahasa Lampung, setelah 
upacara Hari Guru Tahun 2019.

7. Dr. Dora Amalia dari Badan 
Bahasa menjadi narasumber di 
Lokakarya II Penyusunan Data 
Kosakata Kamus.

8. Foto bersama pemakalah utama 
dan peserta saat kegiatan 
seminar nasional yang diadakan 
oleh Kantor Bahasa Lampung.

9. Wawancara pegawai KBL 
kepada para pelaku sastra lisan 
dan tokoh adat di Kabupaten 
Tulangbawang.
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MaNCaNeGara

T
aiwan merupakan negara 
favorit kedua yang menjadi 
tujuan para pekerja migran 
Indonesia (PMI) setelah 

Malaysia. Berdasarkan data dari 
Ministery of Labor (MOL) Taiwan 
tahun 2018, ada 271 ribu pekerja 
Indonesia di Taiwan. Sebanyak 
26% bekerja di sektor formal, 
yakni pekerja pabrik dan anak 
buah kapal (ABK). Sisanya, 74% 
bekerja di sektor informal, yakni 
sebagai penata laksana rumah 
tangga (PLRT) dan menjaga orang 
tua. 

Tidak hanya sebagai 
penyumbang devisa negara, 
keberadaan pekerja migran 
Indonesia di Taiwan juga 
mengibarkan kiprah sastra 

Indonesia di kancah internasional. 
Tidak sedikit yang menekuni 
dunia literasi di tengah sibuknya 
aktivitas menjaga pasien yang 
dirawat selama 24 jam. Berbagai 
komunitas literasi pun bermunculan 
sebagai wadah memupuk dan 
mengembangkan diri meramu 
aksara menjadi sebuah karya. 
Komunitas tersebut adalah 
Komunitas Penulis Kreatif Taiwan 
(KPKers Taiwan), Forum Lingkar 
Pena (FLP Taiwan), dan Aksara 
Surya Formosa (Aksara SF).

Bagi para pekerja migran, 
menulis merupakan tempat untuk 
mencurahkan kerinduan terhadap 
keluarga dan kampung halaman 
yang telah lama ditinggalkan. 
Selain itu, dunia literasi mengubah 
mindset dan cara pandang 
kehidupan mereka menjadi lebih 

maju. Melalui literasi, mereka 
mengenal dunia luas, menjalin 
jaringan dengan mengikuti 
kompetisi menulis di ajang Taiwan 
Literature Award for Migrants 
(TLAM), perlombaan bergengsi 
yang juga diikuti oleh negara Asia 
Tenggara lainnya, yakni Filipina, 
Vietnam, dan Thailand. 

Melalui karya, mereka 
mengharumkan nama Indonesia 
ke kancah internasional 
dan mengenalkan sastra 
di perantauan. Mereka 
berhasil menorehkan prestasi 
membanggakan meskipun 
dengan segala keterbatasan. 
Tahun 2017 lalu, seorang 
pekerja Migran dari Way Jepara, 
Lampung Timur, menjadi salah 
satu pemenang di Voice of 
Indonesian Award (VOI Award)

Eti Nurhalimah

Sastra, Pengikis Kesenjangan 
Penduduk lokal dan Imigran
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yang diselenggarakan oleh Radio 
Republik Indonesia (RRI) Pusat, 
Jakarta, dan diundang ke tanah 
air untuk menerima penghargaan. 
Selain itu, ia dihadirkan sebagai 
narasumber Talk Show pada VOI 
Award yang bertema Eksistensi 
Sastra di Perantauan bersama 
Kepala Badan Pengembangan 
Bahasa dan Pembukuan, Prof. Dr. 
Dadang Sunendar, M.Hum., dan 
pegiat sastra Indonesia lainnya. 

Kepakan sayap sastra Indonesia 
kian meluas. Ini terbukti dengan 
adanya mahasiswa Taiwan yang 
tertarik mempelajari bahasa 
Indonesia. Ketertarikan mereka 
pada bahasa Indonesia disebabkan 
oleh keakraban dan solidaritas 
para pekerja Indonesia. Alasan 
lainnya adalah karena adanya para 
pekerja Indonesia yang bekerja 
pada keluarga mereka, keinginan 
memiliki pasangan yang berasal 
dari Indonesia, atau keinginan untuk 
bepergian ke Indonesia.

Seorang penggerak sastra di 
Taiwan, Chang Chen, mendirikan 
perpustakaan yang bernama 
Brilliant Time. Pada hari Minggu, 
perpustakaan ini meminjamkan 
buku-buku secara gratis kepada 
pekerja Indonesia di aula 
Taipei Main Stasion, tempat 
berkumpulnya pekerja 
migran Indonesia pada 
hari libur. Ada bermacam 
buku yang disediakan, 
seperti kumpulan puisi, 
kumpulan cerpen, majalah, 
dan jenis buku bacaan 
lainnya. Perpustakaan ini 
juga menjadi tempat diskusi 
ketenagakerjaan antara 
Kantor Dagang Ekonomi 
Indonesia (KDEI) dan 
pekerja migran yang 
memiliki permasalahan ketika 
mereka bekerja di Taiwan. 

Pada bulan Agustus 2019, 
Pemerintah Taiwan memasukkan 
bahasa Indonesia menjadi salah 
satu dari tujuh bahasa di Asia 

Tenggara ke dalam kurikulum yang 
wajib diajarkan di sekolah dasar. 
Hal tersebut mendapat respons 
yang tidak hanya positif, tetapi 
juga negatif. Sebagian orang tua 
murid merasa berkeberatan karena 
beranggapan bahwa bahasa 
Indonesia akan menggeser bahasa 
Inggris dan bahasa ibu yang harus 
mereka pelajari. 

Namun, sejumlah pakar 
memberikan respons positif 
terhadap kebijakan tersebut. 
Mereka menganggap bahwa hal 
itu merupakan upaya Pemerintah 
Taiwan untuk menerima 
kebudayaan imigran. Banyaknya 
warga negara Indonesia baik yang 
datang untuk bekerja, melanjutkan 
pendidikan, dan menjadi generasi 
kedua di Taiwan memberi harapan 
bahwa ke depannya akan 
terjadi saling komunikasi antara 
penduduk lokal dan para imigran. 

Warga negara Indonesia yang 
menikah dengan penduduk 
lokal Taiwan menyambut baik 
pemberlakuan kurikulum ini. 
Pasalnya, tidak 
sedikit dari 
pihak 
keluarga 

suami yang melarang anak-anak 
mereka berkomunikasi dengan 
menggunakan bahasa Indonesia. 
Fimi Cang, WNI yang menikah 
dengan pria Taiwan selama 
21 tahun, bercerita bahwa ibu 
mertuanya melarangnya untuk 
mengajarkan bahasa Indonesia 
pada kedua anaknya. Meskipun 
telah berlangsung puluhan tahun, 
peristiwa itu tetap membekas 
dalam ingatan. 

Dalam kemajemukan yang 
besar di Taiwan, bahasa Indonesia 
menjadi jembatan pemersatu 
sekaligus mendobrak sekatan 
antara imigran dan penduduk 
lokal Taiwan. Bahasa dan sastra 
merupakan satu komponen yang 
tidak dapat terpisahkan untuk 
menyampaikan ide atau gagasan 
ke masyarakat luas. Selain itu, 
melalui sastra Indonesia, para 
pekerja migran dapat menggali 
potensi diri di perantauan. 
Guratan pena pekerja migran di 
luar negeri merupakan wadah 
untuk menyalurkan aspirasi dan 

pemikiran di tengah hiruk pikuk 
dan segala permasalahan 

yang mereka hadapi di 
perantauan. n

n Kisspng.com
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S
ahabat Bastera, kali ini kita akan 
berkenalan dengan pemenang 1 Duta 
Bahasa 2016. Taufik Qurrahman atau 
Taufik, begitu dia biasanya disapa, 

lahir di Bandar lampung pada 26 Oktober 1994. 
Ia berasal dari keluarga yang giat bekerja. 
Ayahnya pedagang, sedangkan ibunya ibu rumah 
tangga yang mencurahkan seluruh waktunya 
untuk keluarga. Bagi Taufik, ayah merupakan 
sosok inspirasinya karena keuletannya dalam 
bekerja. Setiap pagi ayahnya berangkat dari 
tempat tinggalnya di Pesawaran menuju 
Bandarlampung untuk berdagang.

Taufik menyelesaikan pendidikan S1 jurusan 
Teknik Elektro di Universitas Lampung. Ketika 
kuliah, Taufik aktif mengikuti berbagai kompetisi 
di bidang bahasa Inggris. Ia bahkan dipercaya 
menjadi ketua organisasi di Universitas 
Lampung, yaitu UKM-U English Society. Selama 
berstatus mahasiswa, Taufik konsisten untuk tetap 
terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai 
dengan minatnya. 

Taufik kemudian berpikir untuk menyudahi 
kegiat an ekstrakurikuler tersebut. Seperti 
mahasiswa pada umumnya, ia ingin 
lulus tepat waktu dan bekerja di 
perusahaan yang sesuai dengan 
bidang perkuliahannya. Secara 
perlahan Taufik mengurangi 
keterlibatannya dalam kegiatan 
ekstrakurikuler kampus. Ia pun 
menyibukkan diri dengan belajar 
agar cepat menyelesaikan 
pendidikannya. Ia bahkan 
menjadi mahasiswa kutu buku dan selalu berada 
di perpustakaan kampus. 

Suatu hari, kawan Taufik mengirimkan pesan 
berupa poster “Pemilihan Duta Bahasa Provinsi 
Lampung 2016” melalui gawainya. Kawannya 
menyarankannya untuk mengikuti ajang tersebut. 
Pada awalnya, ia ragu karena merasa tidak 

mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan 
kegiatan Duta Bahasa. Ia kemudian mencari 
informasi mengenai kegiatan tersebut, yaitu 
kegiatan bagi kaum muda untuk mengampanyekan 
pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian 
bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. 

Pada 2016, ia mengikuti “Pemilihan Duta 
Bahasa Provinsi Lampung”. 

Itu dilakukannya karena ia 
prihatin melihat kaum 

muda Lampung yang 
mulai melupakan bahasa 
Lampung sebagai 

bahasa ibu. Tuhan 
mengabulkan niat 
baiknya dan doa 

orang tuanya. Ajang 
Duta Bahasa yang 

diselenggarakan pada 6 
Agustus 2016 di Hotel 

7th membawanya 

meraih kemenangan dan membuatnya 
menyandang gelar Pemenang 1 dalam “Pemilihan 
Duta Bahasa Provinsi Lampung 2016”. Taufik 
berpandangan bahwa kemenangan adalah 
amanah. Piala, samir, dan uang yang diperolehnya 
saat babak final akan digantinya dengan kontribusi 
dan niat yang tulus.

aPresIasI

tauFIk
Pemuda yang Cinta 
Bahasa Indonesia

n Dokumen Pribadi
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Beberapa hari setelah menyandang gelar 
sebagai juara, Taufik dan Ria, pemenang 1 
Putri, “Pemilihan Duta Bahasa Lampung”, 
berangkat ke Aceh untuk mengikuti kegiatan 
“Pekan Bahasa Se-Sumatra”. Ia menghadiri 
“Forum Diskusi Terpumpun” bersama para 
pemenang Duta Bahasa Se-Sumatra untuk 
membahas penggunaan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar di dalam masyarakat.

Karena kegiatan tersebut, ia dan Ria 
terinspirasi untuk membentuk Ikatan Duta 
Bahasa (Ikadubas) Provinsi Lampung 
yang berisi seluruh finalis dan alumni 
Duta Bahasa Provinsi Lampung dari 
berbagai angkatan untuk membantu Kantor 
Bahasa Lampung dalam mempromosikan 
penggunaan bahasa Indonesia yang baik 
dan benar. Hal ini mereka lakukan karena 
mereka sadar bahwa waktu satu tahun 
selama mereka menjabat sebagai juara tidak 
akan cukup untuk mengampanyekan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar di dalam 
masyarakat.

Selama menjadi Duta Bahasa, ia merasakan 
banyak manfaat, seperti mendapatkan 
berbagai pelatihan kebahasaan untuk ke-
perluan pembuatan surat lamaran kerja, 
poster menarik, dan lain-lain. Kantor Bahasa 
Lampung bahkan mendukung Ikadubas 
Lampung dalam mengadakan berbagai 
kegiatan sosial, seperti memberikan donasi 
dan pembelajaran membaca di lingkungan 
masyarakat kurang mampu. Dengan 
mengadakan kegiatan sosial tersebut, 
Taufik merasa dapat terus bersyukur  kepada 
Tuhan atas rezeki yang diberikan kepada 
keluarganya.

Taufik berprinsip bahwa selama setahun 
menyandang gelar, selamanya ia akan ber-
kontribusi kepada masyarakat. Menurutnya, 
tidak hanya Duta Bahasa yang wajib 
mengampanyekan penggunaan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar, tetapi juga 
seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai 
kalangan dan usia. 

Saat ini merupakan era globalisasi. 
Tuntutan penguasaan bahasa asing 
meningkat. Tempat les bahasa asing 
menjamur di mana-mana. Bahkan, kaum 
muda berbicara dengan menggunakan 
bahasa Indonesia yang dicampur dengan 

bahasa asing. Meskipun globalisasi 
tidak dapat dihindari dan bahasa asing 
harus dikuasai, bahasa ibu pertiwi pun 
tidak boleh dikhianati. Hal itulah yang 
ditanamkan Taufik dalam dirinya. Sampai 
saat ini, ia masih sering membayangkan 
keadaan ketika masyarakat Jawa bertemu 
dengan masyarakat Sunda dan Sumatra. 
Mereka, meskipun berbeda suku dan 
bahasa, dapat berkomunikasi dan 
berkoordinasi untuk melawan penjajah 
karena adanya bahasa Indonesia yang 
mempersatukan darah dan semangat 
Indonesia pada saat itu. 

Taufik berharap bahwa masyarakat 

Indonesia, khususnya masyarakat 
Lampung, bangga menggunakan bahasa 
daerah masing-masing. Selain itu, ia juga 
berharap bahwa masyarakat menggunakan 
bahasa Indonesia secara utuh tanpa 
mencampuradukkannya dengan bahasa 
asing. 

Memang bahasa Indonesia adalah bahasa 
pemersatu bangsa. Bahasa daerah adalah 
identitas, keanekaragaman, dan kekayaan 
Indonesia. Bahasa asing adalah gerbang 
perkembangan zaman. Sudah bukan 
waktunya lagi untuk mengesampingkan 
salah satu dari tiga jenis bahasa tersebut. 
Saatnya kita mengutamakan bahasa 
Indonesia, melestarikan bahasa daerah, 
dan menguasai bahasa asing secara 
bersamaan. (DIMEHA)

Kantor Bahasa Lampung 
bahkan mendukung 

Ikadubas Lampung dalam 
mengadakan berbagai 
kegiatan sosial, seperti 

memberikan donasi dan 
pembelajaran membaca.
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S
ahabat Bastera, tahukah Sahabat Bastera 
apa itu Linguistik Forensik? Ya, ilmu 
linguistik terapan tentang analisis bahasa 
yang terkait dengan bidang hukum ini 

muncul di Inggris pada tahun 1968. Saat itu, istilah 
Linguistik Forensik dipakai dalam laporan hasil kerja 
seorang ahli bahasa yang bernama Jan Startvik. 
Laporannya terkait dengan kasus pembunuhan 
terhadap seorang wanita bernama Beryl Susan 
Evans dan bayi perempuannya yang masih berumur 
14 bulan yang bernama Geraldine. Sejak itu, peran 
Linguistik Forensik semakin diperlukan dan terus 
dikembangkan. 

Sahabat Bastera, di Indonesia juga ada, lho, ahli 
Linguistik Forensik. Salah satunya adalah Susanto, 
Ph.D. Beliau lahir di Medan dan saat ini berprofesi 
sebagai dosen. Beliau mengajar di FKIP Universitas 
Bandarlampung (UBL) dan menjabat sebagai Kepala 
Pusat Studi Linguistik UBL. Selain aktif mengajar, 
pria yang memiliki hobi berenang, bermain catur, 
dan menulis ini juga sering memberikan pelatihan 
Linguistik Forensik di berbagai tempat. Selain 
itu, ia juga aktif menulis karya ilmiah dan karya 
sastra. Beberapa karya ilmiahnya bahkan sudah 
dipublikasikan di jurnal internasional. Sementara, 
karya sastranya berupa kumpulan cerpen dan baru 
saja diterbitkan pada tahun ini.

Nah, Sahabat Bastera, pada kesempatan kali 
ini, redaksi Majalah Bastera berkesempatan untuk 
berbincang-bincang dengan Susanto, Ph.D. 
mengenai pandangan dan pemikirannya tentang 
Linguistik Forensik.

apa yang mendasari Bapak menggeluti 
linguistik Forensik?

Saya sangat tertarik dengan kajian-kajian 
Linguistik Forensik karena implementasinya cukup 
luas dalam membantu masyarakat yang terkait 
dengan bidang hukum.

kasus-kasus apa sajakah yang pernah 
Bapak tangani sebagai ahli linguistik Forensik? 
kasus apa yang paling menarik?

Kasus-kasus yang pernah saya tangani dan 
analisis, diantaranya, adalah kasus korupsi, 
pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman 
dan pelanggar an kesusilaan. 

Yang paling menarik adalah kasus pencemaran 
nama baik karena pada kasus tersebut ada bagian 
analisis yang cukup rumit yang harus dikaitkan de-
ngan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap 
kasus yang memiliki jenis alat bukti yang sama.

Pencapaian apa yang paling membanggakan 
dalam hidup Bapak?

Saya pernah meraih penghargaan Ambassador 

BINCaNG-BINCaNG

Kiki Zakiah Nur

Membedah 
kasus hukum 

dengan 
linguistik Forensik

n Dokumen KBL

susanto, Ph.d.
Ahli Linguistik Forensik
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Awards for Excellence dari Kedutaan Besar 
Republik Indonesia di New Delhi, India. Saya juga 
berhasil mendapatkan Postdoctoral Fellowship 
di Shanghai Jiao Tong University (SJTU) untuk 
riset Linguistik Forensik dalam kasus kejahatan 
korupsi, pembunuhan, dan persengketaan dagang 
di Tiongkok. Selain itu, saya berhasil mendapatkan 
Fulbright Fellowship di Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) untuk riset tentang mekanisme 
pendeteksi kebohongan berbasis analisis Linguistik 
Forensik dan aktivitas otak di Amerika.

Berkaitan dengan linguistik Forensik, 
apa judul buku yang pernah Bapak tulis?

Saat ini saya sedang menulis buku mengenai Ling-
uistik Forensik. Mudah-mudahan buku tersebut akan 
terbit dalam waktu dekat ini. Ada beberapa karya ilmiah 
saya tentang Linguistik Forensik yang sudah diterbitkan. 
Salah satunya berjudul Forensic Linguistic Inquiry into 
the Validity of F0 as Discriminatory Potential in the 
System of Forensic Speaker Verification.

Bagaimana dukungan keluarga 
terhadap karier Bapak?

Keluarga tentu saja sangat mendukung walaupun 
ada rasa khawatir karena Linguistik Forensik 
berkaitan dengan dunia kriminal.

Menurut Bapak, bagaimana perkembangan 
linguistik Forensik di Indonesia saat ini?

Di Indonesia, Linguistik Forensik mulai berkembang 
tidak hanya sebagai disiplin ilmu, tetapi juga sebagai 
profesi khusus. Hal ini ditandai dengan mulai adanya 
tulisan-tulisan mengenai laporan kajian bahasa di 
bidang hukum dan permintaan kehadiran ahli bahasa 
dalam memberikan kesaksian ahli untuk membantu 
penyelesaian kasus hukum. Ahli bahasa yang secara 
khusus mendalami Linguistik Forensik sangat diperlu-
kan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak 
terkait untuk kepentingan investigasi dalam kasus 
hukum, baik perdata maupun pidana, di Indonesia.

apakah harapan Bapak mengenai linguistik 
Forensik di Indonesia?

Di berbagai negara, Linguistik Forensik memiliki 
peran yang semakin penting dalam penyelesaian 
kasus-kasus yang memiliki alat bukti kebahasaan. 
Saya berharap pemanfaatan Linguistik Forensik di 
Indonesia juga bisa meningkat, misalnya untuk kasus-
kasus pembunuhan, penculikan, korupsi, plagiarisme, 
terorisme, kejahatan siber, dan keperluan intelijen.

saran atau masukan apakah yang Bapak 
berikan untuk perkembangan linguistik 
Forensik di Indonesia?

Untuk perkembangan Linguistik Forensik 
sebagai bidang kajian ilmu dan juga bidang 
profesi khusus di Indonesia, saya menyarankan 
perlu adanya laboratorium forensik kebahasan. 
Laboratorium tersebut akan sangat berguna dalam 
upaya penyelesaian kasus-kasus hukum yang 
menggunakan alat bukti kebahasaan, misalnya kasus 
korupsi, pembunuhan, pemerasan, pengancaman, 
pencemaran nama baik, dan sebagainya. Selain itu, 
laboratorium forensik kebahasaan akan mendukung 
peran seorang ahli bahasa dalam memberi kesaksian 
ahli terhadap bahasa sebagai alat bukti hukum. 
Kesaksian seorang ahli bahasa akan semakin baik 
karena didukung oleh laporan-laporan yang bersifat 
objektif dan ilmi ah dari hasil uji laboratorium forensik 
kebahasaan. Dengan kata lain, laboratorium forensik 
kebahasaan dapat memperkuat sistem pembuktian 
yang disampai kan oleh ahli bahasa. n

Nama : Susanto, Ph.D.
TTL : Medan, 03 Mei 1977

Dosen FKIP UBL
Kepala Pusat Studi Linguistik UBL

BIodata

PendIdIkan

Pekerjaan

keluarga

SD Budisatrya, Medan
SMP Negeri 15, Medan
STM Negeri 2, Medan
S1 Sarjana Sastra, UISU, Medan
S2 Linguistik Terapan, Unimed, Medan
S2 Sastra Inggris, CIEFL, Hyderabad, India 
S3 Linguistik dan Foentik, EFLU, India
ISFC Fellow, Winter Institute, Macquarie University, Australia
Postdoctoral Research Fellow, SJTU, Tiongkok
Fulbright Research Fellow, MIT, Amerika

Istri : Deri Sis Nanda
Anak : Rizky Nanda Susanto
     Ameera Nanda Susanto
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sIsI LaIN

Fajar sIdIk 
Putra Lampung 

yang Peduli 
Literasi

Andalusia adalah nama kota yang memiliki 
perpustakaan terbesar di dunia. Buku-
buku ilmu pengetahuan, kedokteran, 

astronomi, sastra, dan buku-buku kajian 
keislaman menjadi koleksi perpustakaan 
itu. Islam merupakan agama yang sangat 
mendukung dunia literasi. Hampir di setiap 
wilayah Islam berkuasa dapat dipastikan ada 
perpustakaan sebagai tempat para pemuda 
dan ulama belajar, mengkaji, dan menghasilkan 
karya-karya fenomenal. 

Terinspirasi sejarah itu, Fajar Sidik bersama 
istri tercinta mencoba berkontribusi dalam 
dunia literasi dengan mendirikan Rumah Baca 
Andalusia sejak November 2016. Rumah 
Baca yang pertama kali didirikannya adalah 
di Surabaya, tempat Fajar ditugaskan untuk 
melanjutkan pendidikannya. Rumah baca di 
Surabaya kini telah berkembang di dua tempat. 
Setelah itu berlanjut dengan dibukanya rumah 
baca yang ketiga di Bekasi, lalu di Pandeglang, 
Samarinda, Rembang, Lampung, Depok, dan 
Subang. 

Hingga kini ada sembilan Rumah Baca 
Andalusia telah berdiri. Rumah Baca 
Andalusia yang didirikan Fajar memiliki 
semboyan mendirikan rumah baca baru dan 

menghidupkan 
rumah baca yang telah lama mati. Di 
tanah rencong, Aceh, tempatnya kini bertugas, 
Fajar pun mulai membuat rumah baca lagi di 
atas garasi mobil rumah dinasnya. 

Alasan Fajar mendirikan rumah baca adalah 
karena ia menyadari bahwa minat baca dirinya 
sangat rendah. Ia menyadari bahwa dirinya lebih 
suka membaca berita-berita di media daring dan 
juga aktif di medsos. Aktivitas membaca buku 
sangat jarang dilakukannya, mungkin hanya satu 
buku dalam satu tahun. Ia menyadari bahwa hal 
tersebut tidak boleh berlanjut kepada anak-
anaknya, anak-anak yang ada di lingkungannya, 
dan juga anak-anak di seluruh Indonesia. 
Fajar pun menyadari bahwa anak-anak harus 
disediakan sarana membaca yang representatif 
karena mereka perlu mengisi waktu luang 
dengan hal yang bermanfaat selain bermain 
dengan kawan-kawannya atau bermain gawai. 
Fajar pun berharap Rumah Baca Andalusia yang 
dirintisnya dapat hadir untuk mengisi waktu-
waktu kosong itu.

Fajar cukup tahu diri bahwa membangun 
minat baca di lingkungannya bukan hal mudah 
baginya yang awam soal dunia literasi. Namun, 
ia hanya berpegang pada prinsip bahwa saat 
anak-anak memiliki keinginan untuk membaca, 
mereka tahu harus datang ke mana. Saat anak-

ratih rahayu

n Dokumen Pribadi
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anak membutuhkan ruang untuk mengisi waktu 
luangnya secara positif, mereka tahu akan 
berkunjung ke mana. 

Ia sangat berharap rumah baca dapat dijadikan 
alternatif pilihan mengisi waktu luang yang 
secara perlahan dapat mengikis waktu-waktu 
luang yang terisi dengan hal-hal negatif. Untuk 
meramaikan kegiatan di rumah baca, relawan 
terkadang mengisinya dengan aneka lomba 
sederhana seperti lomba menggambar dan 
mewarnai, mendongeng, menggandeng para 
bunda untuk mengajarkan cinta membaca pada 
anak-anaknya, dan kegiatan positif lainnya.  

Fokus Rumah Baca Andalusia sekarang ini 
memang pada anak, remaja, dan ibu karena 
Fajar berpendapat bahwa rendahnya minat baca 
hanya bisa dilakukan dengan potong generasi. 
Tinggalkan orang dewasa dan orang tua yang akan 
sulit diajak mencintai buku dan membaca, lalu 
fokus pada anak-anak, remaja, dan ibu. Mengapa? 
“Karena minat baca hanya bisa dibangun dari usia 
dini dan remaja,” ujar Fajar. Kaum ibu menjadi 
target karena merekalah yang menjadi lokomotif 
utama dalam meningkatkan minat baca-anak-anak 
mereka.

Fajar menyadari bahwa sudah sangat banyak 
individu maupun komunitas yang berkontribusi 
lebih besar dan lebih nyata dalam dunia literasi. 
Ia hanya berharap apa yang dilakukannya dalam 
dunia literasi dapat membumi dan perlahan 
mengangkasa serta agar bangsa ini dapat bangkit 
dengan membaca. 

Di sela-sela waktu yang ada, Fajar dan teman-
teman relawan mencoba mendaftarkan beberapa 
rumah baca pada komunitas-komunitas yang 
ada serta mengirimkan proposal kepada penerbit 

atau perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan 
donasi buku. Selain itu, dalam momentum-
momentum tertentu, Fajar dan teman-teman 
relawan pun mencari donasi dari dermawan untuk 
menghelat kegiatan-kegiatan positif bagi anak-
anak, remaja, dan juga ibu-ibu. Selain mengejar 
mimpinya untuk terus membuka rumah baca 
baru, Fajar pun bertugas menjaga semangat para 
relawan agar terus bergelora mengembangkan 
rumah bacanya. Semangatnya untuk berkontribusi 
dalam dunia literasi semakin membara karena 
melihat semangat teman-teman relawannya di 
daerah yang terus bergerak demi menjaga anak-
anak di lingkungannya dari pengaruh narkoba, 
sex bebas, dan hal-hal negatif lainnya walaupun 
dengan dana terbatas.  

Mimpi Fajar dan istrinya dalam waktu dekat 
ini adalah mendirikan 40 Rumah Baca Andalusia 

di berbagai daerah di akhir tahun 
2019. Mimpinya tersebut terdengar 
sangat ambisius mengingat Fajar juga 
memiliki tanggung jawab terhadap 
pekerjaannya di Kanwil DJPB Aceh. 
Walaupun demikian, Fajar dan 
istrinya dengan dibantu teman-
teman relawannya mencoba terus 
berjalan mewujudkan mimpinya itu. 
Mereka tidak kenal lelah menghimpun 
dana dari dermawan serta mencari 
relawan yang bersedia mengorbankan 
waktunya untuk membangun dan 
mengelola rumah baca secara 
mandiri. n

n Dokumen Pribadi
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sastra DuNIa

K
onon pada zaman 
Khalifah Harun Al 
 Rasyid, salah satu 
khalifah Daulah Bani 

Abbasiyyah , hiduplah seorang 
pujangga yang bernama Abu 
Nawas (sering disebut Abu 
Nuwas). Ia adalah Abu Ali 
Hasan bin Hani’ al-Hakami. Dia 
dilahirkan pada 747 M di Kota 
Ahvaz, Persia (Iran sekarang). 
Ayahnya, Hani Al-Hakam, yang 
berasal dari Arab merupakan 
anggota legiun militer Marwan 
II. Ibunya, Jalban, dari Persia, 
bekerja sebagai pencuci kain 
wol. Sejak ayahnya tiada, 
ibunya membawa Abu Nawas 
ke Bashrah, Irak. Di kota ini dia 
belajar berbagai ilmu pengetahu-
an . 

Masa mudanya yang penuh 
kontroversi membuat Abu Nawas 

tampil sebagai tokoh yang unik 
dalam khazanah sastra Arab 
Islam. Sajak-sajaknya sarat 
dengan nilai spritual, pujaan, 
dan satire, serta berisi nilai 
kemanusiaan dan keadilan. 
Abu Nawas dikenal ka rena 
kelihaian dan kecerdikannya 
dalam melontarkan kritik-kritik 
yang dibungkus dengan humor. 
Selain cerdik, Abu Nawas juga 
dikenal dengan kenyentrikannya. 
Sebagai penyair, mula-mula ia 
sering mabuk. Kemudian, dalam 
perjalanan spiritualnya mencari 
hakikat Allah dan kehidupan 
sejati, ia menemukan kehidup-
an ruhaniahnya yang sejati 
meskipun penuh liku dan sangat 
mengharukan. Setelah mencapai 
tingkat spiritual yang cukup 
tinggi, inspirasi puisinya bukan 
lagi khamar, melainkan nilai-nilai 
ketuhanan. Ia tampil sebagai 
penyair sufi yang tiada banding.

Abu Nawas belajar sastra Arab 

kepada Abu Zaid al-Anshari dan 
Abu Ubaidah. Ia juga belajar 
Al-Quran kepada Ya’qub Al-
Hadrami. Sementara, dalam 
ilmu Hadis, ia belajar kepada 
Abu Walid bin Ziyad, Muktamir 
bin Sulaiman, Yahya bin Said 
Al-Qattan, dan Azhar bin Sa’ad 
As-Samman. 

Dalam Al-Wasith fil Adabil 
‘Arabi wa Tarikhihi, Abu 
Nawas digambarkan sebagai 
penyair multivisi, penuh canda, 
berlidah tajam, pengkhayal 
ulung, dan tokoh terkemuka 
sastrawan angkatan baru. Akan 
tetapi, karya-karya ilmiahnya 
justru jarang dikenal di dunia 
intelektual. Ia hanya dipandang 
sebagai orang yang suka 
bertingkah lucu dan tidak lazim. 
Kepandaiannya menulis puisi 
menarik perhatian Khalifah Harun 
Al-Rasyid. Melalui musikus 
istana, Ishaq Al-Wawsuli, Abu 
Nawas dipanggil untuk menjadi 

Yuliadi m.r.

abu nawasabu nawas
n Brilio.net
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penyair istana (Sya’irul Bilad). 
Kisah Abu Nawas sangat 

 populer dalam Alfu Lailatin wa 
Lailah (Hikayat Seribu Satu 
Malam), yang merupakan sastra 
epik dari Timur Tengah yang 
lahir pada Abad Pertengahan. 
Kumpul an cerita ini mengisahkan 
Ratu Sassanid, Scheherazade, 
yang menceritakan serantai 
kisah-kisah yang menarik pada 
sang suami, Raja Shahryar, 
untuk menunda hukum mati 
atas diri nya. Kisah-kisah 
ini diceritakannya dalam 
waktu seribu satu malam. 
Setiap malam, Scheherazade 
mengakhiri kisahnya secara yang 
menegangkan sehingga sang 
raja pun selalu menangguhkan 
perintah hukuman mati pada diri 
Scheherazade.

Buku ini, dari lembar pertama 
sampai terakhir, hanyalah berisi 
rekaan. Oleh karena itu, kisah 
di dalamnya tidak sepenuhnya 
dapat dipercaya. Kisah dalam 
cerita Seribu Satu Malam adalah 
Ali Baba dengan Perampok, 
Aladin dengan Lampu Ajaib, 
atau cerita tentang Abu Nuwas 
dengan Harus Al Rasyid. Kisah-
kisah seperti Scheherazade dan 
Shahryar, serta Sinbad Si Pelaut, 
menekankan tiga hal pada 
pembaca, yaitu suatu masalah 
akan selalu ada penyelesaiannya, 
keteguhan akan membuat 

suatu masalah mencapai 
penyelesaiannya, serta kekuatan 
batin dapat membantu untuk 
mempertahan kan keteguhan.

Kisah-kisah Seribu Satu Malam 
ini pun dimuat dalam berbagai 
hikayat Melayu seiring berasi-
milasinya budaya Persia—dan 
Arab—dengan budaya Melayu. 
Hikayat ini dipandang banyak 
kalangan sebagai sumbangan 
besar peradaban Islam abad 
sembilan kepada khazanah 
sastra dunia. Kisah ini banyak 
diceritakan kembali dalam 
berbagai bahasa dan versi, tidak 
hanya di kawasan Timur Tengah, 
tetapi juga negeri-negeri Eropa. 
Bahkan, dunia film Amerika pun 
berkali-kali meng angkat cerita 
tersebut ke dalam film dan kartun 
animasi.

Pertemuan Abu Nawas dengan 
penyair dari Kufah, Walibah 
bin Habab Al-Asadi, telah 
memperhalus gaya bahasanya 
dan membawanya ke puncak ke-
susastraan Arab. Walibah sangat 
tertarik pada bakatnya. Ia pun 
membawanya kembali ke Ahwaz, 
lalu ke Kufah. Di Kufah, bakat 
Abu Nawas digembleng. Ahmar 
menyuruh Abu Nawas berdiam 
dan hidup bersama orang-orang 
Arab Badui untuk memperdalam 
dan memperhalus bahasa Arab. 

Sikapnya yang jenaka 
menjadikan perjalanan hidupnya 

benar-benar penuh warna. 
Kegemarannya bermain kata-
kata dengan selera humor yang 
tinggi seakan menjadi legenda 
tersendiri dalam khazanah 
peradaban dunia. Kedekatannya 
dengan kekuasaan juga pernah 
menjerumuskannya ke dalam 
penjara. Pasalnya, suatu ketika 
Abu Nawas membaca puisi 
Kafilah Bani Mudhar yang 
dianggap menyinggung Khalifah. 
Tentu saja Khalifah murka, lantas 
memenjarakannya. 

Sejak mendekam di penjara, 
syair-syair Abu Nawas berubah 
menjadi religius. Jika sebelumnya 
ia sangat pongah dengan kehi-
dupan duniawi yang penuh glamor 
dan hura-hura, kini ia lebih pasrah 
kepada kekuasaan Allah. 

Sejumlah puisi Abu Nawas 
dihimpun dalam Diwan Abu Nuwas 
yang telah dicetak dalam berbagai 
bahasa. Ada yang diterbitkan di 
Wina, Austria (1885), di Greifswald 
(1861), di Kairo, Mesir (1277 
H/1860 M), Beirut, Lebanon 
(1301 H/1884 M), Bombay, India 
(1312 H/1894 M). Beberapa 
manuskrip puisinya tersimpan di 
perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, 
Bodliana, dan Mosul.

Dalam buku-buku sejarah 
dijelaskan bahwa pada akhir 
hayatnya, dia bertaubat. 

*) diambil dari berbagai sumber

n Kisspng.com
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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 pos-el: 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 siswi 

sekolah menengah pertama di Lampung 
Selatan. Saya mau bertanya tentang kata 
juara dan pemenang. Apakah kedua kata itu 
memiliki makna yang sama? Lalu, bagaimana 
pemakaiannya? Terima kasih.

Zahra Qatrunnada,  lampung selatan

jawaban:
Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima 

kasih untuk adik Zahra yang telah ber-
partisipasi dalam rubrik ini. Kata juara dan 
pemenang, seperti yang Adik tanyakan, 
tampaknya memiliki kemiripan, ya. Nah, 
 untuk mengetahui makna keduanya, kita 
perlu melihatnya di dalam Kamus Besar 
Bahasa  Indonesia. Kata juara bermakna 1) 
‘orang (regu) yang mendapat kemenangan 
dalam pertandingan yang terakhir’; 2) ‘orang 
yang gagah berani; orang yang pandai 
bersilat; pendekar; jagoan’; 3) ‘pengatur 
dan pelerai dalam persabungan ayam’; 4) 
‘pemimpin peralatan (pesta dan sebagainya)’; 
5) ‘ahli; terpandai dalam sesuatu (pelajaran 
dan sebagainya)’. Sementara itu, kata 
pemenang bermakna ‘orang (pihak) yang 
menang’. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan 
tersebut dapat dilihat penggunaan kedua 
kata itu. Kata juara dapat digunakan untuk 
orang atau regu yang menang dalam 
pertandingan atau perlombaan. Kata itu 
dapat juga digunakan untuk orang yang 
paling hebat atau paling pandai dalam 
suatu pelajaran. Namun, kata itu tidak dapat 
digunakan untuk menyebut orang yang 
menang dalam undian. 

Contoh kalimat Lisa adalah pemenang I 
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 undian yang berhadiah motor dapat berterima. Akan 
tetapi, contoh kalimat Lisa adalah juara pertama 
undian yang berhadiah motor tidak berterima. Kata 
pemenang dapat digunakan untuk orang yang 
menang dalam pertandingan atau perlombaan. 
Namun, kata itu tidak dapat digunakan untuk 
menyatakan orang yang paling pandai di 
kelas. Contoh kalimat Nabila adalah juara I di 
kelasnya dapat berterima. Akan tetapi, contoh 
kalimat Nabila adalah pemenang I di kelasnya 
tidak berterima.

Demikian penjelasan untuk pertanyaan adik 
Zahra. Semoga jawaban ini semakin menambah 
wawasanmu. Salam!

Pertanyaan:
Assalamualaikum, apa kabar, Bu Kiki? Semoga 

Bu Kiki sehat. Bu Kiki, saya seorang guru sekolah 
dasar di Lampung Barat. Saya ingin menanyakan 
lafal singkatan yang berasal dari bahasa asing, 
misalnya bahasa Inggris. Contoh yang paling 
umum adalah AC dan WC. Saya pernah men-
dengar bahwa kedua contoh singkatan tersebut 
dilafalkan dengan menggunakan lafal bahasa 
Indonesia. Apakah benar seperti itu, Bu? 
Bukankah kedua singkatan tersebut berasal 
dari bahasa asing (Inggris), yaitu air conditioner 

dan water closet. Jadi, pelafalannya pun sesuai 
dengan bahasa asalnya. Mohon penjelasan dari 

Bu Kiki. Terima kasih.

amel rizki, lampung Barat
jawaban:

Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Amel, sudah 
menanyakan kabar saya. Alhamdulillah, saya baik 
dan sehat. Semoga Bu Amel juga demikian. Begini, 
Bu. Singkatan kata yang berasal dari bahasa asing, 
misalnya bahasa Inggris, jika digunakan di dalam 
konteks bahasa Indonesia, dilafalkan sesuai dengan 
nama huruf-huruf dalam bahasa Indonesia, bukan 
nama huruf-huruf dalam bahasa Inggris. Pada 
contoh AC dan WC tersebut, kita melafalkannya 
dengan a-ce dan we-ce, bukan a-se dan we-se. 
Hal ini tentu sesuai dengan pelafalan huruf-huruf 
dalam bahasa Indonesia. Huruf-huruf dalam bahasa 
Indonesia dilafalkan sesuai dengan apa yang 
dituliskan. Contoh lain singkatan bahasa asing 
adalah IMF yang dilafalkan dengan i-em-ef, bukan 
ai-em-ef. 

Pelafalan ini berbeda dengan pelafalan akronim. 
Akronim yang berasal dari bahasa asing dilafalkan 
sesuai dengan bahasa asalnya. Contohnya adalah 
akronim UFO yang dilafalkan dengan yu-fo, bukan 
u-fo. Contoh lainnya adalah akronim Unicef yang 
dilafalkan dengan yu-ni-syef, bukan u-ni-cef. 
Demikianlah penjelasan untuk pertanyaan Ibu Amel 
Rizki. Semoga ini bermanfaat. Salam!
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KLINIK sastra

sarman
Pertanyaan:

Saya siswa SMP di Kabupaten 
Mesuji. Ki, apa perbedaan plot 
dan alur? Mohon penjelasan, Ki! 
Terima kasih.
Frezzy aziana, Mesuji

jawaban:
Menurut kitab yang Aki 

baca, plot itu ibarat gunung 
es. Sebagian besarnya tidak 
pernah tampak. Yang disebut 

plot dalam cerita memang sulit 
dicari. Ia tersembunyi di balik 
jalannya suatu cerita. Namun, 
jalan cerita bukanlah plot. Jalan 
cerita hanyalah manivestasi, 
bentuk wadah, bentuk jasmaniah 
plot cerita. Contohnya, raja 
mati disebut jalan cerita karena 
hanya mengandung cerita tidak 
mengandung plot. Akan tetapi, 
raja mati karena sakit hati disebut 
plot karena tiba-tiba imajinasi 

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!
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kita menjadi hidup. Dengan demikian, intisari 
plot adalah konflik. Pengertian jalan cerita 
terletak pada cause-effect, yang secara umum 
diterjemah kan sebagai sebab akibat yang 
logis dari suatu kejadian. Alur ini bermacam-
macam. 

Alur lurus (alur datar)
Biasanya menceritakan rangkaian secara 

kronologis. Alur ini menggambarkan jalinan 
cerita dari awal, kemudian dilanjutkan pada 
kejadian berikutnya, dan diakhiri dengan 
penyelesaian.

Alur sorot balik (flashback)
Alur ini tidak mengemukakan rangkaian 

peris tiwa atau kejadian secara kronologis, 
tetapi menggambarkan jalinan cerita dari 
bagian akhir, kemudian bergerak kembali ke 
persoalan awal.

Alur gabungan atau campuran
Dalam hal ini, pengarang tidak hanya 

memakai satu jenis alur, tetapi kadang-
kadang menggabungkan dua jenis alur secara 
bersamaan.

Pertanyaan:
Apa yang dimaksud dengan drama dan apa 

saja jenisnya?
agustina, Bandarlampung

jawaban:
Drama adalah karya sastra yang 

mengungkap kan cerita melalui dialog-dialog 
para tokohnya. Drama sebagai karya sastra 
sebenarnya hanya bersifat sementara sebab 
naskah drama ditulis sebagai dasar untuk 
dipentaskan. Dengan demikian, tujuan drama 
bukanlah untuk dibaca seperti orang membaca 
novel atau puisi. Drama yang sebenarnya 
adalah kalau naskah sastra telah dipentaskan. 
Akan tetapi, bagaimanapun, naskah tertulis 
drama selalu dimasukkan sebagai karya sastra.

Menurut genrenya, drama dibagi ke dalam 
empat jenis. 

tragedi
Suatu karya tragedi haruslah memenuhi 

beberapa syarat berikut.
- Suatu lakon tragis haruslah berhubungan 

erat atau menggarap suatu subjek yang 
serius.

- Sang pahlawan atau pelaku utama dalam 
tragedi haruslah merupakan orang penting 
yang herois.

- Tidak ada keyakinan kuat yang akan 
ditempat kan pada perubahan atau ko-
insiden; segala insiden yang terdapat dalam 
tragedi haruslah wajar. Apa yang seharusnya 
terjadi haruslah terjadi.

- Rasa kasihan, sedih, atau takut merupakan 
emosi-emosi utama pada karya tragedi.

komedi
Ciri-ciri khas komedi adalah sebagai berikut.

- Komedi mungkin memerankan suatu 
subjek yang serius dan mungkin pula suatu 
subjek yang ringan, tetapi selamanya 
memperlakukan subjeknya dalam suatu 
tendensi yang ringan dan cerah.

- Komedi memerankan kejadian-kejadian yang 
mungkin dan seakan-akan terjadi.

- Segala yang terjadi muncul dari tokoh dan 
bukan dari situasi.

- Kelucuan yang dihasilkannya merupakan 
sejenis humor yang serius, kelucuan yang 
tidak dibuat-buat.

Melodrama
Ciri-ciri utama lakon melodrama adalah 

sebagai berikut.
- Memerankan suatu subjek yang serius, 

tetapi para tokohnya tidak seautentik yang 
terdapat  dalam tragedi.

- Unsur-unsur perubahan masuk ke dalam 
melodrama.

- Rasa kasihan memang ditonjolkan, tetapi 
cenderung ke arah sentimentalis.

- Sang pahlawan atau tokoh utama biasanya 
menang dalam perjuangan.

Farce
Ciri-ciri utama farce adalah sebagai berikut.

- Kejadian-kejadian dan tokohnya mungkin 
terjadi dan ada, tetapi tidaklah begitu besar 
kemungkinannya itu.

- Menimbulkan kelucuan seenaknya, yang 
tidak teratur dan tidak menentu.

- Bersifat episodik, hanya memerlukan 
kredibilitas atau keyakinan sementara 
terhadap aspek-aspeknya.

- Segala sesuatu yang terjadi muncul dari 
situasi, bukan dari tokoh.
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teKa-teKI sILaNG

Cara mengikuti TTBS
1. Jawab pertanyaan TTBS dengan lengkap lalu foto kotak yang telah berisi jawaban dan 

simpan dalam format salinan lunak JPEG/PDF
2. Kirimkan berkas salinan lunak jawaban disertai salinan tanda pengenal (KTP/SIM/Kartu 

mahasiswa/Kartu Pelajar), lengkapi dengan alamat pos-el dan nomor telepon yang dapat 
dihubungi ke Redaksi Bastera, dengan alamat bastera.kbl@gmail.com

3. Jawaban diterima paling lambat akhir bulan kedua penerbitan majalah dan diumumkan 
pada penerbitan berikutnya

4. Redaksi menyediakan bingkisan menarik untuk tiga pemenang dalam setiap edisi
5. Seluruh staf Kantor Bahasa Lampung tidak diperkenankan mengikuti TTBS

Pengumuman Pemenang 

ttBs edisi III, agustus 2019

1. Zidan hasbullah 

(zidanganteng@gmail.com)

2. rania Mahira 

(ramahira2007@gmail.com)

3. Barani atallah 

(barasmart@gmail.com)

Mendatar
1. Penulis kumpulan cerpen "Bawuk"
5. Sinonim tenang
8. Peribahasa: Baik berputih tulang daripada 
    berputih…
8. Baik aku …. dia (konjungsi)
12. Penunjuk tempat yang jauh
      (atau dianggap jauh) dari pembicara
13. Perlengkapan pakaian semacam pita, dibuat 
      sutra dan sebagainya, dipasang (dikalungkan) 
      pada leher kemeja dan disimpul di depan
14. ttd.
17. Kata ganti orang ketiga tunggal
10. Konjungsi antarkalimat
20. Kata ganti orang kedua tunggal
21. Gabungan dua kata atau lebih yang 
      bersifat nonpredikatif
22. Cepat … ringan tangan (Peribahasa)
24. Antonim mandiri

Menurun
2. Tidak sesuai dengan zaman; sudah lewat 
    jangka waktunya
3. Tidak (bahasa Lampung)
4. Bentuk puisi Indonesia, tiap bait biasanya terdiri 
    atas empat baris yang bersajak (a-b-a-b)
6. Udara yang diisap melalui hidung atau mulut 
    dan dikeluarkan kembali dari paru-paru
7. Kata yang sama ejaannya dengan kata lain, 
    tetapi berbeda lafal dan maknanya
9. Padanan istilah francise
11. Padanan istilah drive thru
15. Seperlunya; seadanya
16. Kata untuk menyatakan bahwa kata atau 
      kalimat yang berikutnya diutamakan atau 
      dibedakan dari yang lain
18. Akronim Badan Urusan Logistik
19. Kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan;
23. Akhiran pembentuk nomina
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