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saLaM DarI reDaKsI

rasa syukur yang tak terhingga tim redaksi ucapkan 
kepada allah swt. atas terbitnya majalah Bastera edisi 
iii ini. majalah Bastera edisi iii ini merupakan terbitan 

kedua di tahun 2019. Sesuai dengan tujuan awal, majalah 
Bastera ini merupakan sarana komunikasi Kantor Bahasa 
Lampung dalam menginformasikan kegiatan-kegiatan yang 
telah dan akan dilakukan kepada masyarakat.

Kali ini, majalah Bastera mengangkat tema “pemartabatan 
Bahasa di ruang publik”. penggunaan bahasa negara di ruang 
publik saat ini tampak memprihatinkan. hal ini terlihat dari masih 
banyaknya pemakaian bahasa asing di ruang publik, seperti di 
papan reklame yang terpasang di sepanjang jalan raya, hotel, 
pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah makan, dan tempat 
wisata. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena bahasa 
indonesia yang seharusnya menjadi tuan rumah di negeri 
sendiri, kini malah terasa asing di tanah sendiri. oleh karena 
itu, diperlukan sikap positif, yaitu sikap tertib berbahasa, agar 
penggunaan bahasa di ruang publik sesuai dengan ketentuan 
hukum dan kaidah kebahasaan.

Dalam liputan utama kali ini, kami akan menginformasikan 
Semiloka penggunaan Bahasa di ruang publik. acara 
tersebut diselenggarakan oleh Badan pengembangan Bahasa 
dan perbukuan, Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, 
tanggal 6–7 agustus 2019 lalu. Semiloka itu bertujuan untuk 
menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat 
pengawasan penggunaan bahasa negara di ruang publik, 
baik pengawasan internal mau pun eksternal pada lembaga 
pengguna bahasa.

pada edisi kali ini, sahabat Bastera masih dapat menemukan 
rubrik-rubrik yang dapat menambah wawasan para pembaca, 
seperti “Jendela Dunia”, “Ladang ilmu”, dan “tahukah anda”. 
Selain itu, ada rubrik “Kreativitas Siswa” yang akan menyapa 
Sahabat Bastera melalui puisi dan cerita pendek. rubrik “oasis” 
kami sajikan sebagai bahan perenungan serta masih banyak 
rubrik lainnya yang menarik dan bermanfaat bagi Sahabat 
Bastera.

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 percaya bahwa tak ada gading yang tak retak. 
oleh karena itu, saran dan kritik pembaca selalu kami nanti 
agar ke depannya majalah ini bisa hadir kembali dengan lebih 
baik. Selamat membaca! n

Tabik,P un!

dina Ardian
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Lelaki sepuh itu adalah seorang 
guru. Sosok berperawakan 
kurus dengan rambut memutih 

di balik peci, berkacamata, dan 
gemar menggendong tas selempang 
itu adalah tenaga pengajar di sebuah 
sekolah di Kelurahan Karanganyar, 
Kecamatan Jatiagung, Lampung 
Selatan. usianya sudah menginjak 
65 tahun, tetapi semangatnya 
untuk mencerdaskan anak bangsa 

tak pernah surut. pak Daryanto, 
namanya. 

itu terlihat saat dirinya berada 
di depan kelas. Suaranya masih 
lantang menjangkau hingga ke ujung 
kelas, geraknya pun masih energik 
dan lincah untuk mondar-mandir di 
depan kelas, dan artikulasinya masih 
begitu jelas terdengar telinga. Setiap 
hari, kakek lima cucu itu bahkan 
masih kuat untuk menunggangi 
honda bututnya dari Labuhandalam, 
Bandarlampung, menuju sekolah, 
sekitar 8 kilometer jaraknya.

OasIs

Chairil Anwar

n kisspng.com
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Suatu ketika, saya yang juga menjadi tenaga 
pengajar di sekolah itu bertanya kepadanya, apa 
yang membuatnya tetap mengajar walaupun 
kebanyakan lelaki seusianya memilih untuk 
menikmati hari tua bersama anak-cucu tercinta. 
Jawaban yang terlontar dari lisannya itu sungguh 
mulia. “Jiwa mendidik saya selalu tertanam 
dalam diri ini sampai akhir hayat. Selama tubuh 
masih kuat, saya akan tetap mengabdi untuk 
memberikan ilmu kepada anak didik. Semoga ini 
juga menjadi amal jariah sebagai tabungan saya 
kelak,” kata pak Daryanto. 

ya, satu bulan sebelum pak Daryanto sakit lalu 
wafat, sosok teladan kami itu memang masih 
mengajar di kelas, masih 
royal memberi nasihat 
kepada kami guru-guru 
muda, dan masih salat 
berjemaah di masjid. 
Satu pelajaran yang 
bisa kita dapatkan dari 
sosok almarhum adalah 
perjuangannya mengabdi 
kepada bangsa tanpa 
mengenal batasan apa pun. 
Kisah dari pak Daryanto ini 
menjadi salah satu cerita dari 
guru-guru di negeri ini yang 
mencurahkan sekuat tenaga dan 
pikirannya demi anak didik. 

Cerita lain datang dari negeri nun jauh di 
utara, tepatnya di negeri Sakura. Saat dua 
kota di Jepang, nagasaki dan hirosima, dibom 
atom oleh amerika, seketika negeri itu lumpuh 
total dan akhirnya Jepang menyerah kepada 
sekutu. Saat itu korban jiwa sangatlah banyak, 
infrastruktur pun rata dengan tanah. 

Setelah itu, Kaisar hirohito mengumpulkan 
semua jenderalnya yang masih hidup dan 
bertanya kepada mereka, “Berapa jumlah guru 
yang masih tersisa?”. para jenderal kebingungan 
mendapat pertanyaan dari sang kaisar. Bahkan, 
mereka menegaskan kepada kaisar bahwa 
mereka masih bisa melindungi sang kaisar walau 
tanpa guru. 

Sejurus kemudian, Kaisar hirohito kembali 
berkata, “Kita telah jatuh karena kita tidak 
belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi 
perang, tetapi kita tidak tahu bagaimana 
mencetak bom yang sedahsyat itu kalau kita 

semua tidak bisa belajar, bagaimana kita akan 
mengejar mereka? oleh karena itu, kumpulkan 
sejumlah guru yang masih tersisa di seluruh 
pelosok kerajaan ini karena sekarang kepada 
mereka kita akan bertumpu, bukan kepada 
kekuatan pasukan!”

Begitulah, betapa bernilai dan berharganya 
peran seorang guru dalam sebuah peradaban. 
Kita pun tentu memiliki pengalaman yang unik 
dengan sosok seorang guru. meskipun setiap 
orang memiliki cerita yang berbeda-beda 
dengan gurunya, tentu semua bermuara pada 
satu kesimpulan yang sama bahwa guru adalah 
orang tua di sekolah yang begitu berjasa atas 

pencapaian kita sekarang ini. 
Sudah 74 tahun 

indonesia 
merdeka. Kini 
indonesia 
menjelma 
menjadi 

negara 
berkembang 

yang terus 
membangun di 

segala lini. tentu, 
guru memiliki 

peran besar dalam 
mewujudkan itu semua. 

mereka tak henti melahirkan 
sosok-sosok anak bangsa yang 

menorehkan jasa dan prestasi untuk 
bangsa ini. 

Dalam masa perjuangan, para pejuang dengan 
gagah berani berjibaku menghalau penjajah 
meski dengan sebilah bambu runcing. Kini, 
peran itu diambil oleh guru. mereka memiliki 
tugas yang begitu berat di saat pola pikir 
generasi muda masa kini yang mulai terjajah 
oleh pengaruh asing yang mengikis nilai-nilai 
kepribadian bangsa. 

guru tetap menjadi garda terdepan yang terus 
membentengi anak bangsa agar tidak tergerus 
serbuan budaya asing tersebut. maka itu, sudah 
semestinya kita menaruh takzim kepadanya 
layaknya menghormati ibu-bapak kita di rumah. 
Jasanya untuk bangsa ini sungguh tak terperi. 
tak berlebihan jika sang penyuluh bangsa itu 
mendapat gelar pahlawan tanpa tanda jasa. 
terima kasih, guru! n
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Menjaga Cahaya 
Kemerdekaan

D
ahulu kita memaknai 
kemerdekaan sebagai 
lepasnya bangsa dari 
penjajahan. masih lekat 

di ingatan kita tentang kerja 
paksa dan kehidupan rakyat 
yang sulit akibat bangsa asing 
yang meraup keuntungan dari 
negara kita. perlawanan demi 
perlawanan berlangsung, tidak 
sedikit darah dan nyawa tumpah 
di medan perang. perjuangan 
para pahlawan akhirnya sampai 
pada proklamasi kemerdekaan 
yang dikumandangkan oleh ir. 
Soekarno.

untuk mengenang para 
pahlawan, dalam lagu 
“mengheningkan Cipta”, kita 
menyampaikan pujian yang 
tidak terbatas atas perjuangan 
mereka. mereka kita sebut 
sebagai cahaya pelita bagi 

bangsa ini. Cahaya itu selalu 
terbayang di ingatan kita, 
memberi semangat agar kita 
tidak lengah dalam menghadapi 
kehidupan bernegara.

namun, cahaya itu tentu 
tidak bisa hanya menjadi pigura 
yang terpaku dalam ingatan. 
Bangsa ini tidak akan bergerak 
ke mana pun jika cahaya 
itu kita diamkan begitu saja 
dalam sejarah. Kemerdekaan 
yang kala itu diimpikan oleh 
bangsa ini tentu bukan semata-
mata hanya status. mereka 
membayangkan kehidupan 
yang sejahtera, pembangunan 
yang terencana, rancangan 
pergerakan bangsa, dan 
sebagainya. Kita tentu juga 
ingin mewujudkannya karena 
itulah harapan semua bangsa. 
tujuan-tujuan itu tentu saja 
menuntut cahaya-cahaya 
penerus, yakni peran aktif 
setiap individu yang mengambil 

bagian dalam bangsa ini.
Lalu, apakah kita sudah 

berperan untuk pembangunan 
bangsa ini, demi menjaga 
cahaya pelita yang telah 
diwariskan kepada kita? 
mungkin kita harus melihat ke 
dalam diri. Dengan kemampuan 
kita sekarang, apa saja yang 
telah kita lakukan? apa pun 
profesi kita, guru, dokter, 
petugas kecamatan, polisi, 
selalu ada hal yang bisa kita 
lakukan, yang pada akhirnya 
menyumbang peran aktif kita 
sebagai warga negara.

misalnya sebagai seorang 
penulis atau kontributor di media 
massa, baik daring maupun 
luring, apakah tulisan yang kita 
hasilkan sudah bermanfaat bagi 
bangsa ini? ataukah tulisan kita 
malah memicu kebingungan 
atau keresahan di masyarakat? 
Bila kita dipercaya mampu 
menghasilkan tulisan yang 

Yohana shera R.

refLeKsI
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berkualitas, seyogianya tulisan 
itu memberikan pencerahan, 
pengetahuan, atau ilmu baru 
kepada pembacanya. Bangunlah 
semangat optimis untuk para 
pembaca sehingga mereka 
ikut mengambil bagian dalam 
penyelenggaraan negara! 
hindarilah memicu keributan 
atau bahkan konflik dengan 
menyebarkan isu-isu yang belum 
pasti kebenarannya. 

Dalam cakupan yang lebih 
luas, masyarakat dapat berperan 
dalam hal-hal sederhana yang 
sebenarnya sangat membantu 
negara dalam pembangunan. 
misalnya, jika ada tempat wisata 
baru, kita bisa memopulerkannya 
melalui media sosial supaya 
daerah tersebut semakin banyak 
mendapat kunjungan. munculnya 
wisatawan di kawasan tersebut 
tentu akan memberi pemasukan 
bagi pemerintah daerah melalui 
tiket masuk. perekonomian 
masyarakat pun akan hidup 
melalui warung-warung dan toko 
cendera mata di sekitarnya.

Lebih baik lagi apabila kita 
bisa menyebarkan nilai positif, 
yakni imbauan agar wisatawan 

yang berkunjung jangan sampai 
merusak alam di kawasan 
wisata tersebut. Semua orang 
seharusnya meningkatkan 
kesadaran bahwa alam sekitar 
tidak hanya harus dijaga oleh 
pengelola, tetapi juga siapa saja 
yang menikmatinya. Semangat ini 
tentu selaras dengan keinginan 
bangsa untuk menjaga cahaya 
pelita yang telah diwariskan oleh 
para pahlawan.

Sebagai warga negara, 
menjaga fasilitas publik juga 
merupakan tugas kita bersama. 
Kita masih sering menemukan 
orang-orang yang membuang 
sampah sembarangan, mencoret-
coret tembok di tempat umum, 
mengambil sekrup-sekrup rel 
kereta api atau jembatan, dan 
sebagainya. tindakan-tindakan 
tidak terpuji itu adalah contoh-
contoh yang seharusnya kita 
hindari. Sebagai negara yang 
berkembang ke arah kemajuan, 
menjaga fasilitas ini juga 
mencerminkan kita sebagai 
bangsa yang beradab.

Lihatlah fasilitas publik di 
sekitar kita, jalanan yang 
menghubungkan satu daerah 

dengan daerah lain, lampu-
lampu kota yang membuat 
daerah sekitarnya menjadi 
terang, dan pekerjaan kita yang 
lancar karena saluran internet. 
Fasilitas publik yang telah 
tersedia itu wajib kita syukuri 
karena salah satunya terwujud 
berkat kemerdekaan yang 
telah kita nikmati. Bangsa ini 
telah mampu membangun diri 
dan berbenah dari suramnya 
penjajahan pada masa lalu.

Jika dahulu para pahlawan 
berjuang dengan tombak dan 
bambu runcing, kini banyak sekali 
peran yang bisa kita mainkan 
dengan kemampuan yang kita 
miliki. Sekecil apa pun kontribusi 
yang dapat kita lakukan itu 
akan sangat berarti bagi negara 
demi menjaga cahaya pelita. 
Kobarkanlah semangat juang kita 
dalam setiap kontribusi positif 
yang kita lakukan. temukan dan 
maknailah tindakan proaktif itu 
sebagai wujud penghargaan atas 
kemerdekaan republik indonesia 
serta wujud penghormatan kita 
terhadap jasa-jasa pahlawan. 
tabik! n

n kisspng.com
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LIPUtaN UtaMa

p
ada tanggal 6—7 agustus 2019, pusat 
pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan 
pengembangan Bahasa dan perbukuan, 
Kementerian pendidikan dan Kebudayaan 

melaksanakan kegiatan “Seminar dan Lokakarya 
(Semiloka) pengutamaan Bahasa negara di ruang 
publik: perkuat pengawasan”. Dalam kegiatan itu, 
Badan Bahasa bekerja sama dengan taman mini 
indonesia indah (tmii). 

Kegiatan yang diadakan di aula Sasono adiguno, 
tmii, Jakarta, ini membahas kondisi terkini 
penggunaan bahasa di ruang publik. Kegiatan itu 
juga menjadikan tmii sebagai percontohan praktik 
pengutamaan penggunaan negara, baik dalam skala 
nasional maupun internasional.

Kegiatan semiloka dibuka oleh menteri pendidikan 
dan Kebudayaan (mendikbud), muhadjir effendy. 
Dalam sambutannya, mendikbud mengharapkan 
tumbuhnya kesadaran penggunaan bahasa 
indonesia di ruang publik karena bahasa 
indonesia merupakan simbol negara yang 
merajut keberagaman di indonesia. Beliau juga 
menyampaikan bahwa bahasa indonesia mempunyai 
keunikan tersendiri yang berbeda dengan 
bahasa lain, yaitu digunakan oleh seluruh lapisan 
masyarakat. 

ia memberikan contoh beberapa negara yang 
sampai saat ini masih memiliki masalah di bidang 
bahasa, yakni belum memiliki bahasa yang satu. 
negara tertentu memakai bahasa, tetapi bukan 
bahasanya sendiri. akibatnya, mereka merasa 
jati dirinya tidak utuh. oleh karena itu, sebagai 
bangsa indonesia, kita harus mensyukuri bahwa 
kita ditakdirkan oleh tuhan memiliki bahasa yang 
sama dengan nama bangsa itu sendiri, yaitu bahasa 
indonesia.

mendikbud juga berharap bahwa semiloka 
tersebut dapat menjadi wadah yang memperkuat 
penggunaan bahasa indonesia dalam bermasyarakat 
karena bertepatan dengan momentum hari ulang 

tahun ke-74 republik indonesia. Selain itu, kegiatan 
tersebut diharapkan akan melahirkan pikiran yang 
jernih, konstruktif, dan bisa ditindaklanjuti serta 
menjadi kebijakan sekaligus tindakan dalam rangka 
menegakkan bahasa indonesia di ruang publik.

Dalam semiloka tersebut, mendikbud didampingi 
Kepala Badan Bahasa dan perbukuan, Dadang 
Sunendar, dan Dirut tmii, tanribali Lamo, 
menandatangani prasasti pencanangan tmii sebagai 
kawasan percontohan praktik baik pengutamaan 
bahasa negara di ruang publik.  percontohan 
tersebut dilakukan dengan tiga tahap, yaitu 
pencanangan (2018—2020), perluasan (2020—2025) 
dan pemertahanan (2025—2030). percontohan 
tersebut diharapkan ditindaklanjuti dengan perluasan 
wilayah lain secara intensif agar wilayah-wilayah lain 
dapat semakin tertib dalam penggunaan bahasa 
negara. 

mendikbud mengatakan bahwa pengutamaan 
bahasa negara sudah seharusnya menjadi 
gerakan nasional. Sebagai sebuah gerakan 
nasional, pengutamaan bahasa negara harus 
dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. untuk itu, perlu 

Mendikbud Mendukung 
Pengutamaan Bahasa Negara 

di ruang Publik
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dijalin kesepemahaman dan kerja 
sama antara pemerintah pusat, 
yang diwakili Badan, Balai, serta 
Kantor Bahasa, dan pemangku-
pemangku kepentingan di setiap 
provinsi agar peraturan-peraturan 
daerah yang berkaitan dengan 
bahasa sejalan dengan program 
pengutamaan bahasa negara.

Kegiatan lain yang juga 
dilakukan adalah pemberian 
penghargaan kepada alm. 
mohammad tabrani sebagai tokoh 
penggagas bahasa persatuan 
indonesia. penghargaan diberikan 
kepada perwakilan keluarga m. 
tabrani, yakni Dr. ami primarni 
tabrani. Dalam kesempatan itu, 
mendikbud juga menyampaikan 
bahwa Badan Bahasa akan 
mengajukan proses pengusulan 
alm. m. tabrani sebagai pahlawan 
nasional.

rangkaian semiloka selama 
dua hari itu dihadiri oleh  hampir 
400 orang yang mewakili para 
pimpinan kepala daerah, pimpinan 
lembaga pengawasan, akademisi, 
dosen, mahasiswa, guru, 
warga, dan tokoh masyarakat, 
serta aparat pemerintah dari 
pemerintah Daerah provinsi DKi 
Jakarta. Jumlah peserta tersebut 
terdiri atas 1 pembicara kunci, 4 
pemateri utama, 10 pembahas 
lokakarya, 30 pemakalah seminar, 
50 orang peserta lokakarya, dan 
300 peserta seminar.

pada semiloka tersebut, Kepala 
Badan Bahasa dan perbukuan, 
Dadang Sunendar, didampingi 
Kepala pusat pembinaan Bahasa 

dan Sastra, hurip Danu ismadi, 
memberikan penghargaan kepada 
pemenang Lomba Wajah Bahasa 
Sekolah tingkat DKi Jakarta, 
yaitu Smp 38 (terbaik 1), Smp 263 
(terbaik 2), dan Smp 90 (terbaik 3).

Semiloka pengutamaan Bahasa 
negara di ruang publik yang 
mengusung tema “perkuat 
pengawasan” ini dilaksanakan 
untuk mewujudkan bahasa 
indonesia sebagai bahasa negara 
seperti yang diamanatkan dalam 
undang-undang nomor 24 
tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang negara, 
serta Lagu Kebangsaan. upaya 
lainnya adalah untuk menertibkan 
dan mewujudkan semangat 
kebahasaan. 

Kegiatan yang dilakukan 
dalam rangka mengumpulkan 
pikiran para akademisi yang 
berkaitan dengan pengutamaan 
bahasa negara di ruang publik, 
khususnya aspek pengawasan, 
juga dimaksudkan untuk 
menindaklanjuti rekomendasi 
Semiloka dan Deklarasi 
pengutamaan Bahasa negara 
di Solo tahun 2018 dalam 
pengawasan penggunaan bahasa 
di ruang publik. 

Dalam pertemuan tersebut juga 
ditekankan pentingnya pengawasan 
terhadap penggunaan bahasa di 
ruang publik, baik pengawasan 
internal yang dilakukan oleh 
lembaga itu maupun pengawasan 
oleh lembaga eksternal yang 
memiliki kewenangan atas hal 
tersebut. Berkaitan dengan hal 

tersebut, makalah-makalah yang 
disusun dari berbagai aspek 
pengawasan meliputi topik tentang 
penataan lanskap bahasa di ruang 
publik, penguatan pengawasan 
pengutamaan bahasa negara 
di ruang publik, tantangan 
otonomi daerah terhadap bahasa 
negara, serta penegakan hukum 
penggunaan bahasa di ruang 
publik.

Seiring dengan era revolusi 
industri 4,0, bahasa indonesia 
menghadapi tantangan yang 
semakin berat. maraknya 
penggunaan bahasa asing 
adalah salah satu tantangan bagi 
penggunaan bahasa indonesia 
di ruang publik. penggunaan 
bahasa asing di ruang publik 
tanpa adanya pengutamaan 
bahasa negara tampaknya 
menjadi hal yang lumrah. Di 
sisi lain, bahasa indonesia juga 
mendapat tantangan dalam 
penggunaannya di media sosial. 
Selain itu, bahasa indonesia 
juga banyak digunakan untuk 
mengungkapkan ujaran 
kebencian dan berita bohong. 

untuk itu, diperlukan upaya 
pengawasan yang efektif dalam 
penggunaan bahasa di ruang 
publik, baik pengawasan internal 
yang dilakukan oleh lembaga 
itu sendiri maupun pengawasan 
yang dilakukan oleh lembaga 
yang memiliki kewenangan. 
Berbagai alasan tersebut yang 
menyebabkan digelarnya kegiatan 
semiloka ini. (QQ)

*) diambil dari berbagai sumber
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LIPUtaN

Sebagai fasilitator gerakan 
literasi nasional yang ada 
di provinsi Lampung, 

Kantor Bahasa Lampung 
yang merupakan upt Badan 
pengembangan Bahasa dan 
perbukuan, Kementerian 
pendidikan dan Kebudayaan, 
mengadakan kegiatan “Diseminasi 
gerakan Literasi 2019” yang 
diikuti oleh lima puluh peserta. 
mereka terdiri dari guru bahasa 
indonesia dan pengiat literasi 
yang ada di provinsi Lampung. 
Kegiatan ini diadakan di hotel 
Swissbel, Bandarlampung, pada 
26—28 Juni 2019. Diah meutia 

harum, m.hum., ketua panita, 
mengatakan bahwa para peserta 
yang dilibatkan adalah mereka 
yang belum pernah mengikuti 
kegiatan literasi yang pernah 
diadakan oleh Kantor Bahasa 
Lampung. hal ini bertujuan agar 
gerakan literasi dapat dipahami 
oleh semua orang. 

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala 
Kantor Bahasa Lampung, Dra. 
yanti riswara, m.hum.. Dalam 
sambutannya, beliau mengatakan 
bahwa kegiatan diseminasi ini 
bertujuan meningkatkan minat 
baca dan membangun karakter 
yang berbudi luhur. tujuan lainnya 

adalah memberikan informasi 
tentang gerakan literasi nasional. 
Selain itu, beliau juga berharap 
bahwa peserta dapat menularkan 
materi yang mereka peroleh 
kepada para siswa dan anggota 
komunitas lainnya. 

pada kegiatan diseminasi 
ini, Kantor Bahasa Lampung 
menghadirkan sastrawan nasional, 
heri hendrayana haris atau yang 
lebih dikenal dengan nama gol a 
gong. narasumber lainnya adalah 
Dra. yanti riswara, m.hum. dan 
yuliadi m.r., S.S., m.pd. materi 
yang disampaikan pada kegiatan 
ini adalah kebijakan literasi di 

KANTor BAhAsA LAMPUNg
MENGHadirkaN Gol a GoNG

DIseMINasI GeraKaN LIterasI 2019
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indonesia yang disampaikan oleh 
yanti riswara. materi literasi serta 
menemukan ide tulisan melalui fiksi 
mini dan menulis esai disampaikan 
oleh gol a gong. Sementara, 
materi Kreasi dan inovasi dalam 
Karya Literasi disampaikan oleh 
yuliadi m.r.

materi pertama disampaikan 
oleh yanti riswara. Dalam 
materinya, yanti riswara 
memaparkan tujuan pemerintah 
dalam hal menggalakkan program 
literasi nasional. menurutnya, 
program literasi digalakkan karena 
adanya kekhawatiran pemerintah 
terhadap minat baca siswa di 
indonesia yang jauh di bawah 
negara-negara lainnya. hal ini 
dibuktikan dengan beberapa 
penelitian yang dilakukan oleh 
beberapa lembaga, seperti 
International Assocition for the 
Educational Achievement (ieae) 
pada tahun 1992, Program 
for International Student 
Assessment (piSa) pada tahun 
1997, Progress in International 
Reading Literacy Study (pirLS) 
pada tahun 2000. oleh karena 
itu, untuk menindaklanjuti 
penelitian dari beberapa lembaga 
survei internasional tersebut, 
pemerintah melalui Kementerian 
pendidikan nasional melakukan 
gerakan literasi yang bertujuan 
memperkenalkan budaya 
baca-tulis sejak dini. Selain itu, 
gerakan literasi juga merupakan 
implementasi permendikbud 
nomor 23 tahun 2015 tentang 
pengukuhan budaya baca. 

materi kedua disampaikan oleh 
gol a gong. Sastrawan yang 
terkenal dengan novel Balada Si 
Roy memberikan motivasi tentang 
menulis kepada peserta. Selain 
itu, beliau juga memberikan tips 
cara menulis fiksi mini dan esai 
yang baik, bagus, dan menarik. 
Fiksi mini, menurut gol a gong, 

adalah karya fiksi yang sangat 
singkat, bahkan lebih ringkas 
dari cerita pendek. Lebih lanjut 
gol a gong menjelaskan bahwa 
ada tujuh unsur penting dalam 
membuat fiksi mini, yaitu 1) 
berpikir minimalis, 2) berkarakter 
kuat, 3) latar cerita lazim terjadi 
hanya di satu tempat dan satu 
waktu, 4) konflik selesai pada 
saat itu juga, 5) akhir cerita yang 
mengejutkan, 6) alur cerita cepat, 

dan 7) cerita disarankan jangan 
bertele-tele.

Selain memberikan materi 
tentang menulis fiksi mini, gol a 
gong juga memberikan materi 
tantang penulisan esai. pada 
sesi ini, para peserta diajak 
untuk membuat esai dengan 
gaya bahasa masing-masing. 
ada beberapa tahapan yang 
disarankan oleh gol a gong 
kepada peserta untuk menulis 
esai, antara lain, persiapan. 
Biasanya dalam tahap persiapan 
penulis adalah melakukan riset 
lapangan dan riset pustaka 
untuk mencari referensi tentang 
tema yang akan diangkat. tahap 
selanjutnya adalah menulis. 
Setelah dibuat suatu tulisan, 

disarankan peserta membaca 
ulang dan melalukan revisi 
terhadap tulisan yang dirasa 
kurang tepat.

materi selanjutnya disampaikan 
oleh yuliadi m.r.. Dalam 
materinya, yuliadi mengajak para 
peserta untuk membuat dan 
memberikan sesuatu yang baru 
terhadap pembelajaran literasi. 
Dengan begitu, para siswa atau 
masyarakat umum diharapkan 

menyenangi dan 
memiliki minat pada 
gerakan literasi. 

Ketika 
diwawancarai, gol a 
gong mengatakan 
bahwa beliau sangat 
senang bisa berbagi 
pengalamannya 
dalam menulis 
kepada para 
guru dan pegiat 
literasi yang ada di 
Lampung. Beliau 
juga berharap 
bahwa program 
literasi ini benar-
benar dapat 
menyentuh semua 

lapisan masyarakat, tidak hanya 
berjalan di lingkungan sekolah.

Secara umum, kegiatan 
“Diseminasi Literasi nasional 
tahun 2019” berjalan dengan 
lancar. ribut Wibowo, peserta 
yang berasal dari Smpn 1 mesuji, 
mengatakan bawa ia sangat 
senang dapat mengikuti kegiatan 
ini. menurutnya, kegiatan ini dapat 
menambah ilmu tentang menulis 
dan wawasan dalam menerapkan 
literasi di lingkungan sekolahnya. 
Senada dengan ribut Wibowo, 
Suwanda, pengiat literasi dari 
Forum Lingkar pena, mengatakan 
bahwa selama mengikuti kegiatan 
ini, dia mendapatkan ilmu baru 
tentang penulisan fiksi mini dan 
ilmu tentang berliterasi. (eWn)

Tujuannya 
meningkatkan minat 

baca dan membangun 
karakter yang 

berbudi luhur serta 
memberikan informasi 
tentang gerakan literasi 

nasional.
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LIPUtaN

Bahasa Lampung merupakan 
bahasa daerah yang 
dituturkan oleh penduduk 

asli Lampung. Sebagai bahasa 
daerah, bahasa Lampung perlu 
digali dan dikembangkan untuk 
dilestarikan. untuk itu, perlu 
dilakukan berbagai upaya.

Dalam upaya melestarikan 
bahasa Lampung, Kantor Bahasa 
Lampung menerbitkan kamus 
yang mendokumentasikan 
kosakata bahasa Lampung. upaya 
itu telah dilakukan sejak tahun 
2009 dengan menerbitkan Kamus 
Bahasa Lampung Dwi Bahasa 
Lampung-indonesia. 

Kosakata yang dimuat di dalam 
kamus tersebut berasal dari 
berbagai sumber, seperti buku-
buku pelajaran bahasa Lampung 
dan kamus-kamus bahasa 
Lampung yang sudah ada. akan 
tetapi, kosakata yang ada di dalam 
kamus tersebut masih belum 
lengkap. 

oleh karena itu, pada tahun 
2016 Kantor Bahasa Lampung 
melaksanakan pengumpulan 
data kosakata bahasa Lampung. 

pengumpulan itu dilakukan dengan 
pengambilan data ke daerah-
daerah yang berpenduduk asli 
Lampung. 

Data yang diperoleh dari 
lapangan kemudian dimasukkan 
ke dalam entri lema yang nantinya 
akan disusun untuk melengkapi 
kamus yang sudah diterbitkan. 
Setelah itu, kata-kata tersebut 
dikodifikasi sehingga terciptalah 
naskah kumpulan kosakata bahasa 
Lampung dalam bentuk rangka 
Kamus Dwi Bahasa Lampung. 

Selanjutnya, agar kodifikasi 
dan penelitian kosakata 
itu memberikan gambaran 
menyeluruh tentang kekayaan 
dan khazanah bahasa Lampung, 
perlu dilakukan lokakarya yang 
melibatkan budayawan, guru-
guru bahasa Lampung, serta ahli 
perkamusan.

Kantor Bahasa Lampung 
pun melaksanakan “Lokakarya 
penyusunan Data Kosakata” 
pada 21 mei 2019 di ruang 
angkola, hotel marcopolo, Jalan 
Dr. Susilo no. 4, Bandarlampung. 
Kegiatan tersebut diikuti oleh 

tiga puluh peserta yang terdiri 
dari budayawan Lampung yang 
tergabung dalam organisasi majelis 
penyimbang adat Lampung 
(mpaL) Kota Bandarlampung dan 
mpaL provinsi Lampung, guru-
guru bahasa Lampung, anggota 
ikatan Duta Bahasa Lampung, 
dan tim kosakata Kantor Bahasa 
Lampung. 

narasumber dalam kegiatan 
ini adalah Kepala pusat 
pengembangan dan pelindungan, 
Badan pengembangan Bahasa 
dan perbukuan prof. Dr. gufron ali 
ibrahim; Ketua majelis penyimbang 
adat Lampung nasrun rakai, S.h.; 
pekamus Badan pengembangan 
Bahasa dan perbukuan Drs. azhari 
Dasman, m.hum.; dan Kepala 
Kantor Bahasa Lampung Dra. yanti 
riswara, m.hum. 

Dalam acara itu, prof. Dr. 
gufron ali ibrahim memberikan 
materi tentang peranan Badan 
pengembangan Bahasa dan 
perbukuan dalam pelestarian, 
pengembangan, dan pembinaan 
bahasa daerah. Beliau 
menyampaikan bahwa penerbitan 

LOKaKarYa PeNYUsUNaN Data KOsaKata

Melestarikan Bahasa lampung
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kamus bahasa daerah merupakan 
salah satu peluang kerja sama 
antara kantor/balai bahasa dan 
pemerintah daerah. 

Selain itu, kamus bahasa daerah 
juga akan dapat meningkatkan 
prestise bahasa daerah tersebut 
karena kamus dapat menjadi 
rujukan tepercaya untuk mencari 
makna kata, kelas kata, dan 
contoh kalimat penggunaan 
kata tersebut. Bahkan, kamus 
juga dapat digunakan dalam 
pembelajaran bahasa daerah. 

Beliau juga menegaskan bahwa 
kamus merupakan inventarisasi 
kekayaan bahasa daerah yang 
tersimpan dalam kosakata 
bahasa daerah. Lebih lanjut 
prof. gufron ali menyatakan 
bahwa saat ini bahasa daerah 
yang sudah terekam oleh Badan 
pengembangan Bahasa dan 

perbukuan berjumlah 668 dan 50 
persen bahasa tersebut berasal 
dari bagian timur indonesia. 

Bahasa daerah juga merupakan 
salah satu sumber pemerkaya 
bahasa indonesia. Setiap tahun 
Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBi) juga terus disempurnakan 
dengan salah satu sumber bahasa 
daerah. 

Beliau mengutip hasil penelitian 
Living tongues institutes for 

endengered Languange, yakni 
bahasa akan punah bukan karena 
penutur asli tidak berbicara 
bahasa daerah, melainkan karena 
selapis generasi sudah tidak 
menggunakan bahasa daerahnya 
sebagai bahasa ibu dalam 
kehidupan sehari-hari. oleh karena 
itu, keberadaan kamus merupakan 
salah satu upaya agar bahasa 
daerah tercatat dan terkodifikasi 
dalam sebuah dokumen. 

Drs. azhari Dasman 
menyampaikan materi teknis yang 
berkaitan dengan keilmiahan 
penyusunan kamus. Beliau 
menjelaskan tentang kata-kata 
yang bisa masuk ke dalam entri 
lema di dalam kamus dan tata cara 
pengodifikasian sebuah lema di 
dalam kamus. informasi tersebut 
sangat berguna bagi penyusun 
kamus bahasa Lampung karena 

hal itu berkaitan dengan tata cara 
penyusunan, pengodifikasian, dan 
tata cara memberi makna kata 
pada setiap lema.

Dra. yanti riswara 
menyampaikan hal-hal yang telah 
dilakukan Kantor Bahasa Lampung 
dalam proses penyusunan 
kamus bahasa Lampung. hal-
hal yang berhubungan dengan 
pengambilan data ke daerah 
hingga terlaksananya lokakarya 

ini menjadi sebuah tantangan 
bagi Kantor Bahasa Lampung. 
Lebih lanjut, yanti mengatakan 
bahwa sejak 2016 hingga saat ini 
Kantor Bahasa Lampung sedang 
melakukan penyempurnaan 
Kamus Bahasa Lampung. Kamus 
yang diterbitkan pada tahun 2009 
semula memuat 4.827 lema. 
Saat ini, data kosakata yang ada 
berjumlah 8.000 lema.

“Beberapa penyempurnaan 
yang kami lakukan adalah 
mencantumkan autografi dalam 
bahasa Latin, sistem pemaknaan, 
sistem alfabetis, penambahan 
kelas kata, dan pembuatan 
contoh kalimat,” jelas yanti. Beliau 
berharap bahwa kamus revisi 
ini berstandar nasional, bahkan 
internasional. Selain itu, kamus 
revisi ini diharapkan juga dapat 
diterima oleh masyarakat dan 
digunakan oleh pemelajar. 

Sementara itu, nasrun rakai, 
S.h. menyampaikan hal-hal yang 
berkaitan dengan perkembangan 
budaya dan bahasa Lampung saat 
ini. menurutnya, bahasa Lampung 
sangat kaya. Di dalamnya, ada 
tingkatan sopan santun saat 
berbicara dari yang muda kepada 
yang lebih tua. perbedaan yang 
besar antara dialek a dan dialek 
o bisa menjadi kekayaan bahasa 
Lampung. 

Beberapa hal yang perlu dicatat 
sebagai hasil musyawarah dalam 
lokakarya ini adalah pendefinisian 
kata dengan menggunakan kata 
padanan atau sinonim yang 
telah digunakan dalam bahasa 
indonesia. Contoh kalimat 
akan memperjelas makna kata, 
bunyi /kh/ dan /gh/ diwakili oleh 
lambang bunyi /R/. Bunyi /ei/ dan 
/ow/ seperti pada kata /nubei/ 
dan /nuwow/ diseragamkan 
penulisannya menjadi /i/ dan /o/ 
sehingga menjadi /nubi/ dan /
nuwo/. (hn)
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Sejak dua tahun lalu, saat ayahnya 
pindah tugas dari kota, belum 
pernah sekali pun momon 

mencicipi rambutan Wak Samin. tahun 
pertama, saat baru pindah, buah 
rambutan itu keburu habis dipanen. 
tahun kedua, saat itu momon tengah 
radang tenggorokan. akibatnya, 
momon tak diperbolehkan makan buah 
rambutan. tahun ini ia bertekad untuk 
bisa merasakan enaknya rambutan Wak 
Samin.

***
momon berdiri di depan rumahnya. 

tubuhnya yang tambun disandarkan 
pada dinding rumah. ia melihat ke 
arah pohon rambutan Wak Samin. 
Batangnya sangat besar, seukuran 
dekapan orang dewasa. Buahnya 
yang besar-besar sebagian mulai 
memerah. Kabarnya, buah rambutan 
Wak Samin adalah yang paling enak di 
kampungnya.

“hmm..., kalau sudah matang, 
pasti lezat sekali,” gumamnya. ia 
membayangkan nikmatnya buah 

rambutan Wak Samin. air liur momon 
hampir saja menetes. Sesaat momon 
terdiam. Wajahnya tiba-tiba cemberut. 
ia ragu bisa menikmati buah rambutan 
itu atau tidak. pasalnya, bila ada yang 
mendekati pohonnya saja Wak Samin 
sudah marah-marah. pernah suatu 
ketika momon dan teman-temannya 
bermain di bawah pohon rambutan itu. 
tak lama kemudian, Wak Samin marah 
dan mengusir momon serta teman-
temannya agar menjauh dari pohon 
rambutan itu. Wak Samin mengira 
momon dan teman-temannya akan 
mencuri buah rambutan miliknya.

***
meski tergolong anak baru di 

lingkungan tempat tinggalnya, momon 
cepat akrab dengan anak-anak 
seusianya. momon memang anak yang 
ceria dan pandai bergaul. Selain itu, 
ia kerap dipanggil “Bos” oleh teman-
temannya karena badannya tambun.

“Duh, pelit sekali, ya! padahal, 
buah rambutan itu tidak akan habis 
meskipun kita minta,” ucap momon 
suatu hari pada teman-temannya.

“iya, betul, Bos!” jawab teman-teman 
momon kompak. 

“Kata ibuku, dulu Wak Samin enggak 
pelit kayak sekarang, lo! Dulu, kalau 
waktunya panen, pasti Wak Samin 
keliling ke rumah-rumah tetangga 
membagikan buah rambutan hasil 
panen,” cerita Danu, teman momon 
yang badannya paling kecil. momon 
hanya manggut-manggut mendengar 
cerita temannya itu.

Siang itu, momon dan ketiga 
temannya merencanakan sesuatu. 
mereka sepakat untuk berkumpul di 

rambutan
Wak samin

suwanda

CerIta aNaK
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rumah momon saat pulang 
sekolah. Kebetulan di rumah 
momon sedang tidak ada 
orang, ayah dan ibunya tengah 
menjenguk tante yang sakit. 

“Bagaimana? Kalian sudah 
siap?” tanya momon pada 
teman-temannya. 

“Siap, Bos!” ucap teman-
teman momon serempak sambil 
mengacungkan ibu jari.

mereka bersama-sama menuju 
rumah Wak Samin. Sebenarnya, 
hanya dengan menyeberang 
jalan, mereka sudah sampai di 
rumah Wak Samin. tapi, mereka 
memilih jalan memutar sambil 
mengamati keadaan rumah 
Wak Samin. rumah Wak Samin 
terlihat sepi. hanya saja daun 
pintunya sedikit terbuka.

mereka mulai berjalan 
mengendap-endap ketika 
memasuki halaman rumah 
Wak Samin. momon berada 
paling depan dan diikuti yang 
lainnya. Sesekali ia memberi 

isyarat untuk berhenti 
kepada teman-

temannya lalu 

berjalan mengendap-endap lagi. 
Setelah tepat di bawah pohon 
rambutan, momon memberi 
isyarat agar teman-temannya 
bersembunyi di balik batang 
pohon rambutan. Sementara 
momon mengendap-endap 
menuju pintu rumah. Sesekali 
ia melihat ke arah teman-
temannya.

“akkhhh...!”
tiba-tiba saja momon 

berteriak ketakutan. rupanya 
Wak Samin sudah berdiri di 
depan pintu sambil berkacak-
pinggang dan mengacungkan 
tongkatnya. Kumisnya yang 
tebal semakin membuat ngeri. 
tanpa diberi aba-aba, seketika 
mereka lari sekuat tenaga 
meninggalkan rumah Wak 
Samin.

“uh...! Dasar pelit! padahal 
kita tidak berniat mencuri buah 
rambutan,” ucap momon kesal 
sambil menendang batu-batu 
kecil di depannya. teman-

temannya hanya 
manggut-

manggut kesal.
***

Keesokan harinya, saat pulang 
sekolah momon terkaget-kaget 
saat melintas di depan rumah 
Wak Samin. pohon rambutan itu 
sudah tidak ada lagi. rupanya 
Wak Samin telah menebangnya.

“uhh..., padahal belum sekali 
pun aku mencicipi rambutan 
itu. Sekarang pohon rambutan 
itu sudah ditebang,” gerutu 
momon.

Sesampainya di teras rumah, 
tiba-tiba momon menghentikan 
langkahnya. ia berdiri di depan 
pintu dan memerhatikan tongkat 
yang disandarkan di dinding 
rumahnya.

“Sepertinya aku kenal tongkat 
ini,” bisik momon sambil 
berusaha mengingat-ingat.

“gawat, itu kan tongkat Wak 
Samin. Jangan-jangan...,” 
kalimat momon terputus. ia 
terkejut bukan main karena 
tiba-tiba saja ibunya 
sudah 
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berdiri tepat di depannya.
“ayo lekas masuk!” perintah ibu.
“pasti Wak Samin mengadu pada ayah soal 

kejadian kemarin siang,” bisik momon 
“assalamualaikum,” ucap momon lirih ketika 

masuk rumah. Di ruang tamu terlihat ayah dan 
Wak Samin memandang ke arahnya dengan 
tajam. momon makin takut dibuatnya.

momon mencium tangan ayah dan Wak Samin. 
ia hanya menunduk, tidak berani memandang 
wajah Wak Samin.

“Lekas ganti pakaian, lalu kemari,” pinta ayah 
dengan nada datar. momon mengangguk. ia 
bergegas menuju kamar dan segera mengganti 
pakaiannya. Setelah itu, ia bergegas ke ruang 
tamu. momon tak tahu harus berbuat apa. 
mungkin ia akan dimarahi habis-habisan oleh 
ayah.

“ehmm...,” ayah membuka suara.
“Sini duduk di samping Wak Samin,” lanjut 

ayah. 
hati momon semakin tak karuan. ia takut bukan 

main. Sedikit pun ia tak berani memandang wajah 
ayah, apalagi wajah Wak Samin.

“Silakan, Wak, kalau ada yang mau 
disampaikan!” ayah mempersilakan Wak Samin 
berbicara.

“Sebelumnya, Wak Samin mau minta maaf,” 

suara Wak Samin yang berat membuat momon 
gemetar takut.

“mungkin kedatangan Wak ke mari membuat 
nak momon takut,” lanjut Wak Samin dengan 
terbata-bata sembari menyerahkan sebungkus 
plastik hitam agak besar.

“Wak cuma mau meminta maaf. Kemarin sudah 
membuat nak momon dan teman-temannya 
ketakutan,” ucap Wak Samin. momon merasa 
bingung. Bukankah yang salah adalah dirinya, 
kenapa justru Wak Samin yang meminta maaf?

“maksud, Wak?” momon memberanikan diri 
bertanya.

“Wak ingin bercerita,” suara Wak Samin 
terdengar pelan. 

“Dulu Wak memiliki seorang cucu laki-laki. Dia 
adalah cucu pertama Wak. Sekitar tujuh tahun 
yang lalu, saat musim rambutan, cucu Wak 
datang. ia senang sekali makan buah rambutan. 
Saat itu usianya enam tahun.” Suara Wak Samin 
terdengar parau. air matanya mulai menetes. 
momon merasa bersalah.

mulailah Wak Samin bercerita panjang lebar 
tentang cucunya. Wak Samin bercerita sambil 
menahan sedih. rupanya, cucu Wak Samin 
meninggal setelah makan buah rambutan. 
Cucu Wak Samin tersedak biji buah rambutan. 
akibatnya, saluran pernapasannya tersumbat 
oleh buah rambutan. Sejak saat itu, Wak Samin 
merasa sangat bersalah. ia tak ingin lagi ada 
anak kecil yang memakan buah rambutan 
miliknya. ia takut kalau kejadian serupa terulang 
kembali dan menimpa orang lain. Setiap musim 
buah rambutan, ia pasti merasa sedih karena 
teringat cucunya.

“itulah mengapa setiap musim rambutan Wak 
tidak lagi membagi-bagi buah rambutan ke 
tetangga seperti dulu,” Wak Samin mengakhiri 
cerita. Sesekali ia mengusap kedua matanya yang 
basah.

momon tertunduk malu dan juga sedih. ia 
menyesal karena selama ini telah menganggap 
Wak Samin pelit karena tak mau berbagi buah 
rambutan. momon merasa bersalah, gara-gara 
ulahnya Wak Samin jadi sedih karena teringat 
cucunya lagi. momon berjanji, besok akan 
mengajak teman-temannya ke rumah Wak Samin 
untuk meminta maaf karena sudah berprasangka 
buruk selama ini. n

Momon tertunduk 
malu dan juga sedih. 
Ia menyesal karena 

selama ini telah 
menganggap Wak 
samin pelit karena 

tak mau berbagi buah 
rambutan. Momon 
merasa bersalah.
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u
ntuk menyukseskan gerakan 
Literasi nasional (gLn), 
Kantor Bahasa Lampung 
kembali mengadakan 

Sayembara penulisan Bahan Bacaan 
Literasi. Sayembara ini merupakan 
agenda yang digelar Kantor Bahasa 
Lampung, setelah sebelumnya 
diselenggarakan pada tahun 2017 dan 
2018. 

tahun ini, sayembara tidak hanya 
menghasilkan bahan bacaan untuk 
siswa sekolah dasar, tetapi juga 

menghasilkan bahan bacaan untuk 
tiga kategori kelompok umur, yaitu 
kelompok umur 6—9 tahun dengan 
tema bacaan kebersihan diri dan 
lingkungan atau kuliner Lampung; 
kelompok umur 10—12 tahun dengan 
tema bacaan tokoh atau pahlawan 
Lampung, pakaian tradisional, 
kekayaan bahasa, rumah tradisional, 
atau perubahan lanskap; dan kelompok 
usia 13—15 tahun dengan tema 
bacaan bebas, kecuali percintaan.

Selain tema yang harus sesuai 

Penulisan Bahan Bacaan
literasi 2019

LIPUtaN
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dengan ketentuan, peserta sayembara juga 
harus memperhatikan kriteria-kriteria dalam 
penulisan bahan bacaan, antara lain isi buku 
harus sesuai dengan tujuan pendidikan, 
ramah lingkungan, tidak mengandung 
isu Sara, bias gender, pornografi, serta 
tidak mengandung ujaran kebencian dan 
kekerasan. Selain itu, isi buku memiliki 
kekuatan dan pesan tentang pertumbuhan 
budi pekerti dan kreativitas. 

Bahan bacaan yang masuk ke meja 
panitia untuk dinilai dewan juri sebanyak 32 
naskah. penilaian naskah meliputi tema, isi, 
gaya penulisan, dan penggunaan bahasa 
(harus memenuhi kaidah bahasa indonesia 
dan keterbacaan). Selain itu, isi cerita dan 
penggunaan bahasa harus sesuai dengan 
usia pembaca di setiap kategori.  

Juri yang terlibat dalam penilaian 
bahan bacaan literasi ini adalah juri yang 
berkompeten di bidangnya, antara lain, Drs. 
agus Sri Danardana m.hum. dan Ferdinandus 
moses, S.S. Keduanya adalah peneliti bidang 
sastra di Badan pengembangan Bahasa 
dan perbukuan. Selain peneliti dari Badan 
pengembangan Bahasa dan perbukuan, 
peneliti Kantor Bahasa Lampung yang 

didaulat menjadi juri ialah Diah meutia harum, 
m.hum., as. rakhmad idris, Lc., m.hum., dan 
Dra. yanti riswara, m.hum. 

Sastrawan nasional, heri hendrayana 
haris atau yang lebih dikenal dengan nama 
gol a gong, juga didaulat menjadi juri. 
Selain peneliti sastra dan sastrawan, panitia 
menunjuk tiga orang penulis buku cerita 
anak asal Lampung, yaitu Fadila hanum, izza 
anisa, dan Fitri restiana.

penilaian bahan bacaan oleh dewan juri 
memakan waktu kurang lebih satu bulan 
untuk menentukan empat terbaik dari setiap 
kategori sayembara. Diah meutia harum, 
m.hum., salah satu dewan juri, mengatakan 
bahwa naskah yang mengikuti sayembara 
tahun ini memiliki kualitas yang baik, kreatif, 
dan juga banyak naskah yang mengangkat 
tradisi atau kebudayaan Lampung. Selain 
itu, ada beberapa naskah yang juga 
mengeksplorasi tempat-tempat bersejarah di 
Lampung dan kuliner khas Lampung. 

Sayembara penulisan Bahan Bacaan 
Literasi tahun 2019 ini memperebutkan 
hadiah uang tunai dengan total sebesar 
rp48.000.000,00. para pemenang 
Sayembara penulisan Bahan Bacaan Literasi 

n Dokumentasi Kantor Bahasa Lampung
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kategori a untuk pembaca usia 6—9 tahun, yaitu 
1. Petualangan Ifan di Waykambas yang ditulis oleh 
ichvan Sofyan, 2. Musim Kemarau di Taman Bukit 
Selatan yang ditulis oleh tuti Sitanggang, 3. Koki 
Cilik Idola Nenek yang ditulis oleh marsus efendi, 
dan 4. Mong-Mong, Monyet yang Suka Kebersihan 
yang ditulis oleh Dian nurlela Sari. 

Kategori B untuk pembaca usia 10—12 tahun, 
yang menjadi pemenang, yaitu 1. Misteri Pohon 

Bernyanyi yang ditulis oleh Sustin nunik, 2. 
Berburu Wisata dan Budaya Lampung yang 
ditulis oleh netti nurniati, 3. Bagaimana 
Membuat Kue Tat yang ditulis oleh Destiani, 
dan 4. Tihang dan Sahabat yang ditulis oleh 
Zainudin hasan.  

Kategori C untuk pembaca usia 13—15 
tahun, yang menjadi pemenang, yaitu 1. 

Hikayat Ratu Ali yang ditulis oleh Suroso, 2. Mutiara 
Lembah Pesagi yang ditulis oleh Sustin nunik, 
3. Melanca yang Cerdik yang ditulis oleh Dian 
anggraini, dan 4. Legenda Sumur Putri yang ditulis 

oleh yuliadi m.r.
Dra. yanti riswara, m.hum., selaku Kepala Kantor 

Bahasa Lampung, mengatakan bahwa nantinya 
bahan bacaan yang menjadi pemenang akan 
dicetak dan disebarluaskan ke sekolah-sekolah dan 
komunitas baca yang ada di provinsi Lampung. 
Dengan adanya sayembara penulisan bahan 
bacaan literasi ini, diharapkan akan muncul penulis-
penulis berbakat dari Lampung. (eW)

n kisspng.com
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p
rofesor asim gunarwan pernah melakukan 
penelitian terhadap pemertahanan 
bahasa Lampung pada tahun 1994. hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa telah 

terjadi pergeseran pilihan penggunaan bahasa 
dalam keluarga bersuku Lampung yang tinggal di 
Bandarlampung. Saat itu ditemukan bahwa anggota 
keluarga dalam rentang usia di atas 41 tahun masih 
menggunakan bahasa Lampung secara konsisten. 
akan tetapi, anggota keluarga dalam rentang usia 
21—40 tahun menggunakan bahasa indonesia 
dan bahasa Lampung secara berimbang ketika 
berkomunikasi di rumah dengan anggota keluarga. 
anggota keluarga yang berusia di bawah 20 tahun 
lebih sering menggunakan bahasa indonesia 
dibandingkan bahasa Lampung. oleh karena itu, 
asim gunarwan memprediksi bahwa dalam 75—
100 tahun sejak penelitiannya dilakukan, bahasa 
Lampung terancam punah.

Saat ini sudah 25 tahun berlalu dan prediksi asim 
gunarwan ini semakin terlihat nyata. generasi 
muda Lampung, khususnya yang berdomisili di 
Bandarlampung, sudah banyak yang tidak lagi 
menggunakan bahasa Lampung di lingkungan 
keluarga, terlebih lagi di lingkungan masyarakat. hal 
ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. 

Selain sebagai lambang jati diri 
masyarakatnya, bahasa daerah merupakan 
salah satu kekayaan bangsa yang harus 
dilestarikan. oleh karena itu, berbagai 
upaya harus dilakukan untuk tetap menjaga 
eksistensi bahasa daerah ini.

Bahasa Lampung sebetulnya merupakan bahasa 
daerah yang kaya. Selain memiliki aksara, bahasa 
Lampung juga sangat kaya akan kosakata. hal ini 
terbukti dengan adanya dua dialek besar dalam 
bahasa Lampung, yakni dialek api dan dialek 
nyo. Belum lagi adanya subdialek-subdialek yang 
tentunya menjadi salah satu ciri bahwa sebuah 
bahasa memiliki kekayaan kosakata.

penyusunan kamus merupakan salah satu 
upaya yang dapat dilakukan agar kosakata bahasa 
Lampung dapat terkodifikasi dengan baik. harus 
kita akui bahwa belum ada kamus yang merekam 
kosakata, frasa, dan kalimat bahasa Lampung 
secara lengkap dan komprehensif saat ini. namun 
demikian, kamus bahasa Lampung yang sudah ada 
seperti Kamus Dwibahasa Lampung—Indonesia 
yang diterbitkan Kantor Bahasa Lampung tahun 
2009, Kamus Bahasa Lampung—Indonesia yang 
ditulis m. noeh dan haris Fadhillah tahun 1979, 
Kamus Indonesia—Lampung (Dialek A) yang ditulis 

serI PeNeLItIaN

UPAyA 
PELEsTArIAN 
BAhAsA 
LAMPUNg

Yulfi Zawarnis

KaMUs DWIBaHasa LaMPUNG—INDONesIa
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oleh Farida ariyani dkk. dapat dijadikan rujukan 
bagi penutur bahasa Lampung maupun masyarakat 

umum yang ingin belajar bahasa Lampung. 
Kamus-kamus yang disebutkan di 
atas, oleh beberapa pakar bahkan 

masih digolongkan sebagai kamus 
saku karena baru memuat 

jumlah lema yang masih 
sangat terbatas. ini berarti 
lema-lema yang terkodifikasi 

dalam kamus tersebut hanya 
merekam sebagian kecil kosakata 

bahasa Lampung yang digunakan oleh 
masyarakat penutur bahasa Lampung. 

hal ini tentunya perlu menjadi perhatian banyak 
pihak agar prediksi kepunahan bahasa 

Lampung dalam beberapa dekade 
ke depan tidak terjadi.

Kekayaan bahasa Lampung 
juga dapat dilihat dari adanya 
bahasa-bahasa kias dan 
peribahasa yang kemungkinan 
hanya dipahami oleh penutur 

bahasa Lampung dari kalangan 
tertentu. Dalam bahasa Lampung, 
misalnya, dikenal istilah keghat 
mecikat yang berarti ‘sangat asin’. 

Selain itu, ada juga istilah tettang subel 
yang berarti ‘merokok tanpa henti’. istilah-istilah ini 
mungkin saja hanya ada dalam bahasa Lampung 
dan bisa jadi tidak ada bahasa daerah lain yang 
memiliki istilah khusus untuk kedua hal tersebut.

Kusuk benang jukkon di muli, kusuk umongan 
jukkon di peghbatin ‘kusut benang berikan pada 
gadis, kusut omongan berikan pada pemuka 
adat’. peribahasa tersebut tentunya hanya dapat 
dipahami oleh orang yang paham bahasa dan 
budaya Lampung. melalui peribahasa ini dapat 
diketahui bahwa gadis Lampung umumnya pandai 
menjahit. oleh karena itu, benang kusut bukan 
sesuatu yang sulit bagi seorang gadis Lampung 
untuk membuatnya menjadi rapi. pun melalui 
peribahasa ini dapat diketahui bahwa masyarakat 
Lampung sangat menghargai pemuka adat atau 
perbatin/perwatin. 

pemuka adat dalam masyarakat Lampung adalah 
orang yang didengar ucapan dan nasihatnya. oleh 
karena itu, bila terjadi kevakuman dan keruwetan 
dalam sebuah diskusi, biasanya pemuka adatlah yang 
akan dimintai pendapat. pada akhirnya dipa biduk 
tetinding, dudi biduk tetimba ‘di mana bumi dipijak, di 
situ langit dijunjung’. peribahasa ini harus betul-betul 

dijiwai oleh seluruh masyarakat Lampung, bukan 
hanya penutur jati bahasa Lampung, melainkan juga 
seluruh masyarakat yang mendiami wilayah provinsi 
Lampung. masalah eksistensi bahasa Lampung 
adalah tanggung jawab kita bersama.

Kantor Bahasa Lampung sebagai upt Badan 
pengembangan Bahasa dan perbukuan, di bawah 
Kementerian pendidikan dan Kebudayaan bertugas 
melakukan berbagai pembinaan, pengkajian, dan 
pengembangan bahasa di provinsi Lampung telah 
melakukan berbagai upaya untuk melestarikan 
bahasa-bahasa yang ada. Salah satu upaya yang 
dilakukan oleh Kantor Bahasa Lampung adalah 
melakukan kodifikasi dan penelitian yang terkait 
dengan bahasa  Lampung dan menerbitkannya 
dalam bentuk kamus.

tahun 2019 ini, pemerkayaan lema Kamus 
Dwibahasa Lampung—Indonesia dilakukan dengan 
menggali informasi dari penutur jati bahasa Lampung 
yang berada di Lampung Barat, Waikanan, Lampung 
utara, dan Lampung timur. informasi yang digali 
berupa kosakata yang belum tercantum dalam 
Kamus Dwibahasa Lampung—Indonesia yang 
pernah diterbitkan oleh Kantor Bahasa Lampung 
pada tahun 2009. Kamus Dwibahasa Lampung—
Indonesia tersebut memuat kurang lebih 4875 lema 
yang berasal dari bahasa Lampung dialek Api dan 
bahasa Lampung dialek Nyo.

Lema baru yang diambil di Lampung timur 
berjumlah 200 lema. Ke-200 lema tersebut 
merupakan hasil wawancara dengan penutur jati 
bahasa Lampung yang menggunakan bahasa 
Lampung dialek Nyo. Wawancara dilakukan dengan 
penutur bahasa Lampung di Desa gunungtiga, 
Lampung timur. Lema baru yang diambil di 
Lampung Barat, Waikanan, dan Lampung utara, 
masing-masing juga berjumlah 200 lema. Lema-
lema baru yang diperoleh ini kemudian diolah 
sedemikian rupa agar layak masuk ke dalam Kamus 
Dwibahasa Lampung—Indonesia yang rencananya 
akan diterbitkan edisi revisinya akhir tahun 2019 ini. 

untuk meningkatkan validitas data yang sudah 
diperoleh, tim penyusunan kamus juga melakukan 
lokakarya dengan mendatangkan pakar leksikografi, 
pakar bahasa Lampung, dan tokoh-tokoh yang 
dianggap paham dan mengerti tentang bahasa 
Lampung. tentunya dengan berbagai langkah yang 
telah dilakukan ini diharapkan Kamus Dwibahasa 
Lampung—Indonesia edisi revisi yang akan dicetak 
lebih baik dan lebih lengkap dari Kamus Dwibahasa 
Lampung—Indonesia yang sudah diterbitkan 
sebelumnya. Semoga! n
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GeraI LaYaNaN KBL

S
aat ini, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan 
kebahasaan bermunculan. Yang terfenomenal 
adalah kasus mantan Gubernur DKI Jakarta, 
Basuki Cahya Purnama (Ahok), yang terjerat kasus 

penodaan agama akibat menyinggung Surah Al-Maidah 
dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. Sementara itu, terbaru 
kasus yang berskala nasional adalah kasus penyebaran 
rekaman percakapan antara Baiq Nuril dan kepala sekolah 
tempatnya mengabdi.  

Pada kasus tersebut, data kebahasaan menjadi salah satu 
alat bukti dalam persidangan. Kehadiran ahli bahasa sangat 
diperlukan untuk memberikan analisis guna pengungkapan 
kasus yang sedang ditangani oleh aparat keamanan.

Untuk menilik perkembangan berbagai kasus hukum, baik 
di ranah pidana maupun perdata, dibutuhkan kehadiran 
ahli bahasa sebagai tenaga ahli dalam mengungkap 
berbagai kasus hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, 
salah satu tugas dan fungsi Kantor Bahasa Lampung 
sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan menyediakan layanan ahli bahasa.

Kantor Bahasa Lampung telah bekerja sama dengan 
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ahli Bahasa 
Membantu 
dalam Proses
Penyidikan
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gerai Layanan KBL adalah rubrik 
yang disediakan untuk memberikan 
informasi bagi Sahabat Bastera 
tentang semua layanan Kantor 
Bahasa Lampung. pada edisi 
kali ini, Bu Dian anggraini akan 
menjelaskan salah satu layanan 
KBL, yaitu uKBi. apa itu uKBi? 
mari kita cermati bersama!dian Anggraini
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aparat penegak hukum, mulai dari jajaran 
kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan untuk 
memberikan layanan kebahasaan. Saksi ahli 
bahasa dilibatkan dalam proses penyidikan dan 
dalam pengadilan untuk memberikan kesaksian. 
Kehadiran saksi ahli bahasa diperlukan karena 
dalam dua peristiwa hukum tersebut, bahasa 
digunakan sebagai instrumen untuk menjalankan 
proses hukum.

Berbagai kasus telah ditangani dengan alat bukti 
berupa data kebahasaan di Provinsi Lampung. 
Kasus yang banyak muncul seperti pencemaran 
nama baik, penghinaan, fitnah, kampanye hitam, 
pemalsuan surat tanah, dan kasus yang muncul 
dalam penggunaan media sosial. 

Selama kurun waktu 2019, Kantor Bahasa 
Lampung telah menangani banyak kasus. 
Dari beberapa kasus yang sudah ditangani, 
kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi 
Elektronik paling mendominasi. Untuk diketahui, 
secara nasional, Southeast Asia Freedom of 
Expression Network (SAFE Net) mencatat ada 
sekitar 409 akun media sosial yang dipolisikan 
terkait UU ITE sejak 2017—2018. Sebanyak 72% 
pengaduan berkaitan dengan pasal defamasi, 
16% ujaran kebencian, dan sisanya berupa pasal 
pengancaman, pornografi, serta sejumlah pasal 

lain dalam UU ITE.
Kantor Bahasa Lampung memiliki enam orang 

ahli bahasa dengan bidang kepakaran masing-
masing. Ahli bahasa tersebut adalah Dra. Yanti 
Riswara, M.Hum., As. Rahmat Idris, M.Hum., 
Yuliadi M.R., S.S., M.Pd., Hasnawati Nasution, 
S.Pd., Yulfi Zawarnis, S.Pd., M.Hum., dan Kiki 
Zakiah Nur, S.S. Para ahli bahasa tersebut 
juga berprofesi sebagai penyuluh bahasa dan 
sastra.

Badan Bahasa melalui Pusat Pengembangan 
Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) 
yang bermarkas di Sentul, Jawa Barat, pun 
bersiap membuka laboratorium linguistik forensik. 
Hal ini dilakukan karena penggunaan ilmu terapan 
tersebut dianggap sangat penting, terutama 
dalam kepentingan penyelidikan.

Dalam sebuah kesempatan, Kepala PPSDK, 
Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
Kemendikbud, Prof. Emi Emilia, M.Ed., Ph.D., 
mengatakan bahwa dengan adanya laboratorium 
forensik kebahasaan, pengembangan linguistik 
forensik akan semakin baik dan sistematis. Selain 
itu, beliau berpendapat bahwa saat ini sangat 
diperlukan pelatihan-pelatihan linguistik forensik 
bagi ahli bahasa demi mengikuti perkembangan 
zaman. n
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Coba bayangkan bila kita 
hidup di dunia tanpa 
aksara! urusan kita bisa 

runyam, bukan? Zaman boleh 
berganti, alat tulis dan media 
boleh berubah, tetapi kita pasti 
tetap membutuhkan aksara. 
uneSCo telah menetapkan 
tanggal 8 September sebagai hari 
aksara internasional (hai). Konon, 
penetapan tanggal tersebut bukan 
tanpa sebab. Sebuah konferensi 
tentang pemberantasan buta 
huruf yang digagas uneSCo 
dan diselenggarakan di iran 
pada tanggal 8—19 September 
dijadikan latar sejarah penetapan 
hai. Begitu krusial peran aksara 
sehingga dunia internasional 
memperingatinya setiap tahun. 

awalnya, komunikasi di antara 
manusia dilakukan secara lisan. 
Cara berkomunikasi ini kita kenal 
dengan istilah tradisi lisan. namun, 
metode ini memiliki kekurangan. 
akurasi ketersampaian informasi 
sangatlah minim karena 
keterbatasan manusia untuk 
mengingat dan menceritakan 
kembali. Keinginan dan kebutuhan 
manusia terhadap informasi yang 
akurat pada akhirnya melahirkan 
cara penyampaian informasi dalam 
bentuk yang kekal. Beranjak dari 
pemikiran tersebut, peradaban 
baru pun lahir dalam wujud tradisi 
tulis. Diamond (dalam Collins) 
mengatakan bahwa kehadiran 
aksara menjadi tonggak awal 
dimulainya tradisi tulis.

Aksara berasal dari bahasa 
Sanskerta yang berakar pada kata 
“a” dan “kshara.” “a” memiliki arti 

tidak sedangkan 
“kshara” berarti 
termusnahkan. 
Aksara dapat 
dimaknai sebagai 
sesuatu yang kekal atau 
tidak termusnahkan. 
makna ‘kekal’ pada 
aksara menunjukkan fungsi 
aksara yang berperan 
mendokumentasikan atau 
mengabadikan suatu peristiwa ke 
dalam tulisan (Collins, 2009: 47). 

Sejarah dan perkembangan 
aksara di dunia secara garis 
besar dapat kita bagi menjadi 
dua, yaitu masa praaksara dan 
masa aksara. pada masa pra-
aksara, manusia menggunakan 
gambar sebagai alat komunikasi 
dan pengingat peristiwa. Kondisi 
tersebut dibuktikan para peneliti 
berdasarkan temuan gambar-
gambar di atas batu, batu karang, 
kayu, dan tulang binatang. 

temuan tersebut berasal dari 
berbagai suku dan bangsa yang 
berdomisili di timur tengah, 
amerika, afrika, eropa, dan 
tiongkok. gambar tersebut tidak 
dapat dikategorikan sebagai 
aksara karena bukan sebuah 
sistem tanda yang konvensional, 
tetapi sebatas gambar yang dapat 
dipahami oleh pelukisnya dan 
orang tertentu. Selain gambar, alat 
pengingat pada masa itu dapat 
juga berupa bentuk tali bersimpul, 
kulit kerang, dan batu koral.

pada masa aksara, masyarakat 
memiliki kepercayaan bahwa 
aksara memiliki hubungan 
erat dengan dunia spiritual. 
masyarakat india sangat percaya 
bahwa Dewa ganesha adalah 
dewa yang menciptakan aksara. 

Sementara itu, masyarakat mesir 
memiliki kepercayaan bahwa Dewa 
thoht yang telah menciptakan 
aksara untuk raja thamus. 
masyarakat tionghoa memercayai 
bahwa aksara diciptakan oleh 
seorang kaisar bernama Cang 
Jie. Bagi masyarakat tionghoa, 
seorang kaisar bukanlah 
manusia biasa, tetapi seorang 
utusan dewa. masyarakat dari 
tiga wilayah berbeda tersebut 
memercayai bahwa aksara lahir 
dari kemampuan menggambar 
yang sangat tinggi sehingga tidak 
dimiliki manusia.

tercatat bahwa ada tiga aksara 
tertua di dunia yang dipercaya 
menjadi cikal bakal aksara di 
seluruh penjuru dunia. Ketiga 
aksara tersebut adalah aksara 
paku, aksara hieroglif, dan 
aksara han. aksara paku adalah 
aksara yang dikembangkan 
oleh bangsa Sumeria yang 

JeNDeLa DUNIa

Mengenal aksara
Lisa Misliani
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berasal dari mesopotamia. aksara 
hieroglif dikembangkan oleh 
masyarakat mesir yang tinggal 
di sekitar lembah Sungai nil. 
aksara han adalah aksara yang 
dikembangkan oleh suku han di 
Cina. Ketiga aksara inilah yang 
berkembang melahirkan aksara 
lainnya di berbagai belahan dunia.

aksara paku yang berasal dari 
daerah lembah Sungai tigris dan 
eufrat pertama kali ditemukan 
pada tahun 3000 Sm. aksara 
paku dikembangkan oleh bangsa 
Sumeria. Setelah bangsa dan 
bahasa Sumeria punah, aksara 
ini tetap digunakan mewakili 
bahasa akadia, Babilonia, asiria, 
Siria, elamit, huria, persia tua, 
dan hittite. Bentuk aksara paku 
pertama kali berwujud gambar 
(piktogram dan ideogram). Dalam 
perkembangannya, aksara paku 
dimodifikasi oleh masyarakat 
persia tua ke dalam bentuk silabis 
(berbentuk suku kata). aksara paku 
masih digunakan oleh ahli astronomi 
Babilonia hingga pertengahan 

abad pertama masehi. pada masa 
itu, aksara paku berperan sebagai 
salah satu pendukung kemajuan 
perekonomian dan perdagangan 
dalam bentuk pencatatan, seperti 
dokumen jual beli, kontrak, dan 
pajak.

aksara hieroglif berasal 
dari daerah mesir. aksara 
ini berkembang pada masa 
yang berdekatan dengan 
perkembangan aksara paku. 
pada perkembangannya, aksara 
hieroglif melahirkan berbagai 
aksara di dunia. aksara Semit 
kuna merupakan salah satu 
aksara yang lahir dari rahim 
aksara hieroglif. aksara Semi 
terbagi menjadi dua, yaitu Semit 
utara dan Semit Selatan. aksara 
Semit melahirkan aksara aramea 
dan Fenesia. aksara aramea 
berkembang lagi menjadi aksara 
ibrani, parsi, arab, dan Brahmi. 
Dari keempat aksara tersebut, 
hanya aksara Brahmi yang 
berkembang lagi menjadi dua 
aksara yaitu nagari dan pallawa. 

aksara pallawa berkembang 
di daerah india Selatan pada 
abad keempat masehi. Sejarah 
mencatat bahwa aksara pallawa 
menurunkan aksara han gul, 
aksara thai, dan beberapa aksara 
di nusantara, seperti aksara 
Jawa, Bugis, rencong, Batak, dan 
Bali. pengenalan aksara pallawa 
di nusantara didukung oleh 
penyebaran agama hindu dan 
Buddha serta penyebaran bahasa 
yang mendampinginya, yaitu 
bahasa Sanskerta. 

Lantas, bagaimana asal muasal 
aksara Latin yang kita gunakan 
saat ini di indonesia? aksara Latin 
merupakan turunan aksara Fenesia. 
aksara ini berkembang hingga 
berwujud menjadi aksara yunani 
yang melahirkan dua aksara, Kiril 
dan etruski. aksara etruski inilah 
yang dikenal pada masa sekarang 

sebagai aksara Latin. Bangsa 
romawi memiliki peran penting 
dalam perubahan aksara yunani 
hingga berwujud aksara Latin. pada 
abad ke-16, aksara Latin menyebar 
hingga hampir seluruh penjuru dunia 
termasuk indonesia. Salah satu 
pendukung penyebarannya adalah 
para misionaris Kristen. 

aksara han merupakan aksara 
yang digunakan suku han yang 
tinggal di lembah Sungai Kuning. 
aksara ini diperkirakan pertama 
kali ditemukan pada tahun 1600—
1066 Sm di dekat Distrik an yang, 
provinsi henan yang merupakan 
ibu kota Dinasti Shang. aksara 
han kuna yang ditemukan ditulis 
di atas kulit penyu dan tulang 
lembu dalam bentuk piktograf. 
aksara han merupakan aksara 
yang mewakili bahasa han. pada 
perkembangannya, aksara han 
menyebar ke arah timur, yaitu ke 
Jepang pada abad kelima dan 
Korea pada abad ketujuh. Selain 
itu, aksara ini juga berkembang di 
daerah Vietnam yang terletak di 
bagian selatan. aksara han yang 
berkembang di Jepang mengalami 
perubahan nama menjadi Kanji, 
sedangkan aksara han yang 
berkembang di daerah Korea 
berubah nama menjadi hanja. 

tanpa kita sadari, peradaban 
manusia terus bergulir dari tradisi 
lisan hingga memasuki era digital. 
Zaman boleh saja berganti, 
tetapi aksara tetap menjadi 
unsur utama yang mengekalkan 
segala informasi. oleh sebab itu, 
sudah selayaknya masyarakat di 
dunia mengetahui sejarah dan 
perkembangan aksara. Jadi, 
masihkah kita meragukan urgensi 
aksara bagi kelangsungan hidup 
dan kemajuan peradaban manusia 
di dunia? Selamat hari aksara 
internasional yang ke-53!

*) disarikan dari berbagai 
sumber bacaan

n kisspng.com
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B
erekreasi ke suatu 
tempat yang menarik 
menjadi salah satu cara 
untuk melepaskan penat 

dari kesibukan dan rutinitas. 
pada era milenial, rekreasi 
menjadi sebuah tren yang 
seolah-olah wajib dilakukan pada 
musim liburan. objek rekreasi 
pun terus berkembang dari 
masa ke masa untuk memenuhi 
permintaan masyarakat, dari 
wisata alam hingga wisata buatan 
yang dirintis dan dikelola oleh 
pemerintah serta swasta. Salah 
satu wilayah di indonesia yang 
terkenal akan tempat wisatanya 
adalah yogyakarta.

Daerah istimewa yogyakarta 
memiliki hampir semua jenis 
wisata, di antaranya wisata 
pendidikan, wisata budaya, 
wisata buatan, dan wisata alam. 
pada wisata alam, yogyakarta 
memiliki berbagai tempat yang 
menarik untuk dikunjungi karena 
keunikannya masing-masing. 
Nah, tebing Breksi menjadi salah 
satu wisata yang tengah populer 
dengan keindahan lanskap 
alamnya. 

tebing Breksi adalah salah 
satu objek wisata warisan 
geoheritage di yogyakarta yang 
wajib dikunjungi karena pesona 
alamnya yang menakjubkan. 
Selain karena pemandangan 
matahari tenggelam dan suguhan 
gemerlap malamnya yang 

sangat menarik, tebing Breksi 
juga menyimpan sejarah yang 
unik. Lokasinya yang berada 
di pedukuhan nglengkong, 
groyokan, Sambirejo, 
prambanan, ini dahulunya 
merupakan gundukan kapur 
besar dan material abu vulkanik 
hasil erupsi gunung api purba 
nglanggeran yang mengendap 
dan diperkirakan terjadi 
berpuluh-puluh juta tahun yang 
lalu. Selama bertahun-tahun, 
kawasan tersebut dijadikan 
kawasan tambang kapur yang 
digunakan sebagai sumber mata 
pencaharian utama penduduk 
setempat. 

pada tahun 2014 peneliti 
dari universitas pembangunan 
nasional (upn) dan institut 

POJOK NUsaNtara

Wahyu sekar sari

teBING BreKsI

Memandang Kota yogya 
dari Punggung Bukit

n uzone.com
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teknologi 
Bandung 
(itB) melakukan 
penelitian terhadap tempat 
ini. penelitian dilakukan ketika 
area penambangan tersebut 
tersisa sekitar sepersepuluh 
dari volume semula. hasilnya 
adalah ditemukannya batuan 
tufan dari jenis batuan langka. 
tebing Breksi kemudian 
ditetapkan sebagai salah satu 
warisan geoheritage sehingga 
masyarakat tidak diperbolehkan 
untuk melakukan kegiatan 
panambangan lagi. tempat ini 
kemudian juga menjadi area 
wisata yang secara resmi dibuka 
pada tanggal 30 mei 2015 oleh 
Sri Sultan hamengku Buwono X. 

pesona tebing Breksi semakin 
menarik setelah dilakukan 
penggarapan di berbagai sisi. 
tebing yang menjulang setinggi 
tiga puluh meter tersebut disulap 
menjadi bangunan artistik 
oleh seorang seniman yang 
merupakan penduduk setempat, 
anto. pada tebing diberi pahatan 
relief cerita pewayangan 
yang berkisah tentang arjuna 
membunuh Buto Cakil, pahatan 
naga bermahkota, pahatan 
tulisan tebing Breksi, patung 
Semar, dan instalasi lampu pada 
dinding tebing. tepat di bawah 
tebing terdapat pelataran teater 
tlatar Seneng yang dilengkapi 
dengan amfiteater yang sering 

dijadikan 
sebagai tempat 

pertunjukkan drama. 
Sinar senja yang memukau 

serta latar pemandangan 
yang sempurna dapat secara 

langsung disaksikan dari atas 
tebing dengan menaiki tangga di 
sisi selatan. Sebelum memasuki 
area tangga, pengunjung akan 
disambut oleh burung hantu 
yang dapat diajak untuk berfoto 
bersama. Setelah itu, pengunjung 
dapat melanjutkan perjalanan 
dengan menaiki tangga sampai 
di atas tebing. ada banyak 
objek swafoto yang disuguhkan 
sehingga pengunjung bisa secara 
leluasa memilih, di antaranya 
pintu Doraemon, sayap burung, 
rumah sangkar, dan taman 
boneka. 

Dari punggung tebing juga 
dapat terlihat pemandangan 
pesawat yang hilir mudik dari 
dan ke Bandara adisucipto, 
pemandangan Candi ijo, Bukit 
Bintang, dan keindahan Kota 
yogyakarta dari ketinggian. 
pemandangan gemerlap lampu 
malam menjadi penyempurna 
suguhan lanskap yang sangat 
memanjakan para wisatawan. Di 
sisi timur tebing terdapat deretan 
pedagang  makanan yang 
dapat memuaskan wisatawan 
akan kuliner dengan harga 
yang terjangkau. Kuliner yang 
ditawarkan, diantaranya, adalah 

soto, pecel, mi ayam, aneka 
gorengan, ayam geprek, dan nasi 
goreng. apabila datang ke lokasi 
ini pada siang hari, pengunjung 
bisa menyantap makanan 
sembari menyaksikan pesona 
gunung merapi yang gagah di 
arah timur. 

pembangunan infrastruktur 
berupa fasilitas dan akses 
ke kawasan tebing masih 
terus dilakukan karena jumlah 
wisatawan yang berkunjung 
semakin meningkat. Fasilitas 
yang sudah tersedia adalah 
masjid, kamar mandi, tempat 
parkit yang luas, pendopo, 
dan panggung terbuka. 
pembangunan jalan untuk akses 
menuju ke lokasi juga sudah 
dilakukan. Selain itu, fasilitas 
paket wisata dengan mobil Jeep 
juga tersedia. Dengan fasilitas 
tersebut, pengunjung dapat 
berkeliling ke lokasi wisata lain 
yang ada di sekitar tebing tanpa 
perlu lelah berjalan kaki. 

untuk bisa menikmati 
pemandangan alam dari 
ketinggian secara lengkap, 
pengunjung dapat datang dari 
pagi hari karena tempat ini 
mulai buka sejak pukul 05.00 
sampai 18.00 WiB. Sementara 
itu, untuk area kulinernya 
dibuka sampai larut malam. 
perkembangan area wisata 
tebing Breksi yang sangat 
pesat ini berhasil mencuri 
perhatian para wisatawan. tidak 
mengherankan jika kemudian 
area wisata ini mendapat 
penghargaan sebagai tempat 
Wisata terpopuler 2017. 

nah, menarik bukan? Sahabat 
Bastera yang ingin berkunjung ke 
tebing Breksi jangan lupa untuk 
selalu menjaga kebersihan dan 
memanfaatkan fasilitas umum 
dengan baik, ya!

Tebing Breksi adalah salah satu 
objek wisata warisan geoheritage di 

yogyakarta yang wajib dikunjungi karena 
pesona alamnya yang menakjubkan. 

selain karena pemandangan matahari 
tenggelam dan suguhan gemerlap 

malamnya yang sangat menarik, Tebing 
Breksi juga menyimpan sejarah yang unik.
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“Tantangan terbesar yang dihadapi para pemimpin 
di lingkungan sipil itu lebih berat karena tuntutan 
ketegasan atas aturan yang terkadang berbenturan 
dengan nilai-nilai humanisme,” ujar abdul khak. 

a
bdul Khak, biasa disapa dengan 
panggilan pak Khak, mulai 
menjabat sebagai Sekretaris 
Badan pengembangan Bahasa dan 

perbukuan pada Desember 2017.  
abdul Khak menyelesaikan pendidikan 

dasar dan menengah di magelang, berdekatan 
dengan tempat wisata Candi Borobudur yang 
terkenal di Jawa tengah. Kecintaannya pada 
pelajaran bahasa indonesia membawa abdul 
Khak mengambil Jurusan Bahasa dan Sastra 
indonesia di Fakultas Sastra, universitas 
Diponegoro, selepas menyelesaikan 
pendidikan Sma. Karena rasa hausnya akan 
ilmu dan juga tuntutan pekerjaan, ia pun 
melanjutkan pendidikan pascasarjana dengan 
pengkhususan ilmu Linguistik di universitas 
indonesia. Saat ini pun beliau sedang berusaha 
menyelesaikan studi S-3 di universitas 
padjadjaran. 

 
orang Tua dan keluarga

abdul Khak bercerita bahwa peran keluarga 
sangat besar pengaruhnya dalam perjalanan 
hidupnya. orang tua terutama ayahnya sangat 
keras menekankan pendidikan agama sejak 
kecil. Satu hal yang tertanam di benaknya 
adalah nasihat dari ayahnya agar tidak 
meninggalkan salat fardu (wajib), apa pun 

PrOfIL

diah Meutia Harum
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Sosok Tegas yang 
Mengayomi

MuhaMMad abdul KhaK   
Sekretaris Badan pengembangan Bahasa dan perbukuan
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alasannya. Salat sebagai tiang agama akan 
mencegah diri kita melakukan perbuatan keji 
dan mungkar. 

Selain itu, orang tua beliau pun selalu 
menekankan nilai-nilai keagamaan dalam 
kehidupan sehari-hari, terutama agar 
selalu bersikap jujur, gigih, dan tidak takut 
dalam menghadapi rintangan. nilai-nilai 
yang ditanamkan orang tuanyalah yang 
membentuk pribadi abdul Khak hingga 
sekarang ini.

menurut suami Lien Sutini Khak ini, 
pekerjaan tentunya penting dalam perjalanan 
karier seorang aSn, tetapi meluangkan 

waktu bersama keluarga tentunya 

jauh lebih penting. Sedapat mungkin ketika 
sedang libur ataupun di akhir pekan, ia 
akan meluangkan waktu bersama keluarga. 
Banyak aktivitas yang biasanya dilakukan 
bersama, seperti menonton film di bioskop, 
jalan-jalan ke tempat favorit, ataupun pijat 
refleksi bersama keluarga. Selama ini, tempat 
favorit yang selalu dikunjungi bersama 
keluarga adalah kampung halamannya 
di magelang. istri dan anak-anaknya pun 
sangat senang bila diajak mudik ke kampung 
halaman. 

Bagi abdul Khak, keluarga juga memiliki 
hak untuk mendapatkan perhatian seperti 
halnya pekerjaan. abdul Khak sangat 
menyadari bahwa ia bukan hanya sebagai 
pemimpin di kantor, tetapi juga sebagai 
pemimpin dalam keluarga. Seperti halnya 

yang ditekankan oleh ayahnya dulu, begitu 
pula nilai-nilai yang sama ditekankan kepada 
keluarganya. ia berharap anak-anaknya 
menjadi pribadi yang menyenangkan dan 
bertanggung jawab.

Selain meluangkan waktu bersama 
keluarga, abdul Khak juga selalu berusaha 
untuk menjaga kebugaran tubuhnya agar 
staminanya selalu fit dalam menjalani hari-
harinya yang penuh dengan kesibukan. 
ia meluangkan waktu untuk bermain bulu 
tangkis, olahraga kegemarannya, setidaknya 
dua atau tiga kali dalam seminggu. 

Perjalanan karier
perjalanan karier abdul Khak di 

Badan pengembangan Bahasa dan 
perbukuan dimulai sejak 1989. Kala 
itu Badan pengembangan Bahasa 
dan perbukuan masih bernama Badan 
pembinaan dan pengembangan Bahasa 
yang menyelenggarakan tugas di bidang 
penelitian dan pengembangan bahasa dan 
sastra. Saat itu, tempat abdul Khak berkarier 
mempunyai tugas merumuskan kebijakan 
menteri pendidikan dan Kebudayaan dan 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang 
penelitian dan pengembangan bahasa. 
Selain mengabdi di Badan pengembangan 
Bahasa dan perbukuan, antara tahun 1992—
2002, ia pun pernah mengajar di beberapa 
perguruan tinggi, seperti universitas trisakti, 
universitas tarumanagara, dan universitas 
pelita harapan. 

pada Januari 2002, abdul Khak 
mendapatkan kepercayaan dari pusat 
pembinaan dan pengembangan Bahasa 
untuk bertugas sebagai Kepala Balai 
Bahasa Bandung. Di bawah kepemimpinan 
abdul Khak, Balai Bahasa Bandung meraih 
berbagai prestasi. Selama menjabat 
sebagai Kepala Balai Bahasa Bandung, 
abdul Khak berhasil merangkul pemangku 
kepentingan di Jawa Barat untuk bersama-
sama mendorong masyarakat agar bersikap 
positif terhadap bahasa indonesia dengan 
mengutamakan bahasa indonesia di ruang 
publik sebagai bentuk memartabatkan 
bahasa indonesia sebagai bahasa negara. 

Setelah sekian lama bertugas sebagai 
Kepala Balai Bahasa Bandung, Badan 

Keluarga 
juga memiliki 

hak untuk 
mendapatkan 

perhatian seperti 
halnya pekerjaan.
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pembinaan dan pengembangan 
Bahasa kembali memberi 
kepercayaan padanya untuk 
menjabat sebagai Kepala Balai 
Bahasa Jawa timur pada agustus 
2017. namun, abdul Khak hanya 
bertugas di Jawa timur beberapa 
bulan saja. Selanjutnya, abdul 
Khak mendapat kepercayaan 
untuk menempati jabatan yang 
lebih tinggi lagi, yaitu sebagai 
pejabat eselon ii. pada 20 
maret 2019, ia pun dilantik 
oleh menteri pendidikan 
dan Kebudayaan, muhadjir 
effendy sebagai Sekretaris 
Badan pengembangan 
Bahasa dan perbukuan. 

kepemimpinan
abdul Khak memiliki 

pandangan sendiri 
tentang kepemimpinan. 
penggemar makanan 
pedas ini mengungkapkan 
bahwa karakteristik yang 
harus dimiliki oleh setiap 
pemimpin adalah gaya 
kepemimpinan yang 
relatif dapat diterima di 
mana pun dan oleh siapa 
pun, di antaranya tegas, 
tetapi mengayomi atau 
tidak menang-menangan. 
Walaupun demikian, ia 
menyadari bahwa gaya 
kepemimpinan pun 
tentunya bermacam-
macam. 

menurut abdul Khak, 
tantangan terbesar yang 
dihadapi para pemimpin 
di lingkungan sipil itu lebih berat 
karena tuntutan ketegasan 
atas aturan yang terkadang 
berbenturan dengan nilai-nilai 
humanisme. 

Saat diberi pertanyaan apa 
yang perlu didahulukan antara 
mengutamakan visi dan misi 

Badan pengembangan Bahasa 
dan perbukuan ataukah 
menanamkan etos kerja dan nilai-
nilai positif bagi para pegawai? 
ayah tiga orang putri ini pun 
menjawab, “melaksanakan visi 
dan misi Badan pengembangan 
Bahasa dan perbukuan adalah 
tugas utama. oleh karena itu, 
untuk mencapai hasil yang 
maksimal (pemerintahan yang 

bersih dan layanan ke publik 
prima), etos kerja dan nilai-
nilai positif harus dijiwai dan 
dilaksanakan oleh pegawai. 
Jadi, pertama tujuan yang ingin 
dicapai, yang kedua merupakan 
cara untuk mencapainya. Dengan 
demikian, keduanya harus 

berjalan bersama-sama.”
  

Bahasa indonesia di ruang Publik
Sebagai pejabat eselon ii, 

ia menjelaskan bahwa Badan 
pengembangan Bahasa dan 
perbukuan itu bekerja dengan 
berpedoman pada renstra 
atau rencana strategis yang 
merupakan penjabaran lebih 
lanjut dari uu Bahasa. Jadi, 

keinginan Badan 
pengembangan 
Bahasa dan 
perbukuan dapat 
disalurkan lewat 
renstra (seperti yang 
sekarang sedang 
disusun untuk 2020—
2024). Berkaitan 
dengan salah satu 
program Badan 
pengembangan 
Bahasa dan 
perbukuan 
yang sedang 
dilaksanakan saat 
ini, yaitu mengenai 
penggunaan bahasa 
indonesia di ruang 
publik, ia pun 
mengungkapkan 
bahwa ruang publik 
kita masih dipenuhi 
oleh penggunaan 
bahasa asing yang 
tentu saja dapat 
menggeser bahasa 
negara. oleh 
karena itu, Badan 
pengembangan 
Bahasa dan 

perbukuan perlu bekerja 
sama dengan berbagai pihak 
untuk memartabatkan bahasa 
indonesia di ruang publik. 

pemda DKi Jakarta adalah 
salah satu pemerintah daerah 
yang bersikap sangat positif 
terhadap pengutamaan bahasa 

Biodata

nama  : muhammad abdul Khak
tempat Lahir : magelang
tanggal Lahir : 27 Juli 1964
istri  : Lien Sutini
anak  : 1. Joula aulia
    2. Lalita nadya amalia
    3. Wanda putri ramadani
hobi  : Bulu tangkis, menonton film

riwayat pekerjaan: 
1. pnS pusat Bahasa, 1989
2. peneliti madya (iV/c), 2017
3. Kepala Balai Bahasa Jawa Barat Januari 

2002—agustus 2017
4. Kepala Balai Bahasa Jawa timur agustus 

2017—november 2017
5. Sekretaris Badan pengembangan Bahasa 

dan perbukuan Desember 2017—sekarang
6. plt. Kepala pusat perbukuan Januari 

2019—sekarang
7. mengajar di beberapa perguruan 

tinggi (universitas trisakti, universitas 
tarumanagara, universitas pelita harapan) 
antara 1992—2002.
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negara. Sebagai contoh, semua 
papan informasi di moda raya 
terpadu (mrt) merupakan hasil 
kerja sama pemda DKi dan Badan 
pengembangan Bahasa dan 
perbukuan.

Berbagai upaya telah dan 
akan dilakukan oleh Badan 
Bahasa berkaitan dengan 
pemartabatan bahasa indonesia 
sebagai bahasa negara, antara 
lain sosialisasi ke semua 
pemangku kepentingan, baik 
pemerintah daerah, swasta, dan 
sekolah. Selain itu pemberian 
penghargaan adibahasa untuk 
pemerintah daerah yang peduli 
terhadap bahasa negara 
serta adanya penghargaan 
pada sekolah-sekolah yang 
mengutamakan bahasa negara 
di lingkungan sekolahnya.

Penghargaan dan Pencapaian  

Ketika ditanya penghargaan 
yang pernah diraih, pria 
penggemar kue atau roti yang 
memiliki cita rasa manis ini 
menyatakan tidak banyak, tetapi 
secara pribadi, pencapaian yang 
menurutnya membanggakan 
adalah ketika ia lulus S-1 dan S-2 
dengan nilai terbaik.

Saat diberi pertanyaan 
mengenai hal yang ingin diraih 
dalam karier sekarang ini, 
dengan rendah hati, ia pun 
menjawab bahwa ia tidak 
pernah memiliki keinginan untuk 
meraih karier tertentu. pria 
yang di saat senggang senang 
bermain gitar untuk menghibur 
diri itu mengungkapkan bahwa 
ia hanya berusaha bekerja 
dengan keikhlasan semata. 
Ketika pada akhirnya ada 
peningkatan karier, justru ia 
melihat sebagai penambahan 

tugas dan tanggung jawab, 
bukan raihan karier itu sendiri. 
ia beranggapan bahwa 
baik atasan maupun rekan 
sejawatlah yang menilai 
kalau ia bisa dipercaya untuk 
mengemban tugas dan 
tanggung jawab itu. Jadi, 
sebenarnya karier seseorang 
sangat ditentukan oleh 
lingkungan di sekitarnya karena 
merekalah yang menilai kita.

Sahabat Bastera, banyak orang 
mengatakan kalau abdul Khak ini 
terlihat seperti orang yang pendiam. 
ia pun bercerita bahwa terkadang ia 
pun sering merasa khawatir dianggap 
sebagai orang yang angkuh atau 
sombong. padahal sesungguhnya 
ia adalah orang yang ramah dan 
bersahabat. Demikian sahabat 
Bastera, jangan sungkan untuk 
bertegur sapa dengan profil Bastera 
edisi kita kali ini. Salam. (Dmh)

Edisi III, Agustus 2019 Bastera 33

n Dokumentasi Pribadi



34 Edisi III, Agustus 2019Bastera

Puisi

KreatIVItas

Karya:

sabiq Muhammad al Ghozi, 
sMaIt Darul Quran

Puisi

seNJa DI KaLa rINDU

Keluh kesah menyambut hari ini 
tapi semua tunduk akan realita terjadi 
tak satu pun punya suara lagi  
Sudah lekang kami berkompromi

Senja membelai lembut hati kita 
Sebagai pertanda 
harapan baru pasti ada 
Dan akhir hari itu nyata

Belaian itu membuat hati tambah sesak 
terlalu sesak! 
harus dikorbani air mata dan hati berdetak 
pecah hari karena sesak

peluk aku kawan! 
peluk! Sehingga kita merasakan hangatnya senja 
untuk yang terakhir kalinya 
Biar segala dendam berguguran

menangislah di atas pundakku kawan! 
menangis! Sehingga tumbuh kepercayaan 
Dari benih harapan 
Disirami air mata kenangan

Jabat tanganku kawan! 
Jabatlah dengan erat! 
terguncanglah dunia akan ukhuwah yang kuat 
tiada satu dapat berbuat

Kini, senja pergi terganti malam gulita 
tersimpan abadi segala kenangan kita 
mari bersiap untuk esok pagi 
akankah hari ‘kan kembali lagi

10 mei 2019/5 ramadhan 1440
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PuisiKarya:

sabiq Muhammad al Ghozi, 
sMaIt Darul Quran Puisi

MaWar MeraH PaNGLIMa

tenang, pembawa malam purnama
panglima berseru,”pergilah ke utara!”
Diceritakan, tapaklah kaki di sana
Singgah, hanyut temaram malam buta

          Binatang jalang, mengusik ketenangan
          tanya seribu bahasa, apakah gerangan?
          Berkatalah, angin timur pembawa peradaban
          Lengkap. Lekas ke pengembaraan

Senang hati panglima. menelisik
Lekas cari yang buatnya terusik
gerak pasukan sudahlah ditarik
menuju muasal, ialah yang terbaik

          Bingung dalam bisu
          takut akan rindu
          membaca tiap rintik yang sendu
          hai Si Jalang, ke mana kami kan beradu?

ikutilah. rasakanlah
niscaya mawar merah ‘kan tumbuh merekah
hiasi dunia kembali indah
panglima, wujudkanlah impian barang secercah

          Bersamanya, kau emban harapan dunia
          gentar tirani akan sebuah ada
          tegak segala kebenaran nyata
          Kutiplah panglima, di antara dua benua

mawar merah kini milik panglima
angin timur, membawa ke muasalnya
hai dunia, tunduklah pada yang kuasa
ia sadar akan rendahnya dirinya

4 Juni 2019/30 ramadhan 1440
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Kelinci dan Hujan

mereka berteduh di dalam goa
tampak air hujan mengguyur

Di antara mereka
takada yang mengeluh
Kapan deras hujan akan berhenti
mereka saling bersahabat
Di antara langit hitam

Kemiling, 18 Februari 2019
PuisiPuisi

Karya:

fanny Nurudzini
Kelas IV C, sD Negeri 2 sumberejo, 
Kemiling, Bandarlampung

n kisspng.com
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tiara rindu

aku ingin mendekatimu
Karena kau jarang sekali kutemukan
Di tetes air matamu
Kau beri air mata itu
untuk membuatku besar
Bila kau tiada
maka aku tidak akan cepat besar
oleh karena itu,
Kita mesti sayangi ibu
ibu adalah tiara rindu kita

Kemiling, 26 Januari 2019
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Pangeran Timpan
Eti Nurhalimah D

i sebuah desa yang berada 
di tepi hutan, tinggallah 
sepasang suami istri yang 
bersahaja bernama Buya 

anwar dan mak minah. mereka 
berdua hidup dengan tenang dan 
damai. namun demikian, mereka 
sesungguhnya sedikit berkecil hati 
karena tidak juga memiliki keturunan. 
telah bertahun-tahun mereka 
mendamba dan berupaya, tetapi tidak 
juga diberi kepercayaan. Kini usia 
mereka telah senja, sepasang suami 
istri itu pun pasrah kepada kehendak 
yang Kuasa. 

Suatu pagi, setelah menikmati 
sarapan, mak minah dan Buya 
anwar pergi ke arah hutan. Seperti 
biasa,wanita tua yang gemar 
mengenakan jarik kawung [1] ini 
membawa bakul kecil berisi pakaian 
kotor, yang akan ia cuci di sungai. 
Sedangkan Buya anwar, dengan 
golok tajamnya pergi untuk mencari 
kayu bakar serta buah dan sayur 
mayur di tepi hutan yang bisa diolah 
sebagai makanan.

“Kamu mencuci di sini saja ya, 
mak. Jangan ke mana-mana! tunggu 
sampai aku ke sini lagi,” perintah Buya 
anwar pada sang istri.

“Baik, Buya. Jangan lama-lama. 
Kalau sudah dapat yang dicari, 
segeralah kembali,” jawab mak 
minah, seraya mencuci pakaian di tepi 
sungai. 

***
Ketika tengah asyik mencuci 

dan membilas pakaian, mak minah 
melihat sesuatu mengapung di 
sungai terbawa arus air. Benda 
tersebut berbentuk bulat panjang 
dan berwarna kuning keemasan. 
Dengan penasaran, perempauan 
tersebut menuju ke tengah sungai dan 
berusaha meraih benda tersebut. 

“ini kan timun suri. tampaknya 
sudah tua dan siap diolah. Kulitnya 
mulus, pasti dagingnya sangat 
manis,” gumamnya lirih.

tanpa menunggu lama, ia raih 
benda yang terbawa arus air tersebut 
kemudian memasukannya ke dalam 
bakul tempatnya menaruh cucian. 

“Sudah beres, mak? mari pulang 
sekarang!” ujar Buya anwar. 

Suara Buya anwar mengagetkan 
mak minah yang masih tertegun 
memandang timun suri yang kini 
terbungkus sehelai kain cucian. 

“Buya, lihatlah ini! Saya menemukan 
sesuatu tadi saat mencuci,” ujar sang 

CerIta raKYat
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CerIta raKYat
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istri sembari menunjukan timun suri 
berwarna kuning keemasan tersebut. 

“ini kan timun suri, mak. mungkin milik 
petani yang panen dan jatuh ke sungai. 
Buahnya tampak masih bagus,” kata 
Buya anwar.

“ia, Buya. Lumayan. Bisa kita makan di 
rumah,” jawab mak minah.

***
Setelah membereskan semua 

cucian, mak minah dan suaminya 
pulang ke rumah mereka yang 
berada di tepi hutan. Kesetiaan dan 
kebersamaan yang mereka bina 
selama mengarungi bahtera rumah 
tangga mampu mengalahkan segala 
pahit dan cobaan hidup yang datang 
mendera.

Sesampainya di rumah, dengan 
penuh penasaran mbok minah segera 
mengambil golok yang terselip di geribik 
[2] rumah mereka. Wanita tersebut tidak 
sabar ingin membelah timun suri yang 
bentuknya sangat menggoda. namun, 
tenaga tuanya tak berhasil membelah 
buah tersebut.

“Buya, tolong belahkan timun ini! Keras 
sekali, saya tidak bisa membelahnya,” 
pinta mak minah seraya menyerahkan 
sebilah golok yang dipegangnya.

Dengan sekuat tenaga, Buya anwar 
mengangkat tinggi-tinggi golok tersebut 
kemudian mengayunkan tepat ke tengah 
buah labu tersebut. namun, tiba-tiba 
timun itu berubah menjadi seorang 
pemuda tampan yang berperawakan 
tinggi besar. tentu saja kejadian itu 
sontak membuat sepasang suami istri 
tersebut terkejut.

“Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa 
berada di dalam buah timun ini?” tanya 
Buya anwar terbata-bata.

“tidak perlu takut. aku adalah 
pangeran, putra raja penguasa hutan di 
daerah ini. ayah mengutukku saat beliau 
murka karena aku tidak mau dijodohkan 

dengan putri sahabatnya,” jawab 
pemuda tersebut.

“Kutukan itu akan hilang jika aku 
ditemukan sepasang suami yang 
memiliki hati tulus dan ikhlas. terima 
kasih, akhirnya aku bisa terlepas dari 
kutukan, sudah lama aku menantikan 
peristiwa ini,” terang pemuda tampan 
itu.

mak minah dan Buya anwar 
terkesiap. mereka bergeming, 
seolah tak percaya dengan 
penjelasan pemuda tampan itu.

“Lalu apa maumu anak muda?” 
tanya mak minah takut-takut.

“Jadikan aku anak angkat. aku mau 
melakukan apa pun sebagai bakti dan 
balas budiku, tapi dengan satu 
syarat,“ papar pemuda tampan 
itu

“Syarat? apa yang harus 
kami lakukan anak muda?” 
tanya mak minah penasaran.

“Kalian tidak boleh mengungkit 
masa laluku, tentang siapa diriku 
dan dari mana aku berasal,” 
jawab pemuda tampan itu. 

“Baik, kami bersedia,” ujar 
Buya anwar dengan mantap.

“Lalu siapa namamu?” 
tanya mak minah 
penasaran. 
“terserah padamu akan 
memanggil dan memberiku 
nama apa karena aku ibarat bayi yang 
baru terlahir kembali.”

“Bagaimana jika kupanggil 
timpan? artinya timun yang 
mengeluarkan pemuda tampan,” 
jawab mak minah.

pemuda itu pun mengangguk, 
pertanda ia tak keberatan 
jika nama tersebut diberikan 
kepadanya.

***
Semenjak kehadiran timpan, kehidupan 



Edisi III, Agustus 2019 Bastera 39Edisi II, April 2019 Bastera 39

mak minah dan Buya anwar semakin 
bahagia. pemuda tersebut sangat rajin. 
ia sangat pandai mengail ikan di sungai. 

Sepulang mengail, timpan pulang 
dengan membawa kayu bakar 

untuk memasak. mak minah 
sangat menyayangi putra 
angkatnya. meski mereka tak 
memiliki ikatan darah, di antara 

mereka tercipta kasih sayang 
yang hangat.

Suatu hari di saat matahari 
sudah meninggi, Buya anwar 

belum pulang dari hutan sehingga 
membuat hati mak minah gelisah 
tidak karuan.

“timpan, mengapa bapakmu 
belum pulang dari mencari kayu 
hingga sekarang?” tanya mak 

minah pada timpan. 
“tak tahu, mak. mungkin bapak 

sekalian mencari buah atau sayuran,” 
jawab timpan.“ya, tapi tidak seperti 

biasanya. hari ini bapakmu terlalu terlambat 
pulang. Coba kau susullah ke sana. mamak 
takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” 
ujar mak minah.

pergilah timpan menuju hutan tempat 
biasa buyanya mencari kayu bakar 
untuk memasak maupun untuk dijual ke 
perkampungan. namun, betapa terkejut 
hatinya saat melihat sosok lelaki yang 
tergeletak di bawah pohon rindang di 
pinggir hutan. Kakinya membiru, tampak 
bekas gigitan ular di sana. Dengan sigap ia 
pun segera memapah bapaknya pulang ke 
rumah.

“mak…, mak. tolong kami, mak!” 
teriaknya di ambang pintu.

Dengan tergopoh-gopoh mak minah 
keluar dari biliknya. rasa cemas menyeruak 
dari raut wajahnya melihat kondisi suaminya.

“ada apa timpan? Kenapa dengan 
bapakmu?” tanya wanita tersebut beruntun.

“Saya tidak tahu, mak. Ketika sampai di 
tepi hutan, saya sudah melihat buya tidak 

sadarkan diri,” jawab timpan.
“apa? Bahkan kau pun tidak tahu 

mengapa buyamu seperti ini? anak macam 
apa kamu? tidak tahu balas budi. Kau 
sih tidak mau ikut bapakmu mencari kayu 
bakar,” hardik mak minah.

“maafkan saya, mak. Bukan maksud saya 
tak mau membantu buya, mak. tadi buya 
menyuruh saya mengantarkan kayu ke rumah 
juragan yang berada di ujung kampung 
itu,” ujar timpan memberi pengertian pada 
mamaknya. 

“halah, tidak perlu banyak bicara! Dasar 
anak terkutuk, tidak tahu balas budi. Dulu 
kau hanya sebuah timun yang kami temukan 
di sungai,“ umpat mak minah. 

tak lama setelah mak minah selesai 
berkata-kata terdengarlah suara petir 
menggelegar. tiba-tiba hilanglah timpan 
dari hadapannya. Bersamaan dengan itu, 
Buya anwar pun siuman dari pingsannya. 
Lelaki tersebut mencari timpan, anak 
angkatnya.

“mak, timpan ke mana? tadi setengah 
sadar saya mendengar ia memanggil-
manggil dan memapah saya pulang sesaat 
saya digigit ular di bawah pohon rindang di 
pinggir hutan,” terang Buya anwar.

mak minah hanya bisa terdiam, ia tidak 
tahu bagaimana menjelaskan apa yang 
telah terjadi pada suaminya. penyesalan 
yang dalam menyelimuti benaknya. andai 
saja ia tidak melanggar perjanjian itu, 
tentu saat ini timpan masih ada di sisi 
mereka. pemuda tampan, anak angkatnya 
yang selalu membantu pekerjaan mereka 
dan menghangatkan hari-hari mereka. 
namun, semuanya sudah terlambat. 

mak minah pun sangat menyesal, 
amarah yang telah menguasai hatinya 
telah membakar dan menghanguskan 
kebahagiaan yang selama ini mereka 
rasakan dengan kehadiran timpan, 
pangeran timun emas. n

taiwan, 19 Juni 2019
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S
elamat berjumpa lagi! 
Sahabat Bastera, bahasa 
merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari 

manusia. peradaban manusia hanya 
dimungkinkan terjadi melalui bahasa. 
manusia mengembangkan ilmu 
pengetahuan, seni dan teknologi 
salah satunya melalui bahasa. 

Bahasa adalah sarana komunikasi 
yang bersifat arbitrer atau manasuka. 
ini berarti bahwa tidak ada hubungan 
yang melekat antara kata-kata dalam 
suatu bahasa dan maknanya dengan 
gagasan yang ingin disampaikan oleh 
pengguna bahasa tersebut. 

tidak ada alasan mengapa perempuan, 
misalnya, disebut woman dalam bahasa 
inggris, aurat dalam bahasa urdu, zen 
dalam bahasa persia, dan femine dalam 
bahasa prancis. pilihan kata yang dipilih 
murni manasuka, tetapi sekali kata dipilih 
untuk referensi tertentu, ia akan tetap 
seperti itu. 

Sifat bahasa yang manasuka 
membuatnya menjadi dinamis. 
Bahasa berkembang seiring dengan 
peradaban manusia sehingga bahasa 
yang berkembang dalam masyarakat 
akan dipengaruhi oleh berbagai 
bahasa, dialek, dan budaya di dunia.

Sahabat Bastera, rubrik “Kata 
dan istilah” setiap edisinya akan 
membahas kata dan istilah yang 
sedang menjadi bahan perbincangan 
dan fenomena dalam masyarakat. 

Anak Jaksel adalah istilah bagi warga 
Jakarta Selatan yang menggunakan 
bahasa campur kode yang dilakukan 
oleh orang Jakarta Selatan. pada 
umumnya anak Jaksel mencampurkan 
bahasa inggris dan bahasa indonesia 
dalam percakapan sehari-hari.

Kata DaN IstILaH

diah Meutia Harum
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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!

Bahasa Gaul
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Baper merupakan akronim dari 
‘bawa perasaan’ atau memiliki arti 
terlalu terbawa perasaan ketika 
berhubungan dengan situasi tertentu. 
Kata baper biasanya merujuk pada 
orang yang dianggap bersikap 
terbawa perasaan.

Gaje merupakan akronim dari ‘gak 
jelas’. akronim ini memiliki arti ketika 
berbicara tentang sesuatu, sikap, atau 
tindakan seseorang yang tidak jelas 
dan tidak berpendirian. 

Pansos merupakan akronim dari 
istilah ‘panjat sosial’. istilah ini memiliki 
arti seseorang yang mencari perhatian 
dan ingin mendapatkan pengakuan. 
orang yang suka melakukan pansos 
biasanya berniat ingin masuk ke 
dalam kelas sosial tertentu untuk 
mendapatkan pengakuan dan 
menunjukkan eksistensi dirinya.

Jutek, kata ini memiliki arti sikap 
judes dan menyebalkan akibat kesal 
terhadap lingkungan atau sesuatu hal 
sehingga terbawa dalam raut muka 
dan perkataan. 

Receh dalam Kamus Besar Bahasa 
indonesia memiliki arti uang kecil 
dalam alat tukar uang. istilah receh 
kemudian menjadi populer di media 
sosial dan memiliki penambahan 
arti untuk menggambarkan sesuatu 
yang tidak berkualitas dan guyonan 
murahan.

Kepo, kata ini sudah masuk dalam 
Kamus Besar Bahasa indonesia 
dalam ragam cakapan dan memiliki 
arti sebagai rasa ingin tahu yang 
berlebihan tentang kepentingan atau 
urusan orang lain. Beberapa sumber 
menyebutkan kata kepo berasal dari 
bahasa Hokkien, tiongkok. 

Rempong, kata ini biasa digunakan 
untuk menggambarkan situasi 
kerepotan dalam kaitannya dengan 
aktivitas seseorang. Sudah cukup 
lama kata rempong digunakan 
masyarakat sebagai bahasa gaul 
dalam masyarakat.

Demikianlah, Sahabat Bastera, 
beberapa kata dan istilah yang saat 
ini sedang tren dalam masyarakat. 
perlu diingat, kata dan istilah tersebut 
termasuk dalam ragam cakapan, yang 
berarti tidak baku ya. Salam! 

*) diambil dari berbagai sumber
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L
ampung merupakan 
salah satu provinsi di 
indonesia yang kaya 
akan wisata alamnya. 

Lampung memiliki hampir semua 
jenis wisata alam, seperti wisata 
gunung, bukit, air terjun, dan 
juga wisata pantai. Wisata alam 
menjadi primadona bagi para 
wisatawan yang ingin menikmati 
suasana yang berbeda dari hiruk 
pikuk kesibukan perkotaan. 
Dengan berwisata alam, 
wisatawan dapat bersenang-
senang bersama sahabat 
maupun keluarga sekaligus 
dapat menambah wawasan 
pengetahuan tentang tempat 
yang mereka kunjungi.

Wisata alam yang paling 
terkenal di Lampung adalah 
wisata pantai. provinsi Lampung 
memiliki banyak wisata pantai 

karena letak geografisnya yang 
berada di ujung selatan pulau 
Sumatra. Beberapa wilayah yang 
memiliki wisata pantai antara 
lain di Kabupaten pesisir Barat, 
tanggamus, pesawaran, dan 
Lampung Selatan. 

Wisata pantai masih menjadi 
pilihan favorit untuk dikunjungi 
wisatawan. ada banyak alasan 
mengapa pantai masih menjadi 
tujuan rekreasi favorit. Sebagian 
orang memilih pantai untuk 
berlibur karena birunya air 
laut menimbulkan ketenangan 
dan suara ombak yang dapat 
membuat perasaan menjadi lebih 
rileks.

Saat musim liburan, 
beberapa pantai yang telah 
populer di Lampung selalu 
dipadati pengunjung. padatnya 
pengunjung yang ada di pantai 
terkadang justru membuat 
kebisingan dan ketidaknyamanan 
pengunjung yang ingin melepas 

penat. Bahkan, di beberapa 
pantai terkadang mengadakan 
acara organ tunggal untuk 
meramaikan suasana. Bagi 
sebagian orang yang menyukai 
keramaian, hal itu tentu menjadi 
nilai tambah. namun, bagi 
beberapa orang yang tidak 
menyukai keramaian tentu hal 
tersebut akan menjadi masalah 
dan bisa jadi mengurungkan 
niatnya berekreasi.

Bagi wisatawan yang ingin 
menikmati keindahan pantai 
dengan suasana yang tenang, 
pantai-pantai yang ada di 
Kalianda, Lampung Selatan 
merupakan tempat wisata yang 
dapat dipertimbangkan. Wisata 
pantai yang ada di Kalianda 
adalah pantai Canti, pantai 
Ketang, pantai Kalianda, pantai 
Kedu Kalianda, alau-alau 
Boutique resort. 

Beberapa wisata pantai yang 
ada di Kalianda merupakan 

POJOK LaMPUNG

Lusiana dewi

Pesona Keindahan Wisata 
Pantai di kalianda

Pantai ketang
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beberapa wisata pantai yang 
memiliki suasana yang nyaman 
dan tenang serta terkenal 
akan keindahan laut dan pasir 
putihnya. hamparan pasir 
putih yang bersih memberi 
kenyamanan bagi anak-anak 
yang ingin bermain pasir sambil 
bermain air laut. para orang tua 
dapat mengawasi anak-anak 
mereka dengan duduk bersantai 
di pasir putih sambil menikmati 
keindahan lautnya. 

Selain keindahan pasir 
putihnya, beberapa wisata 
pantai di Kalianda juga memiliki 
pemandangan batu karang. 
Batu-batu karang yang berjejer 
seolah memagari bibir pantai 
dengan indahnya. Batu-batu 
karang membelah ombak 
yang datang ke tepian pantai. 
namun demikian, pengunjung 
disarankan untuk berhati-hati 
saat berada pada deretan batu 
karang karena bisa saja kaki 
pengunjung tergores batu karang 
yang tajam. hal menarik lainnya 
yang banyak dinanti wisatawan 
jika ke pantai adalah momen 
terbenamnya matahari saat senja. 
pemandangan yang indah ini 
dapat menjadi spot berfoto yang 
epik.

Jarak dari Bandarlampung 
menuju wisata pantai tersebut 
tidak terlalu jauh, sekitar 75 km. 
rute dari Bandarlampung menuju 
Kalianda dapat melewati tol 
terbanggi Besar—Bakauheni atau 

melewati Jalan Lintas Sumatra 
menuju Kota Kalianda. Kedua 
rute tersebut memiliki waktu 
tempuh yang tidak jauh berbeda. 
Jika pengunjung memilih 
melewati tol, waktu perjalanan 
yang dibutuhkan hanya sekitar 90 
menit dan jika memilih jalur Lintas 
Sumatra, waktu perjalanan yang 
dibutuhkan sekitar 100 menit. 

nah, bagi sahabat Bastera 
yang ingin berekreasi untuk 
menghilangkan penat akan 
rutinitas sehari-hari, wisata pantai 
di Kalianda merupakan pilihan 

yang tepat. namun, jangan 
lupa sebagai pengunjung yang 
baik, kita tetap harus menjaga 
kebersihan lingkungan. Buanglah 
sampah pada tempatnya demi 
menjaga keindahan pantai dan 
kelestarian biota laut. Kita juga 
dapat menjaga kelestarian 
terumbu karang dengan tidak 
merusak dan mengambil karang 
atau satwa laut lainnya untuk 
oleh-oleh. perlu sahabat Bastera 
ingat bahwa menjaga kelestarian 
lingkungan adalah tanggung 
jawab kita bersama. n

resor Butik alau-alau

Pantai kedu kalianda

Edisi III, Agustus 2019 Bastera 43



44 Edisi III, Agustus 2019Bastera

maya, muli kelas Viii [walu] Smp di Kabupaten pesawaran, 
ya ratong mit perpustakaan daerah. maya ngucapko salam 
makai bahasa Lampung dialek api jama petugas bebai sai 
umur ni sekitar 50 tahun.

maya, gadis kelas Viii Smp di Kabupaten pesawaran, dia 
berkunjung ke perpustakaan daerah. maya (a) mengucapkan 
salam menggunakan bahasa Lampung dialek api kepada ibu 
petugas (B) yang berusia sekitar 50 tahun. 

a : tepui, Bu!
     Selamat pagi, Bu!

B : Selamat pagi! haga nyepok buku api, nak?
     Selamat pagi! mau mencari buku apa, nak?

a : Sikindua nyepok buku cerita rakyat Lampung, Bu!
     Saya mencari buku cerita rakyat Lampung, Bu!

B : Buku cerita rakyat Lampung wat di rak sebelah 
   kanan. o, yu, niku radu wat kartu anggota 
   perpustakaan?
     Buku cerita rakyat Lampung ada di rak sebelah 

PaNDaI CaWa LaMPUNG

ratong mit Perpustakaan
Berkunjung ke Perpustakaan

Hasnawati Nasution

n uc.ac.id
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   kanan. o, iya. apakah kamu sudah 
   punya kartu anggota perpustakaan?

 a : oh, sikindua makkung ngedok 
   kartu anggota.
      oh, saya belum punya kartu anggota. 

B : nah, ki niku nginjam buku niku 
   harus ngedok kartu anggota 
   perpustakaan.
     nah, kalau kamu meminjam buku, 
   kamu harus memiliki kartu anggota 
   perpusatakaan.

a : Ki hena sikindua haga nyanik ganta. 
   api gawoh sarat ni, Bu?
      Kalau begitu, saya mau membuatnya 
   sekarang. apa saja syaratnya, Bu?

B : Sarat ni mudah, kok. niku angkah 
   nyiapkon foto kopi kartu pelajar rik pas 
   foto ukuran 2x3 ruwa  lambar.
   Syaratnya mudah, kok. Kamu hanya 
   menyiapkan fotokopi kartu pelajar dan 
   pasfoto ukuran 2x3 dua lembar.

a : Wah, kebenoran. Ketenganan sikindua 
   wat sarat-sarat sina.
   Wah, kebetulan saya punya syarat-
   syarat itu. 

B : Kalau begitu, langsung gawoh mit 
   jengan pendaftaron, yu! Sudi petugas ni.
    Kalau begitu, kamu langsung saja ke 
   bagian pendaftaran, ya! itu petugasnya.

a : Baik Bu, terima kasih.
     Baik, Bu, terima kasih.

pada Bastera edisi ini, rubrik Cawa Lampung 
diisi dengan percakapan dalam bahasa Lampung 
dialek api. pada umumnya, dialek api digunakan 
oleh masyarakat Lampung pesisir, baik pesisir 
barat seperti Kalianda, telukbetung, pesawaran, 
tanggamus, Krui, dan Liwa, maupun pesisir timur. 

percakapan ini menggunakan dua ragam 
bahasa, yaitu ragam perwatin dan ragam 
merwatin. ragam perwatin adalah ragam formal 
atau ragam halus/sopan yang biasanya digunakan 
dalam acara-acara adat serta ragam yang 
digunakan oleh orang yang lebih muda kepada 
orang yang lebih tua (dituakan/dihormati). 

Sementara itu, ragam merwatin adalah ragam 
bahasa informal yang biasanya digunakan pada 
percakapan sehari-hari antara orang yang sebaya 
atau orang yang lebih tua kepada orang yang 
lebih muda. perbedaan antara ragam perwatin 
dan merwatin biasanya ditunjukkan dengan 
penggunaan kata ganti diri dan kata sapaan yang 
berbeda.  n

sikindua  : saya 
puskam/pusekam : anda 
sikam rumpok : kami sekalian 
ram rumpok  : kita sekalian 
tiyan rumpok : mereka sekalian 
kuti rumpok  : anda sekalian 
beliau   : beliau

raGaM PerWatIN
nyak  : saya 
niku  : kamu 
sikam  : kami 
ram  : kita 
tiyan  : mereka 
kuti  : kalian 
ia  : dia

raGaM MerWatIN

Kata ganti Diri Dan Kata Sapaan ragam perWatin Dan ragam merWatin

KaMus luniK

mit : ke
api : apa
wat : ada
nyepok : mencari 
kebenoran : kebetulan
sikindua: saya 
(ragam formal atau halus/sopan)
nyak : saya 
(ragam informal, kurang sopan)

sudi   : itu
gawoh : saja
niku   : kamu
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Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2!

Makna Warna pada tubuh Ikan
ikan menggunakan warna-warna di 

tubuhnya sebagai alat komunikasi, misalnya 
untuk memperingatkan pemangsa seperti 
ikan-ikan predator agar ikan-ikan itu tidak 
mendekat karena beracun. Bentuk ini dapat 
kita lihat pada ikan buntal tanduk yang 
berwarna mencolok dengan pola dan bintik-
bintik merah, biru, serta kuning.

Cara yang hampir sama digunakan oleh 
ikan gobi bermata ketam (Signigobus 
biocellatus) dan ikan kambing (pomacenthus 
imperator). ikan gobi mempunyai tanda 
mata ganda di siripnya. Saat diserang ia 
akan memperlihatkan “mata” tersebut untuk 
menakut-nakuti penyerangnya hingga pergi 
menjauh. ikan kambing memiliki warna sangat 
menyala. Warna tersebut digunakan untuk 
menakut-nakuti pesaing yang berada di 
wilayah yang dijaganya.

Selain memberi peringatan, warna pada 
ikan-ikan juga digunakan untuk menarik 
pasangannya. Ketika menunjukkan warna 
khasnya yang indah, pasangan akan 
berdatangan menghampirinya.

Sumber: majalah Bobo

1. ide pokok yang sesuai dengan paragraf 
kedua adalah …

    a. Fungsi mata ikan gobi dan kambing
    B. Fungsi sirip ikan gobi dan kambing
    C. Fungsi warna pada ikan gobi dan 

kambing

    D. Fungsi 
racun pada 
ikan gobi dan 
kambing

(Sumber: Soal UN 
SD 2016/2017)
Jawaban: C

pembahasan: ide 
pokok disebut juga 
dengan gagasan 
pokok. ide pokok 
merupakan pokok 
pembicaraan dalam 
suatu paragraf yang 
dapat terletak di 
awal, akhir, atau awal 
dan akhir. ide pokok 
pada paragraf 
tersebut adalah 
fungsi warna 
pada ikan gobi dan 
kambing.

2. pernyataan yang sesuai dengan isi 
paragraf kedua adalah ...

a. ikan gobi mempunyai tanda mata ganda di 
siripnya.

B. ikan menunjukkan warnanya supaya 
pasangannya berdatangan.

C. ikan menunjukkan warna khasnya jika 
pasangannya berdatangan.

D. ikan menunjukkan warnanya untuk 
memberikan peringatan terhadap 
mangsanya.

(Sumber: Soal UN SD 2016/2017)

BeDaH sOaL

dina Ardian

n kisspng.com
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adik-adik sahabat Bastera, 
kali ini Kak Dina akan 
membahas soal-soal mata 
pelajaran Bahasa Indonesia 
untuk tingkat sD. Mari 
cermati pembahasannya 
baik-baik, ya!
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Jawaban: a
pembahasan: pernyataan yang sesuai 

adalah pernyataan yang terdapat di dalam 
paragraf tersebut. pada paragraf kedua, 
pernyataan yang sesuai adalah ikan gobi yang 
mempunyai tanda mata ganda di siripnya.

3. pati adalah bahan utama membuat tepung. 
agar menjadi tepung, pati harus dicampur 
dengan bahan lain, seperti protein dan 
vitamin. ada banyak sekali mi yang dibuat 
dari pati. Biasanya, mi-mi yang terbuat dari 
pati berwarna bening.

 paragraf di atas termasuk dalam jenis 
karangan …

a. narasi  C. argumentasi
B. deskripsi  D. eksposisi
Jawaban : d

pembahasan: eksposisi adalah jenis 
karangan yang bertujuan menambah 
pengetahuan pembaca dengan cara 
memaparkan informasi. tujuan penulisan 
karangan eksposisi adalah untuk 
menyampaikan informasi atau wawasan baru 
kepada pembaca. paragraf di atas berisi 
tentang pati sebagai bahan utama membuat 
tepung. 

4. penulisan kata depan yang tepat terdapat 
dalam kalimat …

   a. Dimana ia mendapatkan buah mangga itu?
   B. Sejak tadi ayah ke luar masuk rumah. 
   C. Saat peristiwa itu terjadi, kami sedang 

berada di luar kota.
   D. rusdi berlari kencang kearah 
ibunya.
Jawaban: C

pembahasan: Kata depan disebut 
juga preposisi. Kata depan merupakan 

kata yang biasa terdapat di depan 
nomina, misalnya dari, dengan, di, dan ke. 
Cara penulisan kata depan adalah ditulis 
terpisah dari kata yang mengikutinya.

Bacalah teks berikut!
hari ini adalah hari libur. Sekelompok gadis 

kecil memutuskan untuk mengumpulkan 
cangkang untuk membuat kalung dan gelang. 
mereka berlari kecil di atas pasir yang 
putih. Seorang gadis kecil bernama abena 
menemukan cangkang yang sangat indah. 

Karena takut terinjak, abena meletakkannya 
dulu di atas batu besar. Sayangnya, ketika 
mereka akan pulang, abena melupakan 
cangkang indah itu.

5. Latar tempat pada kutipan cerpen tersebut 
adalah …

    a. taman bermain C. sungai
    B. pantai  D. gunung
Jawaban : B

pembahasan: Latar tempat adalah segala 
penggambaran mengenai tempat atau ruang 
yang ada dalam karya sastra tersebut. 
melalui latar, pembaca dapat mengetahui di 
mana cerita atau peristiwa itu terjadi. Latar 
tempat pada cuplikan cerita tersebut adalah 
pantai. hal ini dapat diketahui dari beberapa 
kosakata yang mencirikan pantai yaitu, 
cangkang, dan pasir putih.

Bacalah teks berikut secara saksama!
Teks 1

Kesehatan sangat penting bagi manusia. 
Sebagian warga menjaga kesehatan tubuh 
dengan berolahraga. olahraga dapat 
dilakukan di dalam atau di luar ruangan. 
Berolahraga membuat tubuh menjadi lebih 
baik.

Teks 2
Sayur dan buah sangat bermanfaat untuk 

menjaga kesehatan tubuh. oleh karena itu, 
siswa dianjurkan mengonsumsi sayur dan 
buah. mengonsumsi sayur dan buah dapat 
dilakukan di rumah atau di sekolah.

6. persamaan kedua teks tersebut adalah …
 a. melakukan olahraga
 B. tempat kegiatan
 C. pelaku kegiatan
 D. menjaga kesehatan tubuh
(Sumber: Soal UN SD 2017/2018)
Jawaban: D

pembahasan: persamaan merupakan 
keadaan yang sama atau yang serupa dengan 
yang lain. persamaan kedua teks dapat 
dilihat berdasarkan pada pokok pembicaraan 
yang sama terdapat pada teks tersebut. 
oleh karena itu, persamaan dari kedua teks 
tersebut adalah sama-sama berbicara tentang 
kesehatan tubuh.

Edisi III, Agustus 2019 Bastera 47



48 Edisi III, Agustus 2019Bastera

CerIta PeNDeK
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m
atahari telah 
menunjukkan 
sinarnya, pertanda 
pagi telah tiba. 

namun, anak laki-laki itu 
masih asyik bergelung dengan 
selimutnya.

“ya ampun, Chandra! Kamu 
ternyata belum bangun juga. 
ayo, cepat bangun sekarang!” 
ujar bunda dengan lembut.

“masih pagi Bun, Chandra 
masih ngantuk,” jawabnya 
malas-malasan. 

“pagi dari mana Chandra, 
ini sudah siang,” ujar bunda 
masih saja mencoba untuk 
membangunkan anak semata 
wayangnya itu.

“Kalau kamu enggak bangun 
sekarang, bunda marah nih,” 
kata bundanya. mendengar 
bundanya berbicara seperti itu, 
Chandra langsung bangun.

“Bunda jangan marah ya, 
maafin Chandra ya Bunda,” 
bujuk Chandra.

***
Setiap hari Chandra pergi 

sekolah menggunakan bus 
kota. Suatu hari, saat asyik 
memainkan telepon selulernya 
sambil menunggu bus datang, 
tanpa sengaja Chandra melihat 
seorang anak laki-laki yang 
berumur sepuluh tahun sedang 
berdiri di trotoar seperti hendak 
menyeberang jalan.

Sesekali dia menengok 
ke kanan dan ke kiri, tetapi 
tak kunjung juga kakinya 
melangkah. melihat itu, Chandra 
sangat ingin membantunya, 
tapi dia bimbang. ia takut kalau 
bus yang dinantinya datang, 
pasti dia akan ketinggalan dan 
akhirnya akan terlambat ke 
sekolah. namun, hati kecilnya 

membisikkan sesuatu.
“ah, bolos sekali-sekali 

enggak apa-apa. toh, aku sudah 
sering bolos,” gumam Chandra.

Dia pun mengambil keputusan 
untuk menghampiri anak laki-laki 
itu. 

“hai, Dik, kamu mau 
menyeberang, ya? Sini kakak 
bantu,” ujar Chandra seraya 
memperlihatkan senyum 
manisnya. 

”Kakak siapa?” tanya anak itu.
”namaku Chandra,” jawab 

Chandra. 
anak itu pun langsung 

tersenyum manis kepada 
Chandra, dia tidak terlihat takut.

”hai, Kak Chandra. maaf ya, 
aku enggak mau nyeberang,” 
ujar anak laki-laki itu.

”terus kamu mau ke mana?” 
tanya Chandra lagi. 

“pulang,” jawab anak laki-laki 

Berpijak 
pada 
Langit
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kecil itu.
”Kakak antar aku pulang, ya?” lanjut anak kecil 

itu. 
Chandra pun langsung mengangguk setuju. 

mereka pun berjalan beriringan menuju rumah 
anak itu.

”nama kamu siapa?” tanya Chandra. 
“raka,” jawab anak kecil itu. 
“Kak Chan kenapa enggak sekolah? Bukannya 

hari ini sekolah enggak libur. Kakak bolos, ya?” 
tanya raka.

“heh, kok enggak sopan sama yang lebih tua. 
Sudah aku tolong, enggak ada terima kasihnya 
sama sekali,” ujar Chandra kesal menahan malu 
karena ketahuan bolos sekolah.

raka hanya mencibirkan bibirnya lalu berjalan 
mendahului Chandra. Chandra menggerutu 
tidak terima dengan cibiran raka. Walaupun 
begitu, Chandra tetap menemani raka pulang 
ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, segala 
persoalan dibahas oleh anak itu, kadang sampai 
membuat Chandra bingung menjawabnya. 

“Jadi, jawabannya apa? Bisa enggak kita pergi 
ke langit?” itu salah satu contoh pertanyaan 
yang dia ajukan. Chandra sudah bilang kalau 
pergi ke langit tinggal naik pesawat saja, tetapi 
raka masih saja keras kepala 
dan mengatakan bahwa 
itu bukan jawaban yang ia 
inginkan. Walaupun keras 
kepala, Chandra tahu 
bahwa raka adalah 
anak yang cerdas dan ia 
suka padanya.

***
tidak ada yang 

berubah dari Chandra 
setelah pertemuannya 
dengan raka. Chandra 
tetap masih sering 
terlambat, suka bolos, dan 
suka membuat bundanya 
kesal. ada satu hal 
yang menarik dalam 
lubuk hatinya, Chandra 
merindukan raka, anak 
kecil yang cerdas itu.

“Walaupun hanya 
bertemu sesaat, 
kenapa aku ingat dia 
terus, ya?” tanya 

Chandra dalam hati. Chandra asyik berbicara 
dengan dirinya sendiri saat sedang menunggu 
bus yang akan mengantarkannya pergi sekolah. 

Saat sedang asyik berbicara sendiri, dia 
melihat raka berjalan sendirian menelusuri 
trotoar seperti waktu dulu.

“hei, raka!” panggil Chandra. raka terlihat 
bingung melihat Chandra.

“Kakak siapa, ya?” tanya raka. Jawaban raka 
membuat Chandra cemberut. 

“masa kamu lupa, aku yang dulu mengantarmu 
pulang,” jelas Chandra. 

raka menatap Chandra dengan bingung lalu 
berjalan pulang.

“maaf, aku enggak kenal kakak,” ujar raka. 
Chandra hanya cemberut melihat kepergian 

raka. namun, tiba-tiba saja raka berbalik ke 
arah Chandra.

”Kak Chan, ya?” tanya raka. 
“akhirnya ingat juga,” jawab Chandra seraya 

tersenyum senang. 
raka pun langsung menghampiri Chandra 

yang masih berdiam diri di tempat semula.
”Kak Chan ngapain di sini? Sudah lama?” 

tanya raka.
“mau berangkat sekolah,” jawab Chandra. 

“Kamu sendiri ngapain sendirian jalan-
jalan di sini. enggak takut diculik?” 
tanya Chandra. 

“enggak, aku kan orangnya berani,” 
jawab raka. 

“Sekarang kamu mau ke 
mana? Biar aku temani,” tanya 
Chandra menawarkan diri. 

“mau pulang, tapi sekarang 
jadi malas pulang. Kak Chan 

kan mau sekolah, memang bisa 
nemenin aku?” tanya raka.

Chandra cengengesan 
menjawabnya. raka tahu, pasti 
Chandra ingin membolos lagi. 
“Karena aku memang lagi 
butuh teman, ya sudah Kak 
Chan bolos saja,” jawab raka 
seenaknya. 

Chandra pun mengangguk 
setuju.

“Jadi, ini kita mau ke 
mana?” tanya Chandra. 

“Ke sana?” raka 
menunjuk ke arah taman 
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bermain. Sudah lama Chandra 
tidak pernah ke tempat itu. 

“Kenapa sih kamu ngajak aku 
ke sana? aku malu tahu!” ujar 
Chandra. 

“Kenapa malu? Kak Chan nanti 
bantu dorong saat aku main 
ayunan sama perosotan saja,” 
jawab raka tanpa peduli pada 
Chandra yang memasang muka 
masam.

“aku malu, aku kan bukan 
bapak-bapak yang sedang 
mengurus anaknya. aku duduk 
saja di kursi taman itu saja, ya,” 
jawab Chandra. 

Beberapa jam kemudian, 
Chandra sudah merasa bosan 
berada di taman itu. ia pun 
berkata, “raka, kita pulang, yuk! 
aku bosan di sini terus.” 

raka pun mendekati Chandra 
yang duduk di kursi taman. 
namun, belum sampai raka ke 
tempat Chandra duduk, tiba-tiba 
saja raka jatuh tak sadarkan diri. 
Chandra pun panik dan meminta 
bantuan orang-orang yang ada 
di sekelilingnya untuk membantu 
membawa raka ke rumah sakit. 

***
Setelah sampai di rumah sakit, 

raka langsung dibawa ke ugD. 
Setelah beberapa menit, dokter 
pun keluar.

“Bagaimana keadaannya, 
Dok?” tanya Chandra. 

“apakah anda saudaranya?” 
jawab dokter.

”iya, saya kakaknya,” jawab 
Chandra. Biarlah dia berbohong, 
Chandra berpikir bahwa itu 
kondisi darurat.

“Kalau begitu, ikut ke ruangan 
saya?” Chandra mengangguk 
dan mengikuti dokter ke 
ruangannya. 

“Jadi begini, penyakit yang 
diderita adik anda itu alzheimer, 
penyakit yang belum ditemukan 

obatnya. Sudah saya periksa, 
penyakitnya telah mencapai 
tahap pertengahan. gejala yang 
dialami pasien alzheimer biasanya 
berupa lupa ingatan secara tiba-
tiba, sering merasa bingung, 
kesulitan dalam merangkai 
kata-kata saat berkomunikasi, 
sering mengalami delusi atau 
halusinasi,” papar dokter pada 
Chandra.

“Biasanya penyakit ini diidap 
oleh orang yang sudah lanjut 
usia. Kalau memang ada anak 
di bawah umur mempunyai 
penyakit ini, berarti dia pernah 
mengalami cedera di kepalanya 
yang mengakibatkan kerja otak 
terganggu. apakah adik anda 
pernah mengalami kecelakaan 
sebelumnya?” tanya dokter.

Chandra bingung menjawab 
pertanyaan dokter karena ia 
tidak tahu apakah raka pernah 
mengalami kecelakaan atau 
tidak. Dengan terpaksa Chandra 
menjawab iya karena dia tidak 
mau dokter itu bertanya lebih 
lanjut. 

“Seharusnya sesaat setelah 
kecelakaan, pasien langsung 
berkonsultasi dengan dokter 
agar kondisinya tidak semakin 
parah. Sekarang saya tidak 
dapat banyak membantu 
kesembuhan adik anda. Saya 
hanya bisa memberi obat untuk 
memperlambat perkembangan 
penyakitnya,” terang dokter.

Chandra hanya menghela 
napas lalu berterima kasih 
kepada dokter. Sungguh, dia 
ingin menangis mendengar 
perkataan dokter tadi. 
mengapa anak sekecil raka 
bisa mengalami penyakit itu. 
penyakitnya yang belum ada 
obatnya. 

“Berapa lama lagi raka bisa 
hidup di dunia ini?” tanyanya 

dalam hati.
Saat Chandra 

sampai di tempat 
raka dirawat, 
dia melihat 
raka sudah 
terbangun 
dari 
pingsannya. 
raka sedang 
melihat ke atas 
dengan pandangan 
kosong.

”raka...” panggil 
Chandra perlahan. mendengar 
panggilan Chandra, raka 
tersadar dari lamunannya dan 
melihat ke arah Chandra.

“Kak Chan, aku mau pulang. 
nanti mama marah kalau aku 
pulang telat. aku mau pulang! 
Kalau aku dipukul dan diusir 
mama karena pulang telat 
bagaimana? pokoknya aku mau 
pulang sekarang, sekarang, 
sekarang!” teriak raka. tiba-
tiba saja emosi raka tidak bisa 
dikendalikan. Chandra langsung 
memanggil dokter untuk 
memeriksa keadaan raka. 

***
Chandra memberanikan diri 

untuk pergi ke rumah raka 
untuk bertemu dengan ibunya. 
Saat sampai di sana, Chandra 
memberanikan diri untuk masuk 
ke halaman rumah raka dan 
mengetuk pintunya.

”maaf, cari siapa ya?” tanya ibu 
itu.

“apa benar ibu adalah ibunya 
raka?” tanya Chandra sopan.

“Saya bukan ibu dari anak 
haram itu!” jawab ibu itu ketus 
lalu menutup pintu dengan keras.

”tapi raka sekarang sedang 
berada di rumah sakit, Bu. Saya 
harap ibu bisa ke sana untuk 
melihat keadaannya,” terang 
Chandra agak keras. 
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“Saya tidak mau bertemu 
anak itu lagi, lebih baik 
kamu pergi dari sini!” 
jawab ibu itu dari balik 

pintu.
Chandra merasa sedih 

memikirkan sikap ibu raka 
yang tidak mau menemui raka 

di rumah sakit. Saat menceritakan 
penolakan ibunya untuk menemui raka 

di rumah sakit, Chandra tersentuh 
dengan jawaban raka. 

“Walaupun ia ibu tiriku, bagiku 
mama tetaplah mama Kak 

Chan, aku sayang dia,” ujar 
raka. 

Chandra hanya terdiam 
mendengarnya, dia tersentuh 

dengan perkataan raka. Dia 
sangat sayang kepada ibu tirinya. 
“meski mama suka memukuli 

dan menyakitiku, tetapi aku tak pernah 
membencinya karena hanya dialah 
orang yang merawatku sejak bayi, Kak 
Chan,” tutur raka. 

***
hari itu, sudah hari ke sekian 

Chandra menemani raka di rumah 
sakit. meski kondisinya tak kunjung 
membaik, raka masih tetap bisa 
tersenyum.

”mau jalan-jalan ke luar?” tanya 
Chandra pada raka. 

raka pun mengangguk semangat. 
Dengan menggunakan kursi roda, 
mereka pergi ke taman rumah sakit 
yang asri.

”Kak Chan, kemarin ada yang 
mengajak aku pergi ke langit, 
tapi sebelum kujawab, dia sudah 
menghilang. Sebenarnya aku mau ikut 
dia untuk pergi ke langit, tapi kalau aku 
pergi bagaimana dengan Kak Chan?” 
tanya raka.

“Bagiku, kalau kamu senang ikut dia, 
aku enggak apa-apa kok sendirian,” 
jawab Chandra sambil mengusap 
kepala raka dengan lembut. 

***
Keesokkan harinya Chandra 

mendapat kabar kalau raka dalam 
keadaan kritis. Saat tiba di rumah sakit, 

dengan tergesa-gesa Chandra segera 
menemui raka. ia merasa sangat sedih 
melihat kondisi raka yang tergolek 
lemah di pembaringan.

”Kak Chan, aku sudah bertemu 
dengan dia yang mengajakku untuk 
pergi ke langit. mungkin ini saatnya 
untukku. aku sudah bilang kalau 
aku mau ikut dengannya,” ujar raka 
perlahan-lahan.

”Kalau aku sudah di langit nanti, aku 
akan menitipkan salam ke bulan untuk 
kakak agar bulan bisa menemani kakak 
menggantikan aku,” lanjut raka.

“Kakak adalah orang kedua yang 
aku sayang setelah mama. Buatku, 
pertemuan kita adalah hal yang paling 
berharga dalam hidupku karena 
aku bisa merasa dianggap ada oleh 
seseorang. Kak Chan jangan sedih ya, 
aku enggak mau melihat orang yang 
aku sayang merasa sedih,” tambah 
raka dengan suara lirih. 

“aku pergi, Kak Chan,” perlahan 
mata itu tertutup sempurna. Chandra 
pun mengangguk sambil berusaha 
menahan tangis. 

Kita dipertemukan bukan hanya 
sebuah kebetulan raka, tetapi ini 
adalah takdir tuhan. tuhan 
percaya kepadaku untuk 
membuatmu berharga 
meski hanya sebentar. 
aku percaya pada 
arti namamu, raka. 
Dalam bahasa 
Sansekerta berarti 
bulan purnama, benda 
paling terang yang berada 
di langit malam. Sekarang, 
aku bisa menjawab 
pertanyaanmu karena 
sekarang kamu sudah 
berpijak pada langit malam 
dan menjadi penerang 
gelapnya malam. 

izad tiara najah putri
*) Siswi Smpit Daarul ilmi 
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t
ahun ini indonesia 
merayakan peringatan 
hari kemerdekaan yang 
ke-74. Banyak cara yang 

dilakukan masyarakat untuk 
merayakannya, seperti mengikuti 
upacara bendera, memasang 

bendera dan umbul-umbul, dan 
mengikuti karnaval serta aneka 
lomba yang mengundang tawa.

makan kerupuk, balap karung, 
panjat pinang, dan tarik tambang 
adalah beberapa lomba yang 
sering menyemarakkan perayaan 
hut kemerdekaan ri. Selain 

itu, lomba-lomba tersebut 
dapat menumbuhkan semangat 
persatuan dan kebersamaan. 
masyarakat yang jarang 
bersosialisasi dengan tetangga, 
mau tidak mau, akan turut 
berpartisipasi atau berinteraksi 
dengan masyarakat lain di 
lingkungannya.   

Kita juga melihat kain rentang 

yang bertuliskan ucapan selamat 
ulang tahun yang dipasang 
di kantor-kantor, baik swasta 
maupun pemerintah, sekolah-
sekolah, serta mal-mal. tulisan itu 
beragam, di antaranya Dirgahayu 
hut ri Ke-74, Dirgahayu ri Ke-
74, dan hut ri Ke-74.

Jika diperhatikan secara 
sepintas, tampaknya tulisan-
tulisan tersebut tidak bermasalah. 
namun, apabila kita cermati, 
tulisan-tulisan tersebut tidak 
tepat. mengapa demikian? hal 
ini disebabkan oleh penempatan 
kata dirgahayu dan singkatan 
ri secara bersama. Selain itu, 
kesalahan tersebut juga terjadi 

akibat penempatan bilangan 
setelah ri.

Kata dirgahayu merupakan 
serapan dari bahasa Sansekerta. 
Dalam Kamus Besar Bahasa 
indonesia (KBBi), dirgahayu 
berarti ‘berumur panjang’. Kata 
itu biasanya ditujukan kepada 

Laras BaHasa

Ratih Rahayu

Dirgahayu 
republik Indonesia
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negara atau organisasi yang sedang memperingati 
hari jadinya. Sesungguhnya, tanpa disertai hut 
pun, ucapan itu sudah tepat. oleh karena itu, tidak 
tepat apabila kata dirgahayu diletakkan sebelum 
singkatan hari ulang tahun (hut) karena akan 
bermakna ‘selamat panjang umur hari ulang tahun 
(hut)’. Susunan kata itu memiliki makna yang 
janggal, bukan? padahal, maksud tulisan tersebut 
adalah memberikan ucapan selamat ulang tahun 
bagi republik indonesia. oleh karena itu, tulisan 
yang benar adalah Dirgahayu republik indonesia. 

pada tulisan ucapan selamat itu kita melihat 
penempatan bilangan tingkat 74 setelah ri. hal itu 
menunjukkan pengertian bahwa republik indonesia 
seolah-olah berjumlah 74. pengertian lain yang 
timbul adalah bahwa yang sedang berulang tahun 
itu ri yang ke-74, bukan ri yang ke-1, ke-10, atau 
yang lainnya. padahal, kita ketahui bahwa di dunia 
ini hanya ada satu ri, yaitu republik indonesia. 
oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan 
terjadinya salah pengertian di masyarakat, kata 
bilangan tingkat ke-74 itu seharusnya diletakkan 
setelah hut, bukan setelah ri. Dengan demikian, 
susunan yang tepat adalah hut Ke-74 republik 
indonesia.      

Kesalahan lain yang sering terjadi dalam tulisan 
ucapan selamat ulang tahun tersebut adalah tidak 
terdapat tanda hubung pada bilangan tingkat 
yang didahului awalan ke-. Banyak ditemukan 
tulisan pada kain rentang yang berbunyi Dirgahayu 
ri Ke 74. Kita melihat bahwa tulisan tersebut 
tidak menggunakan tanda penghubung di antara 
imbuhan ke- dan bilangan tingkat 74. Dalam 

pedoman umum ejaan Bahasa indonesia dijelaskan 
bahwa salah satu fungsi kata hubung dipakai untuk 
merangkai ke- dengan angka atau kata bilangan. 
oleh karena itu, di antara imbuhan ke- dan 74 harus 
dibubuhi tanda hubung sehingga menjadi Ke-74.

Ketidaktepatan tulisan ungkapan atau ucapan 
selamat ulang tahun di kain rentang atau media 
lainnya masih sering terjadi. hal itu dapat saja 
disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan 
kaidah ejaan bahasa indonesia yang baik dan 
benar. perlu kita sadari bahwa penulisan ungkapan 
atau ucapan selamat yang menggunakan kaidah 
penulisan bahasa indonesia yang baik dan benar itu, 
selain dapat mengungkapkan informasi secara tepat, 
juga berarti bahwa kita pun turut mendukung upaya 
pembinaan dan pengembangan bahasa indonesia. 

persoalan ketidaktepatan penggunaan bahasa 
indonesia di kain-kain rentang dan media lainnya 
yang terpasang di ruang publik saat ini sedang 
menjadi perhatian Badan pengembangan Bahasa 
dan perbukuan. penyuluhan, sosialisasi, rapat kerja 
dengan pejabat pemerintah daerah, serta seminar 
dan lokakarya mengenai penggunaan bahasa 
indonesia yang baik dan benar di ruang publik 
telah dilakukan guna mengenalkan kaidah bahasa 
indonesia yang baik dan benar pada masyarakat. 

Sesungguhnya penggunaan bahasa indonesia 
di ruang publik merupakan cerminan sikap dan 
kompetensi penggunanya. oleh karena itu, harus 
ada kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat 
untuk mengutamakan dan menggunakan bahasa 
indonesia yang baik dan benar di ruang publik. 
Dirgahayu ri! n
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S
ejak dulu karya sastra 
di indonesia sudah 
diwarnai dengan cerita 
yang bertema sejarah, 

seperti sejarah kerajaan di 
indonesia dengan raja-rajanya 
yang sakti, sejarah perjuangan 
para pahlawan dalam meraih 
kemerdekaan, sejarah mengenai 
rezim yang berkuasa, serta 
sejarah pergolakan politik di 
indonesia. hal itu menunjukkan 
bahwa peristiwa sejarah dapat 
menjadi inspirasi bagi para 
sastrawan untuk menuangkannya 
ke dalam karya-karya mereka. 

Banyaknya novel sejarah sudah 
menjadi perbincangan sejak 
dulu. hal ini dikarenakan novel 
yang bertema sejarah masih 
dipertanyakan kebenaran sejarah 
yang ada di dalamnya. Seperti 
yang diungkapkan Kuntowijoyo 
(1981) bahwa novel sejarah harus 
mengandung keaslian sejarah, 
kesetiaan sejarah, dan keaslian 
warna lokal. 

Dalam suatu karya sastra, 
peristiwa sejarah dapat dijadikan 
sebagai tema yang diangkatnya. 
Karya sastra juga dapat menjadi 
rujukan dalam penulisan sejarah. 
teeuw dalam Sugiastuti (2002) 
menyatakan bahwa sastra dan 
sejarah memiliki hubungan 
timbal balik. menurutnya, secara 

etimologi, sastra dan sejarah, 
sebagai story dan history itu 
berasal dari kata yang sama, 
yaitu historia (yunani). Story, 
yaitu cerita itu sendiri merupakan 
tulang punggung bagi sebuah 
karya, khususnya jenis karya 
sastra yang dikategorikan 
sebagai prosa. novel-
novel bertemakan sejarah 
memiliki muatan yang 
berbeda dengan novel-
novel lainnya. Dalam 
novel yang bertemakan 
sejarah, pembaca juga 
menemukan refleksi 
kondisi masyarakat atau 
penggambaran suatu 
peristiwa yang pernah 
terjadi.  

novel perburuan yang 
ditulis pramoedya saat berada 
dalam penjara Belanda pada 
tahun 1949 merupakan novel 
yang bertema sejarah. novel ini 
mengisahkan perjuangan pemuda 
indonesia dalam menghadapi 
penjajahan Jepang. Dalam novel 
ini diceritakan bahwa hardo, 
seorang mantan pemimpin 
pembela tanah air (peta) 
yang berpangkat Shodanco, 
melakukan pemberontakan 
terhadap pasukan Jepang. 
namun, usahanya gagal. 
akibatnya, hardo dan 
pasukannya menjadi buronan 
tentara Jepang. Di kisah inilah 
terlihat sikap nasionalisme dalam 
jiwa hardo dan anak buahnya. 

ronggeng 
Dukuh paruk karya 

ahmad tohari juga dapat disebut 
sebagai novel yang bertema 
sejarah. novel yang terbit 
pada tahun 1982 ini memiliki 
tiga seri, yakni Catatan Buat 
emak, Lintang Kemukus Dini 
hari, dan Jantera Bianglala. 
Di dalam novel yang berlatar 
tahun 1965 ini diceritakan 
seorang ronggeng, Srintil, yang 
tinggal di Dukuh paruk, sebuah 
kampung terpencil dan miskin 
di Kecamatan Dawuhan. Dalam 
trilogi ronggeng Dukuh paruk, 
peristiwa september 1965 
digambarkan di bagian kedua, 
yaitu Lintang Kemukus Dini 

Erwin Wibowo

Laras sastra

sejarah dalam 
karya Sastra
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hari. pada bagian ini, kelompok 
ronggeng Srintil yang dipimpin 
oleh Bakar dianggap bagian dari 
pKi. hal itu disebabkan oleh 
Bakar yang merupakan anggota 
pKi. akhirnya, semua anggota 
kelompok ronggeng ditangkap, 
termasuk Srintil.  

Selain pramoedya dan 

ahmad tohari, ayu utami  juga 
merupakan seorang penulis yang 
mengangkat tema-tema sejarah 
dalam karyanya. Saman dan 
Larung adalah novel karyanya 
yang terbit setelah orde baru. 
Kedua novel itu menjadi karya 
yang diminati karena memuat hal-
hal yang dianggap tabu dalam 
kehidupan masyarakat indonesia. 
novel-novel itu juga mengangkat 
fakta-fakta sejarah indonesia di 
dalamnya. novel Saman dengan 
tokoh utamanya Wisanggeni 
(Saman) menceritakan peristiwa 
demonstrasi dan mogoknya 
para buruh di medan pada bulan 
april 1994. Dalam novel itu, 

Wisanggeni dianggap sebagai 
provokator demonstrasi 
buruh yang diwarnai dengan 
kerusuhan itu. 

Sementara itu, novel Larung 
juga mengisahkan sejarah 
masa lalu indonesia. novel ini 
mengisahkan nenek andjani 
(neneknya Larung) yang 
bercerita tentang peristiwa 
gerakan 30 September 1965. 
nenek andjani bercerita tentang 
peristiwa anaknya yang dituduh 
sebagai bagian dari pKi dan 
ditangkap oleh aparat keamanan. 
Ditangkapnya Larung oleh aparat 
keamanan merupakan upaya 
pemerintah untuk menumpas 
gerakan pKi yang mencoba 
mengkudeta pemerintah pada 

tanggal 30 September 1965. 
Selain itu, novel ini juga 

menceritakan kerusuhan 
yang terjadi pada tanggal 
27 Juli 1996 atau yang 
dikenal dengan tragedi 
27 Juli 1996. Kisah 
tersebut tergambarkan 
melalui komunikasi 

melalui email antara 
yasmin dan Saman. yasmin 

menggambarkan situasi 
Jakarta menjelang peristiwa 27 
Juli 1996. 

novel yang berjudul September 
karya noorc m. massardi juga 
mengandung unsur sejarah 
indonesia. novel yang terbit 
pada tahun 2006 ini bercerita 
tentang peristiwa kudeta politik 
pada tahun 1965. Walaupun 
tokoh-tokohnya tidak secara 
langsung diungkapkan dengan 
fakta yang sebenarnya, peristiwa 
yang dihadirkan dalam novel 
tersebut membawa pembaca 
pada suatu peristiwa yang terjadi 
pada September 1965. hal ini 
terlihat dengan dimunculkannya 
kronologi peristiwa penculikan 

para jenderal, isu adanya 
Dewan Jenderal, dan peristiwa 
penemuan jenazah para jenderal 
di Lubang Buaya. 

novel lain yang juga bertema 
sejarah adalah anomie karya 
rilda a.oe. taneko. Di dalam 
novel ini, rilda mengangkat 
fakta sejarah yang pernah terjadi 
di indonesia. Dalam novel ini 
diceritakan rezim orde baru 
yang menggunakan segala 
cara untuk mendapatkan atau 
menguasai apa yang diinginkan. 
Salah satu peristiwa bersejarah 
yang diangkat adalah peristiwa 
talangsari. Selain itu, di dalam 
novel ini juga mengangkat 
peristiwa kerusuhan yang terjadi 
di Jakarta pascatumbangnya 
rezim orde baru pada tahun 
1998. Dalam novel anomie, 
tiga peristiwa sejarah dirangkai 
menjadi satu cerita dengan tokoh 
utama yang terlibat di dalamnya. 

Sastrawan dan karya-karya 
seperti yang telah dijelaskan 
tersebut hanyalah sebagian 
kecil penulis indonesia yang 
mengangkat tema sejarah. 
Dalam menghasilkan karya-
karya yang bertema sejarah ini, 
tidak jarang para sastrawan 
melakukan riset terlebih dahulu. 
Dengan demikian, karya-karya 
yang diciptakannya tidak 
hanya bersifat fiksi, tetapi juga 
membeberkan fakta-fakta yang 
berkaitan dengan cerita itu. n

sastrawan dan karya-karya 
seperti yang telah dijelaskan 
tersebut hanyalah sebagian 
kecil penulis Indonesia yang 
mengangkat tema sejarah.
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taHUKaH aNDa

Ratih Rahayu

Serba-serbi 

kemerdekaan
republik indonesia
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tahukah anda? tiang bendera 
pusaka saat naskah 
proklamasi pertama 
kali dibacakan oleh ir. 
Soekarno itu terbuat dari 
bambu. Bendera pusaka 
dinaikkan pada tiang bambu 
yang ditanam beberapa langkah 
saja dari teras rumah ir. Soekarno 
di Jalan pegangsaan timur no. 56, 
Jakarta. 

naskah asli teks proklamasi Kemerdekaan 
indonesia ditulis tangan oleh ir. Soekarno dan 
didikte oleh moh. hatta sekitar pukul 04.00 
pada 17 agustus 1945. Setelah selesai, ir. 
Soekarno kemudian memberikan naskah 
itu kepada para pemuda yang berkumpul di 
rumahnya dan selanjutnya diketik oleh Sayuti melik. 

naskah proklamasi tulisan tangan ir. Soekarno sempat 
dibuang ke tong sampah oleh Sayuti melik karena 
dianggap tidak diperlukan lagi. untung saja naskah 
tersebut diselamatkan oleh B.m. Diah, seorang putra 
asal aceh yang juga merupakan tokoh pers, pejuang 
kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha. takut akan 
dibuang kembali, B.m. Diah pun menyimpan naskah 
asli proklamasi itu selama 49 tahun lamanya sebelum 
akhirnya diserahkan ke pemerintah pada 29 mei 1992. 

persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan 
tenaga ir. Soekarno sehingga beliau jatuh sakit. Saat 
proklamasi dibacakan, tepatnya pada 17 agustus 1945, 
penyakit malaria yang diderita ir. Soekarno pun kambuh. 
Bahkan kabarnya, ia masih tertidur pulas dua jam sebelum 
pembacaan proklamasi.
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pada pukul 10.00 WiB, ir. Soekarno 
mendeklarasikan 
kemerdekaan indonesia 
di hadapan masyarakat 
indonesia yang saat itu 
berkumpul di depan 
rumahnya. Sejumlah 
kendala teknis pun 
menghiasi, seperti 
pelantang yang 
tiba-tiba tidak 
berfungsi karena 
kabelnya terinjak para 
pengunjung yang ingin 
menyaksikan peristiwa 
bersejarah tersebut.

Banyak yang mengira 
suara ir. Soekarno pada 
rekaman pembacaan 
naskah proklamasi 
adalah suara asli 
ir. Soekarno pada 
saat pembacaan 
proklamasi yang sudah 
disebarluaskan. padahal 

sebenarnya, suara tersebut bukanlah 
suara asli yang direkam langsung saat 

pembacaan proklamasi pada 
17 agustus 1945, melainkan 

sekitar tahun 1950 atau 
sekitar 5 tahun setelah 
kemerdekaan.

Setelah ditetapkan 
sebagai presiden, perintah 
pertama ir. Soekarno 
sebagai seorang 
presiden ternyata adalah 
memesan 50 tusuk satai 

ayam. Konon, pada saat 
perjalanan pulang, ir. 
Soekarno melihat pedagang 
satai. tanpa pikir panjang, 
ia langsung memerintahkan 

tukang satai untuk 
membuatkan 
50 tusuk satai 
untuknya. ia pun 

langsung memakannya 
dengan berjongkok di 

pinggir parit.
n kisspng.com
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LaDaNG ILMU

Resti Putri Andriyati

S
eJarah perjuangan 
bangsa indonesia 
tidak terlepas dari 
sejarah lahirnya bahasa 

indonesia. para pejuang sangat 
membutuhkan satu bahasa 
untuk menyamakan persepsi dan 
komunikasi. Dahulu pejuang kita 
memilih bahasa melayu menjadi 
cikal bakal lahirnya bahasa 
indonesia.

Bahasa melayu dipilih karena 
memiliki banyak kelebihan. 
pertama, bahasa melayu 
merupakan bahasa pengantar 
atau bahasa pergaulan (lingua 
franca) dan bahasa perdagangan 
di indonesia. Kedua, bahasa 
melayu memiliki sistem yang 
sederhana sehingga mudah 
dipelajari karena bahasa ini tidak 
mengenal tingkatan bahasa 
seperti bahasa Jawa atau 
bahasa Sunda. Ketiga, bahasa 
melayu memiliki kemampuan 
dan kesanggupan untuk dipakai 
sebagai bahasa kebudayaan 
karena sudah lama digunakan 
dalam karya-karya sastra 
nusantara. pada tahun 1928 
ditetapkanlah bahasa nasional, 
yaitu bahasa indonesia yang 
dituangkan dalam Sumpah 
pemuda. 

Sebuah bahasa memiliki 
bahasa lisan dan bahasa 
tulis. Bahasa tulis yang 
digunakan bahasa melayu 
sebelum diresmikan 
menjadi bahasa indonesia 
adalah aksara arab melayu. 
Ketika penjajah datang ke 
bumi nusantara, terjadilah 
kontak budaya dengan 
dunia barat. hal tersebut 
menyebabkan penggunaan 
aksara Latin secara tidak 
beraturan. oleh karena itu, 
untuk mengatur aksara Latin 
tersebut dibutuhkan keberadaan 
sebuah ejaan. 

ejaan bahasa indonesia 
mengalami beberapa kali 
perkembangan demi mencapai 
penyempurnaan. ada tiga ejaan 
yang resmi berlaku di indonesia, 
yaitu ejaan van ophuijsen, ejaan 
republik/Soewandi, dan ejaan 
yang Disempurnakan. 

ejaan van ophuijsen lahir ketika 
bangsa indonesia masih dijajah 
Belanda. pemerintah Belanda 
mengirim seorang ahli bahasa 
bernama Ch. a. Van ophuijsen 
untuk merancang suatu ejaan 
yang dapat dipakai dalam 
bahasa melayu terutama untuk 
kepentingan pengajaran. 

Van ophuijsen dan pakar 
bahasa melayu seperti engku 
nawawi gelar Soetan ma’moer 

dan moehammad 
taib Soetan ibrahim 
menyusun ejaan bahasa 
melayu dengan melakukan 
penyesuaian terhadap unsur-
unsur serapan bahasa arab 
karena bahasa melayu sangat 
dipengaruhi oleh bahasa arab. 

peraturan ejaan bahasa 
melayu menggunakan huruf 
Latin ditetapkan pada tahun 
1901 dan diterbitkan dengan 
judul Kitab Logat melajoe. 
ejaan Van ophuijsen memiliki 
ciri- ciri, yaitu penggunaan 
huruf ї untuk membedakan 
antara huruf i sebagai akhiran 
dan harus dilafalkan dengan 
diftong ai dan digunakan untuk 
melafalkan huruf /y/, misalnya 
Soerabaїa; penggunaan huruf 

Perkembangan Ejaan 
Bahasa Indonesia dari 
Masa ke Masa

n kisspng.com
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/j/ untuk pelafalan /y/, huruf /
oe/ untuk pelafalan /u/, huruf /
tj/ untuk pelafalan /c/, dan huruf 
/ch/ untuk pelafalan /kh/; serta 
penggunaan tanda diakritis 
seperti koma ain (‘) dan tanda 
trema (¨). 

Beberapa tahun setelah 
merdeka, pemerintah ingin 
mengikis citra Belanda yang 
diwakili oleh ejaan van ophuijsen. 
Selain itu, pemerintah melihat 
bahwa ejaan van ophuijsen 
tidak mampu mengikuti ejaan 

internasional. oleh 
karena itu, pemerintah 
melalui menteri 

pendidikan pengajaran 
dan Kebudayaan melakukan 
perubahan terhadap ejaan 

tersebut. pada 19 maret 
1947, mr. Soewandi, menteri 

pendidikan pengajaran dan 
Kebudayaan, meresmikan 
ejaan republik atau ejaan 
Soewandi sebagai pengganti 
ejaan van ophuijsen. Ciri-ciri 
ejaan republik/Soewandi, yaitu 
perubahan huruf /oe/ menjadi 
/u/; tanda koma ain untuk 
bunyi sentak diganti huruf /k/; 
penulisan huruf /e/ disejajarkan, 
tanda trema pada huruf /a/ dan /i/ 
dihilangkan; masih menggunakan 
huruf /dj/ untuk lafal /j/; dan 
penulisan kata ulang dapat 
menggunakan angka 2.

ejaan bahasa indonesia 
mengalami perubahan dan 
perkembangan berdasarkan 
prinsip kehematan, keluwesan, 
dan kepraktisan. Di sisi lain, 
bahasa indonesia mengalami 
perkembangan yang sangat 
pesat sebagai dampak dari 
kemajuan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni. Setelah 
kita mengenal ejaan van 
ophuijsen dan ejaan republik/
Soewandi, selanjutnya kita 
akan membahas ejaan baru 
setelah dua ejaan tersebut, yaitu 

ejaan yang Disempurnakan 
(eyD). Berdasarkan Keputusan 
presiden nomor 57 tahun 1972, 
Departemen pendidikan dan 
Kebudayaan meresmikan ejaan 
yang Disempurnakan (eyD) 
pada 16 agustus 1972 dengan 
menerbitkan buku pedoman 
ejaan yang Disempurnakan.

Beberapa hal yang berkaitan 
dengan ejaan bahasa indonesia 
yang disempurnakan, yaitu 1) 
huruf yang berubah fungsi /
dj//j/, /j//y/, /nj//ny/, /
sj//sy/, /tj//c/, /ch//ak/; 2) 
huruf yang resmi pemakaiannya 
yang sebelumnya belum resmi 
seperti huruf /f/ dalam kata 
maaf dan fakir, huruf /v/ dalam 
kata universitas, valuta, huruf 
/z/ dalam kata lezat, ziarah; 3) 
penulisan di- sebagai awalan dan 
penulisan di- sebagai kata depan.

Seiring dengan berjalannya 
waktu dan perkembangan zaman, 
buku Pedoman Ejaan Yang 
Disempurnakan perlu dilengkapi 
dan diperbaharui. oleh karena itu, 
berdasarkan Keputusan menteri 
pendidikan dan Kebudayaan 
republik indonesia nomor 
0543a/u/1987, buku Pedoman 
Ejaan Yang Disempurnakan edisi 
kedua diterbitkan pada tahun 
1988. 

Selang dua puluh satu tahun 
kemudian, buku Pedoman Ejaan 
Yang Disempurnakan edisi 
ketiga diterbitkan pada tahun 
2009 berdasarkan peraturan 
menteri pendidikan nasional 
nomor 46. Setelah itu, pada 
2016 buku Pedoman Umum 
Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan (pueyD) 
berganti nama menjadi buku 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia yang penyempurnaan 
naskahnya disusun oleh pusat 
pengembangan dan pelindungan, 
Badan pengembangan dan 
pembinaan Bahasa berdasarkan 

Keputusan menteri pendidikan 
dan Kebudayaan, Dr. anis 
Baswedan. perkembangan 
atau perubahan ejaan dalam 
buku pueBi dibandingkan 
dengan pueyD terdapat pada: 
penambahan huruf vokal diftong 
/ei/, penggunaan huruf kapital 
untuk unsur julukan, penggunaan 
huruf tebal, penggunaan titik 
koma, penggunaan tanda 
hubung, penggunaan tanda 
ellipsis, dan lain-lain.

ejaan van ophuijsen, republik/
Soewandi, dan eyD turut 
mewarnai perkembangan ejaan 
bahasa indonesia. Saat ini 
kita dapat menggunakan buku 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia (pueBi) sebagai 

patokan dalam menulis karya 
tulis. Sekadar informasi, sahabat 
Bastera dapat mengunduh buku 
digital pueBi di lamanhttp://
badanbahasa.kemendikbud.
go.id/lamanbahasa/sites/defaul/
foles/pueBi.pdf. 

Baiklah sahabat Bastera, mari 
kita utamakan bahasa indonesia, 
lestarikan bahasa daerah, dan 
kuasai bahasa asing!

n buku Penyuluhan Ejaan
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MaNTra

S
ahabat Bastera, kalian pasti sering 
mendengar mantra, bukan? Kalian 
barangkali pernah mendengar dan 
mengetahuinya dari film-film atau buku-

buku cerita atau buku bacaan yang bertema 
menyeramkan atau horor. Dari film dan cerita 
tersebut tentu akan ada anggapan bahwa 
mantra berhubungan dengan hal-hal yang 
mistis dan gaib. hal tersebut dapat saja 
dikatakan demikian. akan tetapi, tahukah 
kalian bahwa mantra juga termasuk salah 
satu jenis sastra? ya, mantra termasuk ke 
dalam jenis sastra lama yang berbentuk 
puisi. Bahkan, mantra termasuk puisi yang 
tertua. 

mantra memiliki unsur yang sama 
dengan puisi. Di dalam Kamus Besar 
Bahasa indonesia (KBBi) dijelaskan 
bahwa mantra merupakan susunan kata 
berunsur puisi (seperti rima dan irama) 
yang dianggap mengandung kekuatan 
gaib, yang biasanya diucapkan oleh dukun 
atau pawang untuk menandingi kekuatan 
gaib yang lain. Selain mengandung tantangan 
atau kutukan terhadap suatu kekuatan gaib, 
mantra juga dapat berisi bujukan agar kekuatan 
gaib tersebut tidak merugikan. 

mantra dapat juga mengandung makna 
‘jampi’, yaitu suatu hasil sastra lama yang 
digubah dalam bentuk bahasa berirama dan 
menggunakan jalinan kata-kata pilihan yang 
dianggap sakti dan mengandung kekuatan 
gaib. Kekuatan gaib dalam mantra dianggap 
dapat mengusir atau membujuk roh jahat serta 
mengobati orang sakit. 

Kata-kata dalam mantra memiliki irama yang 
khas. Kata-kata tersebut dipilih dengan cara 
yang sangat cermat dengan kalimat yang 
tersusun rapi. Demikian pula rimanya. isi mantra 
pun harus dipertimbangkan dengan sedalam-

dalamnya. oleh karena itu, sangat diperlukan 
ketelitian dan kecermatan dalam memilih kata-
kata, menyusun larik, dan menetapkan irama 
mantra agar dapat menimbulkan tenaga gaib.

mantra juga dapat disebut sebagai 
puisi khusus yang digunakan sebagai alat 
berkomunikasi dengan dunia yang abstrak. 
Dalam kehidupan masyarakat, mantra berkaitan 
erat dengan persepsi masyarakat terhadap 
makna penyakit atau kepercayaan lain. Dalam 
hal ini, mantra berfungsi sebagai pemutus 
hubungan antara penyakit dan faktor gaib yang 
menjadi penyebab sumber penyakit. Kekuatan 
mantra diyakini dapat menambah keampuhan 
dan efektivitas obat sehingga proses 
pengobatan menjadi manjur. mantra harus 

sarman

sastra LaMa
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terus dilafalkan oleh dukun saat pengobatan 
dilakukan. 

Di dalam masyarakat Lampung, mantra 
dikenal dengan istilah memang. memang pun 
terdiri dari berbagai jenis, di antaranya asihan 
(penarik simpati), pebukkem/pebukkom 
(pembuat orang tidak bisa berkata), dan 
peghepek/peghepok balung (penghilangan 
kekuatan seseorang).    

mantra dibedakan ke dalam beberapa jenis, 
di antaranya, adalah mantra untuk kegiatan 
bercocok tanam, memakai kain, dan mandi. 
mantra juga dapat berfungsi untuk menjaga 
kesetiaan serta digunakan dalam aktivitas 
penyembuhan atau pengobatan. Berikut ini 
adalah beberapa contoh mantra.

mantra-mantra tersebut memiliki fungsi 
untuk memperkuat mental dan rasa percaya 
diri; mengusir roh jahat, misalnya kesurupan, 
yang sering mengganggu kehidupan manusia; 
mengobati orang sakit; dan mengalahkan 
kekuatan alam sekitar, misalnya menjinakkan 
binatang buas.

Fungsi mantra bagi pemakainya sangat 
beragam, bergantung pada isi dan tujuan 
yang dicapai. mantra pengobatan, misalnya, 
digunakan untuk hal-hal yang berkaitan 
dengan penyakit, baik penyakit batin 
maupun penyakit lahir. Secara umum, mantra 
mempunyai fungsi sosial di masyarakat. 
Bascom dalam Dandjaya (1984:19) 
menjelaskan bahwa mantra memiliki 
berbagai fungsi, yaitu sebagai proyeksi, yakni 
pencerminan angan-angan suatu kolektif; 
sebagai alat pengesahan pranata-pranata 
dan lembaga kebudayaan; sarana pendidikan; 
dan alat pemaksa dan pengawasan agar 
norma-norma masyarakat akan selalu 
diperhatikan oleh anggota penggunanya. n

Kain andak sulam setero. Kitemen 
sayang di nyak, pusau pudak jama 
dado
Kain putih bersulam sutra. Jika benar 
sayang pada saya, usap muka dan dada

nyak ngittarken nikeu lapah, unut 
jamomeu sai ramik
saya mengantarkan kamu pergi, carilah 
temanmu yang lain

injung-injung pakai bepinjung; kipak 
salah di pinjungkeu kenawat bagho di 
pudakkeu.
Kain untuk bersarung, meskipun salah 
pada sarungku, bulan purnama di mukaku

hak tawar, biso tawar; lain nyak sai 
ngeguai tawar, allah sai nawarei
hak tawar, bisa tawar; bukan saya 
yang membuat tawar, allah yang 
menawari

Kutimbuk wai bungo, milei di kanan, 
kirei aghat segalo celo, nyak gegeh 
bidodarei
Kusiram air (bertabur) bunga, mengalir 
di kanan kiri, hilang segala cela (aib), 
saya seperti bidadari

CoNToH MaNTra
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Keterangan Foto:
1. Dewan juri berfoto bersama para pemenang Duta 

Bahasa Lampung tahun 2019.
2. Kepala Pusat Pengambangan dan Perlindungan, Badan 

Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Dr. Gufron 
Ali Imron, M.S. memberikan materi pada Lokakarya 
Penyusunan Data Kosakata.

3. Para peserta Duta Bahasa Lampung sedang 
mendengarkan materi kebahasaan yang diberikan 
oleh tenaga Penyuluh Dina Ardian, S.Pd.

4.  Staf Ahli Kapolri, Irjen Ike Edwin atau yang lebih dikenal 
dengan Dang Ike Edwin, menjadi salah satu juri dalam 
Malam Pemilihan Duta Bahasa Lampung Tahun 2019.

5.  Kepala Kantor Bahasa Yanti Riswara berfoto bersama 
dengan CPNS Kantor Bahasa Lampung.

6. Tampak para pegawai Kantor Bahasa Lampung telah 
bersiap mengikuti Upacara yang diadakan di LPMP 
Lampung.

7. Penyerahan bantuan buku bacaan literasi kepada 
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang diwakili 
oleh Ketua Tim penggerak Literasi Daerah Kabupaten 
Lampung Barat, yang juga oleh istri bupati Ibu Patrinia 
Shaka.

8. Penyerahan SK CPNS oleh Kepala Kantor Bahasa, 
kepada delapan CPNS Kantor Bahasa Lampung.

5

6 7

8
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MaNCaNeGara

Berkata-kata, berbicara, 
serta mengungkapkan 
perasaan dan isi hati 

merupakan keniscayaan 
bagi setiap manusia. tidak 
hanya orang yang memiliki 
pancaindra yang utuh, tetapi 

juga orang yang memiliki 
keterbatasan fisik, khususnya 
tunarungu, menginginkan 
maksud hatinya tercurahkan. 
Berawal dari kebutuhan orang-
orang tunarungu untuk dapat 
berbicara, lahirlah bahasa 
khusus yang diutarakan lewat 
gestur dan gerak tangan, yaitu 
bahasa isyarat.

Sejarah Bahasa isyarat dunia
Bahasa isyarat pertama kali 

diperkenalkan secara formal 
oleh seorang biarawan Spanish 
Benedictine bernama ponce 
de Leónpada abad 16. ide 
penggunaan bahasa isyarat 
tersebut didapatnya dari 
kebiasaan suku asli amerika 
yang menggunakan gestur 

tangan untuk berkomunikasi 
dengan orang eropa dalam 
proses perdagangan. hal itu 
pun diadopsi oleh biarawan 
Benedictine untuk berbicara 
ketika mereka sedang melakukan 
fase diam dalam aktivitas ajaran 
mereka.

Setelah mempelajari dan 
memahami penggunaan gestur 
tangan, ponce de León mulai 

menggunakan metode tersebut 
untuk mengajari penderita 
tunarungu untuk berkomunikasi. 
usahanya tersebut diteruskan 
oleh biarawan lain yang juga 
seorang linguis, Juan pablo 
Bonet. Dari tangan Bonet, 
pada tahun 1620 terbitlah buku 
pertama mengenai pengajaran 
pada orang-orang dengan 

disabilitas pendengaran atau 
tunarungu.

Dalam mengajarkan bahasa 
isyarat, Bonet menggunakan 
dua langkah pembelajaran, 
yaitu demonstrasi alfabet 
dan pengaitan isyarat 
alfabet dengan suara 
fonetis. Dalam demonstrasi 
alfabet, Bonet melakukan 
pembelajaran secara manual 
dengan menggunakan 
gestur tangan kanannya 
untuk menggambarkan/
menginterpretasikan isyarat 
alfabet. Bonet kemudian 
melakukan pendekatan 
kombinasi antara oralisme, 

yaitu berbicara menggunakan 
suara mulut, dan bahasa isyarat. 
Kombinasi tersebut merupakan 
usahanya untuk melakukan alih 
bentuk kata-kata yang biasa 
diucapkan secara oral dengan 
gerakan tangan. namun, dalam 
penerapan metode tersebut, 
Bonet masih menemukan 
tantangan atau kesulitan, 
khususnya dalam mengajarkan 

BaHasa IsYarat

Berbicara Tanpa suara, Berkata 
dengan gestur dan gerak Tangan 

Guspradana s. Alius
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kata-kata yang bersifat abstrak.
pada tahun 1755 seorang 

pendeta Katolik perancis, 
Charles-michel de l’Épée, 
mendirikan sekolah pertama untuk 
tunarungu. L’Épée menggunakan 
metode yang lebih komprehensif 
dari pada metode yang digunakan 
Bonet. Dalam pengajaran bahasa 
isyarat, l’Épée menggunakan 
sistem yang kompleks untuk 
mengekspresikan preposisi, 
konjungsi, dan gramatikal. 
L’Épée juga membuat kamus dan 
standardisasi bahasa isyarat yang 
merambah eropa hingga amerika.

ragam Bahasa isyarat 
dunia Masa kini

Seiring perjalanan waktu, 
perkembangan bahasa isyarat 
semakin luas di penjuru dunia. 
Selain bahasa isyarat perancis 
atau (LSF) yang dikembangkan 
oleh Charles-michel l’Épée dan 
merupakan bahasa isyarat tertua 
di eropa, saat ini kita dapat 
menemukan beragam bahasa 
isyarat lainnya mulai dari Benua 
amerika, eropa, afrika, hingga 
asia. Dalam laman https://www.
ethnologue.com/subgroups/
sing-language yang berisi daftar 
bahasa-bahasa di dunia, dapat 
kita ketahui bahwa terdapat 144 
bahasa isyarat yang ada di dunia 
saat ini.

Di Benua amerika kita bisa 
menemukan bahasa isyarat 
american Sign Language (aSL) 
sebagai bahasa isyarat dengan 
pengguna terbesar di benua 
tersebut. Saat ini ada sekitar 
satu juta pengguna aSL yang 
menggunakan bahasa isyarat 
tersebut secara aktif. aSL 
memiliki dasar penggunaan 
bahasa isyarat yang sama 
digunakan dalam LSF. Dalam 
perkembangannya, aSL banyak 
dipengaruhi oleh bahasa isyarat 

lokal yang tumbuh dari tunarungu 
di amerika sendiri sehingga aSL 
memiliki banyak kosakata baru 
yang berbeda dari kosakata 
dalam LSF.

Di Benua eropa, selain 
bahasa isyarat LSF, saat ini 
kita mengenal bahasa isyarat 
British Sign Language (BSL). 
BSL merupakan bahasa isyarat 
yang tumbuh dan berkembang 
di lingkungan Britania raya, 
yaitu inggris, Skotlandia, 
Wales, dan irlandia utara. 
Dalam artikel daring berjudul 
“British Sign Language” yang 
ditulis oleh rachel Sutton-
Spence dikatakan bahwa 
berkisar 30.000 hingga 70.000 
orang menggunakan BSL 
sebagai bahasa utama dan 
sekitar 250.000 orang yang 
menggunakan BSL secara aktif.

Bahasa isyarat afrika Selatan 
atau South african Sign 
Language (SaSL) merupakan 
bahasa isyarat dengan 
pengguna terbesar di Benua 
afrika. Dari sebuah laman 
universitas ternama di afrika 
Selatan, dikatakan bahwa SaSL 
digunakan oleh sekitar 600.000 
pengguna. perkembangan 

pembelajaran bahasa isyarat 
SaSL saat ini sangat didukung 
oleh pemerintahan afrika Selatan. 
Dalam artikel yang berjudul 
“South African Sign Language 
Now Official Home Language 
in Education” dikatakan bahwa 
pemerintah afrika Selatan 
mengakui SaSL sebagai salah 
satu bahasa utama dalam sistem 
pendidikan di afrika Selatan pada 
tahun 2018 lalu.

Di Benua asia sendiri, salah 
satu bahasa isyarat yang terus 
berkembang dan semakin banyak 
dipelajari adalah bahasa isyarat 
indonesia. tidak hanya dipelajari 
di komunitas tunarungu, bahasa 
isyarat indonesia juga bisa kita 
pelajari di sekolah dan kampus 
dalam bentuk mata kuliah 
bahasa isyarat. pemerintah 
indonesia juga turut mendukung 
perkembangan penggunaan 
bahasa isyarat. Salah satu upaya 
pemerintah untuk memopulerkan 
bahasa isyarat sekaligus 
mengakomodasi hak penyandang 
tunarungu di indonesia adalah 
penerapan kotak penerjemah 
bahasa isyarat dalam acara berita 
di setiap stasiun tV indonesia.

*) diambil dari berbagai sumber
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u
saha tidak pernah 
mengkhianati hasil. 
Kalimat bijak tersebut 
menggambarkan 

keberhasilan Duta Bahasa 
provinsi Lampung, tanzirul 
evendi dan gitamoresqi 
maharani, pada ajang pemilihan 
Duta Bahasa nasional tahun 
2019. tak tanggung-tanggung, 
perwakilan Kantor Bahasa 
Lampung ini berhasil meraih 
dua penghargaan sekaligus, 
yakni peserta terbaik Vi dan 
penampil bakat minat terbaik. 
mereka mampu bersaing 
dengan 34 pasang peserta 
lainnya yang mewakili 34 
provinsi di indonesia.

irul dan ores, begitu sapaan 
akrab mereka, melakukan 
berbagai persiapan dalam 
waktu yang singkat. hanya 
tiga bulan, mereka melakukan 
berbagai hal untuk menghadapi 
ajang bergengsi di lingkungan 
Badan pengembangan Bahasa 
dan perbukuan. 

Dimentori oleh parias Wahid 
adiputra, dubas 2017, irul dan 
ores mendapat berbagai materi, 
di antaranya teknik berbicara, 
cara bersikap, serta yang tak 
kalah penting materi tentang 
adat istiadat budaya Lampung. 
Selain itu, irul dan ores juga 
terus mengasah kemampuan 
diri dengan menambah bahan 
bacaan, baik yang berkaitan 
dengan kebahasaan maupun 
pengetahuan umum lainnya. 

mereka pun menargetkan 
membaca satu buku dalam satu 
minggu serta tak lupa membaca 
koran setiap hari.

tak terhitung waktu, tenaga, 
pikiran, dan keringat yang mereka 
keluarkan untuk menghadapi 
ajang nasional itu. namun, 
semua dijalankan dengan 
penuh tanggung jawab, demi 

mengharumkan nama 
Lampung di tingkat nasional. 
Bahkan, mereka pun sempat 
mengalami cedera kaki saat 
berlatih menari.

Selain itu, mereka berdua juga 
meningkatkan ketakwaan dengan 
tidak meninggalkan salat lima 
waktu dan salat duha. mereka 
berdua yakin bahwa tanpa 
rahmat dari allah swt., tiada daya 
dan upaya yang dapat diraih oleh 
manusia di muka bumi ini.

irul, mahasiswa Jurusan 

pendidikan Biologi, menuturkan 
banyak pengalaman berharga 
yang didapat selama mengikuti 
ajang ini. Selain menambah 
jumlah teman, irul juga mendapat 
berbagai pengetahuan baru. 
Sejak awal, irul dan ores tidak 
pernah menganggap kontestan 
lain sebagai saingan karena 
khawatir akan 

menimbulkan jarak. menurut 
mereka, bertemu dengan teman-
teman yang hebat merupakan 
sebuah keberuntungan. 

pada masa awal karantina, 
mereka berniat untuk 
berkompetisi secara penuh. 
namun, niat tersebut berubah 
setelah mereka melewati hari 
pertama karantina. Keberagaman 
budaya teman-teman peserta 
dubas membuat mereka menjadi 
saling terikat. Bukan sekadar 
berkompetisi, tetapi juga ajang 

aPresIasI
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bagi putra putri terbaik bangsa untuk saling 
berkomitmen memajukan negeri ini.

Selama mengikuti karantina, mereka 
berkesempatan untuk mengunjungi berbagai 
tempat, seperti Kedutaan Besar Jepang di 
indonesia, Badan pengembangan Bahasa dan 
perbukuan, serta Kementerian pendidikan dan 
Kebudayaan. Kedatangan mereka ke Kemendikbud 
diterima langsung oleh menteri pendidikan, prof. 
Dr. muhajir effendy, m.a.p. para dubas juga turut 
menghadiri upacara peringatan hari kemerdekaan 
ke-74 ri di Kemendikbud. 

untuk meraih gelar sebagai peserta terbaik, 
semua peserta mengikuti rangkaian tes yang 
harus dijalani. uji krida kebahasaan dalam bentuk 
presentasi dan tanya jawab juri, uji kebahasaan 
dengan wawancara bahasa negara, bahasa daerah, 
dan bahasa asing, serta uji kepribadian dan sikap.

pada tahapan seleksi ini, irul dan ores berusaha 
untuk memberikan penampilan terbaik saat 
menampilkan tari kreasi yang bercerita tentang 
kehidupan di kaki gunung pesagi, Lampung Barat. 
Berkat penampilan mereka membawakan tarian ini, 
mereka berhasil menjadi pemenang penampil bakat 
dan minat terbaik.

pada ajang ini, mereka mengenalkan lebih dekat 
adat Sai Batin kepada masyarakat luas. tidak 
hanya melalui tarian, mereka juga mengenalkan 
pakaian adat Sai Batin yang belum dimodifikasikan. 

untuk mendapatkan pakaian adat ini, irul 
maupun ores harus melalui serangkaian tahapan. 
penggunaan tungkus (penutup kepala raja) 
dilakukan dengan memohon izin terlebih dahulu 
kepada pemapah adat dan yang mulia Sai Batin. 
hal tersebut dilakukan agar tata-titi adat tetap 
dijalankan dan terjaga. 

yang tak kalah membanggakan, salam khas 
Lampung, yakni tabik pun digunakan sebagai salam 
duta bahasa nasional dalam ajang tersebut. tentu 
saja hal ini membuat mereka semakin bahagia. 
Banyak hal yang akan mereka lakukan setelah 
dinobatkan sebagai peserta terbaik Vi Duta Bahasa 
nasional 2019 dan penampil Bakat minat terbaik. 
mereka akan melaksanakan program-program 
yang bertujuan untuk memasyarakatkan bahasa 
indonesia, mengangkat dan melestarikan kearifan 
lokal, serta mempersiapkan diri menghadapi 
revolusi industri. 

program-program tersebut di antaranya adalah 
reksa bahasa, sosialisasi buku Belalai (Belajar 
aksara Lampung asyik), dan berbagai program 

yang berselaras dengan trigatra Bangun Bahasa. 
Dalam menjalankan program-program tersebut, 
mereka akan bermitra dengan Kantor Bahasa 
Lampung dan bersinergi dengan ikadubas (ikatan 
alumni Duta Bahasa) Lampung.

Sahabat Bastera, prestasi yang berhasil diraih irul 
dan ores semoga menjadi inspirasi kita, ya! melalui 
usaha yang gigih, dukungan dari berbagai pihak, 
serta rahmat dari allah swt., tidak mustahil hal besar 
akan kita raih di masa mendatang. Salam! (ayn)

Gitamorezqi Maharani

tanzirul evendi

Tempat, Tangal Lahir : Bandarlampung, 17 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan     
Prestasi:
Dokter Kecil, Kunjungan Princess Astrid of Belgium (2012)
The Best Talking Award, Daily Activity Language Section (2012)
Peringkat IV Olimpiade Bahasa Jerman Provinsi Lampung (2016)
Participant with Score 517 in TOEFL Olympics (2017)
Pemenang I Duta Bahasa Provinsi Lampung (2019)
Terbaik VI Duta Bahasa Nasional (2019)

Tempat, Tangal Lahir : Liwa, 26 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Prestasi:
Juara I Tari Tradisional FLS2N tingkat kabupaten (2010) 
Juara II Story Telling FLS2N tingkat kabupaten (2010) 
Juara Umum Konservasi TNBBS tingkat provinsi (2014) 
Juara I Lomba Gerak Jalan tingkat kabupaten (2014) 
Pemenang I Duta Bahasa Provinsi Lampung (2019) 
Terbaik VI Duta Bahasa Nasional (2019)
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ISBEDY STIAWAN Z.S.

p
ria berpenampilan eksentrik yang khas dengan 
topi, kacamata, dan rambut gondrongnya 
ini mendapat julukan paus Sastra Lampung. 
isbedy memang layak mendapat julukan 

tersebut karena kiprahnya di dunia sastra Lampung dan 
nasional tidak diragukan lagi. Di usianya yang semakin 
matang, keproduktifannya dalam menghasilkan karya 
terbilang luar biasa. Sudah empat puluh buku kumpulan 
puisi dan cerpen yang dihasilkannya. 

hampir setiap minggu karyanya muncul di media 
massa, bahkan karya-
karyanya sering kali mendapat 
penghargaan. terakhir, dalam 
Lomba Cipta Cerpen dan puisi 
tingkat nasional yang diadakan 
oleh Dinas pariwisata DKi 
Jakarta, Juli 2019 lalu, ia 
memborong predikat juara 
untuk puisinya yang berjudul 
“Belok Kiri, Jalan terus ke 
Kota tua” dan cerpennya 
yang berjudul “Seekor Kucing 
tersesat di Bunderan hi”. 

Sahabat Bastera, kali ini redaksi menyuguhkan 
perbincangan menarik dengan isbedy berkaitan 
dengan dunia tulis menulis yang digelutinya.   

Sejak kapan anda menekuni dunia tulis-menulis?
Saya mulai menekuni dunia tulis-menulis saat masih 

SLtp. awalnya menulis puisi. puisi yang saya tulis itu 
dikirimkan ke rri tanjungkarang lalu dibacakan oleh 
penyiar saat program “Sanggar remaja”. pada 1978, 
saat berusia 20 tahun, cerpen pertama saya dimuat 
koran Jakarta, SKm Swadesi. Sejak itulah saya  mulai 
“menyerbu” media-media lain terbitan Jakarta dan 
daerah di indonesia dengan karya-karya saya.  

latar belakang intelektual anda pasti berpengaruh pada visi 
kepengarangan anda. apakah yang ingin anda capai dalam 
karya-karya anda?

intelektual seorang pengarang sangat penting 
karena karya-karya seseorang itu pasti melambangkan 
intelektualitas penulisnya. Sesungguhnya, 

intelektualitas saya terbangun dari luar 
pendidikan formal. Saya termasuk orang 
yang “rakus” membaca dan selalu “haus” 
mengikuti aneka diskusi di mana pun, 
baik di seminar-seminar maupun forum 
diskusi lainnya. 

dari awal karier kepenulisan anda hingga sekarang, karya-
karya siapa yang paling mempengaruhi karya-karya anda 
dan apa alasannya? 

awalnya saya menyukai karya-karya Chairil 
anwar, hamir hamzah, abdul hadi W.m., goenawan 
mohammad, serta Sapardi Djoko Damono. Dapat 
dikatakan bahwa awal kepenyairan saya terinspirasi 
oleh sajak-sajak Chairil dan abdul hadi. apalagi, 
kala itu abdul hadi adalah penjaga gawang di harian 
Berita Buana melalui ruang “Dialog” dengan menebar 
paham sufistik–religiositas–islami. puisi-puisinya 
saya anggap kaya akan perenungan tentang hidup 
dan keilahian. Selain itu, puisi-puisi goenawan 
mohammad juga boleh jadi menginspirasi saya dalam 
berkarya. namun, seperti pernah dikatakan almarhum 
Korrie Layun rampan, puisi-puisi saya memiliki ciri 
dan gaya “paten” saya sendiri.

apakah profesi sebelumnya (sebagai wartawan) 
memengaruhi karier kepenulisan anda?

menjadi wartawan adalah karena saya sastrawan, 
bukan sebaliknya. Bahkan, saya diminta untuk jadi 

BINCaNG-BINCaNG

Ratih Rahayu

iSBEdY STiaWaN Z.S.
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Nama: 
isbedy Stiawan Z.S.

Tempat dan Tanggal Lahir:
Tanjungkarang, 5 Juni 1958

Tugas:
Pengampu di lamban Sastra 
isbedy Stiawan Z.S.

n Dokumentasi Lampung Post
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wartawan karena media tersebut menginginkan ada 
jurnalis/wartawan yang berlatar sastrawan. Jadi, saya 
tak mengajukan lamaran. namun, karier wartawan 
saya itu jelas memperkuat kesastrawanan saya. 
misalnya, dalam hal mengolah masalah untuk menulis 
karya sastra, saya cenderung menggunakan cara 
wartawan mencari data dan berita. 

Dari hasil mendengar dan membaca berita itulah 
banyak karya saya (puisi dan cerpen) lahir. Bahkan, 
saat saya memegang jabatan sebagai produser acara 
ensiklopedia Lampung (ensikLampung) di Lampung 
tV (kini inews), sebagian data yang saya peroleh di 
lapangan melahirkan kumpulan cerpen perempuan di 
rumah panggung serta sejumlah puisi saya. 

Ketika saya memenangkan Lomba Cipta puisi 
Cimanuk yang diadakan oleh Dewan Kesenian 

indramayu, puisi yang saya tulis itu merupakan 
hasil observasi dan penggalian data dari berbagai 
kesempatan. Saya pernah ke daerah Cimanuk entah 
beberapa tahun sebelumnya, lalu kenangan-kenangan 
itu bermunculan ingin dijamah. 

Sesungguhnya anda lebih condong 
dalam penulisan puisi atau prosa? 

Jujur saja, saya lebih condong dalam penulisan 
puisi. Saya merasa lebih berkhidmat dalam proses 
berpuisi daripada menulis prosa. namun, saya selalu 
bolak-balik antara puisi dan prosa. artinya, jika saya 
sedang mengalami kebosanan atau saat inspirasi 
berpuisi saya sedang kendur, saya alihkan dulu ke 
penulisan prosa (khususnya cerpen).

dari mana saja inspirasi dalam menulis puisi?
inspirasi menulis puisi itu bisa dari alam terbentang, 

dari hal-hal yang sederhana hingga ke persoalan 
sosial yang besar, dari masalah-masalah di dalam diri 
dan sekitar, dari hal-hal yang dialami manusia, atau 
masalah-masalah sosial di negeri ini. 

Seperti dalam puisi saya “Di alunalun itu ada 
Kalian, Kupukupu, dan pelangi” (dalam buku dengan 
judul yang sama). Saya menyoal “kerentanan” 
antarumat beragama di indonesia yang jika dibiarkan 
akan memantik jadi api yang membahayakan bagi 
kerukunan bangsa. Buku puisi saya ini menjadi 
pemenang di acara Rainy Day 2018 Banjarbaru, 
Kalimantan Selatan.

ketika menulis cerita pendek, bagaimana membuat 
akhir cerita yang tidak mudah ditebak pembaca? 

Saya tak pernah merancang apakah cerpen saya 
akan berakhir menggantung, sulit ditebak, atau 
berakhir dengan kisah yang membahagiakan. Sebagai 
penulis, kadang saya biarkan cerita mengalir, saya 
beri kebebasan tokoh-tokoh dalam cerpen saya 
melakoni dirinya sendiri, sampai saya merasa bahwa 
kisah ini harus berakhir (diselesaikan). namun, saya 
juga menimbang-nimbang, apakah akhir cerita yang 
seperti ini “asyik” atau akhir seperti itu akan lebih 
kuat. Dalam proses kreatif seorang pengarang, 
kadang kala ide yang menarik itu muncul usai sebuah 
karya dianggap selesai atau saat dibaca ulang.

Saat membaca karya sastra anak muda, 
apa yang pertama kali anda nilai?

Saat membaca karya sastra anak muda, hal 
pertama yang akan saya nilai adalah kenikmatan 
olahan bahasanya. Kalau ia sudah tahu bagaimana 
caranya mengolah bahasa dengan baik dan 

Lukisan Ombak (Kumpulan puisi, 1983)
Khalwat (Kumpulan Puisi, 1984)
Dongeng Sebelum Tidur (Cerita Anak, 2004)
Hanya untuk Satu Nama (Kumpulan Cerpen, 2005)
KPerahu di Atas Sajadah (Kumpulan Puisi, 2006)
Laut Akhir (Kumpulan Puisi, 2007)
Setiap Baris Hujan (Kumpulan Puisi, 2008)
Anjing Dini Hari (Kumpulan Puisi, 2010)
Taman di Bibirmu (Kumpulan Puisi, 2011)
Menuju-Mu (Kumpulan Puisi, 2012)
Perempuan di Rumah Panggung (Kumpulan Cerpen, 2013)
Menuju Kota Lama (Kumpulan Puisi, 2014)
Pagi Lalu Cinta (Kumpulan Puisi, 2015)
Melipat Petang ke Dalam Kain Ibu (Kumpulan Puisi, 2016)
Di Alunalun itu Ada Kalian, Kupukupu, dan Pelangi (2018)
Aku Betina Kau Perempuan (Basabasi Yogyakarta, 2019)

Puisi Terbaik Temu Sastra Mitra Utama di Dinas 
Kebudayaan DKI Jakarta (2014)
Buku puisi Menuju Kota Lama sebagai buku terbaik 
Hari Puisi Indonesia yang diadakan Rumah Panggung 
Melayu dan Indopos (2014)
Juara I Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional Tema 
Cimanuk yang diadakan Dewan Kesenian Indramayu, 
Juni 2016 dan dibukukan dalam antologi puisi 
Cimanuk; Ketika Burung-burung Telah Pergi
Cerpen Terbaik pada Lomba Cipta Cerpen dan Puisi 
Tingkat Nasional yang diadakan Dinas Pariwisata 
Provinsi DKI Jakarta (2019)

karYa
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sIsI LaIN

Mengenal 
lampung Barat 
melalui

Buak Tat
S

etiap daerah memiliki ciri khas yang 
menjadi identitas masyarakatnya. 
Kekhasan tersebut dapat tecermin 
dalam berbagai bentuk adat dan budaya 

yang berkembang yang menjadi kebiasaan 
secara turun-temurun serta diwariskan dari satu 
generasi ke generasi berikutnya. Bidang-bidang 
khas yang dimiliki suatu daerah adalah sistem 
keagamaan, nilai-nilai dan norma, upacara, 
pakaian, serta makanan. 

Dalam bidang makanan atau kuliner, setiap 
daerah memiliki kekayaan tersendiri yang 
mencirikan daerah  tersebut. Contohnya adalah 
rendang yang identik dengan daerah padang 
dan orang padang, serta empek-empek yang 
identik dengan daerah Sumatra Selatan atau 
palembang. Demikian jua daerah Lampung, 
khususnya Lampung Barat. Daerah ini memiliki 
beragam kuliner, baik tradisional maupun 
kekinian yang menjadi ciri khas, nilai lebih, dan 
daya tariknya.

makanan tradisional yang ada di Lampung 
Barat terbagi ke dalam dua macam. ada yang 
berupa makanan ringan sebagai camilan yang 
disantap di antara waktu makan. ada juga yang 
berupa sayur dan lauk-pauk yang dinikmati 

bersama dengan makan pokok, yaitu nasi. 
makanan ringan ada beberapa macam, di 

antaranya buak tat (kue tat), cucur, dan kumbang 
luyang. Sementara, sayur dan lauk-pauknya juga 
beragam, yaitu gulai tau suwa kambas (sayur 
waluh campur kambas), bung suwa khattak 
(sayur rebung campur kacang merah), gulai 
pupput, sambol halipu (sambal keong), dan 
sambol pajak iwa/gulai taboh iwa (ikan disantan). 

Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada yang 
dimasak atau ditemukan setiap hari, tetapi ada 
juga yang dimasak hanya pada waktu-waktu 
tertentu, misalnya pada waktu nayuh (pesta 
pernikahan dan khitanan). pupput dan buak tat 
lebih banyak ditemukan dan menjadi kudapan inti 
pada saat nayuh. pupput merupakan masakan 
yang terdiri dari campuran sayur-mayur, seperti 
tunas kol, kacang merah, pakis, buncis, dan biji 
lamtoro yang diramu dengan bumbu khas dan 
kelapa giling. Buak tat adalah makanan ringan 
sejenis bolu, tapi teksturnya lebih kasar. 

Bahan yang digunakan mirip dengan bahan 
pada kue bolu. hanya saja, komposisi tepung 
pada buak tat lebih banyak agar mudah dibentuk 
sesuai dengan keinginan dan kreativitas 
pembuatnya. Kue ini menjadi sedikit lebih 
keras daripada bolu biasa. Karena keras, kue 
ini menjadi lebih tahan lama daripada kue-kue 
lain. Konon, tekstur buak tat yang keras itu 

Ariani R. Lesmana

n blogkulinerlampung.home.blog
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mengandung filosofi tertentu, yakni adanya 
harapan bahwa rumah tangga sang pengantin 
akan awet atau berlangsung lama dan hanya 
maut yang memisahkan. 

Buak tat memiliki bentuk yang bundar 
dengan diameter antara 10—12 cm. akan 
tetapi, ada juga yang berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran 24 x 12 dan 24 x 24 
cm. permukaannya biasanya diukir dengan alat 
khusus yang dinamakan catut, yakni sejenis 
penjepit yang terbuat dari kaleng dan bergerigi 
yang digunakan untuk membuat ukiran pada 
permukaan kue. ukiran-ukiran itu sengaja 
dibuat sebagai kreasi untuk mempercantik 
tampilan kue. ini juga yang menjadi ciri khas 
buak tat yang tidak dimiliki kue-kue lainnya. 
Sebagai penambah rasa, buak tat diberi isi selai 
nanas.

Sebagai kue adat yang menjadi menu 
kudapan inti dalam sebuah perhelatan, buak 
tat selalu menjadi suguhan utama bagi para 
tamu. oleh karena itu, buak tat dibuat dalam 
jumlah yang banyak. Biasanya tidak hanya tuan 
rumah atau yang punya hajat yang membuat 
kue itu. para tetangga dan sanak saudara juga 
membawa kue ini sebagai bentuk bantuan 
kepada yang punya hajat. 

Jumlah bantuan tersebut beragam sesuai 
dengan kedekatan kekerabatan dengan 
yang punya hajat dan kedudukan seseorang 
dalam keluarga, misalnya anak tertua tentu 

akan memberikan bantuan yang lebih banyak 
daripada adik-adiknya. ini sudah menjadi 
tradisi yang terjadi secara alami. Jika ia anak 
tertua, bantuan yang diberikan lebih banyak. 
Sementara itu, adik-adiknya akan menyesuaikan 
bantuan mereka dengan bantuan sang kakak.

Bantuan yang diberikan kepada tuan rumah 
atau yang punya hajat ini adalah manifestasi 
falsafah masyarakat Lampung, piil pesenggiri, 
yaitu dimensi sakai sambayan yang berarti 
bergotong royong dan tolong-menolong dalam 
mengerjakan sesuatu secara bergantian.

Dewasa ini buak tat mudah sekali ditemukan. 
Banyak masyarakat yang menjual kue ini 
sebagai mata pencaharian. usaha bidang ini 
dapat menyerap tenaga kerja. Keadaan ini 
merupakan kemajuan yang patut diapresiasi. 
Selain dapat menjaga kelestarian budaya dan 
kearifan lokal, ternyata kue adat ini dapat 
menunjang perekonomian di Lampung Barat. 
Buak tat menjadi salah satu oleh-oleh khas 
Lampung Barat yang direkomendasikan karena 
cita rasanya yang nikmat, bentuknya yang 
inovatif, harganya yang terjangkau,  serta 
kemasannya yang menarik.

Lampung Barat dengan potensi yang baik 
merupakan salah satu wilayah di indonesia yang 
menyumbang kekayaan budaya nasional. oleh 
karena itu, kita harus melestarikan budaya yang 
ada. Salah satunya adalah menjaga kelestarian 
buak tat Lampung Barat.
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sastra DUNIa

S
ahabat Bastera tentu tahu 
kisah Cinderella yang 
sangat populer di seluruh 
dunia, bukan? Selama ini, 

kisah Cinderella selalu dituturkan 
orang tua kepada anaknya atau 
kakek-nenek kepada cucunya. 
Selama berabad-abad, dongeng 
menjadi bagian dari tradisi 
pengantar tidur. tradisi lisan yang 
terdapat dalam kisah pengantar 
tidur, seperti kisah pangeran dan 
putri, penyihir, dan hewan-hewan 
ajaib, menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari dongeng untuk 
anak-anak.

Kisah Cinderella pertama kali 
ditulis oleh Charles perrault yang 
berasal dari prancis pada tahun 
1697 dalam bukunya, histoires 
ou contes du temps passe, 
dengan judul Cendrillon. Kisah ini 
bercerita tentang seorang anak 
perempuan bernama Cinderella 
yang hidup menderita bersama 
ibu dan kedua kakak tirinya yang 
kejam. Setiap pagi, Cinderella 
bangun dengan wajah kotor 
karena terkena abu dan jelaga 
dari perapian. akibatnya, ia 
mendapat julukan atau panggilan 

“abu”. nama Cinderella itu sendiri 
berasal dari kata cinder yang 
berarti ‘abu’. 

Cinderella adalah salah satu 
kisah yang paling dikenal. tema-
tema cerita seperti ini muncul 
dalam banyak cerita rakyat 
dari berbagai budaya di dunia. 
Beberapa sumber menyatakan 
bahwa kisah Cinderella memiliki 
banyak versi, yakni sekitar 345 
hingga lebih dari 1.500 cerita. 
Kisah Cinderella berdasarkan 
klasifikasi aarne thompson 
dinomori 510a. 

Klasifikasi 510a adalah 
kelompok kisah dengan tema 
tokoh perempuan yang menderita 
di dalam keluarga. tokoh ini 
mendapat pembelaan dari 
peri yang terkadang menjadi 
perwujudan ibu kandung tokoh 
yang telah tiada. pada akhir 
cerita, si tokoh berbahagia 
dengan pangeran pujaan hatinya. 
Dalam hal ini, kisah Cinderella 
yang paling dikenal adalah kisah 
yang diterbitkan oleh Charles 
perrault dalam bukunya histoires 
ou contes du temps passe pada 
tahun 1697. 

ada beberapa mitos dan cerita 
kuno yang memiliki motif seperti 
kisah Cinderella. motif yang 

ditemukan tentu saja beragam 
karena cerita tersebut berasal 
dari berbagai negara. graham 
anderson (2000) dalam bukunya 
Fairytale in the ancient World 
menyatakan bahwa ada beberapa 
versi cerita Cinderella yang paling 
awal, yaitu kisah rhodopis dari 
mesir, kisah aspasia dari yunani, 
dan kisah asenath (aseneth) dari 
bangsa yahudi.

menurut pendapat para ahli, 
Kisah rhodopis yang berasal dari 
mesir dikatakan sebagai kisah 
bermotif serupa kisah Cinderella 
yang paling awal. Kisah ini 
pertama kali didokumentasikan 
oleh sejarawan yunani, Strabo, 
pada abad 1 Sm. Kisah rhodopis 
diperkirakan ditulis berdasarkan 
kisah nyata. Kisah tersebut ditulis 
oleh herodotus lima ratus tahun 
sebelum Strabo (heiner dan Cox, 
2002).

Versi lain Cinderella adalah 
Kisah yeh-hsien yang dikenal 
sebagai yeh-Shen atau Sheh 
hsien. Kisah yeh-hsien tercatat 
sebagai kisah dengan motif 
Cinderella tertua di Cina. Kisah 
ini diceritakan dalam buku yu 
yang tsa tsu (miscellany of 
Forgotten Lore) yang ditulis oleh 
Ch’êng-shih pada sekitar 856-

diah Meutia Harum

Kisah Sepanjang Masa
Cinderella
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860 Sm. Kisah ini cukup dikenal 
oleh rakyat Cina dan menjadi 
bagian dari cerita rakyat khas 
Cina. Dalam kisah yeh-hsien, 
tidak ada penggambaran ibu 
peri sebagaimana dalam kisah 
Cinderella. namun, keberadaan 
ibu peri digantikan oleh ikan ajaib 
yang selalu membantu sang 
tokoh. akan tetapi, dalam kisah 
ini, tetap ada sepatu. akan tetapi, 
sepatu itu terbuat dari emas. 
Sepatu inilah yang mengantar 
yeh-hsien kepada pangeran 
impiannya.

pengaruh Charles perrault 
terhadap popularitas Cinderella 
memang tidak berlebihan. 
Versinya tentang Cinderella 
dengan ibu peri, kereta 
labu, dan sepatu kaca telah 
dialihwahanakan ke dalam bentuk 
buku, teater, dan film sejak 
kisah itu diterbitkan. Kisah yang 
paling populer adalah kisah yang 
dialihwahanakan oleh Walt Disney, 
yakni kisah Cinderella yang 
dibawanya ke layar kaca sejak 
tahun 1950.

Selain perrault yang menulis dan 
mendokumentasikan dongeng 
dan cerita rakyat dari prancis, 
grimm bersaudara juga menulis 
dan mengumpulkan dongeng dan 
cerita rakyat dari Jerman. Kinder-
und hausmärchen adalah karya 
mereka dan menjadi salah satu 
koleksi dongeng yang terkenal di 
dunia. Dalam kumpulan cerita itu 
ditemukan kisah versi Cinderella 
yang berjudul aschenputtel. 
Kisah aschenputtel memiliki 
kemiripan dengan kisah Cinderella 
yang ada di eropa. Dalam kisah 
aschenputtel ditemukan unsur-
unsur magis berupa pohon yang 
ditanam di kuburan ibu sang tokoh 
dan merpati yang suka menolong 
yang merupakan representasi 
tokoh ibu yang telah tiada. 

Dalam versi ini dikisahkan 
bahwa pada akhirnya mata 
saudara tiri aschenputtel 
dipatuk oleh burung-burung 
dari pohon yang ditanam di 
kuburan ibunya. itu merupakan 
bentuk hukuman bagi saudara-
saudara tirinya tersebut karena 

mereka telah berlaku kejam. 
Versi perrault dapat dikatakan 
lebih manusiawi daripada versi 
grimm. Diperkirakan bahwa 
kisah Cinderella dalam versi 
grimm merupakan gabungan 
dari beberapa kisah serupa yang 
mereka dokumentasikan.

tokoh Cinderella dapat dikatakan 
sebagai representasi kebaikan 
pada masa itu. pembaca kisah ini 
dapat mengidentifikasi Cinderella 
sebagai tokoh yang baik dan patuh 
serta tunduk pada kehendak ibu 
tiri dan saudara tirinya. gambaran 
representasi perempuan yang 
baik pada masa lalu terlihat pada 
Cinderella. Dengan posisi sebagai 
pelayan dalam keluarga, Cinderella 
menginspirasi gadis-gadis 
muda untuk berperilaku sebagai 
perempuan yang baik sehingga 
akan tercapai akhir kisah yang 
indah. 

nah, sahabat Bastera, kajian 
tersebut cukup menarik, bukan? 
Sampai berjumpa lagi dalam 
kisah-kisah menarik dari belahan 
bumi yang lain, ya? Salam! n

n ceritarakyat.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 

pelajar sekolah menengah umum di 
Bandarlampung. Saya mau bertanya 
mengenai kata legalisir. Kata itu sudah 
sangat akrab terdengar dan sangat sering 
digunakan masyarakat. akan tetapi, saya 
juga pernah mendengar istilah legalisasi. Di 
antara dua bentuk tersebut, 
bentuk yang manakah yang 
benar? terima kasih.
Muhammad daffa, 
Bandarlampung

Jawaban:
Waalaikumsalam. Saya 

ucapkan terima kasih untuk Daffa 
yang ikut berpartisipasi dalam 
rubrik ini. memang benar bahwa 
kata legalisir kerap digunakan 
masyarakat dalam berbahasa sehari-
hari. Contoh yang paling sering kita 
temukan, misalnya, dalam kalimat 
ijazahmu harus dilegalisir. tampak 
bahwa dalam bentukan kata legalisir 
terdapat akhiran –ir. padahal, di dalam 
bahasa indonesia, bentuk akhiran –ir itu 
tidak ada. 

adanya penggunaan bentuk 
akhiran –ir di masyarakat 
disebabkan oleh 
anggapan bahwa 
kata legalisir 
diserap dari 
bahasa Belanda, 
yaitu legaliseren. namun, kata legaliseren. 
merupakan kata kerja yang bermakna 
‘membenarkan’ atau ‘mengesahkan’. 
apabila kata legalisir yang sudah memiliki 
makna ‘mengesahkan’ diberi awalan me- 

dan di-, makna yang terdapat di dalam kata 
itu menjadi rancu atau janggal. Kata legalisir 
yang diberi awalan me- menjadi melegalisir 
memunculkan makna ‘memengesahkan’. 
Sementara, kata legalisir yang diberi akhiran 
di-, menandakan bentuk pasif sehingga 
memunculkan makna ‘dimengesahkan’.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bentuk 
kata yang benar untuk kata 
legalisir adalah legalisasi. 
Dengan kata lain, bentuk 
akhiran yang benar yang 

digunakan pada kata itu adalah –asi atau 
–isasi, bukan –ir. Jadi, kata yang baku atau 
tepat adalah legalisasi. Kata ini merupakan 
kata benda yang diserap dari bahasa 
Belanda, yaitu legalisatie atau dari bahasa 

n kisspng.com
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inggris, yaitu legalization. apabila kata legalisasi ini 
diberi awalan me-, bentuknya menjadi melegalisasi 
yang bermakna ‘mengesahkan’. Sementara itu, 
apabila kata legalisasi diberi awalan di-, bentuknya 
menjadi dilegalisasi yang bermakna ‘disahkan’. 

Bentuk kata lain dengan akhiran –ir yang juga 
sering digunakan masyarakat adalah diorganisir, 
ditolerir, dikoordinir, dan didramatisir. Bentukan-
bentukan kata tersebut tidak tepat. Bentuk tepatnya 
adalah diorganisasikan, ditoleransi, dikoordinasikan, 
dan didramatisasi.

Demikian jawaban untuk pertanyaanmu, Daffa. 
Salam!

Pertanyaan:
assalamualaikum, Bu Kiki. Saya seorang siswa 

sekolah menengah di Bandarlampung. Di kota ini 
sekarang sudah banyak dibangun sarana umum, 
seperti jalan raya. ada jalan di beberapa wilayah 
kota ini yang menggunakan istilah bahasa inggris, 
yaitu flyover dan underpass. Bu Kiki, apakah kedua 
istilah tersebut sudah dialihkan maknanya ke dalam 
bahasa indonesia? Jika sudah, kata apakah yang 
tepat untuk kedua istilah tersebut? terima kasih.
alina Salsabila, Bandarlampung

Jawaban:
Waalaikumsalam. Wah, tampaknya alina Salsabila 

memiliki perhatian yang lebih terhadap penggunaan 
bahasa di dalam masyarakat. pesatnya 
pembangunan ternyata pasti berpengaruh 
terhadap perkembangan bahasa. Salah 
satunya adalah pembangunan sarana jalan, 
terutama di kota-kota besar. ada jalan yang 
oleh masyarakat disebut dengan istilah 
flyover dan underpass. Kedua istilah 

tersebut berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa 
inggris. Di Bandarlampung, misalnya, ada flyover di 
wilayah pahoman dan Kemiling serta underpass di 
Jalan Z.a. pagaralam, rajabasa. 

Dalam berbahasa sehari-hari, masyarakat sudah 
akrab menggunakan kedua istilah berbahasa 
asing tersebut sehingga jarang ada yang 
mengetahui istilah bahasa indonesianya. nah, 
harus kita ketahui bahwa sebenarnya kedua istilah 
tersebut sudah ada padanannya di dalam bahasa 
indonesia. pemadanannya dilakukan dengan cara 
penerjemahan. istilah flyover dipadankan atau 
diterjemahkan menjadi jalan layang. Sementara, 
istilah underpass dipadankan atau diterjemahkan 
menjadi lintas bawah. Baiklah, alina, itu jawaban 
singkat dari Bu Kiki. ibu berharap alina mau 
menginformasikan hal ini kepada teman-temanmu 
yang lain. Salam! n

n kisspng.com

Edisi III, Agustus 2019 Bastera 75



76 Edisi III, Agustus 2019Bastera

KLINIK sastra

sarman

Pertanyaan:
assalamualaikum. Ki, 

saya seorang siswa Smp 
di tanggamus. Saya mau 
bertanya tentang salah 
satu jenis sastra, yaitu 
sastra populer. apakah 
yang dimaksud dengan 
sastra populer itu? mohon 
penjelasannya, ya, aki. 
terima kasih
Surya Putra

Jawaban: 
Waalaikumsalam wr. 

wb. Sastra populer adalah 
sastra yang diciptakan 
pengarangnya dengan tujuan 
memenuhi tuntutan pasar 
kelas sosial menengah ke 
bawah saja. Sastra populer 
sering juga disebut sastra 
yang tidak mengandung 
pikiran yang baik. ia 
berbeda dengan sastra 

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!

KLINIK

sastra
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yang ideal, yakni sastra yang bukan sekadar 
mengeksploitasi bahasa sebagai medianya, 
melainkan juga harus mengandung aspek 
estetika atau keindahan makna, baik dalam 
arti imajinasi, rasa, maupun pikiran (filsafat). 
oleh karena itu, sastra yang tidak mengandung 
aspek-aspek ideal tersebut dianggap rendah. 

Sebuah sastra dikatakan baik atau 
berkualitas ketika karya sastra tersebut 
dibaca oleh pembaca sastra. pembaca sastra 
tersebut tidak akan langsung bisa memahami 
maksud atau pesan si pengarang yang 
tertuang di dalam karya sastranya. ia 
memerlukan waktu untuk 
memikirkan dan mencerna maksud 
karya sastra itu. hal itu terjadi 
karena bahasa kesastraan yang 
digunakan oleh si pengarang 
memiliki tingkatan yang tinggi. 
pengarang memiliki selera 
konotasi bahasa yang bagus 
dalam karyanya. Semakin 
tinggi nilai sastra pada sebuah 
karya sastra, semakin tinggi 
pula nilai jualnya. 

Sastra populer dapat 
berkaitan dengan keadaan 
perekonomian masyarakat. 
Kita ketahui bahwa kondisi 
perekonomian masyarakat di 
indonesia tidak merata. Kondisi 
ini lebih didominasi oleh masyarakat 
dengan ekonomi tingkat menengah ke 
bawah. Dengan keadaan perekonomian 
yang seperti itu, ketika seseorang ingin 
mendapatkan hiburan dengan cara 
menikmati sebuah karya sastra, ia pasti akan 
lebih memilih untuk membeli karya sastra, 
misalnya novel, yang harganya tidak mahal. 

Sebuah karya sastra yang dijual dengan harga 
murah dapat dikatakan sebagai sastra yang 
ringan. ini berarti bahwa karya sastra tersebut 
kurang berbobot dan kurang berkualitas. Karya 
itu hanya membicarakan hal-hal yang ringan 
sehingga mudah dicerna, seperti novel-novel 
dengan tema percintaan dan romantis yang 
sangat laris di kalangan remaja. Kadang-kadang 
tingkat pendidikan yang rendah yang disebabkan 
oleh keadaan perekonomian yang kurang 
menguntungkan itu juga berpengaruh terhadap 
selera sastra orang tersebut. untuk memahami 

sebuah karya sastra dengan nilai sastra yang 
tinggi dan dijual dengan harga yang tinggi juga, 
orang tersebut akan cenderung malas. ia merasa 
tidak perlu membeli karya sastra yang mahal dan 
sulit dicerna. 

Demikianlah penjelasan mengenai sastra 
populer. Semoga penjelasan ini dapat 
menambah wawasan, ya. Salam! n

n kisspng.com
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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 II, april 2019
1. Faraz
    (safaraz2009@gmail.com)
2. andini 
    (rizkimayara@gmail.com)
3. ramadhan 
    (ramadhanok@gmail.com)

PErTaNYaaN MENdaTar 
4. penulis novel Cantik itu Luka
6. telepon genggam
8. tidak peduli; masa bodoh
9. Kain khas Lampung
10. Buruk muka cermin ….
12. Selesai
15. Satelit yang mengitari bumi
17. tanda baca akhir kalimat
19. tiga hari kemudian

PErTaNYaaN MENUrUN
1. tidak (arab)
2. up to date
3. Kata sapaan
5.  Komplain
7. Sistem administrasi 
manunggal Satu atap
11. tidak hadir
12. ambigu
13. Lancar (antonim)
14. email
16. mahkota khas Lampung
18. penutup rumah
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Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)

Dina ardian (08121878334)

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

ramlan andi (081379653810)

saksi Ahli Bahasa di Kepolisian

Kiki Zakiah nur (082183815323)

Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan

evi maha Kastri (085279491107)

Penyuntingan

ratih rahayu (08122317520)

Penyuluhan dan Konsultasi Kebahasaan 
dan Kesastraan

hasnawati nasution (081379130138)

Perpustakaan

Lain-lain

antonius endro S (082269016161)

m. andri Zulfadli (081279030001)

kaNTor BaHaSa laMPUNG

iNForMaSi laYaNaN 
kEBaHaSaaN daN kESaSTraaN 
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