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saLaM DarI reDaKsI

assalamualaikum, w.w.

apa kabar anda, para pembaca Bastera sekalian? 
alhamdulillah, Bastera sudah sampai pada edisi ke-5 
tahun ke-3. Semua ini tercapai berkat izin allah Swt., 

komitmen dari seluruh tim redaksi, serta dukungan dari para 
pembaca Bastera yang tidak sungkan memberikan saran dan 

masukan untuk meningkatkan kualitas majalah ini. 
Bastera tetap terbit tiga kali setahun, yaitu pada 
bulan april, agustus, dan desember. Sesuai 
dengan tujuan utama penerbitan Bastera, yaitu 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kantor Bahasa Lampung terkait pengembangan, 
pembinaan, dan pemasyarakatan bahasa dan 

sastra serta menyukseskan program prioritas 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

untuk meningkatkan literasi bangsa, edisi 
ini menyajikan artikel-artikel yang menarik 
dan memuat informasi kebahasaan dan 
kesastraan serta literasi dengan masif.

Bastera edisi ke-5 ini mengangkat tema 
utama tentang dongeng. Sejumlah artikel 

mengulas perihal dongeng, baik dongeng-dongeng dalam 
negeri maupun dongeng-dongeng luar negeri. namun, 
karena penerbitan edisi ini bersamaan dengan merebaknya 
kasus pendemi Covid-19, beberapa artikel juga membahas 
persoalan-persoalan kebahasaan yang terkait dengan 
penyakit yang ditimbulkan oleh sejenis virus yang disebut 
novel coronavirus atau virus korona (jenis) baru tersebut.

Sementara itu, sejumlah rubrik khusus yang membahas 
persoalan kebahasaan, kesastraan, dan literasi, baik bahasa 
indonesia maupun bahasa daerah yang disajikan bagi 
pembaca setia Bastera, tetap hadir dengan ulasan-ulasan yang 
menarik. Salah satunya, rubrik “Pandai Cawa Lampung” yang 
hadir sebagai bagian dari program konservasi dan revitalisasi 
bahasa Lampung yang saat ini mulai menunjukkan gejala 
kepunahan.

akhir kata, atas nama Kepala Kantor Bahasa Lampung 
dan tim redaksi, kami memohon maaf bila masih terdapat 
banyak kekurangan dalam Bastera edisi ke-5 ini. Kami tetap 
mengharapkan saran dan masukan dari pembaca setia Bastera 
untuk perbaikan pada edisi-edisi berikutnya. Semoga Bastera 
tetap dapat menjadi salah satu sumber informasi dan rujukan 
bagi semua Sahabat Bastera. Amin, ya rabbal alamin!

Salam hangat!

Tabik,P un!

Yanti Riswara
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C
hairil anwar, seorang penyair 
angkatan Pujangga Baru yang 
sangat terkenal menulis dalam 
sajaknya, “aku”; Kalau sampai 

waktuku, ‘ku mau tak seorang pun ‘kan 
merayu.... Sementara itu, ebiet g. ade, 
seorang penyanyi legendaris indonesia 
menulis, Kita mesti bersyukur bahwa kita 
masih diberi waktu.... dalam syair lagunya 
yang berjudul “Masih ada waktu”. Berapa 
pentingkah waktu untuk dinanti dan berapa 
berartikah waktu untuk disyukuri?

Tentu saja, waktu sangatlah penting bagi 
manusia. Banyak orang merasa kekurangan 
waktu karena terlalu banyak kegiatan yang 
harus dilakukan. Tidak sedikit dari mereka 
mengorbankan waktu istirahatnya untuk 
menyelesaikan beragam pekerjaannya. 
namun, banyak juga orang yang 
membiarkan waktunya terbuang percuma. 
Mereka tidak mengisi waktu mereka dengan 
kegiatan yang bermanfaat. 

waktu itu ibarat sebuah ruang yang dapat 
diisi atau dibiarkan kosong. ruang waktu 
itu bergerak dalam sebuah lintasan linear 
dari arah depan, melewati kita, lalu terus 
bergerak ke arah belakang. Pada setiap 
ruang itu terdapat kesempatan-kesempatan 
yang sangat berharga. Jika kesempatan-
kesempatan itu tidak digunakan, ruang 
waktu akan membawanya menjauh ke 

tempat yang tidak akan kita temui lagi. 
alangkah ruginya bila setiap ruang waktu 
kita berlalu tanpa dapat kita manfaatkan 
dengan baik. dalam sebuah hadis sahih 
dikatakan, rasulullah pernah bersabda, 
“Ada dua kenikmatan yang kebanyakan 
manusia lalai di dalamnya, yaitu kesehatan 
dan kesempatan (waktu luang)” (h.r. 
Bukhari).

Kehidupan ini sesungguhnya adalah titian 
waktu. Titian itu bermula saat kita lahir 
dan berakhir saat kita meninggal dunia. 
Titian itu merupakan titian sekali jalan dan 
tidak ada tempat perhentian di tengahnya. 
di sepanjang titian, terdapat penanda-
penanda yang memberi tahu sudah berapa 
panjang titian terlewati, misalnya detik, 
menit, jam, hari, bulan, dan tahun. di antara 
penanda-penanda itu, ada siang dan malam 
yang menjadi penanda paling nyata. 

allah Swt. berfirman dalam al Qur’an: “Dan 
Dia (pula) yang menjadikan malam dan 
siang silih berganti bagi orang yang 
ingin mengambil pelajaran atau orang 
yang ingin bersyukur” (Q.S. al Furqan: 62) 
dan ”Sesungguhnya dalam penciptaan 
langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda 
bagi orang-orang yang berakal” (Q.S. ali 
imran: 190).

Karena adanya pergantian siang dan 
malam, kita mengenal tiga istilah 
pembagian masa, yaitu hari kemarin, hari 

OasIs

Yanti Riswara

Waktu
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ini, dan hari esok. hari kemarin 
adalah masa yang sudah kita 
lalui. hari ini adalah masa 
sekarang yang sedang kita 
hadapi. Sementara itu, hari 
esok adalah masa depan yang 
mudah-mudahan akan 
kita jalani. Masa depan 
menjanjikan harapan; 
masa sekarang memberi 
kesempatan; dan masa 
lalu meninggalkan dua 
pilihan, yaitu kesuksesan 
dan kegagalan. oleh sebab 
itu, jika kita menginginkan 
kesuksesan, bangunlah 
harapan di masa depan dan 
gunakan kesempatan yang 
kita miliki di masa sekarang 
untuk menggapai apa yang kita 
inginkan tersebut. 

Hasan Bashri rahimahullah 
berkata, “Kehidupan manusia itu 
hanya tiga hari, yaitu kemarin, 
hari ini, dan besok. Kemarin 
telah berlalu bersama dengan 
apa yang ada di dalamnya, 
sedangkan hari esok, mudah-
mudahan Anda menemuinya. 
Ada pun hari ini adalah milikmu, 
maka beramallah (berbuatlah 
sesuatu yang baik) di dalamnya.”

dari perkataan imam asy-Syafi’i, 
kita dapat menyimpulkan bahwa 
kita harus menggunakan waktu 
untuk kebaikan dan kebenaran. 
waktu dapat menjadi pedang 
yang sangat tajam untuk 
menaklukkan kebatilan. akan 
tetapi, waktu dapat juga menjadi 
senjata makan tuan jika kita 
tidak mampu menguasainya. 

Perkataan imam asy-Syafi’i ini 
selaras dengan firman allah Swt. 
“Demi masa; Sesungguhnya 
manusia itu benar-benar dalam 
kerugian, kecuali orang-orang 
yang beriman dan beramal saleh 
serta saling menasihati dalam 
kebenaran” (Q.S. al ashr: 1—3). 

Tiga ayat al Qur’an itu 
menegaskan bahwa kita harus 
memanfaatkan waktu hidup di 
dunia untuk menyempurnakan 
keimanan, melakukan amal 

saleh, dan saling mengingatkan 
sesama manusia dalam 
kebenaran agar kita tidak 
menjadi orang yang merugi 
atau celaka karena lalai 
memanfaatkan waktu selama 
hidup di dunia. Sungguh allah 
Swt. Mahabenar dengan segala 
firman-nya.

“waktu adalah kesempatan,” 
kata pejuang; 

“waktu adalah uang,” kata 
pengusaha;

“waktu adalah perjalanan,” 
kata petualang; dan 

“waktu adalah 
harapan,” kata 
pujangga.

Seperti itulah 
waktu, menjadi 
sesuatu 
yang sangat 
berharga bagi 
setiap orang. 
waktu menjadi 
kesempatan 
bagi orang yang 
berjuang keras dalam 

mencapai cita-citanya. waktu 
akan mengalirkan uang bagi 
orang yang memanfaatkannya 
untuk berusaha (berbisnis). 
Seorang petualang terus 
berjalan menelusuri lorong 

waktu untuk mencapai 
tujuan hidupnya 

(kesuksesan dan 
kesempurnaan). 
Sementara itu, 
pujangga terus 
membangun 

harapan-harapan 
yang indah dalam 

setiap waktunya untuk 
dipersembahkan bagi 

orang-orang tercinta. 

Sebagai penutup, ada satu 
lagi hadis yang menggambarkan 
begitu berharganya waktu bagi 
manusia. dari amru bin Maimun 
bin Mahran, nabi Muhammad 
Saw berkata kepada seorang 
pemuda dan menasihatinya, 
“Jagalah lima hal sebelum lima 
hal! waktu mudamu sebelum 
datang masa tuamu, waktu 
sehatmu sebelum datang 
masa sakitmu, waktu luangmu 
sebelum datang masa sibukmu, 
waktu kayamu sebelum 
miskinmu, dan hidupmu sebelum 
matimu.”

Jadi, bagaimana 
hakikat waktu bagi 

anda? n

Waktu sangatlah penting bagi manusia. Banyak orang merasa kekurangan waktu karena terlalu banyak kegiatan yang harus dilakukan.
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d
ari jauh, permukiman 
padat terlihat 
menyelimuti bukit. 
Bangunan rumah-

rumah itu terhampar sampai 
ke sempadan sungai yang 
membatasi kampung. Setiap 
jengkal tanah di daerah 
yang berada di jantung Kota 
Bandarlampung ini seolah 
sudah beralih fungsi menjadi 
permukiman, pasar, pabrik, 
dan bangunan lainnya. 
Bahkan, karena sangat padat, 
hanya kendaraan roda dua 
yang bisa digunakan untuk 
menjangkau jauh ke dalam 
permukiman tersebut. 

Lokasi ini bernama Pasir 
gintung. daerah yang kini 
sudah definitif menjadi 
kelurahan ini adalah tanah 
kelahiranku. Siapa sangka 
bahwa dahulu daerah ini 

adalah hutan belantara yang 
dibelah oleh sungai yang 
meliuk indah.

aku mengetahuinya 
langsung dari almarhumah 
nenek. nenek kerap mengajak 
anak-cucunya berkumpul 
di amben bambu. Sambil 
menikmati timus atau 
singkong rebus, nenek 
memberi kami nasihat-nasihat 
lewat dongeng. Salah satu 
dongeng yang kuingat adalah 
cerita asal-usul Pasir gintung.

nenek yang sejak tahun 
1900-an sudah menetap di 
daerah itu amat mengerti 
seluk-beluk dan perubahan 
apa yang terjadi di tanah 
kelahiran kami. Saat nenek 
kecil, Pasir gintung masih 
dipenuhi hutan dengan 
pepohonan besar yang 
menjulang. di tengah 
belantara, terdapat sungai 
besar yang memiliki jeram air 
yang deras. 

Selain dihiasi bebatuan 
besar, sungai jernih itu 
dialasi oleh pasir putih yang 
begitu bersih. Bibir sungai 
juga tampak rimbun dengan 
tumbuhan kayu besar 
bernama pohon gintung—
ada beberapa orang yang 
menyebutnya pohon kerinjing 
(Bischofia javanica). Karena 
anugerah-nya yang indah 
itulah, daerah itu dinamakan 
Pasir gintung hingga 
sekarang.

di sela-sela cerita, nenek 
selalu menyelipkan pesan 
moral. Soal tanah kelahiran 
kami, nenek ingin kami 
mensyukuri anugerah allah 
dengan senantiasa merawat 
alam agar tetap lestari, hijau, 
dan bersih agar kita terhindar 
dari bencana. 

Pesan itu yang kami pegang 
hingga sekarang. Saat lahan-
lahan kebun di Pasir gintung 
sudah dipenuhi berbagai 

Chairil Anwar

refLeKsI

Mewariskan 
Nilai Luhur 
melalui 
Dongeng
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bangunan, tanah nenek masih 
teduh menghijau. Meskipun 
tak ada lagi pohon gintung, 
batang-batang akasia dan 
mahoni cukup membuat tanah 
berbukit kami tetap terjaga 
keasriannya. 

Pembentuk Karakter Anak
dongeng tidak pernah lepas 

dari dunia anak. rajutan cerita 
yang dibangun dari imajinasi ini 
terkadang diselipi sisi humor 
atau aksi heroik sang tokoh 
protagonis. apabila dongeng 
dibawakan dengan gaya 
bercerita yang mengalir, 
mereka akan saksama 
mengikuti alur kisahnya 
hingga usai. 

Sebagai bukti 
ketertarikan mereka, 
anak biasanya akan terus 
bertanya tentang cerita 
di sela-sela orang tua 
berkisah. antusiasme mereka 
itulah yang mesti dimanfaatkan 
orang tua untuk menyelipkan 
nilai-nilai luhur kepada anak-
anak agar mereka menjadi 
pribadi yang berkarakter. 

dengan dongenglah hati 
sang anak akan menjadi 
lembut, mudah tersentuh, 
serta tumbuh rasa simpati 
dan empati. Mereka akan 
cenderung meniru lakon tokoh 
baik dalam dongeng yang 
akan berdampak terhadap 
pendidikan akhlak anak. di 
sisi lain, ketika sang anak 
menyimak dan merespons 
runutan cerita, saat itu pulalah 
ada kedekatan emosional yang 
terbangun antara orang tua 
dan sang anak. 

rasulullah Saw yang terkenal 
sebagai sosok penyayang 
ternyata juga gemar bercerita 
di hadapan anak-anak. dalam 
sebuah tulisannya, dosen uin 
Sultan Maulana hasanuddin, 
Banten, M. Ishom el-Saha, 
mengatakan bahwa salah satu 

dongeng yang sering diceritakan 
oleh rasul adalah cerita tentang 
bocah ajaib. dongeng itu selalu 
dikenang oleh sahabat-sahabat 
nabi seperti Suhaib.

Suhaib menuturkan—dalam 
hadis yang diriwayatkan 
oleh imam Muslim—bahwa 
rasulullah pernah bercerita 
tentang seorang bocah ajaib 
di masa lampau. raja zalim 
yang ingin menjadikan anak ini 
sebagai kader penyihir justru 
dibuat murka, karena sang 

anak ajaib 
malah 
lebih dekat 
dengan ilmu tauhid.

alih-alih menjadikan dia 
tangan kanan sang raja yang 
tidak mengenal Tuhan itu, 
dengan izin allah, sang anak 
ajaib justru menjadikan rakyat 
dan banyak pejabat kerajaan 
memeluk islam. 

ada nilai tauhid yang terus 
hidup selama dongeng ini 
disampaikan. Sementara itu, 
ada ribuan dongeng lain yang 
sarat dengan nilai-nilai moral 
yang mestinya sampai kepada 
generasi muda kita. oleh sebab 
itu, pada zaman yang lekat 
dengan digitalisasi seperti 
sekarang, langgam dongeng 
harus terus bergema. 

Peran Pemerintah
Fungsi sastra lisan ini 

cukup menjadi perhatian oleh 

pemerintah. dongeng menjadi 
salah satu ikhtiar negara untuk 
menggapai tujuan gerakan 
Literasi nasional. Sebagai 
bentuk dukungan, pemerintah 
bahkan menetapkan 28 
november sebagai hari 
dongeng nasional. Momen ini 
semestinya menjadi tonggak 
prasasti bagi kita untuk terus 
melestarikan budaya turun-
menurun ini.  

Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan ri nadiem anwar 
Makarim juga melihat dongeng 

dengan sikap positif lewat 
kegiatan Mendongeng 
Bersama Mendikbud, 
di Perpustakaan 
Kemendikbud, 
Jakarta. dalam acara 

itu, Menteri nadiem 
menyatakan bahwa 

dongeng bermanfaat untuk 
membangun imajinasi 

anak yang dapat membantu 
kesuksesan mereka kelak di 
masa depan.

Masa depan bangsa ada 
dalam genggaman generasi 
muda kita. Tantangannya, 
kini kita hidup di zaman yang 
seolah-olah tanpa sekat; tanpa 
jarak. gempuran budaya asing 
dari luar dapat dengan mudah 
memengaruhi sikap mereka.

Tentu, fenomena ini 
melahirkan pekerjaan rumah 
yang besar bagi kita semua. 
dalam diri anak, harus benar-
benar ditanamkan akhlak dan 
kepribadian luhur yang dapat 
menyaring pengaruh negatif 
dari budaya asing itu.

dongeng dengan segala 
bentuk dan medianya menjadi 
salah satu wadah bagi kita untuk 
mewariskan nilai-nilai akhlak 
pada anak. Tentu, usaha ini akan 
bermuara pada pembentukan 
karakter anak yang bisa 
membawa mereka menjadi 
estafet cita-cita bangsa. n

Pada zaman yang lekat dengan digitalisasi seperti sekarang, langgam dongeng harus terus bergema.
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LIPUtaN UtaMa

T
idak berlebihan kiranya 
jika program pelindungan 
bahasa dan sastra daerah 
yang dilaksanakan Badan 

Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa (Badan Bahasa)—sebagai 
sebuah organisasi dalam unit 
utama di Kemendikbud—harus 
mempunyai orientasi dan 
standar yang jelas. dalam 
lingkup perundang-undangan, 
pelindungan bahasa dan sastra 
di indonesia sudah memiliki 
dasar orientasi dan standar yang 
dianut. undang-undang dasar 
negara republik indonesia 1945 
(uud 1945) telah menempatkan 
pelindungan bahasa dan sastra 
daerah sebagai amanat konstitusi 
dan bukti kehadiran negara dalam 
menghormati dan memelihara 
bahasa dan sastra daerah. 

di dalam uud 1945, Pasal 
32, disebutkan bahwa negara 
menghormati dan memelihara 
bahasa daerah sebagai kekayaan 
budaya nasional. dasar orientasi 
dan standar itu kemudian secara 
orientatif diatur dalam undang-
undang republik indonesia 
nomor 24 Tahun 2009 (uu ri 
no. 24/2009) dan Peraturan 
Pemerintah nomor 57 Tahun 
2014 (PP no. 57/2014). di 
dalam uu ri no. 24/2009, Pasal 
41 dan 42, misalnya, standar 
pelindungan dilakukan melalui 
upaya menjaga dan memelihara 
kelestarian bahasa dan sastra 
dengan tindakan penelitian, 
pengembangan, pembinaan, dan 
pengajarannya.

Salah satu program utama 
Badan Bahasa dalam pelindungan 
bahasa dan sastra daerah di 
indonesia diorientasikan pada 
pencapaian sasaran strategis 

“meningkatnya jumlah bahasa 
dan sastra yang terlindungi”. 
untuk mencapai sasaran tersebut, 
Badan Bahasa menstandarkan 
lima program pelindungan 
dalam aktivitas (1) pemetaan, (2) 
kajian vitalitas, (3) konservasi, 
(4) revitalisasi, serta (5) registrasi 
bahasa dan sastra.

untuk diketahui, pemetaan 
di tempat merupakan langkah 
pertama yang perlu dilakukan 
sebelum melakukan pelindungan 
bahasa dan sastra selanjutnya. 
Pemetaan ini sangat penting 
dilakukan untuk menjelajahi 
berbagai kemungkinan fungsi 
bahasa dan sastra (ranah 
penggunaan), akuisisi (transmisi 
lintas generasi), kebijakan 
pemerintah mengenai penetapan 
status dan korpus bahasa, serta 
bahan pertimbangan untuk 
melakukan langkah-langkah 
pelindungan terhadap bahasa 

Orientasi dan Standardisasi 
Pelindungan Bahasa dan Sastra 

di Indonesia
Ganjar Harimansyah
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pada suatu kelompok masyarakat.
Sehubungan dengan itu 

pula, Badan Bahasa secara 
berkesinambungan memantapkan 
orientasi dan standardisasi 
pelaksanaan pelindungan bahasa 
dan sastra daerah kepada Balai 
dan Kantor Bahasa sebagai unit 
pelaksana teknis (uPT) Badan 
Bahasa di seluruh indonesia. 
Kemantapan orientasi dan 
standardisasi itu pada akhirnya 
diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan perbedaan proses, 
cara, teknis, dan pelaporan 
kegiatan pelindungan bahasa dan 
sastra di setiap Balai dan Kantor 
Bahasa. 

oleh karena itu, Pusat 
Pengembangan dan Pelindungan 
Bahasa dan Sastra (Pusbanglin) 
Badan Bahasa mengadakan 
kegiatan orientasi dan 
Standardisasi Pelaksanaan 
Pelindungan Bahasa dan Sastra 
Tahun 2020 bagi anggota tim 
pelindungan dari Balai dan Kantor 
Bahasa pada tanggal 2—6 Maret 
2020 di hotel grand Savero 
Bogor, Jawa Barat. 

Kegiatan yang kedua kalinya 
dilaksanakan itu dihadiri oleh 
59 peserta yang merupakan 
perwakilan dari Balai dan Kantor 
Bahasa se-indonesia. dengan 
acara ini, diharapkan setiap tim 
pelindungan di seluruh provinsi 
memiliki pemahaman yang 
sama tentang orientasi program 
pelindungan bahasa dan sastra. 
Selain itu, kegiatan ini dijadikan 
sarana untuk menyamakan 
persepsi, bertukar informasi, 
sekaligus sebagai bahan 
evaluasi tentang standar-standar 
teknis pelaksanaan kegiatan 
pelindungan bahasa dan sastra di 
daerah. 

Kegiatan orientasi dan 
Standardisasi Pelaksanaan 
Pelindungan Bahasa dan Sastra 
Tahun 2020 dibuka oleh Plt. 
Kapusbanglin, dr. hurip danu 
ismadi, M.Pd. dalam kesempatan 

itu, beliau mengatakan bahwa, 
“Semua program kerja yang 
telah disusun Badan Bahasa 
akan berhasil dengan baik bila 
dilaksanakan secara konsisten 
dan berkesinambungan. Saya 
sangat berharap suatu saat nanti 
Badan Bahasa kaya dengan data 
dan kegiatan pelindungan bahasa 
dan sastra.”

dalam kegiatan orientasi dan 
standardisasi itu, para peserta 
yang hadir berdiskusi tentang 
program-program pelindungan 
yang akan dilaksanakan di tiap 
Balai dan Kantor Bahasa pada 
tahun 2020—2024. Peserta juga 
dibekali materi terkait dengan 
praktik baik kegiatan pelindungan, 

mulai dari pemetaan, kajian 
vitalitas, konservasi, revitalisasi, 
hingga registrasi bahasa dan 
sastra. 

Pemaparan praktik baik dari 
hasil kerja pelindungan diharapkan 
dapat memberikan gambaran 
ideal tentang pelaksanaan 
kegiatan pelindungan bahasa dan 
sastra. Berbagai hal baik yang 
dijadikan contoh oleh Pusbanglin 
Bahasa dan Sastra itu dapat juga 
dijadikan acuan Balai dan Kantor 
Bahasa untuk mengembangkan 
praktik baiknya sendiri sesuai 
dengan kondisi dan situasi di 

daerah kerja masing-masing. 
Selain itu, ada pula pemberian 
materi dan praktik dokumentasi 
pelindungan bahasa dan sastra 
sebagai bahan publikasi kepada 
masyarakat.

Semua peserta sangat antusias 
mengikuti kegiatan ini. diskusi-
diskusi di ruangan sastra maupun 
bahasa sangat hidup karena tiap 
daerah memiliki masalah-masalah 
yang berbeda. diah Meutia 
harum, peserta yang mewakili 
Kantor Bahasa Lampung, 
mengatakan, “Kegiatan ini sangat 
bermanfaat karena saya jadi tahu 
langkah-langkah kerja dan hal 
yang harus dilakukan saat turun 
ke lapangan nanti”. 

Perlu diketahui, hingga 28 
oktober 2019, Badan Bahasa 
telah memetakan sebanyak 718 
bahasa daerah (tidak termasuk 
dialek dan subdialek) di indonesia. 
Bahasa di wilayah nusa Tenggara 
Timur, Maluku, Maluku utara, 
Papua, dan Papua Barat belum 
semua teridentifikasi. Jumlah hasil 
pemetaan tersebut tentunya akan 
bertambah seiring bertambahnya 
jumlah daerah pengamatan (dP) 
dalam pemetaan berikutnya. 
hasil Pemetaan Bahasa dapat 
dilihat di laman http://petabahasa.
kemendikbud.go.id. (gh)

11
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GeraI LaYaNaN KBL

P
ernahkah Sahabat 
Bastera memiliki 
masalah berkaitan 
dengan penggunaan 

tanda baca untuk suatu menulis 
iklan layanan masyarakat? 
Pernahkah Sahabat Bastera 
merasa kesulitan menentukan 
mana kata yang baku atau tidak 
baku saat membuat surat atau 
pengumuman? atau, apakah 
Sahabat Bastera seorang 
mahasiswa yang sedang 
merasa kesulitan dalam menulis 
tugas akhir karena kurangnya 
pengetahuan kebahasaan? 
Sering kali pertanyaan-
pertanyaan yang berkaitan 
dengan masalah kebahasaan 
itu muncul di media sosial dan 

berakhir dengan jawaban yang 
berbeda-beda. Bahkan, akhirnya 
penanya merasa bingung sendiri 
menentukan mana jawaban yang 
paling tepat.

nah, daripada “tebak-tebak 
buah manggis”, bila Sahabat 
Bastera mengalami permasalahan 
mengenai kebahasaan 
dan kesastraan, lebih baik 
mendiskusikannya dengan rekan-
rekan Kantor Bahasa Lampung 
yang memiliki jabatan sebagai 
peneliti dan penyuluh bahasa dan 
sastra. Mereka dengan senang 
hati akan membantu menjawab 
kesulitan atau permasalahan 
kebahasaan dan kesastraan yang 
Sahabat Bastera hadapi. 

Semenjak Kantor Bahasa 

Lampung (KBL) berdiri pada 
2004, KBL telah menyediakan 
layanan narasumber bagi 
instansi/lembaga, organisasi, 
maupun komunitas yang ingin 
mengadakan acara pelatihan, 
lokakarya, dan kegiatan 
pembinaan yang berkaitan 
dengan kebahasaan dan 
kesastraan. Layanan ini sesuai 
dengan tugas dan fungsi KBL 
dalam Surat Keputusan Menteri 
Pendidikan nasional nomor 
157/o/2003, yakni melakukan 
pembinaan, pengembangan, dan 
pelindungan bahasa dan sastra 
indonesia (dan daerah) di Provinsi 
Lampung. 

Sahabat Bastera dapat meminta 
narasumber atau penyuluh bila 
akan mengadakan kegiatan yang 
berkaitan dengan kebahasaan 
dan kesastraan dengan 
mengajukan surat permohonan 
yang ditujukan kepada kepala 
kantor. narasumber yang ditugasi 
kepala kantor biasanya dipilih 
berdasarkan kepakaran serta 
disesuaikan dengan topik yang 
akan diangkat dalam suatu 
kegiatan, misalnya diskusi sastra, 
seminar kebahasaan, pelatihan 

Narasumber Bahasa dan Sastra

gerai Layanan KBL adalah rubrik 
yang disediakan untuk memberikan 
informasi bagi Sahabat Bastera 
tentang semua layanan Kantor 
Bahasa Lampung. Pada edisi kali 
ini, Kakak yohana Shera akan 
menjelaskan salah satu layanan 
KBL, yaitu layanan narasumber. 
apa itu layanan narasumber? Mari 
kita cermati bersama!Yohana shera
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menulis cerpen, pelatihan 
menulis karya tulis ilmiah, dan 
sebagainya.

Selain melayani permintaan 
narasumber yang bersifat 
kelembagaan, instansi, ataupun 
organisasi, narasumber KBL 
pun pernah melayani konsultasi 
kebahasaan dan kesastraan yang 
bersifat perorangan. Beberapa 
mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 dari 
berbagai universitas ternama di 
negeri ini pun pernah meminta 
bantuan narasumber dari KBL. 
ada yang meminta bantuan untuk 

mengoreksi 

kesalahan 
berbahasa 
dalam tugas akhir (skripsi, 
tesis, dan disertasi), ada 
yang meminta bantuan 
narasumber KBL memberi 
masukan untuk penelitian 
yang akan dilakukan, dan ada 
pula yang mengonsultasikan 
hasil penelitiannya dengan 
membandingkan hasil-hasil 
penelitian yang telah dilakukan 
narasumber KBL. 

Selain menjadi narasumber di 
berbagai kegiatan yang diadakan 
oleh KBL, instansi/lembaga, 
maupun komunitas, teman-
teman narasumber KBL memiliki 
pengalaman menjadi narasumber 
di berbagai media massa lokal 
maupun nasional. di media cetak 
lokal, para narasumber sering 
mengisi rubrik kebahasaan “Laras 
Bahasa” di harian Lampung Post, 
sebagai pengulas karya siswa 
di rubrik “Sastra Milik Siswa” 

Radar Lampung, serta penulis 
untuk berbagai rubrik di majalah 
Bastera (majalah terbitan Kantor 
Bahasa Lampung) ini. Karya-
karya narasumber KBL juga 
pernah terbit di media massa 
daerah lain seperti di harian 
Haluan (Padang), harian Rakyat 
Sultra (Sulawesi Tenggara), 
Riau Post (Pekanbaru), Majalah 
Pusat (majalah terbitan Badan 
Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa), dan banyak lagi lainnya. 

Selain itu, narasumber KBL 
memiliki jadwal untuk siaran 
di rri Pro-4 Lampung dalam 
program Pembinaan Bahasa 

dan Sastra indonesia yang 
bisa disimak setiap 

hari Kamis pukul 
15.00—16.00. di 
media televisi, 
Sahabat Bastera 
bisa menyaksikan 
narasumber KBL 

berbagi ilmu di 
program Pembinaan 

Bahasa dan Sastra yang 
ditayangkan oleh radar TV 

secara langsung pada hari Kamis 
minggu ketiga setiap bulan pukul 
17.00 dan di program warung 
Kopi yang ditayangkan oleh 
TVri Lampung secara langsung 
pada hari Selasa minggu ketiga 
setiap bulan pukul 17.00—18.00. 
Layanan narasumber sejenis ini 
terbuka bagi media-media lain 
yang ingin mengadakan kerja 
sama terkait pembinaan bahasa 
dan sastra.

Perlu Sahabat Bastera ketahui 
bahwa mulai tahun ini KBL juga 
telah bekerja sama dengan 
universitas Lampung (unila) terkait 
pengadaan pengajar bahasa 
indonesia. Para narasumber 
diminta untuk memberikan 
materi Mata Kuliah umum (MKu) 
Bahasa indonesia. Materi yang 
diberikan sangat bermanfaat 
bagi mahasiswa untuk penulisan 
karya ilmiah dan juga tugas 
akhir mahasiswa sebagai syarat 

kelulusan. Materi MKu yang 
diajarkan antara lain pengenalan 
ejaan bahasa indonesia, 
pemahaman kalimat efektif dan 
tidak efektif, penyusunan dan 
pengembangan paragraf, dan 
pembuatan kerangka karangan 
untuk karya ilmiah.

Kalau kampus Sahabat Bastera 
ingin mendapat bimbingan 
atau pengajaran seperti unila, 
Sahabat Bastera dapat meminta 
narasumber atau pengajar dari 
KBL. Sahabat Bastera pun dapat 
menyampaikan kebutuhan 
dan topik bahasan yang 
diperlukan, narasumber tentu 
akan menyiapkan materi sesuai 
dengan permintaan. hampir 
semua narasumber memiliki 
kemampuan untuk membawakan 
materi penulisan karya ilmiah 
karena itulah tugas dan fungsi 
pokok mereka sebagai peneliti 
dan penyuluh kebahasaan.

Saat ini, KBL memiliki 13 
narasumber yang terdiri atas 
7 orang yang memiliki jabatan 
sebagai peneliti pertama dan 
6 orang peneliti muda dengan 
kepakarannya masing-masing. 
Para narasumber merupakan 
lulusan magister dari berbagai 
universitas terkemuka dalam 
dan luar negeri. Jika suka 
membaca jurnal kebahasaan 
dan kesastraan, baik jurnal 
yang sudah maupun belum 
terakreditasi, kajian-kajian ilmiah 
para narasumber dapat Sahabat 
Bastera temukan. 

Selain mengirimkan surat 
secara resmi yang ditujukan ke 
kepala KBL, untuk memanfaatkan 
layanan narasumber ini, Sahabat 
Bastera dapat menghubungi 
Kantor Bahasa Lampung melalui 
telepon atau media sosial. Selain 
itu, Sahabat Bastera juga dapat 
datang langsung ke kantor 
kami yang terletak di Kompleks 
gubernuran, Jalan Beringin ii no. 
40 Telukbetung, Bandarlampung. 
Salam! n
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d
unia sastra tidak bisa 
dilepaskan dari sejarah 
dunia arab yang penuh 
romantika. dunia arab 

pun bergema tatkala muncul 
seorang sastrawan berbangsa 
arab yang berhasil memperoleh 
anugerah nobel dalam bidang 
sastra pada usianya yang tidak 
lagi muda (77 tahun). Beliau 
adalah najib Mahfuz abdul aziz 
ibrahim Basya, satu-satunya 
sastrawan dari arab yang telah 
mengharumkan kekusastraan 
arab, khususnya, melalui 
penghargaan bergengsi ini. 

Beliau dilahirkan pada 15 
desember 1911 di Bandar 
gamalia, daerah pinggiran Kairo, 
Mesir, dan wafat di kota yang 
sama pada 30 agustus 2006. 
Keluarganya tergolong miskin 
dan tidak mengecap pendidikan 
yang memadai. ayahnya seorang 
pegawai bergaji rendah yang 
kemudian beralih pekerjaan 
menjadi pedagang.

najib mulai duduk di 
bangku sekolah dasar (Sd) 
pada 1917. Pada tahun 1924 
beliau memasuki sekolah 
lanjutan (SMP). Beliau 
beruntung karena pada 
1930 mendapat kesempatan 
untuk melanjutkan studinya 
di Jurusan Filsafat islam, 
universitas Kairo. Masa 
studinya dirampungkan dalam 
waktu tiga tahun hingga 
akhirnya beliau mendapat 
syahadah (sertifikat) sarjana 
filsafat pada tahun 1933.

Pada 1936—1939, najib 
bekerja di almamaternya sebagai 
staf sekretaris universitas. 
Beliau juga pernah bertugas 
di Kementerian agama dan 
urusan waqaf hingga tahun 
1964. Pada tahun yang 
sama, beliau menjadi 
direktur Pengawasan 
Seni. Selanjutnya, pada 
1957 beliau menjadi 
direktur Lembaga 
Perfilman nasional Mesir 
dan pada 1965  menjadi 
anggota dewan Tinggi 
Perlindungan Seni dan 
Sastra. Pada 1965—1971, 
beliau menjadi Penasihat 
Menteri Kebudayaan 
Mesir. Setelah itu, beliau 
memutuskan untuk 
pensiun dan kembali 
mendalami minat dan 
bakatnya dalam bidang 
tulis-menulis dengan 
menjadi editor sastra 
pada surat kabar terkenal 
milik Pemerintah Mesir 
(Al-Ahram).

Selama hidupnya, najib 
telah menulis 70 cerita 
pendek, 45 karya fiksi, 
dan lebih dari 30 naskah 
drama. hingga saat ini, hasil 
karyanya telah diterjemahkan 
ke berbagai bahasa dunia, 
termasuk bahasa indonesia. 
Beliau memublikasikan hasil 
karya pertama, yaitu Al Mishr-Al-
Qadimah (1932), ketika berumur 
21 tahun. Sejak saat itu, beliau 
berturut-turut menghasilkan 
karya lainnya yang luar biasa, 
seperti Hams Al-Junun (1938), 
Abats Al-Akdar (1939), Redouvis 

(1943), dan Kisah Kifah Thibah 
(1944). Karya-karya tersebut 
sering dianggap sebagai akhir 
aliran romantisme najib. 

najib kemudian melanjutkan 
kepiawaiannya dalam bidang 

sastra dengan menulis Al-Qahirah 
Al-Jadidah (1945), Khan Al-
Khalili (1946), Zuqaq Al-Midaq 
(1947), As-Sarab (1948), dan 
Bidayah wa Nihayah (1949). hasil 
karyanya ini menandai perubahan 
gaya bertuturnya dari aliran 
romantisme menjadi realisme. 

Pada 1956—1957, najib 
menulis triloginya, yaitu Baina 
Al-Qasrain, Qasr Asy-Syauq, dan 
As-Sukriyyah. Trilogi setebal 1500 

jeNDeLa DUNIa

Legenda sastra 
dari Negeri Seribu Menara
dedi supriyanto
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halaman inilah yang akhirnya 
menjadikan beliau sebagai 
peraih anugerah nobel Sastra 
yang diterimanya pada tanggal 
13 oktober 1988 dari akademi 
Sastra internasional di Swedia. 
Beberapa tahun sebelumnya 
beliau bahkan telah memperoleh 
berbagai penghargaan, di 
antaranya Penghargaan Sastra 
dari Pemerintah Mesir (1968), 
Penghargaan Decoration of 
Republic of The1st Order (1972), 
dan Penghargaan Collar of The 
Nile which is The Highest Order 
in Egypt (1988).

Tahun 1960, najib menulis 
Aulad Haratina. novel yang 
panjang ini terbagi dalam lima 
bagian, yaitu Adham, Jabal, Irfah, 
Rifa’ah, dan Qasim. Penulisan 
serial novel ini menggambarkan 
arah baru gaya penulisannya, 
yakni aliran Simbolisme-Filosofis. 
Beberapa hasil karyanya yang 
juga bermuatan aliran ini adalah 
Al-Liss wa Al-Kilab (1961), As-
Samman wa Al-Kharif, Dunya 
Allah (1962), Ath-Thariq (1964), 
Bait Sayyi’ As-Sum’ah dan 
Asy-Syihaz (1965), dan Sarsarah 
Fauza an-Nil (1966). 

Pertengahan 1967 sampai 
1969, najib menorehkan cerpen-
cerpennya dengan merespons 
persoalan keagamaan, 
nasionalisme Mesir, dan 
politik. Semua ini dapat dilihat 
dalam Khimarah Al-Qiththi 
Al-Aswad, Tahta Al-Mizallah, 
dan Qisytamar (1969), Hikayah 
Bi La Bidayah Wa La Nihayah 
dan Syahru Al-’Asal (1971), 
Al-Maraya (1972), Al-Hubbu 
Tahta Al-Mathar (1973), 
Al-Karnak (1974), Hikayat 
Haratina, Qalbu Al-Lail, dan 
Hadhrat Al-Muhtaromi (1975), 
Milhamah Al-Harafisy (1977), 
Al-Hubbu Fauqa Hadhbat 
Al-Haram dan Asy-Syaithan 
(1979), Ashru Al-Hubbi (1980), 
dan Afrah Al-Qubbah (1981).

Pada 1994, najib mengalami 
percobaan pembunuhan yang 
dilakukan oleh anggota kelompok 
militan. Beliau mendapat tikaman 
di bagian leher. Kejadian ini 
membuat tangan kanannya 
hampir mengalami kelumpuhan. 
Beruntung, beliau masih dalam 
perlindungan Tuhan yang 
menguasai kehidupan. 

Seiring dengan berjalannya 
waktu, kesehatan najib pun mulai 
menurun hingga akhirnya tiba 
saatnya allah yang Mahakuasa 
memanggilnya. Beliau meninggal 
dunia setelah beberapa hari 
dirawat di rumahnya. 

Saat beliau wafat, Mesir pun 
sangat berduka. Sebuah upacara 
militer berlangsung di Masjid ali 
rasydan Kairo untuk melepas 
dan menghormati kepergiannya. 
Jasad sastrawan berusia 95 
tahun itu disemayamkan di 
serambi masjid dengan diselimuti 
bendera Mesir. Pada 
saat itu, Presiden husni 
Mubarak memimpin 
upacara dan 

menyampaikan pidato pelepasan. 
Beberapa stasiun televisi 
menyiarkan peristiwa tersebut 
secara langsung ke seluruh 
pelosok negeri.

Kini masyarakat dunia yang 
ingin mengenang dan mengenal 
sosok najib dapat datang ke 
Museum dan Pusat Kreativitas 
najib Mahfuz untuk melihat 
karya-karyanya. Museum yang 
menempati sebuah gedung 
dua lantai di distrik gaamaliya 
Kairo ini secara resmi dibuka 
pemerintah Mesir sekitar 13 
tahun setelah 
kematian sang 
legenda. n
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PrOfIL

S
ahabat Bastera, rubrik 
profil kali ini akan 
menampilkan dr. hurip 
danu ismadi, M.Pd. 

atau kerap dipanggil Pak danu. 
Beliau adalah Plt. Kepala Pusat 
Perlindungan Bahasa dan Sastra, 
Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.
riwayat Pendidikan 
dan Kegemaran

Pak danu lahir pada 5 oktober 
1961 di sebuah desa yang asri 
di Kabupaten Sukoharjo, Jawa 
Tengah. Beliau menghabiskan 
masa kecil dan menyelesaikan 
pendidikan dari sekolah dasar 
hingga menengah atas di kota 
kelahirannya. Setelah lulus dari 
SMea di Sukoharjo, Beliau 
melanjutkan pendidikan di 
Jurusan Pendidikan Sosial iKiP 
yogyakarta dan berhasil lulus 

Dr. HUrIP DaNU IsMaDI, M.PD.

Semua program kerja 
yang telah disusun BPPB 

akan berhasil dengan 
baik apabila dilaksanakan 

secara konsisten dan 
berkesinambungan. Saya 

sangat berharap suatu saat 
nanti BPPB kaya dengan data 

dan kegiatan pelindungan 
bahasa dan sastra.

Menjaga dan Melindungi 
Warisan Bangsa 

melalui Pelindungan 
Bahasa dan Sastra
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pada 1987. 
Mungkin karena kelahirannya 

bertepatan dengan hari aBri, ia 
mempunyai tekad yang kuat dalam 
belajar dan bekerja. Tekadnya untuk 
memperoleh pendidikan setinggi-
tingginya telah memacunya untuk 
melanjutkan pendidikan S-2 di 
iKiP negeri Jakarta dan ia berhasil 
menyelesaikannya pada 1998.  

Beberapa tahun setelah berhasil 
menyandang gelar magister 
pendidikan, beliau pun mendaftar 
di Program doktoral Pascasarjana 
universitas negeri Jakarta demi 
memenuhi hasratnya untuk terus 

menimba ilmu. Beliau memilih Prodi 
Penelitian dan evaluasi Pendidikan 
(PeP) dan berhak menyandang gelar 
doktor pada 2004.

Sejak kecil Pak danu rajin 
berolahraga. Beliau menyukai 
tenis meja dan sepak bola. 
Kegemarannya pada tenis meja 
membawanya meraih Piala 
Menpora. Beliau menjadi pemenang 
ketiga untuk kategori eksekutif. Tenis 
meja pula yang mengantar Pak 
danu menjadi ketua PTM (Persatuan 
Tenis Meja) Kemendikbud hingga 
kini.

Keluarga Penyemangat Kerja
Pak danu adalah anak tertua 

dari delapan bersaudara. ayahnya 

seorang guru sekolah dasar yang 
kemudian menjadi kepala sekolah. 
Saat menjabat sebagai kepala 
sekolah, ayah beliau juga mendapat 
amanah sebagai kepala desa. 
ayahnya pekerja keras adalah sosok 
yang menjadi anutan baginya dan 
seluruh warga desanya. Petuah 
ayahnya yang selalu diingatnya 
adalah tekun belajar, berdoa, 
dan selalu berjuang untuk meraih 
pendidikan setinggi mungkin. 

ibu bagi Pak danu laksana bahan 
bakar penyemangat anak-anaknya 
dalam meraih impian. Sebagai anak 
tertua, sang ibunda meminta beliau 

untuk menjadi anutan bagi ketujuh 
adiknya, baik dalam beribadah, 
belajar, maupun bekerja. itu juga 
yang selalu terngiang di telinganya 
hingga kini dan selalu menjadi 
penopang semangatnya.

Keluarga Pak danu menekankan 
pentingnya pendidikan agama. 
Karena itulah, ketika kecil, beliau 
mengaji di musala K.h. Syarwani, 
seorang kiai yang sangat sabar 
ketika menghadapi anak-anak yang 
belajar mengaji padanya. orang 
tua dan guru-gurunya telah berhasil 
meletakkan fondasi kokoh dalam 
pembentukan kepribadiannya.

Selain orang tua, anak dan istri 
merupakan pendukungnya dalam 
berkarier. ia berusaha membagi 

waktu untuk keluarga dan pekerjaan 
sebaik mungkin agar keduanya 
berimbang. Pada waktu libur, selain 
berkumpul bersama keluarga, 
ia kerap membawa anak dan 
istrinya berburu buku-buku baru 
dengan berkunjung ke toko buku 
atau pameran buku. Selain itu, ia 
memanfaatkan waktunya untuk 
membaca dan berolahraga tenis 
meja untuk menjaga kebugaran 
tubuhnya. 

Perjalanan Karier 
Perjalanan karier Pak danu 

dimulai pada 1987 sebagai staf 

di direktorat Tenaga Teknis, 
direktorat Jenderal Pendidikan Luar 
Sekolah dan Pemuda (diklusepa), 
depdiknas. Karena prestasinya yang 
sangat baik dalam bekerja, pada 5 
oktober 2004 sampai 2008, beliau 
mendapat wewenang untuk menjadi 
Kepala Sub-direktorat Pendidikan 
Keaksaraan, direktorat Pendidikan 
Masyarakat, direktorat Jenderal 
Pendidikan Luar Sekolah dan 
Pemuda, depdiknas. 

Selanjutnya, pada 31 desember 
2008 sampai 2010 beliau dipercaya 
menjadi Kepala Sub-direktorat 
Pendidikan Kesetaraan Menengah, 
direktorat Pendidikan Kesetaraan, 
direktorat Jenderal Pendidikan 
nonformal dan informal, depdiknas. 
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Lagi-lagi karena kinerjanya, pada 
Januari 2011 sampai 2012, beliau 
diangkat menjadi Kepala Subdit 
Pembelajaran direktorat PK-LK 
dikmen. 

Selain disibukkan dengan jabatan 
strukturalnya, Pak danu termasuk 
aktif mengikuti berbagai seminar 
dan pelatihan baik di dalam maupun 
di luar negeri. Pelatihan dan seminar 
yang pernah diikutinya adalah 
Saemaul Undong Training di Korea 
Selatan (2001), Literacy workshop di 
islamabad, Pakistan (2006), Out 
of School Internasional Meeting di 
Busan, Korea Selatan (2006), 
Seminar Education for All, natrang, 
Thailand (2007), Seminar of  National 
Education adB di Jakarta (2009), 
Seminar of Equivalency Program di 
Kairo, Mesir (2009), Learning Material 
Development of Equivalency 
Program UNESCO di Bangkok, 
Thailand (2009), International 
Partnership Program, Cardiff, wales 
(2010), dan UNESCO Workshop 
of Recurrent Education di Timor 
Leste (2012). Karena beragam 
pengetahuan dan pengalamannya, 
pada 30 Maret 2012 beliau pun 
diangkat menjadi Kepala Pusat 
Penelitian dan Pengembangan 
Kebudayaan, Balitbang dikbud. 

Prestasi kerjanya selama berkiprah 
di dikbud mendapat perhatian dari 
anis Baswedan, Mendikbud kala 
itu, sehingga Pak danu diserahi 
tugas menjadi Sekretaris Badan 
Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa pada 9 november 2015. 
Tugas yang diberikan saat itu 
sangat berat karena beliau harus 
membereskan segala permasalahan 
yang berkaitan dengan administrasi. 

Selama menjadi sekretaris, ia 
membuat banyak gebrakan positif 
yang menorehkan beberapa 
prestasi sehingga menjadikan 
Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa (BPPB) 
seperti sekarang ini. dalam waktu 
satu tahun, permasalahan yang 
berkaitan dengan kepegawaian 
dapat diselesaikannya sehingga 

BPPB dinilai baik oleh inspektorat 
Jenderal, Kemendikbud. Selain itu 
juga, BPPB mendapat penghargaan 
dari BPK sebagai unit eselon i yang 
bersih dan paling sedikit temuannya. 
Satu prestasi lain yang patut 
dibanggakan adalah mendapatkan 
penghargaan sebagai juara pertama 
sebagai satuan kerja yang paling 
baik di wilayah KPPn Jakarta iii. hal 
ini merupakan bukti akuntabilitas 
dan transparansi dalam pengelolaan 
keuangan negara di satuan kerjanya, 
yaitu BPPB. 

Selanjutnya, pada 5 Januari 
2017—2018, beliau diangkat 
menjadi Kepala Pusat 
Pengembangan dan Pelindungan 
(Kapusbanglin). Pada masa 
kepemimpinannya, Pusbanglin 
berusaha melakukan inovasi dengan 
mengembangkan KBBi V secara 
daring, luring, dan cetak. Kamus 
daring ini bermanfaat dan mudah 
digunakan masyarakat sehingga 
KBBi daring menempati pencarian 
teratas pada alamat pemerintah. 
di samping KBBi, Pusbanglin juga 
mengembangkan buku Tata Bahasa 
Baku Bahasa Indonesia edisi iV serta 
Ensiklopedia Sastra. 

dalam mengembangkan 
penelitian, Pusbanglin berhasil 
memetakan bahasa daerah di 
seluruh indonesia. Jumlah bahasa 
daerah yang berhasil dipetakan 
saat ini sudah mencapai 718 
bahasa daerah. untuk program 
pelindungan bahasa daerah, 
Pusbanglin melakukan kerja sama 
dengan beberapa pemerintah 
daerah di Provinsi nusa Tenggara 
Timur, Maluku, dan Sulawesi Tengah 
untuk melaksanakan konservasi 
dan revitalisasi bahasa daerah yang 
hampir punah. 

hal lain yang dilakukan Pak 
danu ketika memimpin Pusbanglin 
adalah mengembangkan jurnal 
bahasa dan sastra, memperbarui 
jurnal cetak menjadi jurnal oJS dan 
terindeks Sinta. hingga kini Badan 
Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa memiliki 38 jurnal bahasa 

dan sastra di tingkat pusat serta unit 
pelaksana teknis di daerah.

Setelah menjadi Kapusbanglin, 
Pak danu diangkat menjadi 
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa 
dan Sastra (Kapusbin) pada 
2018—2019. Program prioritas 
Pusbin di bawah kepemimpinannya 
adalah melaksanakan 
pemasyarakatan bahasa dan 
sastra, pembelajaran bahasa dan 
sastra, serta pengendalian dan 
penghargaan bahasa dan sastra. 
Program tersebut ditujukan untuk 
meningkatkan kemampuan bahasa 
pada komunitas masyarakat umum, 
seperti para pencinta bahasa dan 
sastra, pegiat bahasa dan sastra, 
serta kalangan profesional, seperti 
wartawan, media cetak, media 
elektronik, dan media daring. 
Pembelajaran bahasa dan sastra 
secara khusus ditujukan untuk 
meningkatkan kemampuan para 
guru, siswa, dan kalangan perguruan 
tinggi dalam upaya meningkatkan 
kompetensi bahasa dan sastra. 
Selain itu, Pak danu pun mendorong 
pelaksanaan uKBi di berbagai 
lembaga pendidikan. 

Pusbin, di bawah kepemimpinan 
Pak danu, membuat program 
pengendalian dan penghargaan 
dengan tujuan untuk meningkatkan 
pengutamaan bahasa negara di 
ruang publik. Selain itu, Pusbin 
juga mengadakan pemberian 
penghargaan kepada para pegiat 
bahasa, ahli bahasa, dan para 
sastrawan. Program terbaru yang 
sedang dalam proses pengerjaan 
adalah membuat rintisan aplikasi 
koreksi kaidah bahasa indonesia 
melalui aplikasi daring (saat ini 
belum selesai) oleh tim yang ada 
di Pusbin dan membuat program 
pengembangan ahli bahasa melalui 
laman bahasa.

Jabatan terakhirnya kini 
adalah sebagai Plt. Kepala Pusat 
Perlindungan Bahasa dan Sastra, 
Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.
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Nama  : Dr. Hurip Danu Ismadi, M.Pd.
Kelahiran  : Sukoharjo, 5 Oktober 1961
Jabatan Terakhir : Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, 
    Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Prestasi:

Mendapatkan kehormatan menjadi Pembicara Utama Pertemuan UNESCO, Mesir, 
dalam program Kesetaraan di Asia dan Afrika.
Menjadi Pembicara Utama di Frankfurt University, Jerman, hasil kajian Warisan Budaya 
Tak Benda Dunia oleh UNESCO tentang Noken dan Kapal Pinisi. 
Penghargaan Pengelola Keuangan Terbaik I KPPN III, Jakarta.

Beberapa Karya Tulis: 
Bersama-sama menulis buku: Gerakan Masyarakat baru di Korea: Filosofi dan Aplikasi 
Saemaul Undong (KOICA dan Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Depdiknas, 2002).
Disertasi, Pengaruh Assessment terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris dengan mempertimbangkan 
Tipe Kepribadian Warga Belajar Paket B setara SLTP di Caringin Bogor, Jawa Barat (2002).
Menyusun Buku Menuju Keunggulan Kebudayaan Indonesia (Balitbang, 2015).
Menyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke V (Pusbanglin, 2017).
Menyusun Peta Bahasa di Indonesia (Pusbanglin, 2017).
Menyusun Buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Pusbanglin, 2017).

daTa PriBadi

Program Pusat Pengembangan 
dan Perlindungan 

Pak danu mengungkapkan 
bahwa penguasaan bahasa ibu 
yang baik akan memberikan dasar 
nilai-nilai dan norma serta etika 
dalam membentuk kepribadian 
seseorang. Beliau pun berkeyakinan 
bahwa penguasaan bahasa ibu 
dapat dilakukan di sekolah dengan 
pembelajaran muatan lokal dan 
bacaan pengayaan cerita rakyat 
dari berbagai sumber cerita yang 
mengandung pesan moral. oleh 
karena itu, beliau beserta jajaran 
di BPPB gencar menggalakkan 
kegiatan literasi melalui komunitas 
seni agar generasi muda mampu 
melestarikan bahasa dan budaya 
daerahnya.

BPPB melalui Pusbanglin di 
bawah kepemimpinan beliau kini 
memiliki lima kebijakan pelindungan 
bahasa. Pertama, pemetaan 
bahasa, yakni kegiatan yang sudah 
dilakukan beberapa tahun terakhir 
sampai dengan sekarang adalah 
memetakan 718 bahasa daerah. 
Kedua, kajian vitalitas. BPPB telah 
mengkaji vitalitas 90 bahasa daerah. 
Ketiga, kegiatan konservasi, yang 
merupakan upaya konservasi yang 
dilakukan dengan merekam sistem 
kebahasaan bahasa daerah, yaitu 

morfologi, sintaksis, dan fonologi 
dari bahasa yang mengalami 
kepunahan. Kini BPPB telah 
melakukan kegiatan konservasi 
bahasa daerah yang hasilnya 
dapat dilihat di aplikasi data Pokok 
Kebahasaan (dapobas). Keempat, 
kegiatan revitalisasi, yakni revitalisasi 
bahasa daerah yang telah dilakukan 
juga tersimpan di dapobas. Kelima, 
membuat peta bahasa dan registrasi 
bahasa. 

Pak danu juga memulai program 
pelindungan sastra pada awal 
tahun 2020 ini dengan melakukan 
langkah-langkah pelindungan 
sastra. Beliau pun menegaskan 
bahwa diperlukan komitmen 
dan aksi dari semua pihak untuk 
pelindungan sastra, khususnya 
pemerintah daerah dan masyarakat 
pemilik sastra lisan tersebut. Beliau 
berkeyakinan bahwa apabila 
pemda dan para tokoh masyarakat 
peduli dengan sastra lisan, 
sastra lisan akan lestari dan tidak 
mengalami kepunahan.

Harapan dalam Karier dan 
Kehidupan

Pak danu memiliki keyakinan 
bahwa semua program kerja yang 
telah disusun bersama timnya 
di BPPB akan berhasil dengan 

baik apabila dilaksanakan secara 
konsisten dan berkesinambungan. 
Beliau pun sangat berharap suatu 
saat nanti BPPB kaya dengan data 
dan kegiatan pelindungan bahasa 
dan sastra.

Keberhasilan dan prestasi dalam 
karier yang telah beliau capai saat ini 
tidak terlepas dari doa dan nasihat 
kedua orang tuanya. Pekerjaan 
yang dilakukan dengan penuh 
semangat dan keseriusan selama 
ini selalu dilandasi dengan motivasi 
ibadah. Beliau menganggap bahwa 
pekerjaan merupakan suatu bentuk 
ibadah yang harus dilakukan dengan 
sebaik mungkin. Beliau pun sangat 
berharap bahwa dirinya dapat 
bermanfaat bagi orang lain dan 
makhluk ciptaan allah lainnya. oleh 
karena itu, beliau selalu berusaha 
dapat berbagi di mana pun dan 
kapan pun selama hayat di kandung 
badan. 

Banyak sekali pelajaran yang 
dapat kita ambil dengan mengenal 
dr. hurip danu ismadi, M.Pd. lebih 
dekat. Semangatnya, motivasinya, 
dan harapannya yang luar biasa 
dapat kita jadikan contoh dalam 
berkarier. demikian sahabat Bastera, 
kita doakan semoga Pak danu 
selalu sehat dan semua harapan 
beliau dapat tercapai. Salam. (dMh)
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K
ata ina1, aku lahir bagai sebuah keajaiban 
saat fajar merekah di ufuk timur diiringi 
kicauan burung-burung mungil yang 
bertengger di dahan akasia. Setiap 

malam sebelum lelap, ina selalu bercerita bahwa 
aku adalah anak gajah yang cantik, pintar, dan 
pemberani. Sayangnya, aku tidak demikian. aku 
merasa hanyalah anak pengecut yang tidak bisa 
melindungi ina. 

hari itu, air hujan turun ke tanah yang kerontang 
dan petir saling menyambar di cakrawala. Lidahku 
kelu. aku terus mengutuki diri yang hanya diam 
menyaksikan peristiwa itu. Tubuhku lemas tak 
bertenaga karena terlampau takut. 

“Bagaimana dengan anak gajah ini, Bang?!” 
“ah sudah, kita pergi saja! yang penting kita 

dapat gading ibunya!” 
dua orang yang memiliki mata mengerikan 

itu telah pergi. Tanpa rasa iba sedikit pun 
meninggalkanku. Setelah memastikan mereka tak 
kembali, dengan perlahan aku menghampiri ina. 
aku berusaha menguatkan diri dengan kalimat-
kalimat positif. ina tidak selemah itu. ya! ina pasti 
masih hidup! ina tidak mungkin meninggalkanku 
sendiri.

aku mengayunkan belalai dengan lembut untuk 
membangunkan ina. Berkali-kali kuusap wajahnya. 
Bau amis darah terasa di mana-mana. Kulihat 
rahang ina terluka, gading panjang ina telah diambil 
oleh dua orang pemburu tadi. 

nihil upayaku membangunkan ina, tidak ada 
reaksi sedikitpun darinya. Tangisku meledak 
seketika. aku pun segera memeluk ina yang 
terbujur kaku. ina, maafkan anakmu ini. 

***
Saat itu yang tersisa hanya gelap dan duka. 

Saat aku membuka mata, aku berada di tempat 
yang asing. ada banyak sekali manusia. dengan 
cepat, ketakutan menjalar ke seluruh tubuhku. apa 
manusia-manusia itu ingin membunuhku? Bahkan, 
untuk lari pun aku tak sanggup. Badanku terasa 
lemas tak bertenaga.

“Tenang, tenang! Sekarang kamu sudah berada 
di tempat yang aman,” ujar seorang gadis dengan 
rambut tergerai sebahu. aku melangkah mundur 
dengan kaki gemetar. Manusianya bukan hanya 
gadis itu. ada beberapa manusia lain dengan rupa 
yang berbeda-beda di dekatku. 

“Kamu pasti lapar, kan?” tanya gadis itu lagi. 
aku bergeming. Ternyata di tangan kanan gadis 

CerIta aNaK

Elegi AruElegi Aru
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itu ada sesisir pisang berwarna 
kuning. aku menelan ludah. 
Benar. Perutku sedari tadi riuh 
karena kelaparan. gadis itu 
mengulurkan sesisir pisang yang 
dipegangnya kepadaku. 

“Perkenalkan, namaku Vera. 
aku adalah mahout2-mu. Mari 
berteman!” ucap gadis yang 
bernama Vera tersebut seraya 
tersenyum lebar. aku tidak 
mengindahkan ucapannya, aku 
terlampau sibuk makan pisang 
yang diberinya. 

“Lagi-lagi pemburu gading! ada 
saja orang-orang jahat yang ingin 
mendapatkan uang secara instan. 
Pasti caling3 tersebut akan dijual 
di pasar gelap!” kudengar Vera 
menggerutu. 

“Mereka tak acuh terhadap 
akibatnya. Pasti pemburu-
pemburu itu telah kabur ke 
Bakauheni. Syukurlah induknya 
telah dikuburkan,” lanjut Vera 
dengan nada kesal. 

“ah, kalau begini terus, 
populasi gajah bisa punah! 
apalagi kasus ini tidak hanya 
terjadi di Lampung, tetapi juga 
daerah lain. aku harap para 
pelaku segera diusut hingga 
tuntas, tentu dengan hukuman 
yang seadil-adilnya,” tambah 
Vera lagi. 

aku 
termangu 

mendengar ucapan Vera. hatiku 
kembali terasa perih seperti 
teriris sembilu. rasa sesal 
dan kehilangan memenuhi 
rongga dadaku. Seandainya…, 
seandainya…, kata itu tersebut 
terus bergaung di pikiranku.

“aru, apa kau mau pisang 
lagi?” tanya Vera sambil 
mengulurkan sesisir pisang 
lagi. aku masih merasa takut 
kepadanya, tetapi rasa laparku 
tak bisa kubohongi. Belalaiku 
langsung menjemput makanan 
kesukaanku itu dari tangannya. 

“eh tunggu, aru! Mulai saat ini 
namamu arunika, ya!” lagi-lagi 
Vera berkata sambil tersenyum. 

***
Bulan demi bulan berlalu. 

aku mulai beradaptasi dengan 
lingkungan baruku, Taman 
nasional way Kambas. rumah 
bagi gajah-gajah Sumatra. Meski 
terasa sulit, beberapa kali aku 
menendang atau menyeruduk 
Vera karena merasa takut dan 
terancam ketika ia mencoba 
mendekat padaku. anehnya 
wanita itu justru tertawa seakan 
tidak terjadi apa-apa. 

Pagi hari, setelah mandi di 
sungai dengan Vera, aku 
pergi ke 

sekolah. rasanya malas sekali, 
tetapi mau bagaimana lagi? 
di sana tempat gajah dilatih 
beratraksi sesuai dengan minat 
dan bakat yang kita miliki. 
ah, entah apa aku miliki! aku 
ragu, aku masih takut ia akan 
melukaiku. Selain itu, atraksi 
yang kulihat semuanya tampak 
mustahil kulakukan.

“aru, apa ada hal yang kamu 
suka? Kalau tidak, ikut aku saja. 
aku ingin kamu melihat hobiku di 
kala senggang,” ajak Vera.

Tanpa sadar, aku menurut dan 
langsung berjalan di belakangnya 
pergi entah ke mana. Beberapa 
gajah masih berada di sana 
untuk berlatih melakukan atraksi 
bersama mahout-nya. 

Vera berjalan menuju sebuah 
bangunan kayu yang cukup 
besar. ia duduk di depan 
bangunan tersebut dengan 
beberapa benda di hadapannya. 
aku memilih berdiri di bawah 
akasia yang rindang. entah apa 
yang akan ia lakukan. Pikirku, 
setidaknya aku tidak berdiam di 
tempat tadi dan melakukan hal 
yang membosankan. 

“ini fasilitas menginap bagi 
wisatawan dalam kawasan 
konservasi. Kala hari-hari biasa, 
biasanya penginapan tidak terlalu 
ramai dan mahout menginap 
di sini. nah, ini tempat paling 
nyaman untuk melakukan hobiku 
menggambar!” terang Vera. ia 
selalu saja berbicara seakan-
akan aku manusia sepertinya. 
ya, meskipun aku tidak bisa 

bicara bahasa manusia, aku 
mengerti perkataan Vera. 

gadis 
itu 
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memberi tahu nama benda-benda yang 
berada di depannya. alat-alat yang 
digunakannya untuk menggambar. ada 
kertas, penghapus, dan pensil berbagai 
warna. aku serius memperhatikan ketika ia 
meliukkan pensil di atas kertas. hingga tak 
lama kemudian, gambar itu selesai. indah 
sekali. aku terkesima melihatnya.

“arunika, ini potret keluargaku. Pria 
berbadan tambun itu ayahku. ia nakhoda 
hebat bagi kami. Sedangkan wanita bermata 
teduh itu ibuku. dari rahimnya aku tumbuh 
seperti sekarang. gadis cantik itu tentu saja 
aku, haha. ah, dan ini tiga adikku yang manis, 
Farissa, najwa, dan Kinta,” jelas Vera.

aku terdiam. Kulihat ada kerinduan dari 
kedua sorot matanya dan entah mengapa 
hatiku turut merasa sedih.

“Kedua orang tuaku meninggal saat usiaku 
delapan belas tahun, saat baru lulus sekolah 
menengah atas. Ketika teman-temanku 
yang lain merasakan bangku perguruan 
tinggi, aku harus mencari pekerjaan untuk 
membiayai sekolah adik-adikku. Temanku 
merekomendasikan aku untuk menjadi 
mahout. alhasil, di sinilah aku sekarang. 
aku tidak pernah menyesali takdir, meski 
terkadang rasa iri hadir. Mungkin ini memang 
jalanku bisa bertemu dengan anak gajah yang 
lucu dan cantik sepertimu, aru,” ujar Vera 
panjang lebar.

Tenggorokanku tercekat dan lidahku kelu. 
aku tak menduga Vera yang selalu tersenyum 
dan tertawa juga menyimpan luka. Selama 
ini aku selalu saja merutuki diri dan merasa 
paling nelangsa di muka bumi. aku kurang 
bersyukur terhadap karunia Tuhan untukku. 

“aku selalu menggambar saat rindu kepada 
ayah dan ibuku. itulah mengapa apabila kau 
melihat koleksi gambarku, rata-rata adalah potret 
mereka. Setidaknya rasa rinduku sedikit terobati, 
meski tidak pernah berkurang,” ujar Vera lirih.  

rasa takut yang dulu selalu datang saat 
dekat dengan Vera seketika sirna. entah 

mengapa. Padahal, selama ini hanya ia yang 
merawatku dan berbincang denganku seolah 
kami sahabat karib. Tanpa diminta, air mataku 
pun berlinang. 

“ah, aku memang suka meracau sendiri. oh 
iya, aru! Sekarang waktunya makan. ayo, kita 
pergi ke ladang!” ajak Vera. 

aku pun mengayunkan belalaiku ke 
wajah Vera dengan lembut. aku ingin sekali 
memeluknya, tapi takut membuatnya terjatuh.

“aru sayang Vera, mari kita berteman!” 
ujarku lirih, meski entah seperti apa suara 
yang kuhasilkan, kuharap Vera mengerti. 

aku melihat bayangan ina sepintas, lantas 
menghilang bersama luruhnya daun-daun 
akasia tertiup angin. Tak sadar batinku 
merangkai kata.   

Meski hadirmu tak lagi menepi 
Aku ‘kan tetap menunggu 
Menanti cengkerama dalam buai petang
Memagut lezat hidangan 
Bercerita tentang senang dan kekang
Meratapi kerinduan yang tak kunjung pudar 
Sementara masih termangu
Kuredam pilu 

siti atika Zahra
Siswa SMan 9 Bandarlampung

Catatan Kaki :

1. induk, ibu (bahasa Lampung)
2. Pawang gajah (bahasa hindi) 
3. istilah untuk gading gajah betina
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KreatIVItas Puisi
Karya Siswa 
sMa Muhammadiyah 1 Bandarlampung

Puisi
DeNGar sUara KaMI 

ini tentang kemarin
Ketika kami para pelajar
Turun ke jalan
Sebab,
Kami tak ingin
negeri ini hancur
Luluh lantak
Maaf,
Bila kami turun ke jalan
Campuri urusan para petinggi negeri
Kami ingin ada
Kami ingin bela
Suara-suara yang dibungkam
Kritik yang dilarang
Tanpa alasan
Kami bukan koruptor
apalagi teroris
yang harus diperangi
Kami pewaris negeri ini
dengarkan suara kami 
Maaf,
Kalau kami keras menentang
Sebab,
Kami terlampau cinta negeri ini
Kami akan jaga nKri
harga mati

Lestari Dwi Yanti
Simpur, 8 oktober 2019

PUIsI UNtUK PaPUa

Kepakan sayap indah cendrawasih
di langit khatulistiwa
Pesona indah bumimu Papua
Tiba-tiba ada jelaga
Mari bersama 
Kita bersihkan kembali
agar langit di atas kampungmu
Tetap memesona
Bak kepakan burung surga cendrawasih 
di langit khatulistiwa

Lestari Dwi Yanti
durianpayung, 12 oktober 2019
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Puisi
Karya Siswa 
siswa sMPIt Insan robbani

Puisi
aYaHKU

ayah...
engkaulah tulang punggung keluarga
engkau rela banting tulang 
Ke sana-ke mari untuk menafkahi keluarga

ayah...
Terkadang kau menahan lapar
Supaya anakmu bisa makan
Supaya anakmu bisa hidup enak

ayah...
hidupmu susah
itu semua karenaku
Karena aku selalu menuntut
untuk dibelikan apa yang aku mau

ayah...
Terkadang engkau berbohong
demi melihatku bisa bahagia
demi melihatku bisa seperti yang lain
agar aku tak sedih lagi

ayah...
Terima kasih atas pengorbananmu
aku akan merawatmu 
dan menyayangimu
Sampai akhir hayatku  

Putri setianingsih

aLaMKU

wahai pemuda indonesia
Bangunlah dari tidurmu
Lihat bumi 
Lihat alam sekitarmu
          
Lihat bumi pertiwi
hancur begitu mudahnya
Bangkit pemuda indonesia
Bangunlah potensimu

Lihatlah bencana alam
yang telah menimpa negeri ini
Buat apa kalian hidup
Jika hanya memandang, menonton, dan terdiam

untuk apa negeri ini dibangun 
Kalau bukan untuk merdeka
Singkirkan semua hal negatif
Pergunakan waktu dengan sangat baik dan cermat

Jangan biarkan hutan gundul 
hewan mati dan hancur
Begitu saja dengan mudah

dan jangan biarkan
Semua lahan negeri ini
diambil oleh pihak luar 
dengan sangat mudahnya

Jangan biarkan korupsi 
Merajalela di negeri ini
Jangan biarkan negeri ini
hancur dengan mudah

Bangkit kawan 
Mari kita perbaiki 
negeri ini dengan bersama-sama

Putri setianingsih
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Karya:

safela fiqria

PuisiPuisi

n Kisspng.com

MUtIara CINta 

Ya Rahman
Ya Rahiim
yang Maha Pengasih
Maha Penyayang

yang memberi rizki dan ujian
Tanda bukti cinta
Pada hamba-nya

Ya Khaliq wa ya Ghaffar
yang Maha Pencipta dan Pengampun
Pencipta seluruh alam
Pemberi ampun dan hidayah
Bagi hambanya yang berdosa

Ya Samii’
Ya Raqib
yang Maha Mendengar
Maha Mengawasi

Mendengar keluh kesah
hambamu tercinta
Mengawasi
Melindungi umat nabi

Ya Muhyii wa ya Mumiit
yang Maha Menghidupkan dan Mematikan
hidup mati bergantung pada-Mu

Ya Rabbul Izzatii
Allahurobby
yang kekal dan satu
Tak tidur dan nyata
inilah mutiara cinta dari Sang Pencipta

durianpayung, 5 oktober 2019
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Kata DaN IstILaH

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!M. Andri Zulfadli

B
ahasa akan 
berkembang sejalan 
dengan pengguna 
dan penggunaannya 

di dalam masyarakat. Sebagai 
bahasa yang berkembang, 
bahasa indonesia tentu akan 
menerima kata dan istilah 
baru yang dipengaruhi oleh 
bahasa asing. Setakat ini, 
kita sering mendengar dan 
menjumpai pemakaian kata 
dan istilah asing di berbagai 
media publik. Tanpa disadari, 
kita pun turut aktif menjadi 
penggunanya. 

Penggunaan kata dan 
istilah asing baru dapat kita 
sikapi sebagai hal yang 
positif dan sebagai dinamika 
pemerkayaan khasanah 
kosakata di dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia 
(KBBi). oleh karena itu, 
Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa berperan 
aktif membuat padanan 
kata dan istilah asing baru 
yang sering dipakai dalam 
komunikasi masyarakat.

Sahabat Bastera, rubrik 
“Kata dan istilah” pada edisi 
kali ini akan memperkenalkan 
padanan kata dan istilah 
asing baru yang sedang 
viral (yang sering digunakan) 

oleh sebagian masyarakat 
indonesia. Beberapa kata dan 
istilah yang diperkenalkan ini 
juga dapat dilihat dan diunduh 
dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBi). Kata dan 
istilah apa saja yang kami 
sajikan dalam edisi V kali ini? 
yuk, mari kita simak bersama!

boga bahari (seafood)
Sabahat Bastera, istilah 

seafood sering dijumpai pada 
papan nama warung makan 
dan daftar menu makanan. 
Padanan untuk istilah seafood 
dalam bahasa indonesia 
adalah boga bahari. di 
dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBi), istilah boga 
bahari memiliki arti makanan 
laut.

gelar wicara (talk show)
di dunia pertelevisian dan 

radio, kita sering mendengar 
istilah talk show. Padanan 
istilah untuk talk show adalah 
gelar wicara. gelar wicara 
adalah acara bincang-bincang 
di televisi atau radio yang 
dilakukan dalam suatu panel 
yang terdiri atas beberapa 
tokoh dan dipandu oleh 
pembawa acara; tayang 
bincang.

jasa boga (catering)
istilah catering sering 

dijumpai pada saat menghadiri 
pertemuan atau pesta. 
Padanan istilah untuk catering 
dalam bahasa indonesia 
adalah jasa boga. istilah 
tersebut diserap dari bahasa 
Sansekerta. definisi jasa boga 
dalam KBBi adalah usaha 
melayani pesanan hidangan 
untuk pesta, pertemuan, dan 
sebagainya.

kalayang (skytrain)
Kalayang adalah padanan 

istilah untuk skytrain dan 
merupakan bentuk akronim 
dari kereta api (KA) layang. 
Kalayang adalah moda 
transportasi antarterminal 
berbasis kereta yang 
dikendalikansecara otomatis 
dan tanpa masinis.

lintas bawah (underpass)
istilah underpass sering 

dipakai dalam bidang 
transportasi. Padanan istilah 
ini adalah lintas bawah. 
Menurut KBBi, istilah lintas 
bawah memiliki makna 
terowongan jalan.

manca krida (outbound)
Kata mancakrida adalah 
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padanan dari kata outbound. 
KBBi mendefinisikan 
mancakrida sebagai pelatihan 
yang memanfaatkan alam 
sebagai media, bisanya 
berbentuk permainan 
yang bertujuan untuk 
mengembangkan karakter diri 
dan meningkatkan kerja sama 
antarpeserta.

nirkabel (wireless)
Wireless adalah istilah yang 

dipakai untuk menyebutkan 
segala perangkat komunikasi 
dan teknologi tanpa 
menggunakan kabel. Padanan 
untuk istilah wireless adalah 
nirkabel. di dalam KBBi, 
nirkabel memiliki makna tanpa 
kabel.

penjenamaan (branding/merk)
Setiap perusahaan akan 

memberi nama pada produk 
yang dihasilkan. di dalam 
bidang pemasaran biasa 
disebut brand atau merk. 
Padanan istilah brand atau 
merk adalah penjenamaan. 
Menurut KBBi, istilah 
penjenamaan memiliki makna 
proses penciptaan nama dan 
citra unik untuk suatu produk 
di benak konsumen, 
khususnya 
melalui iklan.

pemutakhiran 
(update)

istilah update biasa 
dipakai ketika seseorang 
mencari tahu tentang berita 
terkini atau yang sedang viral. 
Padanan untuk istilah update 
adalah pemutakhiran. definisi 
istilah pemutakhiran  adalah 
proses, cara, perbuatan 
memutakhirkan.

pewara (master of 
ceremony) 

Pewara adalah 
padanan istilah 

untuk master of ceremony 
(MC). istilah ini sering dijumpai 
dalam acara pertemuan. 
Pewara memiliki makna 
pembawa acara dalam suatu 
upacara, pertemuan, dan 
sebagainya.

pramusiwi (babysitter)
Pasangan suami istri 

yang bekerja biasanya 
membutuhkan jasa pengasuh 
anak. Pengasuh anak biasanya 
dikenal dengan istilah 
babysitter. Padanan untuk 
istilah ini adalah pramusiwi. 
istilah pramusiwi di dalam 
KBBi memiliki makna wanita 
yang bekerja pada suatu 
keluarga dengan tugas 
merawat bayi atau anak-
anak kecil keluarga yang 
bersangkutan; pengasuh anak.

jalan layang (flyover)
di kota-kota besar banyak 

dijumpai pemakaian istilah 
flyover. istilah ini biasa dipakai 
dalam bidang transportasi. 
Padanan untuk istilah flyover.  
adalah jalan layang. Jalan 
layang memiliki makna jalan 
raya yang dibangun di atas 
tiang pancang (beberapa meter 

di atas jalan biasa).

saltik (typo)
istilah typo adalah 

kependekan dari typographical 
error, yaitu kesalahan cetak, 
misalnya salah eja kata, 
yang terjadi karena salah 
menekan tuts pada papan tik 
atau kibor. Padanan untuk 
istilah typo adalah saltik, 
akronim dari salah tik. Saltik 
juga sering terjadi pada saat 
menggunakan gawai karena 
ukuran jari biasanya lebih 
besar daripada bidang sentuh. 

simpang susun (interchange)
istilah interchange dikenal 

sebagai sebutan untuk istilah 
transportasi dan jalan raya. 
istilah ini  dipadankan ke 
dalam bahasa indonesia 
menjadi simpang susun. 
istilah simpang susun memiliki 
makna persimpangan yang 
bersusun.

tautan (link)
Tautan adalah padanan 

untuk istilah link. istilah ini 
biasa dipakai ketika seseorang 
ingin mencari informasi lebih 
lanjut tentang sesuatu pada 
laman di komputer atau 
gawai. istilah tautan memiliki 
makna hasil bertaut; kaitan; 
hubungan.

Sahabat Bastera, kita 
telah membahas tentang 

beberapa padanan 
istilah bahasa asing 
yang sering dipakai 
dalam masyarakat. 
Padanan istilah 
asing baru tersebut 
dapat membuat 

kita semakin cerdas 
dalam membuat 

istilah baru dan menjadi 
bahan pemerkaya lema 

kosakata dalam KBBi. oleh 
karena itu, mari kita selalu 

mengutamakan penggunaan 
bahasa indonesia.  n
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POjOK LaMPUNG

LAGU KLASIK 
LAMPUNG

Roveneldo

P
rovinsi Lampung, 
selain memiliki 
kekayaan alam yang 
indah dan hasil bumi 

yang melimpah, juga memiliki 
banyak sekali kekayaan budaya. 
Kekayaan budaya Lampung 
yang terkenal, antara lain, adalah 
aksara Lampung, makanan khas 
Lampung, kain tapis, kerajinan 
sulam usus, tarian, beragam 
upacara adat, dan lagu-lagu 
klasik yang sering dinyanyikan 
dalam acara-acara adat. 

Sahabat Bastera sudah pernah 
mendengarkan lagu berbahasa 
Lampung? Beberapa televisi lokal 
Lampung memiliki program acara 
yang menyuguhkan lagu-lagu 
berbahasa Lampung. Lagu-lagu 
yang dinyanyikan bermacam-
macam jenisnya. ada yang 
berjenis pop dengan iringan alat 
musik modern serta ada juga 
lagu klasik yang diiringi alat 
musik tradisional. Penayangan 
lagu-lagu berbahasa daerah 
merupakan salah satu cara 
untuk menumbuhkan kecintaan 
masyarakat terhadap budaya 
daerah dan juga bahasa ibunya. 
ini merupakan hal positif yang 
perlu diapresiasi dan didukung 
guna pelestarian bahasa dan 
budaya daerah.

rubrik “Pojok Lampung” kali ini 

akan mengupas salah satu 
kekayaan budaya Lampung, 
yaitu lagu klasik Lampung (LKL). 
Pada umumnya masyarakat 
Lampung menggunakan lagu 
ini untuk mengungkapkan 
perasaan dan gagasan tentang 
suatu hal. Lagu klasik Lampung 
kerap dinyanyikan dalam acara-
acara seperti jaga damar atau 
acara bujang gadis (acara muda 
mudi), begawi atau upacara adat 
perkawinan, khitanan, dan dalam 
acara-acara resmi pemerintah. 

Kata-kata dalam LKL disusun 
dengan indah dan dikemas 
dalam bahasa simbolis atau 
alegoris. Makna yang terkandung 
pun beragam, seperti sindiran, 
nasihat, kritik, ajaran moral, 
budaya, dan norma agama 
islam. Pesan atau amanat 
dalam LKL disampaikan secara 
tersirat dengan menggunakan 
gaya bahasa atau majas. LKL 
dinyanyikan dengan iringan gitar 
klasik. 

Sahabat Bastera pasti 

Talimu Biduk...
Pegat Talimeu... Biduk...
Mu Biduk...

Jamuhang jak Pangkalan
Jamuhang jak Pangkalan
Sangun Kak Gadu Tanyo...
Sangun Kak Gadu Tanyo...

Sanak Aruk Buangan
Sangun Kak Gadu Tanyo...
Sangun Kak Gadu Tanyo...
Sanak Aruk Buangan

Buangan
Sanak Aruk Buangan
Buangan...

Sangon Mak Ngemek Teduh
Sangon Mak Ngemek Teduh
Gelek Kain Serilang...
Gelek Kain Serilang...
Pakaiku Ngemban Ken Luh... 
Gelek Kain Serilang... 
Gelek Kain Serilang...
Pakaiku Ngemban Ken Luh...

Niku Tiyuh... Tepik Pai Niku 
Tiyuh...
Niku Tiyuh... Kas Badan 
Wara Wiri
Kas Badan Wara Wiri...
Sejo Ngebuang Teduh...
Sejo Ngebuang Teduh...

Kalau-kalau Wat Bagei
Sejo Ngebuang Teduh...
Sejo Ngebuang Teduh...
Kalau-kalau Wat Bagei

Di Wai Deres... Belayar Di 
Wai Deres
Di Wai Deres...
Pengayuh Cappak Di Wai...
Pengayuh Cappak Di Wai...

Hai Badan Tedes-Tedes...
Hai Badan Tedes-Tedes...
Dang Malang Mangei Wawai
Hai Badan Tedes-Tedes...
Hai Badan Tedes-Tedes...
Dang Malang Mangei Wawai

Membunyi... Geduk Subuh 
Membunyi... 
Membunyi Tando Ulun 
Sembahyang...
Tando Ulun Sembahyang...
Sedih ku Jamo Diri...
Sedih ku Jamo Diri...
Kapan You Dapok Mulang...

Sedih ku Jamo Direi...
Sedih ku Jamo Direi...
Kapan You Dapok Mulang...

Ngepik Tanggeh... 
Sejou Nyak Ngepik Tanggeh
Ngepik Tanggeh
Liwat Ahli Pemilei
Liwat Ahli Pemilei

Direy Ku Gadeu Jaweh...
Direy Ku Gadu Jaweh...
Lapah Ngebuang Direi...
Direy Ku Gadeu Jaweh...
Direy Ku Gadu Jaweh...
Lapah Ngebuang Direi...

SANAK ARUK
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penasaran dan ingin tahu seperti apa kata-
kata dalam LKL, bukan? di akhir tulisan, 
kami sajikan beberapa bait LKL dialek o 
yang berjudul “Sanak aruk” ‘anak yatim’ 
Ciptaan Supirman beserta artinya dalam 
bahasa indonesia.  

LKL yang berjudul “Sanak aruk” ‘anak 
yatim’ ini terdiri atas 24 bait. dapat kita 
lihat bahwa di dalamnya terkandung gaya 
bahasa repetisi, yaitu perulangan bunyi, 
kata, atau bagian kalimat yang dianggap 
penting untuk memberi tekanan dalam 
sebuah konteks. repetisi dalam LKL 
berfungsi untuk memberikan penekanan 
atau penegasan terhadap suatu hal. 
Penggunaan repetisi memberikan pengaruh 
cukup kuat terhadap lirik LKL.

dalam LKL terdapat gaya bahasa 
perulangan atau repetisi epizeukis (gaya 
bahasa repetisi yang berupa perulangan 
langsung atas kata yang dipentingkan 
beberapa kali berturut-turut) dan repetisi 
simploke (gaya bahasa repetisi 
yang berupa perulangan pada 
awal dan akhir beberapa baris 

atau kalimat berturut-turut). ungkapan dan 
makna kiasan yang digunakan dalam lirik 
LKL ini adalah gaya bahasa perbandingan 
atau perumpamaan, seperti, ibarat, bak, dan 
penaka. 

Tujuan penggunaan repetisi dalam lirik 
LKL adalah untuk penegasan terhadap 
makna tertentu yang akan diungkapkan, 
seperti makna kesedihan, keikhlasan, 
kesetiaan, cinta, atau perubahan. Selain 
itu, LKL juga sering kali memiliki muatan 
nilai-nilai luhur dalam liriknya. dalam 
lagu tersebut, nilai-nilai luhur yang ingin 
disampaikan adalah mengenai perlunya 
kepandaian dalam  memahami rahasia 
kehidupan, kearifan dalam memahami 
kehidupan, dan perlunya ketinggian budi 
pekerti dalam menjalani kehidupan

Sahabat Bastera, semoga tulisan 
mengenai LKL ini dapat memperkaya 
wawasan dan meningkatkan kecintaan kita 
akan budaya daerah. Tabik! n

Talimu Perahu

Putus Talimu Perahu

Diri Mu Perahu

Berlayar dari Dermaga

Berlayar dari Dermaga

Memang Sudah Hanyut

Memang Sudah Hanyut

Anak Yatim Terbuang 

Memang Sudah Hanyut

Memang Sudah Hanyut

Anak Yatim Terbuang

Terbuang
Anak Yatim Terbuang

Terbuang

Memang Tidak Ada Harapan

Memang Tidak Ada Harapan

Habis Kain Selembar

Habis Kain Selembar

Untukku Mengusapkan Air Mata

Habis Kain Selembar 

Habis Kain Selembar

Untukku Mengusapkan Air Mata

Kamu Kampung Tinggal Lah 

Kamu Kampung 

Bekas Badan Pulang Pergi

Kamu Kampung Tinggal Lah 

Kamu Kampung

Ini Membuang Harapan 

Ini Membuang Harapan

Mudah-Mudahan Ada Bagian

Ini Membuang Harapan

Ini Membuang Harapan

Mudah-Mudahan Ada Bagian

Air Deras Berlayar di Air 

Deras
Di Air Deras
Sampan Terjatuh di Air

Sampan Terjatuh di Air

Hai Badan Bersabar-sabar

Hai Badan Bersabar-sabar 

Walau Susah Nanti Juga Bagus

Hai Badan Bersabar-sabar

Hai Badan Bersabar-sabar

Walau Susah Nanti Juga Bagus

Berbunyi Beduk Subuh Berbunyi

Berbunyi Tanda Orang 

Sembahyang
Tanda Orang Sembahyang

Sedihku dengan Diri

Sedihku dengan Diri

Kapan Dia Bisa Pulang

Tinggalkan Pesan

Ini Saya Meninggalkan Pesan

Tinggalkan Pesan

Melalui Ahli Saudara 

Melalui Ahli Saudara

Diriku Sudah Jauh 

Diriku Sudah Jauh

Jalan Membuang Diri

Diriku Sudah Jau 

Diriku Sudah Jauh

Jalan Membuang Diri

ANAK YAT IM Terjemahan dalam bahasa Indonesia.
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LIPUtaN

S
ahabat Bastera, pada 
2017, pemerintah 
mengeluarkan produk 
hukum mengenai 

manajemen aparatur sipil 
negara atau aSn, yaitu undang-
undang nomor 5 Tahun 2017. 
undang-undang ini merupakan 
penjabaran pasal-pasal yang 
terdapat pada undang-undang 
no 5 Tahun 2014 tentang 
aSn. Peraturan lain yang juga 
masih berkaitan dengan aSn 
adalah PP nomor 11 Tahun 
2017. di dalamnya berisi 
tentang Manajemen PnS, yaitu 
manajemen pegawai negeri 
sipil adalah pengelolaan PnS 
untuk menghasilkan PnS 
yang profesional, memiliki nilai 
dasar, etika profesi, bebas 

KBL Terus Meningkatkan 
Mutu Pegawai

Kegiatan peningkatan 
mutu ini sangat 

diperlukan untuk 
meningkatkan kinerja 

para ASN dalam 
bidang penelitian, 
pengembangan, 
dan pembinaan 

bahasa dan sastra 
untuk menyiapkan 
para aparatur yang 

mampu bekerja 
secara profesional dan 

berkarakter di 
lingkungan kerja KBL.
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dari intervensi politik, bersih 
dari praktik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme.

Sebagai bentuk pelaksanaan 
undang-undang dan peraturan 
pemerintah tersebut, pada 5 s.d. 
7 Februari lalu, Kantor Bahasa 
Lampung (KBL) melaksanakan 
kegiatan “Peningkatan Mutu 
Kapasitas Pegawai KBL” di 
hotel novotel, Bandarlampung. 
Kegiatan ini bertujuan 
meningkatkan kinerja para 
pegawai KBL, terutama aSn 
di lingkungan KBL. Kegiatan 
yang berlangsung selama tiga 
hari tersebut diikuti oleh Kepala 
KBL serta seluruh pegawai, 
baik tenaga teknis, keuangan, 
kepegawaian, maupun tenaga 
honorer.  

dalam kegiatan tersebut, 
Sekretaris Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa, 
drs. Muhammad abdul 
Khak, M.hum. hadir untuk 
membuka acara secara resmi. 
dalam sambutannya, beliau 
mengatakan bahwa kegiatan 
ini merupakan salah satu upaya 
untuk meningkatkan kualitas 

pegawai di KBL. “Kegiatan 
peningkatan mutu ini sangat 
diperlukan untuk meningkatkan 
kinerja para aSn dalam bidang 
penelitian, pengembangan, dan 
pembinaan bahasa dan sastra 
untuk menyiapkan para aparatur 
yang mampu bekerja secara 
profesional dan berkarakter 
di lingkungan kerja KBL,” 
terangnya.

Beliau pun berharap bahwa 
semua pegawai KBL dapat 
menyebarluaskan informasi 
tentang KBL kepada masyarakat; 
menyuarakan pengutamaan 
bahasa indonesia di  ruang 
publik; memperkuat bahasa 
daerah di Lampung; melakukan 
revitalisasi bahasa daerah yang 
terancam punah; menguatkan 
koordinasi dengan instansi 
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pemerintah daerah yang tersebar di 
seluruh wilayah Provinsi Lampung; 
meningkatkan kualitas penelitian 
dan melakukan penelitian yang 
dapat memberikan kontribusi 
terhadap kebijakan bahasa dan 
sastra; serta melakukan berbagai 
pembinaan terhadap masyarakat di 
Lampung yang berkaitan dengan 
kebahasaan dan kesastraan.

Pada kesempatan yang sama, 
seluruh aSn KBL melakukan 
penandatanganan pakta integritas, 
yaitu komitmen atau janji kepada 
diri sendiri mengenai pelaksanaan 
seluruh tugas, fungsi, tanggung 
jawab, wewenang, dan peran, 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan 
kesanggupan untuk tidak melakukan 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

abdul Khak mengatakan bahwa 
pakta integritas dapat mendorong 
para pegawai KBL, terutama para 
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aSn, untuk melaksanakan 
program-program kerja 
secara maksimal. Beliau 
juga mengharapkan bahwa 
penandatanganan pakta 
integritas dapat berbanding 
lurus dengan kinerja para 
aSn, yakni meningkatnya 
keberhasilan dalam setiap 
program kerja yang dilakukan 
sesuai dengan tugas, pokok, 
dan fungsi setiap pegawai KBL.

“Saya berharap bahwa 
penandatanganan pakta 
integritas ini dapat menjadi 
pondorong dan penyemangat 
para pegawai terhadap indikator 
kerja KBL. dengan demikian, 
adanya penandatanganan pakta 
integritas ini dapat berbanding 
lurus dengan kinerja utama kita, 
yaitu  meningkatnya keberhasilan 
dalam setiap program kerja yang 
dilakukan sesuai dengan tugas, 
pkok, dan fungsi setiap pegawai 
KBL,” jelasnya lebih lanjut. 

Kepala KBL, dra. yanti 
riswara, M.hum., dalam 
kesempatan tersebut 
menyampaikan bahwa semua 
aSn harus menandatangani 
pakta integritas. hal ini penting 
dilakukan sebagai upaya untuk 
menuju ke arah perbaikan, 
yakni meningkatkan etika dan 
kinerja seluruh pegawai serta 
meningkatkan pembinaan 
dan pengembangan terhadap 
masyarakat yang berkaitan 
dengan sastra dan bahasa 
sesuai dengan program kerja 
dan aturan yang berlaku.  

dalam kegiatan yang 
berlangsung selama tiga 
hari tersebut panitia juga 
mengundang empat orang 
narasumber, yaitu Prof. i dewa 
Putu wijana, guru besar dari 
universitas gadjah Mada 
yang menyampaikan materi 
Metodologi Penelitian, Prof. 
Bambang Setiadi, M.a., Ph.d. 
dari universitas Lampung 
yang menyampaikan materi 
Menulis untuk Jurnal ilmiah 
Bereputasi, winci Firdaus dari 
Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, dan Fadli 
akbar Saputra, M.Si. dari LiPi 
yang menyampaikan materi 
Tupoksi Fungsional Peneliti dan 
Mekanisme Pengisian e-Peneliti. 

Semua pegawai KBL 
antusias mengikuti kegiatan ini 
hingga hari terakhir. “Kegiatan 
peningkatan mutu SdM ini 
selain bermanfaat untuk 
meningkatkan kualitas dan 
kinerja juga menambah rasa 
kekeluargaan dan kekompakan 
seluruh pegawai KBL,” ungkap 
ratih rahayu, salah seorang 
staf KBL yang mengikuti 
kegiatan ini. Semoga setelah 
dilaksanakan kegiatan ini 
kinerja seluruh pegawai KBL 
semakin meningkat seperti 
yang diharapkan. Salam. (QQ)
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Cermati judul-judul karangan berikut!
1. Meningkatkan Peran Pelajar dalam 
    Pembangunan Karakter
2. upaya Pencegahan Penggunaan narkoba 
    pada remaja
3. usaha Mengurangi Pencemaran Lingkungan di 
    Sekolah
4. upaya meningkatkan Kesehatan Siswa dengan 
    Senam Pagi
5. dPr ri telah Mengesahkan undang-undang 
    Penyiaran

1. Penulisan judul karangan yang salah 
    beserta alasannya terdapat pada …
a. Judul (1), huruf d pada awal kata dalam 
     seharusnya ditulis huruf dengan kapital karena 
    merupakan kata tugas.
B. Judul (2), huruf p pada awal kata pada 
     seharusnya ditulis dengan huruf kapital karena 
    merupakan kata depan.
C. Judul (3), huruf d pada kata di seharusnya 
    ditulis dengan huruf kapital karena merupakan 
    kata depan
d. Judul (4), huruf d pada kata dengan 
     seharusnya ditulis huruf kapital karena 
    merupakan kata keterangan.
e. Judul (5), kata Undang-undang seharusnya  
    ditulis Undang-undang karena perulangan kata 
    dasar (kata ulang utuh) harus ditulis dengan 
    huruf kapital.

Sumber: SoaL un SMa/Ma Tahun Pelajaran 2018/2019 

jawaban D
Pembahasan:

huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama 
setiap kata (termasuk unsur kata ulang 
sempurna) di dalam judul buku, karangan, artikel, 

dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, 
kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, 
dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. 
huruf d pada kata dengan di judul (4) seharusnya 
ditulis dengan huruf kapital karena merupakan 
kata keterangan, selain itu kata meningkatkan 
juga bukan merupakan kata tugas sehingga 
penulisannya harus diawali dengan huruf kapital. 
Kata Undang-undang pada judul (5) merupakan 
perulangan kata dasar dan perulangan kata dasar 
tidak harus ditulis dengan menggunakan huruf 
kapital karena undang-undang penyiaran dalam 
judul tersebut bukan nama diri.

Cermati teks berikut!
Bunga Rafflesia arnoldii memiliki keunikan 

dibandingkan bunga yang lain. (2) Bunga 
ini memiliki lima helai daun mahkota yang 
mengelilingi bagian yang terlihat seperti mulut 
gentong. (3) di dasar bunga terdapat bagian 
seperti piringan berduri yang berisi benang sari 
atau putik, bergantung pada jenis kelamin bunga, 
jantan atau betina yang mengeluarkan bau 
busuk. (4) hewan penyerbuk untuk membantu 
penyebaran tanaman adalah lalat dan kumbang. 
(5) Bunga Rafflesia arnoldii hanya berumur sekitar 
satu minggu (5—7 hari) dan setelah itu layu atau 
mati.

2. Kalimat penjelas yang tidak padu 
    terdapat pada nomor ….

a. (1)
B. (2)
C. (3)
d. (4)
e. (5)

Sumber: SoaL un SMa/Ma Tahun Pelajaran 2018/2019

BeDaH sOaL

Yulfi Zawarnis

Adik-adik Sahabat 
Bastera, kali ini kita 
akan membahas soal-
soal mata pelajaran 
Bahasa Indonesia 
untuk tingkat 
SMA. Ayo, cermati 
pembahasannya 
baik-baik, ya!
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jawaban e
Pembahasan:

Kepaduan sebuah paragraf, di antaranya, 
dapat dilihat dari penggunaan konjungsi, 
pengulangan kata kunci, dan penggunaan 
kata ganti. Kalimat sumbang adalah kalimat 
yang tidak memiliki keterkaitan dengan 
kalimat sebelumnya yang ditandai dengan 
tidak adanya konjungsi antarkalimat yang 
menggabungkan sebuah kalimat dengan 
kalimat sebelumnya atau tidak adanya 
pengulangan kata kunci atau tidak adanya 
penggunaan kata ganti. Kalimat (1), (2), (3), 
dan (4) berkaitan dengan bunga rafflesia 
arnoldii, sedangkan kalimat(5) berkaitan 
dengan umur rafflesia arnoldii.

Cermati kutipan cerpen berikut!
Karena ia tetap diam dan kelihatannya 

gelisah ketika mendengar bunyi seruling 
kapal dari arah pelabuhan, maka saya pun 
memaklumi. rupanya ia ingin cepat kembali 
ke kapalnya. Kami sama-sama berdiri dan 
menjabat tangan perpisahan. Lalu saya tepuk-
tepuk bahunya, dan dalam bahasa inggris 
saya katakan padanya basa-basi sebagai 
orang timur, “Mampirlah ke rumahku.”

“Loudwig”, kata saya sambil membuang tisu 
ke lantai, “bila kapal kamu suatu ketika nanti 
singgah di indonesia, jangan lupa mampir ke 
Jakarta, ya. di sana nanti kamu akan dapat 
melihat bahwa negeri kami tidak seperti yang 
kalian sangka. di Jakarta nanti kamu akan 
menemui sebuah tugu yang puncaknya ada 
emas 30 kilogram. Bahkan, di sana ada juga 
stadion yang terbesar di asia Tenggara, ada 
juga masjid yang terbesar di asia Tenggara”. 
dia mengangguk sambil tersenyum. 
(Harga Diri, Muchwardi Muchtar)

3. Makna simbolik orang timur pada 
    kutipan cerpen tersebut adalah ….
a. orang yang baik
B. masyarakat yang sopan
C. orang yang memiliki kelebihan
d. masyarakat yang rajin berdoa
e. masyarakat yang senang berpura-pura

Sumber: SoaL un SMa/Ma Tahun Pelajaran 2018/2019

jawaban B
Pembahasan:

Kata-kata simbolik atau lambing orang timur 
pada teks tersebut digunakan dalam konteks 
basa-basi untuk meminta seseorang mampir 
ke rumah penutur/tokohcerita. dengan 
demikian, makna simbolik orang timur pada 
kutipan tersebut adalah masyarakat yang 
sopan.

Cermati paragraf berikut!
Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab 

adalah amanah. apabila ia dipercaya untuk 
menjaga suatu informasi, ia akan menjaganya 
agar pihak lain tidak mengetahuinya. apabila 
perlu, dia akan … agar informasi tersebut 
tidak menyebar pada pihak lain. orang seperti 
ini merupakan orang yang akan disenangi oleh 
pihak lain karena dapat dipercaya. 

4. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi 
    bagian rumpang dalam paragraf tersebut 
    adalah ….
a. cuci mulut
B. asah mulut
C. mulut tajam
d. tutup mulut
e. main mulut

Sumber: SoaL un SMa/Ma Tahun Pelajaran 2018/2019

jawaban D
Pembahasan:

Salah satu cara yang dapat dilakukan 
agar informasi tidak menyebar ke pihak lain 
adalah dengan tidak menyampaikan informasi 
tersebut kepada pihak lain alias diam. 
ungkapan yang artinya diam, tidak berkata-
kata adalah tutup mulut. 
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S
ahabat Bastera, wabah 
virus korona sedang 
melanda dunia. who, 
pada 11 Maret 2020, 

bahkan menyatakannya sebagai 
pandemi. Kasus orang terinfeksi 
virus korona jenis baru ini 
pertama kali terjadi di wuhan, 
Tiongkok, pada pertengahan 
desember 2019 lalu. Seiring 
dengan berjalannya waktu, virus 
ini menginfeksi semakin banyak 
orang, tidak hanya di Tiongkok, 
tetapi juga di sejumlah negara 
lain. 

ancaman penyebaran virus 
korona atau penyakit Covid-
19 mulai terasa di indonesia 
sejak Presiden Joko widodo 
mengumumkan pada 2 Maret 
2020, yakni ada dua orang 
wni yang positif terpapar. 
Bahkan, kini penyebaran pasien 

positif terserang virus corona 
di indonesia mulai meluas 
di sejumlah daerah. Korban 
yang berjatuhan pun semakin 
bertambah. hal itu tentu saja 
menimbulkan kekhawatiran. 

Pemerintah pun menganjurkan 
masyarakat untuk melakukan 
social distancing, yakni menjaga 
kedekatan fisik dengan 
seseorang guna mengurangi 
perpindahan virus dari tubuh satu 
ke yang lain, yang oleh Badan 
Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa dipadankan dengan 
pembatasan sosial. 

di tengah maraknya 
pemberitaan wabah korona, 
sebagai pemerhati bahasa, ada 
hal menarik yang akan saya 
bahas dan bagikan di rubrik 
“Laras Bahasa” ini. di beberapa 
berita atau tulisan yang beredar 
di media sosial, kita dapat 
melihat bahwa masyarakat 
menulis virus ini dengan 

bermacam-macam nama. ada 
yang menuliskannya korona, 
corona, coronavirus, koronavirus, 
atau covid-19. di antara nama-
nama tersebut, yang manakah 
sebenarnya penulisan yang 
paling tepat? Mari, kita telusuri!

di dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBi), kita tidak 
menemukan kata corona yang 
memiliki pengertian nama jenis 
virus. Kita hanya menemukan 
kata korona yang berarti 
‘lingkaran atau cincin cahaya 
yang tampak di sekeliling benda 
langit, terjadi karena penyebaran 
cahaya dari materi partikulat 
tersuspensi atau debu; mahkota; 
struktur seperti mahkota’. Selain 
itu, dalam bidang astronomi, 
korona berarti ‘lingkaran sinar 
yang mengelilingi matahari; 
bagian terluar atmosfer matahari’. 

Saya mencari informasi melalui 
internet yang terkait dengan 
wabah ini. dari hasil berselancar 

Laras BaHasa

Ratih Rahayu

Corona atau Korona?
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di dunia maya, saya memperoleh informasi bahwa 
kata corona berasal dari bahasa Latin dan yunani 
yang berarti ‘mahkota’ dan ‘lingkaran cahaya’. 
Corona dalam tulisan ini merupakan bentuk 
singkat Covid-19 yang merupakan kependekan 
coronavirus disease 2019 atau penyakit koronavirus 
2019. Co merupakan singkatan atau kependekan 
untuk kata corona, vi singkatan untuk kata virus, 
d singkatan untuk kata disease yang berarti 
‘penyakit’, dan 19 mewakili tahun virus pertama 
kali muncul, yakni 2019. ada ahli yang mengatakan 
bahwa pada awalnya penyakit ini disebabkan oleh 
infeksi virus Severe acute respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SarS-CoV-2).

international Committee on Taxonomy of 
Virusses (iCTV) telah mengatur pengklasifikasian 
dan nomenklatur penamaan virus secara 
internasional. Lembaga itu mengembangkan 
klasifikasi yang disusun secara hierarkis dalam 
bentuk takson (kelompok taksonomi, tanpa 
memandang tingkatannya, misalnya suku, marga, 
jenis, dan variabel). Lembaga itu meresmikan atau 
membakukan nama takson virus (spesies, genus, 
dll.) yang berlaku universal. Penulisan nama takson 
virus tersebut harus sesuai dengan format yang 
telah ditetapkan dan tidak boleh diterjemahkan. 
Sebaliknya, nama virus, termasuk nama kolektif 
virus yang tidak ditetapkan oleh iCTV boleh 
diterjemahkan ke dalam bahasa dan alfabet lokal. 

dalam tulisannya di situs web iCTV, ivan Lanin 
membahas penamaan virus. dalam uraiannya, dia 
menjelaskan bahwa ada dua jenis penamaan 
virus, yaitu nama spesies dan nama virus. 
Menurutnya, nama spesies tidak boleh 
disingkat dan tidak ditulis dengan huruf 
miring serta kata pertamanya 
diawali huruf kapital. 
nama virus 
boleh 

disingkat dan ditulis dengan huruf kecil, tetapi tidak 
ditulis dengan huruf miring.  

nama coronavirus dalam bahasa inggris bukan 
termasuk nama takson dan juga bukan nama 
spesies, melainkan nama kolektif untuk nama 
virus pada famili (pengelompokan makhluk hidup 
yang mempunyai sifat atau ciri-ciri yang sama) 
Coronaviridae. Berdasarkan penjelasan tersebut, 
nama coronavirus dapat kita sesuaikan ejaannya 
sehingga menjadi koronavirus. Kita juga dapat 
menerjemahkan kata itu menjadi virus korona. 
artinya, kita dapat menggunakan kedua alternatif 
nama lokal tersebut. Selain itu, kita tidak perlu 
menulisnya dengan huruf miring dan tidak perlu 
menggunakan huruf kapital. Seharusnya, kita 
menuliskannya korona, bukan corona.

Sahabat Bastera, seharusnya penyebaran virus 
korona dan jumlah korban yang meningkat semakin 
meningkatkan kesadaran kita untuk melakukan 
pembatasan sosial. hal ini sangat penting untuk 
menekan pertambahan jumlah korban. Kita 
seharusnya mengisolasi dan mengarantina diri kita 
di rumah untuk sementara. Semoga apa yang kita 
lakukan turut membantu pemerintah dalam upaya 
meminimalisasi penyebaran virus korona ini. Tabik! 
n
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M
asyarakat indonesia 
kaya akan budaya. 
hampir setiap 
daerah yang ada 

di indonesia memiliki budaya 
tersendiri. Salah satunya adalah 
mendongeng. Kegiatan ini 
merupakan seni tradisi lisan 
yang telah lama dilakukan oleh 
sebagian masyarakat indonesia. 
Mendongeng merupakan 
aktivitas bercerita tentang 
kisah-kisah yang memiliki nilai-
nilai baik, yang boleh diketahui 
oleh anak. isi dongeng biasanya 
telah diceritakan turun-
temurun dari generasi-generasi 
sebelumnya. Mendongeng 
sering dilakukan dalam keadaan 
santai dan umumnya para 
orang tua melakukannya ketika 
mengantarkan anak-anak mereka 
tidur. 

dongeng mencakup beberapa 
jenis, antara lain, mitos, sage, 
fabel, legenda, cerita lucu, cerita 
pelipur lara, dan perumpamaan. 
dongeng mitos berkaitan dengan 
cerita para dewa-dewa. Fabel 
berkaitan dengan cerita binatang 
yang dapat berbicara atau 
berperilaku, seperti manusia. 
Legenda berkaitan dengan asal-
usul daerah atau benda. Sage 

berkaitan dengan kepahlawanan, 
keberanian, atau sihir. 

Kegiatan mendongeng 
memiliki banyak manfaat, antara 
lain melatih kepekaan, daya 
intelektual, dan daya ingat anak. 
dongeng juga dapat bermanfaat 
sebagai media dalam mendidik 
serta membentuk karakter 
positif anak. Mendongeng dapat 
menanamkan  nilai-nilai yang baik 
bagi anak melalui penghayatan 
terhadap maksud dongeng. 
Meskipun dongeng terlihat 
sederhana, anak-anak biasanya 
sangat senang dan serius untuk 
mendengarkannya. apalagi, jika 
mereka menganggap dongeng itu 
menarik.  

Saat ini, aktivitas mendongeng 
cenderung hilang perlahan-

lahan. hal ini berdampak pada 
hilangnya dongeng-dongeng 
yang secara turun-temurun 
diceritakan oleh orang tua 
kita dahulu. Faktor penyebab 
hilangnya aktivitas mendongeng, 
salah satunya, adalah sudah 
jarangnya orang tua melakukan 
aktivitas mendongeng bagi 
anak-anak mereka. hal tersebut 
terjadi karena para orang tua 
cenderung sibuk. akibatnya, kita 
sering menemukan anak-anak 
yang sudah tidak mengetahui lagi 
dongeng yang menjadi ciri khas 
di indonesia, seperti Bawang 
Merah dan Bawang Putih, Si 
Kancil, Putri Cinderela, dan 
Buaya Putih. 

Lalu, bagaimanakah korelasi 
antara dongeng dan gerakan 

Erwin Wibowo

Laras sastra

dongeng 
dan 
gerakan 
Literasi
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literasi? Literasi merupakan 
keberaksaraan, yaitu kemampuan 
seseorang dalam membaca dan 
menulis. Komponen literasi juga 
mencakup literasi numerasi, 
literasi sains, literasi digital, 
literasi finansial, serta literasi 
budaya dan kewarganegaraan.

Saat ini, pemerintah melalui 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, telah 
mencanangkan suatu gerakan 
yang disebut gerakan Literasi 
nasional. gerakan ini berawal 
dari rendahnya minat baca 
dan tulis dalam masyarakat. 
Pernyataan ini sejalan 
dengan hasil penelitian PiSa 
(Programme for International 
Student Assessment) sebuah 
lembaga yang mengukur tingkat 
membaca, matematika, dan 
sains di beberapa negara. 
Penelitian PiSa pada 2018 
menempatkan indonesia di 
peringkat 10 negara terbawah 
dari 79 negara yang diteliti 
oleh lembaga ini. Studi PiSa ini 
membandingkan kemampuan 
siswa terhadap matematika, 
sains, dan membaca. dalam hal 
membaca, kemampuan siswa 
indonesia berada di peringkat 
74 dari 79 negara dengan skor 
rata-rata 371. Sementara peraih 
gelar peringkat pertama adalah 
Tiongkok dengan skor rata-
rata 555. dengan 

melihat hasil penelitian PiSa 
Tahun 2018, tampaknya kita 
harus berupaya meningkatkan 
kembali gerakan literasi secara 
maksimal. Salah satunya adalah 
dengan meningkatkan budaya 
membaca sejak dini. 

Salah satu upaya untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan 
minat baca adalah dengan 
menggiatkan kembali aktivitas 
mendongeng. Memperkenalkan 
dongeng kepada anak sejak 
dini memiliki banyak manfaat, di 
antaranya merangsang imajinasi 
melalui apa yang didengar. 
Melalui dongeng, pemikiran 
anak-anak menjadi lebih kritis, 
lebih baik, dan lebih cerdas. 
dongeng dapat juga merangsang 
cara berpikir anak karena selalu 
menghadirkan alur yang baik dan 
pesan moral yang berisi cita-
cita. Kehadiran tokoh-tokohnya 
pun dapat membuat anak-anak 
membayangkan kejadian di 
dalam dongeng tersebut. 

dongeng juga dapat 
merangsang minat baca anak-
anak. Setelah mendengarkan 
dongeng, anak-anak dapat 
membaca sendiri dongeng-
dongeng tersebut. hal ini juga 
dapat memperkaya kosakata 

yang mereka miliki. dengan 
demikian, anak-anak 

dapat 

menceritakan kembali dongeng 
yang mereka baca dengan 
bahasa yang mereka kuasai. 

Tentu saja, dalam mendongeng, 
peran orang tua peran orang tua, 
keluarga, dan sekolah sangat 
penting dalam menentukan 
hasilnya. orang tua merupakan 
guru pertama dalam masa 
perkembangan anak. Mereka 
berperan dalam menyediakan 
buku-buku dongeng atau 
buku bacaan yang sesuai 
dengan tingkat usia anak-
anak mereka. Begitu juga 
sekolah. untuk mendukung 
suksesnya gerakan literasi, 
sekolah harus menghidupkan 
kembali perpustakaan sekolah 
dengan menyediakan berbagai 
bahan bacaan yang menarik 
dan terdidik. Jika semua itu 
terlaksana, tidak menutup 
kemungkinan generasi indonesia 
akan menjadi generasi yang 
gemar membaca dan menulis. 
Melalui mendongeng, kita 
berharap bahwa anak-anak dapat 
mengingat dan menerapkan nilai-
nilai positif tentang kehidupan, 
seperti kebenaran, keadilan, 
keindahan, dan kedamaian dalam 
kehidupan. Salam! n
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MeNGeNaL KBL 

K
ehidupan itu harus ada tantangan, tidak 
bisa hanya monoton dan begitu-begitu 
saja. Tantanganlah yang membuat kita bisa 
memaknai arti kehidupan,” jelas yuliadi 

Muhammad rahim, KTu KBL yang baru. 
Bertepatan dengan tahun baru 1 Januari 2020, 

Kantor Bahasa Lampung (KBL) memiliki Koordinator 
Tata usaha (KTu) yang baru, yakni yuliadi Muhammad 
rahim, S.S., M.Pd. ia ditunjuk oleh Kepala KBL, dra. 
yanti riswara, M.hum., untuk menduduki posisi KTu 
KBL menggantikan M. andri Zulfadli, S.Pd. yang telah 
menjabat selama empat tahun berturut-turut.

Sahabat Bastera pasti penasaran dengan sosok 
yang kerap dipanggil “Bang Je” ini, bukan? Mari kita 
berkenalan lebih dekat dengannya.

Masa Kecil dan Perjalanan Karier 
Bang Je lahir di Kerinci pada tanggal 8 Juli 1974. 

anak pertama dari empat bersaudara ini menghabiskan 
masa kecilnya di kota kelahirannya. Kondisi alam 
Kerinci yang indah dan sejuk karena merupakan 
daerah pegunungan yang selalu dirindukannya. Setiap 
ada waktu luang, ia akan menyempatkan diri pulang 
kampung untuk mengenang masa kecilnya. 

Kebahagiaannya tinggal di Kerinci sempat terjeda 
karena ia harus mengikuti ayahnya yang seorang 
guru matematika yang bertugas di Kabupaten Pesisir 
Selatan, Sumatra Barat. awalnya ia merasa kurang 
nyaman, tetapi lama-kelamaan ia sangat menikmati 
kehidupan di daerah pantai yang cukup panas. 

Saat akan menduduki bangku SMa, ayahnya 
yang saat itu bertugas sebagai kepala sekolah 
dipindahtugaskan kembali ke Kerinci. ia pun merasa 
senang dan menyelesaikan masa SMa-nya di tanah 
kelahirannya. Setelah menyelesaikan pendidikan SMa 
di Kerinci, ia memberanikan diri untuk merantau ke 
Pulau Jawa tepatnya di yogyakarta untuk melanjutkan 

pendidikannya. Pada tahun 1992, ia pun terdaftar 
sebagai mahasiswa program studi Sastra indonesia, 
Fakultas ilmu Budaya, universitas gadjah Mada. 

Saat menimba ilmu di ugM itulah ia menemukan 
jodohnya, diah Meutia harum, M.hum. Setelah wisuda, 
ia mencoba peruntungan dengan tinggal di Bekasi 
dan sempat bekerja sebagai seorang editor di Jakarta. 
Tidak lama kemudian, pada 2004 ia mengikuti tes 
CPnS yang diadakan Badan Bahasa dan berhasil lulus 
dengan penempatan pertama di Balai Bahasa Papua. 

Pada saat bersamaan, istri Bang Je mendapat 
informasi bahwa ia pun lulus tes CPnS dengan 
penempatan di Kantor Bahasa Lampung. Karena 
berbeda penempatan dengan istrinya, Bang Je 
pun mengajukan permohonan pada Kepala Badan 
Bahasa agar ia dapat bersama istrinya bekerja di KBL. 
alhamdulillah, usaha dan doanya dikabulkan allah Swt. 
i pun diizinkan untuk tidak berangkat ke Papua.  

awal 2005, Bang Je pun memboyong keluarga 

Yuliadi M.R.

Tantangan 
adalah Teman 
Kehidupan
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kecilnya untuk memulai hidup baru 
di provinsi yang menjadi pintu 
gerbang Sumatra. 

Ketika ada kesempatan untuk 
mengembangkan diri sebagai 
penyuluh, Bang Je pun mengikuti 
seleksi dan berhasil lulus sehingga 
berhak mengikuti pelatihan di 
Jakarta pada pertengahan 2010. 
untuk menjadi seorang penyuluh 
itu tidak mudah. walaupun telah 
mengikuti pelatihan yang cukup 
lama, tidak semua peserta dapat 
lulus. Beruntung Bang Je termasuk 
salah seorang peserta yang berhasil 
lulus. Seorang calon penyuluh 
harus melalui dua tahap berikutnya 
setelah dinyatakan lulus pelatihan, 
yaitu mendampingi dan didampingi. 
Setelah tiga kali mendampingi 
penyuluh senior dan tiga kali 
didampingi penyuluh senior, 
akhirnya ia berhasil mendapatkan 
sertifikat penyuluh atau biasa 
disebut surat izin menyuluh.

ayah satu orang putri yang 
bernama Jauza najla naufalia 
ini, pada 2014 diangkat menjadi 
fungsional peneliti dengan 
kepakaran bidang sastra. Sebelum 
menjadi seorang peneliti, pada 
pertengahan 2012 Bang Je 
telah mengikuti pendidikan dan 
pelatihan untuk menjadi peneliti 
pertama selama tiga minggu 
di Pusbindiklat LiPi, Cibinong. 
Saat sedang mengikuti pelatihan 
di Cibinong itulah, berita duka 
sampai di telinganya. ibu yang 
dicintainya berpulang ke pangkuan 
allah Swt. walaupun demikian, 
kabar duka yang diterimanya tidak 
menghambat proses diklatnya dan 
ia pun dinyatakan lulus dengan 
predikat baik.

Sejalan dengan tugasnya sebagai 
penyuluh, ia pun bersemangat 
untuk menambah ilmu lebih 
dalam dengan melanjutkan studi 
S-2. alhamdulillah, di tahun 2013 
ia tercatat sebagai mahasiswa 
Program Magister Pendidikan, 
Jurusan Pendidikan Bahasa 
indonesia, universitas Lampung. 

Selain pernah mengikuti diklat 
peneliti dan penyuluh, Bang Je 
juga pernah ditugasi Kepala KBL 
untuk mengikuti pelatihan sebagai 
saksi ahli bahasa. Tugas seorang 
saksi ahli bahasa adalah membantu 
kepolisian dalam mengungkap 
kasus-kasus yang memerlukan 
kajian kebahasaan. Sudah lebih 
dari sepuluh kasus yang ia tangani 
selama menjadi saksi ahli bahasa 
sehingga namanya cukup dikenal 
aparat kepolisian Polda Lampung. 

Kehidupan dalam Pandangannya
“Kehidupan itu harus ada 

tantangan. Tidak bisa hanya 
monoton dan begitu-begitu saja. 
Tantanganlah yang membuat kita 
bisa memaknai arti kehidupan,” 
jelas Bang Je. Menurutnya, 
tantangan bukan sekadar corak 
dalam kehidupan, melainkan 
sesuatu yang bermakna untuk 

kedewasaan. ia berprinsip 
pengalaman hidup harus dijadikan 
pelajaran untuk menjalani masa 
depan. ia pun selalu mengingat 
pesan ibunya bahwa saat 
melakukan sesuatu sebisa mungkin 
tidak mengganggu orang lain, tetapi 
membuatnya senang.  

Berkaitan dengan tugas yang 
diembannya saat ini, yakni sebagai 
KTu, ia berpandangan tugas ini 
baginya bukan sekadar jabatan, 

melainkan tantangan untuk dapat 
memberikan pelayanan terbaik 
kepada rekan-rekan di kantor. ia 
berpendapat bahwa setiap orang 
memiliki karakter yang berbeda. 
inilah yang membuatnya tertantang 
untuk mempelajari kepribadian 
rekan-rekan KBL agar dapat 
berkomunikasi dan berkoordinasi 
secara efektif. 

Selain itu, ia berpendapat bahwa 
tugas sebagai KTu ini merupakan 
sarana untuk mengembangkan diri 
dan menumbuhkan kreativitas. ia 
yakin bahwa setiap persoalan yang 
akan dihadapi menantangnya untuk 
mengeksplorasi diri dalam mencari 
solusi dan mengambil keputusan. 

KBL sebagai unit pelaksana 
teknis pastilah memiliki program 
yang selaras dengan program 
yang telah ditetapkan oleh Badan 
Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa. untuk itu, ia berharap 

semua pegawai KBL perlu 
berkolaborasi, baik dengan sesama 
pegawai maupun dengan instansi 
lain. ia pun berharap seluruh 
pegawai KBL dapat menghindari 
kontra yang tidak perlu, yang dapat 
mengurangi produktivitas dan 
kinerja. Menurutnya, pegawai perlu 
berorientasi untuk membangun 
kerja sama dan keharmonisan satu 
sama lain agar lingkungan kerja 
menjadi kondusif. (yS)
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S
ahabat Bastera, tahukah 
kalian Kampung naga? 
Pernahkah kalian 
berkunjung ke sana? 

Kampung yang berada di desa 
neglasari, Kecamatan Salawu, 
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi 
Jawa Barat, ini merupakan 
kampung tradisional yang dihuni 
oleh masyarakat yang masih 
berkeyakinan teguh dalam 
menjalankan tradisi dan adat 
istiadat karuhun (leluhurnya) 
hingga saat ini. 

Banyak orang yang mengira 
bahwa asal-usul nama Kampung 
naga adalah karena ada naga di 
kampung tersebut. Sebenarnya, 
nama Kampung naga berasal dari 
kata di nagawir. artinya adalah 
‘di tepi tebing/lereng perbukitan’. 
Memang kampung tersebut 

berada di dekat dua hutan, yakni 
hutan keramat yang berada di 
bagian belakang kampung serta 
hutan larangan yang berada di 
samping Sungai Ciwulan.

untuk menuju ke Kampung 
naga, kita akan berjalan menuruni 
anak tangga yang berjumlah 
ratusan. Tidak ada akses 
kendaraan bermotor untuk menuju 
ke sana. Ketika memasukinya, 
di sisi kiri jalan, kita akan melihat 
pemandangan asri berupa 
persawahan. Kita juga dapat 
mendengar suara gemercik air 
dari aliran Sungai Ciwulan.

Masyarakat Kampung naga 
sangat menjaga keasrian 
lingkungan. hal itu mereka 
lakukan karena mereka sangat 
takut terhadap pamali atau tabu 
yang mereka yakini sebagai 
bentuk aturan tidak tertulis. 
Tabu tersebut berupa larangan 
menebang pohon di hutan. 

Mereka percaya bahwa hutan 
di sisi belakang kampung 
merupakan hutan keramat dan 
hutan di samping Sungai Ciwulan 
merupakan hutan larangan yang 
dihuni para dedemit. 

Masyarakat Kampung naga 
hidup sederhana dan tidak 
memedulikan tingkatan sosial. 
Mereka percaya bahwa setiap 
manusia memiliki kesetaraan 
derajat. Tidak ada kesenjangan 
di antara mereka. Tidak ada 
si kaya dan si miskin. hal ini 
tampak pada kesamaan bentuk 
bangunan rumah dan bahan 
yang terbuat dari kayu serta cara 
berpakaian yang sederhana. 

Jumlah bangunan di Kampung 
naga tidak pernah bertambah. 
di sana terdapat 110 rumah, 1 
balai patemon (pertemuan), 1 
masjid, dan 1 lumbung padi. Jika 
ingin membangun rumah lagi, 
mereka harus membangunnya di 

POjOK NUsaNtara

Lusiana dewi

n fotokita.net

Pamali dan 
Hajat Sasih 
dalam Tradisi Karuhun Kampung Naga
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luar Kampung naga. Menambah 
jumlah bangunan merupakan 
pamali. Mereka juga menolak 
teknologi yang berkembang, 
seperti listrik, telepon genggam, 
dan barang-barang elektronik 
lainnya. Mereka khawatir bahwa 
keberadaan listrik dan elektronik 
akan memicu bergesernya tradisi 
yang selama ini mereka jaga 
dengan baik. Mereka melakukan 
hal tersebut sebagai cerminan 
hidup sesuai dengan norma-
norma yang mereka terima dari 
leluhur secara turun-temurun.

Mereka juga masih rutin 
melaksanakan hajat sasih, yakni 
tradisi ziarah ke makam leluhur 
sebagai bentuk ungkapan 
rasa tunduk dan patuh mereka 
terhadap karuhun atau leluhur. 
Mereka melaksanakan tradisi 
ini enam kali dalam setahun 
pada waktu-waktu tertentu. 
hanya lelaki dewasa dan 
kuncen kampung yang boleh 
mengikuti tradisi ini. Para 
perempuan biasanya menyiapkan 
tumpeng dan lauk-pauknya, lalu 

meletakkannya di dalam masjid 
untuk mendapatkan doa dari para 
peserta hajat sasih. 

Hajat sasih memiliki beberapa 
tahapan. Tahap pertama adalah 
proses pembersihan diri secara 
jasmani dan rohani. Sebelum 
melaksanakan upacara, para 
lelaki berjalan tanpa alas kaki 
menuju Sungai Ciwulan. Mereka 
membersihkan diri dengan 
menggunakan air sungai itu. 
Setelah itu, mereka menuju ke 
rumah masing-masing untuk 
berganti pakaian. Mereka 
mengenakan ikat kepala berupa 
kain batik, atasan putih yang  
menyerupai jubah, dan celana 
atau sarung putih, hitam, atau 
biru. Setelah itu, peserta berjalan 
menuju ke masjid.

Tahap selanjutnya adalah 
berwudu dan memasuki masjid. 
di masjid, para peserta berdoa 
bersama kuncen. Setelah 
berdoa, mereka berjalan sambil 
menunduk, lalu bersalaman 
dengan kuncen. Cara berjalan 
dengan menunduk ini merupakan 

tanda penghormatan dan rendah 
diri. Setiap peserta kemudian 
mengambil sapu lidi yang 
tersedia di masjid. Mereka keluar 
dari masjid  dan berjalan dengan 
rapi menaiki anak tangga untuk 
menuju ke pemakaman karuhun. 

Saat tradisi hajat sasih 
berlangsung, tidak ada peserta 
yang berbicara atau mengobrol 
satu sama lain. Mereka mengikuti 
langkah kuncen dengan 
tertib, khidmat, dan penuh 
penghayatan. Sampai di gerbang 
pemakaman, mereka berjalan 
sambil menundukkan kepala 
sebagai penghormatan kepada 
makam eyang Singaparna, 
karuhun Kampung naga. 
Peserta segera membersihkan 
pemakaman dengan sapu lidi. 
Setelah selesai, mereka turun 
menuju ke Sungai Ciwulan untuk 
membersihkan sapu lidi tersebut. 

Setelah membersihkan sapu 
lidi, mereka lalu masuk ke masjid. 
di dalam masjid, boboko yang 
berisi nasi tumpeng beserta lauk 
pauk telah tertata dengan rapi. 
Para peserta hajat sasih dan 
kuncen pun berdoa. Setelah acara 
berdoa selesai, pemilik boboko 
mengambil kembali boboko 
tersebut secara rapi dan teratur. 
Mereka membawa kembali pulang 
boboko-boboko yang telah 
mendapat doa. di rumah, nasi 
tumpeng dan lauk-pauk tersebut 
menjadi santapan keluarga. 

Melalui ritual ini, masyarakat 
Kampung naga berusaha 
mengembalikan dan memusatkan 
kekuatan-kekuatan yang hilang 
dari dalam diri mereka karena jiwa 
mereka sudah tercemar oleh anasir 
buruk atau pengaruh luar. dengan 
cara ini pula mereka berusaha 
mengeluarkan isi jiwa kotor mereka 
dan berusaha mengisinya dengan 
kekuatan alam semesta yang baik. 
(her Suganda, 2006:23). n

n fotokita.net

Para lelaki saat menuju pemakaman leluhur dalam tradisi hajat sasih.
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LaDaNG ILMU

Wahyu sekar sari

F
olklor dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia 
(KBBi) berarti ‘adat 
istiadat tradisional dan 

cerita rakyat yang diwariskan 
secara turun-temurun, tetapi 
tidak dibukukan’. Penyebaran 
dan pewarisan folklor biasanya 
dilakukan secara lisan, yaitu 
disebarkan dan diwariskan 
melalui tuturan dari mulut ke 
mulut, dari satu generasi ke 
generasi selanjutnya. Selain 
itu, folklor sebagai bagian 
dari tradisi lisan memiliki versi 
yang berbeda-beda dan dapat 
disebarkan melalui suatu contoh 
disertai dengan gerak isyarat 
atau alat pembantu pengingat. 
Folklor dikelompokkan menjadi 
tiga, yaitu folklor lisan, folklor 

sebagian lisan, dan folklor 
material. 

sejarah Perkembangan 
folklor Dongeng

istilah folklor pertama kali 
diperkenalkan oleh willian John 
Thoms, seorang ahli kebudayaan 
antik inggris, melalui artikelnya 
yang berbentuk surat terbuka 
dalam majalah The Athenaeum 
no. 982 yang terbit pada 22 
agustus 1846. Thoms mengakui 
bahwa dirinya yang menciptakan 
istilah folklor untuk istilah sopan 
santun inggris mengenai balada, 
tahayul, dan sebagainya dari 
masa lampau (danandjaja, 2007). 
Seiring dengan berjalannya 
waktu, para ahli folklor 
mengkhususkan diri dengan 
membatasi objek folklor pada 
unsur kebudayaan yang bersifat 
lisan, misalnya cerita prosa rakyat 

seperti dongeng. 
dongeng merupakan bagian 

dari tradisi lisan yang dianggap 
tidak benar-benar terjadi. Pada 
masa lampau, dongeng sering 
dikaitkan dengan kejadian 
yang aneh-aneh dan berisi 
petualangan khayal dengan tokoh 
yang gaib atau ajaib. Biasanya, 
dongeng diceritakan secara lisan 
dan turun temurun dari orang 
tua kepada anaknya, tentu saja 
dengan variasi penceritaan yang 
berbeda, tetapi isinya kurang 
lebih sama. 

Tujuan dongeng diceritakan 
pada awalnya untuk hiburan 
belaka. Meskipun begitu, tidak 
jarang dongeng mengandung 
kebenaran karena berisi 
pelajaran moral. Kadang kala 
dongeng berisi konflik antara 
tokoh baik dan buruk yang 
berakhir dengan kemenangan 
tokoh baik. 

Tokoh yang dihadirkan 
cukup bervariasi, misalnya 
manusia atau makhluk lain 
seperti binatang, tanaman, 
makhluk gaib, bahkan makhluk 
yang memiliki kekuatan luar 
biasa. Tokoh yang muncul 
dibedakan antara baik dan jahat 
sesuai dengan ajaran moral 
yang akan disampaikan. dalam 
dongeng, alur progresif lebih 
sering digunakan karena lebih 
mudah memberikan pemahaman 
melalui penampilan konflik 
yang tidak terlalu kompleks 
dengan klimaks yang sering 
ditempatkan pada akhir 
dongeng. 

Folklor 
Dongeng
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Folklor 
Dongeng

Penyelesaian kisah sebagian 
besar berakhir bahagia dan 
memiliki kata-kata penutup yang 
khas, misalnya, “akhirnya mereka 
hidup bahagia selamanya”, 
“akhirnya kebaikan akan selalu 
menang melawan kejahatan”, 
dan sebagainya. nada cerita 
yang digunakan pun cenderung 
sentimental, seperti pada 
dongeng Bawang Merah dan 
Bawang Putih atau Cinderella. 

Kontribusi folklor sebagai 
solusi Pendidikan anak yang 
efektif

Folklor mempunyai banyak 
sekali fungsi yang menjadikannya 
lebih menarik dan penting untuk 
diselidiki. Salah satunya adalah 
sebagai alat pendidikan anak. 
Cerita ludruk, misalnya, sarat 
akan nilai kehidupan yang dapat 
diteladani karena mengandung nilai 
kepahlawanan dan nilai kehidupan 
masyarakat kecil. di kalangan 
anak-anak, folklor dongeng 
menjadi sesuatu yang disukai dan 
dinanti-nanti. 

Menurut tiga 
orang 

peneliti berkebangsaan Jerman 
(h.g. wahn, w. hesse, dan u. 
Schaefer dalam Suddeutsche 
Zeitung, 24 Juni 1980), anak-
anak yang sering didongengi 
biasanya tumbuh menjadi anak 
yang lebih pandai, lebih tenang, 
lebih terbuka, dan lebih seimbang 
jika dibandingkan dengan anak-
anak yang tidak didongengi. 
Para pakar menyatakan, bahkan 
ada beberapa manfaat yang 
bisa didapatkan dari kegiatan 
mendongeng (noor, 2011:50-52).

Mengajarkan Nilai Moral dan 
etika yang Baik 

dongeng merupakan media 
yang efektif untuk menanamkan 
nilai moral dan etika kepada anak, 
misalnya, nilai-nilai kejujuran, 
kesetiakawanan, rendah hati, 
kerja keras, rasa empati, maupun 
tentang kebiasaan hidup 
sehari-hari seperti pentingnya 
menggosok gigi dan makan sayur. 
anak jauh lebih mudah menyerap 

berbagai nilai kehidupan 
bila disampaikan tanpa 

bersikap menggurui 
dan memerintah. Tokoh 
pada dongeng biasanya 
menjadi teladan bagi 

anak.

Mengasah Daya 
Pikir dan Imajinasi anak
Melalui dongeng, 

anak dapat membayangkan 
seperti apa karakter tokoh-
tokoh yang terlibat, jalan cerita, 
dan situasi yang muncul pada 
dongeng. Seiring dengan 
berjalannya waktu, anak dapat 

terlatih kreativitasnya dan 
terbiasa berimajinasi untuk 
memvisualkan sesuatu di 
dalam pikiran sehingga dapat 

lebih mudah menyelesaikan 
suatu permasalahan. 

Menambah Wawasan Anak
Kebiasaan mendengarkan 

dongeng akan menambah 
perbendaharaan kata, sejarah, 
watak orang, sifat orang, sejarah, 
sifat buruk, teknik bicara, dan 
lain sebagainya. Selain itu, materi 
pelajaran sekolah juga bisa 
dimasukkan ke dalam dongeng 
untuk membantu anak memahami 
pelajaran yang diberikan di sekolah.

Menghilangkan Ketegangan/
stres  

anak yang gemar 
mendengarkan dongeng akan 
cenderung mudah merasa 
senang. hal ini menjadi 
pendorong hilangnya perasaan 
buruk, rasa tegang, bahkan rasa 
negatif lain. interaksi tanya jawab 
yang terjadi antara anak dan 
orang tua secara tidak langsung 
mempererat tali kasih sayang dan 
hubungan emosional. Jika hal ini 
menjadi kebiasaan, hubungan 
yang kaku dan canggung 
antaranggota keluarga akan 
hilang dengan sendirinya. 

Menumbuhkan Minat 
Baca anak

dongeng menjadi langkah 
yang baik untuk menumbuhkan 
minat baca. Setelah menunjukkan 
ketertarikannya pada dongeng, 
anak akan mulai menumbuhkan 
ketertarikannya pada buku 
bacaan yang lainnya, seperti 
buku pengetahuan, agama, sains, 
dan sebagainya. 

Selain itu, dongeng menjadi 
cara yang efektif untuk 
memberikan sentuhan manusiawi 
dan sportivitas anak. Sahabat 
Bastera, mari kita mulai 
mendongeng dan merasakan 
manfaatnya!

*) dikutip dari berbagai sumber
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CerIta PeNDeK

K
ilatan cahaya biru 
tiba-tiba muncul 
di hadapanku. aku 
pun bertanya-tanya, 

apa ini? aku pun berusaha 
menyentuhnya. Terasa hangat, 
sangat hangat. Tak lama 
kemudian, aku merasakan ada 
yang berubah pada diriku, tapi 
entah apa. Lalu seketika aku 
terbangun. 

namaku rael, umurku 12 tahun 
desember nanti dan sekarang 
duduk di bangku kelas Vii SMP. 
Seharusnya aku duduk di kelas 
Vi Sd, tetapi karena saat umur 
lima tahun sudah bisa membaca, 
aku diperbolehkan masuk Sd. 
Tidak ada yang istimewa di kisah 
hidupku hingga satu hari sebelum 
ulang tahunku yang ke-12, 
sesuatu terjadi padaku.

dalam tidurku, aku 
memimpikan sesuatu yang 
cukup aneh sehingga 

membuatku tidak dapat tidur 
nyenyak. dalam mimpiku itu, aku 
berubah menjadi sesuatu yang 
lain, menjadi seorang pengisap 
darah. Sungguh mimpi yang 
sangat menyeramkan menurutku. 
aku bisa berubah menjadi 
makhluk jahat yang tak pernah 
kubayangkan. 

Suatu hari di bukit tempat aku 
dan teman-temanku berkemah 
terjadi suatu peristiwa aneh. 
Seseorang perempuan cantik, 
berambut panjang, dengan wajah 
mungil dan berkulit putih pucat 
datang menghampiriku. dengan 
senyuman yang sangat manis, 
dia menyapaku. 

“rael? apakah kau yang 
bernama rael?” tanya 
perempuan itu.

“Benar, Kak,” jawabku. namun, 
wajah kakak itu langsung 
berubah tidak ramah dan 
memalingkan mukanya.  

“Kak …, Kakak siapa?” tanyaku 
penasaran. 

Kakak cantik itu hanya berkata, 
“Kau akan tau nanti!”

Malam pun tiba. di perbukitan 
seperti ini biasanya masih banyak 
berkeliaran hewan-hewan liar 

seperti babi hutan dan 
ular 

berbisa. oleh karena itu, pak 
guru membuat daftar jaga malam 
dan aku pun mendapat bagian 
jaga malam ini. Malam semakin 
larut dan suasana menjadi sunyi 
senyap. Tiba-tiba, aku melihat 
ada bayangan berkelebat ke arah 
hutan rimbun di sebelah utara 
perkemahan.

“astaga, siapa di sana?” 
teriakku takut-takut. 

aku membangunkan temanku, 
tetapi tidak ada seorang pun 
yang mau bangun dan hal itu 
membuatku kesal.

”Siapa di sana?” teriakku lagi 
sambil menuju ke arah bayangan 
itu. Setibanya di sana, aku 
terkejut dengan apa yang aku 
lihat.

“Mahluk apa kamu? Siapa 
kamu?” tanyaku. 

dia menoleh ke arahku karena 
mendengar suaraku, “oh, kamu. 
Kita ketemu lagi,” ujarnya sambil 
tersenyum. 

aku tertegun, ternyata kakak 
cantik tadi adalah seorang 
monster. dia monster peminum 
darah, di gigi taring dan di 
pinggiran mulutnya terlihat masih 
ada sisa darah. Bola matanya 
bersinar merah membuatku 
bergeming tidak percaya. 

“apakah ini 
mimpi?” 

MimpiMimpi
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gumamku.
“Siapa sebenarnya 

Kakak?” tanyaku 
sambil ketakutan. 

“aku sama seperti 
dirimu?” jawabnya 
sambil berjalan 
mendekatiku.

“dirimu akan 
menjadi seperti diriku 
pada saatnya nanti,” jelasnya. 

“Tidak mungkin!” ujarku 
sambil berjalan mundur. aku pun 
ketakutan dan berlari dengan 
kencang ke arah perkemahan.

Pagi hari pun tiba, matahari 
seakan malu-malu menampakkan 
sinarnya karena langit diliputi 
awan kelabu. Pagi itu bapak dan 
ibu guru pembina mengumpulkan 
kami dan memberikan 
pengumuman bahwa karena 
cuaca buruk, acara kemah 
akan dihentikan. acara yang 
seharusnya masih dua hari 
lagi dengan terpaksa harus 
dihentikan dan siang ini semua 
siswa akan dipulangkan. Saat 
mendengar pengumuman itu, 
teman-teman merasa kecewa. 
Berbeda denganku, aku merasa 
senang karena aku tidak akan 
bertemu malam di tempat kemah 
ini lagi. Terus terang aku takut 
bertemu kembali dengan si 
wanita moster itu.

Siang itu akhirnya kami pun 
pulang ke rumah masing-
masing. Sepanjang perjalanan 
pulang hingga sampai di rumah 
aku masih memikirkan siapa 
sebenarnya wanita itu? apakah 
benar di dunia ini ada vampir?

hari terus berganti. Tak 
terasa kini sudah masuk bulan 
kelahiranku, bulan desember. 
aku sangat senang karena selain 
ada libur natal, bulan ini aku 
berulang tahun. Biasanya ibu 
akan memberikan kado spesial 
untukku. aku selalu menantikan 
momen ini setiap tahun. hanya 
ibulah orang tua yang kupunya 

karena 
ayahku 
entah 
berada di mana, 
menghilang bak 
ditelan bumi meninggalkan aku 
dan ibuku. 

ayah telah meninggalkan kami 
sejak lama sehingga ibuku harus 
banting tulang membesarkanku 
sendirian. ibulah orang yang 
paling aku sayangi karena hanya 
dia di dunia ini yang paling baik 
padaku. untung saja ibuku 
seorang pegawai negeri sehingga 
kami tidak terlalu memikirkan 
biaya hidup. 

Seminggu sebelum ulang 
tahunku yang ke-12, aku merasa 
ada yang aneh dalam diriku. 
“Mengapa aku merasa haus terus 
ya?” gumamku. “apa aku sakit?” 
tanyaku lagi dalam hati. Teman 
sebangkuku yang bernama Leo 
tiba-tiba bertanya kepadaku 

“Mas Bro, kok lo pucet bener?” 
tanyanya.

“Ga tau nih, sakit kali gue!” 
jawabku.

“aneh, tapi badan lu ga panas, 
dingin malah!” ujar Leo sambil 
megang dahiku.

“Barangkali masuk angin ya, 
apa gue izin pulang, ya?” tanyaku 
meminta pendapat Leo.

“iya, apa mau gue antar 
pulang?” tanya Leo dengan 
mata berbinar-binar. Jelas Leo 
merasa senang kalau disuruh 
mengantarku pulang karena ia 
bisa keluar sekolah. 

akhirnya aku pergi ke ruang 

guru 
piket. 
Belum 

sampai ke 
sana, aku merasa 
lemas dan kepalaku berkunang-
kunang. rasa hausku semakin 
menjadi. entah mengapa saat 
melihat teman-teman, mataku 
fokus pada leher mereka dan 
merasa ingin sekali menggigit 
lehernya. 

Tak lama kemudian aku pingsan. 
aku tak tau apa yang terjadi 
karena saat aku bangun aku sudah 
berada di ruang uKS. Setelah aku 
sadar, pak guru membolehkan aku 
pulang diantar Leo. 

dua hari kemudian ada kabar 
yang beredar bahwa ada guru 
baru di sekolah kami. guru baru 
itu cantik, putih, tinggi, berambut 
panjang, dan juga sangat ramah. 
aku sangat terkejut saat guru 
baru itu masuk ke kelas kami. 
Ternyata guru baru itu adalah 
wanita cantik yang pernah 
bertemu denganku saat acara 
kemah waktu itu.

“Selamat pagi, anak-anak?” 
sapa wanita itu.

“Pagi, Bu!” jawab anak-anak.
“nama saya, Seira. Saya 

menggantikan Bu ella mengajar 
iPa. Panggil saja saya Bu ira,” 
jelasnya. Kegiatan belajar pun 
dimulai, tetapi aku sama sekali 
tidak bisa konsentrasi selama 
pelajaran karena masih merasa 
ketakutan dan membayangkan 
kejadian waktu itu.

Saat pelajaran usai, tiba-
tiba Bu ira memintaku untuk 
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membawakan bukunya ke ruang 
guru. Biasanya itu tugas ketua 
kelas, tetapi entah mengapa Bu 
ira dengan sengaja memintaku.

“apakah ada yang berubah 
dalam dirimu?” tanya Bu ira saat 
di ruang guru.

“Maksud ibu,” tanyaku tak 
mengerti.

“ya, apa kamu merasa haus? 
apa kamu mulai merasa di 
sekitarmu banyak makanan? apa 
kamu merasa hidungmu sangat 
sensitif dengan bau darah akhir-
akhir ini?” tanya Bu ira dengan 
senyuman sinis.

“Bagaimana ibu tahu?” 
tanyaku.

“ayolah, ini memang sudah 
takdirmu. Kita ini makhluk abadi, 
keturunan murni. Saat hari ulang 
tahunmu, besok minum ini kalau 
kamu tidak mau mati,” ujarnya 
sambil menyodorkan sebotol jus.

“ini bukan jus, ini darah 
bukan?” tanyaku.

“iya benar. Setelah ulang 
tahunmu, aku akan menjelaskan 
semuannya. Sekarang pergilah!” 
kata Bu ira.

aku pun segera pergi dengan 
membawa botol darah itu. 
Setelah bel sekolah berbunyi aku 
bergegas pulang ke rumah.

apa yang dimaksud Bu ira tadi, 
ya? dan mengapa aku merasa 
sangat haus? apakah darah ini 
bisa menghilangkan hausku? 
apa benar aku akan menjadi 
moster seperti Bu ira? Berbagai 
pertanyaan muncul dalam 
benakku.

Malam ulang tahunku pun tiba. 
Tidak seperti ulang tahunku di 
tahun-tahun yang lalu, tahun 
ini aku sangat takut. aku takut 
bertambah umur, takut aku 
berubah menjadi monster 
menjijikkan itu. 

Tengah malam pun tiba. aku 
merasa kesakitan. aku merasa 
ada yang tumbuh di gigiku. ya, 
benar saja gigi taringku tumbuh 

memanjang, mataku menjadi 
merah seperti mata wanita iblis 
itu. aku berjalan sempoyongan 
menuju lemari dan mengambil 
botol yang diberikan wanita iblis 
itu. 

Setelah sekian lama merasa 
bimbang, akhirnya aku meminum 
cairan dalam botol itu. dan, 
sesuatu terjadi di luar dugaanku. 
aku merasa puas, senang, dan 
tidak merasa haus lagi. apakah 
benar aku menjadi moster, 
menjadi vampir? aku menjadi 
hampir gila memikirkannya. 
dengan ketakutan dan 
berkeringat dingin, aku terduduk 
di pojok kamar sambil mengingat 
apa yang baru saja terjadi.

Saat aku masih merasa 
ketakutan, aku merasa seperti 
ada cipratan air yang mengenai 
wajahku. 

“hei, el, apa kamu tuli? alarm 
sudah berbunyi dari tadi, kamu 

masih belum juga bangun!” teriak 
ibuku. 

Ternyata aku hanya bermimpi. 
aku pun merasa senang dan 
langsung memeluk ibuku tercinta.

“Terima kasih sudah 
membangunkan aku, Bu!” ujarku 
sambil tersenyum lebar.

entah mimpi atau bukan, 
bagiku itu adalah mimpi yang 
tak akan kulupakan. Semuanya 
seperti nyata. akhirnya aku pun 
menjalani kehidupan seperti 
biasa, sekolah, les, olahraga, dan 
bermain bersama teman-teman. 
namun, dalam lubuk hatiku masih 
menyimpan tanya. Mungkinkah 
suatu saat aku akan bertemu lagi 
dengan kakak cantik itu?

10 oktober 2019 

Denino Maranatha
Siswa SMPn 1 Baradatu, 

way Kanan  
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r
aja ali adalah seorang 
raja yang memerintah 
Kerajaan Belalau, 
Lampung Barat. ia 

dikenal sebagai raja yang 
berwibawa, bijaksana, serta 
berilmu tinggi. Tak segan-segan 
ia turun langsung ke pelosok 
desa untuk mengetahui kondisi 
masyarakatnya. 

ia berusaha untuk 
menciptakan suasana yang 
nyaman dan aman. Jikalau ada 
masyarakat yang berselisih, 
raja ali akan langsung 
menengahi. didampingi para 
penggawa dan tetua adat, raja 
ali melakukan urun rembuk 
untuk bermusyawarah. Setiap 

keputusan yang diambil pasti 
membawa keadilan bagi semua.

raja ali sangat gemar berburu. 
hutan belantara yang belum 
dijelajahi, tak luput dari targetnya. 
Menurutnya, berburu di hutan 
bukan hanya mendapatkan 
hewan yang besar, melainkan 
pula mendapatkan ilmu baru. 
ilmu kesabaran, kemandirian, dan 
keuletan.

Pada suatu ketika, raja ali 
mengajak beberapa prajurit untuk 
berburu ke hutan. Kali ini, raja 
ali sengaja mendatangi hutan 
yang letaknya bersebelahan 
dengan kerajaan tetangga. 
Kedatangannya itu juga dalam 
rangka mengetahui apakah 
batas wilayah bergeser seperti 
yang dilaporkan oleh prajurit 
perbatasan.

Saat matahari berada tepat di 
atas kepala, ia mengajak para 
pengawal untuk beristirahat 
sejenak. ia juga mempersilakan 
prajurit untuk bergantian 
menjalankan ibadah dan makan 
siang. 

Setelah beristirahat, rombongan 
kemudian berjalan ke arah 
selatan. Tak terasa rupanya hari 
mulai gelap. raja ali kemudian 
memutuskan untuk menginap di 
hutan. Tiba-tiba seorang prajurit 
mendatanginya.

“Tuanku, saya melihat ada 
sebuah gua di belakang 
pohon,” katanya sambil 
menunjukkan arah pohon besar 
yang menjulang tinggi. “gua 
tersebut cukup besar dan tidak 
pula dipenuhi semak belukar,” 
tambahnya. 

CerIta raKYat

dian Anggraini

Legenda
Waysebuga
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Setelah mendengar perkataan prajurit tersebut, 
raja ali lalu bergegas menuju gua yang dimaksud. 
ia sangat berharap gua tersebut dapat menampung 
para prajurit yang terlihat mulai lelah.

gua yang berada di tengah hutan belantara itu 
terasa sangat lembap. Tampaknya belum ada jejak 
manusia yang pernah singgah. 

“Kita harus tetap waspada. hati-hati, jangan 
sampai ada hewan berbisa menyelinap masuk,” 
ujarnya.

rupa-rupanya, raja ali penasaran akan gua 
tersebut. Ketika pagi menjelang, ia mengajak para 
prajurit untuk lebih jauh menyusuri ke dalam gua. 
dengan diterangi cahaya obor, mereka perlahan-
lahan melewati jalan yang berlumut. Sesekali 
mereka menyeka air yang menetes ke pipi. air 
tersebut terasa sangat dingin.

Setelah  berjalan cukup jauh, raja ali melihat 
titik cahaya. “Ternyata gua ini memiliki ujung, sama 
seperti mimpiku semalam,” gumamnya.

ujung gua tersebut ternyata sebuah hutan 
yang indah. hutan ini berbeda dengan hutan 
sebelumnya. Begitu banyak bunga berwarna-warni 
menghampar di sana. Kupu-kupu dengan sayap 
berwarna-warni hinggap dari satu bunga ke bunga 
yang lain. gemericik suara air juga begitu terdengar 
jelas. 

Sejenak mereka begitu terpana dan takjub. 
Berbagai hewan terlihat hilir mudik. Mereka tidak 
memedulikan kehadiran raja ali dan rombongan. 
Bahkan, sinar matahari juga tidak memperlihatkan 
kegarangannya. Terasa sekali kesejukan melingkari 
hutan siang itu.

Tiba-tiba raja ali tersadar. gua tempat jalan 
masuk ke hutan tiba-tiba lenyap dari pandangan. 
ia lalu menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari 
pintu yang mereka lalui sebelumnya. dengan cepat, 
ia memanggil kepala prajurit untuk mencari pintu 
masuk ke arah gua tersebut.

Sayangnya, hari berganti hari dan minggu 
berganti minggu, raja ali dan rombongan tidak 
pula menemukan jalan yang dimaksud. rasa 
putus asa menyelimuti rombongan tersebut. 
Beberapa di antara mereka bahkan jatuh sakit. 
dengan ilmu pengobatan yang dimilikinya, raja ali 
memanfaatkan tanaman yang ada untuk mengobati 
prajurit tersebut.

“Sebagai seorang raja, aku harus memberikan 
teladan kepada para prajurit. aku harus tetap 
semangat. aku percaya selalu ada jalan keluar bagi 
mereka yang terus berusaha,” katanya dalam hati. 

“Jika semua prajurit telah pulih, kita akan 
melanjutkan perjalanan. Semoga esok lebih baik 

daripada hari ini,” katanya di hadapan prajurit yang 
tengah menikmati makan malam. 

“Baik, Tuanku,” jawab mereka bersama-sama.
dengan berbekal buah-buahan, mereka 

melanjutkan perjalanan. raja ali mengikuti arah 
matahari terbit. Menurutnya, sebagai salah satu 
sumber kehidupan, matahari pasti membawa 
kebaikan bagi semua orang. 

Ketika menyusuri jalan yang melandai, tiba-tiba 
rombongan berpapasan dengan sepasang kakek 
nenek. Pasangan itu terlihat asyik mengobrol sambil 
sesekali tertawa. Sang kakek membawa setumpuk 
kayu bakar di pundaknya, sedangkan nenek 
menenteng sayuran hijau dan sekeranjang buah-
buahan. Mereka sama sekali tidak menghiraukan 
keberadaan raja ali.

Beberapa kali, raja ali menyapa mereka, tetapi 
tidak juga digubris. raja ali tidak putus asa. ia 
mengikuti pasangan itu menyusuri jalan sembari 
menanyakan jalan keluar.

“wahai, raja ali, berikanlah dua buah wortel ini 
saat kau bertemu dengan kelinci merah di tengah 
hutan. Kelinci itu akan memberikan petunjuk arah 
menuju istana,” kata si nenek sambil memberikan 
wortel yang sangat segar. warnanya oranye 
kemerah-merahan dan ukurannya lebih besar dari 
wortel biasanya.

Tiba-tiba, kakek dan nenek tersebut hilang 
dari pandangan. Karena tak ingin 
membuang waktu, raja ali 
mengajak semua prajurit untuk 
terus melaju ke tengah hutan. 

rasa herannya tentang 
kelici merah sempat 
menggelayuti 
pikirannya. 
Sepengetahuannya, 
kelinci hanya 
berbulu putih, hitam, atau pun 
kecokelatan, tetapi kemudian 
cepat-cepat ditepisnya keraguan itu. 

“Begitu bertemu kelinci merah, 
wortel ini akan kuberikan dan 
tidak ada satu pun yang boleh 
mengganggu kelinci tersebut,” 
ujarnya. 

Tak beberapa lama, kelinci merah 
pun muncul di hadapan mereka. 
Kelinci itu melompat ke sana ke 
mari. dengan spontan, mereka 
berupaya menangkap kelinci 
tersebut. namun, hasilnya 
sia-sia saja. Berbagai strategi 
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pun diterapkan, tetapi kelinci juga belum masuk 
perangkap. 

rombongan terus saja mengejar kelinci itu. 
Sampailah raja ali di bawah pohon damar. dengan 
napas tersengal-sengal raja ali menyeka keringat 
yang menetes di wajahnya. rasa lelah dan haus 
bercampur menjadi satu. 

Saat menoleh ke kanan, tampak olehnya kelinci 
merah. ia kembali mengejar kelinci merah tersebut. 
Kelinci tersebut kembali melompat dan menghilang 
dari pandangan. Betapa kagetnya raja ali. 

“Ke mana kelinci merah itu?” ujarnya dengan 
nada gusar.

“Kamu mencari kelinci ini?” Terdengar suara 
seorang wanita dari arah belakang. Betapa 
terkejutnya raja ali melihat seorang wanita cantik 
tengah menggendong kelinci merah. dengan 
senyum yang menawan, gadis berbalut baju merah 
tersebut menatap ke arah prajurit yang datang 
menghampiri rajanya.

“ya, saya mencari kelinci merah itu. Sudikah anda 
berikan kelinci tersebut kepada saya?” pinta raja 
ali tanpa segan.

“Maaf, saya tidak bisa memberikan kelinci ini. dia 
adalah satu-satunya sahabatku di sini. Jika kau 

mengambilnya, aku tidak memiliki teman lagi,” 
jawab gadis tersebut dengan raut muka sedih.

“Jangan khawatir, ikutlah dengan kami. Kita 
akan bersama-sama mencari jalan ke luar 
dari hutan ini. aku berjanji,” jawab raja ali.

raja ali kemudian memberikan 

wortel dengan hati-hati. dengan sigap, kelinci 
merah mengunyah wortel sampai habis. Perutnya 
langsung membuncit dan tak lama kemudian 
kelinci merah melepaskan diri dari dekapan gadis 
tersebut.

Melihat hal itu, raja ali lalu mengajak sang gadis 
dan rombongan untuk mengejar kelinci. Tanpa 
mereka sadari, saat melompati genangan air, 
mereka terperosok.

rupa-rupanya genangan air tersebut adalah 
jurang rahasia. di tepi jurang tersebut terdapat 
sebuah pintu yang menghubungkan hutan itu ke 
sebuah desa yang berada di pinggir kerajaan.

Betapa bahagianya raja ali dan rombongan 
karena berhasil mendapatkan jalan keluar. Mereka 
serempak menangis bahagia. Berkat pertolongan 
kelinci merah, rombongan dapat kembali dengan 
selamat.

raja ali pun pulang ke kerajaannya dengan 
membawa gadis yang belakangan diketahui 
bernama Kemala dewi. Karena Kemala dewi 
memiliki sifat yang rendah hati, sopan, dan lemah 
lembut, raja ali kemudian mempersuntingnya. 

Pesta adat yang cukup meriah kemudian digelar. 
raja sengaja mengadakan acara di tepi jurang, 
tempat mereka selamat dari hutan. Jurang tersebut 
memiliki aliran air yang begitu deras. Tempat 
itulah yang kini dikenal sebagai waysebuga. oleh 
masyarakat sekitar, waysebuga dijadikan tempat 
tujuan wisata termasyur di Kecamatan Belalau, 
Lampung Barat. n
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Tetimbai, 
Nyanyian 
Epik 
Lampung

S
etakat, banyak orang 
Lampung belum begitu 
mengenal tetimbai, salah 
satu bentuk karya sastra 

klasik Lampung. Mereka lebih 
akrab dengan pisaan, reringget, 
dadi, warahan, dan kias. oleh 
karena itu, tulisan ini bermaksud 
memperkenalkan tetimbai.

Secara harfiah, tetimbai dalam 
bahasa Lampung dialek a logat 
Pemanggilan berarti ‘dahulu kala’, 
‘zaman dulu’, ‘kuno’, sedangkan 
dalam bahasa Lampung dialek 
o logat Tulangbawang disebut 
tetimbai atau jebei. Secara istilah, 
tetimbai adalah sebuah nyanyian 
epik. Penyebarannya berlangsung 
secara lisan. Tetimbai Si Dayang 
Rindu merupakan tetimbai yang 
terkenal.

Tetimbai memiliki beberapa 
ciri, yaitu dituturkan dalam 
bahasa literer khusus yang juga 
dipakai dalam beberapa jenis 
kesusastraan lain, misalnya juarian 
Malaya-tengah. di dalamnya 
berisi percakapan-percakapan 
seremonial orang yang memadu 
kasih. Tetimbai berstruktur dasar 

Melayu, tetapi semua kata dan 
ekspresinya berbahasa Jawa. 
Bentuk seperti ini berasal dari 
kerajaan Palembang, tempat 
bahasa Jawa digunakan 
sebagai bahasa istana. dalam 
membawakan epik seperti itu, 
penyair mengikuti pelafalan 
bahasa lokal. dialek serta 
perbendaharaan katanya juga 
dipengaruhi oleh cara pemakaian 
lokal. 

Ciri lain tetimbai adalah bentuk 
poetikanya yang terdiri dari 
larik-larik pendek tanpa rima 
yang masing-masing memiliki 
aturan berupa empat suku kata 
yang ditekan. Beberapa larik 
lebih panjang karena terdapat 
penyisipan nama-nama diri 
sebagai tambahan untuk pola 
yang biasa. Contohnya adalah 
larik standar ya munyimbat 
mangurai nyanyi ‘dia menjawab 
dengan nyanyian’ dapat 
diperpanjang menjadi ya 
manyimbat Singa Gita mangurai 
nyanyi ‘Singa ‘gita menjawab 
dengan nyanyian’. 

dalam tetimbai juga terdapat 
gaya yang dapat disebut 
kaleidoskopik, yaitu bagian-
bagian kecil yang sama yang 

tampak dalam bermacam 
kombinasi. ini terdapat dalam 
episode Tetimbai Anak Dalom 
edisi kedua bagian ketiga. 
dalam antologi Puisi Lama-nya, 
Sutan Takdir alisjahbana (1950) 
menyebutkan bahwa bentuk 
poetika ini merupakan “bahasa 
berirama”. 

Selain Tetimbai Si Dayang 
Rindu, sastra klasik Lampung 
lainnya adalah Tetimbai Anak 
Dalom. dalam semua versi, anak 
dalom (‘anak yang tinggal di 
istana’), pemuda yang dilahirkan 
dari serumpun bambu dan hidup 
di istana Bengkulu, berlayar 
ke Patani di Pantai Timur dari 
Semenanjung Malaya (sekarang 
Thailand) atau dalam beberapa 
teks, ke Siam. dia melarikan 
pengantin pilihannya. Para putri 
ini telah bertunangan dengan 
pangeran-pangeran dari aceh 
dan Malaka. Sebuah armada dari 
Patani dan sekutu-sekutunya 
menyerang Bengkulu dan 
menghancurkannya. Keturunan 
terakhir dinasti lama melarikan 
diri ke gunung Bungkuk di 
pedalaman. anak dalom tidak 
dibunuh, tetapi dibawa ke Patani 
sebagai tawanan. di sana dia 

iwan Nurdaya-djafar

sastra LaMa
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mengawini putri musuhnya dan memiliki putra. atas 
bantuan putranya, dia melakukan balas dendam 
kepada Patani. dia lalu kembali ke tanah asal 
surgawinya bersama istri dan putranya.

inilah versi yang paling lengkap. Cinta anak dalom 
terhadap dua putri adalah perzinaan atau kendak 
(incestuous) dengan saudaranya karena mereka 
adalah saudara-saudara perempuannya di surga 
sebelum dia bereinkarnasi di Bengkulu dan kedua 
putri itu di Patani. oleh karena itu, petualangannya 
hanya bisa berakhir dalam bencana.

Versi tetimbai yang diterbitkan oleh helfrich 
mempunyai akhir kisah yang bahagia. anak dalom 
hidup dalam kesenangan bersama dua istrinya. 
Sebuah versi Malaya-tengah dalam dialek Serawai 
yang juga diterbitkan oleh helfrich berbeda. dinasti 
Bengkulu diturunkan dari kerajaan demak. dinasti 
itu langsung menjadi orang Bengkulu terakhir 
yang dihancurkan oleh orang aceh karena nantu 
Kesumau, seorang saudara lelaki angkat yang lebih 
muda daripada anak dalom, telah menculik seorang 
putri aceh.

h.n. van der Tuuk yang mempelajari bahasa 
Lampung pada 1868—1869 sangat tertarik pada 
epik-epik ini. Koleksinya di Leiden berisi 5 naskah 
salinan Anak Dalom dan 4 naskah Si Dayang Rindu. 
Salinan-salinan lain Si Dayang Rindu terdapat 

di London, dublin, dan Munich. Salinan Anak 
Dalom diperoleh oleh naturalis, henry oog Forbes, 
(pernah meneliti jenis-jenis tanaman Sumatra yang 
terdapat di gunung Tanggamus) pada 1880 selama 
perjalanannya di Lampung. Forbes membaca 
sebagian besar teks bersama seorang informan 
Lampung dan menerbitkan satu ilustrasi dari buku 
perjalanannya. Kini, naskah salinan ini juga berada di 
Leiden. Sebuah versi dari epik ini diterbitkan dalam 
buku helfrich (1891) dan ceritanya telah diadaptasi 
untuk panggung pada 1935.

di Lampung, manuskrip dua epik terpelihara 
sebagai pusaka-pusaka yang sangat berharga. 
Keduanya ditulis dalam tulisan Lampung dan 
beberapa naskah salinan mempunyai ilustrasi, 
“galibnya Kapal” dan “rumah”. Pada 1939, salinan 
Tetimbai Anak Dalom yang berilustrasi indah telah 
dikirim atas pinjaman Biro Sastra rakyat (Balai 
Pustaka) di Jakarta dan di sana dialihaksarakan. 
namun, ada kemungkinan bahwa teks ini hilang. 

Berikut ini petikan “Tetimbai anak Dalom” dari 
manuskrip helfrich tahun 1891, Lampongsche 
Teksten, Verh. Balt get XLV, hlm. 78-79, yang 
kemudian dimuat dalam Sutan Takdir alisjahbana 
(STa), Puisi Lama (dian rakyat, Jakarta, Cet. ke-14, 
2009, hlm. 103-104). STa memperolehnya dari dr. 
Petrus Voorhoeve.

Anak Dalam Bertapa

Lamun kupantun kepada pantun
Anak Dalam Bandar Bengkulu
Lagi berkincah1 berkiring-kiring2

Main harabuk3 di bawah tangga
Segala main dimainkan
Main senjata dengan waja
Main sepak setiap hari.
Sedang lama dengan lamanya
Munggah4 bujang ki Anak Dalam  
Sedang ku5 ramai Bandar Bengkulu
Radu6  kebilang di unggal ruang7

Maka merintah8 ki9 Anak Dalam
Berkata dengan Raja Muda
Aduhlah paman ki Raja Muda
Aku meminta empat orang
Bakal kawanku ke Gunung Bungkuk 
pertapaan.
Maka dijawab Raja Muda
Di dalam negeri Bandar Bengkulu
Maka dapat empat orang
Sedang sebangsa dengan dia.
Maka berkata Anak Dalam
Di mana adik keempatnya
Marilah kita berjalan kini.
Lalu berjalan Anak Dalam

Ia dituruti keempat orang
Satu berjuluk10 ki Anak Dalam
Yang kedua si Manuk Mincur
Yang ketiga si Burung Dinang
Yang keempat si Lemang Batu
Yang kelima si Param Getas
Maka berjalan kelima orang 
seperadingan11

Ke Gunung Bungkuk pertapaan
gantung tigal12 di beringin sungsang
Makan tidak minum pun tidak
Maka sampai satu jumahat
Tutup juga satu bulan
Orang lima seperadingan
Tarak tapa di Gunung Bungkuk
Nasi pun tidak barang sebitah13

Air tidak meski secangkir
Maka ia genap tujuh bulan
Maka ia datang Dewa Tuha
Putih kepala mendara14 bulan
Aduhlah anakku Anak Dalam
Kembali pulang kamu anakku
Apa maksud kukabulkan15

Apa cintamu kuperkenankan16

Menjawab ki Anak Dalam
Di mana adik si Burung Dinang
Yang kedua si Manuk Mincur

Yang ketiga si Lemang Batu
Yang keempat si Param Getas
Marilah kita balik pulang ke 
Bengkulu.

Catatan:
1. giring-giring pada cakping 
    anak-anak
2. giring-giring
3. Bahasa Lampung: rabuk
4. naik
5. ku tidak berarti (dipergunakan 

untuk menyempurnakan irama).
6. setelah masyhur di tiap negeri.
7. radu: sudah (Bahasa Lampung)
8. bertitah
9. sang
10. Bahasa Jawa: gelar
11. beradik
12. kampret
13. sebutir
14. lingkung
15. dan
16. Kedua baris sama artinya, 
      sama bangunnya, perkataannya.
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foto 1
Penandatanganan pakta integritas ASN 
Kantor Bahasa Lampung.

foto 2
Peningkatan mutu SDM Kantor Bahasa 
Lampung di Hotel Novotel.

foto 3
Penyelenggaraan UKBI bagi pegawai 
Kantor Bahasa Lampung.

foto 4
Seleksi UKBI bagi peserta Duta Bahasa 
Provinsi Lampung 2020. 

foto 5
Kunjungan siswa SDN 1 Sukapura, 
Lampung Barat.

foto 6
Forum Diskusi Terpumpun Penyusunan 
Ensiklopedi Sastra Lampung.

foto 7
Penyuluhan Kemahiran Bahasa Indonesia  
bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga 
Profesional.

foto 8
KBL melakukan kerja sama dengan 
berbagai pihak, seperti perguruan tinggi 
dan media massa.
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LIPUtaN

K
antor Bahasa Lampung (KBL) adalah 
unit pelaksana teknis (uPT) Badan 
Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, yang memiliki tugas pokok dan 
fungsi di bidang pengkajian, pengembangan, 
pembinaan, serta pelayanan kebahasaan dan 
kesastraan berdasarkan kebijakan yang telah 
ditetapkan oleh menteri. Salah satu kegiatannya 
adalah mengadakan Penyuluhan Kemahiran 
Berbahasa indonesia bagi Tenaga Profesional 
dan Calon Tenaga Profesional. Kegiatan ini 
bertujuan membina tenaga profesional dan calon 
tenaga profesional dalam kemahiran berbahasa 
indonesia. 

Pada 2019, Kantor Bahasa Lampung telah 
melaksanakan kegiatan tersebut di seluruh 
kabupaten dan kota yang ada di Provinsi 
Lampung dengan jumlah enam ratus orang 
peserta. Mereka berasal dari berbagai profesi, 
antara lain guru, awak media massa, aparat 
kepolisian, dan pejabat badan publik.

Februari 2020 lalu, KBL pun mengadakan 
kegiatan sejenis di lima kabupaten secara 
berturut-turut, yaitu Tulangbawang, Metro, 
Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pringsewu. 
Peserta penyuluhan di setiap kabupaten adalah 
lima puluh orang guru bahasa indonesia tingkat 
SMa dan SMK. Kepala KBL, dra. yanti riswara, 
M.hum. mengungkapkan bahwa alasan utama 

Mahir Berbahasa 
Indonesia 

melalui 
Penyuluhan
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guru mata pelajaran Bahasa indonesia 
SMa menjadi target peserta kegiatan ini 
adalah adanya kondisi nilai ujian nasional 
(un) Bahasa indonesia yang lebih rendah 
daripada Bahasa inggris. Beliau berharap 
kegiatan ini dapat memberi kontribusi untuk 
meningkatkan nilai un Bahasa indonesia.    

Saat ini, guru SMa dan SMK berada di 
bawah wewenang dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan provinsi. oleh karena itu, 
koordinator penyuluhan meminta izin serta 
bantuan disdikbud Provinsi Lampung untuk 
pelaksanaan kegiatan tersebut. Kabid 
Pembinaan SMa disdik Provinsi Lampung, 
diona Khatarina, S.Sos., M.Pd., menunjuk 
Kepala Cabang dinas (Kacabdin) di setiap 
kabupaten sasaran guna membantu 
pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya, 
semua ketua tim penyuluhan berkoordinasi 

dengan Kacabdin untuk menyukseskan 
kegiatan tersebut, seperti mengundang 
peserta serta menentukan tempat kegiatan.      

Materi penyuluhan bahasa indonesia 
yang diberikan dalam kegiatan tersebut 
sama seperti tahun-tahun sebelumnya, 
yaitu sebanyak 24 jam dengan tujuh materi. 
Tujuh materi tersebut adalah Kebijakan 
Bahasa, ejaan, Kalimat, Bentuk dan Pilihan 
Kata, Paragraf, Surat dinas, dan Sastra. 
narasumber dalam kegiatan tersebut 
adalah Kepala KBL, dra. yanti riswara, 
M.hum. dan para penyuluh dari KBL, yaitu 
yulfi Zawarnis, S.Pd., M.hum., Kiki Zakiah 
nur, S.S., hasnawati nasution, S.Pd., 
yuliadi M.r., S.S., M.Pd., dan as. rakhmad 
idris, Lc., M.hum. 

KBL mengadakan kegiatan penyuluhan 
yang pertama di Kabupaten Tulangbawang 
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pada 17—19 Februari 2020 
di aula SMan 2 Menggala. 
Pada kesempatan itu, 
Kacabdin wilayah Vii, arie 
Mardie efendi, S.STP., 
M.M., membuka acara. 
dalam sambutannya, 
beliau berterima kasih 
pada KBL yang telah 
berkenan melaksanakan 
kegiatan penyuluhan di 
Tulangbawang. Menurut 
beliau, kegiatan ini sangat 
bermanfaat karena dapat 
meningkatkan kompetensi 
guru dan memberikan 
informasi terbaru 
mengenai kebahasaan dan 
kesastraan. Beliau pun 
berharap bahwa semua 
peserta dapat mengikuti 
kegiatan ini dengan serius 
dan penuh semangat serta 
dapat membagikan ilmu 
yang diperoleh pada rekan 
kerja dan anak didik di 
sekolah.

Pada penyuluhan kedua, 
KBL melaksanakannya 
pada 18—20 Februari 
2020 di aula SMKn 2 Kota 
Metro. Kacabdin wilayah 
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V, indarti, S.Sos., yang membuka acara 
ini menyambut baik kegiatan tersebut. 
Beliau berharap bahwa kegiatan tersebut 
dapat berlangsung secara berkala. 
Seorang peserta, dewi utami Soewarno, 
juga sangat berharap bahwa kegiatan 
serupa dapat dilaksanakan secara rutin 
karena dapat meningkatkan kompetensi 
guru mata pelajaran Bahasa 
indonesia.

Penyuluhan ketiga berlangsung 
di Kabupaten Lampung Selatan 
dan bertempat di aula SMan 2 
Kalianda pada 19—21 Februari 
2020. Koordinator Pengawas 
SMa wilayah Lampung 
Selatan, drs. Sugeng, M.Pd., 
membuka acara secara resmi. 
Pada kesempatan itu, beliau 
mengucapkan terima kasih pada 
KBL yang telah berkenan melaksanakan 
kegiatan penyuluhan di Lampung Selatan. 
Menurut beliau, kegiatan ini sangat 
bermanfaat karena dapat menyegarkan 
ingatan guru-guru Bahasa indonesia 
mengenai kebahasaan dan kesastraan. 
Selain itu, beliau berpendapat bahwa 
kegiatan ini juga dapat meningkatkan rasa 
nasionalisme yang mulai terkikis serta 
dapat membangun kecintaan terhadap 
bahasa negara. 

Penyuluhan keempat berlangsung 
di Kabupaten Tanggamus pada 
24—26 Februari 2020 di aula SMKn 
1 Talangpadang. Kacabdin wilayah ii, 
hilal, S.Sos., M.M., membuka acara 
tersebut secara resmi. Pada kesempatan 
tersebut, beliau berpesan kepada 
seluruh peserta untuk memanfaatkan 

kegiatan tersebut secara maksimal 
untuk menambah ilmu kebahasaan 
dan kesastraan yang akan sangat 
berguna bagi anak didik. Beliau pun 
berharap bahwa para peserta dapat 
menginformasikan ilmu yang mereka 
peroleh dari penyuluhan tersebut kepada 
rekan kerja di sekolah masing-masing.

Penyuluhan kelima berlangsung di 
Kabupaten Pringsewu pada 25—27 
Februari 2020 dan bertempat di aula 
SMKn 1 gadingrejo. Pada kesempatan 
itu, Kacabdin wilayah ii, hilal, S.Sos., 
M.M., menyambut baik kegiatan ini. 
Beliau menyampaikan terima kasih pada 
KBL yang telah berkenan melaksanakan 
kegiatan ini di Kabupaten Pringsewu. 
ia juga berharap bahwa KBL dapat 
melaksanakan kegiatan itu secara rutin di 
Kabupaten Pringsewu. 

Seorang peserta, dina oktafina, guru 
SMan 2 gadingrejo, sangat bersemangat 
mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, 
kegiatan ini semakin mengasah 
kompetensi di bidang kebahasaan. dia 
berharap bahwa KBL dapat mengadakan 
kegiatan serupa secara berkelanjutan. (rr)
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P
elemahan bahasa negara cenderung 
terjadi seiring dengan penguatan bahasa 
asing, terutama bahasa inggris di 
ruang publik. Penguatan bahasa asing 

disebabkan oleh arus informasi dan komunikasi 
global yang makin deras bersamaan dengan 
mobilitas penduduk antarnegara yang makin 
intens. Ketika arus informasi dan komunikasi 
serta mobilitas penduduk seperti itu terjadi di 
wilayah nKri, bahasa asing cenderung muncul 
mendesak bahasa negara di ruang publik.

undang-undang dasar 1945 dan undang-
undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang negara, serta Lagu 
Kebangsaan secara tegas menyatakan bahwa 
bahasa indonesia merupakan bahasa negara 
yang wajib digunakan sebagai pengantar dalam 
dunia pendidikan, administrasi pemerintahan, 
informasi publik, perundang-undangan, bahasa 
media massa nasional, dan bahasa komunikasi 
niaga, termasuk barang dan jasa. oleh karena itu, 
penanganan terhadap pemakaian bahasa dalam 
berbagai bidang tersebut harus dilakukan secara 
serius dan terencana dengan mengacu pada 
kaidah pemakaian bahasa indonesia yang baik 
dan benar.

Selama ini, pemakaian bahasa asing, daerah, 
dan indonesia di ruang publik yang tidak benar 
masih banyak terjadi sehingga berdampak kurang 
baik bagi citra bangsa. Kondisi seperti itu tidak 
boleh dibiarkan karena akan berdampak serius 
bagi jati diri bangsa dan upaya membangun 
semangat cinta tanah air. oleh karena itu, 
penggunaan bahasa di ruang publik harus 

dikendalikan secara terencana dan berkelanjutan 
agar fungsi dan peran bahasa indonesia sebagai 
jati diri dan citra bangsa tetap berlangsung 
secara berkelanjutan.

Konsep Penggunaan Bahasa Negara 
di ruang Publik

Kantor Bahasa Lampung selaku unit Pelaksana 
Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa yang ada di Provinsi Lampung 
berkewajiban untuk melakukan pemantauan 
penggunaan bahasa negara di ruang publik 
di provinsi ini. Kegiatan ini dimaksudkan 
untuk mengevaluasi dan mengendalikan 
penggunaan bahasa yang digunakan di ruang 
publik. hasil evaluasi dan pengendalian itu 
kemudian digunakan sebagai bahan masukan 
dalam pengambilan kebijakan terkait dengan 
penggunaan bahasa indonesia di ruang publik.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk 1) 
memasyarakatkan pemakaian bahasa indonesia 
sesuai dengan undang-undang nomor 24 Tahun 
2009; 2) menanamkan sikap positif masyarakat 
terhadap bahasa indonesia; 3) meningkatkan 
kesadaran masyarakat terhadap bahasa 
indonesia sebagai lambang jati diri bangsa; 4) 
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 
pemakaian bahasa indonesia yang baik dan 
benar di ruang publik; 5) mendokumentasikan 
pemakaian bahasa indonesia di ruang publik di 
Provinsi Lampung; 6) mengevaluasi pemakaian 
bahasa indonesia di ruang publik; 7) membina 
pemakaian bahasa yang baik dan benar; serta 
8) mewujudkan bahasa ruang publik yang 
memartabatkan bahasa indonesia.

serI PeNeLItIaN

Achril Zalmansyah

Penggunaan 
Bahasa 
Negara di 
Ruang Publik
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Sasaran pemantauan penggunaan bahasa di 
ruang publik ini adalah lembaga atau instansi 
pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga 
pendidikan. dari lembaga-lembaga tersebut, 
diambil tujuh objek pengutamaan sebagai berikut.

tulisan Nama Lembaga dan Gedung
objek ini merupakan bahasa yang digunakan 

pada nama lembaga berbadan hukum indonesia 
dan nama gedung utama yang terpampang di 
ruang publik. 

tulisan Nama sarana Umum
objek ini merupakan bahasa yang digunakan 

pada sarana (tempat parkir, ruang tunggu, kantin, 
dan lain-lain) yang dapat dipakai oleh masyarakat 
umum yang ikut serta melaksanakan fungsi 
lembaga. 

tulisan Nama ruang Pertemuan 
objek ini merupakan bahasa yang digunakan 

dalam penamaan tempat pertemuan yang bersifat 
umum (nama aula, nama ruang rapat, balai 
sidang, dan lain-lain). 

tulisan Nama Produk Barang/jasa 
objek ini merupakan bahasa yang digunakan 

pada nama atau label tertulis untuk produk 
barang/jasa khas yang dihasilkan lembaga (nama 
jasa boga, bahan publikasi, nama laman, buku, 
dan lain-lain). 

tulisan Nama jabatan
objek ini merupakan bahasa yang digunakan 

pada nama atau label tertulis untuk jabatan yang 

tercantum pada tempat atau ruangan kantor 
lembaga (tulisan jabatan pada meja atau ruangan 
pimpinan lembaga, dan lain-lain).

tulisan Penunjuk arah atau rambu Umum
objek ini merupakan bahasa yang digunakan 

pada tulisan untuk mengarahkan publik menuju 
tempat tertentu atau melakukan sesuatu (tulisan 
masuk, keluar, dilarang parkir, dan lain-lain). 

tulisan Berbentuk spanduk atau 
alat Informasi sejenisnya

objek ini merupakan bahasa yang digunakan 
pada spanduk, kain rentang, slogan, imbauan, 
moto, atau informasi lain yang diketahui publik 
(ucapan selamat datang, moto lembaga, baliho, 
iklan lembaga, dan lain-lain). 

hasil pemantauan kemudian dianalisis dan 
dikaji penggunaan bahasanya. Kajian kebahasaan 
ini meliputi kaidah kebahasaan: ejaan, pilihan 
kata, dan struktur. 

Penutup
Pengutamaan penggunaan bahasa negara 

di Provinsi Lampung dapat dikatakan baik jika 
di dalam pembuatan papan nama, spanduk, 
petunjuk arah/rambu, dan sebagainya sudah 
memperhatikan tiga aspek utama kebahasaan 
yang diharapkan. 

hasil pemantauan menunjukkan penggunaan 
kaidah kebahasaan di beberapa kabupaten-kota 
mayoritas sudah cukup baik. Begitu pula halnya 
dengan fisik kebahasaan yang terdiri atas indikator 
posisi, ukuran huruf dan warna huruf. hal yang 
sama juga dengan tipografi kebahasaannya.

Penggunaan bahasa di ruang publik di kemudian 
hari diharapkan menjadi inti, jiwa, dan semangat 
bangsa indonesia serta dapat menjadi sarana 
untuk meneguhkan atau memperkukuh jati diri 
bangsa sebagai bangsa indonesia. untuk itu, 
diperlukan upaya penataan penggunaan bahasa di 
ruang publik segera dan serentak agar jati diri dan 
kepribadian bangsa semakin teguh dan kokoh. n
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B
adar, begitu pemuda asal desa Maja, 
Margapunduh, Pesawaran, ini biasa 
disapa. agustus tahun ini usianya genap 
27 tahun. nama lengkapnya adalah Badar 

rohim. anak pasangan almarhum Mad Saleh dan 
Sadiyah ini adalah sosok pemuda mandiri yang 
kaya akan prestasi. Meskipun anak bungsu dari 
tujuh bersaudara, Badar bukanlah sosok yang 
cengeng dan mudah menyerah.

Pada 2017, Badar meraih gelar sarjana 
pendidikan dari uPBJJ universitas Terbuka, 
Lampung, pada jurusan Pendidikan guru Sekolah 
dasar. dia memperoleh gelar itu tanpa harus 
memusingkan ibunya untuk memikirkan biaya 
kuliahnya setiap semester. Selalu saja ada rezeki 

yang membuatnya mampu memenuhi kebutuhan 
kuliahnya setiap bulan. Salah satu sumber 
rezekinya adalah honornya sebagai pengajar di Sd 
negeri 6 Marga Punduh. 

Selain itu, Badar juga sering melatih siswa 
di berbagai sekolah di Pesawaran dalam hal 
kepramukaan dan seni budaya Lampung. ia juga 
sering mengikuti berbagai lomba. Pada 2017, 
dia tercatat sebagai Pemenang V “Pemilihan 
duta Bahasa Provinsi Lampung” yang diadakan 
oleh Kantor Bahasa Lampung. dia juga pernah 
menjadi duta Pemuda indonesia yang mewakili 
Provinsi Lampung dalam “Jambore Pemuda 
indonesia” di Bangka Belitung yang diadakan oleh 
Kementerian Pemuda dan olahraga pada 2018. 
dia juga merupakan peserta terbaik lokakarya 
“Pengembangan Bahasa Budaya Lampung Tingkat 
Provinsi Lampung”.

Saat ini Badar lebih banyak menghabiskan 
waktunya dengan mengajar di Sd negeri 6 
Margapunduh. Selain menjadi guru kelas, dia juga 
mengajarkan mata pelajaran Bahasa Lampung. 
Kiprahnya di sekolah tempatnya mengajar tidak 
cukup sampai di situ. dia juga tercatat pernah 
mengantarkan anak didiknya menjadi pemenang 
kedua lomba tari Lampung pada helatan FLS2n 
tingkat Pesawaran selama empat tahun berturut-
turut, sejak 2014 hingga 2017. Bahkan, pada 2018, 
siswanya berhasil meraih peringkat satu. Pada 
tahun yang sama, dia juga berhasil mengantarkan 
siswanya menjadi pemenang pertama lomba 
menyanyikan lagu Lampung pada kegiatan FLS2n 
tingkat Kabupaten Pesawaran. 

Ketika Badar berusia 12 tahun, sang ayah 
meninggal dunia. Sejak itu, ia terbiasa mandiri. 
dia pun aktif mengikuti kegiatan kepramukaan di 
sekolahnya. ia bahkan menekuni kegiatan ini hingga 
sekarang. dalam kegiatan itu, dia belajar menjadi 
pribadi yang lebih mandiri, disiplin, kreatif, dan 
berjiwa pemimpin. hal ini menjadi pijakannya dalam 
menapaki hidup hingga saat ini. Kecintaannya 
pada kegiatan kepramukaan juga membawanya 
menjadi tim kreatif “Jambore nasional Penggalang” 
di Jakarta pada 2016 untuk mewakili kontingen 

aPresIasI

Badar Rohim,
Guru Mandiri dan Berprestasi
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Pesawaran.
Selain kegiatan pramuka, Badar juga aktif 

dalam berbagai organisasi kemasyarakatan 
yang bergerak di bidang seni dan budaya. 
Saat ini dia merupakan salah satu pengurus 
di Kerajaan Skala Brak Kepaksian Pernong. 
Tidak semua orang bisa terlibat dalam 
organisasi ini. Meskipun tidak harus berasal 
dari suku Lampung, siapa pun yang ingin 
bergabung dalam organisasi ini harus memiliki 
keahlian khusus yang berkaitan dengan adat 
dan budaya Lampung. ya, Badar memilikinya, 
di antaranya lagu-lagu dan tarian Lampung. 
Kemampuannya dalam menyanyikan lagu-
lagu Lampung juga pernah 
mengantarkannya menjadi juara 
dalam kompetisi lagu Lampung di 
tingkat Kabupaten Pesawaran. 

Mak ram siapa lagi, mak ganta 
kapan lagi ‘kalau bukan kita siapa 
lagi, kalau bukan sekarang kapan 
lagi’. Semboyan hidup yang 
populer di kalangan masyarakat 
Lampung ini juga terpatri dalam 
dirinya. Kiprahnya dalam dunia 
seni dan budaya Lampung 
tidak diragukan. Sejak duduk di 
SMPn 1 Punduh Pidada, Badar 
sudah aktif mengikuti kegiatan 
seni budaya di sekolahnya. 
Sebagai orang Lampung, Badar 
sadar betul bahwa generasi 
muda Lampung harus berperan 
aktif dalam melestarikan seni 
dan budaya Lampung yang 
merupakan kekayaan warisan 
nenek moyang. 

Karena melihat kondisi generasi muda 
Lampung saat ini yang hampir saja 
meninggalkan bahasa dan budayanya, Badar 
tergerak untuk secara aktif menghidupkan 
kembali kecintaan generasi muda Lampung 
untuk mencintai bahasa dan budaya 
Lampung. oleh karena itu, Badar tidak pernah 
ragu dan sungkan untuk menggunakan 
bahasa Lampung saat berkomunikasi. 
Bahkan, saat berkomunikasi dengan orang 
Lampung yang tidak berasal dari suku 
Lampung, Badar kerap menyelipkan kosakata 
bahasa Lampung. dia melakukan hal ini 
untuk membudayakan penggunaan bahasa 
Lampung sehingga bahasa Lampung bisa 
menjadi tuan di negerinya sendiri. dengan 
demikian, Badar berharap bahwa bahasa 

Lampung tetap terjaga kelestariannya.
Sejak bergabung dengan ikatan duta 

Bahasa Provinsi Lampung (ikadubas 
Lampung) pada 2017, Badar memiliki 
hubungan emosional yang cukup kuat dengan 
Kantor Bahasa Lampung. dalam beberapa 
kesempatan, dia juga menyumbangkan 
tenaga dan pikirannya untuk Kantor Bahasa 
Lampung. Badar pernah terlibat sebagai 
peserta “Lokakarya Penyusunan Kamus 
Bahasa Lampung” yang diadakan oleh 
Kantor Bahasa Lampung. Selain itu, bersama 
rekan-rekannya di ikadubas Lampung, Badar 
juga kerap mengisi acara atau membantu 

menyukseskan berbagai kegiatan Kantor 
Bahasa Lampung. 

oleh karena itu, tidak mengherankan bila 
Badar memiliki harapan terhadap Kantor 
Bahasa Lampung. dia berharap bahwa 
Kantor Bahasa Lampung lebih berperan aktif 
dalam mengembangkan bahasa dan sastra 
daerah dengan lebih banyak memberikan 
pelatihan dan melihat secara langsung 
kondisi bahasa dan sastra di Provinsi 
Lampung. Selain itu, dia juga berharap 
bahwa Kantor Bahasa Lampung dapat secara 
langsung memberikan pembinaan terhadap 
masyarakat Lampung terkait dengan bahasa 
dan sastra Lampung, tentunya dengan 
melibatkan berbagai pihak agar hasilnya 
lebih optimal. (yZ)
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BINCaNG-BINCaNG

S
alah satu bentuk karya sastra 
adalah puisi, yakni wujud 
ungkapan perasaan dan pikiran 
seseorang yang tertuang 

dalam bentuk susunan kata terpilih yang 
menimbulkan keindahan dan tanggapan 
khusus. Puisi memiliki banyak fungsi, 
seperti memanusiakan kembali manusia 
itu, meninggikan budi pekerti, dan 
membangkitkan semangat bertindak.

Puisi, sebagaimana hakikatnya, 
mampu menerobos semua lini 
kehidupan. Tidak terkecuali kehidupan 
berpolitik. Puisi mampu mengungkapkan 
keganjilan, kekakuan, serta 
ketidakberpihakan pemerintah melalui 
rima dan larik yang tersusun. Tidak ada 
yang tidak bisa jika puisi telah berbicara.

nah, Sahabat Bastera, rubrik “Bincang-
Bincang” edisi kali ini menampilkan 
sastrawan Lampung yang mantap terjun 
ke dunia politik. ya, dia adalah erika 
novalia Sani. Melalui perahu nasdem, 
perempuan berlatar pendidikan jurusan 
hukum universitas Lampung ini berhasil 
menjadi salah satu politikus perempuan 
yang duduk di kursi parlemen periode 
2014—2019. wanita kelahiran 16 
november 1977 ini bahkan berhasil 
membuktikan bahwa sastra dalam politik 
menjadikan politik lebih humanis.

Sejak kapan Anda menyukai sastra?
Saya tertarik dengan sastra sejak 

duduk di bangku sekolah dasar. Karya 
sastra yang saya gandrungi adalah 
puisi. Saya sangat terpikat dengan 
puisi yang dikarang oleh Chairil anwar. 

Erika, 
Politikus
yang 
Bersastra
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Menurut saya puisi Chairil anwar berhasil 
menggunakan kekuatan kata-kata untuk 
mendobrak ketidakadilan. Pilihan kata-
kata yang tajam dan jauh dari kekakuan 
membuat puisi Chairil anwar bak sembilu bagi 
penguasa saat itu. Chairil anwar juga mampu 
membangkitkan jiwa nasionalisme dan 
patriotisme masyarakat indonesia.

Apakah keluarga Anda memiliki kecintaan yang 
serupa?

Tidak. Ketika saya kecil, tidak ada yang 
menyukai sastra, selain saya. Meskipun 
demikian, orang tua memiliki dukungan yang 
sangat besar. Mereka membelikan saya 
banyak buku. Mereka juga selalu memberikan 
perhatian yang lebih pada saya.

Apakah sejak kecil, Anda sering mengikuti 
perlombaan?

wah, sangat sering. Bahkan, ketika duduk 
di bangku kuliah, saya masih sering mengikuti 
perlombaan membaca puisi. Saya pernah 
berhasil menjadi juara 1 pada acara dies 
natalis di universitas Lampung. Menurut 
saya, kata-kata di dalam puisi seperti memiliki 
kekuatan tersendiri. Puisi bahkan memiliki 
pesan agar masyarakat indonesia saling 
menghormati antarsuku dan agama. 

Bagaimana kecintaan Anda terhadap puisi? 
Saya sangat senang membaca puisi secara 

indah. Pada 29 Januari 2020, berlangsung 
sidang paripurna di dPrd Bandarlampung. 
Sebelum sidang dimulai, saya berkesempatan 
membaca puisi karya isbedy Stiawan 
yang berjudul “di alun-alun itu ada Kalian, 
Kupukupu, dan Pelangi”. Pembacaan puisi 
tersebut merupakan peristiwa pertama 
yang terjadi di wadah aspirasi rakyat 
Bandarlampung. Semoga hal ini menjadi 
inspirasi bagi yang lain. 

Menurut Anda, bagaimana keberadaan sastra 
dalam dunia politik?

Sastra itu indah. Begitu pula politik. Ketika 
bergabung menjadi satu, kedua hal tersebut 
saling melengkapi. Politik akan lebih humanis. 
Sastra dengan segenap kelebihan yang 
dimiliki mampu membuka pandangan banyak 
orang untuk mengambil kebijakan secara lebih 
bijak. 

Peraturan apa saja yang telah dibuat ketika Anda 
menjadi wakil rakyat? 

Selama menjadi wakil rakyat di dPrd 
Bandarlampung, saya bergabung di Komisi 
Bidang Pembangunan. Kami membahas 
rancangan peraturan daerah tentang 
perlindungan perempuan dan anak-anak 
serta rancangan peraturan daerah tentang 
lingkungan hidup. aspirasi-aspirasi yang 
disampaikan rakyat kami bahas dalam 
komisi. Pembangunan kami ubah dengan 
memperhatikan kearifan lokal dan perspektif 
gender. Suatu hal yang selama ini tidak pernah 
terpikirkan oleh banyak orang.

Apakah saat ini Anda masih berpolitik?
Tentu saja. Saya masih bergabung dengan 

Partai nasional demokrasi (nasdem) Kota 
Bandarlampung sebagai wakil Ketua Bidang 
hukum dan haM. Selain itu, saya juga 
menjabat sebagai ketua granita (garda wanita)  
Malahayati nasdem Kota Bandarlampung. 
Sejak di bangku kuliah, saya memang senang 
bergabung dalam organisasi mahasiswa.

Apa yang menjadi motivasi Anda bergabung 
di dunia politik? 

Saya ingin memiliki sarana untuk 
menyalurkan aspirasi masyarakat dalam dunia 
seni, terutama sastra. hal ini ibarat jalan. dulu 
saya harus menempuh jalan yang berkelok-
kelok, kini jalan yang saya tempuh untuk 
menyalurkan aspirasi lurus saja.

Aktivitas apa saja yang Anda lakukan kini?
Saat ini saya bergabung di Lamban Sastra 

isbedy. di tempat tersebut, saya bersama 
sastrawan lainnya bertekad untuk melakukan 
banyak hal di bidang sastra. Salah satunya 
adalah membidik kaum milenial untuk 
meningkatkan apresiasi terhadap sastra. Kami 
terus mengadakan berbagai kegiatan. yang 
paling fenomenal dan mengesankan banyak 
orang adalah “Festival Puisi internasional Tegal 
Mas” yang berlangsung pada 24—26 Januari 
2020. dalam kegiatan tersebut, ratusan 
penyair dari delapan negara datang untuk 
berpartisipasi. dalam waktu dekat kami juga 
akan mengadakan bengkel puisi bagi siswa 
SMa dan akan mengenalkan sastra lisan 
kepada generasi muda. n



66 Edisi V, April 2020Bastera

debi hino, Rita manjau mit lambanna Eli. 
Tiyan haga ngerjako tugas kelompok sai 
pelajaran Bahasa Indonesia. Guruna nugasko 

ngumpulko dongeng-dongeng si berasal jak 
Lampung 

Sore itu rita berkunjung ke rumah eli. Mereka 
akan mengerjakan tugas kelompok untuk mata 
Pelajaran Bahasa indonesia. guru mereka 
menugaskan mengumpulkan dongeng-dongeng 
yang berasal dari Lampung

rita  : Assalamualaikum Eli?
   assalamualaikum eli?
eli  : Wa alaikum salam Rita. Ija kuruk!
   wa alaikum salam rita. Mari masuk!
rita  : Ija ram ngerjako tugas ngumpulko 
   dongeng Lampung! Oyu, ram pilih 
   dongeng jak Tanggamus gawoh. 
   ayo kita kerjakan tugas mengumpulkan 

   dongeng Lampung! oya, kita pilih dongeng 
   dari Tanggamus saja ya. 

eli  : Yu helau moneh, makku jak nyeritako 
   dongeng Mentawai Putri Ratu Semaka, 
   seorang pejuang babai jak Semaka. 
   Baiklah. ibuku telah menceritakan 
   dongeng Mentawai Putri ratu Semaka, 
   seorang pejuang wanita dari Semaka.

rita  : Wah, helau bacong. Sebarih jak hino wat 
   dongeng api lagi?

   wah, bagus sekali. Selain itu ada 
   dongeng apa lagi?

eli  : Wat dongeng Putri Sumiton, seorang putri 
   penenun tapis
   ada dongeng Putri Sumiton, seorang putri 
   penenun tapis.

PaNDaI CaWa LaMPUNG

Hasnawati Nasution

Tugas Sekula
Tugas Sekolah 
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rita : Tenun tapis khas Lampung udi? 
   Tenun tapis khas Lampung itu?

eli  : Iyu, kain tapis si helau bacong udi yu. 
   Oyu, niku masa cerita soal api?
   iya, kain tapis yang sangat indah itu. 
   oya, kamu dapat cerita tentang apa?

rita  : Wat cerita Gong Maharaja, soal kancil 
   si ngebudikko gajah. 
   ada cerita gong Maharaja, tentang 
   kancil yang membohongi gajah.

eli  : Ah, kancil sangun nalom kidang cukik 
   an juga ya no.
   ah, kancil memang cerdik tapi jahil 
   juga ya? 

rita  : Iyu, wat moneh kisah Bassa Sinuman. 
   iya, ada juga kisah Bassa Sinuman?

eli : Wah, hijo termasuk cerita mitos yu?
   wah, ini termasuk cerita mitos ya?

rita : Yu, cerita rakyat Lampung hijo lengkap, 
   wat fabel, wat mitos, rik wat legenda.

   ya, cerita rakyat Lampung ini lengkap, 
   ada fabel, ada mitos, dan ada legenda.

eli : Oyu, nyak pandai, wat legenda di 
   pekonku, legenda Batu Belah.

   oya, aku tahu, ada sebuah legenda 
   di desaku, legenda Batu Belah.

rita  : Payu, radu lengkap data ram. Selesai 
   moneh tugas ram. 

   Baiklah, sudah lengkap data kita. 
   Selesai tugas kita.

Cawa Lampung salah satuna rubrik majalah 
Bastera Kantor Bahasa Lampung sai berisi kicikan 
Bahasa Lampung. Rubrik hijo bertujuan ngenalko 
bahasa Lampung jama masyarakat. Tano cawa 
Lampung ngegunako dialek Api Kabupaten 
Tanggamus. Masyarakat nyawakonna bahasa tiyan 
jo bahasa Lampung Marga Semaka. Obrolan hijo 
diterjemahko ulihni Samsul Komar, S.Pd., guru 
SMKN Kota Agung Barat. 

Cawa Lampung adalah salah satu rubrik 
majalah Bastera Kantor Bahasa Lampung yang 
berisi percakapan bahasa Lampung. rubrik ini 
bertujuan mengenalkan bahasa Lampung pada 
masyarakat. Kali ini cawa Lampung menggunakan 
dialek api, Kabupaten Tanggamus. Masyarakat 
penutur menamakan bahasa mereka bahasa 
Lampung Marga Semaka. Percakapan ini 
diterjemahkan oleh Samsul Komar, S.Pd., guru 
SMKn Kota agung Barat. 

Cawa Lampung edisi Maret 2020 nyebutkon 
dongeng-dongeng jak Kabupaten Tanggamus. 
Data dongeng hijo ram masa jak Bapak Abu 
Sahlan di pekon Sanggi Unggak, Kecamatan 
Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus. 
Data cerita rakyat hijo jak acara pengumpulan data 
cerita rakyat Lampung Tahun 2017.

Cawa Lampung edisi Maret 2020 menyebutkan 
dongeng-dongeng dari Kabupaten Tanggamus. 
data dongeng ini kami peroleh dari Bapak abu 
Sahlan di desa Sanggi unggak, Kecamatan 
Bandar negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus. 
data cerita rakyat ini diperoleh melalui kegiatan 
Pengumpulan data Cerita rakyat Lampung pada 
tahun 2017. n

KAMus LunIK

manjau : berkunjung/ datang
debbi : sore
tian : mereka
kuruk : masuk
babai : wanita
bacong: sangat
hijo : ini
ulih : oleh
kicikan : percakapan
tanno : saat ini (sekarang ini)
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sIsI LaIN

iwan Nurdaya-djafar

d
alam bukunya, Bahasa 
Lampung (1987:3), 
hilman hadikusuma 
menuturkan nama 

Lampung agaknya belum dapat 
diketahui asal-usulnya. Jika orang 
tua-tua di Lampung ditanyakan 
asal nama Lampung, jawabannya 
bermacam-macam. ada yang 
mengatakan berasal dari kata-kata 
anjak lambung yang berarti ‘dari 
atas’. Maksudnya adalah untuk 
menyatakan bahwa nenek moyang 
orang Lampung itu berasal dari 
pegunungan, yaitu dataran tinggi 
Belalau di kaki gunung Pesagi yang 
terletak di sebelah timur danau 
ranau atau di hulu way Semangka 
yang bermuara di Teluk Semangka, 
Kotaagung.

Senada dengan hilman 
hadikusuma, dalam bukunya 
History of Sumatra, khususnya 
Bab 16 yang berjudul “negeri 
Lampung dan Penduduknya”, 
william Marsden menulis, ”Jika 
engkau menanyakan orang-orang 

dari bagian-bagian ini dari mana 
mereka berasal, mereka menjawab 
dari perbukitan dan menunjuk suatu 
tempat di pedalaman dekat danau 
besar tempat para leluhur mereka 
beremigrasi.”

residen pertama Lampung 
(1829—1834), semasa kolonial 
Belanda, berdasarkan keterangan 
rakyat, menyatakan nama Lampung 
berasal dari nama Poyang si 
Lampung (diceritakan dalam kitab 
Sajarah Majapahit yang ditemukan 
di Lampung pada 1818). di 
dalamnya diceritakan bahwa Sang 
dewa Sanembahan dan widodari 
Sinuhun mempunyai tiga keturunan, 
yaitu “Si Jawa” ratu Majapahit, 
“Si Pasundayang” ratu Pajajaran, 
dan “Si Lampung” ratu Belalau. Si 
Lampung berkedudukan di Sekala 
Brak, di kaki gunung Pesagi. anak 
keturunannya kemudian tersebar 
di Lampung sekarang, termasuk 
ranau, Komering, dan Kayuagung, 
sejak abad ke-15. dalam artikelnya 
“nederlandsche hermes”, J.h.T. 
mengidentifikasi Si Lampung 
sebagai umpu Serunting yang 
hidup pada 1280. dia dianggap 

nenek moyang di Skala Brak. 
hilman hadikusuma cenderung 

menghubungkan asal nama 
Lampung dengan nama bekas 
Kerajaan Tulangbawang, yang 
oleh n.J. Krom dalam bukunya 
“hindoe-Javaansche geschidenis” 
dikatakan berasal dari rangkaian 
nama To-Lang, P’o-hwang, yang 
ditemukan dari daftar Cina tentang 
kerajaan di selatan pada abad ke-7. 
nama Tulangbawang sekarang 
dipakai sebagai nama daerah dan 
nama sungai di Lampung utara 
bagian timur, dengan Menggala 
sebagai ibu kota kabupaten. 

Kecenderungan hilman 
hadikusuma berdasarkan pendapat 
Prof. Muhammad yamin yang 
mengartikan kata To atau Tu 
sebagai ‘orang’ (yang mempunyai 
kesaktian). Kata to, tau atau tu 
dalam bahasa Sanskerta memang 
berarti ‘orang’. dari informasi 
ini, kita dapat mengerti bahwa 
rangkaian nama To-Lang, P’o-
hwang tersebut bukanlah sesuatu 
yang unik karena ternyata banyak 
ditemukan padanannya, yaitu 
To-Raja berarti ‘orang raja’; 

Melacak 
Arti Nama 
Lampung
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To-Mori berarti ‘orang Mori’; To-
n-danao berarti ‘orang danau’; 
dan To-Mohon berarti ‘orang 
gunung’. Menariknya, kebetulan 
pula, ada juga Tolampung atau 
‘orang Lampung’ yang mendiami 
beberapa desa dalam wilayah 
kecamatan Masamba, Kabupaten 
Luwu, dan Kabupaten Majene, 
Sulawesi Selatan.

dengan demikian, kata-kata 
To-lang P’o-hwang berarti ‘orang’ 
(To) ‘Lampung’ (Lang P’o-hwang). 
Maksudnya adalah orang yang 
menjadi utusan Lampung yang 
datang di negeri Cina pada 
pertengahan abad ke-7. Setelah di 
sini, sebutan To-Lang P’o-hwang 
dalam lafaz bangsa Cina yang 
serta-merta diserap menjadi Tulang 
Bawang dalam bahasa Lampung 
sejatinya menimbulkan persoalan 
karena justru menjadi tidak jelas 
artinya. 

arti To-Lang P’o-hwang sudah 
jelas, yaitu orang Lampung. 
namun, Tulang Bawang adalah 
sesuatu yang tidak dapat 
dimengerti! Tak pelak, di dalam 
proses penyerapan tersebut telah 
terjadi kesalahan persepsi dan 
transkripsi. Celakanya, hal ini sudah 
berlangsung berbilang abad dan 
berterima begitu saja. 

toponimi Lampung
apabila dicermati, penjelasan 

hilman hadikusuma, meskipun 
informatif dalam hal mencerap dan 
mentranskripsi perkataan To Lang 
P’o-hwang, belum menjelaskan arti 
nama Lampung. dengan demikian, 
tetap terbuka ruang bagi pelacakan 
arti nama Lampung.  

Melalui artikel Frieda amran, 
“Pesta dan gelar”, (Lampung 
Post, 17 Mei 2015, hlm. 16), kita 
peroleh informasi bahwa menurut 
sejarawan Belanda, Prof. P.J. Veth, 
dalam tulisannya “het Landschap 
aboeng en de aboengers op 
Sumatra,” orang abung—nama 
suku penduduk asli Lampung yang 
masih kuat berpegang pada adat 

istiadatnya, dilihat dari persekutuan 
hukum adat marga genealogisnya, 
kerabat-kerabat abung terdiri atas 
sembilan marga yang disebut 
Abung Siwou Migou. 

dalam artikel lain, “de 
Lampongers” (‘orang Lampung’) 
(Lampung Post, 27 april 2014, 
hlm. 16), Frieda amran mengutip 
ceramah r.a. Kern yang berjudul 
“Over ‘t Lampuengsche Volk” 
(Tentang orang Lampung) dalam 
pertemuan indisch genootschap 
pada 16 Maret 1923 yang 
menyatakan bahwa orang 
Lampung sendiri menggunakan 
istilah Abung (ulun abung, orang 
abung) untuk mengacu pada 
penduduk yang tinggal di dataran 
tinggi, berbeda dengan penduduk 
yang tinggal di dataran rendah. 
oleh karena itu, ada dugaan 
bahwa nama Lampung sebetulnya 
digunakan sebagai istilah untuk 
menyebutkan penduduk dataran 
rendah.

Buku Hikayat Nakhoda Muda: 
Memoar Sebuah Keluarga Melayu 
(2011:7) yang saya terjemahkan 
dari versi inggris william Marsden, 
Memoirs of a Malayan Family, juga 
menyinggung tempat kediaman 
orang abung di dataran tinggi, 
yaitu di perbukitan di daerah 
Semangka pada 1756—1766, “di 
balik perbukitan yang terletak di 
pedalaman tempat ini, bertempat 
tinggal sekelompok orang yang 
dikenal melalui sebutan abung, 
yang menempati sepuluh dusun”. 
ini berarti bahwa, secara a 
contrario, orang abung tinggal di 
dataran tinggi, sedangkan orang 
Lampung tinggal di dataran rendah. 

h. Zollinger dalam artikel untuk 
Tijdschrift van Nederlandsch-Indië 
pada 1847 pertama kali memakai 
istilah Lampongsche Districten 
(distrik Lampung) untuk mengacu 
pada wilayah-wilayah Lampung. 
nama ini pula yang diusulkan r.a. 
Kern untuk tetap digunakan secara 
resmi. Maka, pada awal abad ke-
20, sebutan orang Lampung sudah 

lazim digunakan. Pada zaman 
VoC, orang menyebut keseluruhan 
wilayah itu sebagai de Lampoengs 
saja. nama inilah yang juga biasa 
digunakan sehari-hari (oleh orang 
Belanda). 

dalam bahasa Lampung dialek 
o, lappung berarti hambul (lihat 
Junaiyah hM dkk., Kamus Bahasa 
Lampung-Indonesia, hlm. 99, 
169), misalnya dalam kalimat 
‘hambulken bal ino’; ‘lampungkan 
bola itu’ atau ‘lambungkan bola itu’. 
dalam bahasa indonesia, lambung 
berarti ‘melompat tinggi; naik’ 
(KBBi, hlm. 630). Menurut hilman 
hadikusuma (1987:14), banyak 
kata Melayu indonesia yang dipakai 
menjadi bahasa Lampung dengan 
perubahan ucapan. hal ini agaknya 
terjadi juga pada kata lampung  
yang diucapkan menjadi lappung. 
Menurut KBBi hlm. 362, lampung 
berarti ‘terapung di permukaan air’.

F.g. Steck, kapten infanteri 
yang berkeliling di Lampung pada 
1853—1855 dan mengumpulkan 
segala data yang dianggap penting 
untuk intelijen militer hindia-
Belanda, menulis laporan mengenai 
pemerian topografi dan geografi 
distrik Lampung di bawah titel 
“Topograpische en geographische 
Beschrijving des Lampongsche 
distrikten” yang dimuat dalam 
Bijdragen tot de Taal-, Land- en 
Volkenkunde van Nederlandsche-
Indie deel, amsterdam, Batavia: 
Frederik Muller, g. Kolff, 1862. 

Menurutnya, “Lampung berasal 
dari kata lampung yang berarti 
‘terapung atau tanah yang 
terbawa ke darat oleh air’”. nama 
itu dirasanya sangat tepat ketika 
ia menginjakkan kaki di bagian 
timur distrik ini karena daerah di 
dekat laut itu cenderung berawa-
rawa.

demikianlah pelacakan saya 
terhadap arti nama Lampung 
yang kiranya dapat menyingkap 
selubung yang menabiri nama 
Lampung selama ini dan juga 
setakat kini. n

Melacak 
Arti Nama 
Lampung
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taHUKaH aNDa

Ratih Rahayu

Serba-serbi
Dongeng

M
enurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia 
(KBBi), dongeng 
adalah ‘cerita 

yang tidak benar-benar terjadi 
(terutama tentang kejadian 
zaman dulu yang aneh-aneh) atau 
perkataan (berita dan sebagainya) 
yang bukan-bukan atau tidak 
benar.’ dongeng merupakan 
bentuk sastra lama yang 
bercerita tentang suatu kejadian 
luar biasa yang penuh dengan 
khayalan yang penyampaiannya 
secara turun-temurun dari nenek 
moyang. dongeng biasanya 
berfungsi untuk menyampaikan 
ajaran moral dan bersifat 
menghibur. 

Sebuah penelitian yang 
bertujuan mencari akar dongeng 
menghasilkan hipotesis bahwa 
dongeng tertua di dunia adalah 
kisah tentang Si Pandai Besi dan 
Setan. alkisah, si pandai besi 
menjual jiwanya pada iblis agar 
bisa menjadi pandai besi terhebat 
di dunia sekaligus memiliki 
kekuatan supernatural. Penuturan 
kisah ini diperkirakan sudah 
berlangsung sejak 6.000 tahun 
lalu, atau pada zaman perunggu. 
dongeng tentang si Pandai 
Besi terus berkembang dan 
melahirkan banyak sekali versi, 
termasuk versi di dunia musik, 
yaitu kisah robert Johnson 
yang menjual jiwanya pada iblis 

agar bisa menciptakan musik 
terdahsyat di dunia yang akhirnya 
melahirkan jenis musik blues. 

Belum adanya catatan 
tertulis tentang dongeng tertua 
di nusantara serta usianya 
merupakan penyebab sulitnya 
melacak akar dongeng. 
Penyebab lain adalah adanya 
kultur sastra lisan yang begitu 
kuat di indonesia. 

dongeng-dongeng di 
nusantara memiliki banyak 
kemiripan dengan dongeng di 
daerah lain, bahkan di negara 

lain. hal tersebut merupakan 
kejadian yang lumrah. Bahkan, 
jika sebuah karya dalam proses 
pembuatannya terinspirasi oleh 
karya lain, itu juga merupakan 
hal yang sah. Banyak seniman 
yang mengatakan bahwa tidak 
ada karya seni yang orisinal (no 
art is original). Semua karya seni 
pasti terinspirasi oleh sesuatu, 
dapat berupa karya seni lainnya 
atau disiplin ilmu lain. Bahkan, 
alam sekitar pun dapat menjadi 
inspirasi dalam pembuatan suatu 
karya seni.
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dongeng Si Malin Kundang 
yang berasal dari Sumatera 
Barat memiliki banyak kemiripan 
dengan dongeng dari daerah lain. 
di Sumatera utara, misalnya, 
cerita yang mirip dengan Si 
Malin Kundang ada dua, yaitu 
Sampuraga dan Si Mardan. di 
Malaysia ada cerita rakyat Si 
Tanggang atau Si Tenggang yang 
memiliki jalan cerita yang dapat 
dikatakan sama dengan kisah Si 
Malin Kundang.

Legenda Asal-usul Danau Toba 
yang mengisahkan seorang 
petani bernama Toba yang 
berhasil memancing ikan mas 
ajaib memiliki kemiripan dengan 
dongeng dari Jepang, Tsuru 
No Hanashi. Tokoh perempuan 
dalam kedua cerita ini sama-
sama berasal dari jelmaan 
hewan. Bedanya adalah bahwa 
tokoh perempuan dalam cerita 
Asal Usul Danau Toba berasal 
dari ikan, sedangkan tokoh 
utama pada cerita Tsuru No 
Hanashi berasal dari burung 
bangau.

Banyak yang setuju bahwa 
kisah Timun Emas dan 

Momotaro memiliki 
kemiripan. Timun emas 

dan Momotaro sama-sama 
berasal dari dalam buah. 
Sesuai dengan namanya, Timun 
emas berasal dari buah timun, 
sedangkan Momotaro berasal 
dari buah persik. dalam kedua 
cerita ini juga terdapat tokoh 
raksasa. Perbedaan kedua 
cerita itu adalah bahwa Timun 
emas berasal dari buah timun 
pemberian raksasa, sedangkan 
raksasa dalam kisah Momotaro 
tidak ada hubungannya dengan 
asal-usul Momotaro. Momotaro 
memang sengaja menjumpai si 
raksasa untuk bertarung. ada 
satu perbedaan lain, yaitu Timun 
emas  perempuan, sedangkan 
Momotaro laki-laki. 

Cerita Sangkuriang pun 
memiliki kesamaan dengan 
drama mitologi yunani, Oidipus 
Sang Raja. Sangkuriang dan 
oidipus sama-sama ingin 
menikahi ibunya. Sangkuriang 
tidak berhasil melakukan hal itu. 
akan tetapi, oidipus berhasil 
menikahi ibunya, bahkan mereka 
memiliki anak. Sangkuriang 
dan oidipus sama-sama telah 
membunuh ayah mereka sendiri 
meskipun caranya berbeda. Pada 
akhir cerita, ibu Sangkuriang dan 
ibu oidipus sama-sama tewas 
karena bunuh diri. 

Cerita Bawang Putih dan 
Bawang Merah memiliki 
kemiripan dengan dongeng 
Cinderella. Kedua dongeng 
tersebut bercerita tentang 
seorang gadis yang hidup 
bersama ibu dan saudara tiri 
yang jahat. Baik ayah Bawang 
Putih maupun ayah 
Cinderella sudah 
meninggal sehingga 
perlakuan ibu dan saudara 
tiri masing-masing menjadi 
semena-mena. Perbedaan 
kedua cerita tersebut adalah 
bahwa Bawang Putih hanya 
memiliki seorang saudara tiri, 
yaitu Bawang 
Merah, 
sedangkan 
Cinderella 
memiliki dua 
orang saudara 
tiri. Perbedaan 
lainnya adalah 
bahwa sepatu 
Cinderella tertinggal 
ketika waktu berpesta 
dansa dengan pangeran telah 
selesai, sedangkan Bawang Putih 
berkisah tentang kejujuran.  

dongeng Lutung Kasarung 
memiliki kesamaan dengan 
cerita Beauty and The Beast. 
Persamaannya terdapat pada 
tokohnya, yaitu ayah yang 

memiliki tiga putri serta tokoh 
utama laki-laki, Lutung Kasarung 
dan The Beast, yang terkena 
kutukan. dalam kisah Lutung 
Kasarung, Lutung menolong 
Purbasari, sedangkan dalam 
Beauty and The Beast, The Beast 
bersedia menolong Beauty. Baik 
Lutung Kasarung dan Purbasari 
maupun The Beast dan Beauty 
menjadi teman baik dan saling 
menyayangi. akhir kisah kedua 
dongeng ini pun serupa, yakni 
kutukan hilang karena tokoh-
tokoh utama tersebut mendapat 
cinta sejati. n
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sastra DUNIa

S
ahabat Bastera, dongeng, 
fabel, dan cerita rakyat 
merupakan bagian 
budaya di berbagai 

belahan dunia. Cerita-cerita 
tersebut mengisahkan berbagai 
hal yang kadangkala berasal dari 
cerita imajinasi, seperti kisah 
penyihir, ratu, putri, pangeran, 
binatang yang dapat berbicara, 
raksasa, serta jin dan peri. hal-
hal menakjubkan dan ajaib juga 
terjadi pada karakter dalam 
dongeng, misalnya putri yang 
tertidur selama seratus tahun, 
cermin yang berbicara, labu yang 
menjelma menjadi kereta, atau 
lampu ajaib milik aladin.

Pewarisan dongeng dan cerita 
rakyat berlangsung secara 
turun-temurun. Pengumpulan 
dan pendokumentasian pertama 
kali dalam bentuk tulisan adalah 
dongeng dan cerita rakyat 
Prancis. Sebelum Project 
guttenberg, perpustakaan digital 
tertua, berdiri pada 1971, Charles 
Perrault di Prancis dan Jacob 
dan Joseph grimm di Jerman 

sudah melakukan pengumpulan 
cerita rakyat. Berkat dokumentasi 
tersebut, masyarakat dunia dapat 
menikmati kisah-kisah yang 
berasal dari dongeng dan cerita 
rakyat warisan nenek moyang kita 
berabad-abad lalu.

Sahabat Bastera tentu pernah 
mendengar kisah Beauty and The 
Beast, bukan? Kisah ini sangat 
terkenal, bahkan pernah menjadi 
film dengan berbagai interpretasi. 
dalam versi awalnya, kisah 
tersebut bukan berasal dari cerita 
rakyat secara utuh, melainkan 
penggabungan unsur-unsur cerita 
rakyat. gabrielle-Suzanne de 
Villeneuvelah, dari Prancis, yang 
menciptakan kisah tersebut pada 
1740. Pada masa itu, Villeneuve 
merupakan penulis yang banyak 
mendapat pengaruh dari penulis-
penulis terkenal dari Prancis, 
seperti Marie-Catherine d’aulnoy 
dan Charles Perrault. Pada awal 
terbitnya, Beauty and The Beast 
muncul dengan judul La Jeune 
Américaine et Les Contes Marins-
La Belle et La Bête.

Kisah Beauty and The Beast 
karya Villeneuve sebenarnya 
cenderung bergenre fiksi karena 

memiliki narasi yang rumit dan 
mendetail. Bahkan, di beberapa 
bagian terdapat cerita berbingkai. 
Villeneuve menciptakan karyanya 
dan memasukkan unsur-unsur 
cerita rakyat tradisional di 
dalamnya. Tokoh ceritanya pun 
tidak hanya berkisah tentang 
Belle, tetapi juga transformasi 
Beast yang menjadi manusia 
berwajah singa.

dalam kisah aslinya, Belle 
memiliki lima saudara kandung: 
tiga saudara lelaki dan dua 
saudara perempuan. Mereka 
adalah anak-anak seorang 
pedagang kaya. Belle berwajah 
cantik, rendah hati, serta rajin 
membaca. Saudara-saudara 
perempuannya juga cantik. 
namun, mereka jahat dan manja. 
Karena kedengkian mereka, 
mereka bahkan dapat melakukan 
apa pun untuk menyiksa Belle.

Sementara itu, The Beast 
adalah seorang pangeran muda. 
ia kehilangan ayah dan ibunya 
dalam suatu peperangan untuk 
mempertahankan kerajaan. Sang 
ratu, ibunda Beast, meninggalkan 
Beast. Beast kemudian mendapat 
asuhan dari pengasuhnya yang 

diah Meutia Harum

Kisah
Beauty and T he Beast
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ternyata penyihir jahat. Ketika 
Beast dewasa, penyihir itu 
kemudian mencoba merayunya. 
Beast menolaknya. akibatnya, 
penyihir itu menyihir Beast 
menjadi binatang buas. Cerita 
ini tidak menyebutkan nama asli 
Beast. di dalamnya hanya  tertulis 
Beast atau master.

Suatu hari, ayah Belle 
kehilangan semua harta 
kekayaannya. armada kapal 
dagangnya hilang karena badai. 
akibatnya, situasi ekonomi 
keluarga mereka memburuk. 
Mereka terancam hidup dalam 
kemiskinan. namun, suatu hari 
terdengar kabar bahwa masih ada 
satu kapal milik ayah Belle yang 
selamat. di dalamnya tersimpan 
bermacam barang, termasuk 
uang. Karena merasa yakin akan 
mendapatkan kembali uangnya, 
ayah Belle bersiap pergi untuk 
mengambilnya. Ketika hendak 
berangkat, ayah Belle bertanya 
pada putra dan putrinya tentang 
buah tangan yang mereka 
inginkan. Semua menginginkan 
barang-barang mahal. hanya 
Belle yang berbeda. ia hanya 
menginginkan mawar hitam 
karena bunga tersebut sangat 
langka.

ayah Belle tiba di kapal untuk 
mengambil barang keperluannya. 

namun, ternyata barang-barang 
itu tersita sehingga ayah Belle 
terbelit utang. dalam perjalanan 
kembali ke rumah, sang ayah 
terjebak dalam badai. ia pun 
berlindung di sebuah istana. 
Ketika badai usai, di halaman 
ia melihat taman mawar yang 
memesona. dia mengambil satu 
bunga untuk putri bungsunya. 
Pada saat itulah pemilik 
istana muncul dengan wajah 
mengerikan. dia adalah The 
Beast yang telah lama tinggal 
seorang diri. ia marah karena 
ayah Belle memetik mawar 
langka miliknya. Beast pun 
menahan ayah Belle. 

agar ayah Belle dapat pulang 
dengan selamat, The Beast 
mengajukan syarat. ia meminta 
ayah Belle mengirim Belle 
untuk tinggal bersamanya. Belle 
bersedia memenuhi permintaan 
itu. Selama berada di istana, 
Belle berhasil menyentuh sisi 
kemanusiaan Beast. Belle dan 
Beast jatuh cinta. akhirnya, 
mereka menikah.

Kisah Beauty and The Beast 
karya Villeneuve menginspirasi 
penulis lain, yaitu Jeanne-Marie 
Leprince de Beaumont, pada 
1757. namun, audiens mereka 
berbeda. Villeneuve menciptakan 
karyanya untuk pembaca 

dewasa, sedangkan Beaumont 
menciptakan karyanya untuk 
pembaca anak-anak. Beaumont 
menyelipkan pesan-pesan 
moral mengenai perilaku yang 
baik. Ceritanya pun tidak selalu 
berkaitan dengan fisik. Tokoh 
Belle dalam versi Beaumont 
bukan putri seorang pedagang, 
melainkan keturunan raja dan 
peri yang baik. Penyihir jahat 
mencoba membunuh Belle agar 
bisa menikahi ayah Belle. Penyihir 
tersebut membuang Belle di 
rumah seorang pedagang yang 
akhirnya mati untuk melindungi 
Belle.

Saat ini orang lebih mengenal 
karya Beaumont. Meskipun 
demikian, karya Beaumont 
tidak akan ada tanpa karya asli 
Villeneuve. Berbagai negara 
di eropa menerjemahkan dan 
menerbitkan karya Beaumont ke 
dalam banyak bahasa setelah 
Prancis menerbitkannya secara 
resmi. Seiring dengan berjalannya 
waktu, masyarakat sangat 
mencintai kisah itu sehingga ia 
menjadi sebuah karya sastra 
kanon yang populer. Penceritaan 
kembali Beauty and The Beast 
secara lisan menyebar ke seluruh 
eropa serta ke benua lain. 

*) diambil dari berbagai sumber
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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 siswa sekolah menengah 
atas di Lampung Barat. Saya 
melihat berita di televisi dan 
internet mengenai wabah yang 
menakutkan dan saat ini sedang 
melanda dunia, termasuk 
indonesia, yaitu virus korona. 
dalam berita tersebut, ada 
informasi yang menyebutkan 
bahwa sebanyak 15 ribu calon 
dokter bersedia menjadi relawan 
untuk membantu mengatasi 
Covid-19. namun, dalam berita 
yang lain, saya juga menemukan 
kata sukarelawan. nah, di antara 
kedua kata tersebut, yang 
manakah tulisan atau bentuk 
yang sebaiknya kita gunakan? 
Terima kasih.

rian Maulana,  
Lampung Barat

jawaban:
Waalaikumsalam. Saya ucapkan 

terima kasih untuk adik rian yang 
telah berpartisipasi dalam rubrik 
ini. Memang saat ini kita sedang 
menghadapi wabah virus yang 
sangat menakutkan, yaitu korona. 
nah, berkaitan dengan wabah itu, 
ada berita yang menyebutkan 
bahwa 15 ribu calon dokter 
bersedia menjadi sukarelawan. 
adik rian, benar sekali bahwa 
kita sering melihat atau 
mendengar orang mengatakan 
atau menuliskannya dengan kata 
sukarelawan dan kata relawan. 

Penggunaan kedua kata 

tersebut tentu membuat kita 
menjadi bingung. di antara kedua 
kata tersebut terdapat imbuhan 
akhiran –wan. imbuhan tersebut 
berasal dari bahasa Sanskerta. 
Penggunaannya bersama atau 
menempel pada kata benda 
atau nomina. Contoh lain yang 
juga sering digunakanadalah 
kata bangsawan. Pada kata itu 
terdapat akhiran –wan yang 
melekat pada kata benda (nomina) 
bangsa. Maknanya adalah ‘orang 
yang memiliki bangsa’ atau 
‘keturunan orang mulia (terutama 
raja dan kerabatnya); ningrat’. 
Contoh lainnya adalah ilmuwan 
yang di dalamnya terdapat kata 
benda ilmu dan imbuhan akhiran 
–wan. Maknanya adalah 
‘orang yang ahli atau banyak 
pengetahuannya mengenai 
ilmu’. Selain itu, ada kata 
wartawan, yakni kata benda warta 
yang ditempeli imbuhan akhiran 
–wan. Maknanya adalah ‘orang 
yang pekerjaannya mencari dan 

menyusun berita untuk dimuat 
dalam surat kabar, berita, radio, 
dan televisi; juru warta. 

Contoh-contoh tersebut 
menunjukkan bahwa imbuhan 
akhiran –wan melekat pada 
kata benda atau nomina, yaitu 
bangsa, ilmu, dan warta. Kita 
tidak menemukan atau melihat 
imbuhan akhiran –wan yang 
melekat pada 
kata 
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kerja atau verba. oleh karena itu, tampaknya 
tidak tepat apabila imbuhan akhiran –wan melekat 
pada kata rela sehingga menjadi relawan. di 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun kita 
menemukan kata relawan sebagai bentuk tidak 
baku. Bentuk bakunya adalah sukarelawan. 
Bentuk ini berasal dari kata dasar sukarela yang 
bersamanya melekat imbuhan akhiran –wan. 
Maknanya adalah ‘orang yang melakukan sesuatu 
dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau 
dipaksakan)’. oleh karena itu, kita sebaiknya 
menggnakan kata sukarelawan, bukan relawan. 
adik rian, demikian penjelasannya. Salam! 

Pertanyaan:
Assalamualaikum, Bu Kiki. Saya pegawai 

instansi pemerintah di Lampung Tengah. di 
kantor kami, untuk menandakan kehadiran, kami 
biasanya melakukan finger print. Kami biasanya 
menyebutnya dengan istilah absen. Saya bingung 
dengan istilah yang kami gunakan ini karena 
ternyata istilah absen bermakna ‘tidak hadir’ atau 
’tidak masuk’. Bagaimana dengan hal ini, Bu? 
istilah apa yang sebaiknya digunakan? Mohon 
penjelasan dari Bu Kiki. Terima kasih.

Iqbal Nur Muhammad, 
Lampung Tengah

jawaban:
Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak iqbal di 

Lampung Tengah, atas partisipasi Bapak di rubrik 
ini. Memang, apa yang Bapak sampaikan benar 
sekali. hampir semua orang menggunakan istilah 
absen untuk menyatakan makna ‘masuk, hadir, 
atau datang’ (misalnya, kerja dan sekolah). di 
ruang-ruang publik di instansi pun, baik pemerintah 
maupun swasta, kita melihat bahwa istilah itu juga 
digunakan untuk menyatakan makna yang sama. 
ada pengumuman yang berbunyi, misalnya, absen 
pagi dilakukan pada pukul 08.00 dan absen sore 
dilakukan pada pukul 16.00. 

Pilihan kata absen untuk menyatakan makna 
‘hadir’ sebenarnya tidak tepat. Banyaknya 
masyarakat yang menggunakannya disebabkan 
oleh ketidaktahuan mereka mengenai arti atau 
makna yang sebenarnya. Jika kita lihat di dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, tampak bahwa 

makna kata atau istilah absen adalah ‘tidak 
masuk (sekolah, kerja, dan sebagainya); 

tidak hadir’. untuk menyatakan makna 
‘hadir’, ‘masuk’ atau ‘datang’, 

kita dapat menggunakan istilah 
presensi. Maknanya adalah 

‘kehadiran’. oleh karena itu, untuk 
menyatakan atau menandakan bahwa 

kita masuk atau hadir, dapat kita 
gunakan frasa merekam kehadiran atau 

mengisi daftar hadir. Salam! n
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KLINIK sastra

Pertanyaan 1:
Assalamualaikum, Ki Sarman. 
nama saya Putri Mahardika. 

Saya siswa kelas Vi Sd 
di Tanggamus. Saya 

pernah melihat 
sebuah buku 

berjudul Kumpulan 
Puisi Anak. Sebenarnya, 

apa pengertian puisi 
anak? Bagaimana 
membedakannya dengan 

puisi remaja dan puisi dewasa?
Terima kasih.

jawaban:
Waalaikumsalam, adik Putri di 

Tanggamus. Puisi anak adalah 
puisi yang ditulis untuk anak. isinya 
mencerminkan corak kehidupan 
dan kepribadian anak serta akrab 
dengan dunia anak-anak. Bahasa 
dalam puisi anak bersifat lugas. 
Pada umumnya, puisi anak masih 
menggunakan kata-kata yang 
mudah dipahami oleh anak-anak. 
Selain itu, rangkaian kata-kata di 
dalamnya masih berupa struktur asli 
kalimat.

Puisi anak dapat dilihat dari 
ciri-cirinya, antara lain berisi 
kegembiraan; mengutamakan 
bunyi bahasa dan membangkitkan 
semangat bermain bahasa; 
berupaya memperbaiki ketajaman 
imajinasi visual dan kata yang 
dipergunakan mengembangkan 
imajinasi serta melihat dan 

mendengar kata-kata dalam cara 
baru; menyajikan cerita sederhana 
dan memperkenalkan tindakan 
sehari-hari; ditulis berdasarkan 
pengalaman anak; berbentuk 
informasi sederhana yang 
membuat anak dapat menafsir dan 
menangkap sesuatu dari puisi itu; 
berisi tema yang menyenangkan 
anak-anak, menyatakan sesuatu 
kepada anak, menggelitik ego anak, 
mengingat kebahagiaan, menyentuh 
kejenakaan, dan membangkitkan 
semangat pribadi anak-anak; dapat 
dibaca anak-anak dan mudah 
dimengerti.

Memang ada perbedaan antara 
puisi anak, puisi remaja, dan puisi 
dewasa. Puisi anak mengacu 
kepada dunia anak. di dalamnya 
berisi tentang kehidupan yang 
dekat dengan anak, seperti dunia 
bermain. imajinasinya disesuaikan 
dengan tingkat pemikiran anak-
anak, yaitu masih sederhana. Selain 
itu, bahasa yang digunakan pun 
biasanya sederhana dan tidak rumit. 
Sementara itu, puisi remaja dan 
dewasa hampir sama. Keduanya 
berisi tentang kehidupan yang 
lebih luas, misalnya dunia kerja, 
dunia kuliah, bahkan dunia malam. 
Selain itu, pada umumnya bahasa 
yang digunakan baik dalam puisi 
remaja maupun puisi dewasa 
lazim memakai banyak istilah, jika 
diperlukan, yang memperkuat kesan 
cerita. n

ruang praktik “Klinik Sastra” di bawah asuhan Ki 
Sarman akan menjawab pertanyaan seputar sastra dan 
permasalahannya. Sahabat Bastera dapat mengirimkan 

pertanyaan melalui pos-el: bastera.kbl@gmail.com. 
Tuliskan pertanyaanmu disertai identitas diri. Jangan 

lupa mencantumkan rPBS di pojok kanan atas, ya!

sarman
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Pertanyaan 3:
Saya sering mendengar adanya 

kegiatan festival musikalisasi 
puisi? Tolong jelaskan arti dari 
istilah musikalisasi puisi dan apa 
saja bentuknya?

jawaban:
Musikalisasi puisi adalah 

suatu istilah untuk menyebut 
suatu kegiatan atau tindakan 
menciptakan suatu komposisi 
musik berdasarkan karya 
sastra puisi, baik dengan tetap 
memanfaatkan puisinya atau 
pun tidak (dipayana, ags. arya, 
2010:1).

Bentuk musikalisasi puisi 
bisa beragam antara kelompok 
yang satu dan lainnya. Satu hal 
mendasar yang menjadi pokok 
yang harus menjadi pedoman 
adalah bahwa musikalisasi puisi 
harus berbasiskan puisi, yang 
kemudian ditafsirkan maknanya 
lewat komposisi dengan bantuan 
media musik. 

Kebanyakan penampilan 
musikalisasi puisi menggunakan 
alat-alat musik akustik sebagai 
pengiring, tetapi alat musik yang 
bisa digunakan untuk mengiringi 

musikalisasi puisi tidak terbatas 
pada alat musik akustik. Jadi, alat 
musik elektronik yang canggih, 
misalnya gitar elektrik, dapat pula 
digunakan. yang penting adalah 
makna dan pesan puisi yang 
ditampilkan tersampaikan dengan 
baik.

Penampilan kelompok 
musikalisasi puisi boleh 
beragam agar tidak membatasi 
kreativitas peserta. Beragam 
di sini artinya tidak seragam 
baik dalam bentuk maupun isi. 
dengan demikian, puisi yang 
sama bisa ditampilkan secara 

berbeda-beda antara satu 
kelompok dengan kelompok 
yang lainnya. Misalnya, Puisi 
“aku ingin” karya Sapardi djoko 
damono dapat ditampilkan 
secara berbeda oleh satu 
sanggar atau kelompok lainnya.

demikian pula musikalisasi 
puisi tidak mengharuskan 
kelompok penampil 
menggunakan alat musik dan 
bisa menggantinya dengan 
bunyi-bunyi mulut yang disebut 
dengan akapela asalkan puisi 
tetap menjadi bahan utama 
dalam penampilannya. n

Pertanyaan 2:
Bagaimana membedakan alur 

atau plot dalam sebuah cerita?

jawaban:
Plot itu ibarat gunung es; 

sebagian besar darinya tak 
pernah tampak. apa yang disebut 
plot dalam cerita memang sulit 
dicari. ia tersembunyi dibalik 
jalannya suatu cerita. namun, 
jalan cerita bukanlah plot. Jalan 
cerita hanyalah manivestasi, 
bentuk wadah, bentuk jasmaniah 
dari plot cerita. Contohnya, raja 
mati disebut jalan cerita, karena 
hanya mengandung cerita tidak 
mengandung plot. 

namun, raja mati karena sakit 
hati itu plot, karena tiba-tiba 
menjadi hiduplah imajinasi kita. 
dengan demikian, intisari plot 
adalah konflik. Mengenai jalan 
cerita menurut aristoteles dan 
Staton (dalam Miftahuddin,1990: 
54) inti pengertiannya terletak pada 
cause-effect, yang secara umum 
diterjemahkan sebagai sebab akibat 
yang logis dari suatu kejadian. 

alur ini bermacam-macam. 
uraiannya sebagai berikut.

a. Alur lurus (alur datar)
Biasanya menceritakan 

rangkaian secara kronologis. alur 
ini menggambarkan jalinan cerita 

dari awal, kemudian dilanjutkan 
pada kejadian selanjutnya, dan 
diakhiri dengan penyelesaian.

b. Alur sorot balik (flashback)
alur ini tidak mengemukakan 

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

c. Alur gabungan atau campuran
dalam hal ini, pengarang 

tidak hanya memakai satu jenis 
alur, tetapi kadang-kadang 
menggabungkan dua jenis alur 
secara bersamaan.
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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
6. Gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk membantu memudahkan mencari jawaban yang tepat (aplikasi 

KBBI V resmi dapat diunduh di play store)   

Pengumuman Pemenang 

ttBs edisi IV, Desember 2019

Bening Latuhiyu

(ningnongcantik@
gmail.com)

Elhafiz Sulthan 

(sulthanelhafiz@gmail.com)

Nafisa Muthmainnah

(nafnaf@gmail.com)

PERTANYAAN MENDATAR
1.  Karya rujukan yang berisi keterangan atau 

uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu 
pengetahuan, biasanya disusun menurut abjad atau 
tema

2.  nada ke-2 pada urutan tangga nada diatonik
3.  uji Kemahiran Berbahasa indonesia
11. yang tidak disebutkan namanya (orang, benda, dan 

sebagainya)
12. nama huruf ke-3 abjad arab
13. Serat dari tumbuhan Agave sisalana, biasa dibuat tali
14. very important person
15. Satuan fonologis yang diwujudkan dalam lafal tanpa 

pergeseran, seperti [a], [i], [u], [e], [o]
17. Bahasa kiasan yang berasal dari bahasa Jawa berarti 

‘yang tidak berpangkat (berkedudukan)’
20. Tidak
22. Pohon yang daunnya mengandung zat kokain
24. Tautan dalam ingatan pada orang atau barang lain
26. ikat pinggang lebar yang dikenakan sebagai 

pelengkap pakaian (misalnya pada kimono, baju judo)
28. cekatan
29. secara
30. berbelas kasihan

PERTANYAAN MENURUN
1. enak didengar
2. hari ke-7 dalam jangka waktu satu 

pekan
3. Kerabat kerja
4. Cabang ilmu bahasa mengenai 

teknik penyusunan kamus
5. Pepes (Sunda)
6. Cabang linguistik mengenai variasi 

bahasa dengan memperlakukannya 
sebagai struktur yang utuh

7. orang yang telah mengikuti atau 
tamat dari suatu sekolah atau 
perguruan tinggi

10. Bahasa indonesia bagi Penutur 
asing

14.  Persatuan dagang asal Belanda 
yang yang memiliki hak monopoli 
atas perdagangan di asia pada 
abad ke-17 hingga ke-18

15.  Pekerjaan yang sesuai dengan 
kualifikasi atau keahlian

16.  alat untuk menggulung atau 
mengulur tali atau rantai, 
digerakkan dengan tangan atau 
mesin, biasa digunakan pada 
mesin jangkar atau derek muatan 
di kapal

18.  Pandangan hidup yang khas dari 
suatu golongan sosial

19.  istilah yang berasal dari bahasa 
Kulawi yang berarti orang yang 
dijadikan kurban dalam upacara 
monta di

21.  bekas
22.  morfem atau kombinasi morfem 

yang dianggap sebagai satuan 
terkecil yang dapat diujarkan 
sebagai bentuk yang bebas

23.  Pronomina persona pertama jamak
25.  Baca (dalam hati)
27.  Bagian isi buku
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