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Salam dari Redaksi
Pradipta Putra Prathama

Dengan rasa syukur kepada 
Allah swt., kami hadirkan 
majalah Jerambah Bastra 
edisi 2022 ini ke hadapan 
Sahabat Bahasa dan Sastra. 
D e n g a n  s e m a n g a t 
membawakan informasi 

kebahasaan, kesastraan, dan literasi, majalah 
ini menghadirkan berbagai informasi terkini 
mengenai kiprah Kantor Bahasa Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (KBP Babel) 
sebagai unit pelaksana teknis Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di 
tengah masyarakat, khususnya masyarakat 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Dalam 
majalah ini terdapat berbagai liputan 
kegiatan yang telah KBP Babel laksanakan. 
Terdapat beberapa rubrik yang kami 
hadirkan di dalam majalah guna menambah 
pengetahuan serta mengasah kreativitas dan 
imajinasi pembaca. 
Beberapa tulisan yang ada dalam majalah ini 
kami harap dapat sedikit memberikan 
pengetahuan kepada pembaca mengenai 
masalah kebahasaan dan kesastraan yang 
sering terjadi di dalam masyarakat. Selain itu, 
kami juga menyediakan rubrik khusus yang 
memuat karya dari para guru dan siswa 
ataupun kalangan umum guna mengajak 
masyarakat untuk terus berkarya. Selanjutnya, 
Kami berharap bahasa dan kesastraan yang 
ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
terus ada dan makin banyak digemari. 
Dengan bertambahnya pemerhati bahasa 
dan penikmat sastra, literasi pun akan semakin 
berkembang.Kami mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah berperan 
sehingga penerbitan majalah Jerambah 
Bastra pada tahun 2022 ini dapat terealisasi. 
Kami sangat menyadari bahwa majalah ini 
juga masih memiliki kekurangan. Oleh sebab 
itu, saran dan kritik dari pembaca sangat kami 
harapkan agar majalah Jerambah Bastra 
makin baik ke depannya. Akhir kata, kami 
berharap semoga kehadiran majalah ini 
dapat bermanfaat bagi kita semua.
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Merawat Bangka Belitung, 
Bumi Serumpun Sebalai, 
melalui Bahasa dan Sastra

Muhammad Irsan, S.S., M.Hum.
Kepala Kantor Bahasa 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Muhammad Irsan, S.S., M.Hum., lebih dikenal 

dengan panggilan Irsan, lahir di Medan pada 15 

Februari 1974. Ia menamatkan pendidikan Strata 

Satunya (S-1) di Jurusan Sastra Inggris, Fakultas 

Sastra (kini Fakultas Ilmu Budaya), Universitas 

Sumatera Utara, Medan,  pada tahun 1998. 

Gelar Magister Humaniora diperolehnya dari 

Program Studi Ilmu Linguistik Universitas Indonesia, 

Depok, pada tahun 2009. Judul tesisnya untuk 

meraih gelar Magister Humaniora tersebut 

berjudul Geogra Dialek Bahasa Besemah di 

Kabupa ten Laha t  dengan menggunakan 

pendekatan dialektologi, yaitu salah satu cabang 

ilmu linguistik yang mempelajari variasi bahasa 

berdasarkan perbedaan geogras. Dengan kata 

lain, dialektologi membahas tentang dialek-

dialek. 

Muhammad Irsan mengawali kariernya 

sebagai pegawai di Kementerian Pendidikan, 

K e b u d a y a a n ,  R i s e t ,  d a n  Te k n o l o g i 

(Kemendikbudristek) pada tahun 2003, yaitu saat 

ia diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di 

Balai Bahasa Palembang, salah satu Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Bahasa (sekarang 

Badan  Pengembangan  dan  Pemb inaan 

Bahasa/Badan Bahasa), Kemendikbudristek. 

Kecintaan anak pertama dari pasangan 

Muhammad Nur dan Sukarni yang berdarah 

Minang ini terhadap ilmu dialektologi berawal 

dari keterlibatannya di dalam Penelitian 

Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa di Indonesia 

dan Sumatera Selatan, tepatnya dua tahun setelah 

ia diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 

(dulu Balai Bahasa Palembang), yaitu pada tahun 

2005. Saat itu ia ditugasi oleh Kepala Balai 

Bahasa Provinsi Sumatera Selatan melakukan 

pemetaan bahasa-bahasa daerah Sumatera 

Selatan. Puncaknya, pada tahun 2007, ia ditugasi 

ke Provinsi Maluku untuk terlibat di dalam 

Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-

bahasa Daerah di Indonesia. Ia dan peneliti 

lainnya dari Badan Bahasa ditugasi untuk 

menjaring data bahasa daerah di beberapa desa 

di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku 

Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 

Dari pengalaman penelitian inilah, kecintaannya 

terhadap ilmu Dialektologi dan Linguistik Historis 

Komparatif yang merupakan dasar teori dalam 

penelitian kekerabatan dan pemetaan bahasa 

semakin meningkat. Oleh sebab itu, saat ia 

berkesempatan untuk melanjutkan studi di jenjang 

Strata Dua (S-2) ia memutuskan untuk memilih 

dialektologi sebagai peminatan utamanya yang 

kemudian digunakannya sebagai “pisau analisis” 

di dalam penyusunan tesisnya.

Semenjak itu, minat awalnya pada sastra 

saat masuk ke Balai Bahasa berubah total. 

Sebagian besar kajian yang ia lakukan sekarang 

ini berfokus pada bidang kebahasaan, khususnya 

yang berkaitan dengan pelindungan bahasa, 

seperti pemetaan bahasa, variasi bahasa, 

konservasi bahasa (penyusunan sistem fonologi, 

sistem marofologi, dan sintaksi bahasa daerah), 

penyusunan ensiklopedia bahasa daerah, dan 

sebagainya. Penelitiannya terkait dengan bidang-

bidang tersebut di antaranya adalah Variasi 

Isolek-Isolek Melayu di Sumatera Selatan (dimuat di 

Jurnal Madah, Tahun 2015), Analisis Fonologis 

Bahasa Komering ( dimuat dalam Jurnal Mlangun, 

Tahun 2015), Permutasi Isolek-Isolek di Kabupaten 

Lahat (dimuat dalam Jurnal Bidar, Tahun 2015), 

Kekerabatan Tiga Bahasa di Sumatera Selatan 

(dimuat dalam Jurnal Mlangun, 2017), Pemetaan 
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Bahasa-Bahasa di Sumatera Selatan (Tahun 2013), 

Variasi Fonologis Isolek-Isolek Melayu Patani 

(dimuat dalam Jurnal Bidar, Tahun 2018). 

Sebagian besar kajian kebahasaanya terkait 

dengan bahasa-bahasa Melayu di Sumatera 

Selatan. Penelitian besar lain yang ia ikuti 

bersama tim Badan Bahasa ialah Penelitian 

Kew i l aya h a n  ya n g  d i t a j a  o l e h  P u s a t 

Pengembangan dan Pelindungan, Badan Bahasa 

pada tahun 2014. Penelitian itu bertajuk “Kajian 

Variasi Dialek dan Relasi Antardialek Bahasa-

bahasa di Indonesia: sebagai Penguat Bangunan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat 

itu, ia bersama dengan tim peneliti Badan Bahasa 

melakukan penelitian dengan menjaring data-

data berbahasa Melayu di di Provinsi Sumatera 

Selatan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan 

variasi-variasi bahasa Melayu dan relasi 

antardialek-dialeknya.  Has i l  penel i t ian 

menun jukkan  bahwa Sumatera Se la tan 

merupakan salah satu wilayah yang kaya akan 

variasi-variasi bahasa Melayu di Indonesia. 

Variasi-variasi bahasa itu tentu saja dapat 

memperkaya khazanah kosakata bahasa 

Indonesia sebagai bahan bahan pengembangan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kiprahnya di bidang kebahasaan tidak 

hanya berkutat dalam kajian linguistik, tetapi juga 

dalam bidang penerjemahan dan pembelajaran 

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Pada 

tahun 2011, ia memilih untuk berkarier sebagai 

penerjemah. Karier ini ia awali saat ia menduduki 

jabatan fungsional penerjemah melalui jalur 

inpassing yang diselenggarakan oleh Kementeriat 

Sekretariat Negara (kini Sekretariat Kabinet) 

selaku instansi pembina jabatan fungsional 

penerjemah. Pada tahun 2014, ia memperoleh 

beasiswa AAF (Australian Award Scholarship) 

untuk mengikuti Diklat Penerjemahan dan 

Penjurubahasaan bertajuk Developing Translation 

and Interpretation Services in Indonesia di 

Universitas Monash, Melbourne, Australia. Diklat 

itu dilaksanakan selama sekitar tiga bulan atas 

kerja sama Kementerian Sekretariat Negara 

dengan  Depar temen  Luar  Neger i  dan 

Perdagangan Australia. Menurut pria yang gemar 

bermain bulu tangkis ini, pengalaman selama di 

Australia merupakan pengalaman yang tidak 

pernah ia lupakan. Di sana ia dapat belajar 

tentang penerjemahan dan penjurubahasaan dari 

dosen dan praktisi penerjemahan yang “mumpuni” 

baik dari Universitas Monash maupun dari NAATI 

(National Accreditation Authority for Translatorsn 

and Interpreters), yaitu Badan Akreditasi Nasional 

bagi Penerjemah dan Juru Bahasa  di Australia. 

Banyak teori penerjemahan dan penjurubahasaan 

mutakhir yang ia peroleh dari para narasumber 

tersebut.       

 Pengalaman menarik lainnya yang 

dialami oleh pria yang lama berkiprah di Bumi 

S r iw i jaya  i n i  i a lah  be r ka i tan  dengan 

penginternasionalan bahasa Indonesia, yaitu di 

bidang ke-BIPA-an. Awal mula kecintaannya 

terhadap BIPA ialah saat ia ditugasi sebagai guru 

BIPA pada Program Darmasiswa, Universitas 

Sriwijaya. Profesi itu ia lakuksan sejak tahun 2011 

s a m p a i  d e n g a n  a k h i r  t a h u n  2 0 1 9 . 

Keterlibatannya di dalam ke-BIPA-an semakin 

mendalam saat ia lulus dalam seleksi calon 

p e n g a j a r  B I PA  k e  l u a r  n e g e r i  ya n g 

diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan 

Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), 

Badan Bahasa. Ia ditugasi mengajar BIPA di dua 

negara, yaitu Kamboja (tahun 2016) dan Thailand 

(tahun 2017). Di Kamboja, ia ditugasi untuk 

m e n g a j a r  B I PA  d i  C a m b o d i a - I n d i a 

Enterpreneurship Development Institute, sebuah 

perguruan tinggi yang memiliki visi dan misi dalam 

menghasilkan lulusan yang siap kerja yang 

memiliki jiwa kewirausahaan. Sementara itu, di 

Thailand, ia mengajar di dua institusi, yaitu di 

Fatoni University dan Darul Maaref School 

Foundation. Selama berada di negara orang 

tersebut, ia tidak hanya mengajar BIPA, tetapi 

juga melaksanakan diplomasi budaya dan 

bahasa untuk memartabatkan bahasa negara 

sekaligus mempromosikan Indonesia. 

 Pengabdiannya di Bumi Serumpun 

Sebalai dimulai sejak 28 Januari 2022 saat ia 

dilantik sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. Ia diberi amanah oleh 

Mendikbudristek untuk melaksanakan tugas 

pembinaan, pengembangan, dan pembinaan 

bahasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, ia mengacu 

kepada visi dan misi Badan Bahasa, yaitu 

Mewujudkan Insan Berkarakter dan Jati Diri Bangsa 

melalui Bahasa dan Sastra Indnesia dan tiga 

program prioritas yang dicanangkan oleh Kepala 

Badan Bahasa, yaitu Literasi Kebahasaan dan 

Kesastraan, Pelindungan Bahasa dan Sastra, dan 

Internasionalisasi Bahasa. Untuk menyukseskan 

pelaksanaan program prioritas tersebut, ia 

langsung berkoordinasi dan bersinergi dengan 
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Merawat Bangka Belitung, 
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menun jukkan  bahwa Sumatera Se la tan 
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Pembentukan APPBIPA yang akan menjadi mitra 

KBP Babel dalam internasionalisasi bahasa 

Indonesia, Sarasehan dan Pelantikan Pengurus 

APPBIPA Bangka Belitung, Pembelajaran BIPA, dan 

Anjangsana BIPA. Alhamdulillah, berkat kerja 

keras dan kerja sama yang baik dengan pelbagai 

pihak termasuk dukungan Kepala Pustanda, 

Badan Bahasa, Ketua APPBIPA Pusat, perguruan 

tinggi, dan beberapa lembaga/instansi, program-

program tersebut dapat berjalan dengan baik 

dan sukses. Kini, APPBIPA Bangka Belitung telah 

terbentuk dan pembelajaran BIPA telah terlaksana 

dengan baik berkat sinergi yang baik KBP Babel 

dengan pihak Fatoni University, Thailand Selatan. 

Ini merupakan modal dalam memperkenalkan 

Bangka Belitung kepada dunia luar, khususnya 

orang-orang asing. Semoga Bangka Belitung ke 

depan, dengan kiprah KBP Babel di bidang 

kebahasaan dan kesastraan, Bangka Belitung 

dapat menjadi sebuah ikon destinasi wisata dan 

studi bahasa Indonesia di seluruh Indonesia.

Produk LayananEdisi 2, September 2022

PRODUK LAYANAN KB BABEL

Produk 
Layanan

Layanan Data Kebahasaan
Memberikan informasi tentang 
berbagai data kebahasaan yang 
diperlukan.

Layanan UKBI
Menguji kemampuan berbahasa 

Indonesia para penutur bahasa
Indonesia.

Layanan Teknis Kebahasaan
Menyediakan fasilitas terkait
teknik kebahasaan.

Layanan Informasi Daring
Menyediakan informasi 

kebahasaan yang dapat diakses 
melalui berbagai situs 

media sosial kantor. 

Layanan Ahli Bahasa
Menyediakan ahli bahasa 
tersertifikasi yang dapat 
membantu berbagai permasalahan
kebahasaan.

Halo, ! Tahukah kalian bahwaSepradik Bahasa
Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menyediakan   dan layanan kebahasaan
kesastraan ? untuk masyarakat  
Hmm, penasaran, kan  Mari kita simak!?

Untuk informasi lebih lanjut,  Sepradik Bahasa
dapat menghubungi kami melalui nomor telepon

  dan media sosial(0717) 438455
    kantorbahasababel,     kbbabel,      
        Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung atau
datang Langsung ke KB Babel yang beralamat di
Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Airitam, Pangkalpinang.  

I

6
pelbagai pemangku kepentingan, baik secara 

internal maupun eksternal termasuk para kepala 

pemerintahan baik kota maupun kabupaten. 

Kolaborasi dan sinergi yang ia tawarkan 

mendapat sambutan yang sangat baik dari para 

kepala pemerintahan.      

 Program prioritas pertama, yaitu Literasi 

Kebahasaan dan Kesastraan dirancangnya dalam 

pelbagai bentuk kegiatan, di antaranya adalah 

Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi. 

Bentuk kegiatannya ialah Pemutakhiran Data 

Komunitas Literasi (Komlit) Se-Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dan Bimtek Pemberdayaan 

Komunitas Penggerak Literasi. Kegiatan ini 

d i ha rapkan  dapat  be r manfaa t  da lam 

pemberdayaan  kom l i t  t e r sebu t  da lam 

penyebarluasan dan peningkatan budaya literasi 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada 23 

komunitas literasi yang berhasil didata oleh tim 

KKLP Literasi KBP Babel. Selain itu, pembinaan dan 

pemberdayaan generasi muda sebagai agen 

penggerak literasi perlu dilakukan. Terkait 

dengan itu, ia telah merancang sebuah kegiatan 

yang mengolaborasikan keterampilan bertahan 

hidup dengan keterampilan berliterasi dan 

pemupukan jiwa nasionalisme dalam bentuk cinta 

bahasa negara dengan tajuk Kemah Literasi Jaga 

Bahasa. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak 

mulai dari staf KBP Babel, IKA Dubas Bangka 

Belitung, Kwarda Pramuka Bangka Belitung, Tokoh 

Masyarakat, guru, dan siswa SMA/Sederajat di 

Kabupaten Bangka, Pangkalpinang, dan 

sekitarnya. Selain dua kegiatan tersebut, ada 

banyak lagi kegiatan yang terkait dengan literasi 

ini, seperti perluasan penggunaan UKBI Adaptif 

Merdeka, Peningkatan Kemahiran Berbahasa 

Indonesia, Bengkel Sastra, Pengutamaan 

Penggunaan Bahasa Negera pada Lembaga, 

Festival Musikalisasi Puisi Tingkat SMA/Sederajat, 

Lomba Baca Puisi Tingkat SMP/MTs, Pemilihan 

Duta Bahasa Bangka Belitung, dan Penerbitan 

Jurnal Sirok, yaitu Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan 

Kesastraan, serta Tajuk Bastra yang memuat 

tulisan-tulisan berupa cerpen, opini, kumpulan 

puisi, dan sebagainya. Pembinaan Penggunaan 

Bahasa Negara pada Lembaga merupakan 

unggulan yang dilaksanakan secara multi tahun 

mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 

2024. Kegiatan ini merupakan implementasi dari 

amanat UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta 

Lagu Kebangsaan. Program  Penyusunan Kamus 

Budaya Belitung juga merupakan salah satu 

kegiatan dari program prioritas literasi ini.

 P rog ram  P r i o r i t a s  kedua ,  ya i t u 

Pelindungan Bahasa dan Sastra merupakan sebuah 

upaya dalam melestarikan bahasa dan sastra 

daerah. Bentuk kegiatan yang dirancang oleh 

Irsan dan tim perencana BB Sumsel adalah dalam 

bentuk Inventarisasi Kosakata Bahasa Melayu 

Belitung, Lokakarya, dan SKBD-nya. Setakat ini, 

ketiga rencana kerja tersebut dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. Selain itu, kegiatan 

Revitalisasi Sastra Lisan Dulmulok Belitung 

merupakan wujud perhatian KBP Babel di dalam 

pelestarian bahasa dan sastra lisan daerah. 

Program kegiatan ini dirancang dalam tiga 

tahapan kegiatan, yaitu inventarisasi kosakata, 

lokakarya kosakata, dan Sidang Komisi Bahasa 

Daerah Melayu Belitung. Kampanye pelestarian 

bahasa daerah dalam rangka memperingati Hari 

Bahasa Ibu Internasional juga merupakan sebuah 

upaya yang dilakukan oleh KBP Babel untuk 

melindungi bahasa dan sastra daerah. 

 P rog ram  p r i o r i t a s  ke t i ga  i a l a h 

Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Prioritas ketiga 

ini dirancang dalam dua bentuk kegiatan, yaitu 

penerjemahan dan BIPA. Sesuai dengan latar 

belakang kompetensinya, Irsan “bermimpi” untuk 

menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

sebuah pusat gerakan internasionalisasi bahasa 

Indonesia. Kegiatan penerjemahan dirancang 

dalam bentuk penerjemahan cerita anak 

dwibahasa. Kegiatan in i  t idak sekadar 

bermanfaat bagi pengembangan penerjemahan, 

tetapi juga bagi pengembangan literasi. 

Penerjemahan cerita anak merupakan salah satu 

cara dalam penyediaan bahan-bahan bacaan 

bermutu bagi siswa, termasuk juga bagi 

siswa/pemelajar asing. 

Terkait dengan Program BIPA, Bangka Belitung 

memiliki modal yang sangat komplet untuk menjadi 

sebuah kota destinasi para pemelajar BIPA. 

Kekayaan dan keindahan alam, keanekaragaman 

budaya, pelbagai variasi bahasa, kuliner 

tradisional yang lezat, keramahtamahan 

masyarakatnya merupakan modal dalam 

pengembangan program BIPA. Untuk mewujudkan 

hal itu, Irsan dan tim KBP Babel merancang 

kegiatan yang terkait dengan ke-BIPA-an ini, yakni 

Menjalin Jejaring Kemitraan BIPA dengan tiga 

perguruan tinggi, mengadakan Bimbingan Teknis 

dan Layanan Profesional Ke-BIPA-an untuk 

menyiapkan guru-guru BIPA yang andal, 



Edisi 2, September 2022Prol 

5
Pembentukan APPBIPA yang akan menjadi mitra 

KBP Babel dalam internasionalisasi bahasa 

Indonesia, Sarasehan dan Pelantikan Pengurus 

APPBIPA Bangka Belitung, Pembelajaran BIPA, dan 

Anjangsana BIPA. Alhamdulillah, berkat kerja 

keras dan kerja sama yang baik dengan pelbagai 

pihak termasuk dukungan Kepala Pustanda, 

Badan Bahasa, Ketua APPBIPA Pusat, perguruan 

tinggi, dan beberapa lembaga/instansi, program-

program tersebut dapat berjalan dengan baik 

dan sukses. Kini, APPBIPA Bangka Belitung telah 

terbentuk dan pembelajaran BIPA telah terlaksana 

dengan baik berkat sinergi yang baik KBP Babel 

dengan pihak Fatoni University, Thailand Selatan. 

Ini merupakan modal dalam memperkenalkan 

Bangka Belitung kepada dunia luar, khususnya 

orang-orang asing. Semoga Bangka Belitung ke 

depan, dengan kiprah KBP Babel di bidang 

kebahasaan dan kesastraan, Bangka Belitung 

dapat menjadi sebuah ikon destinasi wisata dan 

studi bahasa Indonesia di seluruh Indonesia.

Produk LayananEdisi 2, September 2022

PRODUK LAYANAN KB BABEL

Produk 
Layanan

Layanan Data Kebahasaan
Memberikan informasi tentang 
berbagai data kebahasaan yang 
diperlukan.

Layanan UKBI
Menguji kemampuan berbahasa 

Indonesia para penutur bahasa
Indonesia.

Layanan Teknis Kebahasaan
Menyediakan fasilitas terkait
teknik kebahasaan.

Layanan Informasi Daring
Menyediakan informasi 

kebahasaan yang dapat diakses 
melalui berbagai situs 

media sosial kantor. 

Layanan Ahli Bahasa
Menyediakan ahli bahasa 
tersertifikasi yang dapat 
membantu berbagai permasalahan
kebahasaan.

Halo, ! Tahukah kalian bahwaSepradik Bahasa
Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menyediakan   dan layanan kebahasaan
kesastraan ? untuk masyarakat  
Hmm, penasaran, kan  Mari kita simak!?

Untuk informasi lebih lanjut,  Sepradik Bahasa
dapat menghubungi kami melalui nomor telepon

  dan media sosial(0717) 438455
    kantorbahasababel,     kbbabel,      
        Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung atau
datang Langsung ke KB Babel yang beralamat di
Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Airitam, Pangkalpinang.  

I

6
pelbagai pemangku kepentingan, baik secara 

internal maupun eksternal termasuk para kepala 

pemerintahan baik kota maupun kabupaten. 

Kolaborasi dan sinergi yang ia tawarkan 

mendapat sambutan yang sangat baik dari para 

kepala pemerintahan.      

 Program prioritas pertama, yaitu Literasi 

Kebahasaan dan Kesastraan dirancangnya dalam 

pelbagai bentuk kegiatan, di antaranya adalah 

Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi. 

Bentuk kegiatannya ialah Pemutakhiran Data 

Komunitas Literasi (Komlit) Se-Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dan Bimtek Pemberdayaan 

Komunitas Penggerak Literasi. Kegiatan ini 

d i ha rapkan  dapat  be r manfaa t  da lam 

pemberdayaan  kom l i t  t e r sebu t  da lam 

penyebarluasan dan peningkatan budaya literasi 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada 23 

komunitas literasi yang berhasil didata oleh tim 

KKLP Literasi KBP Babel. Selain itu, pembinaan dan 

pemberdayaan generasi muda sebagai agen 

penggerak literasi perlu dilakukan. Terkait 

dengan itu, ia telah merancang sebuah kegiatan 

yang mengolaborasikan keterampilan bertahan 

hidup dengan keterampilan berliterasi dan 

pemupukan jiwa nasionalisme dalam bentuk cinta 

bahasa negara dengan tajuk Kemah Literasi Jaga 

Bahasa. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak 

mulai dari staf KBP Babel, IKA Dubas Bangka 

Belitung, Kwarda Pramuka Bangka Belitung, Tokoh 

Masyarakat, guru, dan siswa SMA/Sederajat di 

Kabupaten Bangka, Pangkalpinang, dan 

sekitarnya. Selain dua kegiatan tersebut, ada 

banyak lagi kegiatan yang terkait dengan literasi 

ini, seperti perluasan penggunaan UKBI Adaptif 

Merdeka, Peningkatan Kemahiran Berbahasa 

Indonesia, Bengkel Sastra, Pengutamaan 

Penggunaan Bahasa Negera pada Lembaga, 

Festival Musikalisasi Puisi Tingkat SMA/Sederajat, 

Lomba Baca Puisi Tingkat SMP/MTs, Pemilihan 

Duta Bahasa Bangka Belitung, dan Penerbitan 

Jurnal Sirok, yaitu Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan 

Kesastraan, serta Tajuk Bastra yang memuat 

tulisan-tulisan berupa cerpen, opini, kumpulan 

puisi, dan sebagainya. Pembinaan Penggunaan 

Bahasa Negara pada Lembaga merupakan 

unggulan yang dilaksanakan secara multi tahun 

mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 

2024. Kegiatan ini merupakan implementasi dari 

amanat UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta 

Lagu Kebangsaan. Program  Penyusunan Kamus 

Budaya Belitung juga merupakan salah satu 

kegiatan dari program prioritas literasi ini.

 P rog ram  P r i o r i t a s  kedua ,  ya i t u 

Pelindungan Bahasa dan Sastra merupakan sebuah 

upaya dalam melestarikan bahasa dan sastra 

daerah. Bentuk kegiatan yang dirancang oleh 

Irsan dan tim perencana BB Sumsel adalah dalam 

bentuk Inventarisasi Kosakata Bahasa Melayu 

Belitung, Lokakarya, dan SKBD-nya. Setakat ini, 

ketiga rencana kerja tersebut dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. Selain itu, kegiatan 

Revitalisasi Sastra Lisan Dulmulok Belitung 

merupakan wujud perhatian KBP Babel di dalam 

pelestarian bahasa dan sastra lisan daerah. 

Program kegiatan ini dirancang dalam tiga 

tahapan kegiatan, yaitu inventarisasi kosakata, 

lokakarya kosakata, dan Sidang Komisi Bahasa 

Daerah Melayu Belitung. Kampanye pelestarian 

bahasa daerah dalam rangka memperingati Hari 

Bahasa Ibu Internasional juga merupakan sebuah 

upaya yang dilakukan oleh KBP Babel untuk 

melindungi bahasa dan sastra daerah. 

 P rog ram  p r i o r i t a s  ke t i ga  i a l a h 

Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Prioritas ketiga 

ini dirancang dalam dua bentuk kegiatan, yaitu 

penerjemahan dan BIPA. Sesuai dengan latar 

belakang kompetensinya, Irsan “bermimpi” untuk 

menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

sebuah pusat gerakan internasionalisasi bahasa 

Indonesia. Kegiatan penerjemahan dirancang 

dalam bentuk penerjemahan cerita anak 

dwibahasa. Kegiatan in i  t idak sekadar 

bermanfaat bagi pengembangan penerjemahan, 

tetapi juga bagi pengembangan literasi. 

Penerjemahan cerita anak merupakan salah satu 

cara dalam penyediaan bahan-bahan bacaan 

bermutu bagi siswa, termasuk juga bagi 

siswa/pemelajar asing. 

Terkait dengan Program BIPA, Bangka Belitung 

memiliki modal yang sangat komplet untuk menjadi 

sebuah kota destinasi para pemelajar BIPA. 

Kekayaan dan keindahan alam, keanekaragaman 

budaya, pelbagai variasi bahasa, kuliner 

tradisional yang lezat, keramahtamahan 

masyarakatnya merupakan modal dalam 

pengembangan program BIPA. Untuk mewujudkan 

hal itu, Irsan dan tim KBP Babel merancang 

kegiatan yang terkait dengan ke-BIPA-an ini, yakni 

Menjalin Jejaring Kemitraan BIPA dengan tiga 

perguruan tinggi, mengadakan Bimbingan Teknis 

dan Layanan Profesional Ke-BIPA-an untuk 

menyiapkan guru-guru BIPA yang andal, 



Edisi 2, September 2022Kegiatan 2022

1. Pengutamaan Penggunaan Bahasa 
Negara pada Lembaga 

Kegiatan pengutamaan bahasa 
negara masih menjadi prioritas nasional di 
lingkungan Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa. Hal ini bertujuan untuk 
memartabatkan bahasa Indonesia di ruang 
i n f o r m a s i  l e m b a g a  d a n  j u g a 
penggunaannya dalam naskah dinas agar 
tepat sesuai kaidah. Pada tahun 2022, 
jumlah lembaga yang akan dibina sebanyak 
45 lembaga, terdiri atas 15 lembaga 
pemerintah, 20 sekolah, dan 10 lembaga 
swasta di t iga wilayah, yakni Kota 
Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan 
Kabupaten Bangka Tengah. 

Me lan j u t kan  tongka t  e s ta fe t 
kepemimpinan dari Drs. Yani Paryono, M.Pd. 
selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung periode 
2019—2022 kepada Muhammad Irsan, S.S., 
M.Hum., langkah-langkah yang dilakukan 
pada tahap awal ia lah melakukan 
koordinasi dengan sekretaris daerah ketiga 
wilayah tersebut. Tujuan dari pelaksanaan 
koordinasi ialah mendapatkan dukungan 
pemerintah daerah terhadap upaya Kantor 
Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
dalam rangka pengutamaan penggunaan 
bahasa negara pada lembaga. Dalam 
setiap koordinasi, dihadiri pula beberapa 
perwakilan lembaga pemerintah, seperti 
dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas 
par iw i sa ta ,  d i na s  kom un i ka s i  dan 
informatika, dan dinas perhubungan.

Setelah koordinasi selesai dilakukan, 
tim lalu menetapkan sejumlah sekolah dan 
lembaga swasta yang akan dituju selain lima 
lembaga pemerintah di setiap wilayah. 
Pelaksanaan tahap awal ialah melakukan 
pengambilan data sebanyak 15 lembaga di 
tiap wilayah pada bulan Februari dan 
Maret. Data-data yang diambil ialah 
penggunaan bahasa pada papan nama 
lembaga, fasilitas umum, penunjuk arah, 

nama ruangan, produk, nama jabatan, dan 
media informasi atau spanduk. Selain itu, tim 

juga meminta contoh naskah surat dinas yang 
telah dikeluarkan berupa surat undangan, 
surat tugas, surat permohonan, dan surat 
pemberitahuan.
Berikut daftar nama lembaga yang akan 
dilakukan pembinaan dalam rentang waktu 
2022—2024 sesuai dengan arahan Kepala 
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

1. Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
2. Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 
3. Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 

Tengah Te Tengah 
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Pangkalpinang

KEGIATAN PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, 

PEMASYARAKATAN, DAN PELINDUNGAN 

BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

DAN DAERAH 2022

Tim Kantor Bahasa melakukan pemantauan penggunaan bahasa di lembaga.

Tim Kantor Bahasa melakukan Pengambilan data penggunaan bahasa di lembaga.
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5.   Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
6. Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pangkalpinang
8. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka
9. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan 

Olahraga Kabupaten Bangka
10. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka
11. Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka
12. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka 

Tengah
13. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 

Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 
Bangka Tengah

14. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka 
Tengah

15. Dinas Komunikasi,Informatika, dan 
Statistik Kabupaten Bangka Tengah

16. SMP Negeri 5 Pangkalpinang
17. SMP Negeri 6 Pangkalpinang 
18. SMP Negeri 7 Pangkalpinang
19. SMA Negeri 2 Pangkalpinang
20. SMA Negeri 3 Pangkalpinang
21. SMK Negeri 3 Pangkalpinang
22. SMP Negeri 1 Merawang
23. SMP Negeri 2 Merawang
24. SMP Negeri 1 Sungailiat
25. SMP Negeri 2 Sungailiat
26. SMP Negeri 3 Sungailiat
27. SMA Negeri 1 Merawang
28. SMK Negeri 1 Sungailiat
29. SMP Negeri 1 Namang
30. SMP Negeri 1 Koba
31. SMP Negeri 2 Koba
32. SMA Negeri 1 Pangkalanbaru
33. SMA Negeri 1 Koba
34. SMK Negeri 1 Koba
35. MAN Insan Cendekia
36. Hotel Bangka City Pangkalpinang
37. Hotel Renz Pangkalpinang
38. RSIA Muhaya
39. Rumah Sakit Kalbu Intan Medika
40. Hotel Novilla Sungailiat
41. Rumah Sakit Media Stania
42. Rumah Sakit Arsani
43. Rumah Sakit Siloam Bangka
44. Hotel Grand Vella
45. Hotel Soll Marina Bangka

Langkah lanjutan pelaksanaan 
keg ia tan  ada lah  Sos ia l i sa s i  Has i l 
Pemantauan Penggunaan Bahasa Negara di 
ketiga wilayah tersebut yang dilaksanakan 
pada 23, 24, 25 Mei 2022. 

Sosialisasi Hasil Pemantauan Penggunaan Bahasa Negara pada Lembaga di Kota Pangkalpinang 
dibuka oleh Setda Pangkalpinang, Radmida Dawam, S.H., M.H.

Hasil pemantauan penggunaan bahasa negara pada lembaga
dipaparkan oleh Analis kata, Surya Eka Prayoga, S.S.

Pemberian materi penggunaan bahasa negara pada lembaga di Kabupaten Bangka Tengah
 dipaparkan oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Irsan, S.S., M.Hum. 

Tim Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung foto bersama dengan peserta 
kegiatan penggunaan bahasa negara di lembaga Kabupaten Bangka. 
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Tim memberikan rekomendasi kepada semua 
lembaga untuk ditindaklanjuti dan dalam tiga 
bulan ke depan tim akan kembali memantau 
sejauh mana upaya perbaikan yang telah 
dilakukan. Tahap akhir pelaksanaan kegiatan 
ialah pemberian apresiasi kepada lembaga 
yang telah berkomitmen dan mengupayakan 
perbaikan penggunaan bahasa negara yang 
diagendakan pada bulan September 2022.

2. Peningkatan Kemahiran Berbahasa 
Indonesia

Kegiatan Peningkatan Kemahiran 
Berbahasa Indonesia dengan sasaran utama 
guru, tenaga kependidikan, dan perangkat 
desa bertujuan untuk meningkatan kemahiran 
berbahasa Indonesia, baik secara lisan 
maupun tulis. Kegiatan ini dilaksanakan secara 
rutin oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung menggunakan dana APBN. 
Pada tahun 2022, sebanyak 150 peserta dari 
tiga lokasi mengikuti kegiatan peningkatan 
kemahiran berbahasa Indonesia. Kegiatan 
pertama dilaksanakan di Kabupaten Bangka 
Selatan pada 8—9 Februari 2022 dan diikuti 
oleh guru, kepala, dan tenaga kependidikan 
SMP dan SMA di sekitar Kota Toboali. 

Kegiatan kedua dilaksanakan di Kota 
Pangkalpinang pada 21—22 Maret 2022 
dan juga diikuti oleh guru, kepala, dan tenaga 
kependidikan SMP dan SMA. 

Kegiatan ketiga dilaksanakan di 

Kecamatan Merawang, tepatnya di SMAN 1 
Merawang pada 17—18 Mei 2022 dan 
diikuti guru SD, SMP, SMA  dan perangkat 
desa di Kecamatan Merawang.

Selama dua hari pelaksanaan kegiatan 
pemateri yang mayoritas berasal dari 
penyuluh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung menyampaikan materi terkait 

ejaan, bentuk dan pilihan kata, kalimat, 
paragraf, dan materi tata naskah dinas.

3. Diseminasi dan Pelaksanaan Uji 
Kemahiran Berbahasa Indonesia 
Adaptif Merdeka

Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa 
Indonesia Adaptif Merdeka di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan 
dengan tiga kategori. Kategori pertama ialah 
UKBI Adaptif Merdeka bagi pemangku 

Pemberian materi dipaparkan oleh Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia 
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Irsan, S.S., M.Hum. 

 Kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia dihadiri 
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

Surya Eka Prayoga, S.S. selaku penyuluh memberikan materi 
Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia. 

Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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kepentingan atau tenaga professional, seperti 
kepala sekolah, guru, dosen, wartawan, 
p e g a wa i  p e m d a .  J u m l a h  p e s e r t a 
pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka kategori 
per tama sebanyak 300 peser ta dan 
dilaksanakan di enam lokasi, yakni di Kota 
Pangkalp inang,  Kabupaten Bangka, 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, dan 
Kabupaten Belitung Timur. 

Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka 
kategori kedua ditujukan kepada siswa 
SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat. Total 
pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka sampai 
bulan September sudah melebihi target jumlah 
peserta sebanyak 500 orang. Beberapa 
sekolah yang telah melaksanakan UKBI 
Adaptif Merdeka antara lain SMP Negeri 2 
Muntok, SMP Muhammadiyah Pangkalpinang, 
SMA Negeri 4 Pangkalpinang, SMA Negeri 1 
Pangkalan Baru, SMA Negeri 1 Namang, SMA 
Negeri 1 Riau Silip, SMA Negeri 1 Gantung, 
SMA Negeri 1 Membalong, dan SMA Negeri 1 
Puding Besar.

Selanjutnya, pelaksanaan kategori ketiga 
adalah pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka 
PNBP atau berbayar. Pada tahun 2022, UKBI 

Adaptif Merdeka PNBP telah dilakukan oleh 
133 mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Bangka Belitung dan 9 pendaftar umum.

4. Pengumpulan Kosakata dan Istilah di 
Belitung dan Belitung Timur 

Kegiatan pengembangan bahasa 
daerah yang dilakukan oleh Kantor Bahasa 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 
pengumpulan kosakata bahasa daerah di 
wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung 
Timur sebagai salah satu upaya untuk 
mengembangkan kosakata bahasa Indonesia. 
Pengumpulan kosakata bahasa daerah di 
Kabupaten Belitung dan Belitung Timur 
dilaksanakan pada 7—12 Februari 2022. 
Target inventarisasi kosakata bahasa daerah 
yang diambil ialah kosakata tentang kesenian 
tradisional  di Pulau Belitung. 
 Selama pelaksanaan kegiatan, tim 
analis kata Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung mengumpulkan data dari 
sejumlah informan yang ditemui. 
 Data mentah yang telah didapat 
selanjutnya diolah kembali oleh tim analis kata 
agar sesuai dengan peruntukan usulan 

Drs. Yani Paryono, M.Pd. menyampaikan materi UKBI Adaptif Merdeka
di Kabupaten Bangka Selatan.

Tim UKBI Kantor Bahasa melakukan Diseminasi UKBI Adaptif Merdeka
di Kabupaten Belitung Timur

Dwi Oktarina, S.S. menyampaikan materi UKBI Adaptif Merdeka di Kabupaten Bangka. 

Dwi Oktarina, S.S. menyampaikan materi UKBI Adaptif Merdeka di Kota Pangkalpinang. 
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 Kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia dihadiri 
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.

Surya Eka Prayoga, S.S. selaku penyuluh memberikan materi 
Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia. 

Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

9

Kegiatan 2022Edisi 2, September 2022

kepentingan atau tenaga professional, seperti 
kepala sekolah, guru, dosen, wartawan, 
p e g a wa i  p e m d a .  J u m l a h  p e s e r t a 
pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka kategori 
per tama sebanyak 300 peser ta dan 
dilaksanakan di enam lokasi, yakni di Kota 
Pangkalp inang,  Kabupaten Bangka, 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, dan 
Kabupaten Belitung Timur. 

Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka 
kategori kedua ditujukan kepada siswa 
SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat. Total 
pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka sampai 
bulan September sudah melebihi target jumlah 
peserta sebanyak 500 orang. Beberapa 
sekolah yang telah melaksanakan UKBI 
Adaptif Merdeka antara lain SMP Negeri 2 
Muntok, SMP Muhammadiyah Pangkalpinang, 
SMA Negeri 4 Pangkalpinang, SMA Negeri 1 
Pangkalan Baru, SMA Negeri 1 Namang, SMA 
Negeri 1 Riau Silip, SMA Negeri 1 Gantung, 
SMA Negeri 1 Membalong, dan SMA Negeri 1 
Puding Besar.

Selanjutnya, pelaksanaan kategori ketiga 
adalah pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka 
PNBP atau berbayar. Pada tahun 2022, UKBI 

Adaptif Merdeka PNBP telah dilakukan oleh 
133 mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Bangka Belitung dan 9 pendaftar umum.

4. Pengumpulan Kosakata dan Istilah di 
Belitung dan Belitung Timur 

Kegiatan pengembangan bahasa 
daerah yang dilakukan oleh Kantor Bahasa 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 
pengumpulan kosakata bahasa daerah di 
wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung 
Timur sebagai salah satu upaya untuk 
mengembangkan kosakata bahasa Indonesia. 
Pengumpulan kosakata bahasa daerah di 
Kabupaten Belitung dan Belitung Timur 
dilaksanakan pada 7—12 Februari 2022. 
Target inventarisasi kosakata bahasa daerah 
yang diambil ialah kosakata tentang kesenian 
tradisional  di Pulau Belitung. 
 Selama pelaksanaan kegiatan, tim 
analis kata Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung mengumpulkan data dari 
sejumlah informan yang ditemui. 
 Data mentah yang telah didapat 
selanjutnya diolah kembali oleh tim analis kata 
agar sesuai dengan peruntukan usulan 

Drs. Yani Paryono, M.Pd. menyampaikan materi UKBI Adaptif Merdeka
di Kabupaten Bangka Selatan.

Tim UKBI Kantor Bahasa melakukan Diseminasi UKBI Adaptif Merdeka
di Kabupaten Belitung Timur

Dwi Oktarina, S.S. menyampaikan materi UKBI Adaptif Merdeka di Kabupaten Bangka. 

Dwi Oktarina, S.S. menyampaikan materi UKBI Adaptif Merdeka di Kota Pangkalpinang. 

10



Edisi 2, September 2022Kegiatan 2022

kosakata. Guna melihat kembali validitas 
data yang telah diperoleh dan diproses oleh 
tim analis kata, dilakukanlah kegiatan 
Lokakarya Kosakata Bahasa Melayu Belitung 
pada 13 Juli 2022 di Hotel La lucia Belitung. 
Hasil dari kegiatan verikasi tersebut kembali 
disunting oleh tim analis kata berdasarkan 
rekomendasi dari peserta yang hadir yang 
berasal dari pelaku seni, guru, pegawai 
pemda, dan budayawan.

 Tahap akhir pelaksanaan kegiatan 
ialah Sidang Komisi Bahasa Daerah dengan 
mengundang Dr. Dora Amalia dan Kunkun 
Purwati, S.S. dari Pusat Pengembangan dan 
Pelindungan Bahasa dan Sastra guna 
mengoreksi 250 kosakata yang telah disusun 
oleh Surya Eka Prayoga, S.S. dan Rahma 
Karyani, S.S.

5. Penyusunan Kamus Bergambar Istilah 
Kuliner Belitung 

 Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung, sejak tahun 2018, rutin 
mengeluarkan produk kamus bahasa 
daerah. Empat buah produk kamus yang 
telah dikeluarkan oleh Kantor Bahasa 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 
2018 adalah sebagai berikut.

1. Kamus Bahasa Melayu Bangka – 
Indonesia, 

2. Kamus Bahasa Melayu Belitung – 
Indonesia, 

3. Kamus Bahasa Melayu Bangka – 
Indonesia (edisi kedua)

4. Kamus Bahasa Indonesia – Melayu 
Bangka.

 Selanjutnya, pada tahun 2022 tim 
analis kata memutuskan untuk membuat kamus 
yang lebih sederhana dan spesik di bidang 
tertentu. Pilihan kamus yang dipilih ialah 
Kamus Bergambar Istilah Kuliner Belitung 
dengan redaksi tiga bahasa, yakni bahasa 
Melayu Belitung, bahasa Indonesia, dan 
bahasa Inggris. Proses pengambilan data 
dilakukan pada 18—22 April 2022 dengan 
mengunjungi beberapa tempat yang ada di 
Belitung dan Belitung Timur. 

Sidang Komisi Bahasa Daerah dengan mengundang Dr. Dora Amalia 

dan Kunkun Purwati, S.S. dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

guna mengoreksi usulan kosakata dari tim analis kata.

Pengumpulan kosakata bahasa daerah di Kabupaten Belitung dan 
Belitung Timur dilaksanakan pada 17—12 Februari 2022.

Target inventarisasi kosakata bahasa daerah yang diambil ialah 
kosakata tentang kesenian tradisional di Pulau Belitung.

Tim analis kata Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

mengumpulkan data dari sejumlah informan yang ditemui.

Proses pengambilan data dilakukan  dengan mengunjungi beberapa tempat Kuliner 

di Belitung dan Belitung Timur salah satunya adalah Mie Belitung Atep.
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Hidangan khas Belitung yang diambil datanya 
ialah gangan, sambal lingkung, kopi Belitung, 
mi Belitung, ketam isi, gula kirik, dan 
sebagainya. 

Data tersebut diambil dengan mewawancarai 
langsung para informan asli Belitung yang 
berkecimpung di dunia kuliner. Selain itu, tim 
pekamus juga berkoordinasi dengan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Belitung Timur. 
Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah 
oleh tim analis kata. 

 Guna memastikan kembali ketepatan 
redaksi yang telah diolah, tim analis kata 
memaparkan hasil data dalam kegiatan 
Verikasi Data Penyusunan Kamus Bergambar 
Istilah Kuliner yang dilaksanakan pada 14 Juli 
2022 di Hotel La lucia Belitung.

Tahap akhir penyusunan kamus ialah 
penyuntingan kembali data-data berbahasa 
Belitung yang dirasa perlu, penambahan 
redaksi dalam bahasa Indonesia dan Inggris, 
serta pembuatan ilustrasi terkait proses 
pembuatan, bahan-bahan, dan tampilan 
makanan tersebut sebelum siap naik cetak.

6. Pemilihan Duta Bahasa Kepulauan 
Bangka Belitung

 Pemilihan Duta Bahasa merupakan 
ajang pemilihan gur generasi muda yang 
bertugas untuk mengampanyekan dan 
memasyarakatkan penggunaan bahasa yang 
baik dan benar sesuai dengan porsinya. Ajang 
pemilihan ini dimulai dari tingkat provinsi dan 
dilanjutkan ke tingkat nasional. 

 Pada tahun 2022, Kantor Bahasa 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kembali 
mengadakan Pemilihan Duta Bahasa dengan 
tahapan proses yang dimulai dari seleksi 
berkas, tes tertulis tiga bahasa, wawancara, 
advokasi diri, unjuk seni, dan santiaji. Kegiatan 
santiaji merupakan karantina yang terdiri atas 
materi dan penilaian. Materi tersebut ialah 
pemanfaatan media sosial, pengetahuan 
kebahasaan, UKBI, wirausaha literasi, bahasa 

Tim Pekamus mewawancarai langsung para informan asli Belitung 
yang berkecimpung di dunia kuliner.

Verikasi Data Penyusunan Kamus Bergambar Istilah Kuliner Belitung.

Tim pekamus mewawancarai langsung para informan penjual hidangan khas Belitung.

Hidangan khas Belitung yang diambil datanya ialah gangan, sambal lingkung, 
kopi Belitung, mi Belitung, ketam isi, gula kirik, dan sebagainya.

Pradipta Putra Prathama, S.S. Ketua Panitia Pemilihan Duta Bahasa 

Kepulauan Bangka Belitung 2022 menyampaikan sambutan. 
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5. Penyusunan Kamus Bergambar Istilah 
Kuliner Belitung 

 Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung, sejak tahun 2018, rutin 
mengeluarkan produk kamus bahasa 
daerah. Empat buah produk kamus yang 
telah dikeluarkan oleh Kantor Bahasa 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 
2018 adalah sebagai berikut.

1. Kamus Bahasa Melayu Bangka – 
Indonesia, 

2. Kamus Bahasa Melayu Belitung – 
Indonesia, 

3. Kamus Bahasa Melayu Bangka – 
Indonesia (edisi kedua)

4. Kamus Bahasa Indonesia – Melayu 
Bangka.

 Selanjutnya, pada tahun 2022 tim 
analis kata memutuskan untuk membuat kamus 
yang lebih sederhana dan spesik di bidang 
tertentu. Pilihan kamus yang dipilih ialah 
Kamus Bergambar Istilah Kuliner Belitung 
dengan redaksi tiga bahasa, yakni bahasa 
Melayu Belitung, bahasa Indonesia, dan 
bahasa Inggris. Proses pengambilan data 
dilakukan pada 18—22 April 2022 dengan 
mengunjungi beberapa tempat yang ada di 
Belitung dan Belitung Timur. 

Sidang Komisi Bahasa Daerah dengan mengundang Dr. Dora Amalia 

dan Kunkun Purwati, S.S. dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

guna mengoreksi usulan kosakata dari tim analis kata.

Pengumpulan kosakata bahasa daerah di Kabupaten Belitung dan 
Belitung Timur dilaksanakan pada 17—12 Februari 2022.

Target inventarisasi kosakata bahasa daerah yang diambil ialah 
kosakata tentang kesenian tradisional di Pulau Belitung.

Tim analis kata Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

mengumpulkan data dari sejumlah informan yang ditemui.

Proses pengambilan data dilakukan  dengan mengunjungi beberapa tempat Kuliner 

di Belitung dan Belitung Timur salah satunya adalah Mie Belitung Atep.

11

Kegiatan 2022Edisi 2, September 2022

Hidangan khas Belitung yang diambil datanya 
ialah gangan, sambal lingkung, kopi Belitung, 
mi Belitung, ketam isi, gula kirik, dan 
sebagainya. 

Data tersebut diambil dengan mewawancarai 
langsung para informan asli Belitung yang 
berkecimpung di dunia kuliner. Selain itu, tim 
pekamus juga berkoordinasi dengan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Belitung Timur. 
Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah 
oleh tim analis kata. 

 Guna memastikan kembali ketepatan 
redaksi yang telah diolah, tim analis kata 
memaparkan hasil data dalam kegiatan 
Verikasi Data Penyusunan Kamus Bergambar 
Istilah Kuliner yang dilaksanakan pada 14 Juli 
2022 di Hotel La lucia Belitung.

Tahap akhir penyusunan kamus ialah 
penyuntingan kembali data-data berbahasa 
Belitung yang dirasa perlu, penambahan 
redaksi dalam bahasa Indonesia dan Inggris, 
serta pembuatan ilustrasi terkait proses 
pembuatan, bahan-bahan, dan tampilan 
makanan tersebut sebelum siap naik cetak.

6. Pemilihan Duta Bahasa Kepulauan 
Bangka Belitung

 Pemilihan Duta Bahasa merupakan 
ajang pemilihan gur generasi muda yang 
bertugas untuk mengampanyekan dan 
memasyarakatkan penggunaan bahasa yang 
baik dan benar sesuai dengan porsinya. Ajang 
pemilihan ini dimulai dari tingkat provinsi dan 
dilanjutkan ke tingkat nasional. 

 Pada tahun 2022, Kantor Bahasa 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kembali 
mengadakan Pemilihan Duta Bahasa dengan 
tahapan proses yang dimulai dari seleksi 
berkas, tes tertulis tiga bahasa, wawancara, 
advokasi diri, unjuk seni, dan santiaji. Kegiatan 
santiaji merupakan karantina yang terdiri atas 
materi dan penilaian. Materi tersebut ialah 
pemanfaatan media sosial, pengetahuan 
kebahasaan, UKBI, wirausaha literasi, bahasa 

Tim Pekamus mewawancarai langsung para informan asli Belitung 
yang berkecimpung di dunia kuliner.

Verikasi Data Penyusunan Kamus Bergambar Istilah Kuliner Belitung.

Tim pekamus mewawancarai langsung para informan penjual hidangan khas Belitung.

Hidangan khas Belitung yang diambil datanya ialah gangan, sambal lingkung, 
kopi Belitung, mi Belitung, ketam isi, gula kirik, dan sebagainya.

Pradipta Putra Prathama, S.S. Ketua Panitia Pemilihan Duta Bahasa 

Kepulauan Bangka Belitung 2022 menyampaikan sambutan. 

12



Edisi 2, September 2022Kegiatan 2022

Inggris, sastra daerah, tugas dan fungsi Duta 
Bahasa, teknik penulisan esai, pengetahuan 
kebudayaan, pengembangan diri, monolog 
tiga bahasa, wawancara mendalam, dan 
implementasi krida. Krida adalah program 
kerja yang akan dilakukan oleh Duta Bahasa 
dalam kehidupan bermasyarakat.
 Pada tahap pen i la ian ,  aspek 
penge tahuan ,  ke te ramp i lan ,  s i kap, 
penampilan, dan bakat menjadi tolok ukur 
yang utama bagi dewan juri dan penilai. 
Penilaian pengetahuan dibagi dalam tiga sesi, 
yaitu presentasi lisan; wawancara mengenai 
pengetahuan kebahasaan; dan penilaian 
terhadap hasil pelaksanaan kegiatan 
kebahasaan dan kesastraan. Penilaian 
keterampilan dilakukan melalui monolog dan 
wawancara terkait keterampilan berbahasa 
Indonesia, daerah, dan asing. Penilaian sikap 
d i l a kukan  me la l u i  wawanca ra  dan 
pengamatan perilaku peserta selama 
menjalani kegiatan. Penilaian penampilan 
dilakukan melalui pengamatan terhadap 
keselarasan penampilan. Sementara itu, 
pen i la ian  baka t  d i l akukan  me la l u i 
pengamatan terhadap unjuk seni peserta.
 Peser ta yang mendaftar pada 
Pemilihan Duta Bahasa Kepulauan Bangka 
Belitung sebanyak 64 peserta yang berarti 
mengalami penurunan jumlah peserta 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 
mencapai angka 169 pendaftar. Melalui 
serangkaian proses pemilihan, peserta 
diseleksi menjadi 20 nalis dan diberikan 
pengetahuan serta tahapan penilaian 
tambahan seperti yang telah disebutkan di 
atas. 

 Penilaian akhir oleh juri kehormatan 
yang terdiri atas (1) Ratmida Dawam, S.H., 
M.H. (Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang); 
(2) Budi Utama, S.S.Tp., M.Si. (Kepala Dinas 

Sosial dan Pemberdayaan Masyakat Desa 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung); (3) 
Muhammad Irsan, S.S., M.Hum. (Kepala Kantor 
Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung); 
(4) Uly Suryati, S.Ikom./Ay Surya (Presenter 
Senior RRI Bangka Belitung); (5) Yuda 
Pratama, S.Pd. (Ketua Ikatan Duta Bahasa 
Kepulauan Bangka Belitung).
Berikut daftar pemenang yang berhasil 
menjadi Duta Bahasa Kepulauan Bangka 
Belitung Tahun 2022.
Pemenang I : Enggal Ganusa Satrio Piningit 

dan Septa Vionna
Pemenang II : J a n u a r i ya n t o  d a n  S i t i 

Mardatilla
Pemenang III : Zomi dan Indriyana Firdaus
Pemenang IV :Faris Edhar dan Fauziah 

Kumalasari
Pemenang V : Saweli dan Nia Oktari

Penyerahan Hadiah Pemenang III oleh Budi Utama, S.S.Tp., M.Si., Kepala Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Juri Final Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022 

Pemenang foto bersama Juri Final Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2022  
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Penyerahan Hadiah Pemenang I oleh Ratmida Dawam, S.H., M.H. 

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang

Penyerahan Hadiah Pemenang II oleh Muhammad Irsan, S.S., M.Hum. 

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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7. Kemah Literasi Jaga Bahasa bagi 
Generasi Muda Bangka

 Sebuah kegiatan inovasi dilakukan oleh 
Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung dalam rangka pembinaan literasi 
generasi muda. Alih-alih di dalam ruangan 
kelas, kegiatan dilakukan di alam terbuka 
tepatnya di tepi pantai. Selain dari segi tempat 
pelaksanaan kegiatan, hal yang berbeda 
lainnya adalah jumlah peserta yang dilibatkan 
yakni mencapai 360 peserta terdiri dari 320 
siswa dan 40 guru pendamping. Inovasi jenis 

kegiatan ini kami namakan Kemah Literasi Jaga 
Bahasa bagi Generasi Muda Bangka yang 
dilaksanakan pada 21—22 Juni 2022.

 Mengambil  tema Jaga Bahasa, 
kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa 
cinta dan bangga generasi muda terhadap 
bahasa Indonesia dan bahasa daerah. 
Serangkaian kegiatan dikemas guna 
memberikan wawasan kebahasaan dan 
kepemudaan dalam sesi materi yang 
disampaikan oleh para narasumber, yaitu Dr. 
Asyar Suryadin, M.Pd dari HISKI Bangka 
Belitung dan Kak Esdras Silverius Bangun, S.H.

Selain sesi materi, kegiatan lainnya berupa 
motivasi dari Duta Bahasa Kepulauan Bangka 
Belitung, sesi permainan kebahasaan seperti 
Arastama Bastra layaknya kuis Rangking 1 
dengan pertanyaan seputar bahasa dan 
sastra, Pandai Bahasa Daerah yakni kuis 
menjawab pertanyaan seputar bahasa 
daerah, dan Permainan Rangkai Kata yakni 
merangkai sejumlah kata menjadi kalimat, 
serta Kuis Video Reels  sebagai salah satu 
bentuk literasi digital. Kegiatan puncak berupa 
Mancakrida Jaga Bahasa yang ditujukan untuk 
membangun kerja sama, saling percaya, dan 
komunikasi antar peserta. Jika sesi permainan 

Dr. Asyar Suryadin, M.Pd. menyampaikan materi wawasan kebahasaan

Kegiatan ini melibatkan  360 peserta terdiri dari 320 siswa dan 40 guru pendamping.
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kebahasaan kegiatan dikemas dengan 
kompet i s i  an tar  seko lah ,  pada ses i 
Mancakrida Jaga Bahasa peserta tidak lagi 
dibagi berdasarkan sekolah karena tujuannya 
bukan untuk kompetisi melainkan membuat 
pribadi yang bisa bekerja sama dan memiliki 
kemampuan komunikasi yang baik.
Kegiatan dilaksanakan di tepi Pantai 
Temberan, Merawang, Kabupaten Bangka 
dan melibatkan 18 SMA/SMK/MA di Kota 
Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, 
dan Kabupaten Bangka.  

Kegiatan ditutup dengan sesi penyerahan 
hadiah dan ulasan rangkuman kegiatan dari 
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. Tampil sebagai juara umum 
SMA Negeri 1 Pemali dengan meraih lebih 
banyak gelar juara dari empat mata lomba 
yang dilaksanakan. 

Semua peserta dan panitia turut serta dalam 
deklarasi dengan menyebutkan moto kegiatan 
Generasi Dahsyat, Literasi Hebat, Bahasa 
Bermartabat. Pemilihan moto ini ditujukan 
agar pelaksanaan kegiatan ini benar-benar 
bisa menciptakan generasi yang dahsyat 

dengan kekuatan literasi yang hebat agar 
dapat membuat bahasa kita bermartabat.

8. Pemutakhiran Data Komunitas Literasi

 Keg ia tan  Pem u takh i ran  Da ta 
Komunitas Literasi dilaksanakan Kantor 
Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 
bawah arahan tim KKLP Literasi Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 
Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah 
mengunjungi sejumlah komunitas literasi yang 
ada di tujuh kota dan kabupaten di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. Tim literasi Kantor 
Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
bergerak dengan berkoordinasi dengan dinas 
kearsipan dan perpustakaan di setiap kota 
dan kabupaten  un tuk  mendapatkan 
gambaran umum terkait komunitas literasi 
yang aktif. 

Edisi 2, September 2022Kegiatan 2022

Kegiatan dilaksanakan di tepi Pantai Temberan, Merawang, Kabupaten Bangka.

Muhammad Irsan, S.S., M.Hum. menyerahkan hadiah juara umum kepada
SMA Negeri 1 Pemali. 

Muhammad Irsan, S.S., M.Hum. menutup kegiatan Kemah Literasi Jaga Bahasa.
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Tim KKLP Literasi Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
mendata komunitas literasi Kabupaten Muntok.

Kemudian, tim melakukan kunjungan ke semua 
wilayah dari bulan Februari sampai April guna 
mendapatkan data seputar komunitas literasi 
yang ada. Terdapat sekitar 20 komunitas 
literasi yang aktif di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

Jenis komunitas tersebut di antaranya berupa 
taman bacaan masyarakat, rumah baca, pojok 
baca, komunitas penulis, dan komunitas seni 
budaya. Tahap selanjutnya dari kegiatan ini 
ialah penyusunan buku prol komunitas literasi 
yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung dalam bentuk sederhana berdasarkan 
data yang telah diperoleh. 

9. Bimbingan Teknis Pemberdayaan 
Komunitas Literasi

 K e g i a t a n  B i m b i n g a n  Te k n i s 
Pemberdayaan Komunitas Literasi di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan 
pada 6—9 Juni 2022 di Hotel Cordela 
Pangkalpinang. Jumlah peserta yang ikut 
dalam kegiatan sebanyak 32 orang dan 
berasal dari 20 komunitas literasi. 

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten III 
Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Drs. 
Yunan Helmi, M.Si. dalam sambutannya beliau 
menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung terhadap upaya 
pembinaan, pengembangan, dan pelindungan 
baha sa  dan  s a s t ra ,  t e r ma s u k  j uga 
pengembangan literasi di Bangka Belitung. 
Sejumlah narasumber yang tampil sebagai 
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rumah baca, pojok baca, Komunitas Penulis, dan Komunitas Pegiat Seni.
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pemateri ialah Drs. Akhmad Elvian selaku 
penulis dan budayawan, Ares Faujian selaku 
guru yang aktif menulis dan  peraih Terbaik III 
Nasional Guru Dedikatif  dan Inovatif 
Kemdikbud RI tahun 2020, Heni Wardatur 
Ro hmah  da r i  Fo r um  Taman  Ba caan 
Masyarakat, dan Dwi Renya Roosaria (Roosie 
Setiawan) dari Read Aloud Indonesia. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman para peserta terkait pengelolaan 
komunitas, penyusunan program, kecakapan 
menulis, dan kemampuan mendongeng atau 
bercerita.

10. Revitalisasi Sasta Lisan Dul Mulok

 Sebagai salah satu upaya pelestarian 
sastra daerah, Kantor Bahasa Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 
mengadakan kegiatan Revitalisasi Sastra Lisan 
Dul  Mulok.  Kegiatan dimulai  dengan 
pelaksanaan rapat koordinasi dengan 

mengundang pelaku sastra lisan Dul Mulok 
Tiang Balai, Dewan Kesenian Belitung, Cabang 
Dinas Pendidikan Wilayah V, dan SMAN 1 
Membalong selaku tuan rumah kegiatan pada 
20 April 2022. Hasil rumusan rapat tersebut 
ialah teknik pelaksanaan kegiatan pelatihan 
dan pementasan Dul Mulok. Kegiatan pelatihan 
telah terlaksana pada 19—21 Juli 2022 
dengan melibatkan Kik Cer dari Dul Mulok 
Tiang Balai dan Iqbal H. Saputra dari Dewan 
Kesenian Belitung. 

Para peserta mendapatkan wawasan dan 
praktik seputar Dul Mulok dari narasumber. 
Rencananya, kegiatan pementasan Dul Mulok 
akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 
2022 bersama-sama dengan kegiatan Pentas 
Seni SMA Negeri 1 Membalong  

Penyerahan Kaos sebagai simbolis pembukaan kegiatan

Pelatihan Revitalisasi Sastra Lisan Dul Mulok.

Dwi Renya Roosaria (Roosie Setiawan) dari Read Aloud Indonesia 

menyampaikan materi membaca nyaring. 

Peserta kegiatan Revitalisasi Dul Mulok dan narasumber

Heni Wardatur Rohmah dari Forum Taman Bacaan Masyarakat 

dan Pesertas Komunitas literasi 

Pementasan Dul Mulok dari narasumber
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11.  Penyusunan Cerita Anak Dwibahasa

 Sebagai salah satu upaya menambah 
bahan bacaan berbahasa daerah serta 
program pelestarian bahasa daerah, Kantor 
B a h a s a  p a d a  t a h u n  2 0 2 2  ke m b a l i 
mengadakan kegiatan penerjemahan untuk 
membuat cerita anak dwibahasa. Berbeda 
dengan tahun sebelumnya yang mengadakan 
seleksi penerjemah, pada tahun 2022 kegiatan 
d i l a k sa nakan  dengan  mengadakan 
sayembara penulisan cerita anak dwibahasa. 
Perbedaan terletak pada tahapan seleksi. Jika 
pada seleksi penerjemah semua peserta yang 
mendaftar menggunakan pilihan tiga naskah 
sumber, pada sayembara semua peserta 
mengirimkan naskahnya sendiri tentang cerita 
anak dalam dua bahasa yakni bahasa daerah 
Bangka/Belitung dan bahasa Indonesia. 
Kegiatan sayembara telah dibuka sejak 
tanggal 17 Februari dan selesai pada tahapan 
penyerahan hadiah kepada tiga pemenang 
pada 28 April 2022. 
Berikut daftar nama peserta beserta judul 

cerita yang terpilih sebagai pemenang.
Terbaik I : Suwito - Serumpun
Terbaik II : Kurniati - Agik Ade 

Nganggung
Terbaik III : Nurul Luth Aulia – Kisahku, Si 

Dayang Bangka
Selanjutnya, ketiga judul cerita akan dicetak ke 
dalam tiga buku yang sebelumnya disunting 
dan diberi ilustrasi untuk menambah daya tarik 
cerita.
12. Bahasa Indonesia Penutur Asing
 Salah satu program prioritas nasional 
dari Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa ialah penginternasionalan bahasa 
Indonesia. Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung mendapatkan tugas untuk 
mendukung program tersebut dengan 
mengaktifkan kegiatan Bahasa Indonesia bagi 

Penutur Asing (BIPA) di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. Serangkaian kegiatan telah 
dilaksanakan guna menyukseskan program 
tersebut, di awali dengan anjangsana Kepala 
Kantor Bahasa beserta staf ke Universitas 
Bangka Belitung, IAIN SAS Bangka Belitung, 
dan Universitas Muhammadiyah Bangka 
Belitung pada 12,13, dan 25 April 2022.
Selanjutnya, kegiatan yang dilaksanakan ialah 
bimbingan teknis pengelolaan BIPA pada 
14—16 Juni 2022 bertempat di Hotel Fox 
Harris Pangkalpinang. Kegiatan tersebut diikuti 
oleh 25 peserta dari UBB, IAIN SAS, Universitas 
Muhammadiyah, Imigrasi Pangkalpinang, 
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung, Kanwil Kemenag, dan beberapa guru 
Bahasa Inggris serta perwakilan Duta Bahasa.

Kegiatan selanjutnya ialah Sarasehan dan 
Pelantikan Pengurus APP BIPA Cabang Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung pada 31 Agustus 
2022 dan proses pengajaran BIPA oleh APP 
BIPA Bangka Belitung kepada mahasiswa 
Fatoni University selama sepuluh pertemuan 
sejak Agustus sampai Oktober 2022. 

Pemenang Sayembara Penulisan Cerita Anak Dwibahasa.

Pelantikan Pengurus APP BIPA Cabang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peserta Bimbingan Teknis dan Layanan Profesional ke-BIPA-an
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 Istilah sastra siber mulai populer 
beberapa dekade terakhir, lebih tepatnya 
pada saat budaya internet tumbuh di 
Indonesia. Dari beberapa pengertian dapat 
dikemukakan bahwa cybersastra atau sastra 
s ibe r  ada lah  ak t i v i ta s  sa s t ra  yang 
memanfaatkan komputer atau internet. 

 Neuage dalam bukunya yang berjudul 
Inuence of the World Wide Web on Literature 
(1997) menyebutkan bahwa sastra siber 
diperkirakan lahir untuk pertama kalinya pada 
tahun 1990, tetapi baru semenjak tahun 1998 
mulai mencapai popularitasnya. Setelah itu, 
komunitas-komunitas sastra siber banyak 
bermunculan dengan memanfaatkan teknologi 
seperti situs web, mailing list (milis), forum, dan 
kini juga blog. 
 Tidak hanya itu, sejak saat itu, 
berbagai macam situs dan tur jejaring sosial 
pun menawarkan kepada publik untuk 
m e n ge m b a n g k a n  k r e a t i v i t a s  s e r t a 

Sebagian besar masyarakat Indonesia 
masih salah paham dengan menganggap 
bahwa bahasa ibu sama dengan bahasa 
daerah. Namun, tidak perlu khawatir! Di sini, 
kita akan membahas bahasa ibu dan 
dampaknya dalam dunia pendidikan.

Secara harah bahasa ibu berarti 
bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak 
lahir melalui interaksi dengan sesama anggota 
masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan 
masyarakat lingkungannya. Karena bahasa 
ibu merupakan bahasa pertama yang 
dikuasai, bahasa ibu bisa berupa bahasa yang 
ada di seluruh dunia, misalnya bahasa Melayu, 
bahasa Indonesia, bahkan bahasa Swedia. Hal 
tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh 
lingkungan dan keluarga tempat manusia itu 
tinggal. Jadi, bahasa ibu berbeda dengan 
bahasa daerah. 

Bahasa yang menjadi bahasa ibu tiap 
siswa tentu memengaruhi proses belajar 
mereka. Namun, pengaruh tersebut belum 
ten tu  mer upakan sebuah hambatan . 
Kesesuaian bahasa pengantar dalam 
pembelajaran yang disampaikan oleh guru 
dengan bahasa ibu tiap siswa menjadi faktor 
penentu. Sebagai contoh, j ika dalam 
pelajaran, guru menggunakan bahasa 
Indonesia, sedangkan bahasa ibu yang 
dikuasai oleh siswa ialah  bahasa Oroyliye, 
tentu proses belajar siswa akan terhambat. Hal 
tersebut disebabkan siswa lebih lambat 
memproses informasi yang disampaikan oleh 
guru karena ia harus menginterpretasikan 
pelajaran dalam bahasa Indonesia ke dalam 
bahasa Oroyliye. Hal yang serupa juga 
dialami oleh guru. Meskipun sang guru juga 
merupakan penutur bahasa Oroyliye, ia juga 
perlu usaha lebih untuk menerangkan bahan 
ajar berbahasa Indonesia ke dalam bahasa 
Oroyliye agar dipahami oleh siswa. 

Asalamualaikum. Saya seorang siswa 
yang gemar menulis di media sosial. 
Tulisan remeh-temeh dan terkadang 
nyas t ra j uga.  La lu ,  pernah juga 
mendengar tentang cybersastra. Apakah 
bisa dijelaskan tentang cybersastra ini?

Apakah bahasa ibu menjadi sebuah 
hambatan bagi siswa dalam pembelajaran?

KLINIK 
KESASTRAAN

KLINIK 
KEBAHASAAN

KLINIK 
KESASTRAAN

KLINIK 
KEBAHASAAN

memfasilitasinya melalui Wattpad, FanFiction, 
Twitlonger (perkembangan Twitter), tur 
catatan di Facebook, dan sebagainya. 
Internet seolah memberikan iklim kebebasan 
yang hakiki tanpa sensor. Semua orang dari 
berbagai penjuru dunia boleh memajang 

karya mereka dan mengapresiasinya. 
 Kebutuhan besar para pegiat sastra 
untuk berkarya dan memublikasikan karyanya 
menemukan titik terang dengan adanya 
internet sebagai ruang sosialisasi tanpa 
batas. Selanjutnya, perkembangan sastra 
siber di Indonesia mulai dikenal khalayak 
pada akhir tahun 1990-an dan terus 
berkembang sampai sekarang. Apabila 
Kakak Penanya gemar menulis karya sastra di 
media sosial, Kakak Penanya adalah salah 
satu pelaku siber sastra.

Berbeda halnya, apabila bahasa yang 
digunakan dalam pelajaran ialah bahasa 
Indonesia dan bahasa ibu yang dikuasai oleh 
siswa juga bahasa Indonesia. Proses belajar 
tentu akan berjalan lebih baik karena baik 
s i s w a  m a u p u n  g u r u  t i d a k  p e r l u 
menginterpretasikan satu bahasa ke bahasa 
lain. Kalaupun ada hambatan, itu bukan 
disebabkan oleh faktor penggunaan bahasa 
ibu melainkan faktor tingkat intelektual guru 
maupun siswa yang berbeda-beda. 

Mata pelajaran juga menentukan 
kelancaran proses belajar siswa terkait 
penggunaan bahasa ibu. Misalnya, ada 
seorang siswa yang memiliki bahasa ibu 
bahasa Inggris karena ia lahir dan dibesarkan 
di Australia. Pada mata pelajaran Bahasa 
Inggris, ia pasti lebih cepat menerima materi 
yang disampaikan oleh guru dibandingkan 
siswa yang lain. Sebaliknya, pada mata 
pelajaran bahasa daerah, ia lebih sulit 
mengikuti pelajaran tersebut dibandingkan 
siswa yang memiliki bahasa ibu yang sama 
dengan bahasa daerah yang diajarkan. 

Jadi, apakah bahasa ibu menjadi 
sebuah hambatan bagi  s i swa dalam 
pembelajaran? Jawabannya bisa iya, bisa 
tidak bergantung faktor-faktor yang telah kita 
bahas sebelumnya. Tiap bahasa ibu yang 
diajarkan kepada anak memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Mengajarkan bahasa daerah 
sebagai bahasa ibu dapat membantu 
melestarikan bahasa daerah. Sementara itu, 
mengajarkan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa ibu dapat mempermudah proses 
belajar anak serta membangun kesadaran 
anak terhadap pentingnya bahasa Indonesia 
sebagai bahasa persatuan sejak dini. Di 
Indonesia yang terdapat beragam bahasa, 
orang tua perlu lebih bijak dalam menentukan 
bahasa ibu yang akan diajarkan kepada anak. 
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seperti situs web, mailing list (milis), forum, dan 
kini juga blog. 
 Tidak hanya itu, sejak saat itu, 
berbagai macam situs dan tur jejaring sosial 
pun menawarkan kepada publik untuk 
m e n ge m b a n g k a n  k r e a t i v i t a s  s e r t a 

Sebagian besar masyarakat Indonesia 
masih salah paham dengan menganggap 
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Konsep multiliterasi hadir 

dalam bahan bacaan anak. Bahasa 

yang dituturkan akan tetap jadi 

mode utama dalam berkomunikasi; 

semen tara  i t u  bahasa  yang 

dituliskan akan secara perlahan digantikan 

dengan gambar (image) dalam banyak 

domain komunikasi publik. “The world told is 

different from the world shown” (Kress, 2003). 

Dalam buku cerita bergambar, dapat 

d i t e m u k a n  d u a  h a l  ya n g  d o m i n a n 

membentuknya secara seimbang, yakni teks 

dan ilustrasi (gambar). McCloud menulis 

bahwa sebuah gambar dapat menimbulkan 

kesan kuat pada pembaca, begitu pun teks 

cerita. Jika digabungkan, keduanya dapat 

membuat sebuah keajaiban (Jaffe & Hurwich, 

2019). Mengembangkan konsep buku cerita 

bergambar yang baik berarti menciptakan 

satu konsep multiliterasi. Selain literasi dasar 

(membaca), banyak kecakapan literasi anak 

yang dapat dilatih dengan menggunakan 

media buku cerita bergambar. 

Salah satu mode literasi yang aktif 

dengan membaca sebuah buku cerita 

bergambar adalah kemampuan literasi visual. 

Literasi visual tidak hanya berhenti pada 

kemampuan seorang anak melihat sebuah 

gambar saja. Proses menganalisis sebuah 

data dimulai dari kemampuan seseorang 

mengerti lambang atau simbol. Kemampuan 

untuk mengerti sesuatu kadang bersifat 

kompleks. Semakin banyak yang kita lihat, 

semakin membuat otak bekerja menciptakan 

makna-makna, semakin kita dapat disebut 

literat secara visual (Patterson, 2019). Dari 

sebuah gambar, seorang anak dapat belajar 

kompleksnya tanda dan makna. 

Ada banyak proses yang harus dilalui 

agar seseorang memahami secara visual. Hal 

itu dimulai dari proses bagaimana orang 

melihat, bagaimana orang mengerti sintaksis 

visual, dan bagaimana cara mengerti sebuah 

fungsi (Patterson, 2019). Ketika memandang 

sebuah buku cerita bergambar, hal pertama 

yang harus dilakukan adalah melihat sebuah 

ilustrasi secara saksama. Berikutnya yang 

harus dilakukan adalah memecahkan sintaksis 

visual. Yang dimaksud dengan sintaksis visual 

adalah struktur di balik gambar yang kita 

lihat. Seorang pembaca harus dapat 

mengenali elemen visual seperti garis, bentuk, 

warna, tekstur, dan skala. 

Dari ilustrasi yang tampak di atas 

menggambarkan sosok Pinang Gading 

sebagai seseorang yang kuat, tangguh, dan 

pemberani. Ia jago memanah dan memang 

tidak ingin menyusahkan orang tuanya. Anak 

panah yang tergantung di punggungnya 

menyiratkan bahwa ia adalah seorang 

perempuan yang tangguh.

Dwi Oktarina

 Ilustrasi Pinang Gadng (Nurmariana, 2014)

Multiliterasi Cerita   pada Buku
 Bergambar AnakSaya seorang pengikut media sosial Kantor 

Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
Beberapa kali pernah melihat unggahan di 
sana dan ada istilah revitalisasi sastra lisan. 
Nah, apa sih itu sebenarnya? Adakah 
tahapan-tahapannya?

 Sebenarnya, tahapan revitalisasi 
adalah salah satu tahapan akhir dalam 
sebuah upaya pelindungan bahasa ataupun 
sastra. Selain revitalisasi bahasa dan sastra, 
ada beberapa tahapan yang dapat 
dilakukan dalam upaya pelindungan bahasa 
dan sastra, yaitu pemetaan bahasa atau 
sastra, vitalitas bahasa atau sastra, konservasi 
bahasa dan sastra, dan revitalisasi bahasa 
dan sastra.

 Mari kita berfokus pada revitalisasi 
sastra lisan. Revitalisasi sastra lisan adalah 
salah satu upaya pelindungan sastra lisan 
daerah yang dikhawatirkan mengalami 
kemunduran atau malah sudah hampir punah.  
Sebelum dilakukannya revitalisasi sastra pun 
terdapat beberapa kriteria yang harus 
dipenuhi .  Per tama, objek revital isasi 
ditentukan berdasarkan status prioritas; kritis, 
terancam punah, dan/atau mengalami 
kemunduran. Kedua, sastra yang direvitalisasi 
masih digunakan sebagian generasi muda di 
lingkungan keluarga. Ketiga, masyarakat 
daerah pelaku dan pendukung sastra masih 

memiliki keingintahuan dan kemauan untuk 
membangkitkan bahasa dan sastranya. 
Keempat, terdapat kelompok masyarakat, 
komunitas, ataupun institusi yang memiliki 
perhatian terhadap sastranya. 
 Dalam proses revitalisasi sastra pun 

terdapat pilihan terkait fokus “penghidupan 
kembali” sastra tersebut. 
K a m i  m e ny e b u t nya 
p e m o d e l a n  a k s i . 
Pemodelan aksi terbagi 
t iga ,  ya i tu  berbas i s 
masyarakat (keluarga), 
sekolah, dan komunitas. 
 Setelah itu, ada juga 
pembuatan aksi yang 
memiliki lima pilihan, 
yaitu pemelajaran sastra 
daerah melalui kegiatan 
eks t raku l i ku le r  a tau 
b e n g k e l  s a s t r a , 
penyusunan bahan ajar 
untuk muatan lokal atau 
b u k u  a n t o l o g i , 
penyaduran karya sastra 
berdasarkan sastra lisan 

atau manuskrip, alih wahana (komik, 
animasi/lm, naskah drama, musikalisasi 
puisi, dll), dan perlombaan/pergelaran 
seni/pertunjukan kesastraan. Lalu, terakhir 
aka nada pemasyarakatan aksi yang dapat 
dilakukan melalui festival atau pertunjukan 
kesastraan melalui berbagai macam 
kegaitan (performa beragam kesenian 
berbasis sastra daerah) dan perlombaan 
sastra (lomba baca puisi, mendongeng, atau 
berpantun dalam bahasa daerah).
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Menurut Benny Arnas, metaforisme 

adalah subteks sebuah karya ksi. Meskipun 

tidak muncul di permukaan, metaforisme 

membuat orang-orang merenung lama setelah 

menonton lm, terkagum-kagum setelah 

menyaksikan pertunjukan, atau terusik selesai 

membaca cerita. Metaforisme memuat nilai-

n i la i  kemanus iaan (humanisme) yang 

merupakan suara sesungguhnya dari si penulis. 

Sangat disayangkan jika kita hanya sekadar 

menulis tanpa menitipkan suara hati kita di 

dalam tulisan tersebut. Metaforisme menurut 

Benny Arnas merupakan suara moral penulis. 

Metaforisme disuntikkan ke pembaca melalui 

cerita dan karakter-karakter yang dibangun 

lewat bahasa dan teknik-teknik yang 

meliputinya. Semakin ringkas dan mengalir 

sebuah cerita, semakin dalam metaforisme 

yang akan memberikan sebuah impresi.

Sebagai contoh, setelah menonton lm 

Laskar Pelangi, penonton bersemangat untuk 

menggapai cita-cita. Hal ini disebabkan cerita 

tersebut berhasil mentransfer metaforisme 

bahwa kemiskinan bukanlah halangan bagi 

semua orang untuk menggapai cita-cita 

setinggi langit. Dalam lm Forest Gump (1994), 

ceritanya berhasil mentransfer metaforisme 

bagi orang yang sedang berada di fase 

pencarian jati diri. Penulis cerita secara apik 

menghadirkan pesan bahwa kita harus berani 

mencoba hal-hal yang baru, melakukan apa 

yang kita sukai, menghargai perspektif orang 

lain, dan yang paling penting adalah untuk 

selalu menghargai hidup dan apa yang 

sedang kita miliki saat ini. 

Lain halnya jika kita menonton lm 

Parasite dari Korea Selatan yang mampu 

meraih kategori lm terbaik Oscar tahun 

2020. Setelah menonton, bisa saja kita akan 

berpihak pada satu keluarga penipu dalam 

lm ini karena ceritanya berhasil mentransfer 

metaforisme bahwa orang-orang miskin yang 

tertindas oleh realitas yang tidak adil dapat 

menuntut balas pada orang-orang kaya dan 

berkuasa yang sewenang-wenang. 

Lalu metaforisme apa yang dihadirkan 

dalam novel The Alchemist karya Paulo Coelho? 

Melalui tokohnya yang bernama Santiago, 

sang penulis hendak mentransfer metaforisme 

bahwa kita sering gagal mengejar impian 

hanya karena mendengar omongan orang 
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Guru SMAN 1 Merawang
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Metaforisme 
 dalam

Cerita

 Pilihan warna baju yang dikenakan 

juga tegas dan cenderung berwarna gelap. 

Proses berikutnya yakni mengerti konteks 

c e r i t a  s e ca ra  ke se l u r u han  dengan 

menyertakan gambaran visual yang ada di 

kepala masing-masing pembaca. Secara 

keseluruhan, dengan memahami ilustrasi yang 

ditampilkan, pembaca harus sudah bisa 

memahami isi ceritanya. 

Selain literasi visual, pembaca anak 

dapat mengembangkan kemampuan literasi 

budaya dan sekaligus literasi multikultural. 

Konten lokal membuat anak-anak menjadi 

peka dan terpapar langsung dengan nilai-

nilai budaya daerah yang menjadi latar 

dalam sebuah cerita. Dalam hal ini, budaya 

yang menjadi latar kisah adalah budaya 

Melayu Bangka Belitung. 

Literasi budaya menjadi hal penting 

untuk dikenal dan dikuasai sejak dini oleh 

anak-anak agar mereka tetap dapat 

mencintai dan melestarikan kebudayaan 

daerahnya. Lewat cerita-cerita tradisional 

yang pada awalnya dituturkan oleh orang-

o r a n g  ya n g  l e b i h  t u a ,  k e m u d i a n 

dialihwahanakan dalam bentuk buku cerita 

bergambar membuat anak-anak menjadi 

l eb i h  ga m p a n g  d a l a m  m e n ga k s e s 

pengetahuan lokal .  Proses t ransmis i 

pengetahuan berbasis kearifan lokal pun jauh 

lebih mudah dilakukan melalui bahan bacaan 

yang dibukukan. Anak-anak dapat mengenal 

ni lai-ni lai budaya yang lekat dalam 

kehidupan sehari-hari, mencernanya, lalu 

mengaplikasikan dalam kesehariannya. 

Jika konsep tentang lingkungan 

menjadi topik utama dalam buku cerita 

be rgambar,  anak -anak  pun  dapa t 

dikenalkan dengan pentingnya literasi 

lingkungan. Saat ini, bumi tempat manusia 

tinggal sedang dalam kondisi yang tidak 

baik-baik saja. Sistem politik dan struktur 

sosial memaksa manusia melakukan banyak 

hal yang merusak alam. Dalam beberapa 

dekade ke depan, kelangsungan hidup 

manusia akan bergantung pada kemampuan 

untuk mengerti prinsip-prinsip ekologi 

(Capra, 2004).

Kesadaran menjaga lingkungan inilah 

yang harus diupayakan sejak dini lewat 

hadirnya buku cerita bergambar. Buku cerita 

bergambar dengan tema lingkungan memiliki 

fungsi menggugah kesadaran anak sejak 

awal. Selain memperkenalkan lewat buku 

cerita bergambar, mengajak anak-anak 

secara langsung terlibat di alam juga dapat 

menjadikan mereka literat secara ekologi 

(lingkungan). Berada di pantai, hutan, atau 

gunung sembari memperkenalkan dengan 

tumbuhan atau hewan yang ada dalam buku 

cerita bergambar dapat membuat mereka 

l e b i h  a n t u s i a s  d a l a m  m e m a h a m i 

lingkungannya secara langsung. 

Ketika anak-anak diperkenalkan 

dengan konsep buku cerita bergambar, orang 

dewasa harus memahami pentingnya 

memecahkan kode yang ada dalam buku 

cer i ta tersebut .  Melalu i  buku cer i ta 

bergambar dengan konten lokal daerah, 

anak-anak dapat mengenal akar budaya 

mereka dan mengerti bahwa kebijaksanaan 

dapat berasal dari petuah leluhurnya. 

Sebuah buku cerita bergambar dengan tema 

kearifan lokal membawa lebih banyak 

kemungkinan menawarkan model multiliterasi 

pada anak-anak. Tidak hanya literasi dasar 

tetapi juga literasi visual, literasi lingkungan, 

dan literasi budaya.
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goodreads.com/

bebas saja diterjemahkan oleh setiap kepala 

yang membacanya. Karya sastra bercerita 

tentang manusia, respons terhadap aktivitas, 

pandangan, dan interaksi manusia itu sendiri. 

Hal itu tampak dalam kumpulan cerpen Feby 

I nd i ran i ,  Memb uru  Muhammad  yang 

merupakan kumpulan cerpen tentang 

islamisme magis. 

Dalam satu cerpen berjudul “Suara 

M e n g g e m p a r k a n ” ,  F e b y  h e n d a k 

menghadirkan metaforisme bahwa begitu 

seringnya kita abai dengan keadaan 

sekeliling. Cerpen tersebut bercerita tentang 

Bu Halidah yang tinggal di sebuah gang yang 

sibuk ditemukan meninggal di rumahnya dalam 

keadaan membusuk setelah empat hari 

lamanya.  Cerpen “Pelajaran Mengarang” 

karya Seno Gumira Ajidarma tidak hanya 

bercerita tentang seorang anak yang tersudut 

di hadapan kertas pelajaran mengarang. 

Cerpen ini juga membuka potret pendidikan, 

lingkungan, dan ekonomi yang karut marut di 

akar rumput sehingga memakan banyak 

korban, tak terkecuali anak-anak dan orang 

miskin. A.A. Navis dalam cerpen “Robohnya 

Surau Kami” mentransfer metaforisme bahwa 

betapa banyak dari kita yang rakus pahala 

pribadi dan takut masuk neraka, tapi 

mengabaikan keadaan sekitar. Tuhan 

mengajarkan kita untuk menyelaraskan 

beribadah dan hidup bersosial. Selain itu, 

sering kali kita sombong dengan semua 

ibadah yang kita kerjakan, padahal Tuhan 

tidak butuh ibadah kita. Pelajaran lain yang 

didapat dari cerpen ini ialah jangan silau 

dengan gelar yang kita peroleh karena gelar 

tersebut juga dapat mendatangkan celaka 

bagi diri kita. Nah, setelah panjang lebar 

membahas metaforisme dalam sebuah cerita, 

apakah kalian akan menuliskan sebuah cerita 

hanya menjelma menjadi cerita saja tanpa 

keinginan bersuara dalam cerita tersebut? 

Metafor i sme sangat  pent ing karena 

merupakan tiruan kehidupan. Ketika kita 

menulis hanya untuk menghasilkan keseruan, 

kita tidak menyumbang bagi kemanusiaan tapi 

menyumbang bagi kesenangan semata. Jika 

kalian ingin mengusung kesalehan sosial, 

lingkungan, feminisme dan sebagainya, maka 

suarakan dalam tulisan tersebut tanpa 

bermaksud menggurui.

lain. Kita takut memulai sesuatu seperti 

dicontohkan tukang roti yang sewaktu kecil 

sangat ingin berkelana tetapi ia lebih memilih 

membuka toko roti, mengumpulkan uang, dan 

baru ingin berpergian setelah tua. Dia tidak 

menyadari bahwa orang bisa melaksanakan 

impiannya kapan saja. Santiago belajar jika 

hidup sangat murah hati pada orang-orang 

yang mau mengejar takdir mereka. Jika kita 

sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seisi 

jagat raya pasti akan bersatu padu untuk 

membantu mewujudkannya. Sayangnya, hanya 

sedikit orang yang benar-benar tahu apa 

yang mereka inginkan. Sebagian besar orang 

dikekang oleh tatanan sosial sehingga tidak 

menyadari apa yang mereka sukai. Akibatnya, 

mereka mengeluh tidak bahagia.

Novel Orang-orang Proyek karya 

Ahmad Tohari menghadirkan metaforisme 

bahwa kita harus jujur terhadap peran 

pribadi, hak dan tanggung jawab, tatanan 

yang ada, serta jujur dalam bersikap dan 

bertindak. Novel ini seharusnya dibaca oleh 

seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi 

pejabat atau aparat pemerintahan. Mereka 

seharusnya menjalankan tugasnya dengan 

baik dan bukan berlaku seperti “raja kecil” 

yang mendapatkan upeti dari rakyat.

Dalam novel tetralogi Bumi Manusia 

yang saya baca pertama kali saat masih 

menempuh pendidikan S-1 dalam kurun waktu 

tak lebih dari satu minggu, Pramoedya Ananta 

Toer hendak membuka mata kita bahwa 

rasisme, kesenjangan, dan feodalisme tumbuh 

subur dalam masyarakat bahkan dalam 

keluarga tokoh utama sendiri, yaitu Minke. Lalu 

propaganda apa yang dihadirkan novel 

Animal Farm dengan tokoh-tokoh hewannya? 

Bayangkan saja karya George Orwell yang 

bahkan sudah t iada tersebut seper t i 

memberikan gambaran bagaimana dunia 

perpolitikan kita. 

Kita memahami bahwa sastra selalu 

berhasil melakukan tugas-tugas rumit yang 

seolah-olah tidak mungkin menjadi mungkin. 

Sastra adalah tempat segala hal menjadi 

mungkin. Propaganda dapat dihadirkan 

melalui cerita fabel dengan tokoh hewan yang 

kerap diceritakan kepada anak-anak. Boleh 

saja ketika membaca buku tersebut pembaca 

tidak merasakan adanya propaganda kritik 

terhadap politik, tetapi metaforisme yang 

dihadirkan dapat membuka mata semua 

orang bahwa kekuasaan membuat semua 

orang bisa lupa. Perasaan ingin dihargai dan 

dihormati ketika berkuasa juga membuat 

orang-orang yang digambarkan melalui tokoh 

hewan akan berusaha melakukan berbagai 

cara demi melanggengkan kekuasaannya.

Tentu kita perlu memahami bahwa saat 

sebuah karya sastra dilepaskan kepada 

pembaca, semua akan menjadi multitafsir dan 

goodreads.com
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berhadapan dengan demonstrasi buruh 

Jakarta mengenai Rancangan Undang-

Undang Cipta Kerja atau Omnimbus Law yang 

dianggap merugikan buruh.

Lantas bagaimana jalannya demonstrasi 

tersebut? Dengan suara parau, perwakilan 

demontrasi berorasi. Beberapa kalimat 

penting dari pidatonya: “Menuntut apa yang 

menjadi keresahan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Maka permintaan kami sebelum 

pulang, Bapak Anies Baswedan di hadapan 

kam i  s ebaga i  maha s i swa ,  s ebaga i 

representasi masyarakat Indonesia, untuk 

menyatakan sikap agar menolak Undang-

Undang Omnimbus Law. Apalagi pada masa 

Covid-19 ini begitu berdampak pada 

perekonomian nasional kita. Berharap bahwa 

Bapak  An ie s  Baswedan  merasakan 

penderitaan kami, merasakan penderitaan 

seluruh masyarakat Indonesia.”

Anies pun merespons, “Teman-Teman sekalian, 

ingatlah bahwa yang namanya menegakkan 

keadilan adalah tanggung jawab kita semua 

dan  Anda semua sedang ber u saha 

menegakkan keadilan. Kita harus buktikan 

bahwa kita adalah orang-orang yang kata-

katanya bisa dipercaya. Besok kita akan 

teruskan. Pantau, ikuti perkembangan karena 

itu adalah perjuangan kita semua. Sekarang 

saya minta semua berdiri. Kita nyanyikan 

'Padamu Negeri'.”

Berhasilkah Anies menggerakkan orang-

orang? Tentu saja. Ia berhasil menggiring 

peserta demonstrasi pulang dan menghindari 

kerumunan. Ia menyimak dengan simpati. Ia 

menimpali dengan hati-hati. Ia mengerti sudut 

pandang lawan bicaranya. Mantan menteri 

pendidikan itu menggunakan kita, Anda, dan 

kita semua. Anies mengikat janji lawan 

bicaranya dengan mengajak mereka 

memegang ucapan mereka.  Peser ta 

demonstrasi pun balik menyimak. Dengan 

menyimak, alhasil tujuan masing-masing pihak 

pun tercapai.

Dialog lengkapnya dikirim oleh akun Youtube 

RasilTV. Video ini berjudul Menenangkan, 

Detik-Detik Gub DKI Anies Baswedan Temui 

Pendemo Tolak UU Omnimbus Law Ciptaker. 

S e s u a i  j u d u l n ya ,  d e m o n s t r a s i  i t u 

menenangkan. Anies membangun chemistry. Ia 

menenangkan situasi dengan mengajak 

peserta demonstrasi menyanyikan bersama 

lagu nasional.  

Barang siapa menyimak, secara alami ia akan 

tahu cara meresponsnya. Namun, bila  

berpura-pura, ia tak akan menghasilkan apa-

apa. Apalagi yang hanya bicara “yang 

kumau” melulu.

S i n g k a t nya ,  s e s e o r a n g  b i s a  s a j a 

berpendidikan tinggi ataupun tidak sama 

sekali, tetapi itu bukanlah penentu utama 

kemampuan menyimak seseorang. Dengan 

asal menyimak, bisa jadi perang, bisa jadi 

bumerang. Situasi bak mentari terang 

benderang bila menyimak tak asal-asalan.

Jadi, sudahkah kita menyimak hari ini? Atau 

jangan-jangan kita terlalu sibuk bicara dan 

terus bicara. Kita tak pernah mau mendengar 

dan tak mau mengerti. Jika saja kita mau 

menyimak dan mau mengerti niscaya tak akan 

datang perpecahan, perdebatan, dan rasa 

benci.

 Bila kita bisa menggerakkan orang 

lain atau mengubah situasi menjadi lebih baik, 

mengapa tidak. Kita hanya perlu mendengar 

dengan saksama. Kita cukup merendahkan 

sedikit ego untuk mengerti sudut pandang 

orang lain. Sebenarnya kita mampu tulus 

bersimpati. Siapa saja bisa menyimak. 

Tinggal niat, mau atau tidak.
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Kristia Ningsih

 D ISKON,  tu l i s 

pengumuman sebuah 

t o k o  s e r b a  a d a . 

Seorang pelanggan-

tetap pun membel i 

sebuah mantel. Ia baru 

menyada r i  bahwa 

ternyata mantel itu 

sobek setelah sampai di rumah. Besoknya, ia 

datangi toko tersebut untuk komplain dan 

meminta mantelnya ditukar. 

Sang pramuniaga merespons, “Barang ini 

barang obral, barang yang sudah dibeli tak 

dapat ditukar kembali. Ibu bisa menjahitnya 

sendiri.” Sang pelanggan membalas, “Tapi ini 

barang rusak, tak layak lagi untuk dijual.” 

P ramun iaga pun  mas ih  te tap pada 

pendiriannya. “Barang yang sudah dibeli 

tetap tidak bisa dikembalikan.”

Sang pelanggan berjalan pulang, marah. Ia 

bersumpah tak akan pernah kembali ke toko 

tersebut. Saat itu juga ia berpapasan dengan 

manajer toko. Manajer mengenalnya kerap 

berbelanja di toko tersebut selama bertahun-

tahun. Sang pelanggan menceritakan apa 

yang baru saja terjadi.

Sang manajer mendengarkan dengan penuh 

perhatian. Ia memeriksa mantel tersebut dan 

berkata, “Obral memang jalan terakhir untuk 

menjual produk. Namun, kebijakan barang tak 

dapat dikembalikan ini tidak berlaku untuk 

barang yang sudah rusak. Kami pasti akan 

memperbaikinya atau mengganti lapisan 

yang sobek, atau jika Ibu mau, kami bisa 

mengembalikan uang Ibu?” 

Bagaimana respons sang pelanggan? 

Samakah hasilnya dengan ketika bicara 

dengan sang pramuniaga? Tentu tidak. 

Setelah dilayani sang manajer, ia memutuskan 

tetap berlangganan. Pada situasi ini, 

pramuniaga yang tidak mau bersimpati hanya 

akan menyebabkan kerugian. Pembeli mantel 

itu adalah pelanggan yang setidaknya 

menyumbangkan ribuan dolar pada toko 

t e r s e b u t .  B e t a p a  m e ny i m a k  b i s a 

mendatangkan kerugian bila kita tak 

terampil.

Contoh di atas diambil dari buku How to Win 

Friends and Inuence People (Bagaimana 

Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang 

Lain) karangan Dale Carnegie. Meski buku ini 

dicetak tahun 1937, tetapi pesan di dalamnya 

berguna bagi siapa saja meski berbeda era 

sekalipun. Isi di dalamnya umumnya melatih 

pembacanya agar mampu berkomunikasi. 

Menyimak atau mendengar merupakan salah 

satu keterampilan berbahasa. Menyimak 

berarti 'mendengar (memperhatikan) baik-

baik apa yang diucapkan atau dibaca orang' 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id). 

Apakah  meny imak  dapa t  membua t 

komunikasi berhasil? Barangkali contoh situasi 

berikut ini cukup menjawabnya. Pada masa 

kritis Covid-19, Gubernur Anies Baswedan 

Pemerhati Fenomena Bahasa dan Penerjemahan



prindonesia.co

berhadapan dengan demonstrasi buruh 

Jakarta mengenai Rancangan Undang-

Undang Cipta Kerja atau Omnimbus Law yang 

dianggap merugikan buruh.

Lantas bagaimana jalannya demonstrasi 

tersebut? Dengan suara parau, perwakilan 

demontrasi berorasi. Beberapa kalimat 

penting dari pidatonya: “Menuntut apa yang 

menjadi keresahan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Maka permintaan kami sebelum 

pulang, Bapak Anies Baswedan di hadapan 

kam i  s ebaga i  maha s i swa ,  s ebaga i 

representasi masyarakat Indonesia, untuk 

menyatakan sikap agar menolak Undang-

Undang Omnimbus Law. Apalagi pada masa 

Covid-19 ini begitu berdampak pada 

perekonomian nasional kita. Berharap bahwa 

Bapak  An ie s  Baswedan  merasakan 

penderitaan kami, merasakan penderitaan 

seluruh masyarakat Indonesia.”

Anies pun merespons, “Teman-Teman sekalian, 

ingatlah bahwa yang namanya menegakkan 

keadilan adalah tanggung jawab kita semua 

dan  Anda semua sedang ber u saha 

menegakkan keadilan. Kita harus buktikan 

bahwa kita adalah orang-orang yang kata-

katanya bisa dipercaya. Besok kita akan 

teruskan. Pantau, ikuti perkembangan karena 

itu adalah perjuangan kita semua. Sekarang 

saya minta semua berdiri. Kita nyanyikan 

'Padamu Negeri'.”

Berhasilkah Anies menggerakkan orang-

orang? Tentu saja. Ia berhasil menggiring 

peserta demonstrasi pulang dan menghindari 

kerumunan. Ia menyimak dengan simpati. Ia 

menimpali dengan hati-hati. Ia mengerti sudut 

pandang lawan bicaranya. Mantan menteri 

pendidikan itu menggunakan kita, Anda, dan 

kita semua. Anies mengikat janji lawan 

bicaranya dengan mengajak mereka 

memegang ucapan mereka.  Peser ta 

demonstrasi pun balik menyimak. Dengan 

menyimak, alhasil tujuan masing-masing pihak 

pun tercapai.

Dialog lengkapnya dikirim oleh akun Youtube 

RasilTV. Video ini berjudul Menenangkan, 

Detik-Detik Gub DKI Anies Baswedan Temui 

Pendemo Tolak UU Omnimbus Law Ciptaker. 

S e s u a i  j u d u l n ya ,  d e m o n s t r a s i  i t u 

menenangkan. Anies membangun chemistry. Ia 

menenangkan situasi dengan mengajak 

peserta demonstrasi menyanyikan bersama 

lagu nasional.  

Barang siapa menyimak, secara alami ia akan 

tahu cara meresponsnya. Namun, bila  

berpura-pura, ia tak akan menghasilkan apa-

apa. Apalagi yang hanya bicara “yang 

kumau” melulu.

S i n g k a t nya ,  s e s e o r a n g  b i s a  s a j a 

berpendidikan tinggi ataupun tidak sama 

sekali, tetapi itu bukanlah penentu utama 

kemampuan menyimak seseorang. Dengan 

asal menyimak, bisa jadi perang, bisa jadi 

bumerang. Situasi bak mentari terang 

benderang bila menyimak tak asal-asalan.

Jadi, sudahkah kita menyimak hari ini? Atau 

jangan-jangan kita terlalu sibuk bicara dan 

terus bicara. Kita tak pernah mau mendengar 

dan tak mau mengerti. Jika saja kita mau 

menyimak dan mau mengerti niscaya tak akan 

datang perpecahan, perdebatan, dan rasa 

benci.

 Bila kita bisa menggerakkan orang 

lain atau mengubah situasi menjadi lebih baik, 

mengapa tidak. Kita hanya perlu mendengar 

dengan saksama. Kita cukup merendahkan 

sedikit ego untuk mengerti sudut pandang 

orang lain. Sebenarnya kita mampu tulus 

bersimpati. Siapa saja bisa menyimak. 

Tinggal niat, mau atau tidak.
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 D ISKON,  tu l i s 

pengumuman sebuah 

t o k o  s e r b a  a d a . 

Seorang pelanggan-

tetap pun membel i 

sebuah mantel. Ia baru 

menyada r i  bahwa 

ternyata mantel itu 

sobek setelah sampai di rumah. Besoknya, ia 

datangi toko tersebut untuk komplain dan 

meminta mantelnya ditukar. 

Sang pramuniaga merespons, “Barang ini 

barang obral, barang yang sudah dibeli tak 

dapat ditukar kembali. Ibu bisa menjahitnya 

sendiri.” Sang pelanggan membalas, “Tapi ini 

barang rusak, tak layak lagi untuk dijual.” 

P ramun iaga pun  mas ih  te tap pada 

pendiriannya. “Barang yang sudah dibeli 

tetap tidak bisa dikembalikan.”

Sang pelanggan berjalan pulang, marah. Ia 

bersumpah tak akan pernah kembali ke toko 

tersebut. Saat itu juga ia berpapasan dengan 

manajer toko. Manajer mengenalnya kerap 

berbelanja di toko tersebut selama bertahun-

tahun. Sang pelanggan menceritakan apa 

yang baru saja terjadi.

Sang manajer mendengarkan dengan penuh 

perhatian. Ia memeriksa mantel tersebut dan 

berkata, “Obral memang jalan terakhir untuk 

menjual produk. Namun, kebijakan barang tak 

dapat dikembalikan ini tidak berlaku untuk 

barang yang sudah rusak. Kami pasti akan 

memperbaikinya atau mengganti lapisan 

yang sobek, atau jika Ibu mau, kami bisa 

mengembalikan uang Ibu?” 

Bagaimana respons sang pelanggan? 

Samakah hasilnya dengan ketika bicara 

dengan sang pramuniaga? Tentu tidak. 

Setelah dilayani sang manajer, ia memutuskan 

tetap berlangganan. Pada situasi ini, 

pramuniaga yang tidak mau bersimpati hanya 

akan menyebabkan kerugian. Pembeli mantel 

itu adalah pelanggan yang setidaknya 

menyumbangkan ribuan dolar pada toko 

t e r s e b u t .  B e t a p a  m e ny i m a k  b i s a 

mendatangkan kerugian bila kita tak 

terampil.

Contoh di atas diambil dari buku How to Win 

Friends and Inuence People (Bagaimana 

Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang 

Lain) karangan Dale Carnegie. Meski buku ini 

dicetak tahun 1937, tetapi pesan di dalamnya 

berguna bagi siapa saja meski berbeda era 

sekalipun. Isi di dalamnya umumnya melatih 

pembacanya agar mampu berkomunikasi. 

Menyimak atau mendengar merupakan salah 

satu keterampilan berbahasa. Menyimak 

berarti 'mendengar (memperhatikan) baik-

baik apa yang diucapkan atau dibaca orang' 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id). 

Apakah  meny imak  dapa t  membua t 

komunikasi berhasil? Barangkali contoh situasi 

berikut ini cukup menjawabnya. Pada masa 

kritis Covid-19, Gubernur Anies Baswedan 

Pemerhati Fenomena Bahasa dan Penerjemahan



membangun karakter siswa yang mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis. Haluan 

pamungkas dari pendidikan multikultural adalah meminimalisasi konik dalam dunia pendidikan 

maupun masyarakat luas. 

 Sastra dan bahasa memiliki keterkaitan erat dengan budaya dan manusia. Sastra sebagai 

cerminan realitas dan ekspresi budaya merupakan salah satu aspek penting yang dapat membuka 

pemikiran tentang manusia dan kehidupan sosial. Karya sastra adalah salah satu media yang 

melahirkan nilai-nilai kehidupan melalui pesan-pesan dan kisah yang diangkat dari potret 

kehidupan nyata berpoleskan imajinasi. Perkembangan era teknologi dan informasi mengalirkan 

beragam budaya dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan antarnegara. Karya sastra merupakan 

sesuatu yang menjadi wajah masyarakat dan mencerminkan kondisi yang terjadi pada suatu bangsa.

 Menurut Teeuw (1984), karya sastra merupakan interpretasi pengarang atas lingkungan 

sosial dan dunia yang dihadapinya kemudian ditangkap oleh pembaca dengan interpretasi pula 

berdasarkan horison harapannya. Oleh sebab itu, tanpa mengikutsertakan aspek 

kemasyarakatannya atau tanpa memandangnya sebagai tindak komunikasi dan tanda, sastra tidak 

dapat dipahami secara ilmiah. Apa pun genrenya, baik puisi, prosa ksi, maupun drama, karya 

sastra selalu mengemukakan berbagai masalah kehidupan manusia.

Sastra multikultural berhubungan dengan perubahan masyarakat global dan lokal yang 

menjadi pluralistis. Banyak penulis yang merespons kondisi pluralistis tersebut dengan 

menginterpretasikannya dalam karya sastra multikultural, khususnya merujuk pada posmodernisme. 

Sastra multikultural berpeluang menjadi media komunikasi internasional dan pendidikan karakter 

bangsa.

Para pendidik tidak boleh menutup mata terhadap fenomena tersebut, termasuk 

pembelajaran sastra. Sudah sepatutnya, pembelajaran sastra di bangku sekolah diarahkan pada 

paham multikultural sehingga memunculkan beragam karya kreatif. Pembelajaran sastra diarahkan 

pada suatu tindakan apresiatif terhadap berbagai genre sastra. Apresiasi yang masif terhadap 

berbagai genre dapat memunculkan genre-genre baru atau teknik penulisan baru. 

Realitasnya, pembelajaran sastra di bangku sekolah masih belum mampu menjadi magnet 

yang menarik para siswa. Salah satu penyebabnya adalah karya sastra yang menjadi bahan kajian 

sastra tidak sesuai dengan perkembangan psikologis siswa atau dinamika zaman. Padahal, melalui 

karya sastra, peserta didik dapat membuka wawasan tentang keberagaman dan mampu memaknai 

nilai tanpa mencela karya. 

Era kebebasan digital yang tidak memungkinkan orang menyetop arus lalu lintas karya 

sastra membuat beragam karya “terhampar luas”. Digitalisasi menghadirkan beragam genre sastra 

dengan latar belakang, tema, dan teknik penulisan yang beragam. Dalam hal ini, pemahaman siswa 

terhadap multikulturalisme diuji. Mereka harus pandai memilah karya-karya bermuatan positif 

tanpa harus mendiskreditkan karya-karya yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pemilihan bahan pembelajaran sastra yang 

dapat mengantarkan siswa pada gairah untuk mempelajari sastra. Dalam hal ini, guru sebagai aktor 

utama memegang peran kunci agar para siswa mau lebih intens “bermesraan dengan sastra”. Guru 
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ondisi keberagaman budaya sering menimbulkan konik karena pemahaman atau Kpemikiran yang bertentangan dengan ideologi multikulturalisme yang memahami 

budaya sebagai maujud cair atau tidak berbatas tegas. Dalam dunia pendidikan, 

tidak jarang muncul konik-konik yang terjadi akibat kurang pemahaman terhadap keberagaman 

sehingga muncul sikap yang bertentangan dengan ideologi mulitkulturalisme. Ketidakberterimaan 

terhadap keberagamaan memunculkan aksi-aksi negatif seperti pelecehan terhadap sik maupun 

verbal bagi individu yang dianggap “berbeda”.

Lahirnya multikulturalisme tidak dapat dilepaskan dari perkembangan globalisasi dunia. 

Globalisasi membawa perubahan dan transformasi sosial budaya yang menyebabkan pergeseran 

nilai dan pola hidup. Perubahan masyarakat agraris menuju indutstialis, dari tradisional-statis ke 

modern-dinamis, dari keseragaman menjadi keberagaman, dan perubahan nilai lokal ke arah 

global universal. 

Multikulutural merupakan suatu dimensi yang membuka ruang bebas kepada berbagai 

budaya untuk hidup berdampingan dengan saling menghargai satu sama lain. Tentu saja dalam 

proses ini memerlukan sebuah penyaringan agar masyarakat tidak kehilangan jati diri bangsa.

 Menurut Maman S. Mahayana (2005), multikulturalisme merupakan sebuah losi liberal dari 

pluralisme budaya demokratis. Multikulturalisme didasarkan pada keyakinan bahwa semua 

kelompok budaya secara sosial dapat diwujudkan, dipresentasikan, dan dapat hidup 

berdampingan. Perbedaan budaya merupakan keniscayaan, bukan sesuatu yang perlu diperuncing 

karena pada hakikatnya di dalam masyarakat terdapat individu-individu yang berbeda latar 

belakang.  

Multikulturalisme  membentuk struktur dan proses yang memungkinkan berbagai komunitas 

dan individu, baik laki-laki maupun perempuan, mengekspresikan berbagai kebudayaan. Dengan 

demikian, multikuluturalisme adalah suatu pandangan dan sikap untuk melihat, memahami, dan 

membuka diri untuk menjalanai kehidupan  dengan keragaman budaya sebagai realitas 

fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang dinamis.

Pengetahuan terhadap kebudayaan lain memiliki pengaruh yang sangat penting dalam 

membuka ruang interaksi antarindividu atau kelompok yang berbeda etnis, suku, bangsa, ataupun 

budaya. Dalam konteks tersebut, pendidikan multikultural memiliki peran strategis. Menurut M. Ainul 

Yakin (2005), pendidikan multikulutural adalah pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis 

mata pelajaran dengan menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa, 

seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar 

proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural juga diharapkan dapat 
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membangun karakter siswa yang mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis. Haluan 

pamungkas dari pendidikan multikultural adalah meminimalisasi konik dalam dunia pendidikan 

maupun masyarakat luas. 

 Sastra dan bahasa memiliki keterkaitan erat dengan budaya dan manusia. Sastra sebagai 

cerminan realitas dan ekspresi budaya merupakan salah satu aspek penting yang dapat membuka 

pemikiran tentang manusia dan kehidupan sosial. Karya sastra adalah salah satu media yang 

melahirkan nilai-nilai kehidupan melalui pesan-pesan dan kisah yang diangkat dari potret 

kehidupan nyata berpoleskan imajinasi. Perkembangan era teknologi dan informasi mengalirkan 

beragam budaya dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan antarnegara. Karya sastra merupakan 

sesuatu yang menjadi wajah masyarakat dan mencerminkan kondisi yang terjadi pada suatu bangsa.

 Menurut Teeuw (1984), karya sastra merupakan interpretasi pengarang atas lingkungan 

sosial dan dunia yang dihadapinya kemudian ditangkap oleh pembaca dengan interpretasi pula 

berdasarkan horison harapannya. Oleh sebab itu, tanpa mengikutsertakan aspek 

kemasyarakatannya atau tanpa memandangnya sebagai tindak komunikasi dan tanda, sastra tidak 

dapat dipahami secara ilmiah. Apa pun genrenya, baik puisi, prosa ksi, maupun drama, karya 

sastra selalu mengemukakan berbagai masalah kehidupan manusia.

Sastra multikultural berhubungan dengan perubahan masyarakat global dan lokal yang 

menjadi pluralistis. Banyak penulis yang merespons kondisi pluralistis tersebut dengan 

menginterpretasikannya dalam karya sastra multikultural, khususnya merujuk pada posmodernisme. 

Sastra multikultural berpeluang menjadi media komunikasi internasional dan pendidikan karakter 

bangsa.

Para pendidik tidak boleh menutup mata terhadap fenomena tersebut, termasuk 

pembelajaran sastra. Sudah sepatutnya, pembelajaran sastra di bangku sekolah diarahkan pada 

paham multikultural sehingga memunculkan beragam karya kreatif. Pembelajaran sastra diarahkan 

pada suatu tindakan apresiatif terhadap berbagai genre sastra. Apresiasi yang masif terhadap 

berbagai genre dapat memunculkan genre-genre baru atau teknik penulisan baru. 

Realitasnya, pembelajaran sastra di bangku sekolah masih belum mampu menjadi magnet 

yang menarik para siswa. Salah satu penyebabnya adalah karya sastra yang menjadi bahan kajian 

sastra tidak sesuai dengan perkembangan psikologis siswa atau dinamika zaman. Padahal, melalui 

karya sastra, peserta didik dapat membuka wawasan tentang keberagaman dan mampu memaknai 

nilai tanpa mencela karya. 

Era kebebasan digital yang tidak memungkinkan orang menyetop arus lalu lintas karya 

sastra membuat beragam karya “terhampar luas”. Digitalisasi menghadirkan beragam genre sastra 

dengan latar belakang, tema, dan teknik penulisan yang beragam. Dalam hal ini, pemahaman siswa 

terhadap multikulturalisme diuji. Mereka harus pandai memilah karya-karya bermuatan positif 

tanpa harus mendiskreditkan karya-karya yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka.
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ondisi keberagaman budaya sering menimbulkan konik karena pemahaman atau Kpemikiran yang bertentangan dengan ideologi multikulturalisme yang memahami 
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pluralisme budaya demokratis. Multikulturalisme didasarkan pada keyakinan bahwa semua 

kelompok budaya secara sosial dapat diwujudkan, dipresentasikan, dan dapat hidup 
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demikian, multikuluturalisme adalah suatu pandangan dan sikap untuk melihat, memahami, dan 

membuka diri untuk menjalanai kehidupan  dengan keragaman budaya sebagai realitas 

fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang dinamis.

Pengetahuan terhadap kebudayaan lain memiliki pengaruh yang sangat penting dalam 

membuka ruang interaksi antarindividu atau kelompok yang berbeda etnis, suku, bangsa, ataupun 

budaya. Dalam konteks tersebut, pendidikan multikultural memiliki peran strategis. Menurut M. Ainul 

Yakin (2005), pendidikan multikulutural adalah pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis 

mata pelajaran dengan menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa, 

seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar 

proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural juga diharapkan dapat 
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merdeka dalam mewujudkan pelajar yang berkarakter Pancasila. Menurut Endraswara (2005),  

pembelajaran sastra dapat difungsikan sebagai wahana untuk memindahkan kebudayaan milik satu 

generasi ke generasi berikutnya. Dengan membaca karya sastra dari berbagai genre dan latar 

belakang yang berbeda, para siswa dapat mengenal, memahami, dan menghargai keberagaman. 

Sebagai panduan dalam pemilihan bahan ajar dalam pembelajaran sastra multikulutural, 

Carole Cox (1998) dan Valerie Oaka Pang (2000) merekomendasikan beberapa kriteria berikut: (1) 

bertema kultur yang pluralistis, cerita mengandung keragaman nilai budaya dan asimilasi kultural 

yang sensitif; (2) melukiskan karakter/peran yang positif; (3) mempunyai latar sesuai dengan kultur 

kelompok; (4) memiliki plot dan karakter yang sesuai dengan kondisi siswa; dan (5) memiliki ilustrasi 

yang menarik. 

Sebagai upaya menghadirkan pembelajaran sastra multikultural, guru perlu mencermati 

perbedaan antarkelompok dan mengetahui hal yang dianggap penting atau berarti bagi para 

siswa. Misalnya, siswa perlu mengetahui karya-karya sastra tradisional dan modern Indonesia 

maupun terjemahan dengan tema-tema lintas budaya. Kreativitas guru dalam menyiapkan bahan 

ajar sangat penting dalam pembelajaran sastra multikultural.  Jika guru tidak kreatif, dikhawatirkan 

muncul penyeragaman-penyeragaman dengan hanya menggunakan sumber yang sudah tersaji di 

buku-buku pembelajaran tanpa memberikan bahan pengayaan dari sumber lain yang sesuai 

dengan kondisi siswa di masing-masing sekolah. Selain itu, bahan ajar yang diberikan kepada siswa 

hendaknya karya-karya yang diprediksi dapat merangsang mereka menjadi lebih kritis, lebih peka 

terhadap nilai-nilai dan beragam situasi kehidupan. Pemilihan bahan ajar yang tepat dalam 

pembelajaran sastra multikultural memungkinkan penguatan kompetensi komunikasi interkultural dan 

pembangunan karakter bangsa.

Selain penyediaan bahan ajar, guru juga perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

terhadap perspektif multikulturalime. Masih banyak guru yang beranggapan bahwa seluruh siswa 

adalah sama. Sering kali guru kurang memperhatikan latar belakang kehidupan siswa dan 

mencermati gaya belajar siswa secara individual. Padahal, dalam pembelajaran sastra 

multikulutural, salah satu tonggak pentingnya adalah memahami keragaman individu sehingga 

dapat memilih metode dan bahan ajar yang tepat. 

Pembelajaran sastra yang kreatif, apresiatif, dan dilengkapi pemahaman terhadap 

perbedaan kultural diharapkan dapat memberi kontribusi yang bermakna bagi proses pendidikan 

secara komprehensif dan berkorelasi positif dengan mata pelajaran lain. Hal tersebut dapat 

tercapai dengan melakukan pembelajaran sastra yang inovatif dan meninggalkan cara-cara 

tradisional yang bersifat verbalistis. 
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dapat memanfaatkan media digital untuk memberikan kebebasan bagi para siswa memilah dan 

memilih bahan kajian pembelajaran sastra yang tentu saja lebih kekinian. Tidak hanya dari buku, 

karya-karya sastra banyak ditemui di platform-platform kepenulisan yang menjamur. Namun, 

kebebasan tersebut bukan berarti tak terbatas. Guru dituntut dapat mengarahkan para siswa agar 

memiliki kemampuan literasi informasi, media, dan digital yang mumpuni agar tidak tersesat di 

“rimba maya”.

 Sastra sangat penting bagi siswa dalam upaya pengembangan rasa, cipta, dan karsa. 

Sastra berfungsi sebagai penghalus budi, peningkat rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial, serta 

penumbuh apresiasi budaya. Selain itu, sastra juga berfungsi sebagai penyalur gagasan, imajinasi, 

ekspresi secara kreatif dan konsruktif. Dengan membaca karya sastra, seseorang akan memiliki 

kekayaan batin karena sastra merupakan konstruksi unsur-unsur pengalaman hidup. Melalui 

pembelajaran sastra, siswa diharapkan tumbuh menjadi manusia dewasa yang berbudaya, mandiri, 

sanggup mengaktualisasikan diri dengan potensi, mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan 

dengan baik, berwawasan luas, mampu berpikir kritis, berkarakter, halus budi pekertinya, dan peka 

terhadap lingkungan sosial masyarakat dan bangsa. 

Lazar (1993) menjelaskan bahwa fungsi sastra adalah: (1) sebagai alat untuk merangsang 

siswa dalam menggambarkan pengalaman, perasaan, dan pendapatnya; (2) sebagai alat untuk 

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam 

mempelajari bahasa; dan (3) sebagai alat untuk memberi stimulus dalam pemerolehan kemampuan 

berbahasa. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sastra 

memiliki fungsi psikologis, ideologis, edukatif, moral, dan kultural. Selain itu, fungsi pembelajaran 

sastra menurut Lazar (1993) adalah: (1) memotivasi siswa dalam menyerap ekspresi bahasa; (2) alat 

simulaitf dalam penguasaan bahasa; (3) media dalam memahami budaya masyarakat; (4) alat 

pengembangan kemampuan interpretatif; dan (5) sarana untuk mendidik manusia seutuhnya. 

Penerapan pembelajaran sastra perspektif mulitkulutral sejalan dengan tujuan kurikulum 

merdeka yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemdikbudristek) Republik Indonesia. Kurikulum merdeka digadang-gadang memiliki keunggulan 

untuk memperbaiki komplikasi permasalahan dalam dunia pendidikan. Kurikulum merdeka 

dianggap lebih relevan dan interaktif karena pembelajaran dilakukan melalui kegiatan proyek 

yang memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk mengeksplorasi isu-isu aktual. 

Pengeksplorasian isu-isu aktual itu bermuara pada pengembangan karakter dan dimensi prol 

pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak 

mulia; berkebinekaan global; mandiri; bergotong royong; bernalar kritis; dan kreatif. 

Elemen-elemen penting dalam dalam enam prol pelajar Pancasila dapat direngkuh melalui 

pembelajaran sastra multikulutral. Karya sastra mengajarkan konsep nilai akhlak beragama, 

pribadi, sesama manusia, alam, dan akhlak bernegara. Pembelajaran sastra multikulutural 

mengantarkan siswa pada karakter yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya 

sebagai bangsa Indonesia tetapi tetap berpikiran terbuka dama berinteraksi dengan budaya lain.

Pada intinya, pembelajaran sastra multikultural diharapkan dapat mencapai tujuan kurikulum 
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Sebenarnye gik banyak nok nak deceritekan. 
Ini pun baru nyeritekan angke diatas mije 
kedai kupi Dahok. Ade pulak kisa Legenda 
Putri Nurjanu mun nak depanjangek. Mun kisa 
Putri Nurjanu raga lain dari cerite angke 
deatas mije. Minggak iye, kisanye gik same 
alor. Gik ngisakan urang rajin naro harapan. 
Aa itu nok jadi sahibul hajat to kuang 
depecayak. Ukan penapser mimpi. Namenye 
Yudi. Kate Yudi, idup ne jangan gilak rajin 
sala tapser, kuk be tebawak perasaan. Urang 
sekarang nyebutnye  Halu alias halusinasi.
 Uji Yudi, kuboran Putri Nurjanu ne dak jao 
dar i  kedai  Dahok .  Sebenarnye g ik 
sekampong tapi namenye lain. Urang 
kampong nyebutnya kampong Aik Ngarun. 
Biar dak sala tapser, aku, bang Yudha, bang 
Marwan kan Herman ngikutek cakap Yudi. 
Pukok e, ari itu Yudi jadi pengulu alias tukang 
ngulukan kamek ngenjungak kampong Dudat. 
“ Ini kampong lamak, tapi aku urang baru.” Uji 
Yudi. Yudi ne kan sebenar ke kan jadi pengulu. 
Baru jak sekalimat kamek la mulai raga sala 
tapser muji sepata nyebut lamak, sepata 
nyebut baru. Kan kiape urang base ngisakan 
barang lamak, ape dak kan sala tapser. 
“ Dak...dak ! Ikam jangan sala tapser. Biar 
baru aku ne peduli terus nyusurek kebenaran 
cerite Legenda Putri Nurjanu.” Makin 
detegaskan makin dak ngereti kamek. “ 
Cubak perikse cakap Yudi. Mane ade 
legenda to nok benar,” uji bang Yudha. Ye 
juak, uji aku bang ati. Tapi se, ngenjungak dak 
ade cerite mimang kurang bansai. Jadi 
tepakse la kamek ngikut.
Putri Nurjanu ne rupenye isak jadi primadona 
tika biak bujang bang kampong gik hayal kan 
campak. Biak mudak kampong mane nok dak 
renyek kan penari campak. Kitu ari, campak 
kurang laku, kala kan musik electone. 
Sebenarnye ukan irama musik nok muat biak 
bujang jadi malingkan muke tapi rok setetak 
itula nok muat mate jadi jeling-jeling dak nak 
ngale. 
Dak taun, status putri Nurjanu ne, dayang ape 
jande. Tapi nok name putri biasenye dayang. 
Minggak nok muat iran, ngape urang 
kampong tule manggel putri setananye dak 
ade perbasaan lain. Ini same kan urang 
Sunda, nyebut ade legenda Dayang Sumbi 
tapi ngendengar perbasaan urang Sunda 

dak sua tedengar manggel urang bini kan 
sebutan dayang. Tang teteh itula. Kiape ?
Ape jangan-jangan, jaman duluk la ade 
sekula online juak ye jadi tang sampai 
panggelan Sunda dipakai urang Belitong. 
Tapi se, dak usa maido kan nok dayang. Tang 
sua jadi cakap ne raga ngelimbar gara-gara 
kedai Dahok juak. Maklumla, mun de kedai 
kupi, bahan pecakapan to  kuat ngelibar. Inila 
mun kedai kupi berisik urang laki raga lantis. 
De ruma usa deanju, urang laki biasenye kala 
lantis. Jadi idang ngebasek perasaan lari ke 
kedai kupi.
“ Yud, sua ke ade nok bening-bening bang 
kampong ini ?”, uji aku tek pulak. Ngendengar 
kate bening-bening tek dak timpo Yudi balik 
betanyak. “ Idang tau ken istila nok bening-
bening to?” Yudi macam irang dirik betanyak 
kitu.  Herman pun pulaan nak turut aru kan 
cakap urang. “ Yud !. belau itu to pun 
berekongan juak. Muala belau pandai ngeliat 
mane nok bening mane nok kero, “ uji Herman 
tek. 
Sua bang ati Yudi, Herman ne nak para base 
ngendengar istila berekongan. Setana e 
urang dayang to kan desantup, masok 
rekongan. Minggak iye, Yudi dak nak 
manjangkan kisa. Die rupenye gik manse nak 
ngisakan Putri Nurjanu nok keburokan jangak.  
Putri Nurjanu mimang lagak segile-gile. 
Kulitnnye pute melesau, mukenye besinar 
pedahal kan deterepak dari lampu dari 
minyak kelapak Nang dak kan terang bangat 
ne.Uji Yudi, dari lagaknya Putri Nurjanu itula 
la timbul istila 'nok bening-bening”. “ Kunok e, 
muke Putri Nurjanu to licin kimacam kace. Mun 
kenak aik ketare benar ngaler de pipi.”
Saup bejalan dak terase kamek tek la sampai 
ke tempat nok nak dituju. Ape agik mun ukan 
kuboran putri Nurjanu. Dak timpo kamek turun 
dari uto.  Mintas jalan, delakukan pulak ikap-
ikap de kuboran. Banyak kuboran nok kamek 
liwatek muji ade tulisan TPU (Tempat 
Pemakanan Umum). Jadi kuboran agik raga 
baru. Ade juak nok benisan kayu bulin, tapi 
gik temasok kuboran baru mun debandingkan 
kuboran Putri Nurjanu. 
Bang Marwan dak inga, belau gak 
meratikkan batang-batang bang kuboran. Uji 
belau mun ini kuboran lamak, lamak juak 
batang nok tumbo. Ki cakap. Belau bedapat 
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Kedai Dahok la dikenal urang kampong. Ukan 
minggak urang kampong Dudat, dari 
kampong Batu Mana kan sekaput Membalong 
juak gasik ngejungak ke kedai Dahok.  Usa 
detanyak fasilitas internet macam di kedai 
kupi Tanjong galak e. Internet kaper kan ade 
tapi pekare informasi tang we ade. Uji urang 
kampong, nok mukak kedai  tiap ari ne mertue 

Dahok. Ujinye dari Buyan (Bawean). La 
nyangkela, tika tadik becakap kimacam lain 
lengguk e, raga kimacam urang la lihai ngaji. 
Maklumla urang Buyan mun di Belitong ne la 
terkenal  pandai ngaji belagu.
Ade nok lain dari kedai kupi di Tanjong mun 
deperisek. Apela ?. Diatas mije kedai to ade 
kertas tebal diberi kutak kan angke. La uda itu 
diberi tande pana tapi ukan almanak nok 
biase jadi pelangkak galak e. Ini lebe banyak 
ngenggarikan angke-angke. Tang sua...
Auuuuu waiiii !. Dak sala agik, itu kertas 
ramalan masa depan urang bang kedai kupi. 
Dak musim barat, dak musim timor sing adela 

kertas itu, ngalakan tabel anak aik idang 
urang ke laut. Mun depiker-piker, apela gawe 
urang kampong Dudat ne ye? Adela rase 
penasaran bang ati tapi dak tekepus nak 
betanyak. Jadi, tepakse gak tapak liat 
renong. 
Surang datang merikkan duit kan numor. Nok 
lain lum nyetor base sibok ngerikin. La uda itu 

b i a s e n y e  a d e  n o k 
ngenjemput duit. Ini la 
semacam tebiat baru urang 
bang kampong. Karne 
bang ati ne singgak nak 
tau, telalu juak betanyak. 
Sape urang itu ? Pecayak 
amat merikkan duit ? 
Sekali dejawab, tekejut 
j uak  ngendengar nye . 
R u p e n y e  u r a n g  n o k 
ngambik duit to ngambik 
persenan dari urang nok 
ngeletakkan nasib de atas 
angke. Jadi, ade profesi 
bawe di kampong de 
jaman internet ne. Tukang 
setor tek ngumpulkan duit 
kecik. Kini mun la banyak 
disetor ke rekening bank. 
Angke berape nok keluar, 
internet nok ade bang 
HaPe tukang ngambik duit 
tadik pula nok digajul-
gajulkan. Beh, mun la lihai 

nyecal HaPe kuang juak merikse sendirik 
angke nok keluar.  
Mun la kitu, kuang desebut belajar online juak 
base mun dak lulus. Tapi se, nok name barang 
kitu, dak sua putus asal. Sekula online 
Singapur dak lulus, belajar agik, ujian agik. 
Kini ade pulak dari Macau, dari Jakarta. 
Entah dari sekula online mane pulak nok kan 
diikutek.  Muat raga iran, peserta ujian dak 
sua nyalakan kepalak sekula online. 
Kebanyakan nok disalakan to dirik sendiri, 
ngape kurang semate, ngape sala mimpi. 
Pukok e, bepikiren positipla pedahal nok 
degawekan to jao dari positip, uji Kik Lebai.

Ngenjungak Sekula Online 

de Kampong Dudat

coffeeland.co.id/



pintek.id

Sebenarnye gik banyak nok nak deceritekan. 
Ini pun baru nyeritekan angke diatas mije 
kedai kupi Dahok. Ade pulak kisa Legenda 
Putri Nurjanu mun nak depanjangek. Mun kisa 
Putri Nurjanu raga lain dari cerite angke 
deatas mije. Minggak iye, kisanye gik same 
alor. Gik ngisakan urang rajin naro harapan. 
Aa itu nok jadi sahibul hajat to kuang 
depecayak. Ukan penapser mimpi. Namenye 
Yudi. Kate Yudi, idup ne jangan gilak rajin 
sala tapser, kuk be tebawak perasaan. Urang 
sekarang nyebutnye  Halu alias halusinasi.
 Uji Yudi, kuboran Putri Nurjanu ne dak jao 
dar i  kedai  Dahok .  Sebenarnye g ik 
sekampong tapi namenye lain. Urang 
kampong nyebutnya kampong Aik Ngarun. 
Biar dak sala tapser, aku, bang Yudha, bang 
Marwan kan Herman ngikutek cakap Yudi. 
Pukok e, ari itu Yudi jadi pengulu alias tukang 
ngulukan kamek ngenjungak kampong Dudat. 
“ Ini kampong lamak, tapi aku urang baru.” Uji 
Yudi. Yudi ne kan sebenar ke kan jadi pengulu. 
Baru jak sekalimat kamek la mulai raga sala 
tapser muji sepata nyebut lamak, sepata 
nyebut baru. Kan kiape urang base ngisakan 
barang lamak, ape dak kan sala tapser. 
“ Dak...dak ! Ikam jangan sala tapser. Biar 
baru aku ne peduli terus nyusurek kebenaran 
cerite Legenda Putri Nurjanu.” Makin 
detegaskan makin dak ngereti kamek. “ 
Cubak perikse cakap Yudi. Mane ade 
legenda to nok benar,” uji bang Yudha. Ye 
juak, uji aku bang ati. Tapi se, ngenjungak dak 
ade cerite mimang kurang bansai. Jadi 
tepakse la kamek ngikut.
Putri Nurjanu ne rupenye isak jadi primadona 
tika biak bujang bang kampong gik hayal kan 
campak. Biak mudak kampong mane nok dak 
renyek kan penari campak. Kitu ari, campak 
kurang laku, kala kan musik electone. 
Sebenarnye ukan irama musik nok muat biak 
bujang jadi malingkan muke tapi rok setetak 
itula nok muat mate jadi jeling-jeling dak nak 
ngale. 
Dak taun, status putri Nurjanu ne, dayang ape 
jande. Tapi nok name putri biasenye dayang. 
Minggak nok muat iran, ngape urang 
kampong tule manggel putri setananye dak 
ade perbasaan lain. Ini same kan urang 
Sunda, nyebut ade legenda Dayang Sumbi 
tapi ngendengar perbasaan urang Sunda 

dak sua tedengar manggel urang bini kan 
sebutan dayang. Tang teteh itula. Kiape ?
Ape jangan-jangan, jaman duluk la ade 
sekula online juak ye jadi tang sampai 
panggelan Sunda dipakai urang Belitong. 
Tapi se, dak usa maido kan nok dayang. Tang 
sua jadi cakap ne raga ngelimbar gara-gara 
kedai Dahok juak. Maklumla, mun de kedai 
kupi, bahan pecakapan to  kuat ngelibar. Inila 
mun kedai kupi berisik urang laki raga lantis. 
De ruma usa deanju, urang laki biasenye kala 
lantis. Jadi idang ngebasek perasaan lari ke 
kedai kupi.
“ Yud, sua ke ade nok bening-bening bang 
kampong ini ?”, uji aku tek pulak. Ngendengar 
kate bening-bening tek dak timpo Yudi balik 
betanyak. “ Idang tau ken istila nok bening-
bening to?” Yudi macam irang dirik betanyak 
kitu.  Herman pun pulaan nak turut aru kan 
cakap urang. “ Yud !. belau itu to pun 
berekongan juak. Muala belau pandai ngeliat 
mane nok bening mane nok kero, “ uji Herman 
tek. 
Sua bang ati Yudi, Herman ne nak para base 
ngendengar istila berekongan. Setana e 
urang dayang to kan desantup, masok 
rekongan. Minggak iye, Yudi dak nak 
manjangkan kisa. Die rupenye gik manse nak 
ngisakan Putri Nurjanu nok keburokan jangak.  
Putri Nurjanu mimang lagak segile-gile. 
Kulitnnye pute melesau, mukenye besinar 
pedahal kan deterepak dari lampu dari 
minyak kelapak Nang dak kan terang bangat 
ne.Uji Yudi, dari lagaknya Putri Nurjanu itula 
la timbul istila 'nok bening-bening”. “ Kunok e, 
muke Putri Nurjanu to licin kimacam kace. Mun 
kenak aik ketare benar ngaler de pipi.”
Saup bejalan dak terase kamek tek la sampai 
ke tempat nok nak dituju. Ape agik mun ukan 
kuboran putri Nurjanu. Dak timpo kamek turun 
dari uto.  Mintas jalan, delakukan pulak ikap-
ikap de kuboran. Banyak kuboran nok kamek 
liwatek muji ade tulisan TPU (Tempat 
Pemakanan Umum). Jadi kuboran agik raga 
baru. Ade juak nok benisan kayu bulin, tapi 
gik temasok kuboran baru mun debandingkan 
kuboran Putri Nurjanu. 
Bang Marwan dak inga, belau gak 
meratikkan batang-batang bang kuboran. Uji 
belau mun ini kuboran lamak, lamak juak 
batang nok tumbo. Ki cakap. Belau bedapat 
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ngenjemput duit. Ini la 
semacam tebiat baru urang 
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tau, telalu juak betanyak. 
Sape urang itu ? Pecayak 
amat merikkan duit ? 
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j uak  ngendengar nye . 
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persenan dari urang nok 
ngeletakkan nasib de atas 
angke. Jadi, ade profesi 
bawe di kampong de 
jaman internet ne. Tukang 
setor tek ngumpulkan duit 
kecik. Kini mun la banyak 
disetor ke rekening bank. 
Angke berape nok keluar, 
internet nok ade bang 
HaPe tukang ngambik duit 
tadik pula nok digajul-
gajulkan. Beh, mun la lihai 

nyecal HaPe kuang juak merikse sendirik 
angke nok keluar.  
Mun la kitu, kuang desebut belajar online juak 
base mun dak lulus. Tapi se, nok name barang 
kitu, dak sua putus asal. Sekula online 
Singapur dak lulus, belajar agik, ujian agik. 
Kini ade pulak dari Macau, dari Jakarta. 
Entah dari sekula online mane pulak nok kan 
diikutek.  Muat raga iran, peserta ujian dak 
sua nyalakan kepalak sekula online. 
Kebanyakan nok disalakan to dirik sendiri, 
ngape kurang semate, ngape sala mimpi. 
Pukok e, bepikiren positipla pedahal nok 
degawekan to jao dari positip, uji Kik Lebai.

Ngenjungak Sekula Online 

de Kampong Dudat

coffeeland.co.id/



Jumat pagi yang hangat dan tidak 

mendung, Mang Soleh, marbut yang 

selalu rajin membersihkan masjid, 

termasuk pekarangannya, WC-nya, dan 

gudang tempat menyimpan perlengkapan 

jenazah, baru saja selesai menyapu lantai 

masjid. Masjid itu didirikan di tanah yang 

tidak rata. Di bagian depan lebih tinggi 

daripada bagian belakang karena sumber 

air untuk wudu berada di bawah. Selain pintu 

utama di muka masjid, ada pula pintu samping 

untuk memudahkan orang masuk sehabis 

berwudu. Tangga yang cukup tinggi terletak 

tak jauh dari situ.

Lelaki tua penjaga masjid itu kini 

mengepel lantai. Ia memulai dari tempat imam 

biasa memimpin salat. Mihrab dari kayu 

berukir bantuan Pak Gubernur, ia kibas-

kibaskan dari debu dengan lap yang 

tersampir di pundaknya. Setelah itu ia 

mengepel dengan berjalan mundur. Kini ia 

telah sampai di anak tangga teratas di 

samping masjid.

Ia selalu kesal pada anak-anak 

bujang tanggung yang sering datang ke 

masjid tiap azan tapi tidak salat jemaah sama 

s e k a l i .  M e r e k a  b i a s a nya  d a t a n g 

bergerombolan dengan motor lalu nongkrong 

di anak tangga sambil merokok. Puntung dan 

abu rokok bertebaran, juga plastik bungkus 

permen. Terkadang sisa permen karet 

menempel pula. 

Tiba-tiba terdengar celoteh anak 

perempuan dari pintu depan. Lelaki tua itu 

melongok ke arah suara. Dari balik kaca 

jendela bening yang saban 

hari dilapnya, tampak seorang anak dengan 

gaun panjang dan jilbab mungil berlari 

masuk. Tubuhnya agak oleng. Ayah ibunya 

berjalan mengikuti. 

Jantung lelaki tua itu berdegup halus. 

Buru-buru ia menemui keluarga muda itu. 

“Sabrina,” sapanya riang dan bocah 

perempuan itu segera berbalik, menghambur 

pada ibunya. 

Lelaki dan perempuan muda itu 

menghampiri dan tersenyum pada Mang 

Soleh. Hati lelaki tua itu tergetar, juga 

jemarinya, saat menyambut uluran tangan 

anak dan menantunya yang baru tiba dari 

Jakarta. Effendi anaknya yang biasa 

disapanya Pendi i tu ,  memang sudah 

MALAIKAT 
MASJID Cerpen Ira Esmiralda 
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kan batang ketembab. Batang ketembab ini 
disebut-sebut dari penari campak atau bidon 
nok rajin ngiringek urang nari selamat datang. 
Bunyi  nye :  Batang ketembab kayu 
serumpun/ade sikok delulai angin/mintak 
maap mintak ampun/ kamek datang 
numpang bemain. Kitula bunyinye.
Dak lamak. Bang Marwan la ngalekan 
langkak kamek. Belau nyuro meratikkan 
batang ketembab. Auk juak. Ternyate batang 
ketembab ne deliat macam serumpun. “ Usa 
sala tapser. Teliat serumpun to ukan batang 
tumbo dari tana tapi lekat debatang induk,” 
uji bang Marwan. Sekali diterangkan dari 
bang Marwan barula kamek tau. Batang 

ketembab to minggak nyerupe serumpun 
pedahal gak sebatang. Batang nok nimpel to 
lema, gampang delulai angin.
Karne gampang delulai angin. Batang semu 
itu gampang repak. Ibarat urang gampang 
sala gampang dirayu.Jadi, sekire ade penari 
nak manggong tule gampang dipengaruek 
dari penunton. Di suro bejoget, guyangannye 
legat. Ape agik decamporek kemat.  Patut, 
ade lagu pembukak tika urang manggong de 
kampong urang : mintak maap mintak ampun. 
Rupenye paham mun la deatas panggong to 
gampang dipengaruek urang. Deunjokek duit 
supanye beguyang, tang beguyang. Deberik 
duit la uda itu dejama, tule dak mara. Dak 
tauan, tebiat macam kitu deperatikkan dari 
urang ramai. Jadi, ukan dak sua penari 
campak jadi bahan pesakatan urang ruma.
Mun penari campak mudel Putri Nurjanu lain 
agik. Die dak sua dejawel-jawel dari urang. 
Mimang iye, die jadi bahan pecakapan, jadi 
bahan peliatan urang bujang bang kampong. 
Pukok e demane die nari, dak bekedip mate 
nok ngeliat. Ini la kimacam ungkapan urang : 

kuang dilihat, jan ngancu nak migang-migang. 
Sua Putri Nurjanu ne ade ilmu tulak bala juak 
jangka'e.
Maklumla, urang barik e mun ade nok rajin 
muncul de majelis pastila urang migang 
barang keramat. Mun tukang sepu serunai 
kimacam Kik Senuncai naro pekatik. Sekali 
sepu, serunai belau sanggup manggel urang 
de bela kampong. Mak Inang, Mak Panggong 
kitu juak. Base urang kampong jaman itu kuat 
betagan kan ilmu. 
Singkat cerite, la uda dapat ilmu nok 
deterangkan dari bang Marwan tadik kamek 
kelalukan ke kuboran Putr i  Nur janu. 
Deperatik-ratikkan dak teliat kan kuboran. 
Nok ade gak batang nangak. Nangaknye 
gede-gede pulak. Nok muat iran, dak ade 
paham urang kampong ngambik daun 
nangak idang debuat atap.
Sekali detanyak kan ke Yudi, dak timpo Yudi 
merasanek. “ Kite jangan bepula disinek. Usa 
teketis-ketis kan batang.” Cakap Yudi ne muat 
kamek gemijer juak pedahal lum ngeliat 
kuboran. “ Disituk to ade gong. Isak urang 
pinda kan ke ruma. Dak lamak urang nok 
ngambik gong tek sakit,” uji Yudi. Makin 
gemijer kamek ngendengarnye. 
Keujong-ujongnye. Dak betemu kan kan 
kuboran Putri Nurjanu gara-gara Yudi bekisa 
decamporek nega nok ukan-ukan. Ngetis 
daun sikit ajak dak kuang. Ape agik teputik-
putik kan barang de kuboran.  Tapi se, mun 
derenong-renongkan ade gunenye juak. Mun 
kan batang dak ceragapan, kan manusie jadi 
dak sembarangan ape agik sembarangan 
kan urang bini.  Padan, bang kuboran tejage 
batang-batang lamak. Bang Marwan macam 
la tau jalan cerite. Belau meratikkan batang-
batang lamak nok la mulai paya derenong de 
kute. 



Jumat pagi yang hangat dan tidak 

mendung, Mang Soleh, marbut yang 

selalu rajin membersihkan masjid, 

termasuk pekarangannya, WC-nya, dan 

gudang tempat menyimpan perlengkapan 
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air untuk wudu berada di bawah. Selain pintu 

utama di muka masjid, ada pula pintu samping 

untuk memudahkan orang masuk sehabis 
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kan batang ketembab. Batang ketembab ini 
disebut-sebut dari penari campak atau bidon 
nok rajin ngiringek urang nari selamat datang. 
Bunyi  nye :  Batang ketembab kayu 
serumpun/ade sikok delulai angin/mintak 
maap mintak ampun/ kamek datang 
numpang bemain. Kitula bunyinye.
Dak lamak. Bang Marwan la ngalekan 
langkak kamek. Belau nyuro meratikkan 
batang ketembab. Auk juak. Ternyate batang 
ketembab ne deliat macam serumpun. “ Usa 
sala tapser. Teliat serumpun to ukan batang 
tumbo dari tana tapi lekat debatang induk,” 
uji bang Marwan. Sekali diterangkan dari 
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Rupenye paham mun la deatas panggong to 
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supanye beguyang, tang beguyang. Deberik 
duit la uda itu dejama, tule dak mara. Dak 
tauan, tebiat macam kitu deperatikkan dari 
urang ramai. Jadi, ukan dak sua penari 
campak jadi bahan pesakatan urang ruma.
Mun penari campak mudel Putri Nurjanu lain 
agik. Die dak sua dejawel-jawel dari urang. 
Mimang iye, die jadi bahan pecakapan, jadi 
bahan peliatan urang bujang bang kampong. 
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gumam Pendi sehabis salat zuhur. Istrinya 

bergeming. Dadanya terasa sesak. Perlahan 

Pendi berbaring di sisi istrinya. Perjalanan naik 

pesawat kemudian menumpang mobil Grab 

dari bandara ke kampungnya kali ini terasa 

begitu melelahkan. Ia merasa terjepit antara 

is tr inya dan ayahnya. Ia merasakan 

kegundahan istrinya, tetapi ia juga bisa 

memahami ayahnya.

Pendi ingat masa kecilnya. Ia dan 

teman-temannya sering bikin gaduh di masjid. 

Apalagi saat tarawih di Bulan Ramadhan. 

Mereka ke masjid untuk bersenang-senang: 

bertemu, bercanda, dan bermain bersama. 

Saat salat, mereka saling mengusili. Memukul 

pantat teman waktu sujud atau sengaja 

mengadu kentut. Yang paling keras suaranya 

dan paling busuk baunya yang paling jago, 

kemudian terkikik menahan gelak. Yang 

paling disukai Pendi ialah main perosotan di 

tangan tangga.dan berenang di kolam dekat 

masjid. Kolam itu merupakan sumber air wudu. 

Air disedot oleh mesin air dan disalurkan ke 

pipa untuk selanjutnya dialirkan ke keran-

keran tempat wudu di masjid. 

Untuk kenakalan itu, mereka sering 

dibentak dan diusir marbut atau orang-orang 

tua pengurus masjid, termasuk ayahnya. Kala 

itu, Mang Soleh belum menjadi marbut. 

“Masjid tempat beribadah. Kalau mau main-

main jangan ke masjid! Menganggu orang 

ibadah itu dosa!” hardik ayahnya. Tentu, 

Mang Soleh juga sangat malu dengan 

kelakuan anaknya mekipun anak-anak 

temannya ada pula dalam gerombolan 

tersebut.

Akan tetapi, Pendi tak lagi seperti itu 

saat remaja. Memasuki usia SMP, ia jadi lebih 

tertib walaupun jarang ke masjid. Setelah 

kuliah dan berada dalam lingkungan kawan-

kawan kampus yang religius, Pendi jadi 

sungguh-sungguh mempelajari ilmu agama. 

Oleh sebab itu, ia sepakat dengan April untuk 

mendekatkan anak-anak pada masjid, 

apalagi untuk anak mereka sendiri.

     

************

Selepas asar, Nur dan April sibuk 

menyiapkan hidangan berbuka. Pendi dan 

Mang Soleh duduk depan televisi sambil 

mengawasi Sabrina yang tak pernah diam. 

Ketika bocah itu berusaha menarik-narik 

p la s t i k  t ap lak  me ja  makan ,  Pend i 

menghampirinya dan menggendongnya. April 

mendekati suaminya seraya mengambil 

setampah kecil kue nyet-nyet dan berbisik 

pada suaminya, “Aku akan tarawih, Sabrina 

kubawa.” 

Pendi seperti dicapit ketam remangok. 

Ia melihat ayahnya sekilas dengan was-was.

“Ia tak akan tahu. Perempuan kan 

lewat samping,” ucap April masih dalam bisik 

sambil berlalu.

“Bagaimana mungkin ayah tak akan 

tahu?” pikir Pendi. Bagaimana kalau Sabrina 

menangis atau mengoceh? Walau ayahnya 

baru kali ini bertemu anaknya, bukankah 

nalurinya pasti akan mengenali sang cucu? 

Akan tetapi, Pendi tak ingin ribut, 

apalagi di bulan puasa, apalagi di depan 

anaknya, apalagi di rumah ayahnya. Seperti 

ada setampah nyet-nyet kebanyakan karamel 

dalam hatinya kini: gelap, lengket, dan pahit.

     

**************

 Nur ngeri saat iparnya menggendong 

Sabrina ke masjid bersamanya. Tak pernah di 

kampungnya orang salat ke masjid membawa 
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mengabarkan padanya via ponsel bahwa ia 

dan anak istrinya akan berlebaran di 

kampung.

 “Kapan datang?”

 “Barulah,” jawab anaknya.

 “Taruh tas, langsung ke sini,” sang 

menantu menimpali. 

  Ia menyukai menantunya. Perempuan 

yang senantiasa berjilbab panjang itu tak 

hanya memiliki paras putih dan mata serupa 

biji timun dengan sorot yang menyejukkan. Ia 

juga memiliki suara yang lembut dengan nada 

bicara yang mengalun. Sikapnya pun tertata. 

Setidaknya demikian yang dirasakannya saat 

Pendi membawanya ke rumah setelah sebulan 

pernikahan mereka.

 Mang Soleh, sama seperti semua 

kakek di dunia, langsung jatuh cinta pada 

cucunya. Apalagi Sabrina merupakan cucu 

pertama. Dia menggendong anak itu ketika 

mereka berjalan beriringan ke rumah. 

 Sepanjang perjalanan menuju rumah, 

orang-orang yang mereka temui menyapa 

seraya memuji-muji anak menantu dan 

cucunya. Semua orang sepakat bahwa 

menantunya sangat cantik bagai bidadari. 

Akan tetapi bagi Mang Soleh, April, 

menantunya itu melebihi bidadari. Bidadari 

hanya bisa kau temui saat di surga, pikirnya. 

Sedang malaikat selalu ada mendampingimu 

walau kau tak melihatnya.

Di rumah, Nur, adik Pendi, tengah 

menjemur kain di pekarangan samping. 

Telekung-telekung berderet bersama kain-

kain sarung. “Banyak sekali telekung dan 

sa r ungnya ,  Nu r ? ”  tanya  Apr i l .  Nu r 

mengatakan bahwa itu adalah milik masjid. 

“Masyaallah, besar pahalamu, Nur,” 

puji iparnya. 

“Biar kubantu.” 

“Istirahat sajalah dulu, Kak. Malam 

nanti mau tarawih, kan? Kalau Haji Salam 

imamnya, dia pasti membaca surat-surat 

panjang,” kata Nur sambil tertawa.

 “Baguslah itu. Biar khusyuk salatnya,” 

sela Pendi sambil meraih tali timba dan 

mengulurkannya ke dalam sumur. 

“Letih berdiri, Bang. Belum lagi anak-

anak bising.”

Mang So leh  yang mendengar 

percakapan anak menantunya itu bersungut-

sungut sambil mengambil sisa nasi berikut 

keraknya di periuk.“Aku sudah katakan pada 

pengurus masjid supaya melarang anak-anak 

m a s u k .  M e n g g a n g g u  s a j a , ”  I a 

menghamburkan nasi sisa dan kerak pada 

ayam-ayamnya. Serta-merta ayam-ayam itu 

berebutan mematuk makanan yang ditebar 

tuannya.

Pendi memegang tali timba seraya 

memandang istrinya yang juga terpaku 

menatapnya. Sejurus kemudian, April 

membawa anaknya yang terlelap ke dalam 

kamar. Pendi menarik timba penuh air dan 

menghasilkan suara berdecit-decit. Ia 

mendongak menatap langit. Matahari 

semakin tinggi. 

     

**************

Kipas angin di pojok kamar itu tampak 

menyedihkan. Baling-balingnya berputar 

berat, meraung-raung dengan gerakan 

lambat. Sementara angin dari balik jendela 

kayu di bagian timur kamar seolah macet 

parah. April mengusap-usap punggung 

anaknya yang terlelap di ranjang besi. Bayi 

itu demikian pulas seolah suara berisik kipas 

angin adalah nyanyian tidur. 

“Perempuan lebih baik salat di rumah,” 
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memeriksa ke jemaah perempuan.

Rakaat kedua berakhir, Sabrina 

berlari di depan saf pertama jemaah 

perempuan. Ia melompat-lompat dengan kaki 

gemuknya la l u  te r i n jak  u j ung  gaun 

panjangnya. Anak itu terjatuh tetapi tak 

menagis.

“Anak pintar,” puji ibu-ibu di saf 

depan. “Anak-anak selalu di l indungi 

malaikat.”

“ M a l a i k a t  m a s j i d , ”  s a m b u n g 

perempuan tua yang wajahnya tadi diraba 

Sabrina. Kebun bunga di hati April semakin 

bermekaran.

 Akan tetapi, mertuanya semakin 

gel isah. Sebagai marbut ,  ia merasa 

terpanggil untuk memeriksa apa yang terjadi, 

apalagi Imam Salam mulai melirik dari 

tempatnya. 

 Lelaki tua itu keluar dari pintu depan, 

mengitari sayap timur masjid dan mengawasi 

ke arah jemaah perempuan. Benar saja, cucu 

perempuannya tengah beraksi. Ia tak tahu di 

mana menantu perempuan dan anak 

gadisnya berada. Semua tampak sama 

dalam telekung serba putih.

 Tiba-tiba ia mendengar suara orang 

mengobrol di bawah tangga. Mang Soleh 

menuju tangga. Benarlah, gerombolan bujang 

tanggung sedang bercakap sambil mengisap 

rokok. Lengkap sudah, emosinya sempurna 

bertahta.

 Ketika ia menuruni tangga untuk 

melampiaskan emosinya pada gerombolan 

ahli isap itu, tiba-tiba cucunya berlari ke 

arahnya sambil bersuara,” Athu... Athu...”

Mang Soleh terperangah. Jemaah perempuan 

pun menoleh ke arahnya dan Sabrina. Apakah 

cucunya bermaksud memanggilnya dengan 

kata atuk? Itu adalah kata pertamanya! Mang 

Soleh terpesona.

 Kaki-kaki mungil yang montok itu terus 

berlari dengan tubuh oleng. Tiba-tiba bocah 

itu terjerembab lantaran terinjak ujung 

gaunnya dan dalam sekejap meluncur dari 

pagar  balkon masjid. Mang Soleh terkesiap 

dan reeks berteriak, ”Ya Allah, cucuku!” Para 

jemaah perempuan menjerit. April dan Nur 

menghambur ke luar dengan histeris. Bocah 

perempuan itu melayang sesaat. Gaun 

hijaunya melambai langsai di udara. Di 

bawahnya, tepat di ujung tangga, Ican, salah 

seorang anggota gerombolan bujang 

tanggung yang sering disebut Mang Soleh 

sebagai ahli isap, menyambut dengan tangan 

terbuka.

      

Sungailiat, 6 April 2022

nyet-yet: penganan/kue khas Bangka serupa 

ongol-ongol dengan karamel atau gula merah

Ketam remangok: ketam dari rawa-rawa

Atuk: kakek
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batita. Selama ini anak- anak yang ikut ke 

masjid paling muda berusia 5 tahunan. Ia tak 

bisa membayangkan betapa repotnya salat 

berjemaah sambil mengasuh bayi dan yang 

lebih tak bisa ia bayangkan adalah reaksi 

ayahnya jika tahu cucunya meramaikan masjid 

yang dijaganya.

 “Insyaallah ayah tak akan tahu,” bisik 

April yakin.

 Nur tersenyum kecut. Di kampung 

mereka, semua orang saling mengenal dan 

berita lebih cepat menyebar ketimbang hoaks 

di media sosial. Tak perlu menunggu esok hari 

bagi ayahnya untuk mengetahui keberadaan 

cucu kesayangannya dalam masjid.

 Benar saja. Di ruang salat khusus 

jemaah perempuan yang hanya dibatasi tabir 

dengan jemaah laki-laki, keberadaan 

Sabrina segera menarik perhatian. Ia sangat 

menggemaskan. Banyak yang menyukainya, 

tetapi ada pula yang menatap sinis. April 

menabahkan hati. Bukankah 

sudah biasa ia mendapat 

perlakuan serupa di tempat 

berbeda?  Ju s t r u  i n i lah 

perjuangan dakwahnya. 

 Saat salat isya, bocah 

perempuan itu masih tenang. 

S e m e n t a ra  a n a k - a n a k 

perempuan di belakang 

melambai-lambaikan tangan 

memanggilnya mendekat. 

Saat tausiah sebelum tarawih, 

Sabrina mulai tak betah. Ia 

berjalan tertatih membawa 

tubuh montoknya. Jemaah perempuan 

menjawil-jawil pipinya. Sesaat ia berhenti di 

dekat perempuan tua, memperhatikan wajah 

penuh keriput dengan antusias lalu meraba-

raba wajah itu. Yang lain menahan tawa 

dengan bibir tersenyum rapat dan bahu 

terguncang. Perempuan tua itu mencium pipi 

gembul Sabrina. Ibunya tersenyum bangga.

 Masuk salat tarawih, anak itu semakin 

menjadi. Ia berlarian dan berceloteh. Kadang 

berhenti di hadapan jemaah yang sedang 

rukuk. Menyaksikan gerakan demi gerakan 

dengan penuh ketertarikan. Kemudian 

berjalan lagi. Ia bagai inspektur yang 

memeriksa barisan prajurit. Anak-anak 

perempuan di belakang pun tak dapat 

menahan tawa.

 Sementara itu, Pendi tampak cemas di 

antara jemaah laki-laki. Suara Sabrina jelas 

terdengar. Ia sengaja mengambil saf di 

belakang ayahnya. Tak ingin dekat-dekat. 

Begitu rakaat pertama usai, Mang 

Soleh memutar-mutar kepala mencari Pendi. 

Ingin sekali Pendi bersembunyi di balik badan 

jemaah lain, tetapi tentu itu sungguh konyol. 

Untunglah suara Sabrina mereda hingga 

rakaat kedua tarawih dimulai.

Di tengah rakaat kedua, suara 

Sabrina terdengar lagi. Mang Soleh 

mengenal suara anak itu. Suara cucu 

kesayangannya! Pantas saja Pendi tak mau 

dekat dengannya. Kurang ajar! Ingin sekali ia 
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panjangnya. Anak itu terjatuh tetapi tak 

menagis.

“Anak pintar,” puji ibu-ibu di saf 

depan. “Anak-anak selalu di l indungi 

malaikat.”

“ M a l a i k a t  m a s j i d , ”  s a m b u n g 

perempuan tua yang wajahnya tadi diraba 

Sabrina. Kebun bunga di hati April semakin 

bermekaran.

 Akan tetapi, mertuanya semakin 

gel isah. Sebagai marbut ,  ia merasa 

terpanggil untuk memeriksa apa yang terjadi, 

apalagi Imam Salam mulai melirik dari 

tempatnya. 

 Lelaki tua itu keluar dari pintu depan, 

mengitari sayap timur masjid dan mengawasi 

ke arah jemaah perempuan. Benar saja, cucu 

perempuannya tengah beraksi. Ia tak tahu di 

mana menantu perempuan dan anak 

gadisnya berada. Semua tampak sama 

dalam telekung serba putih.

 Tiba-tiba ia mendengar suara orang 

mengobrol di bawah tangga. Mang Soleh 

menuju tangga. Benarlah, gerombolan bujang 

tanggung sedang bercakap sambil mengisap 

rokok. Lengkap sudah, emosinya sempurna 

bertahta.

 Ketika ia menuruni tangga untuk 

melampiaskan emosinya pada gerombolan 

ahli isap itu, tiba-tiba cucunya berlari ke 

arahnya sambil bersuara,” Athu... Athu...”

Mang Soleh terperangah. Jemaah perempuan 

pun menoleh ke arahnya dan Sabrina. Apakah 

cucunya bermaksud memanggilnya dengan 

kata atuk? Itu adalah kata pertamanya! Mang 

Soleh terpesona.

 Kaki-kaki mungil yang montok itu terus 

berlari dengan tubuh oleng. Tiba-tiba bocah 
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gaunnya dan dalam sekejap meluncur dari 

pagar  balkon masjid. Mang Soleh terkesiap 

dan reeks berteriak, ”Ya Allah, cucuku!” Para 

jemaah perempuan menjerit. April dan Nur 

menghambur ke luar dengan histeris. Bocah 

perempuan itu melayang sesaat. Gaun 

hijaunya melambai langsai di udara. Di 

bawahnya, tepat di ujung tangga, Ican, salah 

seorang anggota gerombolan bujang 

tanggung yang sering disebut Mang Soleh 
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Sungailiat, 6 April 2022

nyet-yet: penganan/kue khas Bangka serupa 

ongol-ongol dengan karamel atau gula merah

Ketam remangok: ketam dari rawa-rawa

Atuk: kakek
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batita. Selama ini anak- anak yang ikut ke 

masjid paling muda berusia 5 tahunan. Ia tak 

bisa membayangkan betapa repotnya salat 

berjemaah sambil mengasuh bayi dan yang 

lebih tak bisa ia bayangkan adalah reaksi 

ayahnya jika tahu cucunya meramaikan masjid 

yang dijaganya.

 “Insyaallah ayah tak akan tahu,” bisik 

April yakin.

 Nur tersenyum kecut. Di kampung 

mereka, semua orang saling mengenal dan 

berita lebih cepat menyebar ketimbang hoaks 

di media sosial. Tak perlu menunggu esok hari 

bagi ayahnya untuk mengetahui keberadaan 

cucu kesayangannya dalam masjid.

 Benar saja. Di ruang salat khusus 

jemaah perempuan yang hanya dibatasi tabir 

dengan jemaah laki-laki, keberadaan 

Sabrina segera menarik perhatian. Ia sangat 

menggemaskan. Banyak yang menyukainya, 
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menabahkan hati. Bukankah 

sudah biasa ia mendapat 

perlakuan serupa di tempat 

berbeda?  Ju s t r u  i n i lah 

perjuangan dakwahnya. 

 Saat salat isya, bocah 

perempuan itu masih tenang. 

S e m e n t a ra  a n a k - a n a k 

perempuan di belakang 

melambai-lambaikan tangan 

memanggilnya mendekat. 

Saat tausiah sebelum tarawih, 

Sabrina mulai tak betah. Ia 

berjalan tertatih membawa 

tubuh montoknya. Jemaah perempuan 

menjawil-jawil pipinya. Sesaat ia berhenti di 

dekat perempuan tua, memperhatikan wajah 

penuh keriput dengan antusias lalu meraba-

raba wajah itu. Yang lain menahan tawa 

dengan bibir tersenyum rapat dan bahu 

terguncang. Perempuan tua itu mencium pipi 

gembul Sabrina. Ibunya tersenyum bangga.
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 Sementara itu, Pendi tampak cemas di 
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belakang ayahnya. Tak ingin dekat-dekat. 

Begitu rakaat pertama usai, Mang 

Soleh memutar-mutar kepala mencari Pendi. 

Ingin sekali Pendi bersembunyi di balik badan 

jemaah lain, tetapi tentu itu sungguh konyol. 

Untunglah suara Sabrina mereda hingga 

rakaat kedua tarawih dimulai.

Di tengah rakaat kedua, suara 

Sabrina terdengar lagi. Mang Soleh 

mengenal suara anak itu. Suara cucu 

kesayangannya! Pantas saja Pendi tak mau 

dekat dengannya. Kurang ajar! Ingin sekali ia 



bakal bisa berburu burung dan mandi-mandi di 

sungai. Aku jadi tertarik membayangkan 

pe r t ua langan  i t u ,  sabaga imana  k i sah 

pertualangan yang pernah kutonton. Dan kini, itu 

memang terbukti. Usai sekolah setelah PR 

diselesaikan, aku dan Hana selalu riang 

bertualang di alam terbuka. Itulah salah satu 

sebab kami berdua lebih baik mengaji pada pagi 

hari ketimbang di siang hari.

Mengaji di pagi hari, juga menyenangkan 

karena usai mengaji ada tugas menimba air sumur, 

badan kami akan berkeringat tersebab tubuh 

terolah oleh gerak cepat menyelesaikan tugas 

tersebut. Lalu selekasnya pulang, mandi, sarapan, 

dan tentu saja ke sekolah. Bukan hanya aku dan 

Hana yang tugasnya menimba air di rumah guru 

ngaji kami. Semua murid laki-laki melakukan hal 

yang sama. Kami diajarkan cara bergotong-

royong, sedangkan anak anak perempuan diberi 

tugas menyapu halaman dari dedauanan pohon-

pohon yang tumbuh di sekeliling rumah. Rumah 

guru ngaji kami memang sebuah kebun yang 

banyak ditumbuhi pepohonan seperti rambutan, 

jambu, jeruk, manggis, dan lainnya. Orang di sini 

menyebut  pekarangan yang d i t umbuh i 

pepohonan buah musiman itu kelekak. 

Ketika kawan ayah bertandang ke rumah 

lalu menanyakan tempat ngajiku, setelah 

kujelaskan ia pun berkata “O, di kelekak itu,” 

se raya te r senyam-senyum mengangkat 

jempolnya, barangkali sangat setujunya dia. 

Tempatku mengaj i  i tu  memang menjadi 

pembicaraan di kalangan ayah dan teman 

temannya. Pembicaraan itu berawal dari sebuah 

tulisan di papan pengumuman yang ada di 

dinding rumah guru ngaji kami. Pertama kalinya 

tulisan itu kulihat ketika aku diantarkan oleh 

ayahku ke situ. Tulisanya sangat tak kumengerti 

“Yang datang doeloe dihajar doeloe, yang datang 

doedi dihajar doedi”.

Awalnya, aku tak ambil pusing dan tak 

pernah menanyakan arti tulisan tersebut ke 

ayahku. Menurut pikiranku, itu barangkali 

s emacam  s emboyan  sa ng  gu r u  nga j i , 

sebagaimana sebuah tempat pelatihan silat atau  

mengaji. Anak-anak yang mengaji di sana pun tak 

ada yang menghiraukan tulisan itu. Hanya 

kalangan sebaya ayahku yang merasa hirau, 

tepatnya tergelitik ketika membicarakan tulisan 

itu. Tentu saja aku tak sopan ikut nimbrung 

membincangkan itu di saat ayah dan temannya 

sedang berkelakar. Aku sudah terbiasa tidak 

menguping pembicaraan orang lain yang bukan 

urusanku, sehingga mengenai tulisan itu aku pun 

tak ambil peduli.

Lambat laun, setiap hendak pulang 

mengaji, aku selalu tertoleh ke tulisan di papan 

kecil tertempel di dinding rumah guru ngaji itu. 

Kemudian  aku catat secara diam-diam di sebuah 

kertas yang sebelumnya telah kusiapkan dari 

rumah. Kepada ibuku, tulisan itu kuberikan dan 

memohon minta diartikan.

I b u k u  p u n  t e r s e n y u m - s e n y a m 

membacanya. 

“O, jadi dirimu belum tahu ya,” tandas 

Ibuku, “tentu saja generasimu tak paham bahasa 

Indonesia ejaan lama ini, generasi kakekmu yang 

seusia guru ngajimu itu, dulunya memakai tulisan ini 

ketika mereka masih belajar di sekolah rakyat.”

“Apa artinya tulisan itu, Bu?”

“Artinya, yang datang duluan akan 

diajari duluan, yang datang belakangan akan 

diajari belakangan, bukan dihajar dengan 

bogem, dan doedi itu bukan nama orang, tapi 

bahasa Belitung yang artinya paling belakangan. 

”

“Ooo!”                     

5 September 2022
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Mengaji
di Belitung

“Sur, Surya,” suaranya begitu khas 

memanggil namaku. Selalu terdengar jelas 

melintasi sunyi di setiap usai subuh. Begitu pintu 

kubuka, Hana sudah 

berada di depan pagar 

r umah.  D ia tentunya 

sudah salat Subuh di surau 

dekat rumahnya di ujung 

kampung.  Aku  sa la t 

bersama ayah dan ibu di 

rumah karena surau cukup 

jauh dari rumah kami. 

H a n a   s e l a l u 

menjemputku jika kami 

hendak menuju tempat 

penga j ian ,  l e taknya 

lumayan jauh di kebun 

ujung kampung kami.

Saban usai subuh, 

kami jalan kaki menuju 

tempat pengajian. Pagi tentu masih gelap, namun  

sudah terbiasa buat kami, termasuk mengalahkan 

hawa dingin. Hanya apabila hujan kami boleh 

absen dan  digantikan pada siang hari setelah 

usai sekolah. Aku dan Hana memang diberi 

giliran mengaji pada pagi hari. Itu karena usai 

mengaji, kami diberi tugas oleh guru ngaji untuk 

menimba air di sumur lalu dipindahkan dengan 

ember ke bak air penampungan buat mandi dan 

mencuci. Itulah tugas kami. Barangkali itu ongkos 

kami  mengaj i ,  karena sewaktu  ayahku 

menitipkanku buat belajar di sini, sang guru ngaji 

menolak pembayaran ongkosnya. Semua murid 

yang mengaji di sini gratis. Beda dengan ketika 

aku masih di Jakarta. Begitulah yang kudengar 

dari pembicaraan ayah ibuku saat mereka 

terkesan dengan guru ngaji yang di sini. 

Tahun 1977, di kelas tiga sekolah dasar, 

aku sudah di Belitung karena kerja ayahku 

dipindahtugaskan oleh perusahaannya. Semula 

aku tak mau ikut, karena kudengar Belitung 

adalah pulau terpencil. Kata orang, kotanya sepi, 

bukan seperti Jakarta di mana aku lahir dan juga 

telah banyak memiliki kawan bermain. Namun 

kemudian kudengar nasehat pamanku yang 

rupanya pernah ke Belitung. Katanya di sana, aku 
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seusia guru ngajimu itu, dulunya memakai tulisan ini 

ketika mereka masih belajar di sekolah rakyat.”

“Apa artinya tulisan itu, Bu?”

“Artinya, yang datang duluan akan 

diajari duluan, yang datang belakangan akan 

diajari belakangan, bukan dihajar dengan 
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memberi kebebasan ruang, tempat dan waktu 
yang mendeskripsikan materialisme, serta 
kemampuan dalam memahami dialektika dan 
logika untuk mencari akibat  atas sebab 
dengan bukti dan eksperimen yang cukup 
melalui pengamatan yang objektif. Jadi, 
membaca tidak hanya sekadar menjadi 
kegemaran baginya, melainkan sebagai 
bentuk pemahaman yang mendalam tentang 
literasi, bahwa apa yang dilihat harus 
diketahui ,  apa yang diketahui harus 
dimengerti, apa yang dimengerti harus 
dipahami, dan apa yang dipahami harus 

dilakukan.
Literasi di Bangka Belitung

Menilik lebih jauh kondisi literasi di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sri 
mengungkapkan pandangannya terhadap 
minat baca masyarakat Bangka Belitung yang 
dirasa sudah cukup baik namun tetap 
memerlukan peningkatan dari berbagai 
aspek terutama motivasi untuk membaca. 
Tentu tidak cukup dengan  pemberian motivasi 
saja, melainkan perlu adanya inovasi dan 
fasilitasi yang harus dikomunikasikan dengan 
berbagai pihak. Mulai dari lingkungan yang 
paling berpengaruh, yaitu lingkungan 
keluarga. Menurutnya, meskipun merupakan 
unit terkecil dalam masyarakat, namun 
keluarga adalah lingkungan yang paling 
dekat dengan diri tiap anak. Melalui ikatan 
yang terjalin antara ayah, ibu, dan anak, 
maka pembekalan literasi di dalam keluarga 
semakin besar pengaruhnya. Terutama bagi 
seorang ibu yang berperan terhadap pola 
mendidik anak dalam keluarga, tentunya 
harus menjadi contoh bagi anaknya dalam 
menerapkan budaya membaca. Tidak hanya 
lingkungan keluarga saja, peningkatan literasi 
juga diperlukan dari masyarakat, dunia 
pendidikan, bahkan media massa. Sri 

berharap semua lini dapat berperan dalam 
mengembangkan l i teras i  d i  Prov ins i 
Kepulauan Bangka Belitung. 

Secara fasilitas, kebutuhan literasi di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun dinilai 
sudah cukup baik meskipun tetap memerlukan 
peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas. 
Banyak perpustakaan yang tersebar hampir 
di seluruh desa, bahkan di beberapa titik 
dibuat pojok baca untuk menarik minat 
membaca masyarakat. Namun, ketersediaan 
fasilitas literasi ini juga harus didukung dengan 
pengoptimalan fungsi dari perpustakaan dan 
pojok baca itu sendiri. Oleh sebab itu, 
diperlukan program dan inovasi yang menarik 
untuk menghidupkan kembali antusiasme 
masyarakat dalam membaca.

Program Bunda Literasi
U n t u k  m ew u j u d k a n  t e k a d nya 

menggalakkan kembali budaya literasi di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai 
Bunda Literasi, Sri merancang berbagai 
program yang dapat mendukung tumbuhnya 
minat baca masyarakat Bangka Belitung. 
Program tersebut di antaranya, yaitu 
mengampanyekan Gerakan Nasional Gemar 
Membaca dengan menjadi pembicara atau 
narasumber dalam bentuk seminar, sosialisasi, 
diskusi, dan lokakarya yang berkaitan 
dengan peningkatan gemar membaca. 
Gerakan ini merupakan gerakan terbuka 
untuk berbagai kalangan baik secara 
langsung maupun melalui media. Selanjutnya, 
yaitu menjadikan diri Bunda Literasi sebagai 
gur  dan ro le  mode l  pembudayaan 
kegemaran membaca di Bangka Belitung. Hal 
ini tentu saja penting dilakukan karena 
m a s ya r a k a t  t e r u t a m a  a n a k - a n a k 
membutuhkan gur yang dapat mereka 
jadikan panutan dalam membiasakan diri 
mereka untuk membaca. Kehadiran Bunda 
Literasi diharapkan dapat menginspirasi 
anak-anak agar mereka tidak malas 
membaca karena membaca tidak hanya 
menambah pengetahuan tetapi juga mampu 
menjadikan diri sebagai pribadi yang memiliki 
pemikiran yang luas, kritis, dan terbuka.

Selain itu, program yang dilaksanakan 
oleh Bunda Literasi adalah bersinergi dengan 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. Kerja sama ini 
dilakukan dalam rangka menyukseskan 
program literasi untuk kesejahteraan dengan 
pemberdayaan  masyarakat  me la lu i 
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“ Hanya keranjang ilmulah yang semakin 
kita isi ternyata semakin tidak penuh”.

Begitulah kalimat yang dikatakan Sri 
Rahayu Mulya Naziarto ketika dirinya 
mengungkapkan betapa pent ingnya 
membaca. Sejak dikukuhkan menjadi Bunda 
Literasi Provisi Kepulauan Bangka Belitung, Ia 
merasa memiliki amanah baru dalam 
m e n y o s i a l i s a s i k a n  d a n  m e m o t i va s i  
masyarakat Bangka Belitung untuk gemar dan 
mencintai budaya membaca. Baginya, 
menjadi Bunda Literasi tidak hanya sekadar 
gelar, tetapi juga merupakan sebuah 
tanggung jawab besar yang diberikan 
kepadanya dalam hal meningkatkan 
pengembangan program budaya dan minat 
baca, baik keluarga maupun masyarakat, 
serta pemberdayaan terhadap pemanfaatan 
perpustakaan sebagai gudang ilmu untuk 
memberi fungsi edukatif, fungsi informatif, 
fungsi riset, dan penelitian. Oleh sebab itu, Ia 
memiliki tekad yang sangat besar untuk 
mengampanyekan kembali budaya gemar 
membaca, dimulai dari tingkat keluarga.

Komitmen untuk Literasi

Selain mendapatkan amanah sebagai 
Bunda Literasi, Sri, saat ini juga menjabat 
sebagai Ketua DWP Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung dan sebagai ASN salah satu 
instansi di Pemerintah Provinsi Bangka 
Belitung. Di tengah rutinitas dan kesibukan 
yang Ia jalani sehari-hari, ternyata sama 
sekali tidak menghalangi perannya sebagai 

seorang Bunda Literasi, justru kesehariannya 
t e r s eb u t  s e m a k i n  m e n d u k u n g  d a n 
menginspirasi dirinya agar menjadi Bunda 
Literasi yang lebih giat mengampanyekan 
literasi sebagai budaya membaca di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. Sri sadar betul, 
bahwa amanah yang Ia emban sekarang 
memiliki pengaruh yang cukup besar untuk 
menghidupkan kembali geliat literasi di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Langkah strategis yang Ia terapkan 
sebagai Bunda Literasi adalah menjadi 
motivator, inisiator, komunikator, dan 
fasilitator bagi masyarakat dalam aspek 
minat dan kegemaran membaca terutama 

untuk kemudahan akses literasi dalam dunia 
maya. Di zaman serba internet seperti 
sekarang, masyarakat tentunya akan semakin 
sering berselancar di dunia maya, dari yang 
sekadar mencari hiburan hingga yang mencari 
informasi. Maka, kebutuhan tersebut harus 
difasilitasi dengan menyajikan bahan literasi 
yang menarik dan bermutu di dunia maya. 
Selain itu, Ia juga siap menjadi pembimbing 
dalam hal mengontrol lingkungan keluarga 
dan masyarakat untuk mewujudkan anak didik 
yang lebih fokus dalam proses belajar 
membaca, baik secara induktif maupun 
deduktif. Anak didik yang sudah mencintai 
literasi sejak dini, pastilah akan tumbuh 
menjadi anak yang berwawasan luas dan 
mampu berpikir kritis, sehingga akan 
membantunya dalam mengikuti kegiatan 
belajar mengajar di sekolah.
 Selain aktif mengajak masyarakat 
Bangka Belitung untuk membaca, Lily, 
panggilan akrab Sri juga selalu memotivasi 
dirinya untuk giat membaca. Tidak hanya untuk 
memperkaya pengetahuan, Ia juga selalu 
mencari bacaan yang dapat menginspirasi 
dirinya. Seperti saat ini, Sri sedang senang-
senangnya membaca Madilog. Menurutnya, 
buku karya Tan Malaka tersebut sangat 
menginspiras i  d i r inya untuk semakin 
memperluas pemahaman tentang bagaimana 
mengolah cara berpikir yang benar. Buku 
tersebut juga mengajak dirinya untuk 
mengasah kemampuan tentang bagaimana 

Semangat Bunda Literasi 
Galakkan Literasi 

di Bangka Belitung

Semangat Bunda Literasi 
Galakkan Literasi 

di Bangka Belitung
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memberi kebebasan ruang, tempat dan waktu 
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literasi, bahwa apa yang dilihat harus 
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anak-anak agar mereka tidak malas 
membaca karena membaca tidak hanya 
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SELAGI ADA KEMAUAN, 
SEMUA PASTI BISA

Enggal Ganusa Satrio Piningit, atau sering 

dipanggil Enggal, lahir di Manggar, 7 Oktober 

1999. Ia tinggal di Mancung, sebuah desa di 

Kecamatan Kelapa, berjarak satu setengah 

jam dari Muntok, Bangka Barat. Ia merupakan 

alumnus SMA Negeri 1 Kelapa. Pada tahun 

2021, ia menyelesaikan Pendidikan Diploma IV 

Prodi Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, Institut Pemerintahan Dalam 

Negeri (IPDN). Saat ini, dia berprofesi sebagai 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, 

dan Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung.

Ia merupakan pribadi yang kurang berminat 

dalam bidang olahraga sehingga permainan 

bola kaki adalah hal yang paling dihindarinya. 

Jadi, ia mengaktualisasikan diri melalui 

pengalaman lain dan belajar dengan sungguh-

sungguh. Enggal membuktikannya dengan 

menjadi peringkat satu di kelasnya. Setelah itu, 

ia mulai memberanikan diri berprestasi di luar 

kelas. Pada jenjang SMA, ia senang dengan 

sika dan mengikuti Olimpiade Siswa Nasional 

(OSN) Fisika SMA. Berkat usaha dan guru 

pembimbingnya, ia berhasil meraih juara 2 

tingkat provinsi tahun 2016. Selain itu, Enggal 

juga mengenal ilmu kepariwisataan melalui 

kontes pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat 

2016 dan dia menyabet predikat runner up 2 

bujang. Prestasi lainnya adalah juara 2 Lomba 

Cerdas Cermat 4 Pilar Bangka Barat.

Kemudian, ia melanjutkan studi di IPDN Kampus 

Jatinangor, sebuah studi lanjutan pilihan 

sekaligus mengasah kemampuan karena 

sangat berbeda dengan bidang yang ia sukai. 

Berpendidikan dengan rutinitas yang padat di 

IPDN lantas tidak membuat tekadnya menyusut 

dan menghilang. Justru, sebagian besar 

pengalamannya lebih banyak ke organisasi. 

Uniknya, dalam menempuh pengalaman di 

kampus, ia menyebutnya sebagai upaya 

“pelarian posit if ” dari rut initas yang 

membosankan menurutnya. Ia pernah 

tergabung dalam Tim IPDN Peduli Bencana 

Kampus Sulawesi Utara 2018, menjabat 

sebagai Sekretar is  Dinas Pendidikan 

Manggala Korps Praja 2020--2021, dan 

menjadi pemapar jurnal laporan akhir miliknya 

di International Conference of Social Science, 

Humanity, and Technology (ICoSSTech) oleh 

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) secara 

daring 2021. Bagi Enggal, pengalaman di luar 

pembelajaran kuliah telah memperkaya 
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pendampingan pelatihan-pelatihan dan 
keterampilan bagi masyarakat. Melalui 
program ini, masyarakat betul-betul diajak 
berperan aktif untuk mengembangkan minat 
mereka agar minat tersebut dapat diarahkan 
dan disalurkan ke bentuk yang lebih positif. 
Hal ini terntu saja akan membantu masyarakat 
dalam mengoptimalkan kemampuan mereka. 
Selain bersinergi dengan Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung, Bunda Literasi juga membuka kerja 
sama dengan lintas instansi pemerintah dalam 
pembudayaan kegemaran membaca bagi 
masyarakat di Bangka Belitung. Peran 
pemerintah juga tak kalah pentingnya untuk 
mengembangkan literasi di Bangka Belitung. 
Dukungan sekecil apapun dan dari pihak 
manapun sangatlah berarti demi kemajuan 
literasi di Bangka Belitung, sehingga 
diperlukan komitmen dari seluruh pihak untuk 
ber sama-sama membangun  Prov in s i 
Kepulauan Bangka Belitung yang giat 
berliterasi. 

Terakhir, sebagai Bunda Literasi, Sri 
berperan aktif untuk menyukseskan program 
daerah dalam hal   menumbuhkembangkan 
kegemaran membaca melalui kegiatan 
pembudayaan kegemaran membaca 
khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. Dukungan seperti ini diharapkan 
dapat menjadi motivasi bagi masyarakat 

untuk lebih giat mengasah kemampuan literasi 
mereka.

Harapan untuk Bangka Belitung
 Bangka Belitung adalah negeri yang 
memiliki keindahan alam yang luar biasa dan 
sumber daya alam yang melimpah. Berkah 
tersebut juga semakin diperkaya dengan 
sumber daya manusia yang beragam, berasal 

dari suku yang berbeda-beda, kebudayaan 
yang berbeda pula, namun tetap rukun dan 
saling menghargai satu sama lain. Akan lebih 
baik jika hal tersebut dapat didukung dengan 
semangat literasi yang tinggi agar semakin 
banyak sumber daya manusia yang unggul, 
cerdas, dan kompeten untuk membangun 
negerinya dan mampu membawa nama 
Bangka Belitung lebih dikenal dunia luar. Bagi 
Sri, untuk mengobarkan semangat literasi 
tersebut tentu deperlukan adanya dukungan 
yg positif dari pemerintah, pustakawan, 
akademis i ,  masyarakat  dan segala 
pemangku kepentingan di Bangka Belitung, 
t e n t u n ya  m e l a l u i  p e m b e r d a ya a n 
pe rpu s t a kaan  u n t u k  men i ngka t kan 
kesejahteraan masyarakat baik tingkat 
provinsi maupun kabupaten/kota di Bangka 
Belitung. Selain itu, Sri juga berharap 
masyarakat babel semakin menyadari 
betapa pentingnya manfaat dari membaca. 
Karena semakin banyak kita membaca 
ternyata semakin banyak yang belum kita 
ketahui. Hanya keranjang ilmulah yang 
semakin diisi ternyata semakin tidak penuh.

Biodata narasumber:
Nama     : Sri Rahayu Mulya, S.AP.
Nama Panggilan : Lily
Tanggal Lahir : 22 September 1979
Pendidikan  : S1 Administrasi Publik 
Suami   : Dr. Drs. Naziarto, S.H., M.H.
Motto Hidup  :Jangan pernah mempersulit 

orang lain, maka Allah Swt. 
Tuhan Yang Maha Esa akan 
memberi kemudahan di 
setiap langkahmu.
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Biodata narasumber:
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Nama Panggilan : Lily
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Pendidikan  : S1 Administrasi Publik 
Suami   : Dr. Drs. Naziarto, S.H., M.H.
Motto Hidup  :Jangan pernah mempersulit 

orang lain, maka Allah Swt. 
Tuhan Yang Maha Esa akan 
memberi kemudahan di 
setiap langkahmu.



Septaviona, perempuan kelahiran 13 September 

2002 ini, lahir di Mentok, Kabupaten Bangka 

Barat. Biologi adalah alasan Septa mengambil 

jurusan IPA di MAN 1 Bangka Barat. Septa sering 

mewakili madrasahnya dalam kompetisi sains 

cabang biologi terintegrasi. Mengejar mimpi 

menjadi seorang tenaga pendidik dengan 

menempuh pendidikan S-1 di IAIN Syaikh 

Abdurrahman Siddik Bangka Belitung pada 

program studi Pendidikan Agama Islam. Selain 

bermimpi menjadi seorang tenaga pendidik, 

praktisi wicara publik yang profesional juga 

menjadi impian yang berusaha ia wujudkan. Ia 

Akrab disapa Septa atau Yona, ia juga aktif 

dalam berbagai organisasi internal kampus dan 

tercatat menjadi bagian dari Forum Mahasiswa 

Bidikmisi dan KIP-K. Sebagai satu dari jutaan anak 

muda Indonesia yang ingin bergerak dan 

memajukan sesama, pada tahun 2016, ia terpilih 

sebagai juara 1 Duta Sanitasi dan mewakili 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tingkat 

nasional. Selanjutnya,  tahun 2019, ia berhasil 

terpilih menjadi Dayang Kabupaten Bangka Barat 

yang bertugas mempromosikan pariwisata dan 

budaya yang ada di Bangka Barat. Ketertarikan 

Septa pada bahasa, sastra, dan wicara publik 

sudah ada sejak kecil. Septa kecil tidak bisa tidur 

bila belum dibacakan sebuah cerita. Lomba 

pertama yang ia ikuti saat duduk di sekolah dasar 

adalah lomba bercerita. Ini merupakan pertama 

kalinya ia tampil di hadapan publik. Meskipun 

gagal mewakili sekolahnya di tingkat provinsi, 

lomba ini menjadi tambahan motivasi untuk ia terus 

belajar dan berkarya. Selain itu, ia juga sering 

mengikuti perlombaan pidato, da'i, penyuluh, dan 

tentu saja bercerita, baik dalam bahasa Indonesia 

Ingin Menjadi Bagian 
dalam Penyelesaian 

Problematika Kebahasaan
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dir inya dengan wawasan dan dapat 

didistribusikan kepada teman-teman di 

kampus.

Setelah lulus IPDN, ia ditempatkan di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dengan status 

CPNS.  Tentu  sa ja ,  pengetahuan dan 

keterampilan di kampus belum mampu 

menunjang kebutuhan di lapangan yang 

membuatnya harus mendalami ilmu lain, yakni 

kemampuan berbicara di depan umum, 

wawasan literasi, penulisan artikel/opini 

publik, dan penjenamaan diri. Ia yakin 

kemampuan tersebut dapat berguna dalam 

jangka panjang, khususnya di dunia birokrasi 

dan pengembangan dir i .  In i lah yang 

menjadikan dirinya berani mengikuti pemilihan 

Duta Bahasa Provinsi kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2022.

Meskipun bukan terlahir dari jurusan bahasa 

dan aktivis literasi, ia yakin bahwa selagi ada 

kemauan untuk menjadi yang terbaik, semua 

orang pasti bisa. Ia sempat berada di situasi 

yang cukup merepotkan karena masa Pelatihan 

Dasar (Latsar) CASN Ber-AKHLAK secara 

daring masih berlangsung, bersamaan dengan 

waktu pelaksanaan Santiaji Duta Bahasa 

Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun begitu, 

ia terus berusaha menampilkan yang terbaik di 

setiap sesinya. Berkat usaha dan doa dari 

semua yang mendukungnya, Enggal dan 

Septaviona terpilih sebagai Pemenang 1 Duta 

Bahasa Bangka Belitung Tahun 2022.

Menjadi Duta Bahasa berarti harus memahami 

bawah bahasa Indonesia merupakan identitas 

utama yang digunakan dengan bangga oleh 

masyarakat. Bukti kebanggaan tersebut bukan 

sekadar nilai A pada pelajaran bahasa 

Indonesia, tetapi tentang taat aturan, baik 

dalam tuturan maupun tulisan. Namun, dalam 

prakt iknya,  mas ih  banyak di temukan 

p e n g g u n a a n  b a h a s a  a s i n g  s u d a h 

menyelingkuhi bahasa utama mereka, yakni 

sumpah untuk menjunjung tinggi bahasa 

persatuan, bahasa Indonesia. Hal ini bisa kita 

jumpai pada percakapan bahasa slang, 

pelabelan produk, menu makanan di kafe, dan 

lain-lain sehingga generasi muda memandang 

sebelah mata pentingnya mengutamakan 

Bahasa Indonesia. 

Fakta inilah kemudian mendorong kami untuk 

menyusun program kerja (krida) Duta bahasa 

2022 dengan menciptakan Permainan Aplikasi 

Android bernama Padanan Kata Istilah Asing 

(Pakisa). Tujuan inovasi ini adalah memberikan 

a k s e s  m e d i a  b e l a j a r  p r a k t i s  d a n 

menyenangkan bagi generasi milenial dalam 

mengenal padanan kata Bahasa Indonesia 

yang diistilahkan dengan bahasa asing. 

Setelah itu, kami mengajak generasi 

muda untuk membiasakan istilah 

tersebut dalam kehidupan sehari-

hari. Melalui koordinasi dengan Kantor 

Bahasa Kepulauan Bangka 

Belitung, peluncuran aplikasi 

permainan Pakisa disambut 

baik oleh siswa SMAN 2 

Pangkalpinang dan SMAN 1 

Pud i ng  Be sa r.  Mereka 

antusias dan memberi ulasan 

positif terhadap gim daring ini. 

Tidak berhenti di situ, kami 

menganjurkan aplikasi ini juga 

diunduh warganet di Play Store. 

Harapan Enggal dan kawan-

kawan Ikatan Duta Bahasa 

Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, langkah sederhana ini 

dapat menyongsong pemulihan 

rasa cinta berbahasa Indonesia 

secara perlahan.
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Seiring dengan maraknya kegiatan 

literasi, komunitas literasi pun bermunculan, 

termasuk di Bangka Belitung. Di tengah 

maraknya komunitas-komunitas literasi itu, 

masih sedikit yang menyasar anak-anak 

sebagai anggotanya. Di antara yang sedikit 

tersebut, tak satu pun yang menetapkan sastra 

sebagai dasar dan tujuannya.

Komunitas Literasi Anak Lebah 

(selanjutnya biasa disingkat LIRA Lebah) 

adalah satu-satunya komunitas khusus untuk 

anak-anak yang menetapkan sastra sebagai 

dasar dan tujuannya. Yang dimaksud 

bertujuan sastra adalah menyiapkan para 

anggotanya yang terdiri dari anak-anak usia 

4 hingga 12 tahun untuk kelak tumbuh menjadi 

peminat, penikmat, dan pelaku sastra di tanah 

air.

Komunitas LIRA Lebah didirikan 

pada 1 Januari 2022 di Pemali, Kabupaten 

Bangka Induk  esuai namanya, lambang . S

komunitas ini berupa karikatur lebah. Lebah  

dipilih sebagai nama komunitas dengan 

harapan para anggotanya 

tumbuh seperti hewan lebah 

yang menjadikan sar i 

bunga dar i  tumbuhan 

t e r b a i k  s e b a g a i  

makanannya (dalam hal ini 

bacaan -bacaan   a tau

k e g i a t a n - k e g i a t a n 

bermanfaat ebah juga ). L

memproduksi sesuatu yang 

b e r m a n f a a t  d a n 

berkhasia untuk manusia. t 

Diharapkan bahwa anggota komunitas ini 

nantinya akan menghasilkan karya sastra 

terbaik untuk Bangka Belitung.

K yang dilakukan egiatan-kegiatan 

di komunitas ini lebih berfokus pada kegiatan 

sastra (anak). Dalam pertemuan rutin setiap 2 

kali seminggu pada Jumat (untuk usia 

PAUD/TK) dan Sabtu (untuk usia SD), anak-

anak diajak membaca mendengar  atau 

pembacaan buku-buku cerita, diskusi 

sederhana tentang buku cerita/cerpen anak, 

latihan menulis cerita, latihan membaca puisi, 

berpantun, bercerita (dalam 3 bahasa), 

KOMUNITAS LIRA
LEBAH

Komunitas Literasi Anak Lebah
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maupun bahasa Inggris. Septa sangat gemar 

bercerita. Kegemaran ini mengantarkan ia sebagai 

harapan 1 dalam kompetisi Story telling  pada 

Pekan Kreativitas Mahasiswa PTKIN tingkat 

Regional Pulau Sumatera tahun 2020 dan 30 besar 

kompetisi Story telling pada Olimpiade Agama, 

Sains, dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

tingkat Nasional tahun 2021.

Tahun 2022 adalah tahun yang mengejutkan bagi 

Septa. Sejak tahun 2019 Duta Bahasa adalah salah 

satu tujuan yang ingin dicapai, terkendala pada 

usia dan status yang masih pelajar membuat Septa 

menunda impian itu. Mengikuti dan mencari tahu 

pemilihan Duta Bahasa melalui media sosial adalah 

cara untuk menghibur diri dengan harapan suatu 

saat ia bisa berada pada posisi itu. Pada akhirnya, 

tahun 2022 adalah tahun di mana Septa berhasil 

berada di posisi yang ia harapkan. Duta Bahasa 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi gelar 

yang Septa sandang di tahun ini.

Keinginan Septa menjadi Duta Bahasa bukan tanpa 

alasan. Tinggal di kampung yang relatif jauh dari 

perkotaan membuatnya paham betul kondisi 

penggunaan bahasa masyarakat yang ternyata 

tidak lancar berbahasa Indonesia. Fenomena 

bahasa Inggris yang menakutkan bagi masyarakat 

terutama anak-anak, bahkan kesan yang timbul 

saat berbahasa Indonesia adalah “orang Jakarta”. 

Berada pada lingkup kampus yang ternyata tidak 

jauh berbeda dengan keadaan di kampung tempat 

Septa tinggal akhirnya membuat Septa berani 

untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan Duta 

Bahasa. 

Duta Bahasa adalah tempat yang tepat bagi Septa 

untuk berbagi dan menjadi bagian dalam 

penyelesaian problematika kebahasaan yang ada. 

Meskipun telah terpilih sebagai Duta Bahasa, Septa 

paham betul, bahwa apa yang ia 

jalankan saat ini bukanlah hal 

yang  m udah .  Pemb ia saan 

penggunaan bahasa Indonesia di 

ruang publik dengan baik dan 

b e n a r ,  k a i d a h - k a i d a h , 

meminimal isasi  penggunaan 

c a m p u r  k o d e ,  a t a u p u n 

melestarikan bahasa daerah tidak 

bisa tercapai dalam sekali tepuk. 

Namun, Ia percaya bahwa apa 

pun itu selalu mulai dari diri sendiri. Ia akan selalu 

berusaha dan belajar. Septa bersama dengan 

Enggal serta teman-teman dari Ikatan Duta Bahasa 

terus mengusahakan realisasi krida untuk 

penggunaan bahasa dan literasi yang lebih baik di 

Bangka Belitung.

Pemenang I Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022, Enggal Ganusa Satrio Piningit dan Septa Vionna
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Pemenang I Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022, Enggal Ganusa Satrio Piningit dan Septa Vionna



tertentu yang tak dikuasai anggota 

komunitas  di bidang tarik suara. , misalnya

Saat ini  tercatat ada  Sahabat Lebah , tiga

dan ketiganya penyanyi cilik.merupakan 

Pengurus komunitas ini adalah orang 

tua para anggota. Saat ini, komunitas 

dipimpin oleh Vina Agustin (Bunda Kaysan) 

sebagai ketua, Tri Herdayanti (Bunda Zaza) 

sebagai sekretaris, Firliyanti (Bunda Aga) 

sebagai bendahara, dan Ibu Tri Suryani 

sebagai humas. Secara umum, komunitas ini 

diasuh oleh Ira Esmiralda sekaligus sebagai 

pendirinya.

Setelah berjalan hampir  tahun, satu

saa t  i n i  bebe rapa  anggo ta  m u la i 

menunjukkan potensi dan prestasi. Di 

antaranya Kaysan Ahyan Fadil dan Zakia 

Minang Ayu sebagai penyiar cilik tetap di RRI 

Sungailiat  membawa  acara Pelangi  yang kan

Anak di Pro 1. Selain itu, Kaysan kerap 

memenang  lomba membaca puisi dan kan

bercerita tingkat kabupaten dan provinsi.  

Zakia Minang Ayu  lomba juga menjuarai

bercerita, pidato, dan menulis cerpen anak 

tingkat provinsi. Dalam waktu dekat, sebuah 

dongeng fabel tentang binatang langka khas 

Babel yang ditulis Zakia inang Ayu juga M

akan diterbitkan dalam bentuk antolo i g

be r sama  o l e h  s ebuah  pene rb i t  d i 

Yogyakarta. Selain keduanya, ada pula 

Argia Naya Anjani yang pernah  menjuarai

lomba membaca puisi dan bercerita di 

tingkat kabupaten dan provinsi.

L I R A  L e b a h  b e r h a r a p 

keberadaannya bisa ikut memberi warna 

dalam geliat literasi secara umum dan sastra 

khususnya di Bangka Belitung. Diharapkan 

juga komunitas ini menjadi salah satu wadah 

bagi persemaian pelaku sastra di bumi 

Serumpun Sebalai dan di tanah air. Untuk itu, 

perhatian dan dukungan nyata dari instansi 

terkait dan masyarakat luas sangat 

dibutuhkan. LIRA Lebah juga terbuka untuk 

bekerja sama dengan pihak mana pun 

selama bertujuan baik dan tidak mengikat. 
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membawakan acara dan lain-lain. Komunitas 

ini juga sesekali mengadakan pementasan 

sastra khusus untuk anak-anak atau diundang 

mengisi acara-acara tertentu. 

Sesekali sebagai selingan, komunitas 

juga mengadakan kegiatan di luar ruang, 

yaitu berkemah dan bertualang di alam. 

Selain itu, pelatihan melukis, membuat canva, 

herbarium kriya juga pernah dilakukan , dan 

dengan mendatangkan pemateri yang 

menguasai bidang . Pada 8 Febuari  tersebut  

2022, LIRA Lebah me andatangani perjanjian n

kerja sama dengan RRI Sungailiat Babel 

sebagai pengisi acara Pelangi Anak di 

program  1. Setiap hari Minggu, beberapa a

anggota yang sudah terlatih bertugas 

sebagai pemandu acara tersebut.

Segala pembiayaan kegiatan 

bersumber dari urunan tiap anggota. Anggota 

yang ingin bergabung membayar uang 

pendaftaran dan setiap bulan membayar 

iuran yang ditentukan bersama. Selama ini, 

komunitas belum pernah menerima bantuan 

dari pih k mana pun kecuali buku-buku a  

sebagai hadiah dari Badan Bahasa pihak 

yang pernah berkunjung.

Saat ini, anggota LIRA Lebah 

berjumlah 31 anak dengan rentang usia 4 

hingga 12 tahun. Anggota LIRA Lebah dibagi 

dalam  kategor i ,  yai tu  Lebah empat

Penggerak, Lebah, Calon Lebah, dan Sahabat 

L  ebah. Saat ini ada 13 Lebah Penggerak, 

yaitu anggota yang aktif minimal 6 bulan 

berturut-turut. Ada  Lebah, yaitu pula sepuluh

anggota yang aktif selama 2 hingga 3 bulan 

berturut-turut. Ada  Calon ebah, yaitu empat L

anggota yang baru bergabung. Ada juga 

Sahabat ebah  merupakan anggota L  yang

kehormatan, yaitu anak-anak yang sering 

mendukung kegiatan komunitas namun 

bukan/belum termasuk anggota resmi. 

Biasanya anak-anak ini memiliki talenta 
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PuisiPuisiPuisiPuisiPuisiPuisiPuisiPuisiPuisiPuisiPuisiPuisiPuisiPuisiPuisiPuisi
Fajar menyingsing, kamu tinggalkan rumah 
menuju tanjung
tempat ratapan dan harapan bertarung. Ketika 
busur waktu menunjam
ke liang hatimu yang karang, terus berterima 
pada nasib
menggerus tak habis gelombang.

Kamu paku mimpi di dinding perahu yang 
kayunya
ditebang dari dalam rimba nasibmu. Pada tiap 
sekat
antara papan-papan doa, kamu tambal 
dengan nama-nama
dengan rencana-rencana, yang kerap tak 
terkabul
karena prasangka, cuaca dan gelombang nasib 
sakal.

Kamu ruat kulit yang lekat di batang, agar urat 
kayu elok dipandang.
Kamu pilih paling kokoh untuk dipilah, agar 
tutuh tak sia ketika dibelah
agar tatah pahat pada pasak tertata, agar 
tulang dan tiang perahu tak patah
meski badai tiba tiba-tiba.

Kamu bekali kerja dengan jampi dan doa, 
berharap
berlaksa janji pada istri anak keturunan, diri 
sendiri
tak karam dihempas angin buritan.

Meski berlayar kerap tak janjikan tangkap
terus kamu buat perahu dengan sigap
mantap pada kerja, tak sedepa beranjak;

meninggalkan rumah dan kenyamanan
menanggalkan remah dalam rumah

menunggalkan ramu takzim yang tuah.

Setelah petang menyambang, kamu kemasi diri
berhenti bertukang, meninggalkan tanjung
menuju kampung, tempat ratapan dan harapan
berkunjung berulang-ulang.

Belitong, 2018

www.jawapos.com

Hikayat Tukang Perahu:
Nelayan Pantai Cepoon AKU, HIPPOCAMPUS, DAN KANAK-KANAK

IQBAL H. SAPUTRA oleh: Dian Chandra
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Kidung Dayang Belitong

Kita tidak melihat senja di mana-mana, Bu
Setiap langit adalah siang yang terik
Dan matahari hanya milikmu seorang
Sementara, masa kecil adalah anak yang 
tumbuh dalam dekapanmu lalu merantau 
sejauh tepi bumi

Apa kau masih ingat bagaimana menyesap 
susu, Ibu? Atau tentang panas dari tunggu 
perapian di dapur milik nenek. Atau aroma 
bumbu dari tangan nenek yang perkasa. Aku 
tak pernah tahu sejauh mana sungai hidupmu 
terbentang. Air hanyalah tempat bagimu 
membersihkan tubuh sebelum Rangkui sekeruh 
sekarang. Dulu, tidak ada banjir yang pernah 
singgah ke rumah nenek di Gedung Nasional. 
Dan dewasa seakan telah merubuhkan dan 
menyapu semua kenangan dalam setiap potret 
ingatan masa lalu. 

Ibu, bila hidup adalah kereta dengan tujuan 
akhir perjalanan menuju langit. Barangkali 
kereta ini sudah lengkap dengan tv lcd layar 
datar. Tidak ada layar tancap di Pasar Mambo 
seperti yang sering kau ceritakan. Lampu-
lampu kuning dan redup di tempat itu telah 
berganti terang-benderang. Sementara 
kesunyian lebih akrab ketimbang ramah-tamah 
dulu yang setiap malam bermukim di sana. 
Katamu, karcis masuk tak selalu dibutuhkan 
untuk menonton bioskop itu: cukup tetangga 
dan keberanian. Barangkali, Ibu, hidup 
memang butuh berani dan kaki sendiri. Serupa 
dirimu, kota ini telah tumbuh dewasa. Kau ingat 
cerita tentang pownis? Sungguh manis 
bagaimana kota ini dibangun oleh kenangan. 
Lantas, kenapa mobil itu pada akhirnya hanya 
ada di Museum Timah saja? Apakah unit lain 
pergi bersama masa kecil ke tepian bumi? Dan 
apakah kenangan seperti beras ketan di dapur 
nenek yang akhirnya diubah jadi ketan kuning 
unti kelapa?

Bu, apa kita mampu mengenal batas hidup 
sebagaimana cokelat, hijau, dan putih di kue 
jongkong buatan nenek? Bila iya. Bagaimana 

rasa pahit, manis, dan sesekali asin itu bisa jadi 
enak, Bu? Atau hidup hanyalah putih dalam 
daun pandan seperti kue pelita yang manis?

Kenapa nenek dan Ibu pandai sekali meramu? 
Apakah hidup adalah bahan terbaik dalam 
resep kue paling enak sepanjang hayat? 
Sementara kematian adalah meja makan yang 
megah dan sakral. Apakah di langit ada 
penjamuan dan perayaan untuk makan malam 
yang hangat dan bahagia? Dan apakah kita 
masih perlu berbagi lauk di meja makan itu?
Bu,
Bila hidup serupa bentangan sungai, maka 
hidupmu adalah sungai panjang yang takkan 
selesaiku telusuri nadinya.
Dan bila hidup adalah peta kehidupan,
Maka petamu takkan pernah selesai kubaca.

Malang, lima sembilan duadua
Habib Sallah Akbariski

Semilir angin sai bumi ruwa jurai
Menerbangkan lamunan senjaku...
Di ujung sebrang tanah Belitong
Tanah kaki telanjang...
Menyusuri klekak-klekak pekat
Penuh kenangan syahdu...  

Bulir embun direrumputan
Kembang daun simpur
Buah keremunting
Melambar...sendu...

Membaca Peta 
Kehidupan Milik Ibu

Habib Sallah Akbariski

Rini Tri Hastuti,S.Pd

Guru SMA Negeri 1 Pangkalpinang

kulalui waktu,
dengan segala 
haha hihi huhu hoho 
& hehe

lalu aku teringat 
pada ruh ruh kata
yang kerap ibu semburkan
jauh di waktu kanak kanak
yang bengal

sedang hippocampus tak pergi pergi
-- ia kekalkan dongeng dongeng
dari kantuk ibu
mendukung lelaku lima sekawan, ocehan hans 
christian andersen,
kenakalan oki, rong rong, pipiyot,
segala suri tauladan timun mas, dayang sumbi, 
si kancil, klenting kuning, keong mas
& hari hari dian chandra

kulalui waktu,
pada kanak kanak 
yang paling bengal
-- mencuri curi buku 
yang melapuk di belakang perpustakaan 
sekolah
: aku bertualang kata
melawat waktu
yang tak lapuk lapuk

kadang kadang, 
hippocampus mengajak berkunjung
pada dapur nenek
yang lezat
: aroma manis kue sempret
yang punggungnya berduri
serupa buaya
& hendak kutunggangi

Toboali, 10 September 2022
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hippocampus mengajak berkunjung
pada dapur nenek
yang lezat
: aroma manis kue sempret
yang punggungnya berduri
serupa buaya
& hendak kutunggangi

Toboali, 10 September 2022



Ada panggung kecil
Di masa kecilku
Tempatku bermain dengan lega 
Di pantai dan kulong

Aku jadi orang dewasa
Yang paling bahagia
Sangat senang menggempur musuh
Dengan bedil dan tembakan bambu
Tanpa dendam dan marah-marah
Aku senang sekali
Biar nanti emak marah-marah
Karena keasyikan main
Lupa makan dan minum

Toboali, 12 September 2022 

Indonesia kini diselimuti rasa dusta

Dari industri kecil hingga pejabat negara

Sebagai generasi muda

Akupun tak kuasa

Paparan janji-janji dusta dimana-mana

Harapan berhamburan di ujung sana

Rakyatpun merintih...

Tolong kami...

Aku gadis kecil negeri ini 

Pembawa harapan mungil para kurcaci

Kini kubawakan kupu dan dahlia

Tapi sayapnya kehilangan makna

Kepaknya adalah duka cita

Kepaknya adalah air mata
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Dibalik gubuk kayu 
Sepasang mata menyongsong semesta 
Reeksi saat senja tiada hilang 
Berdiri di puncak tertinggi 
Tertimpah silauan matahari 
Sebuah tempat yang menjadi saksi 
Naungan imajinasi pikiran 
Perjuangan segala tenaga tercurahkan 

Di kala waktu berputar 
Iringan rancangan sang maha kuasa terus berjalan 
Kaki ini terasa lemah 
Berjinjit di atas lapisan yang tandus 
Tangan ini terasa lunglai 
Mengepal beban dan penderitaan 
Kenangan penuh arti terkumpul di jiwa 
Impian dan harapan tersebar diraga 

Sadarilah penghias semesta... 
Apa yang telah kau rebut darinya ? 
Energi, kekuatan, dan kesejukan 
Terbalas sebuah kerusakan 

Perpohonan rindang tak lagi bersenandung 
Rerumputan hijau berhenti bergoyang 
Nyanyian burung terbekam 
Gemuruh gemericik terlelap gundah 
Sadarilah penghias semesta... 
Lintasan manusia dipadati tingkatan bergelombang 
Gumpulan asap menutupi putihnya angkasa 
Siulan klakson saling bersahutan 
Butiran debu menari dijalanan 
Membentuk membentuk permainan tiada etika 
Kata mutiara yang terangkai 
Memantulkan sebuah ingkaran 
Menyingkap tabir kepalsuan 
Di celah perbuatan kedustaan

 

Kapankah karya ini tuntas ? 
Apakah sampai rancangan jadi hiasan ? 
Langkah tertatih mengikuti alur yang rumit 
Nurani berkata, hati mengikuti 
Tahanlah nafsu, nikmati kuasa sang ilahi 

Bangkit dan paduh dalam kesatuan 
Kumpulkan dalam pikiran 
Laksanakan dengan tindakan 
Hentaklah kaki getarkan bumi 
Munculkan lagi surga yang tersembunyi 
Di balik awan yang penuh arti 

Tenggelamnya Surga Dunia

https://id.pinterest.com
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Ada panggung kecil
Di masa kecilku
Tempatku bermain dengan lega 
Di pantai dan kulong

Aku jadi orang dewasa
Yang paling bahagia
Sangat senang menggempur musuh
Dengan bedil dan tembakan bambu
Tanpa dendam dan marah-marah
Aku senang sekali
Biar nanti emak marah-marah
Karena keasyikan main
Lupa makan dan minum

Toboali, 12 September 2022 

Indonesia kini diselimuti rasa dusta

Dari industri kecil hingga pejabat negara

Sebagai generasi muda

Akupun tak kuasa

Paparan janji-janji dusta dimana-mana

Harapan berhamburan di ujung sana

Rakyatpun merintih...

Tolong kami...

Aku gadis kecil negeri ini 

Pembawa harapan mungil para kurcaci

Kini kubawakan kupu dan dahlia

Tapi sayapnya kehilangan makna

Kepaknya adalah duka cita

Kepaknya adalah air mata

55 56

 Puisi Edisi 2, September 2022

Gadis Kecil Negeri IniGadis Kecil Negeri IniGadis Kecil Negeri IniGadis Kecil Negeri IniGadis Kecil Negeri IniGadis Kecil Negeri IniGadis Kecil Negeri IniGadis Kecil Negeri Ini
Rahma Suci Fadillah

Siswa SMAN 1 Pangkalpinang

Siswa SMKN 1 Tanjungpandan
oleh: Putri Angela

Angel Franciska

Panggung Kecil

PuisiEdisi 2, September 2022

Dibalik gubuk kayu 
Sepasang mata menyongsong semesta 
Reeksi saat senja tiada hilang 
Berdiri di puncak tertinggi 
Tertimpah silauan matahari 
Sebuah tempat yang menjadi saksi 
Naungan imajinasi pikiran 
Perjuangan segala tenaga tercurahkan 

Di kala waktu berputar 
Iringan rancangan sang maha kuasa terus berjalan 
Kaki ini terasa lemah 
Berjinjit di atas lapisan yang tandus 
Tangan ini terasa lunglai 
Mengepal beban dan penderitaan 
Kenangan penuh arti terkumpul di jiwa 
Impian dan harapan tersebar diraga 

Sadarilah penghias semesta... 
Apa yang telah kau rebut darinya ? 
Energi, kekuatan, dan kesejukan 
Terbalas sebuah kerusakan 

Perpohonan rindang tak lagi bersenandung 
Rerumputan hijau berhenti bergoyang 
Nyanyian burung terbekam 
Gemuruh gemericik terlelap gundah 
Sadarilah penghias semesta... 
Lintasan manusia dipadati tingkatan bergelombang 
Gumpulan asap menutupi putihnya angkasa 
Siulan klakson saling bersahutan 
Butiran debu menari dijalanan 
Membentuk membentuk permainan tiada etika 
Kata mutiara yang terangkai 
Memantulkan sebuah ingkaran 
Menyingkap tabir kepalsuan 
Di celah perbuatan kedustaan

 

Kapankah karya ini tuntas ? 
Apakah sampai rancangan jadi hiasan ? 
Langkah tertatih mengikuti alur yang rumit 
Nurani berkata, hati mengikuti 
Tahanlah nafsu, nikmati kuasa sang ilahi 

Bangkit dan paduh dalam kesatuan 
Kumpulkan dalam pikiran 
Laksanakan dengan tindakan 
Hentaklah kaki getarkan bumi 
Munculkan lagi surga yang tersembunyi 
Di balik awan yang penuh arti 

Tenggelamnya Surga Dunia

https://id.pinterest.com

https://id.pinterest.com



Bagi Sahabat Bahasa yang ingin artikel maupun karya 
sastranya dimuat di Jerambah Bastra, bisa langsung 

mengirim ke e-pos jerambahbastra@gmail.com.
Syaratnya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar, isi tentang kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan 
daerah. Naskah yang berupa cerpen dan kajian bahasa 

maksimal 5000 kata.

3. Istilah satu tandan pinang dalam bahasa 
Melayu Belitung

6. Lempar keras-keras 
7. Sebutan untuk orang melahirkan dalam 

bahasa Melayu Bangka
8. Sinonim kata lenjen (Melayu Bangka) dalam 

bahasa Melayu Belitung
11. Kosakata bahasa Melayu Bangka yang 

memiliki makna sama dengan galek
12. Sinonim kata ampus (bahasa Melayu 

Belitung) dalam bahasa Melayu Bangka
13. Martabak manis
17. Kekesalan yang dipaksakan 
19. Siput yang menempel di bebatuan sungai, 

dapat dimakan dengan cara diisap
21. Penjepit janggut atau uban; alat untuk 

mencabut sesuatu
22. Jenis gerakan dalam permainan lesong yang 

dimainkan lima orang dengan empat batang 
alu

 
1. Kosakata bahasa Melayu Bangka yang 

bermakna urat di belakang mata kaki
2. Kosakata Melayu Belitung yang memiliki 

makna ibadah umat muslim yang diawali 
dengan takbir dan diakhiri salam 

4. Makna kosakata cikar
5. Kesempatan mendapatkan keuntungan materi 

atau komisi
9. Terlihat sulit saat membawa barang banyak
10. Kosakata Melayu Bangka yang berarti tidak 

akur, saling membenci
14. Makanan berbahan ikan dicampur sagu dan 

dibungkus dengan daun lalu dipanggang
15. Orang yang mengatur atau mengimami 

masjid atau surau (Melayu Belitung)

16. Kosakata Melayu Bangka yang 
bearti sukar mengerti, tidak cepat 
menanggapi sesuatu (tidak tajam 
pikiran)

18. Berbincang tidak tentu arah, 
tidak ada topik dan maksud 
pasti; membual

20. Menggenggam sesuatu yang 
berbentuk panjang (Melayu 
Belitung)

Menurun

Teka-Teki MelayuEdisi 2, September 2022
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Teka-Teki Melayu
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Mendatar
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