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WASKITA
Wadah dan Suara Kiprah Duta Bahasa
Buletin APPBIPA Cabang Jepang

SEMTA APPBIPA Jepang 2020

SEMTA APPBIPA Cabang Jepang tahun 2020 ini memang lain dari SEMTA tahun lalu. Karena pandemi
belum terlihat akan pudar, pengurus APPBIPA Cabang Jepang memutuskan untuk mengadakan SEMTA
secara daring, pada tanggal 26-27 September 2020. Acara tahunan ini dibuka oleh Kuasa Usaha Ad Interim
melalui video, karena Bapak Tri Purnajaya, kebetulan pada waktu yang sama telah ada acara lain. Namun
kali ini kita menerima kehadiran Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Prof. E. Aminudin
Aziz, M.A., Ph.D. Tentu saja SEMTA juga dihadiri oleh Ketua APPBIPA PUSAT Ibu Liliana Muliastuti, Korfung
Pensosbud KBRI Ibu Mei Fauzie, Atdikbud KBRI Tokyo Bapak Yusli Wardiatno, Ibu Nusiaga Putri dari KJRI
dan undangan lainnya.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D. beserta
sebagian undangan yang terekam dalam monitor komputer panitia.
Lihat hal. 2

Dalam edisi ini

Kata Pakar

Kata guru

Kata mereka

Berkat cara pengajaran guru
SMA tersebut, dirinya mulai
tertarik pada linguistik serta
mempunyai kepedulian dan
kesukaan pada bahasa. Kakak
sepupu yang melihatnya punya
bakat
menulis
juga
menyarankannya untuk .... hal 3

Cara menghadapi mahasiswa
jika ada yang kurang motivasi
belajarnya,biasanya mencoba
dengan membentuk pasangan
atau grup dengan teman yang
dianggap bisa memberi sedikit
tambahan dukungan, semangat
atau dorongan. .....hal 6

Saya
berpikir
untuk
berbincang-bincang dengan
masyarakat
setempat
menggunakan
bahasa
Indonesia yang saya pelajari
di sekolah. Namun, bahasa
Indonesia
lokal
sangat
cepat, .... hal 8
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Semta APPBIPA JEPANG 2020

Pengurus Harian APPBIPA
Jepang:

Sambungan hal 1

SEMTA
2020
ini
bertema: Pengajaran BIPA
Berbasis Daring dengan 5
Pemateri yaitu pada hari
pertama
Dr. Liliana
Muliastuti, M.Pd. (Ketua
Umum
APPBIPA)
yang
membawakan Pembelajaran
BIPA Mendadak Daring
Versus PJJ BIPA. Bapak
Hamam Supriyadi, Ph.D.
(Ketua APPBIPA Cabang
Thailand)
menyampaikan
Pengajaran BIPA di Thailand:
Studi Kasus Pengajaran BIPA
di Universitas Thammasat.
Kemudian dari Jepang adalah
Ibu
Hara Mayuko, Ph.D.
(Universitas Osaka) berjudul:
Laporan
Perkuliahan
Kemahiran Bahasa Indonesia
secara Daring di Universitas
Osaka. Kemudian pada hari
Minggu, 27 September 2020, pemateri Ivan Lanin (Narabahasa)
membawakan Bahasa Indonesia Baku Namun Tak Kaku. Pemateri
terakhir adalah Ibu Andi Nurhaina, S.Pd. (Ketua APPBIPA Cabang Jerman)
mengenai Pembelajaran BIPA Daring di Jerman.
Semua
bahan
dan
foto-foto
dapat
dilihat
di
http://bit.ly/SalindiaSEMTA2020
Dalam wejangan dan
perkenalan Bapak Aminudin,
beliau
menyatakan
akan
mengundang pemelajar BIPA
untuk berbincang bersama Bapak
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan RI, Bapak Nadiem
Makarim. Dan kami mendapat
undangan acara tersebut tanggal 6
Oktober 2020. Dengan didampingi
Pak Petrus Ari, Kensuke Tokuyama,
Rika Yamaguchi dan Takuya Endo
mengikuti acara bertajuk “Mas Menteri Ngobrol dengan Pemelajar BIPA,
yang bisa dilihat di Youtube https://youtu.be/e8396AFsJQQ

Ketua : Suyoto
Wakil : Susi Yamano
Sekretaris : Imelda Coutrier
Wakil : Ami Mizuno
Bendahara: Rosnaeni Sakata
Koordinator bidang
Pendidikan Profesi:
Petrus Ari Santoso
Penelitian Pengembangan:
Kartika Handayani
Kerja sama :
Rosnaeni Sakata & Tini
Kodrat
Publikasi Penerbitan: Dyah
Hapsari
(gelar akademik tidak dicantumkan)

Website:
http://appbipa-jepang.org
surel:
admin@appbipa-jepang.org
Facebook Group: APPBIPA
Cabang Jepang
Profil anggota APPBIPA cabang
Jepang edisi ini :

Ami A. Meutia (Ami Mizuno)
biasa dipanggil Ami, Mizuno atau
Meutia. Kegiatan utama adalah
sebagai peneliti dan mulai
mengajar bahasa Indonesia di
universitas tahun 2008. Sekarang
mengajar bahasa Indonesia dan
kebudayaan
di
Universitas
Doshisha, Momoyama Gakuin
(St. Andrew), Tenri dan Osaka.
Selain itu, juga mengajar di
lembaga kursus privat dan ikut
berpartisipasi dalam pembuatan
aplikasi multibahasa VoiceTra
untuk
mendukung
upaya
membuanakan dan menjayakan
bahasa Indonesia.

2

Waskita Desember 2020

KATA PAKAR : Totok Suhardiyanto
Pak Totok Suhardiyanto, M.Hum., Ph.D. adalah
dosen senior di Departemen Lingusitik, staf
pengajar Program
Studi
Indonesia,
Fakultas
Ilmu
Pengetahuan
Budaya Universitas
Indonesia – FIB UI.
Pak Totok adalah
orang yang sangat
berpenga-laman
dalam
bidang
linguistik dan pengajaran
bahasa
Indone-sia
bagi
penutur asing.
Lahir di Surabaya sebagai anak pertama
dari 4 bersaudara, sewaktu SD sering berpindahpindah hingga 4 kali, dikarenakan ayahnya seorang
TNI Angkatan Laut yang sering ditugaskan ke
berbagai daerah. Sempat tinggal di pangkalan TNI
AL di Sorong dan Bintan. Mempunyai masa kecil
yang menyenangkan, meskipun sering berpindahpindah, saat kecil relatif tumbuh besar di Jogja.
Merasa lengkap karena sewaktu di Jogja berada di
dekat kerabat dan orang-orang yang sangat guyub
dan tumbuh di dalam lingkungan Beteng. Waktu
itu sering main ke puing-puing di Taman Sari,
daerah sekitar keraton Jogja dan banyak tempat
bersejarah lainnya, masih membekas menjadi
ingatan masa kecil yang indah. Ayahnya meninggal
ketika kelas 5 SD, sejak saat itu SMP, SMA hingga
kuliah menetap terus di Jakarta.
Menulis adalah salah satu hobinya. Kala
masih ada ayahnya, kalau libur sering diajak ke luar
kota. Sepeninggal ayahnya, saat liburan jarang
kemana-mana. Sebelum liburan panjang, biasanya
menabung untuk membeli buku, mengumpulkan
bahan bacaan, seperti buku Lima Sekawan yang
populer saat itu. Buku cepat habis dibaca,
sedangkan liburan masih panjang. Sehingga sisa
liburan dipakai untuk menulis, diantaranya
berimajinasi melakukan perjalanan liburan,
sebagai ganti tidak bisa pergi berjalan-jalan.
Sewaktu SMA mengambil jurusan Biologi
(IPA) tetapi sempat bingung akan memilih jurusan

apa, ketika bersiap mengikuti ujian Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU). Saat
di SMA itu, ada guru bahasa Indonesia yang cara
mengajarnya asyik sekali sehingga membuatnya
tertarik. Berkat cara pengajaran guru SMA
tersebut, dirinya mulai tertarik pada linguistik
serta mempunyai kepedulian dan kesukaan pada
bahasa. Kakak sepupu yang melihatnya punya
bakat menulis juga menyarankan untuk kuliah
yang berhubungan dengan tulis-menulis seperti
sastra, jurnalis dan sejenisnya. Akhirnya waktu
SIPENMARU mengambil Ilmu Pengetahuan
Campuran (IPC) yang artinya mengambil ujian IPA
sekaligus IPS. Untuk IPA memilih ilmu kehutanan
dan IPS memilih bahasa Indonesia, hingga akhirnya
diterima di Fakultas Sastra Universitas Indonesia
pada tahun 1988, sebagai angkatan kedua
Universitas Indonesia (UI) yang pindah ke Depok.
Tahun kedua sempat mengikuti SIPENMARU lagi
dan diterima di Fakultas Teknik Sipil UGM, tetapi
akhirnya tidak diambil karena kuliah di Sastra UI
dengan banyak membaca dan menulis terasa lebih
asyik.
Pak Totok mendapat gelar Sarjana Kajian
Bahasa Indonesia dari UI pada tahun 1993.
Kemudian bekerja mengajar di BIPA sebelum
melanjutkan S2 di UI dengan beasiswa yang
didapatnya. Menyelesaikan studi sambil mengajar
di BIPA hingga memperoleh gelar Magister
Linguistik di UI pada tahun 2000.
Setelah itu mendapat tugas dari UI menjadi
dosen tamu di Fakultas Kebijakan Management,
Universitas Keio di Jepang dari tahun 2002 hingga
2008.
Selesai tugas tersebut, pulang sebentar ke
Indonesia untuk meminta izin melanjutkan kuliah
pascasarjana, hingga akhirnya dapat meraih gelar
PhD di bidang computer science di Universitas Keio
pada tahun 2012.
Selama kuliah S3 di Keio, Pak Totok juga
pernah bekerja untuk Tokyo University of Foreign
Studies sebagai dosen paruh waktu dan juga di
Fakultas Bioresources, Nihon University dari tahun
2008 hingga 2012. Pada tahun 2012 setelah lulus,
pulang ke Indonesia dan kembali bekerja sebagai
dosen senior di Departemen Linguistik UI.
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Terinspirasi guru bahasa Indonesia di SMA
yang cara mengajarnya menarik itu, Pak Totok
yang sempat bercita-cita menjadi pilot militer,
membulatkan tekadnya untuk menjadi pengajar
atau ahli bahasa Indonesia. Berkat bahasa
Indonesia, dengan profesinya sekarang ini bisa
mengunjungi hampir semua benua di dunia.
Seharusnya bulan Agustus hingga Oktober tahun
ini ada pekerjaan di Eropa, tetapi akibat pandemi
akhirnya dibatalkan dan tidak bisa diganti online
karena perlu tinggal selama 3 bulan di Republik
Ceko.
Ada peristiwa yang paling berkesan baginya
yaitu ketika bekerja di Universitas Keio. Rektor
Keio berniat menganugerahkan gelar Doktor
Honoris Causa kepada Presiden RI saat itu, Bapak
Susilo Bambang Yudoyono. Pak Totok diajak
bergabung untuk masuk ke dalam tim akademisi
terkenal Keio yang berjumlah 12 orang Guru Besar,
membentuk komite untuk menilai apakah Bapak
Yudoyono patut diberi gelar Doktor Honoris Causa
atau tidak.
Pada hari H di tahun 2006 itu, dirinya
berada dalam satu ruangan bersama Rektor Keio
beserta tim Guru Besar, duduk berhadapan
dengan Presiden Yudoyono dan Bapak Hassan
Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI.
Hal yang mengesankan adalah dalam tim
itu, Pak Totok satu-satunya orang Indonesia yang
berhadapan langsung dengan Presiden Yudoyono,
sampai-sampai di akhir acara, Bapak Presiden
menyapanya dan bertanya, “Bapak ini orang
Indonesia?”.
Itulah yang sangat berkesan karena bisa
bertatap muka secara langsung dengan presiden
sendiri di negara orang. Protokol kepresidenan dan
protokol Keio juga sangat ketat, sehingga waktu itu
tidak bisa bebas berswafoto seperti saat ini.
Ada lagi pengalaman mengesankan lainnya,
ketika selesai S3 dan kembali ke UI, tidak lama
kemudian dihubungi oleh Google, meminta
bantuannya untuk menyelesaikan program mesin
pencarian yang memakai suara atau “voice search”.
Masalahnya waktu itu baru kembali ke UI
setelah sekian lama di luar negeri, mungkin agak
susah meminta izinnya. Tetapi di luar dugaan UI
mengizinkan Pak Totok untuk bergabung bekerja
membantu Google. UI mempunyai penilaian
sendiri bahwasanya ini adalah prestise bagi UI

apabila salah satu staf pengajarnya yang berlatar
belakang computer science, dimintai bantuan oleh
Google, sebagai salah satu perusahaan besar yang
sedang berkembang pesat
di dunia. UI
memperbolehkannya bekerja di Google dengan
skema 3 : 2 yaitu 3 hari di Google, 2 hari di kampus.
Hal itu berjalan 2 tahun, dari tahun 2013 – 2015
bekerja sebagai manajer proyek di Google.
Pencapaian besar yang pernah dirasakan
diantaranya, tidak menyangka bisa kuliah hingga
lulus S3 di jurusan yang dirasanya lumayan susah.
Dari awal mengenai perizinan hingga mendapat
beasiswa dan tahun-tahun pertama itu tidak
semulus seperti yang diharapkan. Sempat tidak
percaya diri sewaktu menulis paper hingga
akhirnya ternyata bisa juga menulis beberapa
jurnal dan bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun.
Mendapat beasiswa untuk belajar selama 4 tahun
tetapi bisa selesai lebih cepat di jurusan yang
lumayan susah itu luar biasa.
Ketika ditanya apa prestasi yang pernah
diraih, dirinya terkejut bisa masuk dalam 5 besar
mahasiswa terbaik di Universitas Keio. Berkat
prestasi tersebut, Keio mengganjarnya dengan
memberikan penghargaan berupa sertifikat dan
hadiah uang sebanyak 1 juta yen. Pak Totok ini
ketika diwawancara mengenai pencapaian dan
prestasinya, selalu merendah. Ibarat ilmu padi,
semakin berisi semakin merunduk, semakin
berilmu semakin rendah hati, begitulah kesan
tentang Pak Totok ini.
Selain keberhasilan, ada juga cerita
kegagalan yang pernah dialaminya. Pernah gagal,
tidak diterima di Tokyo University of Foreign
Studies atau dikenal dengan “Tokyo Gaidai”.
Padahal merasa cukup yakin akan berhasil, karena
sudah kenal dengan dosen-dosennya dan juga
beberapa teman di kampus itu. Sempat down
cukup lama, kira-kira hingga 6 bulan sebelum
akhirnya bisa bangkit kembali. Ternyata ada
hikmahnya di balik itu, bahwa tidak semua
kegagalan membawa keburukan di kemudian hari.
Kalau waktu itu diterima di “Gaidai” mungkin
hanya akan belajar ilmu linguistik murni dan tidak
akan mungkin mempunyai kemampuan di bidang
computer science hingga bisa bekerja di Google.
Ada kalanya sebuah kegagalan, kelak akan kita
syukuri
karena
membawa
kita
pada
keberuntungan lain yang lebih baik.
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Hal yang belum tercapai hingga saat ini yaitu ingin
membuat buku tentang banyak hal, terutama
tentang BIPA. Sudah dicicil menulis dari sekarang,
maunya bisa selesai sebelum pensiun nanti. Selain
itu ingin membuat semacam korpus atau data yang
berisi tentang bahasa Indonesia para pemelajar
BIPA. Sehingga dari situ bisa diketahui masalah
atau kendala apa saja yang dihadapi, tentang tata
bahasa juga dan lain sebagainya.
Tokoh idolanya adalah Prof. Hari Mukti
Krida Laksana, seorang ahli linguistik bahasa
Indonesia, pembimbing skripsi sewaktu kuliah S1.
Dari segi akademis, keilmuan beliau cukup
mumpuni,
bacaannya
banyak
dan
pengetahuannya luas. Dari segi karakter, beliau
mempunyai integritas, tidak suka ikut campur
urusan orang lain, melainkan hanya fokus pada
tujuannya sendiri. Pribadi yang layak dijadikan
panutan dan contoh yang baik.
Berdasarkan pengalamannya ada 4 buah
tips dari Pak Totok untuk sesama pengajar atau
pegiat BIPA.
Pertama, memiliki pengetahuan tentang bahasa
Indonesia yang mendalam. Kedua, mempunyai
kecintaan pada bahasa dan budaya Indonesia.
Kalau kita paham betul bahasa Indonesia, kita akan
bisa mengajarkan bahasa itu kepada orang lain.
Bagaimana kita bisa mengajarkan sesuatu kepada
orang lain, jika kita sendiri tidak mengenalinya.
Ketiga, mempunyai teknik atau metode mengajar.
Tahu bagaimana membuat silabus serta menyusun

materi ajar yang baik. Hal ini bisa dipelajari seiring
waktu, asalkan modal dasar yang pertama dan
kedua terpenuhi.
Keempat, kreativitas. Mempunyai ide dan cara
membuat kelas menjadi lebih hidup dan menarik.
Terakhir adalah kesan dan pesan, sewaktu
mengikuti Seminar Tahunan APPBIPA Cabang
Jepang, kesan Pak Totok adalah semua anggota
mempunyai etos kerja yang baik, guyub dan
kompak. Hal ini terlihat juga pada beberapa
seminar lainnya maupun unggahan-unggahan
acaranya.
Pesan bagi APPBIPA Cabang Jepang dan
para pengajar dan pegiat bahasa Indonesia serta
semua pembaca WASKITA, tetap semangat untuk
menggelorakan
semangat belajar bahasa
Indonesia agar bahasa Indonesia tetap diminati di
Jepang. Jangan bosan untuk mencari teknik,
metode, ide-ide baru untuk menghidupkan dan
memeriahkan pengajaran bahasa Indonesia
dengan cara apapun sehinggga peminat yang ingin
belajar bahasa Indonesia dari tahun ke tahun
semakin meningkat.
Terima kasih banyak Pak Totok, telah
berbagi cerita, pengalaman, serta kesan dan
pesannya untuk APPBIPA Cabang Jepang dan para
pembaca WASKITA. Kami turut mendoakan,
semoga diberikan kelancaran dan kemudahan
dalam bekerja serta dapat mewujudkan harapan
dan impian berikutnya.
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Kata Guru : Petrus Ari Santoso
Kata Guru kali ini menampilkan profil Pak
Petrus Ari Santoso. Pak Ari yang saat ini mengajar di
Keio University dan juga Sophia University,
merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang
besar di Salatiga, Jawa Tengah. Sejak kecil dari SD,
SMP, SMA hingga
kuliah dihabiskan di
Salatiga, kota tercinta.
Pertama kali datang
ke Jepang sewaktu
SMA dalam program
AFS. Setelah lulus
SMA, kuliah di Jurusan
Pendidikan
Bahasa
Inggris di Universitas
Kristen Satya Wacana,
Salatiga.
Kemudian
melanjutkan S2 pada
Jurusan Bahasa dan Komunikasi di Universitas
Kwansei Gakuin di Nishinomiya. Saat ini sedang
meneruskan S3 di Universitas Waseda di Graduate
School of International Culture and Communication
Studies menulis tentang pengajaran BIPA di Jepang
dengan fokus penelitian sumbangsih alumni peserta
program Darmasiswa.
Pengalaman mengajar BIPA sudah dimulai
sejak tahun 2003 dan mengajar di Jepang kira-kira
sudah 10 tahun. Setelah kuliah S2, merasa semakin
mantap untuk hidup dan bekerja di Jepang. Tidak
selalu menyenangkan, ada juga kendala mengajar
remaja-remaja Jepang di kampusnya. Terkadang
merasa perbedaan usia yang semakin jauh, jadi
semakin membuat jarak pemisah untuk saling
memahami semakin lebar. Sebelum pandemi,
sebisa mungkin membuka diri pada mahasiswa
sehingga mereka merasa nyaman untuk berinteraksi.
Saat pandemi ini terasa lebih sulit karena tidak
memungkinkan untuk bertemu langsung dan
menjadi lebih akrab. Karena itu membuat platform
daring untuk berkenalan satu sama lainnya dan
menggunakan platform itu untuk lebih saling
mengenal.
Pak Ari mengampu kelas berbicara. Sebisa
mungkin menggunakan metode langsung (direct
method). Memakai bahasa Indonesia sebanyak
mungkin di kelas. Meskipun kelas berbicara ada juga
kegiatan membaca, menulis dan menyimak. Selain

itu berusaha mengarahkan mereka untuk bekerja
sama dengan pemelajar yang lain karena bahasa
akan ‘hidup’ jika dipakai untuk berkomunikasi.
Prinsipnya, bahasa akan lebih bermakna jika dipakai
untuk berkomunikasi.
Sebagai dosen, hal yang menyenangkan itu
ketika dianggap ‘kakak, ayah atau yang dituakan’,
sehingga rasanya mahasiswa lebih bebas dan
nyaman dalam berkomunikasi. Ada juga suka
dukanya. Sukanya jika mahasiswa ingat hal yang
diajarkan dan bisa memakai sendiri pola bahasa
dalam komunikasi. Bukan sekedar mencontoh dari
contoh yang sudah ada, tetapi bisa memakai bahasa
Indonesia meskipun salah tidak apa-apa, wajar
namanya juga belajar, jadi nanti akan dikoreksi atau
dibetulkan. Dukanya jika motivasi belajar turun. Jadi
merasa ada yang salah dengan pengajaran atau hal
yang lain.
Namanya juga menghadapi remaja ya, ada
mahasiswa
yang
kelakuannya
kurang
menyenangkan. Misalnya, terlambat datang, suka
bolos, dan tidak mengerjakan tugas. Lalu pada akhir
semester tiba-tiba memohon keringanan untuk
diberikan tugas tambahan supaya nilai menjadi
lebih baik. Biasanya, dan sudah menjadi rahasia
umum di kampusnya, Pak Ari tidak akan pernah
memberikan toleransi dalam hal ini. Wah galak dan
tegas juga ya! Supaya tidak terjadi hal demikian,
selalu menjelaskannya di awal perkuliahan dan
mengingatkan di pertengahan perkuliahan. Hampir
setiap waktu juga mengingatkan sambil bercanda.
Cara menghadapi mahasiswa jika ada yang
kurang motivasi belajarnya, biasanya mencoba
dengan membentuk pasangan atau grup dengan
teman yang dianggap bisa memberi sedikit
tambahan dukungan, semangat atau dorongan.
Karena percaya, bahwa kelas bahasa juga
memerlukan interaksi sosial. Setelah ada dukungan
dari sesama teman, dosen bisa menambahkan
dukungan dengan cara belajar atau rekomendasi
buku untuk belajar diantaranya melalui film, lagu,
Youtube dan lain-lain.
Hal yang menarik dalam menjalani profesi
saat ini, diantaranya selalu merasa muda, karena
selalu bertemu dengan para mahasiswa, anak-anak
muda dengan segala persoalannya. Sebelum seperti
6
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sekarang ini Pak Ari dulu pernah berkeinginan
belajar perhotelan dan desain. Tetapi ternyata
ketertarikan
akan
bahasa
dan
budaya,
membawanya ke profesi seperti sekarang ini.
Rencana ke depannya, masih ingin terus mengajar.
Dengan banyaknya kegiatan, Pak Ari merasa
masih kesulitan membagi waktu karena biasanya
kalau ada yang lagi disukai, banyak menghabiskan
waktu untuk hal itu. Tetapi baginya selalu ada waktu
untuk kopi, teh dan snacks.
Di waktu luang, Pak Ari suka berjalan-jalan.
Kalau sedang di Indonesia sambil mencari ide dan
bahan untuk mengajar. Kalau saat ini,
menghabiskan waktu luang dengan menonton
NetFlix, membaca buku terutama tentang tekstil,
mencoba makanan baru dan pergi ke museum. Pak
Ari ini punya banyak koleksi batik dan beragam kain
tenun yang keren-keren. Barangkali ada yang
hobinya sama, bisa bertukar pikiran dan
pengalaman dengannya.
Banyak sekali perkembangan teknologi saat
ini, sehingga banyak mengikuti perkembangan
pemakaian aplikasi dalam pengajaran tetapi dipilahpilah mana yang bisa membuat pengajaran lebih
mudah serta memberi banyak keuntungan bagi
pengajar dan pemelajar.
Dirinya masih menyisihkan waktu untuk berselancar
di internet mencari ide baru atau aplikasi yang
hendaknya bisa dipakai. Tetapi selalu menerapkan :
Sebisa mungkin tidak membuat teknologi mengatur
hidup kita. Tetapi kita yang mengatur sehingga
hidup kita lebih nyaman dengan teknologi. Begitu
juga di kelas!
Tidak diragukan lagi, bagi pembaca WASKITA
yang pernah ikut belajar bersama APPBIPA Cabang
Jepang tentu sudah pernah mengenal Pak Ari dan
cara pembelajarannya yang asyik dan menarik. Pak
Ari bergantian memakai beberapa aplikasi game,
sehingga menjadikan suasana belajar sambil
bermain yang tidak membosankan. Banyak
mahasiswa, sebagai anak-anak milenial zaman ini
yang menyukai cara belajar tersebut.
Berkat Pak Ari, APPBIPA Cabang Jepang Juara
1 pada Lomba Poster Pembelajaran “Pesta
Akademia 21 Tahun APPBIPA”. Selain itu sebagai
wakil APPBIPA Cabang Jepang, Pak Ari meraih Juara
Kedua pada “Kelas Bahasa dan Budaya Indonesia
Bagi Penutur Asing”. Hebat ya! Terima kasih banyak
Pak Ari, kami tunggu karya luar biasa berikutnya.

KOLEKSI KAMI
AUTHOR: Dwi
Puspitorini, Totok
Suhardiyanto, Untung
Yuwono
PUBLISHER:
Penaku
ISBN/BAN:
9786027605046
BULAN/TAHUN TERBIT:
April 2014
PANJANG x LEBAR
BUKU: 14 x 20 cm
JUMLAH HALAMAN:
vvi + 327 hlm.
Buku berjudul Jalan Bahasa edisi revisi ini
adalah buku gabungan dari Jalan Bahasa 1, 2, dan 3
yang awalnya diterbitkan tahun 2005, dicetak ulang,
kemudian diperbaiki, dimutakhirkan berdasarkan
kebutuhan pemelajaran dan masukan dari para
pembaca. Bagian Pertama dari buku ini berisi materi
Jalan Bahasa 1, membahas POLA KALIMAT, disusun
oleh Totok Suhardiyanto. Bagian Kedua berisi materi
Jalan Bahasa 2, membahas IMBUHAN, REDUPLIKASI
DAN KONJUNGSI, disusun oleh Dwi Puspitorini.
Sementara Bagian Ketiga berisi Jalan Bahasa 3,
membahas IMBUHAN KOMPLEKS DAN KALIMAT
LUAS, disusun oleh Untung Yuwono.
Berbeda dengan kebanyakan buku yang
lebih mengutamakan aspek teoritis, maka kelebihan
dari buku ini adalah cara penyampaiannya yang
praktis, ringkas dan efisien. Misalnya, penjelasan
dari kata bahwa adalah sebagai berikut: bahwa
digunakan untuk menghantar buah pikiran,
pendapat, atau informasi. Contoh kata yang sering
dipakai bersama bahwa adalah: mereka berpikir
bahwa~; mengaku bahwa~; mengira bahwa~;
berpendapat bahwa~ dan lain-lain. Selain itu,
supaya lebih mudah dipahami, maka buku ini
dilengkapi dengan latihan soal yang bervariasi
namun terarah pada tujuan pemelajaran, misalnya
adanya latihan untuk menggunakan afiksasi “ke-an”
atau “-an” lalu “ke-an” atau “per-an” secara tepat.
Sesuai dengan judulnya, buku ini akan
memandu pembaca untuk berjalan ke “Jalan Bahasa
Indonesia yang benar “. Mari kita berjalan-jalan
menuju “Jalan Bahasa”. ♪♬
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KATA MEREKA: Ryo Inose
(Siswa SMA Internasional Kanto)

Alasan mengapa saya memutuskan untuk belajar
bahasa Indonesia adalah karena hutan dan laut yang
megah yang saya lihat di program TV ketika saya masih
kecil, dan banyak jenis hewan yang hidup di sana sangat
menarik. Di tanah, burung hantu putih yang tinggal di
Lingkaran Arktik di malam hari, burung-burung
berwarna-warni yang tinggal di hutan hujan tropis
Amerika Selatan, hidup dengan risiko kehidupan di
sabana yang luas. Itu sangat mengejutkan bagi saya
ketika saya masih kecil bahwa ikan kecil berbondongbondong di laut menjadi pusaran air besar, dan ikan
besar yang lewat perlahan di samping mereka begitu
indah ke bumi. Ketika saya masih kecil, saya tidak benarbenar peduli, tetapi ketika saya menjadi siswa sekolah
menengah pertama dan menonton program TV, sudut
pandang saya berubah dan saya menjadi tertarik di mana
tempat yang indah ini.
Di antara berbagai daerah, yang paling membuat
saya terkesan adalah pulau-pulau di Indonesia. Hewan
yang hanya hidup di Indonesia, seperti orangutan dan
komodo, sangat menarik. Di sini saya pikir. "Jika saya
belajar bahasa Indonesia, bukankah saya bisa benarbenar melihatnya dengan mata kepala sendiri?" "Saya
tidak akan berada di sini. Dengan cara ini, ketika saya
mengikuti ujian masuk untuk sekolah menengah, saya
sangat berpikir bahwa saya ingin berbicara bahasa

Indonesia, jadi saya
masuk
SMA
Internasional Kanto
dan belajar bahasa
Indonesia.
Bahasa
Indonesia lebih sulit
dari yang kuduga.
Meskipun kata-kata
dialihkan
dari
bahasa lain, mereka
sangat sulit karena
mereka
adalah
bahasa yang saya
tidak tahu, seperti Belanda dan Sansekerta. Mereka juga
berjuang untuk secara signifikan mengubah arti kata
dengan awalan atau akhirannya. Ketika saya masih di
tahun kedua sma, saya mengunjungi Bali, Indonesia,
dalam perjalanan pelatihan sekolah. Bali adalah tempat
yang sangat indah dan saya sangat senang karena saya
datang ke sini setelah waktu yang lama. Saya berpikir
untuk berbincang-bincang dengan masyarakat setempat
menggunakan bahasa Indonesia yang saya pelajari di
sekolah. Namun, bahasa Indonesia lokal sangat cepat,
dan saya hampir tidak bisa memahaminya karena itu
hanya kata yang saya tidak tahu. Namun, saya tidak bisa
melupakan bagaimana itu kemarin ketika saya belajar
bahasa Indonesia dengan kata-kata saya sendiri, bahkan
jika saya tidak memahaminya secara perlahan.
(karangan ini ASLI tanpa dikoreksi oleh guru/penyunting)

Kegiatan APPBIPA Jepang semester terakhir 2020
1. Memeriahkan Ulang Tahun appbipa pusat ke 21
Pada Pesta Akademia HUT APPBIPA yang ke 21 tahun, yang puncaknya diperingati tanggal 5 Desember, Petrus Ari Santoso
mewakili Cabang Jepang membawakan kelas bahasa daring
untuk BIPA tingkat B2-C1 bergandeng dengan tim dari Timor
Leste yang membawakan kelas budaya untuk topik yang sama.
Topiknya adalah Gaya Busana, sebuah topik yang cocok sekali
untuk Pak Ari yang memang kegemarannya mengoleksi kainkain Nusantara, dan sekaligus menjadi modelnya.
Kelas dibuka untuk umum, dan yang memenuhi syarat
(sudah pernah belajar bahasa Indonesia lebih dari 1 tahun)
sejumlah 36 orang dari 7 negara. Mereka dengan aktif
mengikuti kelas Pak Ari yang menggunakan aplikasi Padlet
untuk tugas perkenalan, pemilihan dan penulisan kesan.
Waktu 1 jam terasa sangat singkat. Semoga saja peserta dapat
mempelajari sesuatu yang baru dalam kelas ini.
Kelas-kelas ini dilombakan dan pada hari Sabtunya
diumumkan bahwa kelas Pak Ari dinyatakan meraih juara ke
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dua. Tapi Cabang Jepang dan TimLes juga mendapat juara pertama untuk desain poster undangannya. Selamat dan
otsukaresamadeshita Pak Ari. Terima kasih sudah membawa nama Cabang Jepang yang baru berusia 3 tahun ini dalam
kancah kegiatan kebahasaan di tanah air.

2. Penandatanganan Nota Kesepahaman APPBIPA & KBRI
Daring Aplikasi ZOOM dan Luring
23 Desember 2020

Selama ini, sejak kelahiran APPBIPA Cabang Jepang, KBRI selalu mendukung kegiatan-kegiatan kami. Namun
seiring dengan adanya kerja sama yang semakin intens dan menyeluruh, KBRI dan APPBIPA Pusat merasakan perlu adanya
MoU, Nota Kesepahaman yang bisa mengatur kegiatan kerja sama tersebut. Dan dengan payung MoU tersebut, dibuatlah
MoA atau Nota Kesepakatan berisi rencana-rencana terperinci yang akan dilakukan APPBIPA Jepang dengan dukungan
KBRI, dalam hal ini Atase Pendidikan dan Kebudayaan.
Penandatanganan MoU dan MoA tersebut dilaksanakan secara hybrid (daring/luring) di KBRI Tokyo pada tanggal
23 Desember 2020. Duta Besar RI Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Jepang dan Micronesia, Bapak Heri Akhmadi dan
ketua APPBIPA Pusat Ibu Liliana Muliastuti menandatangani Nota Kesepahamanan tersebut secara online. Setelah itu,
Atase Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Yusli Wardiatno dan Ketua APPBIPA Cabang Jepang Bapak Suyoto
menandatangani Nota Kesepakatan yang berlaku untuk tiga tahun.
Dalam sambutannya, Bapak Heri
menginginkan agar APPBIPA Juga tidak
melupakan sastra Indonesia dan juga
melakukan tindakan konkrit untuk
mengenalkan sastra Indonesia kepada
masyarakat Jepang. Dalam agenda
kegiatan, yang paling mendesak adalah
mengetahui jumlah pemelajar BIPA di
Jepang, sehingga kami mohon bantuan
dari semua anggota untuk ikut membantu
menyebarkan survei yang rencananya
akan dimulai pertengahan Januari 2021
nanti.
Pada hari itu pun diadakan
penyerahan simbolis, buku karya Tim
Penulis APPBIPA Jepang yang berjudul
Rona Pesona Indonesia, Seri Wacana
Pengayaan Bahasa Indonesia bagi Penutur
Asing Tingkat Menengah (B1-B2). Kelak
buku ini akan dibagikan kepada institusi
yang mengajarkan bahasa Indonesia di
Jepang. Sedangkan pengajar atau
pemelajar yang membutuhkannya dapat
mengunduh pada laman APPBIPA Cabang
Jepang http://appbipa-jepang.org/
Cukup banyak kegiatan APPBIPA
pada tahun 2021 nanti, yang paling dekat
adalah Sanggar Kerja, kemudian pelatihanpelatihan, Lomba Pidato/ Bercerita,
Lomba Membaca, Membuat Video, TTS
dan lain-lain. Anggota diharapkan dapat
aktif membantu pengurus, dan untuk itu kami juga akan mendata ulang pengajar dan pegiat BIPA yang bersedia menjadi
anggota APPBIPA Cabang Jepang.
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