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Bertemu lagi di karangan kata dan tulisan
edisi II Tahun 2017. Dalam pertemuan ini, kita
membagikan banyak info perihal kegunaan bahasa
sehari-hari dari orang Tionghua, terkait panggilan
orang yang dituakan. Tidak hanya itu saja, RTISI
juga ingin membagikan karya tulisan yang sangat
menarik dari salah seorang pendengar kita dan
patut kamu baca. Budaya, cerita dan juga
pariwisata, tidak lengkap jika belum ada kumpul
bersama, langsung saja kita nikmati bulletin ini.
Semoga RTSI dapat terus konsisten memberikan
informasi terbaik bagi Anda semua. Salam dari
RTISI
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Belajar Bahasa Mandarin & Taiyi

華語 台語

(bersama Maria Sukamto)

Da Jia hao ma? Apa kabarnya? Mari mengenal nama-nama
Peralatan Rumah Tangga 家電用品 Jiā diàn yòng pǐn (Ka
ten yong bin) dan Nama Peralatan Masak 烹飪工具Pēng rèn
gōng jù (Cu cia kang ku) dalam Mandarin dan Taiyi (huruf cetak
miring). Selamat menyimak!
Rumah tangga orang Taiwan terdiri dari jumlah personel yang
sedikit, sehingga terkadang hanya terdiri dari suami istri dan seorang anak atau dua orang anak
saja. Tetapi ada juga yang masih memegang tradisi lama, di mana tiga keturunan masih hidup
bersama dalam satu atap. Dan dalam keluarga yang sederhana, biasanya peralatan rumah tangga
mereka akan lebih modern, sedangkan dalam keluarga besar, di mana terdapat orang tua seperti
nenek atau kakek, meskipun mungkin tersedia peralatan listrik canggih, mereka terkadang masih
suka menggunakan cara tradisional.
Nama peralatan rumah tangga yang umum.
家電用品 Jiā diàn yòng pǐn. Ka ten yong bin

電 鍋

diàn guō

ten ko

dandang listrik untuk masak nasi
(rice cooker), selain bisa untuk
memasak nasi, juga bisa untuk
mengukus makanan

電 話 機

diàn huà jī

ten wei

telepon

熱 水 器

rè shuǐ qì

sio cui ghi

mesin pemanas air

熱 水 瓶

rè shuǐ píng

sio cui kuan

termos air panas

冰 箱

bīng xiāng

peing siu

lemasi es

洗 衣 機

xǐ yī jī

se san ki

mesin cuci baju

烘 乾 機

hōng gān jī

hang ta ki

mesin pengering baju

塑 膠 袋

sù jiāo dài

sok ka te a

tas plastik

塑 膠 繩 子

sù jiāo shéng zi sok ka so a

tali plastik

塑 膠 盆

sù jiāo pén

ember plastik

sok ka dhang nga
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盆 子

pén zi

dhang nga

ember

洗 澡 盆

xǐ zǎo pén

se sieng ghu dhang bak mandi

浴 缸

yù gāng

yep keng

bak mandi

蓮 蓬 頭

lián péng tóu

lem phong dao

pipa air pancuran khusus untuk
mandi

水 龍 頭

shuǐ lóng tóu

cui to dao

keran

濾 水 器

lù shuǐ qì

liek cui ghi

mesin penyaring air minum

按 摩 椅

àn mó yǐ

am mo i

kursi pijat

按 摩 器

àn mó qì

電 毯

diàn tǎn

ten dhan

selimut listrik

嬰 兒 推 車

yīng ér tuē chē

ang e a dhui jhia

kereta dorong bayi

輪 椅

lún yǐ

luen i

kursi roda

吸 塵 器

xī chéng qì

ghip sin ghi

mesin penghisap debu

拖 把

tuō bǎ

lu pe a

kain pel bertongkat

抹 布

mǒ bù

to po

kain lap

剪 刀

jiǎn dāo

ka to

gunting

指 甲 刀

zhǐ jiǎ dāo

ceng ka to a

alat gunting kuku

洗 衣 粉

xǐ yī fěn

se san huen

sabun bubuk cuci baju

洗 潔 精

xǐ jié jīng

se cet cieng

deterjen

洗 髮 精

xǐ fǎ jīng

se huat cieng

shampoo pencuci rambut

沐 浴 乳

mù yù rǔ

mbok yiek cieng

sabun krim mandi

肥 皂

fěi zào

te gho

sabun cuci

alat / mesin pijat

Bagian : Memasak. 烹飪 Pēng rèn. Mbot cu cia
瓦 斯 爐

wǎ sī lú

ga su lo

kompor gas

微 波 爐

wéi pō lú

mbi be lo

microwave oven

烤 箱

kǎo xiāng

hang siu a

oven

烤 肉 架

kǎo ròu jià

hang mbak kea rak kawat pembakar daging / sate
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烤 麵 包 機

kǎo miàn bāo jī

hang mi pao ki

mesin roti bakar

炒 菜 鍋

chǎo cài guō

jha jhai tia

wajan

不 沾 鍋

bù zhān guō

mbe diam tia

wajan Teflon anti lengket

平 底 鍋

píng dǐ guō

pe te tia

wajan datar

湯 鍋

tāng guō

cu deng tia

panci

不 銹 鋼 鍋

bù xiù gāng guō stenles tia

panci stainless steel

鍋 蓋

guō gài

tia kua

tutup panci

鏟 子

chǎn zi

jhan na

sendok penggorengan

大 碗

dà wǎn

tua ua

mangkuk besar

小 碗

xiǎo wǎn

se ua

mangkuk kecil

湯 碗

tāng wǎn

dheng ua

mangkuk tempat sup

盤 子

pǎn zi

phoa

piring

大 盤 子

dà pǎn zi

tua phoa

piring besar

小 盤 子

xiǎo pǎn zi

se phoa

piring kecil

水 果 盤

shuǐ guǒ pán

cui ko phoa

piring buah

筷 子

kuài zi

ti

sumpit

湯 匙

tāng chí

deng si a

sendok

叉 子

chā zi

to cha

garpu

刀 子

dāo zi

to a

pisau

水 果 刀

shuǐ guǒ dāo

cui ko to a

pisau buah

菜 刀

cài dāo

cai to

pisau dapur

茶 壺

chá hú

te ko

poci

茶 杯

chá bēi

te phue a

gelas untuk minum teh

酒 瓶

jiǔ píng

ciu kan na

botol arak

酒 杯

jiǔ bēi

ciu phue a

gelas arak

杯 子

bēi zi

phue a

gelas

[RTISI]
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Wahana Permainan “Bianglala” di Taiwan
(Bersama Amina Tjandra; Foto : Internet)

Bianglala terbesar di Taiwan “Sky Dream” diresmikan pada tanggal 13 Mei 2017, acara
pembukaan dengan menampilkan kincir raksasa terbesar di Taiwan sekaligus memeriahkan hari
ibu “mother’s day” yang dirayakan pada minggu ke-2 bulan Mei. Bianglala tidak hanya saja
menjadi wahana kesukaan bagi anak-anak, sikap masyarakat dewasa terkadang tidak pupus dari
kekanak-kanakan juga akan menyukai naik bianglala, ditambah lagi saat menikmati wahana ini
bisa melihat pemandangan yang indah atau pemandangan malam hari, terutama bagi masyarakat
dewasa saat berkencan, wahana bianglala menjadi tempat favorit. Di Taiwan selain bianglala Sky
Dream, masih ada 5 bianglala lainnya, yuk simak bersama….
1. Bianglala Sky Dream
Pembangunan wahana kincir raksasa “Sky Dream” yang berjalan selama 3 tahun dan
menghabiskan dana senilai 550 juta dolar Taiwan ini, baru diresmikan pada Mei 2017. Wahana
dengan ketinggian 384 meter ini, selain bisa menikmati keindahan pemandangan wilayah Miaoli
dan gunung Huo-yen, barisan pegunungan Xueshan, di dalam gondola bianglala juda dilengkapi
fasilitas pengisian baterai, Wi-Fi gratis, kursi yang dapat dimiringkan sehingga memberikan
kenyamanan bagi pengguna wahana ini. Meskipun harga tiket tergolong tidak murah, namun
sebanding dengan kegembiraan yang dirasakan oleh para pengunjung.
2. Bianglala Pelangi
Bianglala pelangi di Janfusun Fancy World, Yunlin, merupakan kincir raksasa dengan radius 88
meter, cukup tinggi sehingga dapat memandang seluruh daratan Taiwan. Akan tetapi, karena
bianglala ini dibangun di lahan datar, maka dikategorikan sebagai bianglala tertinggi ke-3
diseluruh Taiwan. Ketinggian bianglala ini hampir setara dengan bangunan bertingkat 30 lantai.
Pemandangan dari gondola ketika sampai dititik tertinggi, Anda dapat menyaksikan hamparan
keindahan yang terbentang luas. Bianglala ini dikombinasikan dengan arena Theme Park penuh
dengan warna pelangi yang menarik, berkesan sangat imajinatif.
3.Bianglala E-DA World
Bianglala E-DA yang memiliki radius
80 meter, memakan waktu selama 18
menit untuk satu kali putaran. Ketika
gondola bianglala E-DA berada di titik
tertinggi, maka Anda dapat menikmati
pemandangan kota Kaoshiung yang
indah. Pada malam harinya, bianglala
E-DA memiliki 128 jenis lampu,
kerlap-kerlip bianglala pada malam
hari sungguh mengesankan.
4.Bianglala Kaoshiung Eye
Wa h a n a i n i t e r l e t a k d i p u s a t
perbelanjaan Dream Mall kota
Kaoshiung. Bianglala ini dibangun di tempat yang cukup tinggi, di ketinggian sekitar 102,5 meter.
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Pada tahun 2013, gondola pada bianglala ini didekorasi dengan gambar kartun “open” menambah
keunikan dan imutnya bianglala ini.
5. Bianglala Miramar
Bianglala yang juga dikenal dengan Miramar Ferris Wheel, terletak di daerah Neihu, kota Taipei.
Bianglala ini memiliki radius 70 meter dengan 48 gondola, dan 2 gondola diantaranya
dikhususkan bagi penyandang cacat. Setiap gondola dapat menampung sebanyak 6 orang.
Membutuhkan waktu sekitar 17 menit untuk satu kali putaran. Pada malam hari, gondola ini
gemerlap dengan 624 lampu neon, menambah nuansa romantis di malam hari.
6. Bianglala anak-anak
Wahana permainan yang sangat disukai anak-anak ini, terletak di Taipei Children’s Amusement
Park. Bianglala ini memiliki radius 40 meter dengan total 27 gondola. Setiap gondola didekorasi
dengan tema 12 jenis buah-buahan Taiwan. Bianglala yang lucu dan unik ini menjadi salah satu
pilihan bermain anak-anak.[RTISI]

Ketika Janur Kuning Tergulung (I)
(Oleh : Liana Safitri, Foto : Internet)
ENTAH sudah berapa lama Arundari memandangi
tumpukan undangan pernikahan di atas meja. Undangan yang
kini hanya menjadi sampah. Tidak berguna, tapi kenapa ia
masih tak tega membuangnya?
“Run, makan!” terdengar suara Ibu memanggil. Sepiring
nasi lengkap dengan lauk ikan asin, sayur asam, sambal terasi
dan kerupuk tiba-tiba sudah ada di hadapan Arundari. “Sejak
pagi kamu belum makan apa-apa, kan? Ini, Ibu masak sayur
asam kesukaan kamu. Dihabiskan, ya... biar badanmu lebih
gemuk sedikit. Jangan kurus begini, kesannya kayak orang
susah saja.”
Arundari menatap ibunya sekilas dan menukas, “Memang
lagi susah, kok!”
“Susah kenapa lagi?” Ibu menarik kursi dan duduk di
sebelah putrinya. Kemudian pandangan mata wanita setengah
baya itu tanpa sengaja menangkap tumpukan undangan di atas
meja. Ia pun bisa menghela napas panjang.
“Ibu kan sudah tahu, jadi tidak usah tanya-tanya lagi!” Nada suara Arundari terdengar jelas
tidak senang.
“Sudah seminggu kamu mengurung diri di dalam kamar, mana bisa Ibu diam saja? Ibu
khawatir...” Ibu menggeleng-gelengkan kepala, menatap Arundari dengan sedih. “Nak, pergilah
keluar! Jalan-jalan, main ke rumah temanmu, biar tidak stres. Atau mau belanja juga boleh, Ibu
masih ada simpanan uang...”
Ibu belum menyelesaikan kalimatnya, Arundari sudah berdiri dan berseru gusar, “Bagaimana
aku bisa pergi ke luar, Bu? Aku malu! Teman, tetangga, saudara, sekarang semua orang sedang
membicarakan aku! Menertawakan aku!”
Menghadapi Arundari yang sedang meledak-ledak seperti ini, Ibu masih saja bisa bersabar.
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“Kalau semua orang membicarakan kita memangnya kenapa? Mereka cuma melihat,
mengomentari saja. Kita yang menjalani, kita yang merasakan. Bakal repot jadinya jika setiap
omongan orang dimasukkan ke dalam hati. Lagi pula sekarang bukan cuma kamu yang mereka
bicarakan. Ibu juga, mas-mu juga.”
“Iya, tapi ini lain, Bu!”
Suara keras menggelegar menyela percakapan antara Arundari dengan Ibu. “Kamu masih
memikirkan si Haliwar itu?”
Ibu dan Arundari sama-sama menoleh. Ardiman melangkah lebar memasuki kamar Arundari.
Wajahnya keruh, matanya melotot. “Sudah, tidak usah kamu pikirkan laki-laki berengsek itu!
Malah bagus kamu tidak jadi menikah dengan dia! Aku juga tidak rela kalau kamu jadi istri lakilaki tidak bertanggung jawab seperti Haliwar! Tidak jadi menikah tahun ini, masih bisa menikah
tahun depan! Tidak bisa tahun depan, masih bisa tahun depannya lagi!” Ardiman merangsek maju,
menyambar tumpukan undangan di atas meja belajar adiknya.
“Mas, mau kamu apakan undangannya?” tanya Arundari khawatir.
Ardiman tidak menjawab. Ia membawa undangan-undangan itu ke belakang rumah dan
menjatuhkannya ke tanah. Diambilnya sebuah korek api dari saku celana. Arundari sudah bisa
menebak apa yang akan dilakukan Ardiman. Ia berusaha merebut korek api tersebut. “Mas,
jangan!”
“Minggir!” Ardiman mendorong Arundari sampai terjatuh.
Ibu tergopoh-gopoh menyusul kedua anaknya yang sedang bertengkar itu. “Ardiman!
Arundari! Kalian kenapa?”
Sebatang korek api yang menyala dijatuhkan Ardiman tepat di atas tumpukan udangan.
Arundari akan menyelamatkan undangan-udangan itu, tapi Ibu memegang tangannya kuat-kuat.
“Sudah terbakar, biarkan saja! Nanti malah tanganmu yang kena api!”
Memang sudah terlambat! Arundari menatap nanar lidah api kuning kemerahan yang
menjilat setiap senti lembar-lembar undangan seperti hewan lapar menghabisi mangsa.
Mengubah warna krem cerahnya menjadi hitam abu. Emboss kaligrafi huruf A & H yang tadi
masih menyembul indah di setiap bagian depan undangan, kini juga sudah tak bisa dilihat dari
sudut mana pun. Tanpa terasa sebutir air jernih membasahi pipi Arundari.
Ardiman semakin geram melihat adiknya seperti menangis. “Jangan cengeng dan
bertingkah seolah-olah laki-laki di dunia ini cuma ada satu! Dia tidak pantas kamu tangisi!
Mulai sekarang, jangan pernah menyebut-nyebut nama Haliwar lagi di rumah ini! Kamu harus
buktikan, tanpa dia pun kamu masih bisa hidup dengan baik! Tidak menikah dengan dia pun
masih ada laki-laki yang mau sama kamu!”
Arundari tak menanggapi omelan Ardiman. Gadis itu menyeka air mata dengan
punggung tangannya, berjalan terhuyung-huyung melewati dapur, ruang makan, ruang tamu,
dan akhirnya ke halaman rumah.
“Hei, mau ke mana kamu?” teriak Ardiman.
“Biarkan saja adikmu pergi. Dia perlu ganti suasana. Seminggu di rumah terus pasti
rasanya sumpek.” Ibu menghalangi Ardiman. Wanita itu menyibakkan sejumput rambutnya yang
terlepas dari sanggul. “Man, kamu jangan bentak-bentak Arun terus, ya... Kasihan anak
itu, sudah pernikahannya gagal, harus menghadapi cibiran orang, di rumah dimarahi.”
Ardiman menjatuhkan diri ke kursi, lalu memegang kepala dengan kedua tangan. Agak
menyesal juga ia, bersikap terlalu keras pada Arundari. “Habis bagaimana, Bu? Aku heran
sekali sama Arundari. Sudah jelas-jelas dia dicampakkan sama Haliwar, kok masih ditangisi?
Undangan itu juga, buat apa disimpan? Memangnya mau dijampi-jampi biar calon pengantin
prianya kembali?”
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Ibu mengibaskan tangan. “Husshhh! Kamu ini lho, ngomongnya ngawur!”
“Tapi kan kalau tidak dibakar, dilihat setiap hari juga malah bikin sakit hati,” ujar
Ardiman.
Ibu mengangguk-anggukkan kepala. “Iya, Ibu tahu. Menurut akal sehat, apa yang kamu
lakukan itu benar. Tapi kan, adikmu sedang sakit. Kena penyakit cinta. Makanya kalau
kelakuannya tidak logis, ya dimaklumi saja.”
“Halaahhhh... cinta, cinta! Cinta gombal!” ejek Ardiman.
(bersambung)
***

Ngumpul Penyiar dan Pendengar
di Taipei

sumber foto : para Fans RTISI
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