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Belajar Bahasa Mandarin & Taiyi  
(bersama Maria Sukamto) 

 Da Jia hao ma? Apa kabarnya? Tema pelajaran untuk edisi kali 
ini berkaitan dengan pekerjaan menjaga orang tua di Taiwan, 
mayoritas dilakukan oleh TKA ( tenaga kerja asing ). Ada yang 
dilakukan di rumah pribadi, ada pula di rumah jompo tempat 
penitipan orang tua. Jadi tugas para TKA di sini, lebih dari tugas 
seorang perawat. Selamat menyimak!  

Perawat Rumah Tangga. 家 庭 看護  jiā tíng kān hù. ka deng gan ho 
ㄐㄧㄚㄊㄧㄥˊㄎㄢㄏㄨˋ

Nama organ tubuh. ⼈體器官. Rén tǐ qì guān. Yin dhe ghi kuan 
ㄖㄣˊㄊㄧˇㄑㄧˋㄍㄨㄢ

頭 tóu dao = kepala 小腿 xiǎo tuě sio dhui = betis 

頸 jǐng am ma kun = leher 腳 jiǎo gha = kaki 

肩膀 jiān páng king ka dao = pundak 腳踝 jiǎo huái gha wa = pergelangan kaki 

手臂 shǒu bèi jhiu ko dao = lengan 腳跟 jiǎo gēn gha kun = tumit kaki 

手肘 shǒu zhǒu jhiu ghiau = siku 腳趾頭 jiǎo zhǐ tóu gha ceng dao a = 
jempol kaki 

手腕 shǒu wàn jhiu wan = pergelangan tangan 腳指甲 jiǎo zhǐ jiǎ gha cieng ka = kuku 
jari kaki 

手掌 shǒu zhǎng jhiu cia = telapak tangan 眉毛 méi máo mbak mbai = alis mata 

手指 shǒu zhǐ jhiu cing dao a = jari tangan 眼睛yěn jīng mbak ciu = mata 

指甲 zhǐ jiǎ ceng ka = kuku 眼神 yěn shén mbak shin = pandangan 
mata 

胸口 xiōng kǒu hieng ghau = dada 眼珠 yěn zhū mbak ciu jhin = bola mata

胸腔 xiōng qiāng hieng gham = rongga dada 睫毛 jié máo mbak ciu mo = bulu mata 

肚子 dù zi pat to = perut 鼻子 bí zǐ bhi a = hidung 

肚齊 dù qí to cai = pusar 鼻孔 bí kǒng bhi khang = rongga hidung 

大腿 dà tuě tua dhui = paha 鼻樑 bí liáng bhi kong = tulang hidung 

膝蓋 xī gài gha dao hu = lutut 鼻涕 bí tì bhi cui = lendir hidung 

鼻塞 bí sài bhi sai = hidung tersumbat 智齒 zhì chí ti ghi = gigi seri 

嘴巴zuě bā jhui dhe = mulut 喉嚨 hóu lóng nga aou = tenggorokan 

嘴唇 zuě chún jhui dun = bibir 舌頭 shé tóu jhui ci = lidah 
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Keadaan yang perlu diperhatikan.  
該注意狀況 kāi zhù yì zhuàng kuàng. Ying kai cu yi e cong hong 

Latihan. 練習. Liàn xí. Len sit  
1. 他今天不太想吃飯。Tā jīn tiān bù tài xiǎng chī fàn. 

I kia rit mbo sia shu mbe cia peng. Hari ini ia tidak begitu suka makan. 
2. 我要馬上找醫生來。Wǒ yào mǎ shàng zhǎo yī shēng lái.  

Gua mbe ma siong jhue yi sheng lai.Saya ingin dokter segera datang. 
3. 護士小姐，麻煩妳換紗布。Hù shì xiǎo jiě, má fán nǐ huàn shā bù. 

Ho su sio cia ma huan li ua se po. Mbak perawat, tolong ganti perban. 
4. 今天早上我已經幫病人按摩和翻翻身了。 

Jīn tiān zǎo shàng wǒ yǐ jīng bāng bìng rén àn mó hàn fān fān shēn le. 
Kia rit dao ca gua I kieng pang pe lang am mo ham pieng sieng ghu. 
Pagi ini saya sudah memijati pasien dan membolak-balikkan badannya. 

5. 病人的腳好像有一點浮腫。 

嘴角 zuě jiǎo jhui kak = sudut bibir  下巴xià bā e hai = dagu 

口腔 kǒu qiāng jhui te = rongga mulut 臉頰 liǎn jiá min phuei = pipi 

牙齒 yá chǐ jhui ghi = gigi 耳朵 ěr duō hi a = telinga 

門牙 mén yá meng ngghe = gigi depan 耳垂 ěr chué hi sui = daun telinga 

大牙 dà yá tua ngghe = gigi geraham 頭髮 tóu fǎ dao mo = rambut 

呼 吸 困 難 hū xī kùn nán ho ghip gun nan susah bernafas

沒 有 呼 吸 méi yǒu hū xī mbo ho ghip tidak ada nafas

沒 有 脈 搏 méi yǒu mài mbo jhiu me tidak ada denyut nadi

脈 搏 很 弱 mài bó hěn ruò jhiu me cin jhiok denyut nadi lemah sekali

出 血 chū xiě jhut hue berdarah

需 要 止 血 xū yào zhǐ xiě shu ya ci hue perlu menghentikan pendarahan

點 滴 停 止 diǎn dī tíng zhǐ tua tang dhieng ci infuse berhenti

嘔 吐 ǒu tù dho muntah

昏 迷 hūn mí hun mbe tidak sadarkan diri

不 能 動 bù néng dòng mbe tang tin tang tidak bisa bergerak

噎 住 了 yē zhù le ke tiou tersendat makanan

跌 下 床 dié xià chuáng pua lo jheng jatuh dari tempat tidur

跌 倒 dié dǎo puat to jatuh

輸 血 shū xiě shu hue infus darah
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Bìng rén de jiǎo hǎo xiàng yǒu yì tiǎn fú zhǒng. 
Pe lang e kha na jhiu u cit kua cieng.Kaki pasien rupnya agak bengkak. 

6. 他什麼時候可以坐輪椅到公園去曬太陽？ 

Tā shé me shí hòu kě yǐ zuò lún yǐ dào gōng yuán qù shài tài yáng? 
I sia mi si cun e tang ce kun I kao kong heng bhak jip dao 
Kapan ia boleh berkursi roda ke taman untuk berjemur matahari ? 

7. 麻煩你教我包尿片。Má fán nǐ jiāo wǒ bāo niào piàn. 
Ma hua li ka gua pao lio cu a.Tolong ajari saya cara memakai popok. 

8. 這個管子要什麼時候拔掉？ 

Zhè ge guǎn zi yào shé me shí hòu bá diào ? 
Cit ki kong tiam si ai giu tiao? Pipa selang ini kapan baru dicabut ? 

9. 你看起來有點累，是不是感冒了︖ 
 Nǐ kàn qǐ lái yǒu diǎn lèi, shì bú shì gǎn mào le ? 
 Li gua ghi lai u cit kua dhiam, si em si kam mo ?Kau kelihatannya agak capai, apakah kena 

flu ? 
[RTISI] 

Ketika Janur Kuning Tergulung (II) 
(Oleh : Liana Safitri, Foto : Internet)  

 Lalu di manakah Arundari yang dikatakan Ibu sedang 
terkena penyakit cinta itu?  
 Keluar dari rumah, Arundari menyusuri jalan raya dan 
berhenti di sebuah lapangan dengan rumput hijau yang tebal. 
Tempat itu sedang digunakan untuk latihan sepak bola, jadi 
sudah pasti suasananya sangat ramai. Meski demikian 
Arundari merasa disergap rasa sunyi dari keempat penjuru 
mata angin. Gagal menikah, masih adakah hal yang lebih 
buruk dari itu bagi seorang gadis? Ia juga tahu percuma saja 
meratapi nasib, tapi sekarang Arundari tidak berminat 
melakukan apa pun.  
 “Awas!”  
 Karena pikirannya sedang berada di tempat lain, Arundari 
tidak mendengar suara peringatan itu. Tahu-tahu sebuah bola 
melayang ke arahnya dan menghantam kepalanya dengan 
keras. Ia pun langsung terjatuh.  
 “Aduh, Mbak! Maaf, Mbak! Maaf, saya tidak sengaja! 

Mbak tidak apa-apa, kan?” Seorang laki-laki berseragam sepak bola warna merah putih menolong 
Arundari bangkit berdiri.  
 Kepala kena bola rasanya sakit sekali, tapi Arundari heran, kenapa rasa sakit itu masih belum 
bisa mengalahkan rasa sakit di hatinya? Sementara laki-laki yang menendang bola sampai 
mengenai Arundari tadi sibik bicara sendiri. “Makanya Mbak, kalau lagi nonton bola jangan 
melamun. Ini diminum dulu.” Laki-laki itu menyerahkan sebotol air putih pada Arundari.  
 Arundari langsung meminumnya tanpa berkata apa-apa. 
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 “Kepalanya masih sakit, Mbak?” tanya laki-laki berseragam sepak bola itu lagi. 
 Melihat rasa bersalah laki-laki itu, Arundari jadi kasihan. Ia mengembalikan botol minuman 
pada laki-laki itu sambil tersenyum. “Saya tidak apa-apa kok, Mas. Mas kalau mau latihan lanjut 
saja.”  
 “Oh, kebetulan sekarang waktunya istirahat. Tadi saya cuma lempar-lempar bola sendiri.” 
Laki-laki itu memandang Arundari dengan ragu-ragu, lalu akhirnya mengulurkan tangan. “Boleh 
kenalan, Mbak? Nama saya Bismaka.”  

*** 
 Arundari tersenyum mengingat kejadian satu tahun lalu.  
 Kejadian bodoh yang membuatnya berkenalan dengan Bismaka. Ya, sekarang ia sudah tidak 
menangis lagi. Gadis itu sudah bisa merelakan kegagalan pernikahan dengan Haliwar dan 
tersenyum menyambut hari baru yang penuh keceriaan bersama sahabat barunya yang hobi main 
bola. Dan tiga kali seminggu, setiap sore, Arundari menontonnya berlatih sepak bola di lapangan 
ini.  
 Tapi sore itu, seorang ibu yang mendorong bayinya di dalam stroller, berhasil mengalihkan 
perhatiannya dari Bismaka. Sang ibu sepertinya sedang mencari sesuatu di dalam tas, sementara si 
bayi menangis terus tanpa henti. Arundari berinisiatif mendatangi mereka dan membantu 
mendorong-dorong stroller dengan perlahan agar si bayi diam. Sang ibu melemparkan senyum 
terima kasih pada Arundari.  
 Setelah bercakap-cakap sebentar, barulah Arundari tahu kalau sang ibu yang bernama Rujita 
itu tinggal tidak jauh dari rumahnya juga. Dilihat dari wajahnya, usia Rujita sepertinya tak beda 
jauh dengan Arundari.  
 “Sudah menikah, Mbak?”  
 Ah, pertanyaan ini akhirnya muncul juga. Tapi Arundari sekarang bisa menghadapinya 
dengan lebih bijak. “Belum ketemu jodohnya.” Lalu kalimat-kalimat berikutnya meluncur begitu 
saja dari bibir Arundari. “Dulu pernah mau menikah, tapi gagal. Calon suami saya membatalkan 
pernikahan secara sepihak, seminggu sebelum hari yang sudah ditentukan.”  
 Rujita terperanjat. “Oya? Kenapa?”  
 “Saya juga tidak tahu dengan jelas apa alasannya. Tapi dari desas-desus yang beredar, 
sepertinya dia terpikat pada wanita lain. Yang lebih cantik, yang lebih kaya.” Arundari sempat 
merasa heran, mengapa dirinya bisa langsung menceritakan masalah pribadi pada wanita yang 
baru ditemuinya selama beberapa menit. Barangkali ini karena sikap Rujita yang hangat langsung 
membuatnya merasa nyaman.  
 “Tidak apa-apa, Mbak Arun,” Rujita menghibur. “Saya yakin Allah sudah menyiapkan  
pasangan yang lebih baik buat Mbak.”  
 “Iya, tapi sebenarnya saya malu juga kalau ketemu saudara, teman, atau tetangga. Semua 
orang sudah terlanjur tahu saya dulu pernah gagal menikah,” ujar Arundari berterus terang.  
 “Mbak Arun, menikah itu bukan lomba lari, bukan balapan. Yang setelah kita lihat orang di 
kanan kiri pada menikah, langsung buru-buru mau nikah juga. Cari pasangan juga tidak bisa 
sembarangan. Nanti kalau salah pilih, menyesalnya belakangan. Seperti saya…” Rujita 
menghentikan kalimatnya, seolah ada sesuatu yang tiba-tiba menyumpal tenggorokan.  
 “Maksud Mbak?” Arundari tak mengerti.  
 “Ya, saya ini korban lomba nikah juga. Begitu lihat orang-orang sebaya saya sudah nikah, 
saya dan keluarga langsung panik. Lalu ketika ada laki-laki yang mendekat, bersikap manis, bilang 
cinta, mau lamar, langsung saja diterima tanpa pikir panjang.” Rujuta mengangkat bayinya dari 
stroller, dan memangkunya, seolah seperti sedang menunjukkan sebuah kesalahan pada Arundari. 
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“Pernikahan kami belum berjalan setahun dan saya sedang hamil lima bulan waktu suami 
ketahuan selingkuh. Hati saya rasanya hancur. Tapi kalau mau minta cerai, saya juga mikir, nanti 
nasib anak saya bagaimana?”  
 Arundari tidak tahu harus menanggapi apa, jadi gadis itu hanya mendengarkan.  
 “Setelah melahirkan keadaan bukannya membaik, malah justru semakin bertambah buruk. 
Suami sering tidak pulang, tidak pernah kasih uang, gajinya semua habis untuk minum-minum dan 
main judi. Saya yang pontang-panting kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali malah 
dia yang minta duit sama saya. Kalau tidak diberi marah, main pukul...”  
 Hari sudah semakin sore, Rujita pun berpamitan untuk pulang. Melihat wanita itu begitu 
repot mendorong stroller, Arundari menawarkan diri untuk membawakan tas Rujita sampai ke 
rumah. Apalagi katanya jarak tempat tinggal mereka tak terlalu jauh.  
 Benar saja, setelah berjalan sekitar lima belas menit, Rujita berhenti di depan sebuah rumah. 
“Ini rumah saya. Mbak Arun mau mampir?”  
 Sebaliknya, Arundari yang mendapat tawaran ramah itu, wajahnya seketika berubah pucat 
pasi. “Tidak usah, Mbak, saya buru-buru. Mau bantu Ibu masak. Permisi!” Setelah berkata 
demikian Arundari menyerahkan tas bayi pada Rujita lalu berjalan secepat mungkin menjauhi 
rumahnya.  
 Dalam jarak kurang lebih sepuluh meter, barulah Arundari menghentikan langkah. Ia 
bersembunyi di balik sebuah pohon nangka dan mengintip. Arundari nyaris tidak mempercayai 
apa yang sedang dilihatnya pada detik itu.  
 Haliwar menarik Rujita dengan kasar masuk ke dalam rumah. “Dari mana saja kamu?  
Kenapa aku pulang tidak ada makanan? Apa saja yang kamu kerjakan?”  
 Terdengar Rujita menjawab, “Aku tidak masak! Uangnya sudah habis untuk beli susu dan 
popok buat Indra.”  
 “Ah, persetan dengan susu! Aku butuh makan sekarang!”  
 Rujita dan Haliwar sudah tidak terlihat lagi. Tapi berikutnya Arundari mendengar suara 
seperti sesuatu yang dipukul, disertai teriak kesakitan. Arundari tidak ingin tahu apa itu. Ia berlari, 
berlari, dan berlari. Perasaan gadis itu bercampur aduk. Merasa iba melihat penderitaan Rujita, 
sekaligus merasa lega karena bukan dirinyalah yang menjadi istri Haliwar, sekarang.  
 Saat Arundari sudah cukup jauh dari rumah Rujita dan Haliwar, ponselnya bergetar. Arundari 
berhenti berlari dan melihat layar. Ada pesan masuk dari Bismaka.  
 Arun, kamu di mana? Aku sudah selesai latihan bola, nih. Cepat kembali ke lapanganya, 
kebetulan ada rujak ice cream lewat. Kita minum rujak ice cream sama-sama, yuk!  
 Arundari tersenyum lebar membacanya. Teringat pemain bola yang satu itu, tiba-tiba seluruh 
ketakutan dan kekhawatirannya menghilang dan hati gadis itu diselubungi rasa hangat. Arundari 
baru akan memasukkan ponselnya lagi ke dalam saku celana ketika tiba-tiba teringat sesuatu. Ia 
menelepon sang kakak di rumah.  
 “Mas Ardiman!”   
 “Ya? Kenapa, Run?”  
 Arundari tersenyum lagi. “Aku cuma mau bilang... aku bersyukur tahun lalu gagal nikah.”  
 “Kamu ini ngomong apa, sih?” Ardiman kebingungan.  
 Arundari mengulangi kata-katanya lagi, “Aku bersyukur gagal menikah sama Haliwar. 
Bersyukur sekali!”  

***  
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Pameran Kebudayaan Pernikahan 4 Negara 
(Oleh : Yunus Hendry) 

Kota Taoyuan yang bekerja sama dengan 
Departemen  Tenaga  Kerja  Kota  Taoyuan 
menggelar pameran kebudayaan pernikahan dari 
4 negara yaitu Indonesia, Thailand, Filipina dan 
Vietnam dengan tajuk VIPT pada awal Bulan Juli 
lalu, pameran ini tepatnya diselenggarakan pada 
tanggal 1 - 21 Juli 2017. Nama VIPT merupakan 
kepanjangan dari  singkatan Vietnam, Indonesia, 
Philippines  dan  Thailand,  dalam  bahasa 
mandarinnya  disebut  四國婚禮文化展. 
Pameran kebudayaan ini diselenggarakan dengan 
tujuan  agar  masyarakat  Taiwan  dapat  semakin 
memahami perbedaan kebudayaan dari negara Asia Tenggara terutama kebudayaan pernikahan. 
Mengingat saat ini pemerintah Taiwan tengah menggalakkan Kebijakan Baru ke Arah Selatan 
dan tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat Taiwan sendiri dengan masyarakat Asia 
Tenggara bisa dibilang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

Salah satu penyiar senior RTISI, yaitu Tony Thamsir juga sempat menjadi MC di acara 
pembukaan  pameran  VIPT  yang  berlokasi  di  Stasiun  Kereta  Api  Taoyuan  ini.  Pameran 
kebudayaan 4 negara ini diadakan di  stasiun kereta api lama Taoyuan yang kini fungsinya telah 
beralih  menjadi  tempat  penyelenggaraan  pameran.  Untuk  stasiun  kereta  apinya  sendiri  telah 
berpindah ke gedung baru yang lebih modern dan nyaman. Berdasarkan pantauan dari tim RTISI, 
bahwa keseriusan pemerintah Taiwan terlihat sangat tinggi terkait mempromosikan pengetahuan 
dari  negara  Asia  Tenggara.  Pameran  kebudayaan  diselenggarakan  secara  cuma-cuma  tanpa 
memungut biaya tiket masuk ataupun biaya biaya lainnya. Dekorasi dan tata letak dari pameran 
ini juga sangat apik, terlihat di lokasi pameran terpasang 4 panggung dari masing-masing negara 
yang  biasa  digunakan  untuk  melakukan  sesi  pernikahan.  Selain  panggung,  juga  terpampang 
papan-papan yang berisi pengetahuan umum perihal geografis dan demografi beserta informasi 
pernikahan  dari  ke  4  negara.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  kru  RTISI 
bersama salah  satu  panitia  mengemukakan bahwa dibutuhkan persiapan  yang matang dalam 
rangka menyukseskan acara tersebut, seperti misalkan mengumpulkan informasi perihal budaya 
pernikahan yang mungkin masih harus ditelusuri  secara mendalam, karena mengingat bahwa 
informasi  perihal  budaya  setempat  yang  masih  belum terunifikasi.  Tidak  heran  jika  budaya 
pernikahan  suku  adat  Jawa  yang  terpilih  sebagai  perwakilan  Indonesia,  pemilihan  ini 
dikarenakan penduduk Pulau Jawa merupakan penduduk terbanyak di Indonesia. 

Tepat  pada  tanggal  16  Juli  2017,  pameran  VIPT  menggelar  kegiatan  khusus  yang 
meliputi peragaan busana pengantin tradisional, serta menyediakan kegiatan DIY tumpeng mini.  
Kegiatan 16 Juli 2017 tersebut ternyata mampu menyedot rasa ingin tahu masyarakat Taiwan, hal 
ini dapat terlihat dari jumlah pengunjung di hari tersebut yang lebih ramai dibandingkan dengan 
hari hari sebelumnya. Acara pada hari tersebut dimulai sekitar pukul 11:00 pagi dengan diawali 
peragaan busana pengantin ke 4 negara yang diwakili oleh warga asli negara tersebut, termasuk 
Indonesia yang diwakili oleh sepasang suami istri yang telah lama bermigrasi ke Taiwan. Walau 
telah bertahun tahun pindah ke Taiwan, tetapi rasa cinta tanah air tetap mengalir di dalam darah 
mereka,  terlihat  dari  begitu  menghayatinya   sepasang  suami  istri  tersebut  ketika  berjalan 
layaknya  model  profesional  dan  begitu  antusiasnya  ketika  menjelaskan  kepada  pengunjung 
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perihal baju yang dikenakan. Kru RTI-SI sempat melakukan sedikit wawancara dengan salah 
satu panitia yang mempersiapkan bahan, baik busana ataupun pernak pernik. Panitia mengatakan 
bahwa untuk mempersiapkan baju pengantin, mereka harus mengirim langsung dari Indonesia. 
Mengingat  bahwa sulitnya untuk menemukan baju asli  Indonesia di  Taiwan,  khususnya baju 
pernikahan. 

Setelah  acara  peragaan busana  selesai,  acara  berikutnya  dilanjutkan dengan sesi  DIY 
tumpeng mini. Dimana para pengunjung diperkenalkan terlebih dahulu kepada budaya makanan 
dari Indonesia, khususnya nasi tumpeng. Memasuki sesi ini terlihat panitia sangat serius dalam 
menjawab pertanyaan dari rasa penasaran masyarakat Taiwan terhadap uniknya nasi tumpeng. 
Untuk  DIY sendiri,  panitia  telah  menyiapkan  nasi  kuning  beserta  dengan  lauk  pauk  yang 
biasanya diletakkan di samping nasi tumpeng. Pengunjung hanya diarahkan untuk membentuk 
nasi kuning tersebut menyerupai bentuk gunung. Terlihat suasana cukup meriah, karena rata rata 
dari pengunjung sangat penasaran dan terus bertanya bagaimana menentukan bentuk yang paling 
sempurna dari nasi tumpeng. 

Selain mengikuti kedua acara tersebut, kru RTI-SI juga sempat mengobrol dengan salah 
satu penyelenggara, yaitu Depnaker Kota Taoyuan yang puas dengan kegiatan pada tanggal 16 
Juli tersebut. Ia mengatakan untuk mempererat hubungan antara Taiwan dengan 4 negara akan 
terus  diselenggarakan  acara  serupa  di  seluruh  kota  kabupaten  Taiwan.  Diharapkan  dengan 
adanya pameran ini dapat mampu meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat Taiwan terhadap 
negara  Asia  Tenggara.  Ia  juga  menambahkan  bahwa  sebenarnya  pemerintah  Taiwan  sendiri 
sangat optimis dengan hasil yang akan dicapai, walau sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah 
yang harus diselesaikan terkait pembinaan hubungan dengan 4 negara, tetapi ia yakin  bahwa ke 
depannya hubungan persahabatan yang sudah lama terjalin ini akan semakin kokoh dan kuat.
[RTISI] 

60th RTISI 

08


