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Tahun 2017, sebuah tahun yang baru dan
penuh dengan harapan. Jika berdasarakan zodiak
kepercayaan Tionghua, tahun Ayam Api membawa
banyak keberuntungan. Baik kamu yang mau buka
usaha atau membangun percintaan, inilah saat
yang tepat. Oleh karenanya, kami membagikan
beberapa tips dan alasan mengapa harus ke atau
lokasi yang membuat kamu tertarik di Taiwan.
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)

Ni hao ma? Dalam edisi kali ini saya mengajak anda
berkenalan dengan nama anggota keluarga 家庭成員稱謂
Jiā tíng chéng yuán chēng wèi Ka deng sheng guan jheng ho.
Khusus untuk pengucapan Taiyi dicetak dalam huruf miring.
Selamat menyimak!
Kehidupan keluarga di Taiwan, tidak banyak bedanya dengan
kebiasaan orang timur lainnya, terutama sekali gaya hidup
mereka sangat mirip dengan orang-orang di Singapura,
Hongkong dan negara di Asia lainnya. Kecenderungan
berkeluarga kecil tanpa hidup serumah dengan orang tua juga semakin besar.
認識家庭成員 Nama anggota keluarga.
rèn shì jiā tíng chéng yuán.
Sek sai ka deng sheng guan.
爺 爺 yé ye a kong kakek.
Di Taiwan karena banyak orang yang berdialek Taiwan maka juga sering memanggil kakek
dengan 阿 公ā gung, dan lebih sering dalam dialek Taiwan yaitu Akong. Sehingga orang-orang
tua yang tidak dikenalpun, juga sering disapa dengan nama Akong.
奶 奶 nǎi nai a ma nenek, sama dengan Akong, nenek di Taiwan sering dipanggil dengan
sebutan dialek Taiwan yaitu 阿 嬤 ā ma, yang sama artinya dengan nenek.
爸 爸

bà ba

pa pa

媽 媽

mā ma

ma ma

ibu

哥 哥

gē ge

ko ko

kakak laki-laki

大 哥

dà ge

tua hia

二 哥

èr ge

li hia

kakak laki-laki nomor dua

姐 姐

jiě jie

ce ce

kakak perempuan

弟 弟

dì di

ti ti

adik laki-laki

小 弟 弟

xiǎo dì di

sio ti

adik laki-laki terkecil

妹 妹

mèi mei

me me

adik perempuan

ayah

kakak laki-laki sulung

小 弟 弟xiǎo dì di ti ti, bisa juga untuk memanggil anak lelaki kecil jika anda tidak tahu siapa
namanya.
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Seperti pemakaian 小 弟 弟 xiǎo dì sio ti di untuk memanggil anak lelaki kecil, maka anak
perempuan kecil juga bisa dipanggil sebagai 小 妹 妹 xiǎo mèi mei sio me me untuk
menyatakan keakraban atau kasih sayang kita kepada anak kecil.
大 伯

dà bó

tua pe

paman (urutan saudara ayah yang paling tertua)

嬸 嬸

shěn shěn

a cim

bibi

叔 叔

shú shu

a ciek

sama dengan paman

小 叔

xiǎo shu

sio ciek

paman yang usianya lebih kecil usianya dari
ayah kita

姑 媽

gū mā

a ko

bibi, kakak perempuan ayah yang lebih tua
usianya dari aya

小 姑

xiǎo gū

sio ko

嫂 嫂

sǎo sǎ

a so

kakak ipar perempuan

舅 舅

jiù jiù

a ku

kakak laki-laki dari ibu (kalau usianya lebih
kecil dari ibu, maka bisa ditambahkan xiǎo
seperti halnya pemakaian dalam 小姑姑 xiǎo
gū gu)

舅 媽

jiù mā

a kim

bibi (istri dari kakak laki-laki ibu)

阿 姨

ā yí

a ie

bibi (adik perempuan ibu)

姨 丈

yí zhàng

i tiu

paman (suami saudara perempuan ibu)

姨 媽

yí mā

a ie

bibi (kakak peremuan ibu)

bibi, adik perempuan ayah

* khusus dalam dialek Taiwan, Yi ma dan A yi
sama saja dipanggil sebagai A i
外 甥

wài shēng

keponakan laki-laki (anak dari saudara
perempuan)

外 甥 女

wài shēng nǔ

keponakan perempuan (anak dari saudara
perempuan)

姪 子

zhí zi

keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki)

姪 女

zhí nǔ

keponakan perempuan (anak dari saudara lakilaki)

Khusus dalam bahasa Taiwan yaitu Taiyi, 外 甥 wài shēng dan 姪 子zhí zi, sama
sebutannya yaitu : ca po sun na. Demikian pula untuk 外 甥 女 wài shēng nǔ dan 姪 女
zhí nǔ sama sebutannya yaitu : ca mbo sun na. Di sini po untuk laki-laki, dan mbo untuk
perempuan.
孫 子

sūn zi

ca po sun

孫 女

sūn nǔ

ca mbo sun

外 孫

wài sūn

gua sun

cucu (dilahirkan anak perempuan anda)

內 孫

nèi sūn

lai sun

cucu ( dilahirkan anak lelaki anda )
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Karena 外 wài berarti luar, yang mengartikan cucu dari keluarga lain, sebab anak perempuan anda
menikah menjadi menantu orang lain. 內 nèi berarti dalam, adalah cucu yang dilahirkan oleh anak lekaki
anda sendiri.
阿 姨 ā yí juga sering dipakai untuk memanggil pembantu rumah tangga. Untuk menghormati profesi
mereka.[RTISI]

Sejarah Kehidupan Daxi
(Bersama Amina Tjandra)

Warga Daxi dahulu dan sekarang
Sebelumnya Daxi menjadi tempat pemukiman bagi suku aborigin Ketagalan dan Atayal.
Melalui pemerintahan Dinasti Qing, masa kolonialisasi Jepang serta setelah Perang Dunia II,
lokasi ini kemudian ditempati oleh suku etnik yang berbeda. Daxi meneruskan jejak rumah
peninggalan tua yang memantulkan sejarah imigrasi di Taiwan. Warga lain datang dari berbagai
tempat dan menyatu dalam keyakinan religi maupun ikatan kekeluargaan. Seiring berjalannya
waktu, mereka membangun gaya hidup yang lebih nyaman dan makmur. Komunitas ini yang
mengkisahkan cerita masyarakat berdatangan dan menetap di Daxi pada masa yang berbeda.
Daxi sebelumnya dikenal dengan sebutan
"Takoham", diambil dari bahasa suku aborigin
yang artinya "air yang berlimpah". Lokasi
Daxi dianugerahi sungai Da-han yang
dijadikan sebagai sarana transportasi. Di
sekelilinginya juga dipenuhi dengan limpah
ruah sumber daya alam, sehingga semenjak
jaman Dinasti Qing, kawasan ini menjadi
jalanan pasar yang hiruk pikuk.
Kawasan ini mencakup sejarah mengenai
transportasi sungai, produk khas berupa teh,
kayu kamper, hutan dan industri pertambangan
batu bara; juga menceritakan bagaimana perkembangan industri-industri di Daxi yang
mengandalkan sumber daya geografis dan alam sekitarnya, menjadi bagian dalam perdagangan
internasional. Kapal-kapal merapat di pelabuhan Takekan.
Rumah penduduk peninggalan kolonialisasi Jepang
Sebagian besar rumah penduduk di lokasi ini menjadi rumah kuno bersejarah yang
dilestarikan. Ada empat bangunan rumah tua ala Jepang yang didirikan pada masa kolonialisasi
Jepang (1937-1940), kediaman ini merupakan tempat tinggal para pejabat Jepang. Semenjak masa
kolonialisasi Jepang, rumah kediaman ini dijadikan sebagai asrama kepolisian. Usai Perang Dunia
II, dikarenakan jumlah anggota keluarga polisi semakin banyak, sarana tempat tinggal untuk
aparat polisi dan keluarganya semakin tidak mencukupi, sehingga bangunan terus diperluas.
Rumah peninggalan ini pada tahun 2012 dicatat sebagai bangunan bersejarah. Setelah renovasi,
sekarang rumah peninggalan ini terbuka untuk umum dan menjadi bagian dari Ecomuseum Seni
Kayu Daxi (Daxi Wood Art Ecomuseum).
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Selama proses renovasi 4 bangunan rumah peninggalan mode Jepang, beberapa material
bangunan tua tetap dipertahankan, juga masih tertinggal beberapa perabot bekas yang pernah
digunakan oleh penghuni sebelumnya. Dapat dibayangkan berapa dasawarsa dari semua bendabenda usang yang tersisa menyimpan memori kenangan penghuninya?
Awal tahun 1990-an, kota tua Daxi
pernah meluncurkan serangkaian
kegiatan pemberdayaan komunitasnya.
Masyarakat luar berdatangan untuk
menyaksikan dan menilai "keunikan"
lokasi Daxi, mereka terpesona dan
merenovasi bagian luar bangunan tua
dan jalanan. Kemudian juga
melaksanakan beragam pameran dan
kegiatan untuk mempresentasikan
"keunikan" Daxi. Tidak sedikit asosiasi
masyarakat turut memberikan
sumbangsih untuk meremajakan Daxi.
Cinta pada kampung halaman"Daxi"
terus diwariskan secara turun temurun,
menarik antusias generasi muda kembali ke Daxi membangun kampung halamannya. Vitalisan
dan semangat demikian terus berlanjut hingga sekarang. [RTISI]
sumber : travel.tycg.gov.tw

23 Alasan Pelancong Asing Datang ke
Taiwan
(Oleh : Farini Anwar, Foto : Internet)
Taiwan selain terkenal dengan kuliner dan pasar malamnya, apa lagi yang dapat menarik
orang asing datang ke Taiwan? Situs web Amerika Serikat Business Insider menguraikan 23
alasan bagi turis asing harus berwisata ke Taiwan, salah satu diantaranya adalah keindahan alam
dan kemudahan transportasi.
Berdasarkan laporan “Business
Insider” dalam artikel “23 Alasan Anda
Harus Berwisata ke Taiwan”, Lyndsay
Hemphill menguraikan alasan-alasan
yang direkomendasikan bagi turis asing
untuk berwisata ke Taiwan. Hemphill
mendeskripsikan Taiwan sebagai
“sebuah pulau yang menyenangkan”,
terletak di lepas pantai sebelah tenggara
Daratan Tiongkok dengan luas seperti
Belgia. Sebutan “Formosa” bagi pulau
Taiwan pun, diberikan oleh penjelajah
Portugis pada abad ke-16 karena
keindahan alam yang begitu
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menakjubkan. Sejarah panjang puluhan ribu tahun lalu dari keberadaan pemukiman manusia,
masuknya suku Han hingga kolonisasi Jepang, memberikan pengaruh kebudayaan sehingga
Taiwan memiliki budaya tersendiri yang berbeda dan unik.
Menurut Lyndsay Hemphill, tidak banyak orang yang mengetahui betapa menakjubkan pulau
ini, sehingga menjadikan Taiwan sebagai obyek yang paling diremehkan di Asia. Apa saja yang
menjadi alasan yang mengharuskan turis asing berwisata ke Taiwan?
Daftar makanan, pasar malam dan kekhasan Taiwan yang kerap kali disebutkan seperti Ding
Tai Fung, sarapan pagi susu kacang serta beragam pasar malam, budaya teh yang dikembangkan
menjadi tempat lahirnya teh susu mutiara, beragam kedai minuman teh dapat Anda temukan di
setiap pelosok Taiwan. Bagi pencinta buah-buahan, Taiwan merupakan surga buah-buahan dimana
Anda dapat menikmati buah yang di tempat lain belum tentu dapat ditemukan seperti buah srikaya
jumbo, jambu biji merah dan lainnya.
Selain makanan, yang menarik di Taiwan adalah keindahan alam, pemandangan alam dari
pegunungan maupun laut, dari pantai timur sampai ke danau Sun Moon yang terletak di tengah
jantung Taiwan, berlanjut ke selatan hingga Taman Nasional Kenting.
Untuk fasilitas umum, kota Taipei dengan jaringan MRT (Mass Rapid Transportation) yang
mudah dan bersih, sepeda Ubike serta fasilitas WiFi yang tersedia baik warga setempat maupun
pelancong. Kota Tua Jiufen, The Pier-2 Art Center, Taman Budaya dan Kreatif SongShan dan
masih banyak tempat lain yang menghadirkan keindahan budaya Taiwan.

Berikut 23 alasan pelancong asing harus berwisata ke Taiwan :
1. Makanan ternama Taiwan : Ding Tai Feng, Mie Sapi, Omelet Tiram.
2. Sarapan ala Taiwan : Susu Kacang Fuhang dan berbagai makanan khas lainnya.
3. Pasar malam di setiap kota : Pasar malam Shihlin, Raohe dan Keelung.
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4. Tempat kelahiran Teh Susu Mutiara dan berbagai toko minuman dan teh.
5. Buah-buahan khas Taiwan : Jambu biji merah, “kepala Buddha (srikaya).”
6. Kota-kota di sepanjang pantai barat Taiwan dengan pengunungan indah pada bagian tengah,
pulau di mana Anda dapat mendaki dan menikmati pemandangan. Gunung Hehuan dan
Gunung Ali (Alishan) masuk dalam top-rated TripAdvisor.
7. Air terjun di tengah kelebatan pepohonan di pegunungan.
8. Keindahan pasir putih kawasan selatan Taiwan sepanjang pantai Taman Nasional Kenting.
9. Danau Sun Moon Nantou, salah satu tempat popular untuk bersantai di tengah keindahan alam,
dikenal sebagai tempat romantis cocok bulan madu atau foto pre-wed.
10. Terdapat 9 Taman Nasional, salah satunya Taroko Gorge yang setidaknya memerlukan 2 hari
memanjat gunung untuk menikmati keindahan menakjubkan.
11. Meskipun bahasa nasional adalah Mandarin tetapi untuk kota-kota besar seperti Taipei, ibukota
Taiwan terdapat petunjuk yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris untuk memudahkan
pelancong, selain itu penduduk yang ramah yang tidak segan-segan membantu Anda.
12. MRT Taipei yang memudahkan untuk menjangkau tempat-tempat yang akan dikunjungi, tidak
saja mudah tetapi juga bersih dan murah.
13. Kamar mandi yang bersih dan gratis di setiap stasiun MRT.
14. Ingin berkeliling dengan sepeda, Taipei menyediakan sewa sepeda dengan harga NTD5,- untuk
30 menit pertama dengan letak tempat peminjaman di lokasi yang strategis.
15. Tempat hotspring dari permandian umum seperti yang disukai penduduk lokal maupun yang
pribadi. Yang cukup terkenal permandian hotspring Beitou di Taipei dan Jiaoxi di Yilan.
16. Meskipun budaya bar di Taiwan tidak sepopular di negara-negara lain, namun Taiwan bangga
sebagai pembuat Kavalan yang menghasilkan Malt Whiskey terbaik dunia pada tahun 2015.
Anda dapat mengunjungi tempat penyulingan Kavalan yang terletak di Yilan.
17. Budaya Baseball yang menjadi olahraga nasional Taiwan.
18. Taiwan menjadi salah satu negara yang menyediakan fasilitas WiFi gratis (termasuk untuk
turis asing). Dapatkan WiFi gratis di semua stasiun kereta dan tempat-tempat umum tertentu.
19. Taman kreatif dan inovatif : Taman kreatif Huashan 1914 Taipei dan Pier-2 Art Center
Kaohsiung.
20. Bagi pengemar kucing, ada kedai
kopi kucing Taipei. Bukan karena
Hello Kitty, sebenarnya kedai kopi
kucing pertama kali didirikan di
Taipei baru kemudian menyusul di
Jepang dan Amerika Serikat bahkan
sekarang telah tersebar di manamana.
21. Mudah untuk mencapai tempat
super modern maupun tempat
bersejarah, hanya dengan naik bis
anda bisa mengunjungi Kota Tua
Jiufen yang menjadi ide bagi Hayao
Miyazaki dalam pembuatan film animasi ternama “Spirited Away”.
22. Untuk bangunan pencakar langit, Gedung Taipei 101 merupakan gedung tertinggi ke empat
dunia dengan elevator tercepat dunia.
23. Taiwan adalah salah satu tempat bagi Anda mendapatkan kejutan menarik.[RTISI]
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Taiwan Peringkat 33 Negara Terbahagia se-Dunia 2017
(Oleh : Narso, Foto : World Happiness Report 2017)
Laporan Kebahagiaan Dunia, atau World Happiness Report adalah upaya pengukuran
kebahagiaan yang diterbikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai solusi jejaringan
pembangunan berkelanjutan.
Pada Juli 2011, the Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan resolusi yang
mengajak negara-negara anggota PBB untuk mengukur tingkat kebahagiaan warganya, serta
menggunakan temuan ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan publik mereka. Pada 2
April 2012, dilanjutkan dengan Konferensi Tingkat Tinggi PBB perdana mengenai "Kebahagiaan
dan Kesejahteraan: Mendefinisikan Paradigma Ekonomi Baru," yang dipimpin oleh Perdana
Menteri Bhutan Jigme Thinley, negara perdana dan kini satu-satunya negara yang menerapkan
kebahagiaan nasional bruto daripada produk domestik bruto sebagai indikator pembangunan
ekonomi mereka.
Pada Laporan Kebahagiaan Dunia 2017, Norwegia berhasil mengalahkan juara 1 tahun
lalu, yaitu Denmark. Beberapa seperti Norwegia, Denmark, Islandia, Konfederasi Swiss dan
Finlandia, menduduki 5 negara terbahagia sedunia. Untuk tahun ini, Taiwan naik 2 peringkat,
masuk ke peringkat ke-33 dunia yang juga peringkat ke-3 se-Asia, unggul dari Jepang dan Korea.
Namun ada masyarakat yang berkomentar, “kantong kering, bahagia darimana?”
Hasil yang dirilis oleh
PBB dari 155 negara
terbahagia, negar-negara
Eropa utara menduduki 5
terdepan. Sisanya seperti
Belanda, Kanada, Selandia
Baru, Australia dan Swedia di
peringkat 10 besar. Untuk
negara Asia, Singapura
menduduki peringkat pertama
se-Asia dan ke-26 sedunia.
Selanjutnya ada Thaliand
peringkat 2 se-Asia dan ke-32
sedunia. Taiwan yang berhasil
masuk peringkat 33, berhasil
mengalahkan Malaysia di 42
dan Jepang di 51. Dan untuk Indonesia, tahun ini mengalami penurunan 2 peringkat, ke peringkat
81 sedunia.
Sejak tahun 2012, PBB setiap tahunnya menghitung Laporan Kebahagiaan Dunia
berdasarakan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dukungan sosial, harapan hidup sehat saat lahir,
kebebasan membuat pilihan hidup, toleransi, persepsi korupsi, pengaruh tahunan (negative dan
positif). [RTISI]
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