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lvienjadi Bah.asa Internasional?
Mia nomo estas Nanda....
Mi vivas en Indonesio....
Mi Parolas la Indonesian....

S

ebagian readers yang baca perkenalan singkat
di atas mungkin bertanya "Ini bahasa apa,
yah?" Nah, readers, ini adalah Bahasa Esperanto.
Sebuah bahasa yang dibuat oleh Dr. Salmon Hoff
dan mulai dipublikasikan pada tahun 1887.
Ingin tahu Iebih jauh tentang bahasa ini, kru SoulMaks
menemui salah satu pelopor pengajaran Bahasa
Esperanto di Indonesia, Heidi. Kata Heidi, bahasa ini
sifatnya netral, demokratis, dan mudah untuk dipelajari.
Heidi yang sudah mempelajari bahasa ini 2 tahun 1
pekan 1 jam datang khusus ke Makassar untuk hadir
dalam pembentukan Klub Pembelajar Bahasa Esperanto
di Makassar pada tanggal 13 Maret 2013 kemarin.

Apakah , sih, hubungan Bahasa Esperanso dan
Indonesia?
Sekitar 100 tahun yang lalu, orang-orang
Belanda datang ke Indonesia. Sebagian dari mereka
menggunakan Bahasa Esperanto. Sehingga, orangorang Indonesia pun, karena adanya proses interaksi,
lambat laun mempelajari bahasa ini. Kemudian, pada
tahun 1919, seseorang yang bernama Liem Tjiang Hie,
mulai mengajarkan bahasa ini, hingga pasca Perang
Dunia ke-2. Karena persebaran inilah, Bahasa Esperando
sampai di Indonesia. Sayangnya, setelahnya Liem Tjiang
Hie, tidak ada lagi pengajaran tentang bahasa ini. Hanya
sedikit orang yang belajar, itu pun secara autodidak.
Barulah pada bulan November tahun 2009, Heidi
datang selama 3 minggu ke Indonesia untuk mulai
mengajarkan kembali bahasa ini. Gerakan pembelajar
bahasa ini baru ada pada bulan September tahun 2010

di Jakarta. Kemudian berkembang di beberapa kota di
Indonesia, hingga saat ini.
Keberadaan Bahasa Esperanto yang
kemungkinan bisa menjadi Bahasa Dunia pun telah
mendapat pengakuan dari UNESCO dan PBB," ujar
Heidi yang saat ini sebagai Sekretaris pada Asosiasi
Esperantis Vegetarian di Belgia. Perkembangan bahasa
ini pun terus dibicarakan, termasuk pada Kongres
Bahasa Esperanto yang akan dilaksanakan di Bogor
pada tanggal 5 - 8 April 2013 mendatang. Jadi, bukan
tidak mungkin kalau kelak karena semakin banyaknya
Esperantis, maka Bahasa Esperanto ini akan menjadi
Bahasa Internasional.
Wah, seru juga, yah, kenal bahasa baru! Bisa
masuk dalam list bahasa yang mesti kita kuasai, nih,
readers! Oia, kalau mau tahu lebih banyak soal Bahasa
Esperanto, readers bisa follow akun komunitas ini di
@plenaluno.
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