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Heidi Goes, Sekretaris Asosiasi Esperantis Sedunia

Bahasa Gaul Kelas Dunia

keperluan berkomunílcasi di antara komunitas-komunitas tertentu. Pernah dituduh sebagaibahasa kaumkomunis, sekREPORTER: LILY SUKRIANA
arang jadi bahasa gaul kelas dunia. PeneFOTOGRAFER:YUSRAN
litian yang dilakukan ibu satu anak ini diEDITOR: M NASRUN NUR
awali sejak 2007 hingga seka rang. la menganggap bahasa esperanto di Indonesia
BAHASA Esperanto ialah bahasudah sepatutnya diperkenalkan kembali.
"Saya terus bertekad menjadikan basa antarbangsa yang telah dipakai
ha saEsperanto ini terus berkembang dan
jutaan orang di dunia saat ini. Wabertaha n, "bebernya kepada FA/AR, Selasa
laupun tidak digunakan secara for- 12 Maretlalu. Kecintaanya terhadap Esperanto membuatnya tidak berhenti mengamal oleh negara tertentu, namun
jardi satu daerah saja. Terbukti enamkota
penggunaan bahasa lui mulai dipadi Indonesia telah berhasil dijelajahinya.
kai meluassetelahbahasa Inggris.
Jakarta. Bogor. Bandung. Jogja, Sema rang
hingga Batam sudah disambanginya menBAHASA ini dibuat oleh Zamenhof (1887) gajarkan bahasa ini.
seorangwarga polandia yang tumbuh dan
Wanita Kelahiran Oostende, Belgia,
berkembang di tengah-tengah komunitas 15 Maret 1976 menuturkan memilih Inyang poliglot (orangya ng bisa bica ra lebih donesia sebagaitempat untukmengajarda ti satu ba hasa ). Kond isi itu membuatnya kan Esperanto ka rena mengetahuibahaberpikir perl u ada nya satu bahasa pemer- sa ini pernah populer di Indonesia, tersatu yang akan mengakhiri masalah-ma- masuk Sulsel sebagai salah satu bagian
salah yang timbul akibat adanya berbagai invasi Belanda sela ma ratusan tahun.
macam bahasa yang acapkali menimbul"Membentuk klub belajar itu tujuan
saya, apalagi Makassar juga dulunya
kan konflik dan kericuhan.
Sekretaris Asosia si Esperantis Sedu- terkenal sebagai kota yang menerapkan
nia, HeidiGoesberusaha mempopulerkan Esparanto," terangnya sembari tersekembali bahasa ini di Indonesia. Saat saat nyum. Belajar bahasa ini tidak sulit.
ditemui akhir peka n lalu, dia mengatakan Itu karena kosa-kata dan tata-bahasa
idenya muncul dari penelitian yang ditu- Esperanto d ibuat sederha na. Apa ya ng
lisnya send tri tentangsejarah esperanto di terlihat dalam bentuk tulisnya, itulah
Indonesia. la tak ingin bahasa yang dike- yang diucapkan.
nal sejak tahun 1930-an ini hilang ditelan
Akan lebih mudah lagi bila sudah
zaman.
menguasai salah satu bahasa Eropa (InHeidi mengatakan bahasa ini adalah ggris, Prancis, Jerman, Spanyol) karebahasa Internasional tanpa garis geo- na banyak kata yang mirip-mirip. Tak
grafis. Esperanto telah digunakan seki- mengherankan bila Akademi Ilmu Penra 2.000.000 pembicara di lebih dari 100 getahuan Prancis menjuluki Esperanto
negara, memiliki ind uk orga nisa si inter- sebagai "Kanya agung di bidang logika
nasional bernama World Esperanto Or- dan simplisitas."
ganization atau dalam bahasa EsperanItulah sebabnya bahasa Esperanto dito disebut sebagai UEA (Universala Es- gemari oleh publik pencinta bahasa di
peranto-Asocio). Saat ini mereka telah dunia. Kosa katanya jauh lebih mudah
memil ik i 40.000 cabang orga n isa si di se- dikuasai daripada tata bahasa dan kosa
Iuruh dunia. kata bahasa Cina. misalnya. "Saat ini saya
Bahasa esperanto digunakan sebagai konsen mengajar Espera nto d i Makassar,
bahasa pergaulan dan dipakai untuk Ambon dan Bali," bebernya. (*)

Di ai
Nama
Heidi Goes
Kelahiran: Oostende, Belgia, 15 Maret
1976
Hobi
Esperanto, Dansa, Baca Buku,
Traveling
:

:

Terbitart Buku:
• "Afero de Espero" (Tentang Sejarah

Esperanto di Afrika)
• "Kunci Esperanto": Buku kecil untuk belajar
Esperanto
.

Pengalaman Esperanto:
• Mulai mengenal Esperanto tahun 1987
• 1990-1992, Mendalami Esperanto
• 1998-1999, Meneliti gerakan Esperanto di
Afrika
• 2006-2007, Menerbitkan buku Esperanto di
Afrika
• 2007 sekarang, mulai penelitian tentang
Esperanto di Indonesia
.

-

.

Kader:
• Pengajar Esperanto di Indonesia (Tahun
2009-sekarang)
• Pengurus Asosiasi Pemuda Espetantis
di Vlaanderen (Bagian berbicara bahasa
Belanda. di Belgia) tahun 2004-2010.
• Sekretaris Asosiasi Esperantis Vegetarian
Sedunia, 2008
•Sekretaris Klub Esperanto di Brugge, Belgia
.

Email

:

heidi.goes@gmai/.corn (Iysl

Peneliti Beralih
Dosen
KUNJUNGANNYA pertama ka li ke
lndonesia tab un 1995 sebagai peneliti temyata menjadikannya sebagai
pengajarhingga saatini.Keinginannya membentukklubbelajarbabasa Esperanto di Indonesia pun bisa
diwujudkan.
Terbukti di Jakarta dan Batam.
Heidi Goes mengatakan komunita s yang dia bentuk betjalan cuku p
aktiL ini menjadi harapannya yang
terpendam sejak lama membentuk
klub Esperanto di banyakwilayah.
TahuniniEsperantosudahberusia 100tahun. Dikampunghalaman
Heidi. di Belgia, komunitas ini juga
sudah terbentuk lebih awal. Orang
tuanya bahkan diajak mempelajari
bahasa ini dengan saksama.
Berawal daribanyak pengala man
meneliti dan mendalamibahasa ini
dibelahan dunia, saat ini Heidi Iebihkonsentrasi sebagaidosenlepas

untuk pelajaran bahasa Esperanto.
Saat ini dia sudah menerbitkan
setidaknya dua buku tentang pembelajaran Esperanto. Di Makassar.
jumlah muridnya memang barn
berhitung belasan orang. Maklum
dia ba ru terbentuk sekira sepekan di
Makassar.Tempatmengajamya pwt
terbilang ileksibel yakni di pelataran
kampus atau sekitardanau Unhas.
Namun optimismenya membesarkan bahasa ini cukup kuat.
Untuk pengabdian ini, Heidi rela
merogok kocek besar tanpa sepersenpun bantuan dari pemerintah
setempat. Dananya sebagian diperoleh dari perhimpunan mereka di Belgia.
"Namun itubukan masalah.Yang
jelas intinya kami ingin mengajak
anak muda wituk mengetahui bahasa Esparanto seperti apa," tandas Heidi. (*)

