ENKETILO por INDONEZIAJ ESPERANTISTOJ
Angket gerakan bahasa Esperanto di Indonesia
Heidi Goes, Belgio
Saluton! Selamat siang!
Angket berikut ini adalah angket yang saya sendiri, Heidi Goes, bagikan dan minta untuk peserta isi
selama perjalanan mengajar pertama saya di Indonesia. Angket tersebut bertujuan untuk
mengetahui sedikit banyak tentang siapa yang datang ke kursus saya ataupun pada saat kursus awal
perkenalan Esperanto, mengapa mereka ingin belajar Bahasa Esperanto dan apakah mereka
sebelumnya telah mendengar sedikit banyaknya tentang bahasa ini atau bahkan sebelum datang ke
kursus saya apakah sudah pernah belajar sebelumnya atau tidak.
Ada banyak perubahan pasca perjalanan mengajar saya selama 6 tahun yang lalu, pada saat itu
pertama kalinya saya bagikan angket ini di kota Batam tanggal 9 November 2009. Saya merasa sangat
penasaran apakah ada perubahan susunan dari orang-orang yang berminat tentang Bahasa
Esperanto, bagaimana pandangan orang-orang yang melanjutkan pelajaran Bahasa Esperantonya
tentang gerakan Esperanto dan lain sebagainya. Sebagai tambahan, saya juga sedang membuat buku
tentang Sejarah dari Pergerakan Esperanto di Indonesia (meski masih sedikit agak terlambat
dikarenakan pekerjaan saya yang harus bepergian terkait dengan perjalanan pendidikan saya yang
banyak memakan waktu cuti saya dan karena sekarang sedang S3) dan saya berpendapat bahwa
awal dari pergerakan yang sekarang sudah bisa masuk dalam sejarah pergerakan tersebut. Itulah
sebabnya saya merilis kembali angket, yang disesuaikan, dan juga sekarang terdapat dalam Bahasa
Esperanto. Untuk itu, saya sangat berterima kasih sebelumnya untuk setiap orang yang akan mengisi
angket berikut dan yang bersedia menolong saya untuk membagikan angket berikut agar dapat diisi
bersama-sama.
Beberapa penjalasan
Bahasa
Kalau bisa menjawab pakai bahasa Esperanto, itu lebih baik, tapi boleh juga pakai bahasa Indonesia.
Bisa juga menggunakan versi bahasa Esperanto kalau mau. Tentang bahasa angket ini: kalau ada
kesalahan, itu karena saya bukan orang Indonesia, tapi saya coba pakai bahasa Indonesia untuk
mempermudahkan buat yang baru belajar Esperanto untuk juga isi angket ini. Semoga mengerti.
Nama
Tolong nulis namamu, tapi kalau ada alasan tak nulis nama anda, itu juga boleh. Tapi dalam analisis
dan pengetahuan tentang analisis angket ini, tak akan disebutkan nama-nama. Nama anda
membantu kadang-kadang untuk memahami jawaban atau dapat menghubungi anda jika ada
sesuatu yang tidak jelas. Karena ini lebih baik untuk menempatkan nama anda, tetapi jika aAnda
tidak ingin, tapi mengisi survei, tanpa nama anda. Kemudian mungkin meminta seorang teman (yang
saya tak kenal) untuk mengirimkan angektnya ke alamat email saya.
Cara mengisi?
Saya tidak meninggalkan ruang antara pertanyaannya. Tersedia doc-versi, dan semua bisa mengetik
jawaban bebas membuat ruang untuk jawaban. Jika anda ingin menulis atau mengirim hanya
jawaban, itu sudah cukup untuk mencatat nomor pertanyaan.
Mengirim ke mana?
Silakan kirim jawaban ke alamat e-mail saya: heidi.goes@gmail.com. Terima kasih!

1. Data personal
Nama lengkap:
E-mail:
@
Umur:
Pendidikan Tertinggi (SMA, Universitas, Sekolah Tinggi…):
Jurusan:
Kota:
Propinsi:
2. Penilaian sebelumnya
a) Apa persepsi/opini anda tentang Esperanto sebelum belajar Esperanto?
b) Kapan anda pertama kali tahu tentang Esperanto?
c) Kenapa anda putuskan belajar Esperanto?
3. Kursus (buat yang sudah ikut kursus)
a) Bagaimana anda tahu tentang kursus yang anda ikuti?
b) Tentang kursus itu:
 Tempat:
 Tanggal:
 Guru:
 Komentoj:
 Tanggapan/masukan anda tentang kursus ini: isi materi, cara penyampaian,
persediaan/peralatan?
c) Setelah mengikuti kursus ini, apa penilaian anda tentang Esperanto ? Apakah persepsi
anda berubah?
d) Belajar lagi. Apakah anda belajar lagi setelah kursus itu? Akan belajar lagi? Belajar
sendiri? Sama orang lain? Sama siapa? Di klub? Klub mana?...
4. Belajar sendiri
Kalau anda belajar sendirian, bagaimana anda belajar? Apakah itu jalan lancar? Apakah ada
dapat tolong? Yang mana?
5. Post la lernado/Sesudah belajar.
a) Belajar. Apakah anda belajar lagi setelah kursus itu? Akan belajar lagi? Belajar sendiri?
Sama orang lain? Sama siapa? Di klub? Klub mana?...
b) Internet. Halaman internet yang mana anda menggunakan untuk cari/dapat informasi
tentang gerakan Esperanto nasional dan internasional, dan untuk belajar lagi? Apakah
kamu kenal Lernu.net? Kalau ya, bagaimana anda menggunakannya, Apakah anda
menggunakan social media untuk menggontakkan Esperantist atau belajar lebih banyak
tentang bahasa atau gerakan ini?
c) Gerakan lokal. Apakah anda aktif di klub atau secara lain buat gerakan Esperanto di
daerah/kota anda? Kalau begitu, tolong cerita tentang itu: anda berbuat apa, kenapa,
dengan hasil apa, dll. Kalau tidak, tolong kasih tahu kenapa tidak.

d) Gerakan nasional/senegara. Apakah anda aktif buat gerakan Esperanto di Indonesia
tingkat nasional? Kalau begitu, tolong cerita tentang itu: anda berbuat apa, kenapa,
dengan hasil apa, dll. Kalau tidak, tolong kasih tahu kenapa tidak.
e) Kongres nasional pertama. Apakah anda pergi ke kongres Esperanto pertama di
Indonesia (April 2013)? Kalau begitu, tolong cerita apa anda belajar di situ tentang
gerakan Esperanto nasional dan internasional. Kalau tidak, kenapa tidak (misalnya, belum
bisa Esperanto waktu itu).
f) Kongres nasional kedua. Apakah anda akan pergi ke kongres Esperanto yang kedua di
Indonesia (Maret 2016)?
g) Gerakan internasional. Apakah anda ada pengalaman tentang/di gerakan Esperanto
internasional? Bagaimana itu menolong anda biar aktif di gerakan di Indonesia?
6. Pikiran terakhir
Apakah anda masih ada saran atau pikiran yang ingin disampaikan? Apa, menurut anda, bisa
jadi tolongan yang paling besar buat gerakan Esperanto di Indonesia sekarang? Bagaimana
gerakan di Indonesia bisa ditolong paling baik?
Terima kasih!
Dankon!

