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PRAKATA 

Kenyataan menunjukkan bahwa minat baca masyarakat kita 
masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya 
mendapatkan media yang memadai namun harganya teIjangkau. . . 

Menyadari akan hal itu maka Lembaga Pengabdian Masyarakat 
Universitas Kristen Satya Wacana dengan bantuan dari Summer 
Institute of Linguistics mencoba menyediakan berbagai bahan 
bacaan guna memenuhi tuntutan di atas. 

Beberapa topik yang menurut karni perlu mendapatkan 
perhatian antara lain adalah kesehatan, pertanianllingkungan, 
pendidikan, keluarga, pengetahuan umum dan pertukangan. 

Setiap topik dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah 
(sesuai daerah sasaran). Kemudian pada setiap akhir halaman 
dilengkapi dengan teks bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk 
melestarikan bahasa daerah, memperkuat kemampuan berbahasa 
Indonesia dan memperkenalkan bahasa Inggris. Diharapkan buku
buku ini dapat menjadi salah satu sumber belajar dalam rangka 
pengembangan masyarakat. . , 

Kami ingin mengucapkan terima kasihkepada Kedutaan Besar 
Kanada yang telah menyumbangkan dana untuk penerbitan buku
buku ini. Juga kepada Nico 'Likumahua, M.A, Dra, Entri Sulistari 
Gundo, Drs. David Mulyono selaku editorial team, kepada dr. I 
Gusti Ambar Yuwana yang telah memeriksa naskah tentang 
kesehatan, serta Slamet Prayitno selaku ilustrator. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pemakainya. 

Salatiga, Desember 1994 

'=:;:-5~ 
John lO.I. Ihalauw. Ph.D. 
Rektor 



PENGANTAR 

Buku yang betjudul KATAK HENDAK KE KOTA ini, merupakan 
salah satu buku Seri Bacaan Pemula untuk program MuatanLokal. 
Seri buku ini dibuat berdasarkan program pembangunan masyarakat 
di pedalaman dengan bantuan dari Kedutaan Kanada di Jakarta. Seri 
buku ini dibuat dalam bahasa Indonesia oleh tim penyusun di 
Lembaga Pengabdian Masyarakat, Universitas Kristen Satya Wacana, 
Salatiga, Jawa Tengah, dan diteIjemahkan ke dalam bahasa tanah 
daerah masing-masing. 

Buku ini adalah salah satu dari Seri Bacaan Pemula yang sudah 
diteIjemahkan ke dalam bahasa Atune. 

Buku ini ditujukan kepada siapa saja yang ingin belajar bahasa tanah. 
Ada sepuluh judul buku dan satu buku panduan. Bagi yang ingin 
memiliki seri buku ini dapat membelinya di: 

Summer Institute of Linguistics Bookroom 
Tromol Pos 205 Rumahtiga 
Ambon 97234 Maluku 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU 

KANTOR INSPEKSI DEPDIKBUD CAM TANIWEL 
lin. Pendidikan Kode Pos 97561 

KAT A SAMBUTAN 

Sumpah Sakti Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 telah lebih dahulu mengorbitkan 
eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa budaya, dengan bahasa Indonesia sebagai 
Bahasa Persatuan. Baru pada Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia muncul 
sebagai bangsa bemegara dengan bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara. Bangsa 
Indonesia sebagai bangsa yang berbhineka tunggal ika senantiasa menjunjung tinggi bahasa 
Indonesia sebagai Bahasa Negara, Bahasa Persatuan, Bahasa I1mu dan Teknologi serta 
wadah pemikiran i1miah, tetap menghargai bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa 
yang patut dilestarikan. 

Melalui penguasaan bahasa daerah kita dimampukan untuk meneliti dan mendalami 
budaya daerah yang merupakan bagian mutlak dari Budaya Nasional Indonesia Disisi lain 
patut disadari bahwa penelitian bahasa daerah untuk dapat memperkaya kosakata bahasa 
Indonesia sebagai Bahasa Nasional merupakan tanggungjawab kita bersama 

Bertolak dari dasar pemikiran itu maka dengan penuh kelegaan hati kami menyambut 
dengan gembira kehadiran buku-buku dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah. 

Kami ingin menyatakan rasa terima kasih kami kepada Summer Institute of Linguistics 
yang telah berupaya menyediakanbuku-buku ini. 

Kami menyadari kehadiran buku-buku ini turut membantu kami dalam pengisian dan 
pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di kecamatan ini. Untuk itu kami menyarankan 
kepada para kepala sekolah dan guru untuk menggunakan buku ini sebagai salah satu buku 
sumber dalam pengajaran muatan lokal di sekolah. Perlu kami tegaskan, bahwa lestari 
tidaknya bahasa-bahasa daerah di kecamatan terpulang pada Generasi Muda sendiri. 

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa membimbing kita dalam usaha menggali 
dan mengembangkan kebudayaan daerah kecamatan ini sebagai bagian mutlak Kebudayaan 
Nasional Indonesia. 

Taniwel, 8 September 1997 

Kepala Kantor Inspeksi 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Kecamatan Taniwel 
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NIP. 130 306 923 



Loture kai esi ebere lualu palakelu. Kena 
mere erne noake. Eleki ebeteke loko esi 
ebera be, "Au lene be lalea me kotare uela 
titinai. Au noake be tatike pine au keu." 

Katak dan temannya sedang berjemur. 
Ketika itu katak sedang berpikir-pikir. Dia 
berkata kepada temannya, "Saya dengar 
la/at-lalat di kota besar-besar sekali. Saya 
pikir saya akan pergi ke sana. " 
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Esi ebere ebeteke be, "Po akeu me -kotare 
elia?" Eleki ebeteke be, "Au bua kena oto 
treke esi muline." Eleki ekeu nikwa oto 
treke. 

"Tetapi bagaimana kamu bisa pergi ke 
kota?" tanya temannya. "Saya akan 
melompat di belakang truk, "jawabnya, dan 
dia berangkat meneari truk. 
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Eleki ken a eluake me lalane, oto treke sae me 
elia. Loture eono kena ebua lolete oto treke 
po ebua liae. Eleki oto treke mere ekeu rame. 

Baru saja dia tiba di pinggir jalan, salu truk 
melewati tempat ilu. Katak eoba melompat 
ke belakang truk tetapi dia melompat terlalu 
jauh. Truk berjalan terus tanpa katak. 
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Eleki esi ebere ebeteke lokoe be, "Akeu me 
kota kena meije elia?" Eleki lotu mere 
ebeteke be, "Au kbuni kena ntuane mere eni 
tase." Eleki ekusu kbuni kena tase. 

"Sekarang bagaimana kamu bisa pergi ke 
kola?" tanya temannya. "Saya akan 
bersembunyi di dalam tas bapak, "jawabnya 
dan dia pergi bersembunyi di dalam tas. 
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Eleki ·ele bobanu beleti ntuane mere ikeure 
inete loko eni tase mere mo. Hoko loture 
supu keri mo. 

Keesokan pagi harinya ketika bapak itu pergi 
ke kola, dia lupa membawa tasnya. Bapak 
itu pergi lanpa kalak. 
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Eleki esi ebere ebeteke lokoe be, "Akeu me 
kota kena meije elia? Eleki ebeteke be, "Au 
kusu kena ainai karune rebe ono kena kerie 
me kotare." Eleki ekusu kbuni kena karune 
mere. 

"Sekarang bagaimana kamu bisa pergi ke 
kola?" tanya temannya. "Saya akan masuk di 
dalam karung cengkeh yang akan dibawa ke 
kota, " dia menjawab, lalu berangkat 
bersembunyi di dalam karung. 
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Po oto treke epenu peneka hoko pusue 
karune ainaiju supu kerilu mo.. Hoko kanme 
rebe loture kusu kenare ekeri kai mo. 

Akan tetapi, truk terlalu penuh jadi tidak 
semua karung cengkeh bisa diangkut. Truk 
dengan cengkeh berjalan terus tanpa katak. 
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. Eleki esi ebere ebeteke be, "Akeu me kotare 
kena meije elia?" Eleki ebeteke be, "Au sa 
kena manu maka bitike inane esi bala kikite. " 
Eleki ekeu nikwamanu maka bitike inane. 

"Sekarang bagaimana kamu bisa pergi Ice 
kota?" tanya temannya. "Saya akan naik Ice 
atas say£lp burung elang, "jawabnya, dan dia 
berangkat mencari burung elang. 
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Loture ebua kena manu maka bitike inane esi 
bala kibite. Po etetu Ie balate elake. Eleki 
manu maka bitike inane eribu rame )'0 loture 
supu keri mo. 

Katak naik Ice atas sayap burung elang. Tapi 
tiba-tiba dia jatuh karena ada angin besar. 
Burung elang terbang terus tanpa katak. 

9 



Eleki esi ebere ebeteke be, "Akeu me kota 
. . 

kena meije elia?" Eleki ebeteke be, "Au keu 
. ! 

me kota ruaku neka." Eleki eoua keu rame 
lopai kota. 

"Sekarang bagaimana kamu bisa pergi ke 
kota?" tanya temannya. "Saya akan pergi ke 
kota sendiri, "jawabnya, dan dia melompat
/ompat ke kota. 
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Lotu mere ebua rame, 

Katak me/ompat, dan me/ompat, 
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eleki ebua rame. 

dan melompat lagi. 
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Eleki eluake me kota. Eleki lotu mere ekneu 
lotu kotare be, "Lalea rebe elake kai nkopane 
uetia?" 

Akhirnya, dia tiba di kota."Di mana ada 
lalat-Ialat yang besar dan gemuk?" tanya 
katak kepadakatak yang tinggal di kota. 
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Eleki lotu kotare ebeteke be, "Lalea rebe 
elake kai nkopane? Urue mei kota mo. Ete 
meije batuke lalea rebe tone. Lale elake kai 
nkopane urue me aiela." 

"Lalat-Ialat yang besar dan gemuk? Mereka 
tidak tinggal di dalam kota, "jawab katak 
kota itu, "hanya lalat-Ialat yang keeil tinggal 
di kota. Lalat-Ialat yang besar dan gemuk 
tinggal di hutan. " 
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Eleki lotu kotare ebua kusu esi lumare. Yo 
lotu bei aielare ebua tebikele. 

Lalu, katak dari kota melompat ke rumahnya. 
Katak dari hutan itu melompat sendiri saja. 
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Eleki kena loture leu suike me aiela, eselu esi 
ebere. Kena upalakelu ebeteke loko esi ebere 
be, "Otoi maketaru lekwe leinu umise, leini 
umise mo." 

Ketika katak pulang ke hutan, dia melihat 
temannya. Sambi! mereka sedang berjemur 
katak itu berkata kepada temannya, 
"Ternyata di tempat lain tidak selalu baik. " 
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Froggie Goes to Town 

Froggie and his friend were sU,nning themselves wh~n Frogg~e 
had a thought. He said to his friend, "I hear the flIes are bIg 
in town. I think I will go there. " 

"But how will you go to town?" asked his mend. "I will hop 
on a truck," he replied, and off he went to find one. 

Soon a truck came down the road. Froggie tried to jump on 
but he jumped too far Away went the truck without 
Froggie. 

"Now how will you go to town?" asked his friend. "I will 
hide in the mans's bag," he replied, and offhe went to do so. 

The next morning when the man went to town, he forgot his 
bag. Away went the man without Froggie. 

"Now how will you go to town?" asked his friend. "I will 
ride in the clove bags that are going to town," he replied, and 
off he went to hide in them. 

But the truck was so full that all the bags would not fit. 
Away went the bags of cloves without Froggie. 

"Now how will you go to town?" asked his friend. "I will 
ride on the wings of a hawk" he replied, and off he went to 
find one. 

Froggie rode on the hawk's wings till the wind blew him off. 
Away flew the hawk without Froggie. 

"Now how will you go to town?" asked his mend. "I will go 
to town by myself," he replied, and so off to town he hopped. 
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p.ll Froggie hopped, and he hopped, 

p.12 and he kept on hopping. 

p.l3 and finally he got to town. "Where are the big fat town 
flies?" Froggie asked the town frog . 

p.14 "Big fat flies? Why the big fat flies are not in the town," 
replied the town frog. "We only have small flies in town. 
The big fat ones are in the forest." 

p.lS Then the town frog hopped to his house. And the frog from 
the forest hopped away by himself. 

pl6 When Froggie went home to the forest he saw his friend . 
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While they were sunning themselves Froggie said to his 
friend, "Things aren't always better someplace else." 










