
/ 

LAPORAN PROGRAM LITERASI . 

BAHASA KEMTUIK 

PROYEK KERJA SAMA 
UNIVERSITAS CENDERAWASIH 

DAN 
SUMMER INSTITUTE OF LINGUISTIC 

, ... - . 

" 



BRANCH 
BIBLiOGRAPHER , 

LAPORAN PROGRAM LITERASI 

BAHASA KEMTUIK 

o1eh 

J .J. VAN DER ~ILDEN 

PROYEK KERJA SAMA 
UNIVERSITAS CENDERAWASIH 

DAN 
SUMMER INSTITUTE OF LINGUISTIC 

1981 



D AFT A R I S I 

O. Pendahu1uan 

1. Maksud dan Tujuan 

2. Strategi dan Struktur 

3. Persiapan 

4. Bahan-bahan 

5. Kursus Latihan Guru 

6. Program-program Desa 

7. Peranan Mahasiswa KKN 

8. Pengawasan 

9. Pengujian 

10. Hasi1-hasi1 

11. Pub1isitas 

12. Keuangan 

13. Komentar dan Rekomendasi-rekomendasi 

ii 



KATA PENGANTAR 

Pada tanggal 19 Agustus 1980 kampanye pemberantasan buta 

huruf dalam bahasa Kemtuik secara resmi dibuka oleh pejabat 

yang mewakili Gubernur Irian Jaya, Indonesia. Usaha pembe

rantasan buta huruf ini sangat penting dalam beberapa hal: 

a) Kampanye pemberantasan buta huruf ini adalah yang pertama 

yang diadakan oleh Proyek UNCEN - SIL .. 

b) Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) dilibatkan dalam kam

panye ini bersama-sama dengan ahl~-ahli bahasa dari SIL. 

c) Bahasa setempat dipakai sebagai bahasa perantara menuju 

pemberantasan buta huruf dalam bahasa Indonesia. 

d) Para pembicara bahasa Kerntuik menyambut baik usaha ini. 

Berikut ini kami sajikan laporan tentang kampanye pem

berantasan buta huruf selama tiga bulan. Kami sadari bahwa 

kampanye ini hanyalah merupakan langkah pertama dari literasi 

secara menyeluruh, tetapi hendaknya dilihat pula bahwa lang

kah pertama telah ditempuh dan proses literasi itu sendiri 

masih tetap berlangsung. 
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O. PENDAHULUAN 

Daerah Kemtuik terletak di bag ian timur dataran Nimboran, 

yang terbentang dari sebelah selatan Danau Sentani duapuluh 

mil ke arah barat, di pantai utara Irian Jaya, Indonesia. 

Secara administratif daerah ini dibagi dalam dua kecama

tan yaitu Kecamatan Kemtuik/Gresi dan Kecamatan Nimboran 

dengan jumlah penduduk asli Kemtuik 2.500 orang, Nimboran 4.000 

orang dan Gresi 2.500 orang. Namun dalamsepuluh tahun ter

akhir ini sekitar7.000 transmigran asal Jawa dan Sulawesi te

lah menetap juga di daerah itu, terutama di daerah Kecamatan 

Nimboran. 

Menurut letak geografis bag ian dari daerah Kemtuik ini 

dapat dibagi dalam tiga bagian: bagian di sepanjang jalan 

Sentani-Genyem (Iwalom), bagian sebelah selatan Danau Sentani 

' (Damoy Blo), dan bagian lereng gunung sebelah selatan (Pay 

Idi). Bagian pertama dan terakhir dapat dicapai melalui ja

Ian. 

Segi ekonomi, kebudayaan berubah dengan cepat dari masya

rakat kelompok kepada k€adaan yang lebih didasarkan secara 

perorangan. Orang-orang makin lama makin terliDat dalam per

dagangani mereka membawa hasil-hasil mereka ke pasar di Jaya

pura. Bagaimanapun juga, nafkah hidup masih tetap merupakan 

prioritas utama dari masyarakat tersebut. 

Segi ideologi, keadaan ini masih membingungkan. Di bag ian 

luar terdapat gereja, yang mengemukakan pendekatan formalisti k 

yang belum dimengerti secara baik oleh masyarakat. Kurang le 

bih 20% orang secara teratur pergi ke gereja, tetapi yang lai n 

nya tetap tinggal di rumah. Yang menekan inti sistem ideolog i 

mereka adalah kepercayaan-kepercayaan lama. Penggabungan ide -

ide baru dengan kepercayaan lama telah menyebabkan beberapa 

'cargo-cult' yang lebih kecil dan beberapa yang tersebar luas 

di daerah ini. 
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Segi pendidikan, keadaan ini berkembang dengan sangat lam-, 
bat. Banyak dari penduduk tidak dengan sungguh-sungguh memper

hatikan pendidikan anak-anak mereka sehingga hal ini menyebab

kan banyak semi-literasi. Ini merupakan suatu bahaya yang da

pat dengan mudah berkembang ke arah sikap acuh-tak-acuh terha

dap pendidikan secara umum, atau malahan mengakibatkan kehancu

ran bagi suku itu sendiri secara menyeluruh. Ada enam desa yang 

meliputi 19 kampung. Setiap desa ini mempunyai satu Sekolah 

Dasar (SD), dengan staf pengajar paling sedikit tiga orang 

guru. Pendidikan menengah masih terlalu luar biasa. 
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1. MAKSUD/TUJUAN 

Kampanye pemberantasan buta huruf dalam bahasa Kemtuik 

secara keseluruhan bertujuan mengajarkan masyarakat Kemtuik 

untuk dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan bahasa Kemtuik sebagai bahasa pengantara (bahasa 

jembatan) . 

Tujuan tahap pertama kampanye ini adalah untuk meningkat

kan tahap-tahap kelancaran: dari buta huruf menjadi semi-buta 

hUruf, dari semi-buta huruf menjadi bebas buta huruf, dan dari 

bebas but a huruf menjadi pembaca-pembaca yang lancar, baik da

lam bahasa Kemtuik maupun bahasa Indonesia. 

Kampanye pemberantasan buta huruf ini pada mUlanya ditu

jukan bagi orang-orang dewasa yang semi-buta huruf (300 - 500 

orang). Namun kami harus mengubah tujuan ini hampir dari per

mulaan, nyatanya tidak praktis jika hanya memilih satu kelompok 

karena ~asyarakat tidak mengerti maksud-maksud kami. Bekerja 

dengan mahasiswa KKN juga mengubahnya, maka kami memutus-

kan untuk mengadakan kampanye terbuka, yaitu bekerja dengan 

empat tingkat atau kelompok yang berbeda (yang buta huruf sam

pai dengan pembaca yang lancar yang ingin membiasakan mereka 

sendiri dengan bahasa Kemtuik) dengan menggunakan metode-metode 

pendidikan non-formal. Kami juga ingin mempersingkat waktu 

kampanye, yaitu dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 20 Okto

ber 1980, tetapi ini terbukti terlalu singkat bagi beberapa 

kampung. Kampanye ini dianggap sebagai langkah pertama untuk 

mencapai tujuan-tujuan kami secara menyeluruh. 
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Orang Kemtuik Belajar Membaca 

2. STRATEGI DAN STRUKTUR 

Seperti dikatakan di atas, pekerjaan ini kami siapkan 

untuk empat tingkat. Strateginya ada1ah untuk memi1ih orang

orang untuk empat tingkat berikut ini: 

(a) Yang buta huruf. Sekitar 1/3 dari penduduk di atas 18 

tahun sama seka1i buta huruf. Mereka tidak pernah duduk 

di bangku seko1ah dasar. 

(b) Yang semi-buta huruf - Tingkat Rendah. Sekitar 12% dari 

orang-orang te1ah menerima beberapa pe1ajaran seko1ah da

sar, tetapi berhenti sete1ah satu atau dua tahun. 

(c) Yang semi-buta huruf - Tingkat Permu1aan. Sekitar 12% da

ri orang-orang te1ah mendapat beberapa pendidikan, tetapi 

tidak menye1esaikan seko1ah dasar. 

(d) Pembaca-pembaca yang cukup 1ancar da1am baha.sa Indonesia. 

Sekitar 40% termasuk da1am kategori ini. Mereka te1a~ 

menye1esaikan seko1ah dasar. Tetapi karena kekurangan ba-
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han-bahan bacaan yang baik sehingga banyak di antara me

reka cenderung kembali ke tingkat serni-buta huruf. Ke

inginan untuk mernbaca bahasa Kemtuik merupakan satu 

dorongan yang utama bagi orang-orang itu untuk mengikuti 

kursus ini. 

Setiap kelompok memulai dengan buku-buku persiapan pe

lajaran membaca yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat ke

lompok. Hal ini diperhatikan sewaktu mempersiapkan buku-buku 

persiapan pelajaran membaca. 

Kelompok (a) mulai dari awal Buku Satu (persiapan mernbaca) , 

dengan tujuan mencapai pelajaran sembilan (yaitu, dapat mem

baca beberapa kalimat sederhana, menggunakan kata-kata penting 

yang urnum dan kata-kata strukturil). 

Kelompok (b) mulai sesudah bagian persiapan mernbaca dari Buku 

Satu (yaitu, pelajaran empat, dengan tujuan mempelajari selu

ruh Buku Satu. Pada tingkat ini mereka diharapkan mampu mem

baca cerita-cerita sederhana dengan menggunakan lebih dari se

ratus kata-kata yang berbeda.) 

Kelompok (c) mulai pada tingkat yang sarna seperti (b), tetapi 

karena latar belakangpendidikan yang lebih baik, dengan hara

pan pada akhir ku~sus nanti, dapat mulai dengan Buku Dua. 

Kelompok (d), mulai dengan Buku Dua, dengan permulaan Pelaja

ran Ulangan pertama. Mereka diharapkan mampu membaca beberapa 

buku bacaan. 

Susunan program adalah sebagai berikut: Koordinasi Umum 

dilakukan oleh SI~ dan YacobBemey, ternan kerja dari orang 

Kemtuik. Mereka bertanggung jawab mempersiapkan bahan-bahan 

persiapan dan mengadakan kampanye, mengajar Kursus Latihan 

Guru dan mengadakan pengawasan selama program berjalan. Yacob 

Berney juga bertanggung jawab atas keuangan karnpanye tersebut. 

Koordinasi antara SIL dan UNCEN (Program KKN) ditangani 

oleh Bapak Louis Van Nes (SIL). Ia juga bertanggung jawab 

atas segi praktis dari Program KKN. 
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Keduabelas mahasiswa dibagi pada enam desa, masing-masing 

desa dua orang. Pada dasarnya tugas mereka sebagai penasehat, 

tetapi mereka juga diminta untuk menjadi tenaga pengajar bagi 

yang but a huruf. Dalam setiap desa salah satu dari instruktor 

setempat berperan sebagai pemimpin. Ia menjelaskan program 

itu kepada para pemimpin di desanya, dan kepada masyarakat de

sa. Masing-masing desa mempunyai empat sampai delapan instruk

tor yang diharapkan mengajar di kelas-kelas. Walaupun pemimpin 

setempat mempunyai wewenang, mahasiswa-mahasiswa KKN diminta 

membantu administrasi kampanye di desa. Perhatikan susunan 

diagram ini: 

para Koordinator: Louis Van Nes----r--Jaap van der Wilden (SIL) 

(Program KKN) Jacob Bemey (pembantu setempat) 

Desa 1 Desa 2 Desa 3 Desa 4 

pemimPil setempat 
K·KN Ip h - I enase at 

Guru- gu setempat 

Para 

Secara ringkas strategi pokok adalah: 

(1) 

(2) 

Desa 5 

(a) rnernilih tingkat-tingkat kelompok yang berbeda; 

(b) rnelatih instruktor-instruktor setempat; 

Desa 6 

(c) rnelatih mahasiswa-mahasiswa KKN dalam fungsi-fungsi mere
ka sebagai penasehat dan guru; 

(d) mendorong mahasiswa-mahasiswa KKN untuk bertanggung jawab 
terhadap pengembangan keadaan-keadaan setempat, dan mensti
mulasi instruktor seternpat dengan pengarahan-pengarahan 
serta contoh-contoh; dan 

(e) menguji baik sebelum rnaupun sesudah kampanye. 
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Bapak Jaap van der wilden melatih para instruktor 

3. PERSIAPAN 

Persiapan-persiapan untuk kampanye pemberantasan buta hu

ruf dimulai pada awal Januari 1976. Karena minat pribadi sese

orang wanita desa dalam literasi, harapan kami untuk menetapkan 

serta perhatian kami akan hubungan yang lebih baik dengan masya

rakat desa, maka kami memutuskan untuk memulai dengan kursus se

tempat di desa-desa, Merem dan Demutim. Bahan-bahan awal diper

siapkan dalam bentuk stensil. Kursus hanya dilaksanakan untuk 

kaum wanita saja, yang digabungkan dengan pelajaran menjahit. 

Terbukti hal ini berhasil. Isteri saya, Jelly, mengajar selama 

tiga bulan. Jumlah peserta yang ikut sekitar 50%. Apa yang 

kami pelajari dari kursus ini adalah keinginan akan bantuan li

terasi, baik dari pemerintah setempat maupun dari masyarakatnya. 

Karena keberhasilan awal ini, kami mulai memikirkan akan 

satu program literasi yang lebih lama dengan bahan-bahan yang 

dikembangkan menurut standard SIL. Jelly mulai dalam bulan 

Oktober 1977 dengan menulis satu set buku membaca yang baru, 

dengan berkonsultasi pada Ny. Marilyn Gregerson. 
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Dalam bulan Mei 1979 diadakan pengujian di Merem dengan 

lima peserta. Jelly mengajar keempatpuluh pelajaran dan mem

peroleh beberapa hasil yang memuaskan. Dari sinilah kami pe

lajari betapa pentingnya mengadakan dua tingkat yang berbeda-

satu untuk yang buta huruf dan yang lainnya bagi yang semi-buta 

huruf. 

Sebuah Buku Petunjuk Guru dirancang untuk tingkat bahasa 

setempat (yaitu, mereka yang pengetahuannya dalam bahasa Indo

nesia sangat terbatas) dan untuk tujuan pada tingkat yang lebih 

tinggi (ini perlu dapa~ diterima dalam standard pendidikan na

sional). Kami ingin juga agar supaya Buku Petunjuk ini di

mengerti oleh pembicara-pembicara yang tidak berbahasa Kemtuik 

(seperti mahasiswa-mahasiswa KKN). Karena semua instruktor se-

tempat dapat berbahasa Indonesia, maka telah ditetapkan bahwa 

semua instruksi ditulis dalam bahasa Indonesia dari pada dalam 

bahasa Kemtuik. Pada permulaan buku telah diberikan instruksi

instruksi terperinci untuk satu contoh pelajaran. Sesudah itu 

instruksi-instruksi ditulis secara garis besar. Setiap pelaja

ran dibagi dalam sepuluh tahap. Namun semua instruksi p~nting 

diberikan dalam garis besarnya. Diharapkan guru melihat kemba

li instruksi-instruksi itu di rumah, tetapi selana pelajaran

pelajaran berlangsung garis-garis besar itu sudah cukup. Pada 

halaman yang sarna seperti pada garis besar itu, rencana terpe

rinci untuk papan tulis diberikan, sehingga instruktor-instruk

tor setempat hanya menyalinnya saja. 

Rencana papan tulis ini bersama-sama dengan garis besar

nya, terbukti cukup uniuk menjaga para instruktor mengajar 

secara biasa. Selama Kursus Latihan Guru, mereka diberikan 

instruksi-instruksi dan latihan bagaimana cara menggunakan 

garis-garis besar itu. Kira-kira enam bulan sebelum kampanye 

itu dimulai, tim SIL bersama pembantu bahasa Kemtuik mengada

kan peninjauanlima kali ke setiap desa di daerah Kemtuik. 

Dalam setiap kunjungan itu program itu dijelaskan, dan masya

rakat setempat memilih 'instruktor-instruktor mereka sendiri. 
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Kunjungan ke desa-desa itu mendapat sambutan yang baik dan 

hangat dari penduduk setempat. 

Pada tanggal 19 Agustus kami mulai dengan Kursus Latihan 

Guru di lokasi SIL, Merem. Saat ini merupakan kesempatan yang 

baik. Perayaan hari Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus) telah 

lewat; bulan Agustus sampai Nopember adalah musim panas (jika 

musim hujan, di sore hari tidak ada orang yang hadir mengikuti 

pelajaran) . 

Kurang lebih 37 orang tenaga instruktor datang mewakili 

hampir semua desa. Upacara pembukaanyang diadakan pada 

tanggal 20 Agustus dihadiri oleh pejabat-pejabat setempat dan 

dari propinsi (UNCEN, Bupati Jayapura, P&K, PenMas). 

Mahasiswa-mahasiswa KKN UNCEN tiba beberapa hari kemudian 

dan dilibatkan dalam pelajaran-pelajaran latihan seperti 

instruktor-instruktor setempat. 

Semula direncanakan bahwa mahasiswa KKN sudah menerima 

latihan di UNCEN yang akan diberikan oleh tenaga SIL tetapi 

halini tak terlaksana. Latihan-latihan tersebut akan sangat 

berguna, dan mungkin akan menyebabkan input yang lebih besar 

dari mahasiswa-mahasiswa KKN. 

Adalah suatu hal yang sangat menolong sekali untuk menda

patkan mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Pendidikan. 

4. BAHAN-BAHAN 

A) Buku-buku Dasar Mengajar Membaca (jilid I & II, seluruh-
nya terdiri dari 44 pelajaran) . 

B) Dua Buku Bacaan; satu tentang binatang-binatang di daerah 
Kemtuik, dan yang lainnya tentang kebudayaan Kemtuik 

C) Buku Petunjuk Guru 

D) 50 lembar tripleks, enam diantaranya dicat hitam untuk di
pakai sebagai papan tulis 

E) 500 buah pensil 

F) 500 buah buku kecil 
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G) 30 kotak kapur tulis 

H) 500 sertifikat. 

5. KURSUS LATIHAN GURU 

Kursus ini dilakukan di Merem dari tanggal 19 Agustus 

sampai 31 Agustus 1980. Peserta sebanyak 37 orang, termasuk 

12 orang mahasiswa KKN. Kursus diadakan di pagi hari dengan 

jadwal sebagai berikut: 

8.00 - 8.15 

8.15 - 9.00 

9.00 - 10.00 

10.00 - 10.30 

10.30 - 11.30 

11.30 - 12.30 

12.30 - 13.30 

Kebaktian pagi (para peserta) 

Pelajaran ortografi (ilmu ejaan) bahasa Kem
tuik (Jaap) 

Latihan membaca dan menulis (Jelly) 

Istirahat 

Demonstrasi dan pelajaran tentang metode
metode mengajar (Jacob/Jaap) 

Latihan-latihan praktis dalam kelompok-kelom
pok kecil di bawah pengawasan Jacob/Jaap 

Makan siang (nasi, sayur, ikan, semua itu di
siapkan Jelly) 

(Pekerjaan rumah). 

Banyak peserta tidak dapat mengikuti kecepatan yang di

gunakan untuk mengajar isi Buku Petunjuk Guru. Tetapi buku 

petunjuk itu bersifat menjelaskan sendiri. Sungguhpun pener

bitan Buku Petunjuk Guru itu mahal, tetapi secara jangka pan

jang murah dalam penyelesaian pembayarannya. Hanya instruktor

instruktor itu mempunyaibayangan yang jelas tentang garis 

besarnya maka mereka dapat mengajar, karena mereka tidak dapat 

diharapkan untuk mengisi kekurangan itu sendiri. Semua siswa 

senang menulis. Ini menolong mereka untuk belajar mengekspre

sikan diri mereka di atas lembaran-lembaran kertas. Untuk 

pekerjaan rumah, mereka diminta untuk menulis cerita-cerita 

mereka sendiri. 
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Mahasiswa-mahasiswa KKN dan instruktor-instruktor 
setempat dengan staf SIL 

6. PROGRAM-PROGRAM DESA 

Pada tanggal 1 September 1980 s~mua mahasiswa KKN dan 

para instruktor setempat berangkat ke desa-desa tempat tugas 

mereka. Setelah tiba, beberapa orang berminat mengajar dan 

dilatih oleh mahasiswa-mahasiswa KKN. Dengan cara demikian 

jurnlah keseluruhan para instruktor Kemtuik meningkat menjadi 

43 orang. Kursus dilaksanakan di 15 desa. Beberapa dari 

mahasiswa KKN mernpunyai minat yang besar sekali, dan mulai ikut 

mengajar pula. Maka jurnlah kelas-kelas menjadi 50 kelas. 

Di kebanyakan tempat, pelajaran dimulai jam 15.00 atau 

15.30 dan selesai jam 17.00 atau 17.30. Ada yang lebih senang 

memberikan pelajaran di sekolah-sekolah. Ada pula yang diberi

kan di gedung-gedung gereja (suasana ribut, tetapi masyarakat 

senang dengan suasana kelompok), dan ada pula yang diberikan di 

balai desa. 

Rata-rata ada 54 hari pelajaran. Jumlah yang paling se

dikit adalah di Merem di mana kelas tingkat 4 berkurnpul hanya 
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18 hari saja. Namun mereka mempunyai alasan yang ,tepat untuk 

berhenti sekolah, pemerintah memerlukan mereka untuk bekerja 

di Besum (proyek transmigrasi). Jumlah hari pelajaran yang 

paling tinggi yaitu 60 hari, dicapai di Blasu (Desa Yanbla). 

Jumlah rata-rata dicapai di Desa Mamei, (dengan jumlah peser

ta yang paling banyak) yaitu 54 hari. 

Selama persiapan-persiapan di awal tahun, sudah jelas 

bahwa paling banyak 900 orang akan mengikuti kursus. 2500 

orang lainnya berumur lebih dari 50 tahun, yang tidak dapat me

lihat dan/at au mengingat lagi dengan baik, atau anak-anak yang 

masih di sekolah dasar. Dari 900 orang itu, 571 secara aktif 

mengikuti kursus, baik sebagai tenaga pengajar maupun siswa 

(43 pengajar, 147 orang buta huruf, 187 semi-buta .huruf, dan 

194 pembaca). Perhatikanlah grafik berikut (Tingkat II dan III 

dianggap semi-buta huruf): 

Jrnnlah Penduduk Yang Mampu Ikut Program 

900 

800 Jumlah 
700 Peserta 

600 

500 

400 

300 Buta huruf Semi-literat Pembaca 

200 

100 

Angka peserta membuktikan jumlah pengikut banyak. Sesudah 

10 hari pertama, maka secara drastis angka itu menurun dari 100% 

menjadi sekitar 70%. Tetapi setelah itu kelompok-kelompok itu 

menjadi stabil dan hanya turun beberapa persen saja pada akhir 

kursus. Perhatikanlah grafik berikut ini: 
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Hari - hari kursus/pelajaran 

Jika kami mengalikan 50 pelajaran dengan 50 hari dan 1.5 

jam (rata-rata jam pelajaran), kami mendapat seluruhnya 3750 

jam mengajar. Dan jika kita mengambil rata-rata peserta, 400 

siswa, maka jumlah jam seluruhnya dari siswa yang ikut, adalah 

50 hari x 1.5 jam x 400 = 30.000 jam pelajaran. 

7 . PERANAN MAHAS I SHA KKN 

Aspek penting dari seluruh program ini adalah ikut serta

nya Mahasiswa Program KKN (Kuliah Kerja Nyata). 12 orang maha

siswa dari Fakultas Pendidikan/Sosial mengambil bagian dalam 

Program Pemberantasan Buta Huruf di Kemtuik. 

Dilihat secara umum, kampanye ini tidak akan begitu ber

hasil, jika mahasiswa KKN tidak berpartisipasi. Tidak seluruh

nya dari mereka yang dapat ikut secara penuh, tetapi sebagian 

besar yang telah berperan sebagai pengawas mulai mengajar me

reka yang buta huruf. Karena latar belakang mengajar mereka 

maka pelajaran-pelajaran itu berhasil baik. Mahasiswa KKN ini 

memberi dorongan kepada instruktor-instruktor setempat yang 

latar belakang pendidikannya kurang memadai, dan telah meno

long mereka dengan memberikan contoh-contoh. 
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Dr. Rudy Tarumingkeng, Rektor UNCEN dan isteri bersa
ma pejabat pemerintah disambut dengan tarian daerah 
oleh masyarakat Kemtuik pada upacara penutupan kursus 

Tugas Mahasiswa KKN adalah: 

a. mengajar kelas orang yang buta huruf, 

b. 

c. 

d. 

membantu administrasi program setempat, 

memberi instruksi pada instruktor-instruktor setempat, dan 

bertanggung jawab atas pengujian. 

Tidak semua mahasiswa dapat memenuhi tugas-tugas ini dan 

pengujian,khususnya point (d) hasi1nya tidak memuaskan. Hanya 

di dua tempat,pengujian dijalankan dengan baik pada permulaan 

dan akhir kursus. Instruksi yang lebih baik akan pentingnya 

pengujian itu perlu diberikan sebelumnya. Bapak Louis Van Nes 

menangani pelaksanaan KKN ke dalam program pemberantasan buta 

huruf SIL. Ia mengadakan beberapa kunjungan bersama dengan pe

ngawas UNCEN, Bapak D. Dimara untuk rnemberi semangat kepada ma

hasiswa KKN. Pata mahasiswa menghargai dan meMbutuhkan kontak 

semacam itu. Beberapa yang menyatakan kiranya pengawas-pengawas 

mereka itu mengadakan kontak semacam itu dengan lebih teratur 

lagi. 

Pada akhir kursus itu mahasiswa KKN itu diminta membuat 
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satu laporan seeara terperinei mengenai kegiatan mereka sela

rna bertugas. Laporan-laporan i tu membantu kami untuk memper

oleh keterangan dari program lokal itu. Sayang sekali, peni

laian laporan-laporan itu kurang tepat. Di waktu mendatang 

adalah baik jika ini dimasukkan ke dalam orientasi mahasiswa 

sebelum terjun dalam kampanye semaeam ini. 

8 . PENGAWASAN 

Supervisi SIL perlu dengan bebas mengadakan kunjungan

kunjungan hampir setiap minggu. Masyarakat di daerah terpen

eil sangat menghargai kunjungan semaeam itu yang menandakan 

bahwa mereka selalu diperhatikan. Mereka tidak melihat hal 

itu sebagai sesuatu yang mengganggu mereka, tetapi mereka 

melihatnya sebagai suatu penghormatan. Dalam banyak hal kami 

dapat mengatasi kesalah pahaman yang timbul. 

9. PENGUJIAN 

Semua peserta kursus diminta menqikuti ujian membaea ter

lebih dahulu. Bagian pertama dari test itu berisikan kata

kata sederhana dalam bahasa Indonesia, bag ian kedua kalimat

kalimat sederhana dan bagian ketiga sebuah eerita sederhana . 

Bagian keempat, kelima dan keenam terdiri dari kata-kata se

derhana dalam bahasa Kemtuik, kalimat-kalimat dan akhirnya ee

rita dalam bahasa Kemtuik. Penguji hanya diperbolehkan membe

ri instruksi saja. Jika ,seorang siswa membuat kesalahan, te

tapi membetulkannya sendiri, kesalahan itu tidak dihitung. 

Mereka yang buta huruf tidak dapat mengerjakan ujian 

permulaan, tetapi banyakdari mereka dapat mengerjakan ujian 

terakhir dan ini membuktikan bahwa mereka telah meneapai ting

kat teratas dari semi-buta huruf (tingkat III). 

Sekurang-kurangnya tingkat kedua samDai keempat dapat 

membaea sebagian dari ujiannya. Teks bahasa Kemtuik dibuat 

sedemikian rupa sehingga pembaea dalam bahasa Indonesia juga 
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dapat membaca kata-kata Kemtuik yang belum mereka lihat sebe

lumnya. Sejumlah kata-kata bahasa Kemtuik dengan pola teka

nan dan ejaan yang berbeda diselingi dengan yang lain untuk 

melihat sejauh mana penyesuaian para siswa itu. 

Di banyak tempat, ujian tidak dilaksanakan dengan baik. 

Hanya di dua tempat, ujian dilakukan dengan baik. Tetapi dari 

dua tempat itu dapat kami peroleh gambaran yang baik at as ke

majuan yang telah dicapai: 

Jumlah kesalahan Kesalahan/orang 
Jum1ah peserta awa1 akhir awa1 akhir 

1) Sabron-Samon 24 197 54 8.6 2.3 

2) Kursus Latihan 
Guru 35 183 35 5.2 2.3 
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Berikut ini adalah sebuah contoh ujian lDembaca: 

Kursus (guru) membaca dan menulis bahasa daerah Kemtuik 

di: Merem 

Soal Ujian 

Nama: •.•...•.....• 

Kampung: .........• 

Desa: .. t •••••••••• 

1. Membaca kata-kata dalam bahasa Indonesia. 

ayam 

ikan 

ular 

orang 

ekor 

elang 

babi 

bubur 

bebek 

2. Mem·i.laca kalimat pendek. 

Ayam jantan berkokok. 

Ikan asar enak sekali. 

Ular jahat berbahaya. 

Orang senang makan daging ayam. 

Ekor babi pendek. 

3. Membaca cerita pendek. 

bola 

pipa 

pulau 

Hampir siang ayam jantan berkokok, 

dan ikan mencari makan di dalam air. 

Babi yang ekornya pendek adalah 

babi piara. Tetapi tikus yang ekor 

pendek, sebab diburu oleh pus. 

1. 

perhatian. 

Yang membaca salah-salah Iebih 
dari tiga dinyatakan tidak Iu
Ius, kurang dari tiga lulus. 

salah nilai 

0 + awal 

0 + akhir 

2. 
salah nilai 

0 + awal 

0 + akhir 

3. 
salah nilai 

1 + awa~ 

0 + akhir 

4. Membaca kata-kata dalam bahasa Kemtuik. salah nilai 
aka esang kaluk nali tip 4. yam 

babu gum lasu paya usu 
1 + awal 

demu itak masi sam wada 1 + akhir 
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5. Membaca kalimat pendek. 

Aka usu so. 

Babu mo nalo. 

Demu 10 kua but. 

Esang genam go andua mo kap. 

Gum 10 ku mo klik. 

Kaluk mo newi. 

Paya kiki so. 

6. Membaca ceritera pendek. 

Babu 10 Blasu sik so sam gemang klik. 

Aka babu mit no klong genang sogoso. 

Aka go senun sadui sogoso nemot 

kua klong. Yam. 

10. HASIL-HASIL 

5. 

6. 

salah nilai 

2 + awal 

1 + akhir 

salah nilai 

2 + awal 

1 + akhir 

Yang menarik di sini adalah, hasil-hasil terakhir dari 

para instruktor dan siswa (masyarakat desa yang mengikuti 

kursus) ada1ah sama, yaitu 2.3 kesalahan setiap orang (untuk 

se1uruh ujian). Tentu saja para instruktor membuat ujian 

terakhir sesudah sepu1uh hari pe1ajarani siswa sesudah 50 hari 

pelajaran. Kemajuan cukup baik: bagi rnasyarakat desa ke

sa1ahan rnenurun 72%;kesa1ahan instruktor rnenurun 81%. 

Ujian urnurn biasanya di1aksanakan o1eh supervisi-supervisi 

dan rnahasiswa KKN. Tujuan kami adalah kemampuan membaca Pe1a

jaran 9 untuk tingkat I, Pelajaran 25 untuk tingkat II dan III, 

sedangkan Pe1ajaran 19, Buku 2, untuk tingkat IV. Statistik

statistik berikut ini rnenunjukkan jurn1ah orang yang mencapai 

tujuan-tujuan ini: 

(1ihat gambar statistik dibawah ini) 
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Desa Tingkat 

Sebayap 12 (17) 

Damoy/Kati 10 (11) 

Ambea 10 (10) 

Segorip 9 ( 9) 

Yanbla 7 (21) 

Sarna 10 (10) 

Mamei 48 (55) 

Bliunali 7 (13) 

Jumlah 113/ (147) 

I Tingkat 

25 (25) 

10 (11) 

17 (18) 

21 (21) 

19 (26) 

27 (27) 

53 (54) 

3 ( 5) 

175/ (187) 

II/II Tingkat IV 

31 (31) 

17 (31) 

32 (49) 

28 (33) 

49 (50) 

157 (194) (528) 

Keterangan-keterangan: Angka-angka dalam tanda kurung menun

jukkan semua peserta, sedangkan angka-angka di luar tanda ku

rung menunjukkan para peserta yang lulus. Jadi, 84% dari 

mereka yang ikut menyelesaikan kursus dengan baik. Angka ini 

tidak termasuk 39 orang yang berhenti di tengah jalan. 

Hasil-hasil apakah yang dicapai dari kampanye ini? Jika 

kami pusatkan pada hasil-hasil pemberantasan buta huruf yang 

murni (dan tidak memperhitungkan akibat-akibat atau pengaruh 

:psikologis kampanye semacam ini) dapat kami nyatakan bahwa 

angka orang yang dapat membaca naik sekitar 50%. Hasil ini 

berdasarkan perbandingan dengan pemberantasan buta huruf yang 

diadakan pada bulan Januari - Maret 1980 di daerah Kemtuik. 

Semua pimpinan administratif diminta mengisi daftar dari pen

duduk yang dapat membaca bahasa Indonesia yang sederhana, me

reka yang dapat membaca sedikit, dan mereka yang tidak dapat 

membaca. Perhitungan ini hanya bagi mereka yang berusia anta

ra 18 - 50 tahun, dan yang telah menamatkan sekolah dasar. 

Gambar berikut ini menunjukkan hasil-hasil penelitian penda

huluan, diikuti angka-angka baru berdasarkan hasil-hasil kam

panye pemberantasan buta huruf: 
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Literat Semi-Literat Buta Huruf 
Waktu Dewasa (18-50) Tingkat IV Tingkat II/III Tingkat I 

Sebe1umnya 907 ~g~=~~~~2 ~~~=~~~~l ~g~=HZ~l 

Sesudahnya 907 351 223 333 

175 + 113 + 113 -- - -
g~~=~g~~l 336 220 124.Z%1 = ===.- '==.==='-

175 --
!~~=~H=~~l 

Kesimpulannya adalah bahwa 58% dari penduduk yang dewasa 

dapat membaca dengan cukup baik dalam bahasa Kemtuik dan baha

sa Indonesia (157 orang adalah pembaca yang baik). Kelompok 

melek huruf bertambah dengan 19%, mereka yang semi-literat ber

kurang dengan 6%, dan yang buta huruf berkurang dengan 13%. 

11. PUBLISITAS 

Walaupun program literasi bahasa Kemtuik bukanlah merupa

kan program yang besar, menurut ukuran kelompok (2. 500) , ini 

benar-benar berperan sebagai pilot proyek bagi Proyek UNCEN-SIL. 

Oleh karena itu pejabat-pejabat yang ada hubungannya (UNCEN, 

Departemen P&K, PenMas, dan pemerintah setempat/propinsi, wakil

wakil Militer dan Polisi) diundang dalam pertemuan-pertemuan 

(upacara pembukaan dan penutupan dari Kursus Latihan Guru dan 

upacara penutupan dari kampanye seluruhnya). UNCEN telah 

mengambil film 7 kelas dalam kegiatan penuh sementara 3 

kelas dan upacara penutupan diambil oleh TVRI. 
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Kelas literasi sedang berjalan 

12. KEUANGAN 

Sebagian besar biaya diperoleh dari bantuan satu organisasi 

Belanda "Wilde Ganzen". Sebagian dari uang tersebut telah di

pergunakan untuk membeli sebuah mobil Jeep guna memudahkan ang

gota SIL seternpat melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik dan 

untuk memecahkan masalah pokok yang tirnbu1 dalarn Kampanye Pern

berantasan Buta Huruf ini, yaitu kekurangan pengangkutan. Tanpa 

alat transportasi yang baik maka kampanye semacam ini tidak da

pat berjalan dengan baik, karena hal ini tergantung pada peng

awasan yang teratur dan tetap. 
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Jeep yang sangat berguna 

Dana yang diperoleh untuk Kampanye Pemberantasan Buta 

Huruf ini adalah sebesar Rp. 3.725.000,-. Penggunaannya se

bagai berikut: 

Pengeluaran: 

a. Buku-buku (Belajar membaca persiapan 1 & 2, 
Bacaan, Pedoman Guru) 

b. Sertifikat-sertifikat 

c. Bahan-bahan (Kapur, papan tulis, pensil, 
buku, dll) 

d. Makanan (Kursus Latihan Guru 10 hari dan 
Upacara Penutupan) 

e. Bola Volley 

f. Gaji (para instruktor dan supervisi setempat) 

g. Transportasi 

Rp. 2.290.940 

Rp 260.750 

Rp. 95.700 

Rp. 90.000 

Rp. 16.500 

Rp. 1. 161. 500 

Rp. 125.000 

Rp. 4.040.390 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - -Rp . 4.040.390 
Penerimaan: 

a. 

b. 

c. 

Buku-buku yang terjual 

Buku-buku Humas (perkiraan) 

Sertifikat-sertifikat 

Rp. 200,000 

Rp . 500.000 

Rp. 125.000 
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13. KOMENTAR DANREKOMENDASI-REKOMENDASI 

Saya kira dapatlah dikatakan bahwa Kampanye Pemberanta

san Buta Buruf ini berjalan lebih baik dari pada apa yang 

pernah kami pikirkan. Saya ingin mengemukakan beberapa re

komendasi untuk kampanye-kampanye pemberantasan buta huruf 

di waktu mendatang: 

(1) Pemerintah Indonesia telah mengembangkan cara-cara dan 

strategi-strategi demi perkembangan pemberantasan buta huruf 

di Indonesia. Penting sekali bagi kami untuk berkonsultasi 

dengan Departemen P & K secara teratur, melalui UNCEN seba

gai jalur komunikasinya. 

(2) Masyarakat Kemtuik merasa puas dengan program-program 

serta pesta-pesta yang diorganisir sehubungan dengan kampa

nye ini, dan ini hendaknya jangan diabaikan dalam kampanye

kampanye mendatang. Upacara-upacara penutupan dianggap lebih 

penting dari pad a upacara-upacara pembukaan, karena upacara

upacara penutupan menandakan penyelesaian yang berhasil dari 

kampanye itu. 

(3) Keterlibatan mahasiswa KKN memberi kampanye itu suatu 

dorongan yang nyata, dan hendaknya hal ini dapat berjalan te

rus. Untuk setiap kampung yang cukup besar jumlah penduduk

nya dapat ditempatkan dua orang mahasiswa. Dengan cara demi

kian, tim SIL dapat mencurahkan waktunya sebaik mungkin 

untuk mengawasi keseluruhan program itu. 

(4) Buku Petunjuk Guru dalam bahasa Kemtuik ternyata sangat 

berhasil, karena setiap pe1ajaran ditulis dalam bentuk garis 

besar dengan instruksi.....,instruksi atas apa yang ditulis di 

papan tulis. Para instruktor menyalin ini dengan baik sekali. 

Buku Petunjuk lni menggunakan sepuluh judul yang sarna untuk 

setiap garis besar. Namun, saya sarankan sebaiknya ada dua 

garis besar - satu bagi yang tidak dapat membaca dan yang ha

nya mampu membaca sedikit, dan yang satu bagi pembaca-pembaca 

yang sudah lebih maju. Tidak ada artinya meneruskan hubungan 
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gambar-kunci dengan kunci kata-kata dari pelajaran satu sarn

pai dengan pelajaran empat puluh. Sesudah kira-kira lima pe

lajaran, para siswa akan mengerti hubungan itu, dan tidak 

~embutuhkan instruksi lagi. Namun, sistem yang sangat seder

hana hendaknya ada di belakang garis-garis besar. 

(5) Para pejabat yang hadir pada upacara penutupan itu menya

takan harapan mereka bahwa hendaknya ditingkatkan kerjasama 

antara UNCEN-SIL melalui usaha pendidikan ]uar sekolah yang 

diadakan Pemerintah sekarang ini. Pada tahap ini, program 

"Kejar" sedang dikembangkan. Tiga buku pertama dari program 

lnl meliputi pelajaran bagi yang buta huruf. Sekalipun da

lam program-program SIL ini, pelajaran semacarn itu diadakan 

dalam bahasa-bahasa setempat adalah berguna meneliti bagaima

na tindak lanjut bagian dari program itu. (A4 - A20) dapat 

dilaksanakan dalam pendekatan SIL. 
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