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Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing/BIPA 

Indonesisch als Fremdsprache 
 

Eine Sprachreise in Indonesien 

 

 

 

  

 SELAMAT SORE!  

Selamat belajar Bahasa Indonesia! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  

SUMATRA-JAWA-KALIMANTAN-SULAWESI-PAPUA. 

BALI-MALUKU-NIAS-FLORES-MADURA-ALOR- FLORES-SUMBA-

SUMBAWA-TIMOR- KARIMUN JAWA-NUSA PENIDA- SOLOR- 

WEH- PANTAR-NIAS-TERNATE-TIDORE- LOMBOK 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

SUMATRA     

JAWA 

Dari Sabang  
sampai Merauke 

PULAU 

MADURA 

KEPULAUAN  

SERIBU 

SAMUDRA 

INDONESIA 

PULAU 

WEH 

KEPULAUAN 

RIAU  

SELAT SUNDA 

NUSANTARA 

SELAT JAWA 

PULAU 

BALI  

Negara 

kepulauan 

Indonesia  

SAMUDRA 

PASIFIK 

IRIAN 

JAYA 

KEPULAUAN 

ALOR 

LAUT 

 

 

LAUTAN 
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A. Wacana  Text  
 

A1. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

 

Dari Sabang di ujung Aceh sampai 
Merauke di tanah Papua. Indonesia terdiri 
dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan 
agama. Republik Indonesia (RI) atau 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), populer disebut Indonesia. 
  

 

Indonesia  berada di Asia Tenggara dan dilintasi garis khatulistiwa,  di antara 

daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra 

Hindia.  Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 

17.504 pulau. Nama alternatif Indonesia adalah  Nusantara. Tahun 2018 jumlah 

populasinya hampir 270.054.853 jiwa. Indonesia adalah negara berpenduduk 

terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di 

dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa.  

Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan negara:  

1.  Malaysia di Pulau Kalimantan 

2.  Papua Nugini di Pulau Papua   

3. Timor Leste di Pulau Timor.  

Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah 

persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.  

 

Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika"  atau "Berbeda-beda namun 

tetap satu". Selain populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, 

Indonesia juga memiliki wilayah alam yang sangat beraneka ragam. 

keanekaragaman hayati Indonesia berada di posisi terbesar kedua di dunia.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sabang
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Merauke
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Khatulistiwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Australia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusantara
https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_negara_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Kalimantan
https://id.wikipedia.org/wiki/Papua_Nugini
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Papua
https://id.wikipedia.org/wiki/Timor_Leste
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Timor
https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Filipina
https://id.wikipedia.org/wiki/Australia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Andaman_dan_Nikobar
https://id.wikipedia.org/wiki/India
https://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika
https://id.wikipedia.org/wiki/Keanekaragaman_hayati
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A2.  SABANG? MERAUKE?   DI MANA? 

                          
 
KILOMETER NOL INDONESIA  
ADA DI SABANG DI MERAUKE 

Di Sabang ada tugu kilometer nol 
Indonesia karena Sabang memang  berada 

di satu ujung wilayah Indonesia di barat. 

  

 

Di Merauke juga ada 

monumen kilometer 

nol. Merauke adalah 

tempat paling timur 

negara Indonesia, 

berada di pulau Papua 

Lagu nasional ciptaan R. Surarjo tentang Indonesia: 
DARI SABANG SAMPAI MERAUKE  

Dari Sabang sampai Merauke  

Berjajar pulau-pulau. 

Sambung menyambung menjadi satu. 

Itulah Indonesia. 

Indonesia tanah airku 

Aku berjanji padamu. 

menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. 

SABANG 

MERAUKE 
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A3. WAWANCARA 
Ayo kita baca tulisan Sinta yang bekerja di stasiun radio: 

 

 

 

 

  

Halo, selamat siang pendengar semua. Aku Sinta, penyiar program Radiomu 

Radioku. Mungkin tidak semua tahu, aku berasal dari pulau Flores. Banyak 

orang Indonesia tahu nama pulau Flores, tetapi belum pernah ke Flores.  

Sejak kecil, sebagai orang Indonesia aku tahu ada tempat di Indonesia yang 

bernama Sabang di Sumatra dan ada juga tempat yang bernama Merauke di 

pulau Papua.  Terus terang, aku belum pernah berkunjung ke dua tempat itu.  

Hari ini, saya sengaja mengajak pendengar untuk berdiskusi tentang Sabang dan 

Merauke, di dua tempat itu ada kilometer nol Indonesia. Aku mulai dengan 

pertanyaan:   
KAMU PERNAH KE SABANG?  PERNAHKAH KAMU KE MERAUKE? AYO 

CERITAKAN PENGALAMANMU. Aku tunggu jawabanmu melalui telepon di 

5400225 di acara Radiomu Radioku!  

Halo Kak Sinta. Aku Riri, tinggal di 

Merauke. Memang sedih sekali, kota kami 

terkenal di lagu nasional, tetapi banyak 

yang belum pernah datang ke kota yang 

indah ini. Salam untuk semua pendengar di 

mana saja. 

Selamat siang Sinta. Nama saya 
Bambang, dari Jawa Tengah. Umur 
saya 34 tahun. Sudah satu tahun  
saya bekerja di Aceh. Jadi saya 

sudah melihat pulau Sabang, 
bagus sekali. Sebelumnya saya 

juga tidak kenal pulau Sabang. Ada 
tugu kilometer nol di sini. Sangat 

menarik. Saya terharu saat 

berada di sana.  
Wah … tema menarik sekali Sinta. Saya jadi 

langsung mencari informasi untuk pergi 

berkunjung ke Sabang atau Merauke. Ingin 

berada di tugu  nolkilometer yang ada di sana.  

Oh iya, nama saya Lulut, tinggal di Surabaya. 

Saya hobi jalan-jalan.  

 

AYO TELEPON SINTA! 

Ceritakan 

pengalamanmu! 
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KATA KETERANGAN WAKTU dalam BAHASA INDONESIA 
Zeitangabe in Indonesisch 

 
 hari : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu  

 minggu 

 bulan: Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 
Oktober, November, Desember 

 tahun 

 jam,  menit, detik 
 
 

    

Kemarin 
... kemarin 
Contoh: 
Hari Sabtu  kemarin 
saya pergi ke Berlin. 

sekarang besok 
... besok 
Contoh: 
Hari Sabtu besok saya 
pergi ke Berlin. 
 

... (yang) lalu 

... yang lewat 

... (yang) lampau 
 
Contoh : 
Bulan lalu saya pergi ke 
Indonesia 
 

... ini 
z.B. 

Hari Sabtu ini saya pergi 
ke Berlin. 

... yang akan datang 

... depan 
 
Contoh: 
Tahun yang akan datang 
saya akan pergi ke 
Jakarta 

Dulu 
Contoh : 
Dulu saya tingal di  
Indonesia 

lusa 
… lusa 
Contoh: 
Lusa saya pergi ke 
Berlin 
 

tadi 

 

nanti  

Kata-kata lain yang berhubungan dengan waktu: 

sudah, pernah,  belum, sudah pernah, belum pernah, … 
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KATA SAPAAN dalam BAHASA INDONESIA 
Anrede in Indonesisch 

1. Nama diri Andi, Melisa, Tuti  

2. Kata dari istilah kekerabatan/ 
kekeluargaan 

Pak, Bapak, Ibu, Bu, Paman, Bibi, 
Tante, Om, Kakak, Adik, … 

 

3. Gelar kepangkatan, profesi atau 
jabatan 

kapten, profesor, dokter, sopir, 
ketua, lurah, camat. 

 

4. Kata nama atau seperti tuan, nyonya, nona, 
Tuhan, atau sayang. 

 

5. Kata nama pelaku penonton, peserta, pendengar, 
atau hadirin. 

 

6. Kata ganti persona kedua kamu, Anda   

Penggunaan kata sapaan itu sangat terikat pada adat-istiadat setempat, adat kesantunan, 

serta situasi dan kondisi percakapan. 

(1) Adik sudah kelas berapa? 

(2) Selamat pagi Pak Lurah! 

(3) Hari ini kapten pergi ke mana? 

(4) Di Bandung Tuan akan menginap di mana? 

(5) Selamat datang hadirin semua, para peserta workshop yang terhormat. 

(6) Kamu bisa datang minggu depan? 

 

LAGU NASIONAL 
Judul : Dari Sabang sampai Merauke 
Lirik/Pencipta: R. Soeharjo 

Dari Sabang sampai Merauke 
Berjajar pulau-pulau 
Sambung menyambung menjadi satu 
Itulah Indonesia 
Indonesia tanah airku 
Aku berjanji padamu 
Menjunjung tanah airku 
Tanah airku Indonesia 

      Ayo Kita dengarkan! 

 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=3&v=tkMpsZ0fK9o&feature=e

mb_logo 
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DARI PULAU ke PULAU 
Ayo kita berkunjung ke 10 pulau terindah di Indonesia! 
Banyak orang bilang pulau-pulau ini seperti surga. Kamu tahu pulau-pulau yang mana 

yang disebut sebagai pulau terindah dari 17.508 pulau yang ada di Indonesia? 

Kamu tahu mengapa pulau-pulau itu mendapat sebutan pulau terindah seperti surga?  

 

 

 

 

 

1. Pulau Weh 

 

Di mana letak pulau Weh?  

Ada objek wisata apa di pulau Weh? 

Kamu sudah pernah berkunjung ke pulau Weh? 

Mari kita berkenalan dengan pulau Weh! 

Pulau Weh adalah pulau vulkanik. Letaknya di ujung barat Pulau Sumatera, Indonesia. 

Ada kota bernama  Sabang di pulau ini menjadi tempat titik kilometer nol di Indonesia. 

Ada banyak  pantai yang sangat  indah dan menarik bagi wisatawan, misalnya  Pantai 

Iboih dengan pesona bawah laut yang sangat luar biasa. Pulau ini menjadi suaka alam ada 

hiu bermulut besar dan katak Bufo Valhallae (genus bufo) yang terancam punah.   

 

2. Pulau Belitung 

 

Di mana letak pulau Belitung?  

Ada objek wisata apa di pulau Belitung? 

Kamu sudah pernah berkunjung ke pulau Belitung? 

Mari kita berkenalan dengan pulau Belitung! 

Pulau Belitung dikenal dengan nama  "Pulau Laskar Pelangi". Buku berjudul  Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata membuat pulau ini terkenal, dan semakin terkenal karena 

juga menjadi tempat syuting film Laskar Pelangi. Batu-batu granit di sepanjang garis 

pantainya menjadi daya tarik buat wisatawan.  Letak pulau ini di pantai timur pulau 

Sumatera,  antara  Selat Gaspar dan Selat Karimata.  

 

… karena tidak 

banyak turis. …karena pantainya 

bagus, bersih, alami 

 

… karena masih 

sangat alami. 

 … karena tidak 

banyak sampah. …………………… 

……………………

……………………

….. 

https://2.bp.blogspot.com/-uXim7wEtJ54/V4PKQBu1KdI/AAAAAAAABbU/t0UHruldJlk0WdJVxlQ1mr5LIk4t1NHmgCLcB/s1600/pulau1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-KT7a1btPKdI/V4PKUZ9t3II/AAAAAAAABbY/s7l7thx7r1QajBdTOqeDrnltbzsO7q9MQCLcB/s1600/pulau2.jpg
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3. Pulau Karimunjawa 

 

Di mana letak pulau karimunjawa?  

Ada objek wisata apa di pulau karimunjawa? 

Kamu sudah pernah berkunjung ke pulau karimunjawa? 

Mari kita berkenalan dengan pulau karimunjawa! 

Karimunjawa adalah kepulauan yang berada di Laut Jawa. Kepulauan ini termasuk  

wilayah kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan luasnya  sekitar 1.500 hektar. Pulau 

Karimunjawa terkenal dengan pesona taman lautnya. Di kepulauan ini ada pulau 

Menjangan Besar yang terkenal sebagai tempat penangkaran hiu dan pulau Menjangan 

Kecil yang terkenal dengan terumbu karang dan ikan warna warni.  

 

4. Pulau Nusa Lembongan 

 

Di mana letak pulau Nusa Lembongan?  

Ada objek wisata apa di pulau Nusa Lembongan? 

Kamu sudah pernah berkunjung ke pulau Nusa Lembongan? 

Mari kita berkenalan dengan pulau Nusa Lembongan! 

Pulau Nusa Lembongan terletak di sebelah tenggara Pulau Bali dengan pantai yang 

penuh batu karang. Aktivitas di pulau ini: Menyelam, berenang dan kegiatan pantai 

lainnya. Di pulau ini juga ada gua alam dan buatan yang unik, tebing laut dan rawa-rawa 

yang penuh misteri.  Pantai-pantainya juga indah dan ada tempat lain yang menarik 

seperti: Rumah bawah tanah, Gala-gala, Gua Sarang Walet,  Batu Melawang, Pasar seni  

Buanyaran, Rawa-rawa Pegadungan serta tempat romantis Kolong Pandan Sunset Park.    

 

5. Pulau Tiga Gili  

 

Di mana letak pulau Tiga Gili ini? 

Ada objek wisata apa di pulau Tiga Gili ini? 

Kamu sudah pernah berkunjung ke pulau-pulau Gili? 

Mari kita berkenalan dengan pulau- pulau Gili! 

Tiga Gili adalah nama pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Lombok. Pulau Gili 

Trawangan yang terkenal dengan air lautnya yang sangat jernih serta alam bawah 

lautnya. Pulau Gili Meno yang mendapat sebutan  sebagai pantai terbaik di Indonesia dari 

Tripadvisor serta ada pulau Gili Air yang terkenal sebagai tempat belajar menyelam. 

Pulau Tiga Gili di Lombok ini memiliki hamparan pasir putih bersih dan halus dengan air 

lautnya yang sebening kaca dengan keindahan bawah laut. 

https://3.bp.blogspot.com/-5f7nkLQ0Mek/V4PKYc6VPsI/AAAAAAAABbc/rDGTdx9eCYEkRYCrRHVKyeEaO4E66UEjACLcB/s1600/pulau3.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-AhUQEKkl7Mg/V4PKck8jAJI/AAAAAAAABbg/UzCybidJmBkWLocc87iuqg07WYBgtC0NQCLcB/s1600/pulau4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-GFfqikjzo8o/V4PKhG82l4I/AAAAAAAABbk/k6KG-eUd45gidC46p6_aWKwjBnW3x18iwCLcB/s1600/pulau5.jpg
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7. Pulau Moyo 

 

Di mana letak pulau Moyo?  

Ada objek wisata apa di pulau Moyo? 

Kamu sudah pernah berkunjung ke pulau Moyo? 

Mari kita berkenalan dengan pulau Moyo! 

Pulau Moyo berada sekitar 2,5 kilometer di sebelah utara Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara 

Barat, Indonesia merupakan salah satu pulau terindah di Indonesia. Pulau ini sangat 

dikenal oleh  wisatawan mancanegara dan lokal sebagai tempat berbulan madu atau 

honeymoon. Banyak orang terkenal pernah berkunjung ke pulau Moyo: Mendiang Putri 

Diana, Mick Jagger hingga petenis putri Rusia Maria Sharapova. 

Aktivitas yang dilakukan di pulau ini adalah  diving, snorkeling, berenang, berjemur 

matahari dan menikmati keindahan sunset.  Keindahan alam daratan dan bawah lautnya  

sangat eksotis,, seperti air terjun Mata Jitu.   

 

7. Pulau Kanawa 

 

Di mana letak pulau Kanawa?  

Ada objek wisata apa di pulau Kanawa? 

Kamu sudah pernah berkunjung ke pulau Kanawa? 

Mari kita berkenalan dengan pulau Kanawa! 

Berlibur ke Pulau Kanawa, Nusa Tenggara Timur bisa membuat orang tak ingin segera 

pulang. Pesisir pantainya landai dan berpasir putih.  Air lautnya  sangat jernih bagaikan 

permata. Di pulau kecil ini orang dapat berenang dan snorkeling sepuasnya, seperti milik 

pribadi. 

 

8. Pulau Derawan 

 

Di mana letak pulau Derawan?  

Ada objek wisata apa di pulau Derawan? 

Kamu sudah pernah berkunjung ke pulau Derawan? 

Mari kita berkenalan dengan pulau Derawan! 

Pulau Derawan ada di kepulauan Derawan di Kalimantan Timur. Saat ini sangat populer. 

Di perairan pulau Derawan terdapat taman laut yang terkenal dengan wisata selam 

dengan kedalaman sekitar 5 meter. Ada banyak aneka ragam biota laut seperti cumi-cumi, 

http://reyginawisataindonesia.blogspot.com/2016/07/10-pulau-terindah-di-indonesia-ini-bagaikan-surga.html
https://4.bp.blogspot.com/-oA1Y4OzLcE4/V4PKla6z6jI/AAAAAAAABbo/8TKoWO_PaMw8IAceoJBJcXTNWT9_xa-CACLcB/s1600/pulau6.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-RvMXO-QTvqo/V4PKpXjxjgI/AAAAAAAABbs/YHyA0p3cHfEkQohMUhnfjWTAse94-4ZggCLcB/s1600/pulau7.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-gRs8LF9nmhA/V4PKtBxU2XI/AAAAAAAABb0/TgmRxA4eV9M1DJVRfXOCoCdazwM_LuPKQCLcB/s1600/pulau8.jpg
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lobster, ikan pipa, gurita, kuda laut, belut pita, dan ikan scorpions, Pada batu karang di 

kedalaman sepuluh meter terdapat karang yang dikenal sebagai "Blue Trigger Wall" 

karena pada karang dengan panjang 18 meter tersebut banyak terdapat ikan Trigger (red-

toothed trigger fishes).     

 

9. Pulau Morotai 

 

Di mana letak pulau Morotai?  

Ada objek wisata apa di pulau Morotai? 

Kamu sudah pernah berkunjung ke pulau Morotai? 

Mari kita berkenalan dengan pulau Morotai! 

Pulau Morotai adalah pulau cantik jelita  yang ada di propinsi Maluku Utara, Indonesia. 

Pulau ini punya pemandangan alam yang membuat takjub.  Hamparan pasir putih bersih 

dan sangat lembut, air laut yang jernih sebening kaca serta terumbu karang yang masih 

alami. 

Di pulau ini  juga ada reruntuhan kapal perang, sisa-sisa Perang Dunia II.  Ada sekitar  25 

tempat titik penyelaman yang indah:  Tanjung Wayabula, Dodola Point, Batu Layar Point, 

Tanjung Sabatai Point hingga Saminyamu. 

 

10. Pulau Arborek, Kepulauan Raja Ampat 

 

Di mana letak pulau Arborek?  

Ada objek wisata apa di pulau Arborek? 

Kamu sudah pernah berkunjung ke pulau Arborek? 

Mari kita berkenalan dengan pulau Arborek! 

Pulau Arborek adalah salah satu pulau di kepulauan Raja Ampat yang cantik jelita. 

Orang yang sudah pernah berkunjung bilang: Pulau Arborek adalah  pulau terindah di 

Indonesia. Pulau ini  bagaikan surga dengan pantai yang landai dengan hamparan pasir 

putih dan bersih, alamnya masih alami, juga alam di bawah lautnya, semua terpadu 

sempurna di pulau Arborek.  

 

http://reyginawisataindonesia.blogspot.com/
http://reyginawisataindonesia.blogspot.com/
https://1.bp.blogspot.com/-YnPp9Bit0pg/V4PKxJQSifI/AAAAAAAABb4/aVSwx0mqS1gDPBpbIWjhtjEkDqhCo-RfACLcB/s1600/pulau9.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-F8xau3soRQs/V4PK1G72K2I/AAAAAAAABb8/pfflLbc0LjodxaCkA-O1f1lEqEOPz4oWgCLcB/s1600/pulau10.jpg

