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Tugas: Membuat dan Mengembangkan Kerangka Karangan
Mitchel Surjadi / 5R

Kerangka Karangan

Judul: Bermain Sepeda itu Menyenangkan

Paragraf 1:
Ide pokok: Sepeda sedang populer di Indonesia.
Kalimat Utama: Sepeda sedang sangat diminati banyak orang di Indonesia. Ide
pengembang:
Karena Covid-19, banyak orang tidak bisa bersekolah dan bekerja.
Mereka banyak yang memilih bersepeda untuk menghilangkan kebosanan.
Bersepeda bersama keluarga.

Paragraf 2:
Ide pokok: Jenis-jenis dan merk sepeda.
Kalimat Utama: Sepeda mempunyai jenis dan merk yang bermacam-macam. Ide
pengembang:
Contoh-contoh sepeda: sepeda gunung, sepeda balap, sepeda BMX dan sepeda lipat.
Merk Brompton, Polygon, United, dan lain-lain.
Sepeda yang sedang populer di Indonesia adalah sepeda lipat, yaitu merk Brompton.
Alasan mengapa sepeda lipat Brompton populer di Indonesia.

Paragraf 3:
Ide pokok: Manfaat memiliki sepeda.
Kalimat Utama: Memiliki sebuah sepeda mempunyai banyak manfaat. Ide pengembang:

• Untuk berolahraga sehingga dapat meningkatkan stamina, kekuatan, dan
kebugaran tubuh.

• Manfaat bagi kesehatan (mengontrol berat badan, menurunkan stres, menjadi
sehat sehingga tidak cepat terkena penyakit).

• Sebagai alat transportasi yang murah.
• Bersepeda menyenangkan dan mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja.



Karangan
Bermain Sepeda itu Menyenangkan

Sepeda sedang sangat diminati banyak orang di Indonesia. Sejak virus Covid-19 melanda
dunia termasuk negara Indonesia, banyak orang diharuskan untuk tinggal di rumah.
Akibatnya, banyak orang tidak dapat pergi ke sekolah dan bekerja di kantor. Untuk
menghilangkan kebosanan di rumah, banyak orang memilih untuk bersepeda bersama
keluarga.

Sepeda mempunyai jenis dan merk yang bermacam-macam. Contohnya sepeda gunung,
sepeda balap, sepeda BMX, dan sepeda lipat. Merknya pun bermacam-macam
contohnya, sepeda gunung merk Polygon atau United, sepeda balap merk Element
Police 911 atau Element Toronto 700C, sepeda BMX merk Polygon atau Pacific, dan
sepeda lipat merk Brompton atau Hummingbird. Sekarang ini, sepeda yang sedang
banyak diminati orang di Indonesia adalah sepeda lipat merk Brompton. Alasan mengapa
banyak orang memilih sepeda lipat merk Brompton ini adalah karena sepeda ini
mempunyai cara lipat yang mudah dan hasil lipatnya rapi, hanya dengan tiga lipatan saja.
Setelah dilipat, sepeda Brompton dapat didorong sehingga mudah dibawa masuk karena
mempunyai ukuran yang kecil dan juga mudah dibawa ke dalam kendaraan. Sepeda lipat
ini juga mempunyai berbagai macam warna yang sangat menarik.

Memiliki sebuah sepeda mempunyai banyak manfaat. Salah satu manfaat bersepeda
adalah untuk berolahraga yang dapat meningkatkan stamina, kekuatan, dan kebugaran
tubuh. Selain itu, bersepeda dapat membuat tubuh kita sehat sehingga tidak cepat
terkena berbagai macam penyakit, mengontrol berat badan dan juga menurunkan stress.
Sepeda juga berfungsi sebagai alat transportasi yang murah. Bersepeda itu
menyenangkan dan mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja.
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Jakarta, 14 September 2020

Nenek sayang,

Saya sangat bersyukur menulis surat ini untuk Anda. Bagaimana kabarmu di surabaya? Saya
sangat berharap Anda baik-baik saja. Saya telah membaca banyak novel dan saya juga
telah membersihkan kamar saya sendiri. Ibu dan Ayah baik padaku, tetapi kadang-kadang
mereka mengabaikan adik perempuanku karena dia telah makan banyak permen.

Saya telah belajar secara online juga, tetapi itu sangat membosankan dan saya sangat
merindukan teman-teman saya. Pelajaran favorit saya pasti kelas sejarah. Saya sangat
menyukai guru dan guru, sepertinya mereka suka mengajar di kelas kami. Dia memberi
kami istirahat dan makan siang lebih awal.

Apa yang selama ini Anda lakukan di Surabaya? Apa Kakek baik-baik saja? Saya sangat
berharap demikian. Ketika Anda datang ke sini, jangan lupa untuk memberikan saya
beberapa kejutan! Tetap aman Nenek!

Cucu perempuanmu,
Annabelle

Annabelle Tan
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Aoi Hasegawa – 7T – Menulis Makanan dan Minuman

Makanan dan Minuman Favorit Saya

Saya punya banyak makanan dan minuman favorit. Akan saya jelaskan, yang pertama
saya suka adalah ayam goreng dan kentang. Yang kedua saya suka adalah mie goreng. 
Yang ketiga adalah buah-buahan, saya suka jeruk, apel, anggur, durian, mangga, dan
pepaya. 

Saya juga suka sayur-sayuran seperti jamur, baya,, selada, wortel, dan tomat. Untuk
minumannya, saya suka es teh, minuman ringan, minuman buah dan jus wortel untuk
menjadi sehat. Kadang-kadang saya suka keju, tetapi saya jarang makan keju. Terakhir
untuk makanan manis, saya suka donat dan es krim. 

Aoi Hasegawa
Grade 7 Integrity

Makanan dan Minuman Favofit



Jakarta, 22 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Usulan Buku

Yth. Bapak Kepala Perpustakaan Sekolah
di Jakarta

Dengan hormat,

Sebelum saya menyampaikan maksud dan tujuan saya menulis surat ini, perkenankan
saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu:

Nama : Lionel Hao
Kelas : G7R

Dalam surat ini, saya ingin merekomendasikan buku novel berjudul Kira dan Kaca Ajaib
agar ditambahkan dalam koleksi buku di perpustakaan sekolah sehingga buku ini dapat
dibaca oleh murid-murid lain yang berbeda tingkatan kelas dengan saya.
Buku novel ini ditulis oleh pengarang dari Jerman bernama Bodo Schafer dengan judul asli
Kira und die Lupe. Daftar isi buku ini terdiri dari 14 bab, tetapi saya dan teman-teman
setingkat saya baru membaca buku novel ini dari bab 1 sampai bab 4. Alasan saya
merekomendasikan buku ini adalah karena ada nilai-nilai moral yang disampaikan kepada
pembaca sangat baik dan cocok untuk anak-anak seumur kami.

Tokoh utama dalam buku ini bernama Kira, anak perempuan yang kira-kira seumur
dengan anak-anak di kelas saya. Kira adalah anak yang sangat pandai sehingga dia
mendapat tawaran untuk menerima beasiswa di sekolah musim panas di Kalifornia,
Amerika Serikat selama enam minggu. Tetapi Kira memiliki karakter yang kurang baik,
yaitu tidak menghormati orang yang lebih tua dan dia berani memberi julukan yang tidak
sopan kepada orang yang tidak dikenalnya. Akibat sifat-sifat yang tidak baik tersebut,
akhirnya dia mendapat banyak masalah.



Surat Resmi

Lionel Hao
Grade 7 Respect

Kemudian Kira mendapat nasihat-nasihat yang baik yang sangat berguna untuk pembaca
yaitu pertama, harus menjaga kesopanan dan hormat kepada orang yang lebih tua, kedua
jika diperlakukan dengan tidak adil, kita jangan jatuh ke dalam perangkap keadilan dan
jangan menyerah, dan ketiga jangan pernah membicarakan kejelekan orang lain.
Keempat, membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Saya rasa cukup sekian alasan yang perlu saya sampaikan, semoga ini menjadi bahan
pertimbangan yang cukup untuk menerima usulan saya. Atas perhatian Bapak, saya
mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Lionel Hao
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Adiva Nahdi - Pidato Persuasif

Assalamu’alaikum wr. wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Yang saya hormati bapak Kepala Sekolah SMP ACS Jakarta.
Yang saya hormati segenap Bapak dan Ibu guru SMP ACS Jakarta.
Yang saya hormati segenap staf tata usaha dan pendukung di SMP ACS Jakarta.
dan siswa-siswi SMP ACS Jakarta .

Marilah kita panjat kan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas
berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul untuk assembly pagi hari ini. Pada
kesempatan yang berbahagia ini, saya Adiva murid dari kelas 9I di SMP ACS Jakarta ingin
menyampaikan dan mempromosikan ekstrakurikuler baru yang tersedia di sekolah ACS
SMP Jakarta, yaitu klub berdebat.

Pada pagi hari ini, saya dan teman- teman saya di sebelah saya ingin mempromosikan
ekstrakurikuler baru yang didirikan oleh sejumlah murid-murid SMP ACS Jakarta. Tujuan
atau target untuk membuat klub debat ini adalah untuk meningkatkan keterampilan
komunikasi, negosiasi dan argumentasi siswa-siswi SMP ACS.

Kenapa kita membuat klub debat ini? Karena setelah melaksanakan survei di sekolah
kepada murid-murid, banyak sekali hasil dari survei ada lebih dari 50% yang kami survei
anak-anak tidak berani dan percaya diri di saat disuruh berbicara di depan umum. Oleh
karena itu, kami menyadari bahwa keterampilan berbicara depan umum sangat penting
dalam pendidikan dan berbisnis, ini semua keterampilan dasar yang harus dimiliki.

Ada banyak manfaat untuk berbicara di depan umum baik sebagai seorang individu atau
sebagai seorang pebisnis. Berbicara di depan banyak orang akan membuat kalian menjadi
lebih percaya diri dalam menjalani suatu kegiatan dan juga menghadapi berbagai
masalah.



Adiva Nahdi
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Dengan percaya diri, pintar bernegosiasi dan berargumentasi bisa mendukung orang
mencapai kesuksesan. Ini 8 alasan kenapa mengikuti klub berdebat bisa mengasah
keterampilan komunikasi kita, tidak hanya itu kita bisa melihat segala sesuatu dari sisi
berbeda, kita juga siap dalam menghadapi ketidakpastian, tidak hanya itu kita juga bisa
mengatur pendapat dengan baik dan benar tanpa panik, meski di bawah tekanan, kita juga
bisa belajar menyusun strategi, belajar bersama kelompok dan mendengarkan pendapat
orang lain dengan seksama.

Maka marilah bergabung ke klub debat ini dan bersama-sama kita belajar dan
meningkatkan keterampilan dalam berbicara di depan umum, bernegosiasi dan lainnya.
Keterampilan-keterampilan ini akan mempunyai dampak besar dalam kesuksesan kita
semua di masa depan. Maka jangan buang waktu lagi dan bergabunglah dengan klub kami!
Sekian dari kami.

Assalamu’alaikum wr. wb.

Pidato Persuasif



Pertarungan tentang Menerapkan Pola Hidup Sehat: Harus atau
Tidak?

Dari kecil, pasti orang tua, guru, paman, bibi, dan semua orang di sekeliling Anda selalu
mengingatkan untuk hidup sehat. Tetapi, remaja zaman sekarang menganggap perkataan
itu sebagai hal yang remeh dan tak berguna. Hai remaja, menerapkan pola hidup sehat itu
tidak penting—atau sebenarnya harus?

Menerapkan pola hidup sehat akan menjauhi seseorang dari segala macam penyakit di
masa depan. Bagaimana caranya? Sistem ini mendorong kita untuk bergerak secara rutin
serta memakan makanan sehat. Penyakit seperti penyakit jantung, paru-paru, dan nyeri
sendi akan membuat aktivitas sehari-hari sulit dilakukan. Para nutrisionis merasa bahwa
jika seseorang menjauhkan dirinya dari makanan junk food atau makanan cepat saji, pasti
kadar trigliserida dan LDL (lemak jahat) akan lebih stabil. Seandainya kadar dua zat yang
berbahaya ini tidak berlebihan, risiko mendapatkan penyakit jantung atau hipertensi
(darah tinggi) saat nantinya akan lebih kecil. Agar kita menjauhi penyakit-penyakit yang
seram ini, kita harus menerapkan pola hidup sehat.

Bukan hanya penyakit fisik penerapan pola hidup sehat bisa jauhkan, tetapi penyakit
mental juga. World Health Organisation (WHO) mengartikan ‘kesehatan’ sebagai,
“keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak
adanya penyakit atau kelemahan.” Pola hidup sehat melakukan ini juga. Dengan misalnya
rajin berenang, keadaan mental dan fisik kita akan segar dan jauh lebih nyaman untuk
melakukan aktivitas sehari-hari. Karena sering berolahraga mengeluarkan endorfin, yaitu
zat yang diproduksi oleh otak untuk merasa gembira, tenang, dan tidak stres, rutin
berolahraga pasti akan membuat keadaan mental jauh lebih stabil. Oleh karena itu, pola
hidup sehat sangat berguna untuk masa depan sebab ini tidak hanya memperbaiki kondisi
fisik, tetapi keadaan mental juga akan lebih baik.

Kendatipun pola hidup sehat ini memiliki ribuan manfaat bagi kehidupan seseorang,
remaja zaman sekarang masih meremehkan hal ini. Mengapa? Menurut mereka, pola
hidup sehat sangat sulit untuk dipertahankan—terlalu banyak gangguan untuk memilih
jalan yang buruk, contohnya ada promo di Burger King dan ada acara ‘All You Can Eat’ di
Pizza Hut.



Tetapi, sebenarnya menjalani pola hidup sehat hanyalah pilihan—apakah seseorang ingin
menjadi lebih sehat agar hidupnya lebih panjang dan tidak terkena banyak penyakit atau dia
ingin stres terus di masa depan karena kondisi fisik dan mentalnya tak pernah dalam keadaan
prima. Semua kembali lagi dengan kemauan dan komitmen orang itu.

Andaikata kita memikirkan dengan serius, menerapkan pola hidup sehat sebenarnya sangat
penting dan mudah. Jika kita tahu apa manfaatnya mendisiplinkan diri kita dari sekarang
untuk selalu mengikuti pola hidup sehat dan kita berkomitmen untuk selalu berada di jalan
yang benar, tidak sulit bagi kita untuk mempertahankan keadaan fisik dan mental yang baik.
Maka itu, anak-anak remaja, jalan manakah yang akan kalian pilih?

Teks Diskusi

Alisya Mundzir
Grade 9 Integrity



“Apakah remaja harus menerapkan pola hidup sehat? Setuju
atau tidak dengan pernyataan ini? “

Kesehatan dan kebugaran dalam seorang remaja sangat penting untuk proses
pertumbuhan. Ada banyak cara untuk menerapkan pola hidup sehat dalam hidup kita.
Cara-cara seperti berolahraga, makan sehat dan lain-lain. Tetapi sekarang juga ada
banyak orang yang tidak percaya bahwa para remaja harus menerapkan pola hidup
yang sehat

Apakah Anda pernah dengar pernyataan, “Kesehatan adalah kekayaan yang terbesar.”?
Dalam kata yang lain, kesehatan dalam kita, terutama saat kita sedang remaja harus
dirawat dengan baik. Menurut sumber www.cdc.gov , aktivitas fisik yang dilakukan
dengan secara teratur bisa menolong kita dalam kebugaran (fitness) kardiovaskuler,
membangun dan menumbuh tulang dan otot yang kuat dan juga menurunkan risiko
kita untuk mendapat penyakit seperti penyakit jantung.

Menurut beberapa artikel dan berita yang ditulis oleh profesor dan dokter, itu sudah
dinyatakan bahwa seorang remaja harus mempunyai setidaknya 60 menit berolahraga
fisik atau aktivitas fisik. Pernyataan ini juga diikuti oleh mendapatkan jumlah tidur yang
sehat dan juga makan makanan yang sehat. Banyak orang juga melakukan diet agar
mereka tetap sehat. Seorang remaja didukung untuk mempunyai pola hidup yang sehat
supaya tidak akan kena penyakit atau mengurangi produktivitas dalam hidup.

Tetapi dalam sisi yang lain, seperti apa yang sudah ditulis di atas, ada juga orang yang
berpikir bahwa kita tidak perlu menerapkan pola hidup yang sehat. Alasan seperti tidak
memiliki cukup waktu untuk mempertahankan gaya hidup sehat, atau terlalu malas
untuk mulai rutinitas olahraga atau diet, dan juga bisa menurut mereka, gaya hidup
sehat bukanlah prioritas besar saat ini. Sekitar 78% populasi dunia ini berpikir yang
sama, dan hanya 22% yang berdedikasi untuk memiliki gaya hidup yang sehat.

http://www.cdc.gov/


Ini artinya gaya hidup yang sehat, memang sangat penting dalam hidup kita terutama saat
umur ini, tetapi juga banyak orang mempunyai opini sendiri. Dalam 78% itu, mereka ada
cara yang berbeda untuk mempertahankan hidup yang sehat untuk sendiri. Sebagai
kesimpulan, Anda tidak harus ikuti program dengan ketat untuk mempertahan gaya hidup
yang sehat, juga ada cara-cara yang lain.

Jemima Miella
Grade 9 Teamwork
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"Dari dalam rumah terdengar ..." Masukkan frasa ini ke dalam
sebuah cerita pendek.

Semenjak aku pindah ke kompleks perumahan ini, ada rasa tidak enak
yang kurasakan setiap harinya. Rumahku tepat berseberangan dengan rumah tua,
hancur karena tidak ada yang menjaganya. Tetangga yang rumahnya di sebelah rumah
itu, Bu Ayu, bahkan sudah mengeluh kepada ketua RW. Menurutnya, ia jarang bisa tidur
dengan nyenyak, apalagi dengan pikiran rumah tua itu di benaknya. Ia ingin rumah itu
benar-benar dihancurkan.

Tiap malam, aku juga melihat sesuatu yang aneh. Sosok-sosok hitam
melintasi kaca jendela yang rusak. Namun, aku tidak terlalu memikirkannya. Pasti hal itu
hanya imajinasiku.

Suatu hari, Bu Ayu sudah muak dengan rumah itu. Ia sempat bicara
kepadaku, “Benar-benar ya, rumah itu! Setiap malam ada seperti suara wanita
berbicara. Saya sih nggak percaya dengan hantu, tetapi lebih baik rumah itu
dihancurkan saja!” Aku tidak tahu harus menjawab apa, hanya mengangguk secara
antusias.
Aku mendengar juga bahwa ia memberitahu Pak RW. Katanya ia ingin warga untuk
melakukan investigasi. Pak RW mengajakku dan tiga warga lainnya untuk masuk ke
rumah itu. Aku berpikir, investigasi macam apa? Pasti dia tidak berharap kami
menemukan hantu, kan? Akan tetapi, aku menyetujuinya, kiranya untuk menghilangkan
kecemasanku sendiri. Aku akan puas ketika bisa mengatakan bahwa tidak ada apa-apa,
hanya tikus-tikus liar.

Itulah kenapa kami akhirnya bertatapan langsung dengan rumah kosong.
Kami berlima menyiapkan diri dan masuk lewat pintu depan yang sudah dimakan rayap.
Lalu, hal itu terjadi. Dari dalam rumah terdengar suara teriakan yang sangat kencang,
seakan mengguncang dunia. Suaranya bergema di seluruh rumah. Kami saling menatap.
Salah satu warga melarikan diri ketakutan, sehingga hanya sisa kami berempat. Aku
menuju area belakang rumah sambil menggenggam senter dengan erat. Bunyi tikus
yang berlarian sempat mengagetkanku, tetapi akhirnya aku terbiasa.



Anehnya, udara semakin lama semakin dingin. Kami semua berpisah. Aku
dan Pak RW mendekati sebuah pintu kamar. Setelah itu, Pak RW menghilang tanpa jejak.
Mataku melintasi ruangan. Tiba-tiba, senterku mati, meninggalkan aku dalam kegelapan.
Aku berlari mencari warga lainnya sambil meneriakkan nama-nama mereka, tetapi tidak
ada yang menjawab.

Kemudian, aku merasakan tangan di bahuku. Aku menghembuskan napas
lega. Sambil berbalik, aku mengatakan, “Pak RW tadi kemana?” Lalu, aku terhenti. Suara
jeritan merusak telingaku. Sebuah tangan menutup mulutku saat aku berteriak untuk
terakhir kalinya.

Bonfilio Gyula
Grade 10 Commitment

Menulis Cerpen



Mengapa pola makan orang Spanyol lebih sehat?

Spanyol telah dinobatkan sebagai negara paling sehat di dunia, berada di posisi puncak
mengalahkan Italia dan Jepang. Menurut penelitian, rata-rata harapan hidup penduduk
Spanyol mencapai 85,8 tahun. Kunci dari kesuksesan tersebut meliputi faktor gaya hidup
seperti pola makan diet Mediterania yang sehat, hubungan yang baik dengan sesama
anggota keluarga serta banyak mengonsumsi buah-buahan dan sayuran. Maka dari itu,
sangatlah penting untuk kita mengikuti pola makan mereka.

Sebagian besar menu Mediterania berfokus pada konsumsi biji-bijian dan lemak sehat
dengan menganjurkan untuk mengonsumsi minyak zaitun dan ikan serta mengurangi
produk olahan susu, daging, dan gula. Penduduk Spanyol mengutamakan konsumsi
protein dari keju dan lemak sehat dari ikan sebagai sumber utama makanan mereka.
Menerapkan diet Mediterania dapat menekan kadar kolesterol di dalam tubuh sehingga
diyakini dapat menurunkan risiko Anda untuk terkena penyakit jantung, Alzheimer, dan
diabetes. Pola makan Mediterania mewajibkan orang untuk banyak mengonsumsi serat,
protein, antioksidan, dan lemak sehat Omega-3 yang menjaga kesehatan otak agar dapat
mencegah penyakit kronis.

Selain itu, Spanyol juga memiliki budaya kekeluargaan yang kuat. Sebagian besar dari
keluarga Spanyol tinggal bersama dengan kakek dan nenek mereka. Para peneliti
menemukan bahwa hubungan baik dengan keluarga besar berkaitan dengan penilaian
kesehatan yang lebih baik karena dapat mengurangi stres dan mencegah terkena depresi.
Tradisi unik yang dilakukan orang Spanyol setelah makan disebut sobremesa. Mereka
percaya dan memegang teguh tradisi bahwa setelah menyantap makanan, tidak
diperbolehkan langsung meninggalkan meja makan. Mereka harus diam dulu hingga
dirasa makanannya benar-benar telah masuk perut sambil bercakap dengan keluarga agar
dapat mempererat hubungan sesama anggota keluarga.

Sekitar 50 persen wanita Spanyol makan sayuran setiap hari. Buah-buahan dan sayur-
sayuran mengandung berbagai macam nutrisi dan vitamin yang penting untuk tubuh.
Contohnya, jeruk dan stroberi yang tinggi vitamin C untuk meningkatkan sistem
kekebalan tubuh.



Contohnya, jeruk dan stroberi yang tinggi vitamin C untuk meningkatkan sistem kekebalan
tubuh. Serat dari sayur-sayuran baik untuk sistem pencernaan tubuh. Hal ini dapat
membantu proses penyerapan nutrisi oleh tubuh dan memelihara berat badan yang ideal.

Oleh karena itu, demi kesehatan Anda, marilah mulai mengikuti diet mediterania yang
pastinya mengutamakan asupan buah dan ikan serta mengurangi minuman bergula dan
makanan berkarbohidrat. Jagalah hubungan yang baik dan harmonis dengan keluarga untuk
dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan Anda.

Teks Persuasif

Grace Widyadi
Grade 10 Respect



Pengalaman di Amerika Serikat

Desember lalu, saya dan keluarga pergi ke Amerika Serikat. Kami bepergian ke banyak
negara bagian seperti New York City, Washington DC, Boston, Florida, dan New Jersey.
Kami pertama kali terbang dengan pesawat ke New York City, penerbangannya sekitar 20
jam atau lebih. Kami tinggal di Amerika Serikat selama satu bulan lebih.

Kami tinggal disana selama seminggu di kota New York. Di sana kami mengunjungi
berbagai tempat wisata seperti Rockefeller Center, Central Park, Jembatan Brooklyn, dan
banyak lagi lokasi lainnya. Di New York, kami makan banyak makanan lezat seperti burger,
kue keju terkenal, pizza, dan banyak lagi makanan lainnya. Kami tinggal di New York City
selama seminggu sebelum pergi ke Washington DC.

Di Washington, kami pergi ke tugu peringatan Lincoln dan Washington Memorial. Tempat-
tempat itu sangat indah dan saya dan keluarga saya mengambil banyak foto
pemandangan itu. Kami juga berhasil melakukan tur di museum terkenal, saya belajar
banyak hal baru tentang sejarah Amerika Serikat di museum. Kami tinggal di Washington
selama beberapa hari sebelum pergi ke Buffalo.

Suhu di Buffalo sangat rendah, mencapai di bawah nol derajat Celcius, Buffalo sangat
dingin dan turun salju sangat lebat jadi saya cukup senang. Di Buffalo kami melihat Air
Terjun Niagara yang sangat dingin. Di Buffalo, kami juga berkesempatan untuk mencoba
Buffalo Wings dari restoran asli yang memperkenalkannya.

Setelah tinggal di Buffalo, kami pergi ke Boston. Boston juga sangat dingin, saya tidak
ingat apakah Boston lebih dingin dari Buffalo. Saya dan keluarga saya berhasil mencoba
berbagai makanan di Boston seperti lobster roll. Kami juga mencoba salah satu krim
kerang terbaik di negara ini.

Setelah tinggal di Boston, kami pergi ke Orlando. Di Orlando, kami pergi ke Universal
Studios di mana ada banyak wahana yang menyenangkan, saya dan keluarga saya
menghabiskan dua hari penuh di Universal Studios untuk bersenang-senang. Kami
mengunjungi Dunia Sihir Harry Potter. Universal Studios juga memiliki banyak makanan
enak.



Setelah mengunjungi Orlando, saya dan keluarga kembali ke New York karena seminggu
kemudian kami akan pulang ke Jakarta. Kami tidak ingin pergi tanpa membeli barang
jadi ketika kami kembali ke New York, sebagian besar waktu dihabiskan untuk
berbelanja dan makan. Dua hari sebelum kami harus pergi, kami bertemu dengan
teman ayah saya yang tinggal di sana untuk makan malam dan bersenang-senang.

Saya tidak akan pernah melupakan liburan saya di Amerika Serikat, saya bersenang-
senang dan mengalami banyak hal berbeda yang tidak dapat saya alami di Jakarta. Saya
ingin sekali kembali ke Amerika Serikat.

Menulis Tentang Kejadian Masa 
Lampau

Julien Muchtar
Grade 10 Respect



Hezkiel Naibaho
Grade 11 Humility

Infografis Ritus Peralihan



Natasha Chen
Grade 11 Respect

Infografik Biografi Guy De 
Maupassant



Aturan dan Pantangan bagi Generasi Kekinian
Vanessa Swarens

Rabu, 16 September 2020

Halo teman-teman! Selamat datang di blog pertamaku, hehe, aku jadi gugup, nih.
Sebelum aku mulai blog ini, sepertinya ada baiknya kalau aku menceritakan latar
belakang mengapa aku menulis blog ini sih. Aku mulai berpikir menulis blog agar kita
semua bisa berbagi ilmu kita mengenai negeri tercinta kita, Indonesia. Indonesia itu kan
besar sekali, pulau yang beribu-ribu; karena besarnya negeri kita, pasti banyak juga etnis
dan budaya yang berbeda-beda. Maka dengan halaman blog ini, aku berharap teman-
teman yang berbeda-beda etnis bisa berbagi ilmu.

Jadi ceritaku dimulai saat aku masuk sekolah dengan muka yang kusut. Salah satu teman
dekatku, Rani, menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh denganku. Aku didatangi dan
disuruh bercerita olehnya. Awalnya aku sungkan, namun karena dia terus memaksa dan
sangat keras kepala, akhirnya aku bercerita.

Rumahku memiliki aturan-aturan yang tidak terhitung banyaknya, aku bahkan tidak bisa
mengingat aturan tersebut satu-satu. Aturan-aturan itu aku benci. Belakangan ini, aku
terus dimarahi oleh ayah dan ibuku. Jangan salah ya, ibu dan ayahku aku sayang; namun
sebagai darah daging mereka, aku merasa mereka terlalu keras kepadaku. Aku tidak
boleh menyisakan nasi, tidak boleh mandi setelah jam 6 sore, tidak boleh memegang dan
bermain ponsel di meja makan, dan banyak larangan lainnya. Wah, kalau aku daftarkan
satu-satu, kemungkinan besar blog ini bisa menjadi 100 halaman panjangnya. Banyaknya
peraturan itu membuat aku naik darah, alhasil mukaku menjadi kusut.

Nah, teman-teman, setelah Rani mendengar ceritaku yang panjang lebar, ia bercerita
tentang larangan dan aturan rumahnya. Di keluarganya, Rani tidak boleh keluar rumah
setelah jam 6 sore, sementara di keluargaku, aku bebas bisa keluar rumah kapan saja.
Rani juga berkata bahwa saat di meja makan, keluarganya baru boleh mulai makan
setelah ayahnya sudah mulai makan. Selain itu, ia juga tidak boleh bernyanyi malam-
malam. Semua aturan ini tidak pernah kudengar di rumahku, keluargaku juga tidak
pernah menerapkan aturan-aturan tersebut. Aku tersadar bahwa peraturan keluarga kami
berbeda karena budaya kami juga berbeda.



Rani lanjut bercerita, ia menjelaskan kepadaku bahwa semua peraturan yang ada di
rumahnya memiliki arti-arti tersendiri. Contohnya, ayahnya harus mulai makan dulu
sebelum keluarganya mulai makan, ini adalah cara keluarganya menunjukkan bahwa
mereka menghormati ayahnya. Lalu, ia tidak boleh keluar rumah setelah jam 6 sore, karena
keluar rumah malam-malam bisa berbahaya, apalagi Rani perempuan. Ia tidak boleh
bernyanyi malam-malam karena itu bisa mengganggu keluarganya yang sedang beristirahat.

Lanjut ya, teman-teman.Rani pun menjelaskan bahwa semua peraturan yang dibuat oleh
orangtua kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Orang tua kita mau apa yang terbaik untuk
kita dan mereka selalu berusaha untuk menjaga kita agar kita tetap aman di bawah
perlindungan mereka. Semua peraturan itu bukan peraturan mereka buat tanpa alasan.
Dibalik setiap peraturan, pasti ada alasan yang logis kenapa aturan tersebut diterapkan.

Setelah mendengar penjelasan Rani, aku terdiam seribu bahasa. Aku mulai berpikir dengan
kepala dingin, apa alasan-alasan dibalik peraturan rumahku. Aku tidak boleh menyisakan
nasi karena itu adalah membuang-buang makanan, banyak orang yang di luar sana yang
tidak bisa makan. Aku tidak boleh mandi diatas jam 6 sore karena itu tidak sehat, banyak
penyakit yang timbul karena orang-orang mandi di malam hari. Akhirnya, aku tidak boleh
bermain ponsel di meja makan karena makananku akan dingin dan tidak senikmat saat
masih panas.

Aturan-aturan yang dulu kubenci sekarang menjadi aturan yang aku hargai, karena tanpa
peraturan-peraturan ini, aku tidak akan menjadi aku yang sekarang. Ceritaku sudah sampai
sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyisihkan waktu kalian untuk membaca
blog aku, semoga blog ini bermanfaat untuk kalian. Tolong tuliskan peraturan apa yang
diterapkan di rumah kalian di kolom komentar ya, aku ingin tau lebih dalam mengenai
perbedaan kepercayaan dengan bedanya budaya. Sampai ketemu minggu depan.

Menulis Blog

Vanessa Swarens
Grade 11 Teamwork



Bergaya dengan Komunitas Yoga Online Gaia
Anisa Nisreen

Jumat, 6 November 2020

Halo, semuanya. Selamat datang kembali ke blogku ini. Nah, seperti yang teman-teman
rasakan juga, aku jenuh sekali dengan pembelajaran jarak jauh di tengah masa pandemi
ini. Setiap hari terasa sama, hanya sekolah, makan dan tidur, terkurung di apartemenku.
Aku terpikir aku harus mencoba kegiatan baru yang bisa menghibur dan mengurangi
tekanan. Kira-kira apa ya teman-teman?

Setelah meluangkan waktu mencari kursus-kursus online, aku menemukan sebuah
komunitas olahraga yoga online yang bernama Gaia. Komunitas itu juga kebetulan
direkomendasikan oleh tanteku yang sudah lama mengikutinya. Nah, ingat kan
postinganku tentang cedera lututku? Akibat pandemi ini, aku tidak bisa meneruskan
fisioterapiku dan gaya hidupku menjadi kurang aktif karena takut mmencederai lututku
yang belum terlalu kuat itu. Dengan perasaan jenuhku dan keinginanku untuk mengubah
gaya hidupku menjadi lebih aktif, aku membuat keputusan mengikuti komunitas yoga itu
sekitar 3 minggu yang lalu. Lagi pula, sesi olahraga Gaia tidak memakan waktu yang
banyak, hanya 2 jam seminggu, jadi ia sangat cocok bagi teman-teman yang mempunyai
jadwal sibuk seperti aku. Azeeek, dapat kegiatan baru nih! Aku bagikan ya, pengalamanku
sejauh ini.

Sejauh ini sih, aku merasakan bahwa bergabung dengan komunitas ini telah
mendatangkan banyak manfaat. Dari segi kesehatan pribadi, aku bisa merasakan
perbedaan yang signifikan di dalam kualitas tidurku, walaupun aku masih seumur jagung
di dalam komunitas ini. Sebelum mengikuti Gaia, aku rasanya susah banget saat mau tidur
malam. Mungkin karena banyak pikiran tentang urusan sekolah dan keluarga, apalagi
sejak adanya pandemi ini. Namun, yang tadinya berjam-jam susah tidur sekarang jadi
hanya beberapa menit langsung bisa tidur nyenyak setelah mengikuti program Gaiya. Nah,
karena kualitas tidur yang meningkat ini, mood aku menjadi lebih baik sepanjang hari.

Selain itu, dari aspek sosial, Gaia juga telah membuat aku punya banyak teman baru dari
berbagai latar belakang seperti ibu rumah tangga dan wanita-wanita berprofesi lain.



Yang mengejutkan aku, ada yang seumuran atau bahkan lebih muda dari ku lho teman-teman!
Aku kira yang ikutan komunitas-komunitas seperti ini hanya wanita-wanita seumuran tanteku
tapi ternyata tidak. Muda atau tua, mereka semua bersifat sangat ramah dan mendukung,
bersedia menawarkan bantuan walaupun dalam hal yang tidak ada kaitannya dengan
komunitas itu, misalnya seorang peneliti yang mau membantuku dengan tugas penelitianku.
Aku rasa bersyukur banget deh bertemu dengan wanita-wanita di komunitas ini.

Teman-teman, banyak juga kan manfaat mengikuti komunitas ini. Untuk kalian yang sama
merasa jenuh di rumah terus, aku berharap kalian mau bergabung juga dengan Gaia. Pasti
tambah seru lagi deh kalau lebih banyak anggotanya! Nah gimana, tertarik tidak teman-
teman? Jangan lupa komentar di kolom bagian bawah ya! Sampai jumpa lagi di blog
selanjutnya.

Anisa Nisreen
Grade 12 Humility

Analisis Tekstual Karikatur



Pengamalan Menukar Ponsel Lama ke Ponsel Baru

Tanggal 27 Agustus 2020 lalu, saya merencanakan untuk membeli ponsel baru. Karena
iPhone 11 baru saja diluncurkan bulan lalu, saya tidak sabar untuk segera mencobanya.
Saya tidak bisa keluar ke toko elektronik karena penyebaran penyakit virus corona dan
aturan jarak sosial, jadi saya memutuskan untuk mengunjungi situs Tokopedia untuk
mencari produk secara online. Ketika saya mencari-cari iPhone 11 terbaru secara online,
saya terkejut melihat bahwa Tokopedia meluncurkan program khusus di mana pelanggan
yang ingin membeli ponsel baru bisa mendapatkan voucher diskon jika mereka menukar
ponsel lama mereka dengan yang baru dan membayar lebih; semacam tukar tambah.
Saya senang mengetahui informasi ini karena saya tidak tahu apa yang harus saya
lakukan dengan ponsel lama saya, jadi memberikannya ke Tokopedia adalah cara yang
baik untuk menyelesaikan masalah. Ini juga berarti limbah ponsel lama saya tidak akan
dibuang sembarangan. Saya angkat topi denganTokopedia atas program ini karena saya
merasa bahwa program ini sangat baik dan lebih banyak orang harus tahu tentang
program ini, seperti saya kejatuhan durian mengenal program ini karena beruntung
sekali.

Saya mengikuti program ini melalui media sosial, di mana saya bisa mendaftar akun
untuk melakukan proses penjualan produk elektronik dulu saya ini. Pada awalnya saya
tidak berencana untuk mendaur ulang atau melakukan sesuatu yang baik pada ponsel
lama saya yang telah digunakan. Tapi semenjak saya menemukan limbah program
elektronik Tokopedia, saya sangat mengapresiasi karena positif membantu lingkungan.
Untuk mendaftar, pelanggan Tokopedia harus membuat akun. Terus, cari perangkat
elektronik yang ingin dibeli, maka akan ada tombol di sebelah tombol 'BELI' yang
bertulisan 'JUAL TELEPON LAMA SAYA'. Saya sangat berbunga-bunga saat saya tau betapa
mudahnya mendaftar untuk sebuah akun. Saya bukan yang terbaik dalam hal teknologi,
tetapi Tokopedia telah memudahkan saya untuk menelusuri situs web, padahal saya
melihat situsnya hanya sekilas.

Pencarian online ke berbagai situs berita untuk menemukan sumber terbaik untuk
mengelola sampah perangkat elektronik sangat dibutuhkan untuk dapat membuang
sampah elektronik dengan baik dan mendapatkan uang untuk itu.



Saya berkata dengan hati yang lurus bahwa pelayanan pelanggan Tokopedia sangat
membantu. Saya sempat ragu dengan proses mengasih ponsel lama saya dan saya
menelepon customer service. Saya sangat mengharapkan uluran tangan dan akhirnya
mereka membimbing saya selangkah demi selangkah. Saya menyarankan kepada orang
yang tidak mengerti untuk menghubungi layanan pelanggan.

Program Tokopedia ini sangat baik untuk lingkungan. Dengan adanya daur ulang produk
elektronik dapat mengurangi emisi karbon dan permintaan sumber daya yang terkait
dengan pembuatan ponsel baru, sekaligus mencegah ponsel lama dibuang ke tempat
pembuangan sampah. Jika cukup banyak orang yang membeli telepon rekondisi, hal itu
dapat berdampak positif besar terhadap lingkungan. Ketika limbah elektronik dibuang ke
tempat pembuangan sampah, bahan kimia ini larut ke dalam tanah, mencemari air tanah
dan juga udara. Jadi dengan bantunya program ini, limbah produk elektronik dikurangi.

Saya sangat apresiasi dengan program ini karena sangat berguna terhadap lingkungan.
Sebagian besar ponsel mengandung logam dan plastik yang dapat didaur ulang untuk
menghemat energi dan sumber daya yang seharusnya diperlukan untuk menambang
atau memproduksi. Meskipun ponsel cukup hemat energi setiap hari, membeli ponsel

baru menggunakan banyak sumber daya dan menghasilkan banyak emisi karbon
dioksida. Diperkirakan bahwa memproduksi ponsel cerdas baru menyumbang 85%
hingga 95% emisi karbon dioksida selama rata-rata siklus hidup dua tahun. Menggunakan
kembali produk elektronik lama mencegah limbah dengan menjauhkannya dari tempat
pembuangan sampah. Ini juga menghemat sumber daya yang digunakan untuk mendaur
ulangnya.

Hal terbaik yang dapat dilakukan oleh kaum anak muda untuk membantu mengatasi
masalah limbah elektronik beracun, jika tidak mau mengasihnya ke program Tokopedia
ini, adalah memberikan produk elektronik yang lama kepada orang lain yang dapat terus
menggunakannya. Jika tidak mungkin menemukan anggota keluarga atau teman yang
menginginkannya, alat elektronik tersebut seringkali bisa disumbangkan. Ini adalah cara
yang baik untuk menjauhkan barang elektronik lama tanpa membuangnya.



Anak-anak muda juga bisa membantu lingkungan berkaitan dengan limbah
elektronik dari menemukan perusahaan pendaur ulang limbah elektronik daripada
membuang barang elektronik karena ada perusahaan yang akan mengambil barang
elektronik lama kita, memisahkannya, dan memisahkan serta mendaur ulang bahan di
dalamnya - seperti plastik, kaca, dan logam. Ada beberapa bahan kimia beracun dan
berbahaya dalam produk elektronik yang tidak termasuk dalam sampah; buruk bagi
lingkungan kita dan itu berarti membuang logam berharga yang dapat didaur ulang.

Menurut saya, memberikan produk elektronik ke Tokopedia itu bagus karena Tokopedia
adalah perusahaan yang andal dan dapat dipercaya; perusahaan yang didirikan oleh
William Tanuwijaya di tahun 2009. Bahkan, kadang CEOnya suka turun tangan dan
membantu yang dialami oleh pelanggan Tokopedia. Supaya masalah limbah produk
elektronik diselesaikan, kaum muda, generasi masa depan, harus lebih waspada terhadap
program seperti ini dan cara-cara untuk membantu menyelamatkan lingkungan. Saya
menyarankan ini untuk menjadi batu loncatan untuk orang lain yang masih bingung untuk
membuang limbah produk elektronik.

Suci Tam
Jagakarsa, Jakarta

Suci Tam
Grade 12 Teamwork
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ANALISIS TEKSTUAL – KARIKATUR
Thalita Putri – Indonesian A SL 

Teks ini merupakan sebuah teks yang berjenis kartun/karikatur, yang dibuat oleh
kartunis Om Kedip. Dengan membuat karikatur ini, sang kartunis menargetkan rakyat
Indonesia dan juga orang-orang yang bekerja di sistem pemerintahan negara, terutama
yang bertanggung jawab untuk mengurus perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI).
Tujuan sang kartunis adalah untuk memancing perhatian dan meningkatkan kesadaran
para pembaca akan bagaimana pemerintahan Indonesia bersikap tidak acuh dan tidak
serius dalam menanggapi masalah isu penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan
yang dialami oleh para TKI yang bekerja di luar negeri. Dengan menggunakan sarana
retorika verbal dan non-verbal seperti exaggeration/dilebih-lebihkan, ironi, label/cap,
dan simbolisme, si kartunis telah mencapai tujuannya di dalam teks karikatur ini.

Elemen non-verbal pertama yang mendominasi teks ini adalah tangan besar yang
keluar dari sisi kanan karikatur. Tangan ini tidak terlihat seperti tangan manusia, tetapi
terkesan seperti tangan seorang makhluk buas atau seorang raksasa, yang bisa terlihat
dari warnanya yang abu-abu kehitaman dan kuku-kukunya yang tajam. Selain ini,
tangan tersebut juga memancarkan sebuah aura gelap dan mempunyai bayangan
hitam, jika dikontraskan dengan gambar-gambar lain dalam karikatur ini yang tidak
mempunyai karakteristik yang sama. Dengan ini, si kartunis ingin menimbulkan
perasaan takut dalam pikiran pembaca. Tangan ini bisa terlihat sedang mencengkeram
seorang tokoh wanita yang seluruh tubuhnya berpakaian merah, yang ditunjukkan dari
bagaimana terdapat gambar garis-garis di sekitar tangan tersebut yang memberi kesan
bahwa tangan tersebut sedang meremas tokoh wanita tersebut dengan keras. Raut
muka dari tokoh wanita merah ini telah sangat dilebih-lebihkan, yang menunjukkan
mulut yang sedang mencoba berteriak, matanya yang tertutup erat, wajah memerah,
dan alis yang naik, yang menandakan ekspresi kesakitan dan penderitaan yang sedang
dialaminya karena cengkeraman tangan besar yang terlalu erat kepada tubuhnya. Rasa
kesakitan yang dialami figur ini juga bisa dilihat dari bagaimana tampaknya figur ini
sedang berdarah-darah, dan kakinya yang tidak terlihat di dalam gambar menyiratkan
bahwa mungkin kakinya tersebut sudah tiada karena dihancurkan oleh tangan besar
tersebut.



Elemen si tangan besar bertindak sebuah simbol, yang melambangkan isu-isu yakni
penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Hal ini bisa dilihat dari label yang
dituliskan pada lengan baju yang dipakai tangan tersebut, yang bertulis “PENGANIAYAAN”,
“PEMERKOSAAN”, dan “PEMBUNUHAN”, dalam huruf-huruf kapital. Sama halnya dengan
tokoh wanita tersebut, ia juga bertindak sebagai simbol yang melambangkan para tenaga
kerja Indonesia. Hal ini nampak dari sebuah label yang dituliskan pada dada wanita
tersebut, yang bertulis “TKI”. Jika kedua elemen tersebut digabungkan, kita bisa menarik
kesimpulan bahwa para TKI sedang terjebak dan terjerat dalam isu-isu penganiayaan,
pemerkosaan, dan pembunuhan, yang sedang mereka alami dalam pekerjaan mereka di
luar negeri. Ukuran tangan tersebut yang besar adalah sebuah teknik exaggeration/dilebih-
lebihkan yang memberikan penekanan mengenai betapa besar dan serius masalah
kekerasan kepada TKI yang sedang terjadi ini.

Fitur penting berikutnya yang terkandung dalam karikatur ini terlihat di bagian bawah
kanan halaman. Gambar tersebut menunjukkan 5 pria yang sedang duduk di kursi-kursi
merah mengelilingi sebuah meja bundar. Kelima tokoh tersebut nampak sedang memakai
pakaian jas formal warna abu-abu dan peci, yang menyiratkan bahwa tokoh-tokoh tersebut
bekerja untuk badan pemerintahan Indonesia yang sedang bekerja. Melalui hal ini, kita
bisa mengetahui bahwa mereka adalah tokoh yang menyimbolkan pihak pemerintah
Indonesia. Raut wajah mereka semua menunjukkan muka yang sedang serius dan berpikir
keras, dan mereka terlihat seperti sedang berdiskusi mengenai masalah perlindungan
tenaga kerja Indonesia. Hal ini bisa kita ketahui dari label yang ditulis pada meja yang
mereka sedang kelilingi tersebut, yang bertuliskan teks “PERLINDUNGAN TKI”. Namun,
terdapat sebuah sarang laba-laba yang bisa dilihat berada di tengah-tengah kepala kedua
pria tersebut. Hal ini berarti bahwa saking seriusnya mereka sedang berpikir dan duduk
diam tidak bergerak, sampai-sampai sebuah laba-laba telah membangun sarang di tengah-
tengah mereka. Kelima pria tersebut juga bisa dilihat sedang melihat ke arah bawah, atau
ke arah meja. Namun, hal ini mungkin telah membuat pembaca heran, karena walaupun
mereka sedang mendiskusikan mengenai masalah perlindungan TKI, terdapat sebuah
tangan besar yang melambangkan isu tersebut di sebelah mereka, yang nampaknya
mereka tidak acuhkan sama sekali. Melihat hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa gambar
kelima pria tersebut menyajikan teknik ironi yang digunakan oleh si kartunis. Terdapat
sebuah isu yang sangat serius, dan sangat jelas sedang terjadi, yakni kekerasan terhadap
TKI.



Pemerintah Indonesia yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengatasi masalah
tersebut, malah nampak mempunyai sikap tidak peduli. Mereka hanya sedang berpura-
pura berdiskusi keras mengenai apa yang harus dilakukan untuk melindungi para TKI,
karena sebenarnya, sarang laba-laba yang telah terbentuk di tengah kepala mereka
menunjukkan bahwa belum ada tindakan atau pergerakan nyata yang telah dicoba
dilakukan oleh pemerintah, dan mata mereka semua yang melihat ke arah bawah
menyiratkan bahwa mereka sedang menutup mata mereka dan bersikap tidak peduli akan
kejadian yang sedang terjadi. Pesan ini didukung lebih lanjut oleh elemen selanjutnya,
yaitu sebuah gambar pria berbaju putih yang berdiri di sebelah pria-pria tadi. Pada baju
pria berbaju putih ini, terdapat label yang bertulis “OM KEDIP”, yang menandakan bahwa
tokoh ini merupakan kartunis yang membuat karikatur ini, dan bahwa teks yang tertulis
dalam balon bicara tokoh ini merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh si
kartunis. Tokoh ini terlihat sedang berteriak kepada kelima pria yang bekerja untuk
pemerintah, dengan tangan kirinya yang sedang menunjuk kepada tangan besar, atau juga
bisa dibilang kepada isu penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Pada balon bicara
tersebut, tertulis kata-kata “CEPAT ACTION!”, dengan kata “ACTION” dicetak dalam warna
merah, yang terlihat ditujukan kepada figur-figur pemerintah. Dengan ini, kartunis ingin
memberitahu pemerintah untuk cepat mengambil tindakan akan masalah-masalah
tersebut, karena sayangnya selama ini belum ada upaya yang dilakukan oleh mereka. Kata
“ACTION” yang berwarna merah memberikan sebuah penekanan, yang menegaskan pesan
bahwa sebuah tindakan sangatlah dibutuhkan secara cepat.

Sebagai kesimpulan, pesan yang ingin disampaikan oleh kartunis untuk para pembaca
adalah badan pemerintah, yang bertanggung jawab akan kesejahteraan rakyat mereka
yang sedang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri telah menelantarkan
kewajiban ini dan telah tidak becus melakukan pekerjaan mereka. Mereka hanya sedang
berpura-pura menangani isu ini dengan sungguh-sungguh, namun tidak ada upaya yang
bisa dilihat telah dilakukan dan tidak ada hasil nyata yang telah dibuahkan. Nyatanya, isu
serius tersebut masih sangat jelas terlihat sedang terjadi kepada para TKI dan mereka
sedang sibuk mengurusi masalah lain atau masalah mereka sendiri-sendiri. Sebuah
tindakan harus dibuat oleh mereka, dan hal ini harus dilakukan secara cepat.



Sang kartunis telah berhasil meraih tujuannya untuk menarik perhatian dan meningkatkan
kesadaran pembaca akan isu ketidakacuhan pemerintah kepada masalah penganiayaan,
pemerkosaan, dan pembunuhan yang terjadi kepada para TKI. Sang kartunis telah
menggunakan elemen-elemen simbol, exaggeration, label, dan ironi untuk menyampaikan
gagasannya. Sebagai rakyat Indonesia, kita juga harus menyebarkan kesadaran orang di
sekitar kita terhadap masalah ini. Jika melihat teks karikatur ini, bisa diharapkan bahwa
para tokoh pemerintahan yang masih tidak becus melakukan pekerjaan mereka akan
menyadari kesalahannya dan menjalankan tugas negara mereka dengan baik, untuk
menyejahterakan kehidupan rakyat mereka sendiri.
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