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Kami 

Kami, sekitar 30 orang 

Washington DC, 
Virginia, dan Maryland I I belajar Bahasa Indonesia 
ber;ma-sama. Kita 
orang Amerika, Swedia, 

Mesir. Umur kami dari 
dua puluh tahun sampai 
enam puluh atau tqjuh 
puluh tahun. Beberapa 
orang sudah pernah 
pergi ke Indonesia, dan 
yan lain mau pergi 
segera.Kami bekerja 
sebagai birokrat di 
kantor pernerintahan, 
bankir, mahasiswa, 
magang,konsultan 
pustakawan, guru, dm 
pensiunan.(ditulis oleh 
Inggrid d m  Jen) 

We are ap~rorrimately 
30 studems that live in 

yptiaa Our ages 

tegchers, and ~etirees. 
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ARTIKEL UTAMA 

Pada tahun 2010, ada banyak keadaan yang m e n d  tentang kelas Bahasa 

Indonesia di KBRI Washington DC. Kami mulai tahun 2010 dengan guru yang 

tercinta, Ibu Esti. Akhirnya, Ibu Esti merindukan Tanah Air, jadi dia pulang ke 

Indonesia pada bulan Juni. Oleh karena itu, kita mengadakan pesta perpisahan 

di rumah makan Habsyi. Banyak mahasiswa dulu bersama mahasiswa kini 

datang ke pesta itu untuk mengucapkan selamat jalan kepada Ibu Esti. 

Kemudian guru yang b m  bernama Ibu Widya datang. Dari kelas pertama, Ibu 

Widya mengajar dengan kegairahan. ~etiab kelas, dia bertanya kepada kelas: 

"Apa yang kamu lakukan akhir minggu yang lalu?" Jadi, setiap mahasiswa 

sebaiknya menyiapkan cerita yang baik untuk berkata kepada kelas! 

Sebenamya, kami melakukan banyak kegiatan di luar kelas, yaitu: mengadakan 

pertemuan untuk ngobrol dan datang ke pesta hari kemerdekaan di Wisma 

Indonesia, bertemu penulis Andrea Hirata dan menonton film Laskar Pelangi, 

serta mengucapkan selamat datang kepada Dubes baru Bapak Dino. Pada 

tahun 2011, kami ingin belajar dengan kerajinan sehingga kami bisa berbahasa 
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Indonesia dengan baik (Maarja& John Curran) $9 
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bdat merangkum 'Waktu Wid* sebagal usaha m a m p e r c e p a f - ~  

votes unanimoisly to adopt "Widya time* as an effort to increase pace of development 

olidasikau meqiadi sayu. D e w  
untuk menggalanp persatuan 

mtuk menghituug wW, 
s a w  w a k t u j e m  &pat 

pengalaman subj&Uf, 

p&ahan ini &an 
&xibangman seluruh man re- 

a. *geraWah 

[Atasan Wid..), &&a .dimya, ap&& sesudah pelaksauaan kebijakran barn ''Waktu Widya," bisa diduga 
bahwa waktu kerja akan dikurangi, setidak-tidaknya sesuai hu& kerf& Amem, dia menolak mtuk 

Tihun depan ftamiingin bdajar tata bahasa. Kami ingin juga melihatfilm dari Indonesia. Kalau ada waktu, Mmi m , 
@ekjwmqnasakrmdang. Kami rnau rnendengarkan lagu-lagu di bahasa lndonesia sehingga kami belajar kata-ka@; . ' 

I barn. Kami rnau belajar baca surat kabar dari Indonesia. (Andrew & James Kennedy) 

I 
I Beginner I: $en, Ben, Chris, Yanin, Raward Patrick, Shalene, John Abbot, M e &  Jrmak, Sh& 

Peter, James, Aadrew, John Curran, Barton, Wyatt, Inggrid, Diana, Kemen, Connie, 
Tony, Kerry, Kelly 



Setiap minggu, kani bertemu 13 kedutam besar in 

bisa membuat anda mengatakan "Horas!". Selamat Jalan. (peter & harry) 




