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Dina Begum adalah penerjemah bersertifikat HPI dan telah
menawarkan jasa terjemah dari bahasa Inggris ke Indonesia
sejak 2008. Sebagai penutur bahasa Sunda, Dina juga pernah
menerjemahkan materi dari bahasa Inggris ke Sunda. Banyak
manfaat yang Dina petik dari menimba ilmu di jurusan
Perpustakaan dan Informatika Pertanian di Institut Pertanian
Bogor dan 16 tahun bekerja di British Council Jakarta, tempatnya
mendapatkan pengetahuan mengenai istilah-istilah di bidang
bisnis, pendidikan, sumber daya manusia, dan pariwisata.
Menerjemahkan lebih dari 80 buku yang sebagian besar novel
untuk beberapa penerbit Indonesia bukan hanya membuktikan
kecintaan Dina terhadap sastra melainkan juga menunjukkan
minat dan spesialisasi keterampilannya. 
Selain itu, Dina akrab dengan berbagai
alat bantu penerjemahan dan sulih teks 
yang populer di pasar seperti SDL 
Trados, Wordfast, MemoQ, Aegisub.
Meskipun demikian, ini tidak 
memuaskan dahaga Dina 
terhadap pengetahuan.
Saat ini, Dina sedang
menekuni Sastra Inggris
bidang minat Terjemahan
di Universitas Terbuka.

Tentang Dina
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KATA PENGANTAR
Sugeng Hariyanto

 
Menjadi penerjemah memerlukan banyak hal. Menurut PACTE (2010) ,
seorang penerjemah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan
dwibahasa, pengetahuan umum (ekstralinguistik), pengetahuan ‘teori’
penerjemahan, keterampilan mengoperasikan alat bantu
penerjemahan, dan akhirnya keterampilan kognitif untuk
mengoordinasikan semua ini untuk menghasilkan terjemahan yang
bagus. Selain itu, masih menurut PACTE, kondisi fisik dan mental
penerjemah juga memengaruhi kualitas terjemahan. Dina Begum
memiliki semua ini. Inti dari kekayaan profesinya yang dia tumpuk dan
tata selama 12 tahun dia tumpahkan dalam buku Catatan Pekerja Teks
Komersial yang sedang Anda baca ini. Membaca buku ini bagaikan
membaca perwujudan konsep PACTE di atas di dalam dunia nyata,
dalam diri seorang penerjemah jempolan Indonesia.

Seorang penerjemah harus memiliki sub-kompetensi dwibahasa, yaitu
pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi, baik tulisan maupun
lisan, dalam dua bahasa. Untuk itu dia memerlukan pengetahuan
pragmatik, sosio-linguistik, tekstual, gramatikal dan leksikal dari kedua
bahasa. Selanjutnya, dia juga harus memiliki pengetahuan
ekstralinguistik. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan umum,
pengetahuan  dalam  bidang  tertentu, pengetahuan dwibahasa, dan pe-

________________________________________________
  PACTE (2010) "Results of the Validation of the PACTE Translation Competence Model: Translation
Project and Dynamic Translation Index”, in: O’Brien, Sharon (ed.) IATIS Yearbook 2010, Londres:
Continuum (aceptada y en prensa).

TAMAN PENERJEMAH 

YANG TERTATA APIK RAPI
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ngetahuan tentang banyak hal dengan kedalaman yang memadai.
Sebagai sub-kompetensi penerjemahan ketiga, pengetahuan tentang
penerjemahan harus juga dimiliki oleh penerjemah. Ini adalah
pengetahuan tentang prinsip-prinsip penerjemahan, fungsi
terjemahan, dan sebagainya, hingga aspek-aspek profesi penerjemah
profesional. Sub-kompetensi instrumental juga harus dikuasai
penerjemah. Ini adalah keterampilan menggunakan alat bantu, sumber
daya dokumentasi, teknologi informasi, serta komunikasi yang
digunakan selama proses penerjemahan.

Keempat sub-kompetensi di atas menjadi semakin berdaya guna
dengan adanya sub-kompetensi kelima, yaitu Sub-kompetensi
strategis. Ini adalah keterampilan untuk membuat proses
penerjemahan dan pemecahan masalah penerjemahan menjadi
efisien. Jika seorang penerjemah memiliki sub-kompetensi ini, dia bisa
merencanakan proses penerjemahan dengan baik (misalnya, memilih
metode yang paling sesuai); melakukan proses penerjemahan dengan
lancar, dan mengevaluasi proses dan hasil yang diperoleh dengan
dipandu tujuan akhir penerjemahan. 

Selain kelima sub-kompetensi di atas, seorang penerjemah juga perlu
memiliki komponen psiko-fisiologis yang baik. Komponen ini meliputi
berbagai jenis komponen kognitif, sikap, dan mekanisme psikomotorik.
Komponen kognitif meliputi memori, persepsi, perhatian, dan emosi.
Termasuk di dalam sini juga kemampuan kreativitas, penalaran logis,
analisis dan sintesis, dll. Sementara itu aspek sikap mencakup
keingintahuan intelektual, ketekunan, ketelitian, kemampuan untuk
berpikir kritis, dll. 

Catatan ini secara tidak langsung bercerita komponen-komponen ini di
dalam diri Dina Begum, yang  terpajang dalam halaman demi halaman. 
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Judul buku ini menggelitik dan membuat pembaca tersenyum karena
akan membuat pembaca langsung mengingat frasa pekerja seks
komersial. Judul ini menunjukkan penulisnya yang sehat nan ceria.
Pikiran yang positif tersaji dalam bahasa yang lincah indah tanpa
menggurui tertata merata ada di seluruh buku. Di bagian awal pembaca
akan menikmati “sejarah” bagaimana penulis bisa sampai ke dunia
terjemahan dan mapan di sana. Dapat dibaca bahwa Dina sudah
menguasai keterampilan bilingual sebelum memulai kariernya sebagai
penerjemah. Dalam buku ini Dina berbagi cara bagaimana
menerjemahkan kalimat dan bagaimana menulis dengan tata kalimat
yang baik.

Komponen kedua adalah pengetahuan ekstralinguistik. Biasanya
pengetahuan ini diperoleh penerjemah berbareng dengan proses
penerjemahan yang dia lakoni. Agak berbeda dengan kebanyakan
penerjemah, Dina sejak awal sudah mengenal banyak konsep dan istilah
di bidang bisnis, pendidikan, sumber daya manusia, dan pariwisata.
Konsep-konsep dan istilah-istilah ini dia dapatkan saat bekerja di
Bristich Council, Jakarta.

Keterampilan mengoperasikan alat bantu penerjemahan dia dapat dari
jejaring yang dia bina dan pertemuan-pertemuan yang dia hadiri, baik
daring maupun luring. Terkait alat bantu ini, Dina menggembleng
dirinya sendiri dengan menghadiri berbagai pelatihan CAT Tool. Dengan
tegas Dina menulis “penerjemah harus selalu memperbarui
keterampilan dengan mengikuti pelatihan, belajar dan berdiskusi
dengan rekan penerjemah lain serta sesekali bertemu muka dengan
sesama penerjemah.” (hal 19). Dina juga berkisah tentang hal-hal teknis
menerjemahkan. Dia mulai kisahnya dengan cerita mengetik 10 jari,
kemudian mengatur tata letak dokumen serta bagaimana mengirimkan
hasil terjemahan.
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‘Teori’ penerjemahan didapat Dina dari jejaringnya juga. Namun, tidak
hanya berhenti di pengetahuan ‘teori’ penerjemahan informal, sekarang
penulis sedang menyelesaikan skripsinya di program studi
Penerjemahan Universitas Terbuka. Ini menunjukkan betapa kecintaan
Dina terhadap dunia terjemahan telah mandarah, mengaliri seluruh
pembuluh arteri hingga ke ujung kapilernya, dan membasahi daging
profesinya.

Semua komponen atau sub-kompetensi menurut PACTE memang ada di
dalam catatan Dina ini, hanya saja tidak tertata urut seperti uraian
PACTE. Saat catatan-catatan ini dibuat, Dina teringat tulisan lain yang
sudah terbit, lalu dia menautkannya. Dan tulisan yang dirujuk dengan
tautan ini dimunculkan setelahnya. Walhasil, topik-topik ini tersebar
tidak dalam kluster kompenen kompotensi penerjemah di atas.
Pengaturan ini sekaligus bisa menjadi kelebihan buku ini. Dengan
susunan yang tidak kaku, pembaca bisa mencomot judul mana saja
yang ingin dibacanya tanpa mengurangi kenikmatan membaca.

Yang menonjol dan menjadi daya tarik utama buku ini adalah
komponen psikologis, sebagai bagian dari komponen psiko-fisiologis,
Dina sebagai seorang penerjemah. Secara umum kita bisa melihat
bagaimana Dina memacu, mendidik, dan mengelola diri profesional
sebagai penerjemah. Dari segi pengembangan pribadi, penulis ini
bercerita banyak hal, dari hal-hal yang benar-benar pribadi seperti tidak
boleh baper dan mengenyahkan iri dan dengki, hingga bagaimana
bertahan di industri penerjemahan.

Seperti yang sudah saya singgung di atas, hal lain yang dicatat Dina
adalah membuat dan menjaga jejaring. Jejaring dijaga melalui temu
penerbit dan penerjemah hingga menjadi anggota organisasi profesi
penerjemah, yaitu Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI).
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Dari jejaring inilah penerjemah bisa tahu apa yang diharapkan editor,
penerbit hingga alat-alat apa yang harus disiapkan untuk menunjang
kerja penerjemah. Investasi harus dilakukan, mulai dari membeli
komputer hingga membeli lisensi CAT Tools. Setelah itu barulah kita bisa
berhitung penghasilan. Oh, iya. Dina juga berbagi banyak hal tentang
penghasilan penerjemah. Tapi dengan tarif dia mengatakan, “Saat
bahagia dalam bekerja, berapa pun hasilnya akan cukup untuk kita” (hal
76). Tidak lupa, di dalam buku ini ada kiat mengelola uang.

Sebagai catatan, buku ini membawa pembaca untuk berjalan-jalan di
taman penerjemah yang penuh bunga dan masing-masing petak taman
ditata dengan apik rapi. Setiap petak adalah kiat-kiat asli dari yang
penulis yang telah terbukti. Maka terhamparlah kiat melamar ke
penerbit dan bagaimana agar disayang penerbit. Kiat yang lain
termasuk bagaimana harus menyediakan informasi tentang diri sendiri
agar calon klien tidak keliru. Dia juga menyarankan agar menimbang
dulu tingkat kesulitan pekerjaan sebelum menerima. 

Secara keseluruhan buku ini bisa memberi motivasi pembaca untuk
membangun dan meningkatkan kualitas profesionalnya sebagai
penerjemah. Bagi para penerjemah yang sudah mendiami dunia profesi
ini cukup lama, seperti saya, buku ini juga sangat menarik untuk dibaca. 

Malang, 27 Agustus 2020
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Sebagai pekerja kelas menengah, tak terpikir sekali pun olehku untuk
sembarangan berganti profesi, walaupun di kantor ada pengurangan
pegawai dengan iming-iming pesangon cukup besar. Sudah beberapa
kali kantor tempatku bekerja dilanda berbagai gejolak karena
restrukturisasi. Sekian kali pula aku “lolos dari jaring”. Tinggal menunggu
giliran. Benar saja, pada bulan Oktober 2007 aku menerima
pemberitahuan bahwa karena restrukturisasi organisasi, posisiku
dihapus. Sebagai imbasnya, aku diberi pilihan: berhenti bekerja dan
menerima paket pesangon Mutually Agreed Termination Scheme (MATS)
 atau terus bekerja dengan melamar ke posisi lain.

S Y A H D A N

7 November 2012
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Organisasi asing tempatku dulu bekerja itu sudah menjadi rumah kedua
bagiku. Berdiri sejak tahun 1948, nilai-nilai yang dianutnya selaras
dengan sebagian besar nilai-nilai yang kujunjung tinggi. Pekerjaannya
menyenangkan sehingga walau terkadang berat jadi tak terasa, dan
imbalannya (apalagi tunjangan kesehatannya) lebih dari cukup, plus
banyak kesempatan mendapatkan pelatihan yang terkadang
diselenggarakan di luar kota bahkan di luar negeri. Rasanya berat hati ini
meninggalkan zona nyaman yang sudah kuhuni selama hampir enam
belas tahun itu. Sempat terpikirkan untuk kembali melamar posisi
kosong yang diakibatkan restrukturisasi.

2

Saat  itu,  nalurikulah  yang  mengambil  alih.  Aku  hobi  membaca 
novel,ingin  bekerja  di  rumah,  memimpikan  punya  laptop  berwarna 
merah,  danmenurutku  aku  bisa  menerjemahkan  karya  berbahasa 
asing. Kuputuskan: aku ingin menjadi penerjemah novel.

Tentu saja aku sempat galau. Betapa tidak,  cicilan pinjaman belum
lunas, anak masih kecil-kecil, aku bukan sarjana, kepandaianku pas-
pasan, tidak punya jaringan luas, punya keluarga yang harus dinafkahi,
dan bukan saudara orang-orang berpengaruh. Aku bersikap tenang
bukan karena aku manusia dinamis yang gemar menerima tantangan,
panjang akal, dan serba bisa. Bukan. Jauh dari itu. Aku ketakutan
setengah mati.  Kalau dipikir-pikir lagi, justru karena tidak punya apa-apa
itulah yang membuatku merasa tidak kehilangan banyak. Oh, ya, aku
memang kehilangan penghasilan tetap dan bagiku itu cukup banyak.
Akan tetapi, daripada tertekan dan akibatnya anak-anakku tidak punya
masa depan, seperti biasa aku berpikir “Let me worry about that when the
time comes.” Aku di-PHK dan harus memikirkan cara agardalam 
waktu enam bulan sampai satu tahun ke depan aku sudah 
mempunyai mata pencaharian lain. 



Aku lulus dengan nilai A, dan uang pesangonku masih banyak. Sempat
terpikir olehku untuk menghabiskan sisa hidupku dengan
menerjemahkan secara suka-suka di kafe atau di mana saja,
membayangkan menjadi J.K. Rowling atau Carrie Bradshaw. Hal pertama
yang kulakukan sepulang kantor pada hari terakhir bekerja adalah
membeli laptop (berwarna merah!) dan berbagai kamus. Setelah itu, aku
berjalan-jalan ke Korea – yang karena tidak ada hubungannya dengan
kisah ini, lebih baik kita lewati saja.

3

Melalui jejaring sosial, aku mendapatkan klien pertama. Dari Aceh.
Proyeknya tidak besar, tapi cukup besar untuk menumbuhkan
kepercayaan diriku. Setelah itu, seorang teman memperkenalkanku
dengan temannya yang sedang membutuhkan jasa penerjemahan
dokumen. Ditambah lagi, teman kursus yang menjadi editor di sebuah
penerbitan tiba-tiba memberikan order untuk menerjemahkan komik.
Life is good!

Beruntung, kantor tempatku bekerja membuka peluang bagi para
pekerjanya yang mendapatkan Skema untuk mengikuti pelatihan sesuai
dengan minat masing-masing yang bisa bermanfaat untuk berkarya
setelah  ‘pensiun’.  Ternyata,  semesta  berkonspirasi  membukakan 
peluang bagiku. Tepat pada saat itu, ada kursus penerjemahan yang 
sedangmenerima  pendaftaran  peserta  baru.  Kursusnya  bukan 
sembarang kursus. Ada ujian yang harus dilalui calon peserta, dan 
walaupun  jumlahnya tidak banyak, tidak semua peserta ujian lulus. 
Parapengajarnya adalah praktisi penerjemahan dan juru bahasa. Selain
 ilmu  tak  ternilai  yang  kudapat  dari  para  pengajar,  aku  mendapat 
kesempatan untuk sekilas mencicipi seperti apa profesi penerjemah 
itu.  Dari  sinilah  aku  mendengar  tentang  Himpunan  Penerjemah 
Indonesia  (HPI)  dan  mailing  list  Bahtera:  Bahasa  dan  Terjemahan 
Indonesia yang rajin mengadakan pertemuan berkala. 



Aku menghadiri pertemuan komunitas milis Bahtera dan HPI. Di sana
aku bertemu dengan banyak penerjemah buku sungguhan. Aku
‘memeras’ informasi dari mereka tentang bagaimana caranya agar bisa
seberhasil mereka, dan mendapatkan tips-tips bagaimana caranya agar
dipercaya oleh calon pemberi kerja untuk mengerjakan order. 

Setelah mengantongi pengalaman menerjemahkan berbayar sesuai
persyaratan, aku bergabung menjadi anggota HPI. Aku mulai membidik
sasaran utamaku: penerbit. Ternyata, persaingannya sangat ketat,
Jenderal! Tak terhitung banyaknya aku mengirimkan surat lamaran dan
contoh terjemahan. Ada yang ditolak, ada yang sama sekali tidak
dijawab, ada juga yang diterima tapi order tak kunjung datang. Aku
banyak belajar dari seorang penerjemah novel yang sering kebanjiran
order. Berkat beliau yang baik hati inilah aku mengenal beragam
selingkung, diksi, dan yang paling penting: masukan atas hasil
penerjemahanku. Namun, rupanya bisa menerjemahkan dengan baik
saja belum cukup untuk dilirik oleh penerbit. Oleh karena itu, tercetus
ide untuk mencatatnya di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk yang
membutuhkannya.
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Aku menghadiri pertemuan komunitas
milis Bahtera dan HPI. Di sana aku
bertemu dengan banyak penerjemah
buku sungguhan. Aku ‘memeras’
informasi dari mereka tentang
bagaimana caranya agar bisa
seberhasil mereka, dan mendapatkan
tips-tips bagaimana caranya agar
dipercaya oleh calon pemberi kerja
untuk mengerjakan order.



Tidak ada satu resep khusus yang bisa membuat seseorang menjadi
penerjemah secara instan. Menurutku, kuncinya adalah
membaca  dan  memahami  apa yang dibaca, baik dalam bahasa
Indonesia maupun bahasa asing  dan  harus mampu  menuliskan  apa
yang dibaca ke dalam bahasa sasaran dengan baik. 

Walaupun kelihatannya santai, bisa dilakukan di rumah atau di mana
saja, penerjemahan bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan sambil lalu.
Kita harus berkomitmen penuh, sama seperti terhadap pekerjaan
lainnya.

P E N G A L A M A N  S E B A G A I

P E N E R J E M A H  P E M U L A
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Setelah pensiun dini dari kantor dan memutuskan untuk menjadi
penerjemah, aku mengikuti kursus penerjemahan yang diselenggarakan
oleh FIB UI di Salemba. Aku memutuskan untuk kursus karena sadar
bahwa aku tidak bisa seenaknya minta dibimbing oleh penerjemah
profesional, memangnya siapa aku?

Seperti penyedia jasa pada umumnya, aku paham waktu mereka sangat
berharga dan aku tidak bisa dengan begitu saja meminta keikhlasan
mereka untuk meluangkan waktu untukku tanpa menawarkan imbalan
apa-apa. Menurutku, kursus merupakan cara yang adil untuk
mendapatkan ilmu penerjemahan karena aku juga memberikan
pembayaran sebagai imbalannya. Kursus ini bukan sembarang kursus.
Ada tes saringannya segala, jadi tidak semua orang yang mendaftar
otomatis bisa mengikuti kursusnya. Setelah lulus dan punya beberapa
contoh terjemahan aku membatin, “Setelah ini bagaimana? Apa yang
harus kulakukan agar mengubah kemampuan ini menjadi uang?”

Dari kursus, aku mengetahui keberadaan  Himpunan Penerjemah
Indonesia  dan acara Kumang HPI (Kumpul Anggota HPI). Aku hadir ke
acara Kumang pada awal tahun 2009 yang saat itu diadakan di Gedung
Pusat Bahasa, Rawamangun. Acara dimeriahkan dengan pemaparan
tentang perpajakan dan presentasi Pak Eddie Notowidigdo tentang kiat-
kiat menjadi penerjemah sukses.

Ketika Pak Eddie bertanya “Berapa jumlah penghasilan yang dianggap
sebagai SUKSES?” 
Rp5-10 juta sebulan? Peserta masih adem ayem, senyum-senyum saja
bahkan ada yang menceletukkan angka-angka yang cukup fantastis.
Rp10-15juta sebulan? Rp15-20juta sebulan? Pemirsa mulai diam. Di atas
Rp25-30 juta sebulan?  
(Apakah Mungkin?)
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Saat ini perhatian hadirin sudah tersedot, apalagi ketika Pak Eddie
mengatakan, “Bisa.”  Lalu, tanpa   menyebutkan nama Pak Eddie
mengatakan beberapa contoh hidup alias  living example. “Ini
persyaratannya:  Pengetahuan & Keterampilan, Profesionalisme,
Sarana & Prasarana,  Networking, Upaya PEMASARAN & PROMOSI,”
imbuhnya. 

Aku menyimak salindia-salindia presentasi berikutnya dengan
konsentrasi penuh, terutama tentang membuat jaringan dan pemasaran
& promosi yang kala itu masih baru bagiku. Kiat-kiat yang Pak Eddie
“bocorkan” terasa sederhana dan mudah diikuti.

Sepulang dari acara, hal pertama yang kulakukan yaitu membuat akun
email baru yang lebih bersahaja (dahulu emailku mysilverqueen@…….),
memperbaiki profil di Facebook, membuat akun di Proz.com (masih yang
gratisan, baru tahun 2019 mulai menjadi anggota berbayar)
dan mendaftar untuk menjadi anggota HPI. Saat itu aku sudah menjadi
anggota milis Bahtera.

Walaupun penghasilan per bulanku saat ini boleh dibilang tidak
menentu, bahkan terkadang tidak ada pemasukan sama sekali selama
beberapa waktu, cukuplah untuk  membiayai pendidikan anak-anak
hingga ke jenjang universitas, melunasi pembelian kendaraan bermotor,
dan memajang  hasil terjemahanku di blog. Simak juga   sisi yang tidak
terlalu manis  dari profesi penerjemah lepas di tulisan Pahit Pun Terasa
Manis … pada akhirnya.
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Walaupun  ke l i ha tannya

santa i ,  b i sa  d i lakukan  d i

rumah a tau  d i  mana  sa ja ,

pene r j emahan  bukan lah

peke r jaan  yang  b i sa

d i lakukan  samb i l  l a l u .



Banyak yang mengatakan ingin bekerja di rumah agar bisa mengurus
keluarga dan tetap mendapatkan penghasilan.  Tentu saja itu sangat
menggiurkan. Itulah impianku yang kini menjadi kenyataan.

Namun, tak lupa kuperingatkan agar jangan hanya terpesona
pada  kisah mengasyikkannya saja. Bagiku,  menerjemah bukan
pekerjaan sambilan, sering kali jam kerjanya lebih panjang daripada
jam kerja normal kantor. Selain itu, Anda  juga harus siap “mendidik”
keluarga yang mungkin belum memahami betul  jenis pekerjaan
independen yang bermarkas di rumah.

S I S I  G E L A P  R E M B U L A N

25 Agustus  2015
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Anda  harus sabar  memberikan pengertian kepada keluarga bahwa
walaupun di rumah, emak/bapaknya itu bekerja, tidak bisa sewaktu-
waktu diganggu atau dituntut untuk memperhatikan. Belum lagi Anda
mungkin akan berhadapan dengan orangtua/mertua/tetangga/handai
tolan yang menyangka  Anda menganggur lantas menganggap bisa
sewaktu-waktu dimintai tolong, diajak mengobrol, atau diajak pergi
menemani. Saat masih tertatih-tatih merintis karier, mereka yang iba
dan berhati mulia mungkin berbaik hati mencarikan informasi
lowongan pekerjaan. Setelah mulai agak mapan, mungkin ada yang
mengira Anda (nauzubillah min zalik) memelihara tuyul.

Betul, jam kerjanya fleksibel tetapi tenggat tidak sefleksibel itu. Agar
terjemahan selesai tepat waktu, penerjemah harus menggarap sekian
ribu kata per hari dalam sekian jam sehari. Semisal aku  tidur siang,
berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan atau memakai waktu kerja untuk
keperluan lain, aku harus menggantinya dengan bekerja pada malam
hari, dini hari atau akhir pekan. Jadi, aku sudah lama melupakan slogan
“menjadi bos untuk diri sendiri”, itu hanya berlaku untuk pengaturan
waktu kerja.  Tetap saja aku  harus mematuhi tenggat yang telah
disepakati dengan pemberi kerja. Salah satu solusinya adalah
mengasah kemampuan  mengetik dengan cepat dan akurat. Namun,
jaga jangan sampai terjangkit  Carpal Tunnel Syndrome (silakan di-
google).

Ya, ya, kita bisa menolak pekerjaan. Namun, terlalu sering menolak
pekerjaan berisiko dilupakan oleh pemberi kerja. Oh, ya, ditolak calon
pemberi kerja juga bukan barang aneh bagiku. Sebelum mendapatkan
order pertama untuk menerjemahkan buku, tak terhitung banyaknya
lamaran yang kulayangkan ke penerbit. 
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Ada yang sampai pada tahap tes tetapi tidak lulus, ada yang sampai
dinyatakan lulus tetapi order tak kunjung datang dan tidak sedikit yang
tidak memberikan tanggapan. Ditolak oleh agen penerjemahan
internasional? Itu lumrah. Jangan cengeng. Punya pengalaman sekian
tahun menerjemah dan telah  menerjemahkan sekian puluh
buku  bukan berarti aku boleh takabur dan berharap order datang
sendiri. Tidak begitu cara kerjanya.

Hal pertama yang terpikir olehku ketika memutuskan untuk mencari
nafkah sebagai penerjemah adalah bagaimana kalau tidak ada order
dan tidak ada penghasilan? Tentu saja bokek. Masa-masa “kekeringan”
lumrah kujalani. Setiap pekerja lepas purnawaktu harus siap
menghadapi ini. Cara mengatasinya  adalah dengan pandai-pandai
mengatur keuangan keluarga. (Simak tulisan mengenai manajemen
keuangan keluarga.) 

Saat selama dua bulan berturut-turut mendapat proyek senilai belasan
sampai puluhan  juta rupiah, aku tidak berasumsi pendapatanku akan
terus belasan atau puluhan juta rupiah per bulan. Kupertahankan gaya
hidup sederhana karena bisa jadi berbulan-bulan berikutnya aku tidak
mendapatkan proyek sama sekali. 

Bila sedang sepi order, aku mengisi waktu dengan  mempelajari CAT
Tools  baru,  menawarkan diri untuk memeriksa  hasil  terjemahan
penerjemah pemula, merapikan  file terjemahan di komputer,
memanjakan diri setelah  sekian lama mengejar tenggat  tanpa jeda,
memoles CV/resume dan  surat lamaran  lalu kirimkan kepada calon
klien, menghabiskan waktu santai dengan  keluarga, mengantar
orangtua ke dokter atau berbelanja, dan lain-lain. Intinya, aku 
tidak mau membiarkan otak stres akibat takut tidak punya 
uang. Dengan pikiran tenang kita bisa melihat solusi dengan 
mudah. Alhamdulillah, aku tetap bisa membiayai kuliah anak-anak 
dan melunasi cicilan kendaraan bermotor dengan penghasilan 
tunggal keluarga dari menerjemah.
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Banyak orang yang sukses menjadikan pekerjaan menerjemah sebagai
sumber penghasilan tambahan. Namun, menurutku, profesi penerjemah
baru bisa dijadikan sandaran hidup setelah digeluti secara purnawaktu.
Jangan dikira penerjemah hanya bermodal penguasaan bahasa, menulis,
dan dengkul saja. Penerjemah perlu “senjata” berupa laptop, perangkat
lunak, sambungan ke internet (dari beberapa penyedia layanan), buku
(banyak sekali buku selain kamus), dan biaya untuk mengikuti  acara
kumpul-kumpul penerjemah, seminar, atau pelatihan.  Nothing is free,
baby. Coba tengok kriteria apa saja yang diinginkan oleh pemberi kerja di
tulisan Agar Penerjemah Disayang Penerbit, mustahil semua itu tidak
butuh waktu dan biaya.

Anda yang baru ingin berkarier sebagai penerjemah pasti kebingungan
harus mulai dari mana karena lowongan pekerjaan penerjemah jarang
kita temukan. Percayalah, aku  pernah mengalaminya. Alih-
alih mengirimkan surel kepada penerjemah profesional untuk meminta
pekerjaan atau meminta daftar alamat surel penerbit untuk mengajukan
lamaran, aku datang ke tempat penerjemah berkumpul dan mengamati
kiprah mereka di acara yang diadakan Himpunan Penerjemah Indonesia,
di  grup HPI  di Facebook, dan di  milis Bahtera. Aku mengamati
diskusinya, ikut urun pendapat dan kiat, menyimak informasi lowongan
yang terkadang diberitakan di sana. Bila terbuka kesempatan
untuk  bertatap muka, kuusahakan untuk datang. Rezeki itu harus
dijemput, bukan ditunggu apalagi diminta.

Bila sreg dan sudah punya cukup jam terbang menerjemah, bisa
jadi Anda tertarik untuk mengambil sertifikasi HPI.

Nah, bagaimana? Apakah setelah membaca sisi lain dari profesiku 
ini keinginan Anda untuk menjadi penerjemah .belum surut juga?
Risiko ditanggung sendiri, lho. Anda sudah diperingatkan.
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1

Betul, jam kerjanya
fleksibel tetapi tenggat
tidak sefleksibel itu. 
Agar terjemahan selesai
tepat waktu, penerjemah
harus menggarap sekian
ribu kata per hari dalam
sekian jam sehari.



Ada teman penerjemah yang mengirimkan survei kecil-kecilan: “Laptop
atau komputer pribadi apa (merk dan/atau spesifikasi) yang rekan-
rekan penerjemah gunakan untuk bekerja? Selain  CAT Tools,
program/perangkat lunak apa saja yang rekan-rekan gunakan untuk
membantu pekerjaan penerjemahan? Terima kasih! "

Rata-rata rekan penerjemah yang menanggapi mengaku memakai
laptop, beberapa orang memiliki komputer personal untuk bekerja di
rumah dan laptop untuk saat bepergian, beberapa orang memakai
Macintosh. Spesifikasinya pun generasi 5 ke atas (dengan beberapa
orang memakai i3) dan RAM 4GB ke atas. Ini perangkat standar yang
digunakan agar bisa bekerja. 

S E N J A T A  P E N E R J E M A H
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Berikut persenjataanku:

Laptop HP, 1T HDD, 8GB RAM (ditingkatkan dari 4GB)

LG Monitor LED 20 inci

Keyboard + mouse sculpt ergonomic desktop

Seagate External HDD 500GB

Earphone Bose (untuk sulih teks)

Internet Indihome dan Telkomsel Flash untuk
cadangan dan di perjalanan.

Kamus, novel dan buku-buku lainnya.

Trados Studio 2019, MS Office, Windows 10

Meja dan kursi kerja

Power inverter mobil dari AC ke DC untuk saat
mati listrik.

Ada  juga yang punya  ‘artileri’ tambahan seperti harddisk eksternal
sebagai cadangan, monitor tambahan (bahkan ada yang sampai
memakai tiga monitor untuk bekerja) keyboard + mouse nirkabel, yang
merupakan perangkat opsional.  Selain itu, penerjemah juga butuh
buku (banyak sekali buku selain kamus) dan sambungan internet.
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Ini bukan iklan atau dukungan terhadap produk
melainkan informasi semata.

Perlengkapan ini tidak kumiliki sekaligus. Awalnya aku membeli laptop,
kamus, meja dan kursi kerja sebagai modal. Seiring datangnya
kebutuhan dan rezeki, aku  menambah ‘persenjataan’. Aku tidak mau
berspekulasi membeli sesuatu tanpa ada kebutuhan, apalagi jika harga
barang tersebut mahal (simak: Spekulasi? Bukan). 

Menariknya, ada yang ‘curcol’ gagal menerima proyek karena dia belum
punya dan belum pernah memakai apalagi menguasai perangkat lunak
alat bantu terjemahan tertentu. Itulah sebabnya penerjemah harus
selalu memperbarui keterampilan dengan mengikuti pelatihan, belajar
dan berdiskusi dengan rekan penerjemah  lain serta  sesekali  bertemu
muka dengan sesama penerjemah.

Kita juga harus menguasai matematika emak-emak. Bila masih ada yang
bertanya-tanya berapa honor penerjemah buku, kira-kira begini
gambarannya: Setelah diterjemahkan, satu novel berbahasa Inggris 400
halaman menjadi 329 lembar (A4 spasi ganda, margin kiri-kanan-atas-
bawah 1” dengan font Times New Roman 12pt). Jika memakai angka
Rp15.000 per halaman,  penghasilan dari menerjemahkan buku ini
adalah 329 x Rp 15.000 = Rp4.935.000. Waktu yang diberikan kepada
penerjemah untuk menyelesaikan penerjemahan dua bulan.
Rp4.935.000 dibagi dua… y-yaaah… masih di atas UMR (berpikir positif).
Tentu saja tidak semua penerjemah buku menerima honor ini. Ada yang
di atas bahkan ada juga yang di bawah angka ini.

Bagi yang sedang berikhtiar  mencari klien internasional, mungkin  ada
baiknya mempertimbangkan ini sebelum mengiyakan honor yang
ditawarkan oleh agen: Banyak  agen penerjemah luar negeri (tidak
semua) yang menerapkan penghitungan honor berdasarkan fuzzy match.
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Jadi, honor yang ditawarkan hanya berlaku untuk kata-kata baru. Untuk
kata-kata pengulangan (yang disebut “fuzzy”) biasanya dihargai 25% –
50% nya. Kita juga harus mempertimbangkan durasi pembayaran yang
bisa memakan waktu 30-45 hari. Selain itu, kita juga harus jeli
mempertimbangkan biaya transfer dan nilai tukar mata uang. Untuk
pembayaran dalam mata uang asing, biasanya klien hanya menanggung
biaya transfer dari pihak mereka ke bank perantara. Kita yang
menanggung biaya transfer dari bank perantara ke bank kita. Besarnya
sekitar USD30-35 per transaksi, tergantung kebijakan bank kita.



Itulah sebabnya

penerjemah harus selalu

memperbarui keterampilan

dengan mengikuti

pelatihan, belajar dan

berdiskusi dengan rekan

penerjemah lain

serta sesekali bertemu

muka dengan sesama

penerjemah.



Tanggal 24 Mei 2014, Himpunan Penerjemah Indonesia Komda Jawa
Barat mengadakan acara pertemuan dengan topik “Bukan Sekadar
Penerjemah Buku” di Bandung dengan narasumber Anton Kunia
(Penulis, Penerjemah dan Manajer Redaksi Penerbit Serambi), Fahmy
Yamani (Penerjemah Buku) dan Eva Nukman (Penerjemah, penulis dan
Editor).

K I A T  A G A R  D I S A Y A N G

P E N E R B I T  
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Berikut kiat-kiat agar penerjemah “disayang” penerbit, oleh-oleh dari Mas
Anton.

21

Menguasai dengan baik perangkat
menerjemahkan (bahasa asing, bahasa
sasaran, program komputer, referensi –
termasuk pengetahuan tentang ejaan
yang berlaku).

Hasil terjemahan dikerjakan sebaik-
baiknya, “sudah bersih” tidak perlu terlalu
banyak disunting

Menyerahkan hasil terjemahan tidak
melebihi tenggat.

Bersedia memberi umpan balik, masukan,
atau kritik membangun terkait
terjemahan.

Mau mengikuti gaya selingkung penerbit
untuk memudahkan proses
penyuntingan.

1

2
3

4
5
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Memiliki pengetahuan tambahan &
referensi yang baik terkait teks yang
diterjemahkan.

Menjaga komunikasi dg penerbit (dalam
hal ini editor), baik terkait teknis
penerjemahan maupun hal-hal nonteknis.

Mudah dihubungi.

Bersikap terbuka kepada penerbit.

Sebaiknya tidak mengerjakan banyak
order terjemahan pada saat yang sama
agar bisa fokus dan optimal dalam
mengerjakan satu proyek terjemahan.

Bersedia ikut mempromosikan buku hasil
terjemahan.

Jangan terlalu sering menolak tawaran.

6
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Banyak sekali ya tuntutan untuk menjadi penerjemah yang andal (fyuh).

Kriteria penerbit kesayanganku sih enggak banyak, cuma tiga:

Tidak memberikan honor rendah, karena selain
memenuhi kebutuhan kami juga harus berusaha
menambah pengetahuan dan referensi yang baik
terkait teks yang diterjemahkan dengan membeli
buku, berlangganan internet serta mengikuti
berbagai seminar dan pelatihan.

Memberikan pengakuan kepada penerjemah.

Memberikan tenggat yang wajar agar terjemahan
“bersih” tidak perlu terlalu banyak disunting.

23

1

2
3



DIFFICULT ROADS
OFTEN LEAD TO

BEAUTIFUL
DESTINATIONS



Pertemuan HPI Komp@K (Komunitas Penerjemah dan Kerabat) tanggal
27 Oktober 2013 ini sengaja diselenggarakan menyambut diadakannya
Tes Sertifikat Nasional Himpuan Penerjemah Indonesia (TSNHPI).
Komp@k yang diaselenggarakan di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin,
Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat ini dihadiri oleh sekitar 60 peserta
yang di antaranya ada yang datang jauh-jauh dari Bandung dan
Kalimantan. Narasumbernya adalah Ibu Rita Adisoemarta dan Bapak
Evand Halim, didampingi Bapak Eddie Notowidigdo dan diampu oleh Ibu
Indra Blanquita.

T E S  S E R T I F I K A S I

P E N E R J E M A H ,  P E R L U K A H ?  
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TSN HPI tahun 2013 (atau TSN 2013) ini diselenggarakan oleh Komite
Kompetensi & Sertifikasi dengan personil baru. Ibu Rita dan Pak Evand
sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan tes kompetensi
penerjemahan karena turut terlibat dalam UKP (Ujian Kemampuan
Penerjemah) yang sudah tidak diselenggarakan lagi sejak tahun 2010.

Selain menguji kemampuan penerjemah dalam bidang   umum, TSN
2013 juga akan menggelar TSN Teks Hukum dengan pasangan bahasa
Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris. TSN 2013 akan diadakan
pada tanggal 17 November 2013. Selain TSN penerjemahan, rencananya
TSN kejurubahasaan (topik umum) akan diadakan paling lambat bulan
Februari 2014 dan dua bulan kemudian diselenggarakan TSN
kejurubahasaan bidang hukum.

Ditegaskan TSN 2013 ini tidak menganulir sertifikat TSN yang sudah
diterbitkan. Perbedaan mencolok dari TSN 2013 yaitu metode ujiannya
berbasis komputer, tidak tulis tangan seperti sebelumnya. Selain itu,
peserta akan dibekali petunjuk penerjemahan (translation brief). Bukan
hanya anggota penuh HPI saja yang boleh mengikuti ujian yang
berorientasi pada pengguna jasa ini. Pada umumnya, peserta ujian TSN
2013 diharapkan dapat menghasilkan terjemahan yang memenuhi
kriteria “3-B”, yaitu: (1)  baik,  (2)  benar  dan  (3)  berterima  di dalam
bahasa sasaran.

Menanggapi selentingan apakah ujiannya menjebak sehingga banyak
yang tidak lulus, Ibu Rita mengutip kata-kata dosennya, Profesor
Simatupang, “Tes yang baik adalah tes yang mampu membedakan siapa
yang mampu dan yang tidak.”

Bagaimana kalau peserta tes ternyata lulus semua, karena memang
sudah mumpuni, rajin ikut pelatihan dan sebagainya?

“Kalau begitu, it’s time we move on to the next level,” pungkas Ibu Rita.
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Pada era tahun ’70-’80-an ketika Indonesia mulai dilirik oleh investor
asing, Gubernur DKI Bapak Tjokropranol berpendapat penerjemahan
berbagai dokumen kontrak tidak dapat dibiarkan tak terkendali, perlu
“dikawal.” Maka, lahirlah Ujian Kemampuan Penerjemah yang
menelurkan gelar Penerjemah Bersumpah. Oleh karena itulah UKP yang
sejak tahun 2010 tidak diselenggarakan lagi itu hanya diselenggarakan di
Jakarta dan diangkat sumpahnya oleh Gubernur DKI. Kita butuh
semacam sertifikasi untuk jasa penerjemahan yang dapat dipercaya
(helm saja punya SNI!).

Mengingat banyak sekali yang harus diprioritaskan oleh Pak Jokowi,
sepertinya DKI tidak akan menyelenggarakan sertifikasi penerjemahan
semodel UKP dalam waktu dekat. Lagi pula, UKP memiliki keterbatasan
geografis. Banyak negara yang memiliki sertifikasi penerjemahan, seperti
yang dipaparkan di dalam presentasi Ibu Rita. Berbagai sertifikasi yang
dikeluarkan oleh macam-macam badan/lembaga/pemerintah
seperti  SATI,  ITI,  ATA,  NAATI,  CTTIC,  DPSI,  tidak selalu cocok untuk
kebutuhan pasar di Indonesia. Berangkat dari itulah Himpunan
Penerjemah Indonesia membentuk Komite Kompetensi dan Sertifikasi
(KKS) untuk menyelenggarakan Tes Sertifikasi Nasional.

Tes Sertifikasi Nasional Himpunan Penerjemah Indonesia 2013 adalah
sistem yang menguji kompetensi seorang penerjemah/juru bahasa
profesional dalam melaksanakan tugas penerjemahan/penjurubahasaan
sebagaimana diminta oleh pengguna jasa.

Tak seperti UKP yang rentan disalahgunakan karena tidak ada masa
berlakunya, sertifikat TSN 2013   berlaku selama lima tahun.  VISI TSN
HPI  yaitu menjadikan semua penerjemah dan juru bahasa HPI diakui
pengguna jasa mereka sebagai ahli komunikasi antarbahasa dan budaya
yang memegang peranan penting dalam menyukseskan
pekerjaan/kegiatan/acara yang mereka selenggarakan.



TSN HPI dapat dimanfaatkan oleh penerjemah/juru
bahasa profesional yang ingin mendapat pengakuan
dari sejawatnya dan untuk mendapatkan gelar
“penerjemah bersertifikat HPI.”

Penerjemah/Juru Bahasa bersertifikat HPI dianggap
mampu mempraktikkan profesi mereka secara
mandiri karena dalam TSN HPI mereka telah
menunjukkan kemampuan terjemahan yang sesuai
dengan tujuan fungsional penerjemahan.

Bagi pengguna jasa penerjemahan/penjurubahasaan,
Sertifikat HPI dapat membantu menemukan
penerjemah/juru bahasa profesional yang memiliki
kompetensi tinggi sehingga dapat memastikan
keberhasilan kegiatan komunikasi yang mereka.

MISI TSN HPI  Menjadi alat ukur kompetensi profesional dan sarana
pengembangan kapasitas profesional penerjemah dan juru bahasa HPI
yang keandalannya diakui oleh pengguna jasa penerjemahan dan
penjurubahasaan. Mungkin teman-teman yang sudah lulus UKP
bertanya, untuk apa mengikuti TSN, kan sudah punya titel Penerjemah
Bersumpah. Berikut adalah manfaat TSN HPI:
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Jadi, dengan mengikuti TSN Anda mengirimkan pesan kepada pengguna
bahwa I am very much updated about what I am doing. Tidak seperti UKP
yang konon tidak ada bank datanya, kredibilitas pemegang sertifikat TSN
yang mencantumkannya di  direktori Penerjemah dan Juru Bahasa
Sihapei (www,sihapei.hpi.or.id) bisa di-crosscheck ke HPI sebagai lembaga
penyelenggara yang menyimpan bankdatanya.  Ke depannya, tidak
tertutup kemungkinan TSN diadakan di luar Jakarta.
“Saya masih ragu, apakah akan mengikuti TSN dengan pasangan bahasa
Inggris – Indonesia atau Indonesia – Inggris, karena saya menawarkan
jasa keduanya. Bolehkan saya ikut dua tes sekaligus?”

Tentu saja boleh. 

Di penghujung acara, Bapak Evand Halim memberikan contoh seperti
apa terjemahan yang mendapatkan nilai minus dan nilai plus. Caranya,
Pak Evand menampilkan nukilan artikel di layar, sepertinya itu diambil
dari bahan ujian suatu tes penerjemahan. Peserta diminta
menerjemahkan secara dadakan. Setelah itu, ditampilkan dua versi
terjemahan yang dilakukan peserta ujian. Hadirin diminta turut menilai
terjemahan manakah yang memenuhi kriteria ‘3-B’, yaitu: (1) baik, (2)
benar dan (3) berterima.

BAIK
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Sastra terjemahan mempertemukan kita dengan berbagai suara dari
berbagai dunia dan sebaliknya sastra juga memperkenalkan kita dengan
dunia luar. Ini diakui oleh mbak Tanti Lesmana dari Gramedia Pustaka
Utama yang menjadi salah satu pembicara dalam acara Temu Penerbit
pada tanggal 25 September 2013 di Universitas Atma Jaya, Jakarta.
Pertemuan yang terbilang langka ini diselenggarakan oleh Inisiatif
Penerjemah Sastra, sebuah gerakan yang digagas oleh Eliza Vitri
Handayani, yang diantaranya berprofesi sebagai penulis, penerjemah
dan editor dengan segudang prestasi. Berangkat dari keprihatinan
tentang banyaknya kendala untuk menghasilkan terjemahan sastra
berkualitas di Indonesia, Inisiatif Penerjemahan Sastra bergulir sejak
tahun 2012.

T E M U  P E N E R B I T  D A N

P E N E R J E M A H  S A S T R A
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Acara temu penerbit ini dihadiri oleh lebih dari 60 peserta yang terdiri
dari para penerjemah, calon penerjemah, wartawan, peneliti, penulis
dan penerbit. Hadir di antara peserta adalah perwakilan dari penerbit
Alvabet, Bhuana Ilmu Populer, Dastan, Dolphin, Elex Media, Marjin Kiri,
Nourabooks, Gramedia Pustaka Utama, Kepustakaan Populer Gramedia
(KPG), Mizan, Serambi,  Visimedia,  dan Yayasan Lontar. Perwakilan dari
enam penerbit yang disebutkan terakhir duduk sebagai panelis, diampu
oleh Pak Hendarto Setiadi, penerjemah yang sangat oke punya. Acara
dimulai dengan kelima penerbit yang memaparkan tentang penerbitan
mereka dan bagaimana perhatian mereka terhadap karya sastra
terjemahan, rihat minum kopi, sesi tanya-jawab dan ditutup dengan
makan siang sambil ramah-tamah sekaligus ajang mengajukan CV serta
contoh terjemahan.

Ironisnya, meskipun sama-sama mengakui bahwa pekerjaan
menerjemahkan karya sastra itu tidak gampang, mulia, dan besar
jasanya, honor penerjemah buku sastra rata-rata jauh di bawah honor
penerjemah nonbuku. Penerbit tentu saja harus memperhitungkan sisi
komersial karena walau bagaimanapun juga penerbitan merupakan
bisnis yang harus menghasilkan laba. Bahkan (semoga
 ini hanya berseloroh saja) PENERBIT ALVABET 
mengatakan mengundang semua penerjemah un-
tuk mengajukan diri menjadi penerjemah lepas di 
penerbitannya dengan catatan bersedia 
dibayar dengan semurah-murahnya. 
“Ini seperti lingkaran setan,” kata Pak John
 H. McGlynn dari yayasan Lontar yang 
diminta menyampaikan paparannya dalam 
bahasa Inggris. Mas Moelyono dari Visimedia 
membeberkan ‘rahasia dapur,’ yaitu honor 
Rp15.000 untuk hasil terjemahan per lembar A4, 
spasi ganda, font Times New Roman 12 pt.
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Dibahas juga soal insentif untuk penerjemah, beli putus atau royalti. Aku
sih lebih memilih sistem beli putus, honornya diterima utuh di
muka.Pembayaran royalti kan sekian bulan sekali, itu pun kalau bukunya
laku. *uhuk* Mas Anton Kurnia dari Penerbit Serambi mengatakan bisa
juga diatur pembayaran honor penerjemah secara ‘borongan’ per proyek
(per buku) sekian rupiah, misalnya.

Akan tetapi, menurut hematku penghargaan terhadap penerjemah
sastra bukan melulu uang, meskipun  tak dapat dipungkiri kita butuh
uang untuk membeli  modal  berupa kamus dan buku-buku sebagai
bahan referensi, berlangganan internet, membeli komputer/laptop dan
perangkat lunaknya serta mengikuti seminar atau lokakarya, di
antaranya. Ada kebanggaan tersendiri manakala nama kita bersanding
dengan nama penulis buku yang kita terjemahkan, yang karyanya telah
menyentuh kehidupan kita.Dibandingkan dengan penerjemah nonbuku
yang seringkali harus menandatangani NDA* penerjemah buku dapat
memajang portofolio hasil karya terjemahannya.

Dari mengikuti pemaparan para penerbit, sesi tanya jawab serta
mengobrol setelahnya, aku menarik kesimpulan bahwa bila kualitas
terjemahannya baik penerbit enggan beralih ke penerjemah lain dan
dengan sendirinya honornya relatif lebih tinggi dibandingkan honor
penerjemah rata-rata. Penerjemah yang baik itu “Yang tidak membuat
editor menjadi penerjemah kedua” kata mas Andya dari KPG. Selain itu,
editor menyukai penerjemah yang  baik hati, ramah, ceria, tidak
sombong, rajin menabung,  bisa diajak komunikasi, diketahui minat
bacaannya, mudah dihubungi dan senantiasa meningkatkan kualitas
penerjemahannya.
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tidak boleh mengungkapkan informasi materi yang diterjemahkannya, bahkan
terkadang ada yang tidak mengizinkan penerjemah mencantumkan nama kliennya 
di dalam CV.



Komunikasi bisa dengan media apa saja, baik surat elektronik, ponsel
maupun media sosial. Komunikasi melalui media sosial sebaiknya
dilakukan melalui jalur pribadi, tidak melalui status, apalagi status editor
mengeluhkan hasil pekerjaan penerjemah atau sebaliknya. Tercetus
tanya dari para peserta apakah penerbit berupaya “mendidik”
penerjemah?

Aku tergelitik saat mas Andya mengatakan “Pekerjaan editor itu banyak,
[dst] penerjemah kan hanya menerjemahkan saja [dst].” Beliau lupa,
penerjemah juga tidak hanya menerjemahkan untuk satu penerbitan
(atau klien) saja. Gaya selingkung penerbit kan beda-beda, jadi lebih
mudah rasanya bila diberi panduan penerjemahan berisi beberapa
standar yang dipakai di penerbitannya, misalnya “Titik setelah kalimat
jika bukan akhir kalimat ditulis tiga kali (…) jika merupakan akhir kalimat
ditulis empat kali (….)” dan sebagainya. Memang mungkin sulit
meluangkan waktu untuk menyusunnya tetapi menurutku upaya ini
sepandan dan akan memudahkan kedua belah pihak.  Jangan lupa juga,
menerjemahkan melibatkan pekerjaan mengetik yang bisa
menentukan kecepatan menerjemahkan.

Menurut hematku, yang juga senada dengan jawaban para panelis, kita
tidak bisa menunggu “disuapi” oleh editor. Memang beberapa tahun
silam ketika dunia penerbitan belum sesemarak seperti sekarang ini
beberapa penerbit kerap mengadakan pertemuan dengan para pekerja
lepas mereka, seperti yang dilakukan oleh Mizan. Namun, seiring dengan
kesibukan yang semakin meningkat, kegiatan tersebut kalah prioritas. 

Oleh karena itu, kita, penerjemah, harus proaktif. Mbak Esti Budihabsari
dari Mizan memberikan tips, sebelum melamar ke penerbit tertentu,
bacalah beberapa buku terbitan penerbit tersebut. Kenali seperti apa
gaya selingkung mereka, karena tidak semua penerbit bisa memberikan
daftar istilah “do’s and don’ts” kepada penerjemahnya. Luangkanlah
waktu untuk membandingkan karya yang sudah terbit dengan  soft
copy  terjemahan kita agar tahu bagian mana saja yang diubah oleh
editor dan belajar dari situ.
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Bila melamar ke lebih dari satu penerbit, kirimkanlah satu surat
elektronik kepada satu penerbit. Jangan mengirimkan secara
massal dengan subyek “Lamaran Penerjemah Lepas” badan
surel kosong, di bidang “Kepada” tercantum alamat surel
banyak penerbit. Selain ada kemungkinan masuk ke folder
SPAM, editor yang menerimanya juga menganggap itu tidak
etis.
     
Jangan lupa menyertakan surat lamaran  di badan surel saat
mengirimkan lamaran, jadi tidak berupa lampiran agar bisa
langsung dibaca.
       
Bila melamar ke lebih dari satu penerbit, pastikan salam pada
awal surat sesuai dengan paragraf penutup, jangan “Kepada,
Editor Mizan,” lalu diakhiri dengan “Besar harapan saya Anda
mempertimbangan saya untuk menjadi penerjemah lepas yang
mungkin sedang dibutuhkan oleh Penerbit Gramedia Pustaka
Utama,” misalnya.

Kemukakan genre yang diminati di dalam surat pengantar.
        
Untuk lampiran, cantumkan nama pada judul file.
Kemungkinan dalam sehari banyak sekali surat lamaran yang
diterima editor jadi lamaran kita tidak segera dibaca melainkan
disimpan dahulu. Bila hanya menulis “CV” atau “Contoh
Terjemahan” saja itu sama dengan merugikan diri sendiri.
Sebaiknya, buat nama file seperti “CV_DinaBegum” atau
“Contoh_Terjemahan_Fantasi_DinaBegum.”

Berikut hal-hal mendasar yang dikeluhkan oleh para editor, yang
sebaiknya kita cermati:
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Penerjemah yang sangat baik penguasaannya dalam bahasa
sumber dan bahasa target. Hasil terjemahannya sangat mulus
dan sangat meringankan editor. Penerjemah macam ini
disayang editor dan jelas akan diberi pekerjaan terus.

Penerjemah yang menguasai bahasa sumber dengan sangat
baik dan terjemahan ke bahasa target pun akurat, tetapimasih
kaku. Penerjemah semacam ini juga disayang editor karena
punya potensi menghasilkan terjemahan
yang baik.

Penerjemah yang hasil terjemahannya sangat mulus dan
bagus, tetapikalau dicocokkan ke bahasa sumber ternyata
banyak yang ‘hasil karangannya sendiri’, alias tidak tepat
karena opini pribadi ikut dimasukkan. Penerjemah semacam ini
harus diwaspadai, dan editor tidak boleh lengah. Kemungkinan
besar, si penerjemah tidak akan dihubungi lagi.

Penerjemah yang penguasaan bahasa sumber dan bahasa
targetnya sangat minim, sehingga hasil terjemahannya tidak
akurat dan buruk. Tentu saja penerjemah ini tidak akan
dihubungi lagi.

Tambahan catatan dari mbak Istiani Prajoko:
Menurut mbak Tanti, ada 4 kategori penerjemah.
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Jadi termasuk penerjemah yang manakah Anda?



Kita,

penerjemah,

harus

proaktif.



Berikut langkah-langkah yang beberapa tahun silam pernah kulakukan.
Mungkin bisa Anda hindari; mungkin bisa Anda coba karena suasana
perbukuan [seharusnya] sudah berubah:

(1) Cari buku terbitan baru yang bidangnya Anda minati. Banyak toko
buku daring (Amazon.com, Google Buku, Goodreads.com, di antaranya)
yang memberikan cuplikan (snapshoot) yang lumayan banyak. Anda tidak
perlu beli; cukup tangkap layar (screenshoot), olah dengan OCR untuk
mendapatkan naskah sumber. Buku harus baru agar tidak ada risiko
sedang diterjemahkan penerbit. Lebih aman lagi kalau pengarangnya
kurang populer!

M E L A M A R  K E  P E N E R B I T  
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(2) Terjemahkan minimal 3 halaman atau 500 kata. Susun terjemahan
dua kolom; kiri asing kanan Indonesia. Ini bahan untuk penerbit melihat
kepiawaian Anda. Buat minimal 2 contoh (dari 2 buku).

(3) Cari alamat email penerbit yang Anda incar. Aku mencarinya dengan
cara mengikuti akun-akun penerbit di media sosial lalu menanyakan
kepada adminnya ke mana seharusnya aku mengirimkan surat lamaran
untuk menjadi penerjemah.

(4) Kirimkan contoh terjemahan melalui surat elektronik; kirimkan ke
banyak penerbit. Lengkapi dengan CV, sertifikat terkait bila ada.
Perhatikan ukuran lampiran agar tidak terjaring program anti-spam.
Kirimkan ke sebanyak mungkin penerbit, tetapi satu per satu
(personalized). Jika dikirim massal, kena hadang anti-spam. Judul email
juga divariasikan; buatlah 10 versi (sekalian melatih daya kreasi).

(5) Bersiaplah untuk menghadapi rasio balas yang rendah. 
Artinya: targetkan mendapat 1 (SATU) saja jawaban per 
30 lamaran. Mungkin ini kebangetan pesimistis, tetapi inilah
nasihat agar “Forever Young” menurut Alphaville (…hoping for 
the best but expecting the worst …).
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“Translation
is not a matter
of words only: 

Anthony Burgess

it is a matter of making
intelligible

a whole culture.



Judul Asli: Overachievement
from SmarterComics: The Real Story Behind What it Takes to be Exceptional
Penerjemah: Dina Begum
Pengarang:  John Eliot, Nathan Leuth (Illustrator)
Penyunting: Ratna Dyah W
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia
Terbit: Oktober 2011

O V E R A C H I E V E M E N T :

P R E S T A S I  L U A R  B I A S A
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Sinopsis
Dalam adaptasi grafis dari buku OVERACHIEVEMENT ini, Dr. Eliot
menawarkan kepada kita konsep-konsep yang berlawanan dan tidak
konvensional yang telah diterapkan oleh para atlet Olimpiade, pebisnis
kelas kakap, ahli bedah papan atas, para salesman, pakar keuangan, dan
bintak rock yang meminta saran untuk mengembangkan kinerja mereka
kepadanya.

Buku ini membuatku mengenang setahun yang lalu ketika untuk
pertama kalinya aku mendapatkan order penerjemahan novel dari
sebuah penerbit terkemuka. Diperlukan waktu dua tahun sebelum
mencapainya. Dua tahun berfokus kepada keinginan untuk menjadi
penerjemah novel dan mengejar impian tersebut dengan sepenuh hati,
seperti yang dikatakan Pak John:

Sejak itu yang utama di benakku adalah menyelesaikan penerjemahan
sesuai tenggat. Yang lain-lainnya harus menyesuaikan diri. Berkat erobik
otak, walhasil dalam 9 bulan aku mampu menerjemahkan 13 buku,
termasuk buku komik ini. Mungkin aku belum termasuk deretan orang-
orang berprestasi atau overachievers namun bagiku pencapaian ini cukup
luar biasa. Ingin tahu apa maksudnya dengan menaruh semua telur di
dalam satu keranjang? Baca deh komik bisnis ini.

Taruh semua telur di dalam satu
keranjang.
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Terus terang aku lebih mendapat kenikmatan batin (taelaa) dari
menerjemahkan novel. Apalagi kalau genrenya sesuai selera. Akan
tetapi, tak bisa dihindari terkadang peluang datang pada saat yang tak
terduga, dan mau tak mau harus rangkap kerja. Pertama kali aku
merangkap kerja karena ketidaksengajaan. Aku getol mengirimkan
resume dan contoh terjemahan ke mana-mana tetapi enggak laku-laku.
Giliran ada yang lolos seleksi eee sekaligus dua. Jadilah aku kebut
mengerjakan satu dulu setelah itu baru garap yang kedua. Tadinya
enggak pede karena pernah punya pengalaman buruk sampai  diputus
oleh klien  dan mendapat proyek Sangkuriang (proyek sistem kejar
semalam), tetapi dijalani saja.

E R O B I K  O T A K
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Pengalaman rangkap kerja kedua datang setelah hasil terjemahan itu
dikirimkan dengan selamat. Ada teman penerjemah yang mencari
beberapa orang buat ‘mengeroyok’ mega proyek penerjemahan non-
buku. Aku medaftar. Sebulan enggak ada kabar. Aku menerima tawaran
menerjemahkan novel lagi. Sedang asik-asik garap novel, si teman
menghubungi. Ya sudah, kupikir, enggak apa-apa. Rupanya proyek
teman itu proyek kejar tayang. Jadi, otakku bagaikan melakukan erobik,
melompat-lompat dari penerjemahan novel ke proyek teman.
Melelahkan, tetapi alhamdulillah bisa rampung juga, bahkan hasil
terjemahanku untuk proyek keroyokan itu dijadikan contoh atau
templat untuk diikuti gayanya oleh tim.

Meminta bala bantuan seperti ini ada risikonya. Kalau kualitas
terjemahan orang yang kita mintai bantuan kurang sip ya harus
banyak membetulkan. Belum lagi risiko yang bantuin ngebahas
kongkalikong tersebut di forum terbuka. Kan enggak enak kalau sampai
terbaca oleh klien. Dengar-dengar malah ada ‘sub-kontraktor’ yang
memasukkan judul buku yang hanya sebagian dia garap ke dalam CV-
nya. Lengkap dengan nama penerbit dan nama si pemberi kerja. Ya
ampun. Itu kan sama sekali tidak etis dan melanggar aturan kalau
penerbit yang bersangkutan secara eksplisit melarang praktik tersebut di
dalam kontrak kerjanya. Jadi, kalau akan melakukan cara ini, pemilik
pertama pekerjaan harus MEMERIKSA sebelum mengirimkan hasil
terjemahan kepada klien, siap dengan segala risikonya agar tujuan akhir
tercapai, yaitu pekerjaan selesai dengan kualitas baik sehingga klien
puas.

Yang bikin mudah adalah karena anak-anakku dan bapak mereka
pengertian, enggak terlalu banyak cingcong minta ini-itu dan aku cukup
bisa memperhatikan tugas standar emak-emak di sela-sela erobik otak.
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Selain mempertahankan kualitas pekerjaan, kecepatan mengetik, erobik
otak, dan pengertian keluarga, kita juga harus mengasah keterampilan
tawar-menawar – baik honor maupun tenggat. Ini penting, agar keadaan
unyu terkendali sehingga kita dan para bebeb enggak sampai meng-
gubrakkan diri.

Sebelum menerima pekerjaan, teliti apa saja yang perlu
dipertimbangkan.



Sudah hampir setahun aku tidak memperbarui blog dengan tulisan
tentang terjemahan. Saking lamanya, ada yang menyangka blogku sudah
tidak aktif. Bukan karena malas, melainkan rasanya tulisan-tulisannya
masih relevan. Menyimak komunikasi di berbagai grup penerjemah,
pertanyaan dan rasa ingin tahu calon penerjemah masih sama seperti
ketika aku mulai merintis karier. Pertanyaan-pertanyaan itu masih di
seputar  melamar ke penerbit,  CV penerjemah,  cara beriklan sebagai
penerjemah,  cara melamar ke agen penerjemahan,  cara menjadi
penerjemah internasional,  tempat-tempat mencari lowongan kerja
penerjemah, dan hal-hal senada.

T E L I T I  S E B E L U M

M E N E R I M A  P E K E R J A A N  
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Aku masih berprofesi sebagai penerjemah, masih terima order
terjemahan buku dan nonbuku, termasuk sulih teks film. #kode

Tahun 2017 menandai sembilan tahun aku berprofesi sebagai
penerjemah purnawaktu. Masih banyak peningkatan yang ingin
kulakukan, di antaranya: ingin menjadi anggota berbayar ProZ, ingin
kuliah lagi, ingin mengikuti pelatihan yang relevan dengan profesi
penerjemah, ingin punya lisensi CAT Tool baru, ingin rutin berenang, dan
ingin lebih sering jalan-jalan.

Baru-baru ini aku mendapatkan pengalaman berharga. Suatu hari, aku
menerima surel dengan subyek ‘Butuh Translator.’ Satu perusahaan
besar mencari penerjemah untuk proyek kalender, tidak banyak, dan
butuh cepat. Surel ditutup dengan kalimat, “Hanya saja Dirut kami
membutuhkan kepastian dari seorang sworn translator.”

Setelah sepakat harga dan tenggat, bahan berbahasa Inggris itu pun
kuterima lalu kuterjemahkan. Hasil terjemahan kukirimkan sesuai
tenggat, tak lupa kulampirkan tagihannya. Ternyata … yang dibutuhkan
adalah orang untuk memeriksa apakah tulisan bahasa Inggris dalam
kalender itu sudah benar atau belum, bukan penerjemah yang
mengalihbahasakan materi.

Menurutku,  klien yang salah karena merasa telah menyatakan dengan
jelas apa yang dibutuhkan sejak awal dengan subyek surel “Butuh
Translator” dan kalimat “membutuhkan kepastian dari seorang sworn
translator” tidak mencerminkan kebutuhan akan pemeriksa
tulisan/editor/reviewer. Namun, aku memang tidak tidak mengonfirmasi
kebutuhan calon klien. Menyadari kecerobohanku itu, dengan berat hati
aku tidak menagih ongkos jasa terjemah karena bukan itu yang klien
butuhkan. Aku menganggap ini sebagai pelajaran berharga yang nilainya
sama dengan uang yang sedianya kuterima.
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Jadi, demi kepentingan bersama, setiap menerima penawaran
pekerjaan terjemah, pastikan informasi berikut ini ada
di dalamnya:
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Semoga bermanfaat.

jenis jasa yang dibutuhkan: penerjemahan,
penyuntingan, atau pemeriksa aksara
(proofreader)

pasangan bahasa

 volume (jumlah kata)

tenggat

format materi  (dokumen yang dapat diedit, file
hasil pindaian, atau bahan tercetak)

contoh terjemahan (tidak usah banyak-banyak,
satu paragraf saja cukup untuk menakar
seberapa sulit/mudah materinya)

berapa honornya. Untuk honor, aku tegaskan
bahwa jumlah itu bersih, tanpa potongan biaya
(transfer/pajak, dll.).



Experience is

simply the name we

give our mistakes.

Oscar Wilde



Menjadi wirausaha kreatif itu membutuhkan nyali, perlu tulang punggung,
jiwa dan raga. Anda terus-menerus bergerak, menghadapi tantangan, dan
meraih peluang sehingga meluangkan waktu untuk merayakan di mana pun
Anda berada dalam perjalanan kewirausahaan itu sangat penting. Bahkan
langkah mundur, kegagalan, dan kekecewaan juga patut dirayakan.
Walaupun rasanya mungkin tidak terlalu menyenangkan, pengalaman buruk
merupakan pembelajaran yang tak ternilai harganya, dan itu layak
dihormati.

The Right-Brain Business Plan oleh Jennifer Lee, p.198.
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P A H I T  P U N  T E R A S A

M A N I S . . .   pada akhirnya



Kecuali membuat perencanaan bisnis dengan cara meng-
asyikkan, buku The Right-Brain Business Plan karya Jennifer
Lee yang kuterjemahkan tidak terlalu mengejutkan buatku, karena tanpa
diajari aku sudah melakukan sebagian besar petunjuknya. Akan tetapi,
ketika aku membaca tulisan di atas, langsung deh ‘jlebbb!!’

Aku jadi teringat pengalaman pahitku awal tahun 2010. Selama kurang
lebih setahun aku bekerjasama dengan sebuah perusahaan Hubungan
Masyarakat untuk menerjemahkan materi kliping koran dan majalah dari
Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Hubungan itu harmonis sampai
terjadi peristiwa yang sangat memalukan. Aku sedang mengerjakan
order dari perusahaan Humas itu, sambil giat mengerjakan tes
penerjemahan dari sebuah penerbit. Kemudian, datanglah penawaran
menerjemahkan artikel tentang gempa bumi (EN>ID) yang tenggatnya
tidak terlalu mendesak dari orang lain. Di otakku yang terbayang adalah
sekian rupiah kali sekian ratus kata dengan tenggat ‘terjangkau’.

Ternyata, karena cukup teknis, aku membutuhkan lebih banyak waktu
untuk memahami seluruh artikel gempa bumi dan mencari padanan
katanya sehingga waktu yang tersisa untuk menggarap penerjemahan
lain hanya sedikit. Akibatnya, hasil terjemahanku yang dikerjakan secara
terburu-buru sangat buruk. Aku mendapat teguran dari klien
perusahaan Humas dan dengan sangat menyesal tidak menagih
honornya. Ketika perusahaan itu tidak menghubungiku lagi, walau sakit
aku pun maklum. Ini pelajaran pahit yang sangat berharga. Tidak boleh
menganggap remeh suatu pekerjaan, betapa pun sedikitnya volume
pekerjaan tersebut. Sebaiknya tidak menerima pekerjaan tanpa
terlebih dulu memeriksa tingkat kesulitan materi dan jangan
menerima pekerjaan hanya karena honornya tinggi padahal sedang
punya pekerjaan lain yang harus diselesaikan.
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Lebih baik sebelum menerima pekerjaan kita berterus-
terang bahwa karena kebetulan saat itu sedang me-
ngerjakan sesuatu dengan tenggat tanggal tertentu, maka
tidak bisa menyanggupi tenggat yang diminta, walaupun 
honor yang ditawarkan menggiurkan. Jika ternyata tenggatnya bisa
ditawar, maka pekerjaan itu memang milik kita. Jika tidak, jangan ragu
untuk menolaknya, daripada menghancurkan reputasi yang telah
dibangun dengan susah-payah.

Surat elektronik teguran itu sudah kuhapus. Walau begitu, kritikan tajam
bagaikan sayatan sembilu tak pernah hilang dari benakku. Setelah
memandang kejadian itu dari sudut pandang baru, aku bersyukur telah
mengalaminya. Semoga tidak menjadikan aku takabur dan
mengulanginya. Oleh karena itu, aku melaksanakan perayaan yang
tertunda ini kemarin dengan menikmati sebatang es krim Magnum.
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Setelah memandang kejadian itu
dari sudut pandang baru, aku
bersyukur telah mengalaminya.

Semoga tidak menjadikan aku
takabur dan mengulanginya.



Pak  Eddie Notowidigdo  menulis postingan di grup Himpunan
Penerjemah Indonesia di Facebook:

CAT Tools
Saya baru terima pertanyaan melalui inbox, apakah CAT itu. Di bawah ini
saya salin-rekatkan jawaban agar teman-teman yang baru bergabung
mendapat bayangan apa yang dimaksud dengan CAT Tools.

M A K H L U K  B E R N A M A

C A T  T O O L S
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CAT itu akronim dari Computer Aided Translation, 
penerjemahan berbantu komputer. Ini lain dengan Google translate
atau Transtool atau Rekso translator. CAT tools ini berupa software yang
sangat canggih dan rata-rata cukup mahal, mis. Wordfast (200Euro),
Trados (sekitar 800an Dolar) dll., yang lebih mahal lagi.

Prinsip kerjanya adalah dengan menghimpun semua kata/kalimat/frase
yang pernah kita terjemahkan ke dalam Translation Memory (TM). Pada
saat kita sedang menerjemahkan sesuatu yang mirip atau sama dengan
yang pernah kita terjemahkan sebelumnya, terjemahannya langsung
tampil di layar sehingga tidak perlu ditulis lagi dan dengan demikian
menghemat waktu pengetikan. Salah satu manfaat lainnya adalah
konsistensi dalam menerjemahan terminologi.

Jadi, perangkat ini hanya berupa alat bantu saja, bukan perangkat yang
langsung menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Dengan
menggunakan CAT tools, kita dapat meningkatkan produktivitas kita
sampai 50-75%. Dengan meningkatkan produktivitas, kita juga bisa
menerima pekerjaan lebih banyak.

Sebagai penerjemah yang mengandalkan hidupnya dari terjemahan,
produktivitas yg lebih tinggi berarti pendapatan yang lebih tinggi pula.
UUD (Ujung-unjungnya duit).

Silakan teman-teman lain kalau mau menambahkan penjelasan saya.

Ricky Zulkifli: 
Kenyamanan kerja –> tata letak (teks sumber di kolom kiri, teks sasaran
di kolom kanan). Kerja post-editing sangat minimal –> format sumber
tidak berubah.



Adhi M Ramdhan:
Investasi dalam pembelian CAT Tools
biasanya cepat balik modal. Jangan khawatir. Asalkan mutu
terjemahannya terjaga. Tetapijuga jangan mudah tergiur beli semua CAT
Tools. Prinsip 3B: Beli Bila Butuh. Bila ada klien/agensi ngasih proyek
yang harus pake A, maka beli A. Bila harus B, maka beli B.

Maria Renata: 
Pemikiran sebelum menggunakan CAT Tools:
1. Apakah Anda mulai muak ketika harus melakukan salin rekat kata2
yang itu2 saja ketika menerjemahkan? (Misal:Tabel 2.1 – Tabel 2.2 – Tabel
2.3 –> hadeuhhhhh

2. Apakah Anda memerlukan kemunculan kata-kata dan kalimat yang
konsisten sifatnya? (Misal: “Peralatan medis hanya digunakan untuk
keperluan medis” – kemudian muncul kalimat berikutnya
“Peralatan darurat hanya digunakan untuk keperluan darurat” – cuma
ganti kata “medis” dengan “darurat”, dan di mana kalimat sebelumnya
muncul?? Oh no!!

3. Apakah Anda seringkali membaca pekerjaan terjemahan dan berpikir
“Aduh kayaknya saya pernah mengerjakan materi ini XX bulan yang lalu,
tetapigimana caranya saya mencocokkan dengan materi yang sekarang?
(di mana saya simpan dokumen terdahulu??)

4. Apakah Anda seringkali kesal karena harus merapikan tab judul, rata
kiri, rata kanan, rata tengah, dua kolom, plus puyeng gleyeng karena
banyaknya jumlah embedded pictures dalam suatu dokumen, dan ketika
Anda berusaha mengetikkan terjemahannya, FORMAT BERGESER?
Waaaaaaks!!
Jika jawaban dari semua poin di atas adalah “Ya”, berarti “YA SAATNYA
ANDA PAKAI CAT TOOLS!” (maaf, ini semua pengalaman pribadi  )
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CAT ITU AKRONIM DARI COMPUTER
AIDED TRANSLATION,
PENERJEMAHAN BERBANTU
KOMPUTER.

Ini lain dengan Google translate atau
Transtool atau Rekso translator.
CAT tools ini berupa software yang sangat
canggih dan rata-rata cukup mahal, mis.
Wordfast (200Euro), Trados (sekitar
800an Dolar) dll., yang lebih mahal lagi.



Seorang teman lama main ke rumah. Dahulu, kami satu kantor. Dia
pensiun dini tahun 2000 lalu pindah untuk bermukim di Belanda.
Temanku ini sangat berminat menjadi penerjemah mengingat dia
menguasai beberapa bahasa asing selain bahasa Inggris. Setelah
membaca buku Pesona Menyingkap Makna, barulah matanya terbuka:
untuk menjadi penerjemah purnawaktu ternyata membutuhkan lebih
dari sekadar menguasai bahasa asing.

S P E K U L A S I ?  B U K A N
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Dia ingin tahu lebih banyak lagi apa saja yang kusiapkan
(selain penguasaan bahasa dan menulis) untuk terjun ke dalam 
profesi ini, dan terperangah mendengar aku rela menguras 
tabungan demi membeli perangkat lunak CAT Tools yang harganya tidak
murah untuk menunjang pekerjaan sebagai penerjemah. Menurutnya,
aku berani berspekulasi. Sebenarnya tidak juga, menurutku
keputusanku lebih menjurus ke penuh perhitungan.

Setelah pensiun dini tahun 2008, benda-benda pertama yang kubeli dari
uang pesangon adalah berbagai kamus, laptop dan modem untuk
berlangganan internet. Aku ingin langsung berlatih dan bisa segera
menyambar begitu ada peluang, tidak kelimpungan mencari laptop saat
order penerjemahan datang (senyampang ada dana). Begitu juga
dengan saat memutuskan membeli lisensi WordFast Pro 6. Saat itu aku
menerima order proyek penerjemahan yang lumayan besar dan jika
digarap dengan bantuan CAT Tool hasilnya akan lebih cepat dan lebih
konsisten. Hitung punya hitung, honornya cukup untuk membeli lisensi.
Jadi … sikat, bleh. Aku membeli lisensi Trados karena saat itu pemberi
kerja memberikan bahan terjemahan berupa file .itd jadi mau tidak mau
aku harus punya perangkat lunaknya kalau tidak aku tidak bisa
menerima pekerjaan tersebut (dan order-order sejenis berikutnya).

Jika keadaannya dibalik, belum tentu aku berani memutuskan itu.
Maksudku, bila belum ada kebutuhan atau nilai tambah dari
menggunakan barang apa pun belum tentu aku membelinya. Untuk
sekadar belajar berbagai perangkat lunak aku bisa memanfaatkan
program versi ‘icip-icip’ atau trial yang dibatasi waktu atau volume.
Minimal aku bisa belajar menggunakannya (membuka, menerjemah,
mengekspor hasil terjemahan dan menutupnya) dan siap menerima jika
ada tawaran proyek penerjemahan. Perangkat lunak dan perangkat
keras mahal tentunya tidak berguna kalau kita tidak senantiasa
mengasah kemampuan menerjemah. 
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Yah, alhamdulillah sampai sejauh ini sih pintu rezeki selalu 
terbuka untukku jadi investasi ini sudah balik modal.

Aku menggunakan laptop dan bukannya PC karena laptop bisa
dijnjing ke mana-mana dan baterainya setidaknya menunda 
laptop mati jika listrik padam saat sedang menggarap terjemahan
sehingga data tidak hilang seketika itu juga. Manfaat terbesar dari
menggunakan laptop adalah aku bisa dengan mudah mengikuti
berbagai pelatihan penerjemahan, terutama pelatihan menggunakan
CAT Tools. 

Aku senang sekali melihat semangat belajarnya. Semoga sukses, Mbak! 

Simak juga pengalaman  Maria Renata  yang  menyiapkan modal ketika
memutuskan menjadi penerjemah profesional ....
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SETELAH MEMBACA BUKU PESONA

MENYINGKAP MAKNA, BARULAH

MATANYA TERBUKA:

Untuk menjadi
penerjemah
purnawaktu ternyata
membutuhkan lebih
dari sekadar
menguasai bahasa
asing.



Tadi malam, saya mengenang puluhan pertanyaan yang dilayangkan
kepada saya – semuanya bernada sama – mengenai modal yang harus
disiapkan ketika seseorang memutuskan untuk berprofesi menjadi
seorang penerjemah. Waktu itu saya mengatakan bahwa pendekatan
yang saya lakukan ada tiga: laptop/PC, modem, dan Bahtera. Tetapi
ketika membaca blog mbak Dina, saya sadar bahwa “pendekatan” untuk
menjadi seorang penerjemah mungkin ada puluhan, dan apa yang saya
katakan dulu tentang pendekatan saya [mungkin] tidak sepenuhnya
jujur.

W H E N  Y O U  W A N T  T O ,  Y O U

C A N  …  A N D  Y O U  W I L L
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Kenapa saya bilang tidak jujur, karena keadaan saya dulu
jauh sekali berada di bawah mbak Dina, ketika saya memulai 
[kembali] profesi ini.   Ketika saya memutuskan untuk kembali bekerja
[tahun 2009], saya tidak punya modal samasekali. Suami saya masih
bekerja di luar kota, kami mengontrak rumah terpisah dari orangtua,
dan satu-satunya PC yang kami miliki waktu itu harus dibagi
penggunaannya dengan dua orang [saya dan suami]. Melalui jalan yang
agak “ngider“, saya memperoleh pekerjaan dari seorang teman lama
sebagai pembuat skenario game SMS. Waktu itu saya memperoleh
bayaran yang cukup besar untuk ukuran saya yang nggak punya apa-apa,
dan sebagian bayaran itu akhirnya saya keluarkan untuk membeli
netbook Acer. Sebelumnya suami saya telah “nekad” membeli  modem
mobile  [dulu harganya masih di atas 1 juta], dan selama kami hidup
miskin, kami meluangkan apa pun dan semuanya untuk membayar
biaya langganan modem byar pet itu setiap bulannya.

Saya gak pernah berpikir bahwa komputer mini itu bisa mengembalikan
uang yang saya keluarkan untuk membelinya.  Boro-boro. Saya bahkan
tidak tahu apa saya bisa memperoleh pekerjaan [lain]
menggunakan  netbook  Acer itu. Saya hanya berpikir sederhana bahwa
saya tidak perlu lagi berbagi komputer dengan suami, jadi suami bisa
mencari pekerjaan di Bahtera, sembari saya juga bisa mengerjakan
sesuatu – entah apa itu, menulis kek, dagang kek  [menjadi penerjemah
profesional masih jauh banget dari pikiran waktu itu, padahal saya sudah
menjadi anggota Bahtera selama dua tahun penuh namun saya terlalu
takut untuk melamar sebagai subkon setiap kali ada lowongan, karena
merasa hasil terjemahan saya tidak cukup baik untuk komunitas sekelas
Bahtera].

Akhirnya [setelah mengumpulkan nyali untuk melamar sebagai subkon –
semata-mata karena  kepepet  biaya hidup]  dari  Bahtera  saya
memperoleh segelintir pekerjaan, berkenalan dengan satu orang yang
kemudian memberi pekerjaan. 
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Dari kebiasaan saya nongkrong di Yahoo Messenger, 
seorang sahabat membantu saya untuk membuat suatu
sampel terjemahan cukup cantik yang akhirnya dilayangkan ke Mizan.
Mizan menerima saya – dan jadilah saya seorang penerjemah novel.
Melalui Bahtera juga, saya diterima di salah satu agen internasional yang
membuka kantor di Indonesia, kebetulan waktu itu mereka membuka
lowongan. Dari seorang Project Manager yang sangat baik di sana, saya
kembali menimba ilmu, dengan bayaran yang masih kecil.

Saya tidak punya CAT tool apa pun waktu itu –   hanya punya  Wordfast
Classic gratis ditambah dengan CAT tool lain yang diberi dari agen. Setiap
kali saya menggunakan Wordfast, saya harus memperbarui TM-nya [dulu
saya gak tau TM itu apa dan fungsinya apa, sampai sahabat saya si editor
Mizan mengarahkan saya ke  blog milik mas Wiwit Tabah Santoso],
maklum pakai gratisan, TU terbatas, ha ha ha.  Saya belajar
menggunakan  Trados 2007  dari CD bajakan yang saya beli melalui
menabung.  Boro-boro  cek TM,  confirm segment  aja  gak  bisa. Saya
mencoba puluhan cara dan membaca bagian “Help” puluhan kali sampai
akhirnya Trados 2007 takluk di tangan saya. Tidak ada  trainer, tidak ada
forum, tidak ada yang membantu – saya hanya mencari sekadarnya dari
Internet dan setiap kali saya melakukan sesuatu, selalu keluar komat-
kamit doa agar si perangkat lunak tidak crash dan pekerjaan saya tidak
hilang – dan jika  crash, saya hanya bisa mengatupkan rahang dan
mengulang terjemahan.

Saya baru berani memutuskan bahwa saya ingin menjadi penerjemah
profesional yang serius setelah “dikilik-kilik” pekerjaan oleh dua klien
saya ini – samasekali bukan karena saya mendengar bahwa pekerjaan ini
bisa membeli rumah dan mobil – apalagi berpikir tentang kenyamanan
kerja di rumah dengan penghasilan tinggi. Sebenarnya dengan modal
yang saya miliki waktu itu, saya hanya bisa bekerja sebagai penerjemah. 
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Suami saya berkata tempo hari, “Sayang kan, kamu udah 
punya dua klien [Mizan dan si agen], kenapa kamu gak go
pro  aja?” [Waktu itu saya telah memberanikan diri untuk mendaftar
untuk menjadi anggota HPI – saya baru berani setelah menyelesaikan
satu novel LOL]. Akhirnya saya turuti saran suami saya dan meniatkan
untuk go pro – namun saya tidak pernah berani membayangkan untuk
mengganti si netbook dengan  laptop canggih, memiliki koneksi  internet
streaming, CAT tools asli, atau bahkan membayangkan diri saya berada di
posisi sebagai penerjemah Google. Saya dan suami masih menggaruk
tanah untuk menanam biji yang entah tumbuhnya kapan! Waktu itu saya
tidak merasa bahwa saya sudah pantas disebut sebagai penerjemah
profesional. Satu-satunya jalan yang saya lihat adalah tetap berusaha
sebaik mungkin dengan modal yang ada, dan terus belajar dengan
segala keterbatasan – termasuk dengan menggunakan si WF gratis, si
Trados bajakan, dan si netbook layar mini itu.

Ketika saya tersapu oleh  proyek situs web hotel yang maha besar  dan
kemudian dihajar oleh proyek besar lain pada tahun 2011, saya masih
menggunakan  netbook. Masih membungkuk di atas meja belajar anak
saya yang berposisi sangat rendah, sehingga punggung bisa menjadi
panas dalam waktu 2 jam saja. Bagaimana bisa seseorang mengedit dua
puluh ribu kata sehari melalui layar netbook? Well, saya bisa. Pemikiran
saya waktu itu hanyalah untuk mengembalikan modal yang telah saya
pakai untuk membeli netbook. Saya baru bisa membeli Trados 2009  asli
pada pertengahan tahun 2011 [dan ini juga setelah saya akhirnya
mengganti netbook dengan laptop Lenovo saya yang pertama – semata-
mata karena saya sadar bahwa  netbook  saya tidak mungkin
mengoperasikan Trados 2009 – sebenarnya dia tidak mungkin lagi
mengoperasikan apa pun karena sudah terlalu lelah],   saya baru bisa
menyicip yang namanya Windows 7 asli pada tahun itu juga. Semuanya
berkat nasihat seorang Bunda Senior baik hati yang berkata “Maria,
ketika kamu sudah sukses nanti, saya sarankan kamu membeli perangkat
lunak asli. Mulailah dengan yang halal, supaya rezeki kamu halal juga.” 
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Dan niat saya pun hanya sampai sejauh itu … bekerja dengan 
perangkat lunak halal, supaya rezekinya halal. Waktu itu tidak 
ada keinginan aneh-aneh untuk menjadi trainer Trados atau pun
menjadi CAT tools master – dan sampai sekarang pun, kalau saya
menerangkan solusi pemecahan masalah dalam Trados, saya sering
merasa keder sendiri karena pembelajaran saya benar-benar melalui
trial and error, bukan dari teori.

Sekarang saya sering ketawa sendiri jika menemukan seorang
penerjemah baru yang headlong, nekad mengeluarkan 6-8 juta untuk
membeli CAT tools tanpa memiliki prospek klien atau calon klien – karena
saya sendiri dulu berupaya mati-matian dari gratisan dan bajakan [dan
sampai sekarang, kalau ada keperluan untuk menjajaki CAT tool baru,
saya selalu berupaya agar memperoleh versi gratisnya dulu – saya baru
akan membeli kalau saya sudah merasa benar-benar yakin bahwa
modalnya akan kembali dalam waktu kurang dari 3 bulan]. Saya juga
selalu ingin tertawa ketika melihat seorang calon penerjemah yang
nekad membeli laptop indah nan canggih padahal klien mereka masih
sedikit atau bahkan belum ada – tertawa miris … karena keadaan
mereka dan saya waktu dulu demikian njomplang …  modal saya cuma
netbook dan koneksi modem mobile yang byar pet. Ditambah dengan
mimpi.

But my dreams were my fuel, and I knew back then that somehow I
could make it. I wanted to make it. And so I did.
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“Mbak, gimana caranya menjawab kalau ada yang mengatakan ‘Masa ga
bisa nanti malam jadi, cuma lima lembar,’ atau, ‘Kalimat-kalimatnya kan
sederhana, masa semahal itu?’ atau ‘Eh, bantuin gue dong, cuma sebaris
nih.'”

Kira-kira begitulah inti  pertanyaan seorang peserta lokakarya
penerjemahan buku anak di Bandung beberapa waktu lalu. Temanku ini
mengaku menawarkan jasa terjemahan dari bahasa Inggris ke Indonesia
dan Indonesia ke Inggris dari teman-temannya dengan imbalan sekian
rupiah per halaman di sela-sela kesibukan kuliahnya.
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Orang memang sering meremehkan pekerjaan yang tidak dia 
ketahui. Tujuan kita sebagai pelaku pekerjaan tersebut bukan 
untuk membuat orang mengerti bagaimana proses mengalihbahasakan
suatu informasi ke dalam bahasa yang dapat dipahami sesuai
kebutuhan klien, orang tidak perlu tahu itu. Tujuan kita adalah
meyakinkan bahwa hasil pekerjaan kita sepadan dengan uang yang dia
keluarkan.

Agar dapat menjelaskan kepada calon pemberi kerja, kita harus tahu
bagaimana kemampuan menerjemah kita. Luangkan waktu untuk
menghitung berapa jumlah kata yang dapat kita terjemahkan dalam satu
hari (termasuk melakukan swasunting) lalu hitung berapa jam kita
bekerja dalam sepekan, dengan jam kerja 9-17. Misalnya, sebagai
penerjemah purnawaktu kapasitas menerjemahku sekitar 3000 kata per
hari. Dalam sepekan aku mendedikasikan 5 hari untuk bekerja. Jadi,
dalam satu pekan aku bisa menggarap terjemahan sekitar 15.000 kata.
Mari kita konversikan ke dalam satuan lembar. Asumsi per lembar
adalah 250 kata (A4 spasi ganda, margin kiri-kanan-atas-bawah 1”
dengan font Times New Roman 12pt) jadi sehari aku bisa
menerjemahkan sekitar 12 lembar. Jangan lupa, kita butuh istirahat,
makan, beribadah, dan lain-lain. Jangan mentang-mentang bukan
karyawan dan tidak terikat jam kerja 9-17 kita bisa menggunakan 24 jam
waktu kita untuk mencari uang, kalau sampai jatuh sakit kerugiannya
lebih besar daripada rupiah yang didapatkan. 

Jadi, kembali ke pertanyaan temanku tadi, bila ada yang bertanya
mengapa tidak bisa mengerjakan terjemahan lima lembar dalam
semalam aku akan menjawab, “Kapasitas per hariku 12 lembar, dengan
jam kerja 9-17, Senin sampai Jumat. Selain dari kamu, aku juga
menerima order dari orang lain dan bekerja sesuai prioritas.” Kalau ada
yang keberatan dengan ongkos terjemah karena “kalimat-kalimatnya
sederhana” persilakan saja dia menerjemahkannya sendiri.
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Sah-sah saja bila kita ingin membantu teman atau saudara, 
anggap saja sebagai bahan berlatih, tetapi kita juga harus menghormati
kemampuan diri. Pikirkan apa yang telah kita keluarkan untuk
mendapatkan kemampuan ini. Laptop untuk mengetik, sekian banyak
buku yang telah kita baca, biaya berlangganan internet, biaya mengikuti
berbagai pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan
penerjemahan, di antaranya. Kalau pekerjaan itu batal, berarti bukan
rezeki kita. Kalau sampai kewalahan menerima order, berarti sudah
waktunya Anda menaikkan honor. 😉

Selamat Hari Penerjemahan Sedunia 30 September 2017.

Biar satu dua huruf (kanji) dari saudara, saya biasa langsung tegaskan
“Berarti kamu utang kopi secangkir ya,” itu pun untuk kata-kata yang

berupa foto sehingga tidak dapat digoogle sendiri oleh orangnya. Untuk
dokumen yang lebih panjang saya akan jelaskan tindakannya seperti

apa, walaupun dengan hafalan atau bantuan mesin tetap perlu bolak-
balik cek kamus, padanan kata, contoh kalimat yang sesuai konteks, tata
bahasa, dan seterusnya. Dengan demikian pihak-pihak sekitar kita mulai

paham sulitnya dan berharganya sambilan ini.
– Kanti Anwar
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Sah-sah saja bila kita
ingin membantu teman
atau saudara,
anggap saja sebagai
bahan berlatih, tetapi kita
juga harus menghormati
kemampuan diri.



Saat ditanya “Berapa sih penghasilan penerjemah itu?” aku gelagapan.
Selain sungkan menyebutkan angka, penanya juga merekamnya dengan
ponsel untuk pembuatan vlog. Aku memang payah dalam urusan disorot
lensa (baik lensa mata maupun lensa kamera), seperti kijang yang
terkena sorotan lampu mobil. Akhirnya, aku menjawab, “Cukup.” Kurang
puas, pertanyaannya diubah, “Penghasilan penerjemah itu bisa buat apa
aja?” Waini, jawabanku agak panjang. Penghasilanku dari menerjemah
bisa dipakai untuk membiayai kehidupan keluarga kecil kami yang terdiri
dari 4 orang. 
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Aku bisa menyekolahkan anak-anak hingga ke jenjang
universitas, bisa membiayai kuliahku di Universitas Terbuka, bisa
melunasi cicilan kendaraan bermotor, bisa membeli buku dan benang
rajut, bisa mengisi dompet elektronik, bisa turut membantu
meringankan beban orangtua, dan bisa sesekali meriung dengan teman-
teman di rumah makan kece.

Tidak lengkap menyebutkan penghasilan tanpa menceritakan jam kerja.
Bila sedang banyak order, aku bisa bekerja dari setelah salat subuh
hingga pukul 22 (dengan beberapa kali waktu istirahat, tentunya), tujuh
hari dalam sepekan. Bila sedang sepi order … aku bisa santai membaca
atau merajut sambil maraton menonton film seri sepanjang hari. Akan
tetapi, mengingat ini pekerjaan lepas, santainya tidak bisa lama-lama.
Enggak ada pekerjaan, enggak dapat uang, dong. Bila tidak sedang
menggarap terjemahan, aku memoles CV, mengirimkan lamaran,
mempelajari CAT Tool baru, menulis blog, mengikuti pelatihan, bertemu
teman-teman, mengurus keperluan orangtua, ulangi. 

Perlu dijelaskan bahwa pekerjaan penerjemah itu banyak ragamnya, ada
penerjemah buku, penerjemah nonbuku, juru bahasa, penerjemah teks
film (subtitle), transkreasi, dan masih banyak lagi. Penghasilan tiap-tiap
jenis pekerjaan berbeda-beda. Misalnya, aku penerjemah buku dan
nonbuku. Walaupun dalam satu tahun volume pekerjaanku
menerjemahkan buku rata-rata dua kali lipat lebih banyak daripada
volume nonbuku, perbandingan honornya terbalik, bisa hingga 1:10.
Akan tetapi, bagiku kenikmatan dan kebahagiaan menerjemahkan buku
(terutama novel) membuat perbandingan kepuasannya sepadan.
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Di dalam tulisannya, Desi Mandarini menjelaskan apa 
saja yang  memengaruhi penghasilan seorang penerjemah 
lepas. Ringkasnya, besar pendapatan seorang penerjemah dipengaruhi
oleh:
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 Keterampilan kerja penerjemah1.

   2. Jumlah klien tetap dengan volume kerja stabil

   3. Jumlah proyek yang diterima

   4. Tingkat kerumitan proyek yang dikerjakan

   5. Tarif yang disepakati oleh penerjemah dan klien.

Simak selengkapnya: 

https://desimandarini.com/2019/03/05/berapa-

penghasilan-penerjemah-lepas/

Aku ingat saat pensiun awal dari kantor tempatku bekerja selama sekitar
16 tahun dan memutuskan untuk menjadi penerjemah, ada teman yang
bertanya, “Mampu enggak ngongkosin hidup dengan terjemahin buku?”
Pertanyaan itu kini terjawab sudah. Bisa, asalkan mau bekerja keras.
Kedengarannya klise, ya? Padahal itu 100% benar. Sebenarnya, yang
membatasi penghasilan penerjemah
adalah dirinya sendiri.



Contoh pertama, bekerja dengan klien agensi di luar negeri. 
Jika ada pekerjaan yang harus digarap, manajer proyek mengirimkan
email pemberitahuan. Aku harus mengonfirmasi kesediaan secepatnya
agar pekerjaan tidak diberikan kepada penerjemah lain. Penerjemah
pasangan bahasa Inggris-Indonesia itu banyak, jadi aku harus gercep*
jika ingin mendapatkannya. Masalahnya, dengan perbedaan zona waktu,
terkadang email pemberitahuan datang ketika aku sudah berada di alam
mimpi. Jika membalas email keesokan harinya (atau bahkan kadang-
kadang beberapa menit kemudian), kemungkinan jawabannya adalah,
“Sorry, Dina. I have assigned this task to other translator.” Aku memilih
untuk tidak menerima pekerjaan (atau senantiasa siaga menunggu
peluang pekerjaan) yang mengharuskan bekerja pada malam hari
karena tidak sanggup begadang. Aku butuh aktif pada siang hari untuk
keluarga. Sekarang, aku berhasil menyiasatinya dan sudah terbiasa
malam-malam memeriksa ponsel begitu terdengar notifikasi email
pekerjaan masuk, menimbang apakah volume pekerjaan dan tenggatnya
masuk akal, dan memberikan keputusan lalu meneruskan tidur.

(Mungkin Anda membatin, Klien luar negeri? Ya. Selain menerjemahkan
buku untuk penerbit, aku juga menerjemahkan materi nonbuku. Ingat
perbandingan penghasilannya di atas? Nah, kalau mau kaya jangan
hanya menjadi penerjemah buku begitulah caraku hidup dengan
penghasilan tunggal dari menerjemah. Simak kiat-kiat yang Vina
beberkan tentang menjadi penerjemah internasional
https://dinabegum.com/2013/07/27/tips-menjadi-penerjemah-
internasional/.)

Contoh kedua, menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke Inggris
atau menerjemahkan topik-topik khusus seperti hukum, kedokteran, dan
teknik. Honor penerjemahan pasangan bahasa dan subyek-subyek yang
pelik ini biasanya lebih tinggi daripada pasangan bahasa dan subyek
yang kukuasai. 
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Banyak orang yang berasumsi semua penerjemah bisa 
menerjemahkan teks bahasa asing-Indonesia-asing, atau menggarap
subyek apa saja, padahal tidak. Aku tidak berani menggarap terjemahan
Indonesia-Inggris karena bahasa Inggris bukan bahasa ibuku. Demikian
juga dengan menerjemahkan subyek-subyek yang tidak kukuasai.
Menerjemahkan teks di luar kemampuan kita berisiko menghasilkan
terjemahan buruk dan mencoreng reputasi sehingga orang akan enggan
memakai lagi jasa kita. Mungkin jika mempelajarinya dengan berbagai
cara aku bisa mengerjakannya, tetapi aku tidak menekuninya karena
memilih menggunakan waktu untuk mengasah kemampuan yang sudah
kukuasai. Biar penerjemah lain yang lebih menguasai yang mengerjakan
tugas tersebut.

Tentu saja aku menginginkan penghasilan tinggi tetapi pada akhirnya
aku sadar yang kubutuhkan bukan semata-mata seberapa panjang
deretan angka di rekening atau seberapa banyak pundi bitcoin yang
didapat dari pekerjaan melainkan juga merasa bahagia saat bekerja.
Saat bahagia dalam bekerja, berapa pun hasilnya akan cukup untuk kita.

Bila masih ingin tahu pasaran penghasilan yang diterima oleh pekerja di
bidang yang sama dengan Anda, coba gunakan fasilitas Cek Gaji di situs
ini: https://gajimu.com/gaji/kisaran-gaji/penerjemah. Aku tidak kenal
siapa pengelolanya, tetapipernah melihat seseorang membagikannya di
Facebook lalu turut mengisi surveinya. Situs itu menampilkan gaji kotor
dan bersih rata-rata per bulan dilihat dari jenis pekerjaan dan tahun
pengalaman. Hasil survei menyimpulkan para penerjemah rata-rata
puas dengan penghasilannya. 😉

Untuk potensi penghasilan maksimal seorang penerjemah lepas, mas
Ade Indarta sudah membuat sebuah tulisan. Silakan simak:
https://adeindarta.com/2018/08/20/berapa-potensi-penghasilan-
maksimal-seorang-penerjemah-lepas/. 
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Hitungan versi realistisnya mendekati keadaan yang sebenarnya, 
walaupun pada kenyataannya mendapatkan pasokan pekerjaan setiap
hari dari klien luar negeri jarang kualami.

*gercep: gerak cepat
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Saat bahagia
dalam bekerja, 
berapa pun
hasilnya akan
cukup untuk kita.



Membeli laptop, berbagai kamus, modem, dan berlangganan
internet.
Melunasi utang.
Membeli reksa dana.

Ada rasa takut tak terperi saat aku hendak memulai karier
sebagai penerjemah lepas pada tahun 2008. Memang saat itu ada uang
pesangon dari kantor tetapimemangnya orang bisa mengandalkan
hidup dari simpanan saja? Bagaimana kalau ada yang sakit, bagaimana
kalau ada keperluan mendadak? Penghasilan pekerja lepas kan tidak
menentu. Kadang banyak, kadang sedikit, bahkan kadang tidak ada
pemasukan sama sekali. Oleh karena itu, hal-hal pertama yang
kulakukan dengan uang pesangon adalah:

1.

2.
3.
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Setelah itu, barulah aku mewujudkan beberapa keinginan 
yang bersifat konsumtif. Aku juga menganggap mengikuti berbagai
pertemuan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Himpunan
Penerjemah Indonesia dan milis Bahtera sebagai investasi, untuk
mengasah kemampuan menerjemah.

Benar saja, melengkapi diri dengan “peralatan perang” untuk
menerjemah membuatku bisa dengan mudah belajar, mengajukan
lamaran ke mana-mana, dan menerima order saat peluang terbuka.
Mengingat suku bunga pinjaman yang membuat merinding disko,
melunasi utang KPR sangat besar manfaatnya. Itu penghematan luar
biasa dan memberikan ketenangan batin dengan terbebas dari satu riba.
Aku bukan anti pinjaman. Aku tidak ragu-ragu berutang jika manfaatnya
lebih besar daripada mudaratnya. Misalnya, “menggesek” kartu kredit
untuk membeli lisensi  CAT Tools  untuk mengerjakan proyek
penerjemahan, dengan catatan honor yang akan diterima cukup untuk
membeli lisensi. Toh setelah proyek selesai, aku bisa menggunakan CAT
Tools untuk proyek lainnya. Reksa dana yang kutanamkan selama lima
tahun sangat menguntungkan. Dananya sudah habis dipakai untuk
sesuatu yang lebih penting.

Walaupun rasa-rasanya tindakanku itu tepat, tak ada salahnya menggali
ilmu pengetahuan tentang Manajemen Finansial dalam Dunia
Penerjemahan dan Kejurubahasaan dari pakarnya. Tema tesebut
menjadi pengisi Komp@k HPI yang diselenggarakan di Restoran Bale
Raos, Jakarta Selatan dengan pembicara Ibu  Fioney Sofyan Ponda,
S.Ked., RFA dan Ibu Sofia Mansoor. Acara dihadiri oleh sekitar 40 orang,
terdiri dari penerjemah anggota HPI, penerjemah non-anggota HPI, dan
bahkan beberapa orang yang baru ingin menjadi penerjemah.
Berhubung sedang bulan Ramadan, pertemuan dimulai pukul 15.00 dan
diakhiri menjelang bedug magrib lalu disambung dengan acara buka
puasa serta makan malam bersama.
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Paparan Bu Fioney sangat membuka mata dan mencerahkan.
Intinya, dengan penghasilan tidak menentu, penerjemah perlu
cermat dalam mendahulukan kebutuhan ketimbang keinginan, memiliki
dana darurat, dan berinsvestasi. Silakan mengunduh materinya dengan
mengeklik tautan di bawah. Bu Fioney juga menjelaskan perbedaan satu
jenis investasi dengan jenis lainnya dan menganalisis  berbagai jenis
investasi yang ditanyakan hadirin.

Menurut Ibu Sofia, pengaturan keuangan dimulai dari mencatat order
secara terperinci sehingga kita bisa mencermati saat-saat sepi order dan
ramai order untuk memudahkan pengaturan keuangan. Dana yang tidak
habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup ditanamkan ke dalam
beberapa bentuk investasi.

Nah, bagaimana bila belum punya kelebihan dana untuk ditanamkan ke
dalam deposito, koin dinar, sukuk, reksa dana, dan lain-lain? Ada satu
investasi yang bisa dilakukan oleh hampir setiap orang, lho: menjaga
kesehatan. Menjaga kesehatan dengan pola makan sehat, cukup
beristirahat, menghindari stres, dan berolahraga akan menghindarkan
kita dari mengeluarkan dana untuk pengobatan. Bila sakit, kita pekerja
lepas bukan saja harus merogoh saku untuk berobat melainkan juga
penghasilan terancam macet karena tidak bisa bekerja.

Selain kesehatan, investasi yang paling besar kurasakan manfaatnya
adalah menimba ilmu dengan mengikuti berbagai pelatihan, pertemuan
untuk berbagi pengalaman, diskusi di berbagai media, dan membaca.
Tengok saja NiFi (Nini Fifi, panggilan sayang untuk Ibu Sofia Mansoor),
siapa pun pasti ngiler melihat spreadsheet tempatnya mencatat perincian
proyek, ramai lancar, bok! Orang yang baru melihatnya mungkin belum
tahu bahwa di balik lembar bentang itu ada sekitar 30-an tahun
pengalaman menghasilkan kualitas penerjemahan prima.  Dengan
kualitas penerjemahan prima, order yang menghampiri
penerjemah, bukan sebaliknya.
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Dengan penghasilan tidak
menentu, penerjemah

perlu cermat dalam
mendahulukan kebutuhan

ketimbang keinginan,
memiliki dana darurat, dan

berinsvestasi.



Menjadi pekerja lepas bukan berarti tidak perlu tertib administrasi,
justru sebaliknya. Dengan pemasukan tidak menentu, pencatatan
keuangan sangat penting agar tidak ada  invoice yang belum ditagihkan
dan bisa dengan mudah melacak tagihan yang belum dibayar. Sempat
terpikir olehku untuk membeli perangkat lunak yang bisa menerbitkan
tagihan, melakukan peramalan keuangan (forecast), dan melihat arus
kas. Namun, perangkat lunak seperti itu tidak murah dan berlebihan
bagi kebutuhanku. Ada sih yang gratis tetapi terlalu rumit buatku.
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Oleh karena itu, aku kembali melanjutkan cara manual yang kulakukan
sejak tahun 2014. Sebelumnya, aku tidak terlalu memperhatikan
pengelolaan file di komputer. Lama kelamaan, seiring semakin
banyaknya file dan order (alhamdulillah) aku sering kehilangan jejak dan
tersesat di hard drive sendiri.

File kukelola di komputer sesuai kategori dan file keuangan kusimpan di
dalam satu folder khusus. Agar folder yang berhubungan dengan
pekerjaan tampil paling atas, aku membubuhkan angka sebelum judul.
Di dalamnya, aku menyusun folder berdasarkan tahun.
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Agar tagihan mudah dilacak, pemberian nama file dibuat konsisten
sehingga tampak urut di dalam folder. Misalnya: INVOICE namaklien
(tanggal bulan tahun).doc.
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Selain itu, aku catat informasi tagihan di dalam satu file excel. Setiap
akhir tahun, aku tinggal menjumlahkan pemasukan tiap bulan untuk
keperluan pajak. Memang manual, enggak canggih, tetapi selama ini bisa
diandalkan dan menghemat waktu. Sebagai tambahan, semua file yang
ada dikomputer kusalin ke dalam external harddisk sebagai cadangan.
Mulai 2017, aku juga mencatat berapa jumlah kata yang telah
kuterjemahkan. Salah satu klien pernah meminta jumlah kata yang telah
kuterjemahkan sebagai indikator pengalaman kerja, jadi aku
meneruskan melacaknya hingga sekarang.
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ORGANIZING 
IS A JOURNEY, 
NOT 
A DESTINATION. 

"

"

"

Anonymous



Seseorang memintaku bercerita seputar kecepatan menerjemah, apakah
tekanan tenggat sangat berpengaruh pada hasil? Seberapa gugupnyakah
sikapku terhadap tenggat, dulu dan sekarang.Menurut mendiang Ibu
Maria Sundah, kecepatan rata-rata penerjemahan teks umum untuk
bahasa asing ke bahasa Indonesia adalah 30-60 menit per halaman atau
sekitar 300 kata (untuk bahasa Indonesia ke bahasa asing: 45-90 menit
per halaman). Aku lebih sering menggarap penerjemahan bahasa Inggris
ke bahasa Indonesia. Jika diasumsikan jam kerja satu hari 8 jam, dalam
satu hari rata-rata penerjemah bisa menggarap sekitar 2.400 – 4.800
kata, sudah termasuk waktu untuk riset yaitu 10-25%. Semakin sulit
materi penerjemahan, semakin besar pula porsi waktu untuk melakukan
riset dan semakin berkurang jumlah kata yang bisa digarap.

86

K E C E P A T A N  M E N E R J E M A H

15 April 2013



Saat memutuskan untuk menjadi penulis, Jostain Gaarder 
mewanti-wanti istrinya bahwa menulis buku itu mungkin
tidak banyak menghasilkan uang. “Kalau begitu, nulisnya 
yang cepat saja!” jawab istrinya.

Pertama kali menerima order penerjemahan buku, aku gemetar karana
bahagia sekaligus gugup karena belum tahu berapa lama aku bisa
menggarap buku sampai selesai. Setelah tanya sana-sini, akhirnya aku
menyanggupi menyelesaikan buku setebal sekitar 300 halaman dengan
bahasa yang tidak terlalu sulit (bukan klasik atau nonfiksi) dalam waktu 8
minggu. Itu yang menjadi patokanku hingga sekarang.

Selain fiksi, nonfiksi, subyek dan genre, faktor lain yang memengaruhi
kecepatan penerjemahanku adalah format materi. Untuk penerjemahan
dokumen tidak pernah ada masalah karena materi hampir selalu
berupa  soft copy  yang bisa diedit. Aku lebih menyukai menggarap
materi  soft copy  karena naskah sumber dan sasaran bisa ditampilkan
dalam satu layar sehingga pandangan tidak perlu berpindah-pindah. Di
samping itu, teks pada  soft copy  bisa diperbesar sehingga mata tidak
lelah membacanya. Maklum, faktor “u” alias  usia  unyu-unyu. Dengan
materi soft copy, aku juga bisa menggarapnya dengan bantuan CAT Tool.
Namun, itu tidak berarti aku akan menampik order bila materi yang
diberikan berbentuk tercetak atau buku. Baik materi tercetak
maupun soft copy tidak jadi soal bagiku. I can dance to any music.

Dari dulu aku juru tik 10 jari yang lumayan cepat. Menurutku inilah yang
sangat memengaruhi kecepatan penerjemahan. Walaupun otak mampu
dengan cepat melakukan proses alih bahasa, jika hanya mengetik
dengan 11 jari tetap saja pekerjaan jadi lambat. Begitu pula sebaliknya.
Aku pernah iseng ingin tahu berapa kata yang mampu kuterjemahkan
dalam waktu satu jam dengan mengetik santai. Saat itu aku sedang
mengerjakan novel fantasi remaja yang bahasanya tidak rumit, tidak
banyak idiom. Jenis novel yang kusukai. Hasilnya adalah sekitar 1000
kata dengan saltik (salah tik) belasan dalam waktu satu jam.
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Ini hasil maksimal jadi bukan rata-rata. Mustahil kinerjaku
konstan selama 8 jam nonstop. Ada teman penerjemah 
yang sanggup menerjemahkan kurang lebih 15.000 kata 
sehari. w-o-w. Namun, katanya, setelah itu dia terkapar. 
Aku lebih memilih kecepatan sedang-sedang saja dan 
tidak mengorbankan kesehatan.

Aku tidak senang menunda-nunda. Semakin cepat selesai penerjemahan
dan revisi, semakin banyak waktu luangku untuk beristirahat, berlibur
atau melakukan hobi (atau menerima order baru hehe). Jika ternyata ada
kejadian di luar dugaan yang kira-kira akan mengakibatkan tenggat tidak
bisa dipenuhi, aku akan langsung membicarakannya dengan pihak
pemberi kerja untuk menanyakan apakah tenggat bisa dimundurkan,
tetapiini jarang terjadi.

Mengetik 10 jari memang mempercepat kecepatan menerjemahkan,
karena mata tidak perlu bolak-balik terlalu sering antara naskah asli,
hasil terjemahan, dan papan tik. Cukup berfokus pada naskah asli saja.

– Femmy Syahrani

Akan tetapi, mohon diingat:

Fokus pada kualitas jangan pada kecepatan. Ibarat orang nyetir mobil
kalau sudah mahir, cepat lambat bisa diatur sesuai kebutuhan.
Sebaliknya kalau belum mahir, tetapimaksa mau cepat, pasti nabrak.

– Ade Indarta
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SEMAKIN CEPAT SELESAI

PENERJEMAHAN DAN REVISI, 

SEMAKIN BANYAK WAKTU LUANGKU

UNTUK BERISTIRAHAT, BERLIBUR 

ATAU MELAKUKAN HOBI

AKU TIDAK SENANG
MENUNDA-NUNDA



Sering penerjemah mendapatkan bahan terjemahan untuk presentasi,
misalnya, atau dokumen yang mengandung bagan/tabel, gambar yang
berisi teks yang harus diterjemahkan, format materi dalam PDF dan
bahkan scanned PDF. Seperti yang kita ketahui, kata-kata dalam bahasa
Indonesia cenderung lebih panjang daripada bahasa asing. Akibatnya,
setelah diterjemahkan tabel atau bagan jadi berantakan karena
menyesuaikan diri dengan teks yang baru. Timbul pertanyaan,
“Bagaimana ini, apakah merapikan tata letaknya termasuk pekerjaan
penerjemah?”
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Menurutku, merapikan lay out atau tata letak (apalagi gambar) 
tidak termasuk pekerjaan penerjemah. Ini menyangkut waktu
pengerjaan dan keterampilan khusus. Tentu klien ingin cepat
mendapatkan hasil terjemahan dan mengerjakan tata letak berarti
membutuhkan waktu lebih banyak untuk menggarap proyek
penerjemahan.

Sebaiknya, sejak awal tentukan bahwa honor kita hanya untuk
penerjemahan dokumen yang dapat diedit dan hasil yang kita kirimkan
berupa file MS Word. Kalau bisa, minta satu lembar contoh materi yang
harus dikerjakan sebagai gambaran.  Minta klien menyediakan format
sederhana untuk diterjemahkan.  Dengan cara ini, diharapkan klien
menyadari bahwa konversi format itu tidak semudah yang dibayangkan
dan membutuhkan keterampilan khusus.

Bila klien menginginkan kita merapikan dokumen dan penerjemah
sanggup menerjemahkannya, sudah sepantasnya kita mendapatkan
imbalan lebih, atau yang lazim disebut  surcharge. Banyak penerjemah
yang menetapkan  surcharge  berdasarkan  waktu yang digunakan untuk
merapikan layout, dibayar per jam. Ada juga yang menetapkan per
halaman, tergantung tingkat kesulitan tata letak yang harus dikerjakan.
Kisaran biaya pengerjaan tata letak, termasuk konversi dari format PDF
ke Word, yaitu Rp10.000 – Rp25.000 per halaman. Tentu saja keputusan
untuk membebankan surcharge ini kembali kepada penerjemah sendiri.
Akan tetapi, bila kita direpotkan oleh pekerjaan tata letak yang belum
tentu kita kuasai, waktu untuk menerjemahkan akan tersita dan
dikhawatirkan kualitasnya yang jadi korban, misalnya jadi tidak sempat
membaca ulang untuk memeriksa apakah ada kesalahan tik atau makna
yang kurang tepat.

Alasanku membebankan  surcharge  ini karena prioritas. Sebagai
penerjemah purnawaktu, tentunya jasaku tidak hanya dimanfaatkan
oleh satu klien. 
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Kalau aku harus mencurahkan waktu lebih untuk sebuah pekerjaan,
otomatis ada pekerjaan lain yang harus dikorbankan.
Itu harus ada kompensasinya.

Tips di atas tidak berlaku untuk klien yang mengirimkan bahan
terjemahan berupa file dari CAT Tool (entah itu Trados, MemoQ, dll.).
Namun, seharusnya sih honornya dengan sendirinya di atas rata-rata,
mengingat selain keterampilan menguasai CAT Tool terbilang khusus,
harga perangkat lunaknya pun mahal.
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“Your days are numbered.

Use them to throw open 

the windows of your soul to the sun. 

If you do not, the sun will soon set,

and you with it.”

― Marcus Aurelius, The Emperor's Handbook



Yeeeey, selesai! Oh iya, bagaimana hasil karyaku ini harus dikirimkan ke
penerbit? Apakah per bab atau semuanya sekaligus dalam satu file? Lalu,
bagaimana dengan tata letaknya, apakah spasi ganda, spasi tunggal,
menggantung atau tidak? Apa ada font standar, bolehkah aku memakai
font kesukaan?

Biasanya aku mengirimkan naskah terjemahan dalam  satu file,
disesuaikan dengan permintaan pemberi kerja. Mengacu ke Surat
Perintah Kerja atau SPK, jika disepakati bahwa honor dihitung per
lembar dengan ketentuan 2 spasi, jenis huruf Times New Roman 12,
margin kiri 3,17, margin atas dan bawah 3,54, tata letak hasil terjemahan
seyogianya mengikuti aturan ini.
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Mengirimkan Hasil Terjemahan

Buku

Mengenang saat pertama kali mendapatkan order penerjemahan buku.



Ada juga yang menentukan satu lembar=30 baris dan ke kanan 65
karakter. Untuk yang seperti ini tata letaknya yaitu spasi 1,5 Times New
Roman 12, margin kiri-kanan-bawah 1″.

Aku lebih sering menerima order terjemahan buku dengan honor
dihitung per karakter (dengan atau tanpa spasi). Kalau begini, biasanya
aku mengirimkan naskah hasil terjemahan dalam satu file, spasi 2, jenis
huruf Book Antiqua 12, margin kiri-kanan-bawah 1″.

Bab-bab biasanya kupisahkan dengan jarak 2 ketukan Enter.

Berikut ada cara untuk menghitung berapa banyak kata dalam satu
halaman dan berapa halaman sekian jumlah kata
itu: http://www.wordstopages.com/ berlaku untuk bahasa Inggris saja.

Bagaimana dengan Anda?

Bu Sofia Mansoor:
Saya biasanya dibayar per karakter naskah terjemahan. Saya membaginya
menurut bab, jadi ada file bernama Bab-01 s.d bab terakhir, misalnya Bab-
10. 
Bagian pendahulu atau preliminary pages, dari sampul dalam s.d. prakata,
biasanya saya satukan dan diberi nama Bab-00. Bagian akhir atau
penyudah saya satukan dalam bab yang diberi nama Bab-11 (nomor bab
terakhir ditambah 1). 
Saat mengirimkan hasil terjemahan, biasanya saya buatkan file excel
bernama “jumlah kata XXX”. XXX adalah judul buku dalam bahasa sumber.
Di situ dituliskan nama file dari awal s.d. akhir serta dicantumkan jumlah
karakter per file. Jumlahkan semuanya.
Menurut editor saya, hal ini sangat memudahkan karena dia tinggal
mengirimkan file excel buatan saya itu ke juru bayar, tinggal dikalikan
dengan fee saya per karakter… dapat deh angka honor yang dibayarkan 2
minggu kemudian.
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"The best preparation

for good work tomorrow

is to do good work

today."

(Elbert Hubbard)



Sejak awal terjun ke dunia penerjemahan aku sudah tahu apa yang
kuinginkan: menjadi penerjemah novel. Oleh karena itu, tanpa diminta
aku berlatih menerjemahkan novel kesukaan. Jadi, ketika ditanya oleh
seseorang yang entah bagaimana terinspirasi ingin jadi penerjemah
tetapitidak tahu bagaimana cara memulainya, jujur saja aku harus
berpikir sejenak sebelum menjawabnya. Aku hanya bisa menjawab
berdasarkan pengalamanku, bahwa modalku menerjemah adalah    (1)
Gemar membaca. (2) Menguasai bahasa asing dengan baik. (3)
Menguasai bahasa Indonesia dengan baik. (4) Bisa menulis dengan baik
(5) Membangun jaringan dengan santun.
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Gemar membaca itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau tidak
suka membaca, lebih baik pertimbangkan profesi selain penerjemah.
Menurut hematku, bila merasa kesulitan menguasai bahasa asing,
belajarlah. Bila mahir berbahasa asing tetapimasih merasa tidak bisa
atau kurang mahir menerjemah, mungkin penguasaan bahasa
Indonesianya yang perlu diasah. Bila pengalaman menerjemah masih
sedikit, perbanyaklah menerjemah. Bila merasa menguasai baik bahasa
asing maupun bahasa Indonesia tetapikok masih kesulitan menerjemah,
mungkin kemampuan menulisnya yang perlu ditingkatkan.

Aku jadi teringat sewaktu ikutan kursus penerjemahan umum 50 jam di
LBI UI Salemba  tahun 2008. Sebelum kursus ada tes. Kupikir tes
menerjemah, ternyata bukan. Kami diberi beberapa artikel dalam
bahasa Inggris lalu perintahnya adalah  menceritakan kembali  dua
artikel (satu wajib, satu pilihan) dalam bahasa Indonesia sepanjang 1000
kata masing-masing (tulis tangan!) dalam waktu dua jam. 

Aku sama sekali tak menyangka. Belakangan, saat kursus berlangsung,
dijelaskan bahwa tes itu membidik tiga hal: pemahaman terhadap
bahasa asing, kemampuan menulis, serta kemampuan berbahasa
Indonesia dengan baik dan benar di samping melihat seberapa kaya
kosa kata para peserta tes. Untuk yang ingin berlatih menerjemah,
cobalah menulis resensi karya tulis berbahasa asing dalam bahasa
Indonesia (atau bahasa daerah?). Sekali kayuh, empat pulau terlampaui:
membaca, memahami bahasa asing, menulis, menggunakan bahasa
Indonesia.
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Ulasan buku yang kubuat tidak ada apa-
apanya,  tidak ada yang layak dimuat di
media cetak. Namun, aku berusaha
meluangkan waktu untuk melakukannya
sebagai latihan.

Nah, selamat mencoba.



Untuk yang ingin berlatih
menerjemah, cobalah menulis
resensi karya tulis berbahasa
asing dalam bahasa Indonesia

(atau bahasa daerah?). 
Sekali kayuh, empat pulau

terlampaui: membaca,
memahami bahasa asing,

menulis, menggunakan
bahasa Indonesia.



Ini cerita tentang penerjemahan novel  Clockwork Princess  karya
Cassandra Clare.Ketika ditawari menerjemahkan Clockwork Princess,
aku tidak serta merta menerima. Memang ceritanya bagus tetapiitu
buku ketiga dari seri yang ngetop banget, banyak penggemarnya. Kalau
aku keliru menerjemahkan bakalan dicerca satu komunitas. Di samping
itu, aku harus membaca dua buku sebelumnya, Clockwork Angel dan
Clockwork Prince (masing-masing tebalnya sekitar 4 senti) agar
terjemahan buku ketiga selaras. Rupanya,  Melody Violine, penerjemah
buku kesatu dan kedua sedang sibuk oleh karena itu bukan dia yang
menggarap penerjemahan finale kisah ini. Baiklah. Siapa takut.
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Antara Aku, Penerjemah

Pertama, Editor dan Penerbit

12 Oktober 2014



Selain buku Clockwork Princess edisi bahasa Inggris, 
aku menerima Clockwork Angel dan Clockwork 
Prince edisi bahasa Indonesia. Yeay! Inilah enaknya 
jadi penerjemah. Suka dapat buku gratis.

Aku harus mengenali padanan istilah apa saja yang 
dipakai, agar seragam. Misalnya, rune Voyance yang diterjemahkan
menjadi rune Waskita. Kan enggak nyambung kalau dari buku pertama
sampai kedua rune dasar yang diberikan kepada Pemburu Bayangan
sewaktu masih kecil itu disebut Waskita tetapi di buku ketiga disebut
Voyance. Selain istilah, aku juga perlu mempelajari cara tokoh-tokohnya
bicara.  Setting  kisah ini zaman Victoria. Aku perlu tahu bagaimanakah
cara Charlotte Branwell, kepala Institut London, berbicara dengan Konsul
Josiah Wayland, apakah mereka saling ber-“aku-kau” atau “Anda-saya”?
Hal-hal semacam itulah. Aku juga menanyakan kepada Melody
bagaimana sih sebenarnya hubungan antara Will, Tessa dan Jem itu. Kali
ini aku tak keberatan mendapatkan spoiler. 😉

Terpikir olehku untuk meminta naskah terjemahan Clockwork Angel dan
Clockwork Princess yang sudah terbit. Pencarian dengan  soft copy  itu
lebih mudah dan lebih cepat ketimbang hard copy. Namun, sebelum aku
memintanya, Melody sudah menawarkannya. Baik hati sekali temanku
ini. Untunglah dia punya kebiasaan baik yaitu meminta naskah
terjemahan yang sudah siap cetak kepada editornya untuk dipelajari.
Kebiasaan baik yang patut diteladani. Psst.. padahal aku sudah
menandai setiap bab buku untuk memudahkan pencarian, lho.
Benar  saja, ternyata ada beberapa bagian yang mengacu ke kalimat-
kalimat yang ada di buku-buku sebelumnya. Kan aneh kalau berbeda
terjemahannya.

Penyuntingan dilakukan oleh editor yang kukenal, Gita Nuari. Saat
menyunting, Gita menghubungiku untuk mengonfirmasi beberapa
perbaikan dan menandai bagian yang dirasa kurang dapat dimengerti
agar terjemahannya diperbaiki. Setelah masuk ke dalam proses 
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setting, kembali aku dan Gita mendapatkan naskah 
tersebut. Ternyata, Gita yang bermata jeli 
menangkap beberapa typo dan kejanggalan lainnya 
untuk diperbaiki.

Saat memilih sampul pun Muthia Esfand membolehkan aku mengintip
desainnya. Cantiknya!

Begitulah sekelumit kisah di balik penerjemahan Clockwork Princess.
Semoga pembaca menerimanya dengan baik. Saran dan kritik sepedas
apa pun kuterima dengan senang hati.
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“Uleni adonan sampai kalis,” begitu menurut petunjuk resep membuat
donat. Apakah bahasa Inggrisnya ‘kalis’? Setelah melakukan pencarian
bak mencari jarum di dalam tumpukan jerami, padanan yang paling
mendekati makna itu adalah Knead the dough until it doesn’t stick to the
bowl. 

Huh?

Menerjemahkan Cita Rasa

103



Begitulah Ibu Maria E Sundah beragih kisah penerjemahan resep
masakan Indonesia ke dalam bahasa Inggris. HPI Komda Jawa Barat
mengadakan pertemuan sersan (serius tetapisantai) di Kebun Raya
Bogor pada tanggal 12 Maret 2013. Walaupun pasangan bahasa yang
dikuasai oleh kedelapan belas peserta yang hadir berbeda-beda,
tetapidalam menerjemahkan resep masakan kendala yang dihadapi
hampir sama, baik dari bahasa Indonesia ke bahasa asing maupun
sebaliknya. Selain itu, istilah bahan-bahan juga tak jarang sulit
diterjemahkan karena ketidaktersediaan. Sebagai contoh, cobalah
menerjemahkan cara membuat rawon ke dalam bahasa asing. Dari
pemilihan judulnya saja sudah rumit, apalagi saat menerjemahkan
bahannya. Satu petunjuk, bila kita tidak menemukan padanan bahan
atau bumbu, gunakan saja nama latinnya. Misalnya: kluwek = pucung nut.

Bagiku, menerjemahkan resep merupakan pekerjaan yang sangat sulit
karena risiko kekeliruan bisa mengakibatkan masakan tidak jadi atau
tidak enak. Pengalamanku menerjemahkan resep hanya sebatas
menerjemahkan ramuan sihir dalam sebuah novel fantasi. Saat itu, aku
punya kemewahan ‘mengarang bebas’ karena kebetulan walaupun
bahan-bahannya memakai nama betulan penulisnya merekayasa
dengan menambahkan  white  atau  purple  pada bahan-bahan. Setelah
dicari, rupanya jenis itu memang tidak ada dalam kenyataan. Kupikir, toh
tidak akan ada yang bakalan membuat ramuan itu (kecuali mungkin
tukang sihir) jadi risiko gagal tidak ada.

Hanif Cahyono, penerjemah yang jago berbahasa Jepang
menyumbangkan kiat uniknya dalam menerjemahkan makanan 
Jepang saat teks menggambarkan rasa. Biasanya, setelah 
mencicipi masakan kita cukup mengatakan “gurih,” “enak,” 
“lezat,” atau “maknyus.” Orang Jepang tidak begitu. Salah 
satunya, jika diterjemahkan secara harfiah kira-kira arti 
teksnya, “Cita rasa orang dewasa,” (??!)
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Rupanya, masakan Jepang ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk
orang dewasa. Demi mencari padanan kata yang pas, Hanif lantas
mencicipi masakan yang dimaksud. Wah, jangan-jangan penerjemahnya
semakin gemuk tetapipenerjemahan tidak selesai-selesai, atau, yang
lebih tidak enak lagi, honor belum keluar uangnya sudah habis, hahaha!
Yang membuat repot adalah ketika Hanif menerjemahkan komik tentang
minuman anggur. Karena Hanif tidak minum anggur, dia tidak bisa serta
merta membeli dan mencicipinya.

Andina Margaretha Rorimpandey yang memperdalam ilmu
penerjemahan di Prancis juga menghadapi kendala serupa. Beruntung,
di Paris ada semacam komunitas bernama  Onvasortir, tempat
anggotanya bisa mengajak anggota lain yang berminat untuk melakukan
berbagai kegiatan bersama-sama.  Kalau ingin lari pagi, jalan-jalan,
nonton, belanja, masak-masak, makan-makan, ke teater, bahkan liburan
bareng, orang tinggal memasukan saja ajakan itu ke dalam agenda
bersama, tunggu peminatnya lalu ketemuan. Andina bisa mengajak
orang yang berminat untuk makan bareng di tempat tertentu lalu dia
bisa bertanya-tanya tentang berbagai masakan Prancis yang
diinginkan.  Bila ada, komunitas penggemar minuman anggur  bisa
dijadikan acuan untuk mengetahui istilah-istilah khusus tanpa harus
mencicipi minumannya.

Terkait dengan pencarian istilah, Bu Lanny Utoyo, ketua HPI Komda
Jabar, mengatakan bahwa 10%-25% dari pekerjaan menerjemahkan
adalah riset. Bu Lanny, Bu Maria dan Pak Hendarto Setiadi lalu berbagi
kiat melakukan pencarian efektif di Google. Bu Maria memperlihat
sebuah buku yang berjudul A Jakarta Market karya Kaarin 
Wall yang berisi tentang segala macam bahan makanan 
Indonesia dalam bahasa Inggris, lengkap dengan ilustrasinya.
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Begitulah, kalau orang seprofesi bertemu ada saja kiat menarik yang bisa
‘dicuri’. Bu Maria memberikan kiat-kiat agar ‘dilirik’ oleh penerbit seperti
penerbit Gramedia, misalnya. Katanya, jika penerjemahannya bebas
kesalahan makna dan sangat sedikit (kalau tidak bisa bebas sama sekali)
kesalahan tik niscaya penerbit mana saja dengan senang hati merekrut
penerjemah. Konon, penerjemah seperti itu bahkan bisa menentukan
genre apa yang ingin dia garap dan… ehm… menentukan honornya.
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Dari status Barokah Ruziati

Satu dua trik untuk mengefektifkan kalimat. Biasanya saya temukan di
naskah terjemahan, mungkin karena terpengaruh naskah asli.
Penggunaan dapat bervariasi tergantung kebutuhan.

Duduk di kursi di depan meja. –> Menduduki kursi di depan meja.
Baju yang sama yang ia pakai.. –> Baju serupa yang ia pakai …
Menatap ke bawah ke rumput. –> Menunduk menatap rumput.
Berbisik dengan lembut, berlari dengan kencang. –> berbisik lembut,
berlari kencang.
Menatap dari atas bahu, bicara dari balik bahu –> menoleh, bicara
sambil menoleh.
Untuk beberapa saat tadi aku takut. –> Aku sempat takut.
Dibandingkan dengan apa yang kita bayangkan –> Dibandingkan yang
kita bayangkan.
Memiliki kekhawatiran yang sangat besar terhadap anaknya. –> Sangat
mengkhawatirkan anaknya.
Kurangi penggunaan ‘seorang’, ‘sepasang’, ‘sebuah’, dan kata keterangan
lain yang tidak perlu.
Kakinya yang kecil, masalahnya yang utama –> kaki kecilnya, masalah
utamanya.
Dia memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. –> Dia mengantongi
ponselnya.
Tetapi hati-hati juga lho saat memangkas kata depan. Kalau kata Pak
Adjat Sakri, itu salah satu dasavirus dalam bahasa Indonesia.

Catatan tentang

menyederhanakan

kalimat

18 September 2014
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Lulu Fitri Rahman

Tempo hari,  di laman Facebook-nya,  Rini  Nurul Badariah membagikan
salindia tulisan alm. Adjat Sakri  tentang  Dasavirus Bahasa Indonesia,
yaitu sepuluh virus kesalahan yang  sering muncul dalam berbahasa
Indonesia. Tulisan ini juga menjadi materi pelatihan  Bahtera  “Tertib
Menulis bagi Penerjemah Indonesia”, yang diadakan di Salihara, Jakarta,
pada 6 Februari 2010.

Dari Wikipedia,  Adjat Sakri  (1929-2008) adalah  ahli bahasa
Indonesia, pendiri dan kepala Penerbit ITB (1972-1997), Doktor Honoris
Causa bidang kebahasaan dari Universitas Negeri Jakarta, serta dikenal
sebagai pengajar dalam berbagai penataran di bidang penerbitan,
penyuntingan, serta penulisan dan penerjemahan buku ajar bagi dosen
perguruan tinggi negeri yang diadakan Dirjen Dikti, Depdiknas, antara
tahun 1981 sampai pertengahan dasawarsa 2000-an.

Meski sudah lama, tulisan ini saya pasang di sini karena begitu relevan
sampai kapan pun bagi penerjemah (termasuk saya), yang terkadang
boros memakai kata, atau malah menguranginya. Selain itu, kita juga
diingatkan untuk  selalu  mengubah struktur bahasa Inggris ke dalam
bahasa Indonesia yang wajar ketika menerjemahkan. Silakan disimak.

Dasavirus dalam Bahasa

Indonesia

21 November 2013
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1) Kata depan dilesapkan
sesuai buku - sesuai dengan buku
dibanding perbuatannya - jika dibandingkan dengan perbuatannya 
terdiri empat kelompok - terdiri atas empat kelompok

2) ‘sedangkan’ dan ‘sehingga’ mengawali kalimat
Sedangkan di belakangnya berdiri seorang anak kecil.
Sementara itu, di belakangnya berdiri seorang anak kecil.

Sehingga ia harus meninggalkan keluarga dan kampung halamannya.
Maka/Akibatnya  ia harus meninggalkan keluarga dan kampung
halamannya.

3) Kalimat diawali kata ‘dengan’ atau ‘untuk’ tanpa pokok
kalimat (subjek)
Dengan  kondisi tersebut menguntungkan pembangunan industri
pariwisata.
Kondisi tersebut menguntungkan pembangunan industri pariwisata.

4) Kata kerja mengawali kalimat secara salah
Membaca tulisan Arief Budiman, kita diajak berpikir untuk memecahkan
masalah pembangunan.
Oleh  tulisan Arief Budiman, kita diajak berpikir untuk memecahkan
masalah pembangunan.
Menyusul  aksi pembakaran bendera Indonesia, Asosiasi Importir
Indonesia mengancam akan memboikot barang impor dari Australia.
Akibat/Sebagai reaksi atas aksi pembakaran bendera Indonesia, Asosiasi
Importir Indonesia mengancam akan memboikot barang impor dari
Australia.
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5) Kata kerja diikuti kata depan sebagai penyerta
Setiap orang memahami tentang apa yang terjadi dalam dirinya.
Setiap orang memahami apa yang terjadi dalam dirinya.

Mereka mempersoalkan  tentang  peranan agama dalam kehidupan
sehari-hari.
Mereka mempersoalkan peranan agama dalam kehidupan sehari-hari.

6) Kata ‘di mana’ digunakan sebagai penghubung
a.  Pengaruh bahasa Inggris di kalangan penulis yang menguasai bahasa
tersebut
Sedikit sekali jalan di London di mana Anda tidak dapat membeli buku.
(harus dirombak strukturnya ke dalam struktur bahasa Indonesia)

b. Tidak mengenal kata sarana dalam bahasa Indonesia
Dalam kuliah di mana buku ajar ini digunakan, mahasiswa diperkenalkan
kepada konsep dasar mekanika kuantum.
Dalam kuliah  yang  menggunakan buku ajar ini, mahasiswa
diperkenalkan kepada konsep dasar mekanika kuantum.

c. Malas menguasai kaidah bahasa IndonesiaIa mengambil keputusan itu di
mana adalah bagi keselamatan keluarganya.
Ia mengambil keputusan itu bagi keselamatan keluarganya.

7) Gabungan ‘adalah merupakan’
Gunung Himalaya adalah merupakan gunung tertinggi di dunia.
Gunung Himalaya adalah gunung tertinggi di dunia.
ATAU
Gunung Himalaya merupakan gunung tertinggi di dunia.
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8) Kata ‘saling’ mendahului kata kerja dengan imbuhan ‘ber-an’ atau
‘di-’
Mereka saling berpelukan. Mereka berpelukan.
ATAU
Mereka saling memeluk.
ATAU
Mereka peluk-memeluk.

9) Kalimat menjadi panjang oleh penggunaan kata berlebihan
Perampok itu melakukan pembunuhan terhadap pemilik rumah.
Perampok itu membunuh pemilik rumah.
Kehadirannya di Bali adalah untuk membuka Rapat Kerja Daerah.
Kehadirannya di Bali untuk membuka Rapat Kerja Daerah.

10) Pemakaian kata ‘kalau’ yang salah
Mayjen (Pol) Moch. Dayat mengakui  kalau  pembunuhan itu dilakukan
oleh sebuah jaringan.
Mayjen (Pol) Moch. Dayat mengakui  bahwa  pembunuhan itu dilakukan
oleh sebuah jaringan.
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Dasavirus

SEPULUH  V IRUS

DALAM

PENGGUNAAN

BAHASA

INDONES IA

-Adjat Sakri



Tanggal 22 Agustus 2014 Pak  Sugeng Hariyanto  memposting semacam
survei kecil menarik di grup Himpunan Penerjemah Indonesia di
Facebook. Survei ini melontarkan dua pertanyaan, (1) “Bagaimana
caranya bertahan dan berjaya di industri terjemahan dan
penjurubahasaan sekarang ini” dan (2) “Sudah berapa lama Anda bekerja
sebagai penerjemah dan/atau juru bahasa.”

Dari 118 responden, hanya 78 yang dianggap sah, yaitu yang menjawab
kedua pertanyaan di atas. Pertanyaan pertama menyediakan 10 pilihan
strategi yang kemudian menjadi 16 pilihan yang ditambahkan oleh
responden. Pertanyaan kedua digunakan untuk membuat pola strategi
yang digunakan terkait kesenioran penerjemah/juru bahasa.

Kiat Bertahan dan Berjaya

di Dalam Industri Terjemahan
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Berikut hasil survei:
“Bagaimana caranya bertahan dan berjaya di
industri terjemahan dan penjurubahasaan
sekarang ini”

(Diurutkan berdasar jawaban terbanyak)

Dengan menjaga/meningkatkan kualitas terjemahan
Dengan aktif memelihara hubungan dengan pelanggan
lama
Dengan membina hubungan baik dengan manajer proyek 
Selalu memenuhi tenggat waktu.
Dengan meningkatkan ketrampilan untuk selalu mengikuti
perkembangan industri
Dengan aktif mencari pelanggan baru
Dengan menjadi anggota HPI
Dengan mengambil bidang spesialisasi
Dengan membeli CAT Tools yang diperlukan klien
Dengan meningkatkan keterampilan CAT Tools dengan ikut
pelatihan
Dengan meminta masukan tentang kinerja
penerjemah/jurbah sebagai umpan balik
Dengan membalas email klien tidak lebih lama dari 15
menit sejak email diterima.
Dengan menunjukkan testimonial/referensi
Dengan menambah pendidikan formal
Dengan berbagi pengalaman di blog
Dengan memberi harga yang lebih rendah daripada harga
pesaing

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
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“Sudah berapa lama Anda bekerja sebagai penerjemah
dan/atau juru bahasa.

”Kurang dari 5 tahun: 21 orang
5 tahun hingga 10 tahun: 30 orang
10 tahun lebih hingga 15 tahun: 28
orang
15 tahun lebih hingga 20 tahun: 4
orang
Lebih dari 20 tahun: 5 orang

1.
2.
3.

4.

5.

Temuan di atas menunjukkan bahwa penerjemah dapat bertahan dan
berjaya di dalam industri penerjemahan karena tak sedikit yang
mengaku sudah lebih dari 10 tahun bekerja sebagai penerjemah
dan/atau juru bahasa.

Untuk memeriksa apakah strategi di atas berhasil atau tidak, Pak Sugeng
mewawancarai beberapa orang dari pihak pemberi kerja secara
online.  Kejutan! Ternyata responden pemberi kerja  menyatakan tidak
ada hubungannya antara pendidikan formal dengan kualitas
terjemahan. Pendidikan formal merupakan salah satu informasi yang
dapat dijadikan pegangan, selain hasil tes terjemahan, ketika memilih
penerjemah baru. Sementara meningkatkan kualitas terjemahan,
memenuhi tenggat,  meningkatkan ketrampilan untuk selalu mengikuti
perkembangan industri – termasuk meningkatkan keterampilan
perangkat lunak – itu sangat penting.  Menulis blog tidak dianggap
penting, sodarah-sodarah, ini hanya memberikan keterangan bahwa
penerjemah yang bersangkutan itu ada. #uhuk  Akhirnya, mengenai
honor rendah, responden  sepakat bahwa  kualitaslah yang menjadi
faktor penentu, bukan harga. Akan tetapi, bila ada dua kualitas yang
setara, penerjemah yang mengajukan honor lebih rendah yang 
akan dipilih. * 115



Ternyata, survei dibuat dalam rangka pembuatan makalah sebagai
pembicara utama dalam The 4th  Atma Jaya International Conference in
Translation & Interpretation Studies. Acara berlangsung di Universitas
Atma Jaya, Jakarta, 13 September 2014. Konferensi ini mengusung topik
Empowering Translators: The Art of Thriving in the Translation Industry.

Berhubung belum pernah mengikuti konferensi penerjemahan dan
penasaran ingin mendapatkan informasi lengkap tentang cara berjaya di
dunia penerjemahan, aku hadir. Acara berlangsung dari pukul 08.00
sampai 16.00.

Selain hasil survei di atas, Pak Sugeng juga memaparkan tren dalam
industri penerjemahan dan jenis-jenis pekerjaan baru yang timbul akibat
perkembangan zaman, yang perlu dicermati oleh penerjemah dan juru
bahasa bila ingin bertahan di dalam industri ini. Satu hal yang sangat
menarik muncul di kesimpulan, yaitu seperti dalam profesi lainnya,
keterampilan interpersonal itu sangat penting. Aku tertarik karena
walaupun  lebih banyak  berkomunikasi lewat internet ketimbang tatap
muka,  ternyata keterampilan ini tetap tidak boleh diabaikan oleh
penerjemah.

Acara dilanjutkan dengan sesi-sesi konferensi berupa mendengarkan
paparan para nara sumber. Dari mengikuti sesi-sesi ini, aku
mendapatkan banyak kiat untuk memahami teks sumber agar tidak
keliru mengalihbahasakannya. Dari berbagai sesi, kuperhatikan anjuran
untuk bergabung dengan himpunan profesi (Himpunan Penerjemah
Indonesia) diungkapkan oleh beberapa nara sumber.

Bergabung dengan HPI atau menghadiri  kegiatan-
kegiatannya  dapat menambah wawasan dan
mengasah keterampilan.  Mungkin ada yang
menyangsikannya, mengingat setiap habis acara HPI
yang paling banyak beredar adalah foto 
makan-makan.
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Menurutku justru di situlah kuncinya: mengobrol sambil makan-makan.
Berbagi pengalaman lebih menyenangkan bila dilakukan secara santai
dan akrab. Sesi yang dibawakan oleh Pak Alvin Taufik membuktikannya.
Pak Alvin membahas tentang kompetensi mahasiswa dalam
menerjemahkan artikel surat kabar. Menurut temuan beliau, mahasiswa
lebih memilih pola formal dalam menerjemahkan akibatnya berbagai
kesalahan timbul, terutama makna tidak sampai ke dalam bahasa
sasaran atau ambigu. Mungkin kalau sambil makan-makan
mahasiswanya jadi bersemangat belajar? #abaikan Etetapibenar, lho.
Penyelenggara TransCon 2014 juga menyadari ini, hidangan makan siang
yang disajikan … mamamia! Enak binti lezat.

Di penghujung acara, ada lokakarya singkat menerjemahkan teks hukum
yang disampaikan oleh Bapak Evand Halim.

Sayangnya dari 24 pembicara yang dijadwalkan menyampaikan makalah,
banyak yang tidak hadir. Untungnya ada prosiding yang dapat dibawa
pulang.

*Catatan: ini hanya cuplikan dari analisis hasil survei menyeluruh yang
ada di dalam Prosiding TransCon 2014.
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Sementara 

meningkatkan 

kualitas terjemahan, 

memenuhi tenggat, 

meningkatkan ketrampilan untuk

selalu mengikuti perkembangan

industri 

– termasuk meningkatkan

keterampilan perangkat lunak –

itu sangat penting. 

R e s p o n d e n  p e m b e r i  k e r j a   m e n y a t a k a n
t i d a k  a d a  h u b u n g a n n y a  a n t a r a  p e n d i d i k a n

f o r m a l  d e n g a n  k u a l i t a s  t e r j e m a h a n .



Tahun 2018, genap satu dasawarsa aku menggeluti profesi sebagai
penerjemah, menghidupi keluarga dengan mengubah kopi, teh, dan
camilan menjadi untaian kata-kata yang dapat dimengerti oleh
pembacanya.

Selain menerjemahkan buku dari bahasa Inggris ke Indonesia, aku pun
menerjemahkan materi nonbuku, seperti manual, situs web pariwisata,
subtitel, prospektus universitas asing, modul pelatihan, dan lain-lain.
Banyak banget sukanya, dukanya juga enggak kalah banyak.

Setelah melewati sepuluh musim hujan dan musim kemarau, bolehlah
kiranya aku berbagi kiat untuk bertahan di dunia penerjemahan.  Ini
bukan kiat jitu antigagal lho ya, hanya dongeng pengantar ngetik.

Satu Dasawarsa

23 Maret 2018
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Saat hasil terjemahan kita  dihujat  dikritik (terutama terjemahan buku),
tidak usah langsung berubah menjadi manusia hijau lalu smash! Banyak
(tidak semua) pembaca yang kejam dalam berkomentar di media sosial,
belum tentu semuanya tentang kita. Bisa jadi mereka mengalami hari
yang buruk, diputusin sama pacar, kecopetan, di-PHK, dan lain-lain. Ada
juga yang memang gemar mengomel sih tetapi anggap saja pada
dasarnya mereka orang yang manis dan baik hati.

Tidak perlu terlalu reaktif. Belajar dari suhu penerjemah: jika ada yang
mengkritik terjemahan buku kita tetapi kritiknya kurang membangun,
hanya karena dia ingin mengomel, katakan “Terima kasih atas
tegurannya, menurut kamu bagaimana ya yang lebih pas supaya aku
bisa belajar?” sambil lantas mawas diri dan jangan mengulangi
kesalahan yang sama. Itu lebih anggun, dijamin lebih cepat melipur lara
lalu kita bisa melanjutkan kehidupan dengan menggarap order
terjemahan berikutnya. Woles saja. Enggak bisa? Sudah, jangan menjadi
penerjemah buku. Penerjemah buku bukan profesi untuk semua orang,
hanya orang yang tahan banting yang sanggup menjadi penerjemah
buku. Keadaan ini bukan kondisi unik, di mana-mana ya seperti ini.

Tidak semua pembaca memahami bagaimana cara kerja menerjemah,
bahkan terkadang penerjemah yang tidak menggarap jenis proyek yang
kita garap pun clueless terhadap pekerjaan kita. Daripada menghabiskan
energi untuk perang status yang kemudian akan ditanggapi dengan
komentar yang membuat lebih emosi jiwa lagi, mendingan menulis blog,
membuat brownies, merajut, mewarnai, menjahit, atau melakukan hobi
apa saja. Mungkin Anda lebih suka berperang tulisan, tidak mau tetap
kalem dan terus mengetik tetapi memilih memanggil kekuatan petir dan
membuat api berkecamuk. Itu boleh-boleh saja tetapi jangan merengek
ketika hasilnya jauh dari harapan.

*baper = bawa perasaan: Menanggapi sesuatu dengan
perasaan berlebihan atau tidak pada tempatnya.

Hapus sifat baper*
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Anda pernah iri melihat penerjemah yang mengirimkan foto-foto ciamik
ke media sosial saat mereka berlibur atau sedang jeda tatkala bekerja di
tempat-tempat eksotis? Hayo ngaku! (Ngacung.) Bila ingin seperti itu,
tengoklah apa saja yang harus dia kerjakan sehingga mampu
melakukannya. Sanggup? Lakukanlah. Kalau tidak, sebaiknya iri hatinya
biarkan di dalam hati saja. Aku kerap menjumpai orang yang hidup
“enak” ternyata punya kisah perjuangan hidup yang berat, membuatku
malu karena telah mendengki. Do not compare your beginning with their
middle, begitu yang kubaca di suatu tempat. Jikalau ingin sukses, Anda
harus mau bekerja keras secara cerdas. Iri dan dengki hanya menyita
waktu produktif kita.

Daripada terbakar api cemburu atau terpuruk merutuki nasib (atau lebih
buruk lagi, menggunjingkan orang lain), lebih baik kepo-in buku apa saja
yang dia baca (lalu perbanyak bacaan Anda). Cari hasil terjemahannya
(ini lebih mudah bila yang bersangkutan penerjemah buku) dan simak
seperti apa hasilnya. Berkenalanlah dengannya, coba cari tahu berapa
jam dia bekerja dalam sehari, berapa kata kapasitas menerjemahnya
dalam sehari, 3.000 kata, 10.000 kata, 15.000 kata? Apakah dia bekerja
Senin-Minggu, Senin-Jumat, atau Sabtu-Minggu? Seperti apakah jam
kerjanya: 9-17, 5-22, 21-5? Apakah selain menerjemah dia juga
mengantor atau punya usaha lain yang menghasilkan pundi-pundi emas
atau tidak, dan sebagainya. Intinya, cari tahu kiat sukses yang bisa Anda
tiru sesuai dengan kondisi Anda, mungkin itu akan menempatkan Anda
di jalan menuju kemakmuran yang Anda idamkan. Ini lebih mudah
dilakukan secara tatap muka, oleh karena itu sempatkanlah keluar dan
mengobrol dengan orang lain.

Enyahkan Iri dan Dengki
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Banyak teman penerjemah (bukan juru bahasa, ya) yang mengaku
kurang berminat menggeluti pekerjaan yang mengharuskan dia sering-
sering bertemu orang sehingga mantap berprofesi sebagai penerjemah.
Rata-rata, kami memang menikmati bekerja sendiri menghadap layar
monitor, ditemani kucing, anjing, atau boneka, bahkan ada yang begitu
tidak menikmati berbicara sampai-sampai enggan menerima panggilan
ponsel – dia lebih suka berkomunikasi lewat tulisan. Itu sah-sah saja.

Aku pun demikian. Aku deg-degan saat harus berbicara dengan orang
yang baru kutemui. Apalagi jika berhadapan dengan orang yang
lebih  sakti  berpengalaman daripada aku, lutut serasa menjadi bubur
dibuatnya. Bila berbicara di depan orang banyak, dan sangat jarang aku
mendapati diriku berada dalam situasi dengan hampir semua mata
memandangku, aku acap kali tersesat di dalam kerikuhan sendiri lalu
keliru mengucapkan apa yang sebenarnya kumaksud. Setelahnya aku
hanya bisa menyesali, seandainya aku mengatakan mamimumemo, pasti
terdengar lebih keren. Akan tetapi, aku merasa sifat itu lebih banyak
merintangi ketimbang memberikan kepuasan batin. Oleh karena itu, aku
memutuskan untuk mengubah taktik. Awalnya, aku memaksakan diri
untuk menghampiri orang dan mengajaknya berbicara (dengan nyali
yang semakin lama semakin ciut) setiap datang ke pertemuan baik di
forum pelatihan maupun sekadar beramah tamah entah di kedai entah
berkunjung ke rumah seseorang atau di tempat pelatihan. Lama-
kelamaan, sikap itu tidak perlu dipaksakan lagi dan aku memutuskan
untuk mempertahankannya.

Banyak manfaatnya, lho, ikut kumpul-kumpul dengan teman seprofesi:
untuk saling berbagi pengalaman, kiat, dan informasi lowongan. #uhuk 

Interaksi Tatap Muka
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Walaupun jarak bukan masalah untuk profesi ini, pertemuan tatap muka
tetap memiliki nilai tambah tersendiri dalam menjajaki kecocokan
berpartner.

“Oh, tetapirumahku jauh,” atau “Kamu enak dekat ke Jakarta, aku harus
menyeberang pulau naik pesawat,” atau, “Kapan ya HPI mengadakan
acara di [kota di luar P. Jawa]?”

Mohon maaf bila aku terdengar meremehkan dan hanya bisa
membayangkan seperti apa hidup di “daerah” karena seumur-umur
selalu tinggal relatif dekat ke Ibu Kota. Namun, beberapa kali aku
bertatap muka dengan kawan-kawan penerjemah dari Bali, Banjarmasin,
Batam, Jambi, Mataram, Palembang, dan tempat-tempat lain yang belum
pernah kudatangi. Aku pun pernah pergi ke kota lain hanya untuk
belajar CAT Tool karena saat itu sedang butuh dan hanya di tempat dan
pada kesempatan itu aku bisa mendapatkan apa yang kubutuhkan.  Di
mana ada kemauan, di situ ada jalan. #nuffsaid
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Satu hal lagi yang menurutku seyogianya selalu dipunyai oleh
penerjemah, yaitu pola pikir  riset dulu sebelum bertanya. Bukan
sembarang meng-Google lho, ya, melainkan juga menganalisis hasil
pencarian dan membandingkannya dengan berbagai sumber sebelum
memutuskan mempercayai informasi tertentu. Bila masih bimbang,
barulah bertanya tetapi pertanyaannya bukan sekadar, “Arti kata  ini-
itu apa, ya?” melainkan “Aku kesulitan menerjemahkan kata ini-itu dalam
kalimat  mamimumemo, menurutku kata  ini-itu  artinya  itu-ini  tetapi
menurut [tautan] artinya bisa  ini-ini. Mana ya, yang lebih pas?” Kurang
lebih begitu. Pertama, Anda menunjukkan bahwa Anda bukan pemalas
(tidak ada yang menyukai pemalas) dan kedua, pertanyaan seperti itu
berpotensi mengundang jawaban dari orang yang kompeten.

Sepertinya sudah cukup ocehanku. Terima kasih Anda sudah
menyimaknya. Semoga sukses.
Terima kasih Anda sudah menyimaknya. Semoga sukses.

Riset
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KIAT BERTAHAN DI
DUNIA PENERJEMAHAN

HAPUS SIFAT BAPER

INTERAKSI TATAP MUKA

RISET

1

3

4

ENYAHKAN IRI DENGKI2



Portofolio Buku
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ER – Season 13 01- Bloodline
Fringe – The Ghost Network
The Mentalist – Pilo
Snobs – Season 1 Eps. 7, 8, 11, 12
Trauma – Season 1 CHH18

Buku Fiksi

1.     After, Anna Todd – Gramedia Pustaka Utama (Mei 2019).
2.     After We Collided (After #2), Anna Todd
3.     After We Fell (After #3), Anna Todd
4.     Ambisi Sang Miliarder Italia, Abby Green – Gramedia Pustaka Utama (3 April 2014).
5.     Benedicts #1: Finding Sky, Joss Stirling – Bhuana Ilmu Populer (Oktober 2017).
6.     Benedicts #2: Stealing Phoenix – Joss Stirling – Bhuana Ilmu Populer (Februari 2018).
7.     Benedicts #3: Seeking Crystal – Joss Stirling – Bhuana Ilmu Populer (13 Juli 2020).
8.     Benedicts #4: Misty Falls – Joss Stirling.
9.     Benedicts #5: Angel Dares – Joss Stirling.
10.   Benedicts #6: Summer Shadows – Joss Stirling.
11.   The Black Dagger Brotherhood #6: Kekasih yang Kekal, J.R. Ward – Gramedia Pustaka Utama (3 April 2014)
12.   The Black Dagger Brotherhood #7: Lover Avenged, J.R. Ward – Gramedia Pustaka Utama (9 Juni 2015)
13.   The Black Dagger Brotherhood #8: Lover Mine, J.R. Ward – Gramedia Pustaka Utama (10 Maret 2016)
14.   The Book of Mirrors, Eugen Ovidiu Chirovici – Gramedia Pustaka Utama (Juli 2017).
15.   Buku Ramuan Deliverance Dane, Katherine Howe – Violet Books (8 November 2011)
16.   Charlotte’s Web (Laba-laba dan Jaring Kesayangannya), E.B. White – Penerbit Dolphin (Desember 2011)
17.   Clockwork Princess (The Infernal Devices #3) Cassandra Clare – Fantasious (September 2014).
18.   The Cogheart Adventures #1: Cogheart, Peter Bunzl – Bhuana Ilmu Populer (Maret 2019).
19.   The Cogheart Adventures #2: Moonlocket, Peter Bunzl – Bhuana Ilmu Populer (Maret 2019).
20.   The Cogheart Adventures #3: Skycircus, Peter Bunzl.
21.   Did I Mention I Love You? (The DIMILY Trilogy, #1) by Estelle Maskame. Bhuana Ilmu Populer (Maret 2018).
22.   Did I Mention I Need You? (The DIMILY Trilogy, #2) by Estelle Maskame. Bhuana Ilmu Populer (Juni 2018).
23.   Did I Mention I Miss You? (The DIMILY Trilogy, #3) by Estelle Maskame. Bhuana Ilmu Populer (Juni 2018).
24.   The Extraordinary Education of Nicholas Benedict (The Mysterious Benedict Society .5), Trenton Lee Stewart.
25.   The Familiars, Adam Jay Epstein, Andrew Jacobson. (Penerbit Kubika, tidak diterbitkan.)
26.   Far from the Madding Crowd, Thomas Hardy – Penerbit Salaris (Mei 2015)
27.   Finale, Becca Fitzpatrick – Ufuk (Mei 2014)
28.   Fu Manchu #1: The Mystery of Dr. Fu Manchu – Sax Rohmer.
29.   The Hating Game, Sally Thorne – Gramedia Pustaka Utama (12 November 2018).
30.   Istri Idaman Ferrara, Sarah Morgan – Gramedia Pustaka Utama (Oktober 2015).
31.   Hex Hall, Rachel Hawkins – Ufuk Publishing House (November 2011)
32.   Hex Hall #2: Demonglass, Rachel Hawkins – Ufuk Publishing House (April 2012)
33.   Hex Hall #3: Spellbound, Rachel Hawkins – Ufuk Publishing House (Januari 2013)
34.   Les Miserables (Vol III), Victor Hugo – Visimedia.
35.   Mata Batin (The Mortality Doctrine #1), James Dashner – Gramedia Pustaka Utama (28 Januari 2016)
36.   Misteri Segitiga Emas: The Return of Arsene Lupin, Maurice Leblanc – Visimedia (Maret 2013)
37.   Men Who Walk the Edge of Honor #3: Savor the Danger, Lori Foster – Gramedia Pustaka Utama (2014)
38.   The Misadventures of Max Crumbly: Locker Hero (Misadventures of Max Crumbly #1) by Rachel Renée Russell – Bhuana Ilmu Populer (Juni2018) .
39.   The Misadventures of Max Crumbly: Middle School Mayhem (Misadventures of Max Crumbly #2) oleh Rachel Renée Russell – Bhuana Ilmu Populer (Juni 2018)
40.   My Twin is My Rival, Qin Wenjun – Bhuana Ilmu Populer (Desember 2018)
41.   Numbers, Rachel Ward – Ufuk Publishing House (Maret 2012)
42.   The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde.
43.   Poison, Sara Poole – Tiga Serangkai (Desember 2011)
44.   Poseidon & Other Stories, Franz Kafka.
45.   The Prince Trilogy #1: The Raven Prince, Elizabeth Hoyt
46.   The Prince Trilogy #3: The Serpent Prince, Elizabeth Hoyt
47.   Shatter Me, Tahereh Mafi – Mizan Publishing (November 2012)
48.   Shatter Me #2: Unravel Me, Tehereh Mafi – Mizan Fantasi (Mei 2014)
49.   Shatter Me #3: Ignite Me, Tahereh Mafi – Mizan Fantasi (Februari 2015)
50.   Sherlock Holmes #5: Anjing Iblis Keluarga Baskerville, Arthur Conan Doyle. Visimedia (Februari 2013)
51.   Sherlock Holmes & Laskar Jalanan Baker Street#3: Penculikan Watson, Tracy Mack, Michael Citrin – Qanita (2010)
52.   Sherlock Holmes & Laskar Jalanan Baker Street #4: Pertarungan Terakhir, Tracy Mack, Michael Citrin – Qanita (2011)
53.   Shiver, Karen Robard – Bhuana Ilmu Populer (April 2014)
54.   Strangers on a Train, Patricia Highsmith.
55.   Snow White and the Huntsman, Lily Blake – Nourabooks (7 Juni 2012)
56.   Sweet Tea at Sunrise: Jalinan Hati (The Sweet Magnolias #6), Sherryl Woods – Violet Books (November 2011)
57.   To Live is to Fight, Michelle J.
58.   Treasure Island, Robert Louis Stevenson – Qanita (April 2017)
59.   Under the Never Sky, Veronica Rossi – Mizan (2014)
60.   Under the Never Sky, #2: Through the Ever Night, Veronica Rossi – Mizan (September 2015)
61.   Under the Never Sky, #3: Into the Still Blue, Veronica Rossi –  Mizan (Oktober 2015)
62.   Unearthly, Cynthia Hand – Ufuk Publishing House (Juni 2012)
63.   The Wheel of Time #2: The Great Hunt, Robert Jordan – Mizan (Maret 2013)
64.   The Wheel of Time #3: The Dradon Reborn, Robert Jordan
65.   Wool, Hugh Howey – Noura Books (Oktober 2014)
66.   Wool #2: Shift, Hugh Howey

Nonfiksi

1.     The Biology of Belief, Bruce H Lipton – Penerbit Javanica (Maret 2019)
2.     Built to Sell: Creating a business that can thrive without you, John Warrillow.
3.     Dear Kitty, Anne Frank, Susan Masotty (Penerjemah Belanda – Inggris) – Atria (Mei 2013)
4.     Complete Mandarin Chinnese, Elisabeth Scurfield – Kesaint Blanc (2012)
5.     Complete Korean, Mark Vincent and Jaehoon Yeon – Kesaint Blanc (April, 2013)
6.     Dissolving the Ego, David R Hawkins.
7.     Kiat Mengelola Kedai Kopi, Colin Harmon – Kriya Rasa, (28 Februari 2020).
8.     The Law of Attraction for Happy Family, Esther & Jerry Hicks – Pustaka Iman (2011)
9.     The Monk of Mokkha, David Eggres.
10.   The Most Dangerous Man in the World, Andrew Fowler – Bentang Pustaka (Desember 2015)
11.   Practical Steps to Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill – Bhuana Ilmu Populer (Maret 2019)
12.   The Right-Brain Business Plan, Jennifer Lee – Metagraf (Februari 2012)
13.   Rin Tin Tin, Susan Orlean – Ufuk (8 Mei 2012)
14.   Roots and Wings, Raksha Bharadia – Penerbit Gaia, (2013).
15.   Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill – Bhuana Ilmu Populer (Desember 2018)
16.   Touching the Void, Joe Simpson.
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Saya bertemu Dina untuk pertama kalinya sekitar dua belas tahun yang
lalu, dalam suatu acara di HPI, tepat ketika sama-sama memutuskan
akan menjadi penerjemah penuh waktu. Sejak pertemuan pertama, saya
tahu bahwa Dina penuh semangat untuk maju, siap belajar dan bekerja
keras, serta disiplin dengan pengaturan waktunya. Salut buat Dina.
Membuat blog dan mencetaknya sebagai buku ini termasuk usahanya
dalam melakukan pemasaran.

Istiani Prajoko, penerjemah

Blog www dinabegum.com adalah 'penerang' jalanku. Aku membaca
banyak sekali blog dan artikel bagaimana menjadi penerjemah, dan blog
Mbak Dina Begum adalah yang paling informatif, lengkap, dan rapi.
Enggak kebayang lho kalau dulu aku enggak nemu blog mbak Dina
mungkin aku belum punya gambaran harus apa, belajar apa,
mempersiapkan apa sebelum “menjual” jasa terjemahan.

Fransiska Khoe, penerjemah & juru bahasa

Mungkin awalnya diniatkan Mbak Dina Begum sebagai "hadiah" pribadi
merayakan usia setengah abad dan dua belas tahun berkiprah di dunia
penerjemahan, tetapi buku ini jauh lebih penting daripada itu. Dengan
isinya yang sarat pengetahuan dan pengalaman, buku ini layak menjadi
rujukan para penerjemah belia dan berida.

Lulu Fitri Rahman, penerjemah

Saya mengenal Mbak Dina sebagai sesama penerjemah buku, tetapi
jangkauan pengalaman beliau jauh lebih luas daripada itu, karena
beragam jenis terjemahan yang digarapnya. Mbak Dina juga tidak pernah
berhenti menambah ilmu dan kecakapan di bidang penerjemahan,
sehingga "cerita-cerita" yang dituangkannya dalam buku ini sangat berisi
dan bermanfaat, terutama bagi yang ingin memulai karier sebagai
penerjemah. Bukan hanya teori dan kiat-kiat, tetapi juga kisah kehidupan
dan jatuh-bangunnya selama menekuni pekerjaan ini. Menurut saya itu
faktor yang penting karena penerjemah kan juga manusia.

Barokah Ruziati, penerjemah
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