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 L�ob�n bù g�i w� ji�b�nfèi.�

� p�q��

 z�nmebàn?�

/���é¥'. 1955 �z���

 N� k�y� d� y� ji� w� w� wèn yíxià. 

����
×���

 Yào qián ma?�

/����t������

 Bú yòng, mi�n fù fèi.�

� ���!¾¥'.��

 Érqi� suíshí d�u k�y� d�.�

��������

  Zh
n h�o!�

/���U��é
À��b�À�æh�

 �   Duì ya! N� yào shu� Zh�ngwén háishì shu� Y�ngy�� 

  ��æh æh!"æ 

� � �� Yìnníy��Tàiy��Yuènány��   �  

� � ¾¥'��
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Percakapan 1� �

����

Wati :  Bos tidak kasih saya uang lembur. Gimana? 

Siti  :  Kamu bisa telepon 1955 untuk tanya-tanya. 

Wati :  Apakah perlu uang ? 

Siti  :  Tidak perlu, gratis. Dan bisa telepon setiap saat. 

Wati :   Baik banget! 

Siti  :  Benar! Kamu mau berbicara dengan bahasa Mandarin 

     atau Inggris/Indonesia/Thailand/Vietnam semuanya  

     juga bisa. 
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 Y� ji� w� w� wàijí láog�ng b�ohù zhu�nxiàn, nín h�o. 

� ÓæK(M 11 

 Guóy� fúwù q�ng àn y�, 

 For English service, please dial 2,!!�

�

���Ñ 2�

�

� 00��Q)�$*f+��

 Wèile quèb�o láogù shu�ngf�ng de  

�Â,-./(��

 f�l� quánlì y� yìwù,  

'�U�0�12��

 y� xià duìhuà ji�ng huì lùy�n. 

 Hello, this is 1955 Consultation Hotline�����

���222�
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Percakapan 2 �

����

(Wati menelepon 1955) 

 

1955 :  1955 saluran khusus perlindungan TKA,  

  untuk pelayanan bahasa Mandarin silakan tekan 1,  

  untuk pelayanan bahasa Inggris tekan 2, …… 

 

(Wati menekan angka 5) 

 

1955  :  Untuk menjamin hak dan kewajiban hukum antara  

  majikan dan pekerja,   

  percakapan berikut akan direkam.  

  1955, Selamat (pagi/siang/malam),  

  ada yang bisa dibantu? 

Wati  :  ……�  �  �  �  �   

�  �  �  �   
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No�
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Kosakata�
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Zhuyin 
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Hanyu 
Pinyin�
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��

Tongyong 
Pinyin�

��

Terjemahan�

1. WX�  !"#$%!! z�xún  zihsyún konseling 

2. 
Í� &'%!'(!! fúwù   fúwù layanan 

3. -^¤� )*+!,-!&.(!!ji�b�nfèi jiabanfèi uang lembur 

4. £� /0-1!! mi�n mi�n bebas/gratis 

5. ¦¤� &'(!&.(!! fùfèi fùfèi bayar 

6. ¶õ� 2%!3041!! érqi� érci� dan  

7. ðH� 5'.%!6%!! suíshí suéishíh setiap saat 
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No�
��

Kosakata�
���

Zhuyin 

�	
��

Hanyu 
Pinyin�

��
��

Tongyong 
Pinyin�

��

Terjemahan�

1. j��  !"#$%&## wàijí wàijí 
WNA (Warga 
Negara Asing) 

2. Y�� '(&#) *# láo g�ng láo gong tenaga kerja 

3. �í� +(,#- "## b�ohù b�ohù melindungi 

4. ÉZ� . /#0%/"## zhu�nxiàn jhuansiàn saluran 

5. �Ó� . *# 1&### zh�ngwén jhongwún 
bahasa 
mandarin 

6. � /"## àn àn tekan 

7. Â(�  2"# 3'4## wèile wèile° demi 

8. [�� 567"#+(,## quèb�o cyuèb�o menjamin 

9. Y�� '(&#) "## láogù láogù 
majikan dan 
pekerja 

10. �ß� 8 9#:9# shu�ngf�ng shuangfang 
ke dua belah 
pihak 

11. ¹"�  !"#$%&## f�l� f�lyù hukum 

12. \�� '%()#$*&## quánlì cyuánlì hak 

13. � %"## y� y� dan 

14. ]Í� *&#+&## yìwù yìwù kewajiban 

15. Ãi� *"#,-!&## y�xià y�sià berikut 

16. ?F� .+/&#0+!&## duìhuà duèihuà percakapan 

17. ^� 1-2# ji�ng jiang akan 

18. _�� $+&#*3# lùy�n lùyin rekam 

��������������������Kosakata 2�
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� Latihan Pola Kalimat�
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Padankan kata yang di kiri dengan artinya yang di kanan.  

�����c� A�setiap saat 

�	��mh B�melindungi 

�����A C� WNA 

����À^ D�konseling 

����¹Ey E�uang lembur 

�����^ F�kewajiban�

�����y� G pelayana� 

���������y H�bayar�

������� I� hak 

����

2. ���������������������������	
�����������	
�����������	
�����������	
����

Ucapkan gambar yang dimaksud dibawah ini dalam bahasa 

Mandarin . 

(1)              (2)              (3)               (4) 
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Lengkapi kalimat sesuai dengan gambar yang tertera. 
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1955 

�������� Latihan 
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Susun ulang kata acak di bawah ini menjadi satu kalimat yang 

benar. 

����1 ��2 ÑÊ��3 ¼���� �������5 �y��

�	��1 1955��2 ���3 ��y�

����1 Íy��2 9��3 À^����  ��5 è�

����1 ¼��2 
���3 é���� ���5 ¹Ey�

����1 ÑÊ��2 ¼��3 ���� ¨�¡��5 Y+��� ¨��¡  

 

                                                                                                       

+�+�+�+�,-�,-�,-�,-� Tugas 

� � ����
�0:X¹E$�+e³¢£jWxx$9´�¡bù�

±¤;N¥$9`xþ%X%�

Majikan terus minta kamu kerja lembur, tetapi kamu ingin keluar jalan-jalan 

dengan teman. Coba kamu sampaikan masalah ini ke Agen dalam Bahasa 

Mandarin , minta mereka untuk mengurusi persoalan ini.  

  

....����/0%1)*/0%1)*/0%1)*/0%1)*��������Kalimat penting 
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Perayaan Penting di Taiwan 
 

�������� 

�&�`a��b,4`ak®4�K× bcG�ùJ�&GÎ,-j

C��d4`�beãJ 

    

op k®Gdf¶ge®ãh¯h"¯e®�¯ïu¶¯���®¯Ei

jF2J 

 

Perayaan Musim Semi/ Tahun Baru Imlek 

Perayaan musim semi jatuh pada setiap tanggal 1 bulan pertama pada kalender 

China. Perayaan ini yang biasanya diberi sebutan menyambut tahun baru imlek, 

adalah hari berkumpulnya keluarga. Malam terakhir menjelang hari Tahun Baru 

Imlek adalah chuxi (malam imlek), yang disebut juga malamnya untuk berkumpul. 

Beberapa tradisi orang Taiwan waktu Imlek adalah makan malam bersama, tidak 

tidur pada malam menjelang hari Tahun Baru Imlek, makan kue keranjang, kasih 

amplop merah (angpau), berkunjung ke rumah saudara, mengucapkan kata yang 

membawa keberuntungan, dll.  
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Perayaan Lampion (Cap Go Meh) 

Perayaan Cap Go Meh jatuh pada setiap tanggal 15 bulan pertama pada kalender 

China. Perayaan ini adalah malam bulan penuh pertama pada tahun tersebut.Tradisi 

orang Taiwan merayakan Cap Go Meh adalah dengan menyaksikan lampion dan 

makan ronde.  
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Perayaan Sembayang Kubur Leluhur ( Chengbeng) 

Perayaan sembayang kubur dilakukan di bulan 3 pada kalender China atau 

bertepatan dengan tanggal 5-6 April pada kalender Masehi, dikarenakan dia 

merupakan salah satu dari 24 Jieqi, hari ke -15 setelah  pertengahan musim semi. 

Pada hari sembayang kubur, orang-orang akan ziarah ke makam untuk membersihkan 

makam para leluhur. 
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Perayaan Balap Perahu Naga (Peh Cun)�

Perayaan ini jatuh pada tanggal 5 bulan 5 pada kalender Cina. Menurut legenda 

Cina kuno ada satu menteri yang bernama Qu Yuan. Dia sangat setia pada negaranya, 

juga berbakat, akan tetapi Raja tidak mau mendengarkan nasehatnya dan 

mengasingkan dia di negara lain. Qu Yuan cemas kalau negaranya akan dimusnakan, 

apalagi Raja tidak mau mendengarkan dia, lalu memeluk batu besar terjun ke sungai 

bunuh diri. Setelah rakyat mendapatkan berita ini, bergegas mendayung perahu 

menyelamatkan Qu Yuan, karena takut jenasah Qu Yuan dimakan ikan dan udang 

sampai habis, kemudian mereka mereka memasukan makanan beras ke dalam batang 

bambu dah dilempar ke sungai, kemudian berubah menjadi nasi yang dibungkus 

dengan daun bambu, untuk dilempar ke sungai kasih ikan dan udang makan.  

Tradisi orang Taiwan dalam merayakan hari raya ini dengan makan bacang, 

memakai bungkusan wewangian, menggantungkan daun chang pu dan daun ai, lomba 

mendayung perahu naga dan mendirikan telur. 
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Perayaan Bulan Hantu 

  Perayaan bulan hantu jatuh pada tanggal 15 bulan 7 pada kalender Cina. Bulan 7 

pada kalender China adalah bulan hantu, terhitung dari tanggal 1-31 bulan 7, semua 

roh gentayangan yang tidak pernah disembayangi akan dikeluarkan dari alam mereka 

untuk mencari makanan di alam manusia, setelah pintu gerbang neraka ditutup 

mereka baru akan kembali ke alam gaib. 

 Tradisi orang Taiwan dalam perayaan bulan hantu dengan sembayang sambil 

memberi persembahan barang dan mengapungkan lentera air.  
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Perayaan Pertengahan Musim Gugur 

Perayaan pertengahan musim gugur jatuh pada tanggal 15 bulan 8 kalender Cina. 

Menurut legenda di langit ada 10 matahari sehingga terlalu panas. Kemudian muncul 

seorang pemanah sakti, namanya Hou Yi. Dia memanah 9 matahari, sisa 1 matahari 

yang tertinggal di langit. Rakyat sangat berterimakasih kepada Hou yi dan 

mengangkat dia sebagai Raja. Akan tetapi Hou Yi memperlakukan rakyatnya dengan 

tidak baik, dan menemukan obat panjang umur. Istri Hou Yi yang bernama Chang E 

berharap suaminya tidak memakan obat panjang umur, kemudian dia mencuri obat itu 

untuk dimakan sendiri. Setelah memakan obat itu, tubuh Chang E melayang terbang 

ke bulan , yang konon merupakan legenda Cina kuno ( cerita Chang E terbang ke 

bulan). 

Tradisi orang Taiwan saat merayakan perayaan kue bulan seperti menikmati 

indahnya bulan, menyantap kue bulan, dan memanggang daging.  



��
�

�

     

 

 

�

����


