
INDONESIAN TO ENGLISH TRANSLATION (RECIPE)

Bali Spiced Milkfish

Ingredients:

1 kg of milkfish

100 ml of water

4 tbsp of lime water

3 tbsp of sweet soy sauce

2 sheets of lime leaves

1 pack of Royco All-in-One or Knorr
All-in-One

Salt and sugar to taste

Oil for frying and sautéing

Paste:

5 cloves garlic

3cm of ginger

8 cloves of shallots

25 red curly chilies

Salt to taste



Cooking instructions:

1. Clean the milkfish discard the scales and cut it into pieces. Smear the milkfish

with the seasoning

2. Let it be for awhile then fry the fish until its golden brown, remove and set

aside.

3. Heat the oil for sautéing the paste, add the lime leaves until fragrant and the

paste is fully cooked.

4. Add sugar, sweet soy sauce, Royco and water. Cook until slightly thickened.

5. After its done, add the fried milkfish, cook for awhile Bali spiced milkfish is

ready to be served.



INDONESIAN TO ENGLISH TRANSLATION (CERTIFICATE)

This is to certify that

Cahyo Adi N

Was in attendanceat the2ndbatchTrainingof

TrainerAchievementMotivationTrainingof SebelasMaretUniversity

inTawangmangu

July13– July14, 2012

Drs. Dwi Tiyanto, S.U



ENGLISH TO INDONESIAN TRANSLATION (STORIES/ARTICLES)

Illustrated byMarciaGrunewald

Cerita oleh WisconsinRacine

Diterjemahkan olehHaniIswuri



Pada jaman dahulu, di sebuah istana yang megah,
hiduplah seorang putri nan cantik jelita. Ia
adalah putri yang paling cantik, paling lemah
lembut, paling baik, serta paling bijaksana yang
pernah ada.

Namun dibalik semua

kesempurnaan yang ia miliki, ia

membawa penderitaan bagi

orang-orang yang sangat

mencintainya. Putri yang dikenal

cantik dan lemah lembut tersebut

tidak pernah tertawa semasa



Saat ibunya, sang ratu

memberinya mainan baru

sewaktu ia masih bayi, ia tidak

tertawa.

Sewaktu masih kanak-kanak,

saat diajak ayahnya, sang

raja pergi ke sirkus, ia tidak

tertawa.



Suatu hari, sang raja membuat sebuah sayembara.

“Aku sangat ingin putriku bahagia,” ujarnya. “Aku akan menikahkannya dan

memberikan setengah dari kerajaanku kepada lelaki yang bisa membuat matanya

berbinar dan bibirnya tersenyum.”

Sejak saat itu, beratus-ratus pemuda datang dari seluruh pelosok negeri

untuk melamar sang Putri.

Dan bahkan ketika sang putri sudah beranjak dewasa, saat para pemuda yang

berasal dari seluruh penjuru kota datang untuk melamarnya, ia tetap tidak

tertawa.



Pemuda lainnya datang ke Istana dengan menunggangi seekor jerapah.

Sudah berhari-hari para pemuda berdatangan, dan sang Putri bercengkrama

dengan mereka dengan sangat sopan dan manis.

Pemuda ketiga melakukan trik

sulap dengan mengeluarkan tiga

belas ekor kelinci dari topinya.

Dan pemuda keempat

menceritakan cerita konyol

yang membuat sang Raja

tertawa terbahak-bahak.

Seorang pemuda datang

dengan memakai baju badut

dan terjerembab ke dalam

ember berisi air dengan posisi

kepala dan kaki terbalik. Ia

terlihat sangat lucu.



“Aku lapar, Nak,”
ujar si kakek tua
memelas. “Maukah
kau memberiku
secuil roti?”

Suatu hari, seorang pemuda yang dijuluki Si Lugu mendengar tentang
sayembara dari sang Raja. Si Lugu hanyalah anak seorang petani dengan wajah
yang biasa-biasa saja, tetapi dia memberanikan diri pergi ke Istana. Dalam
perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek kerdil berjenggot panjang.

Terkadang sang Putri

merasa sedih karena

berpikir bahwa ia pasti

membuat para pemuda

tersebut kecewa.



Tiba-tiba kakek tersebut

menghilang, dan ditempat ia

berdiri tadi muncullah seekor

angsa emas yang berkilauan.

Si Lugu hanya memiliki sedikit remahan
roti untuk dirinya sendiri, tetapi karena ia
adalah pria yang baik hati, ia memberikan
rotinya pada kakek itu.

Di perjalanan, ia bertemu dengan tiga perempuan bersaudara yang melihat
angsa emas milik Si Lugu dengan tamak. Tak lama setelah Si Lugu berjalan melalui
mereka, si sulung dari ketiga bersaudara itu pun mencoba menarik sebuah bulu
dari angsa tersebut. Namun herannya, ia malah menempel sangat erat dengan
angsa itu dan tidak bisa melepasnya sekeras apapun ia mencoba.

“Ha ha!” Si Lugu pun tertawa.

“Ini adalah hadiah yang bagus

untuk diberikan kepada sang Putri”

lalu ia menggendong angsa

tersebut dan melanjutkan

perjalanannya.



“Berhenti!” teriak saudari

kedua seraya meraih lengan

kakaknya, lalu ia pun ikut

menempel dengannya.

Beberapa saat kemudian, si bungsu pun ikut tertarik ke dalam rantaian
tersebut dan terseret hingga pontang-panting ke jalanan menuju ke Istana. Lalu
mereka bertemu dengan seorang pendeta.

“Berhenti kalian anak nakal,” ujar pendeta tersebut saat melihat ketiga
perempuan bersaudara yang terlihat seperti sedang mengejar-ngejar Si Lugu, lalu
menarik lengan baju si bungsu. Dan sekarang ia pun ikut tertempel dan terseret
menuju Istana.

Sang Putri yang sedang berjemur di balkon pun menangis tersedu-sedu
melihat Si Lugu dan rombongannya.

Sesampainya Si Lugu di Istana, tiga perempuan bersaudara, seorang
pendeta, penjual daging, tukang roti, petani dan istrinya ikut berloncatan
dan akhirnya terjatuh di belakang angsa emas. Rombongan itu tampak
sangat aneh.



Ia melihatnya sekali, dan mengusap air matanya.

Ia melihatnya lagi, dan matanya berbinar.

Ia melihat sekali lagi, dan senyum pun terlukis di bibirnya.

“Ia tertawa! Pria itu berhasil membuatnya tertawa!” teriak sang Raja sambil
melompat-lompat kegirangan.

“Sang Putri tertawa!” seru para prajurit istana.

“Aku tertawa!” sang Putri pun berseru, lalu ia tertawa kembali untuk
memastikan.

Lalu ia pun

TERTAWA!



Selang beberapa hari kemudian, sang Raja menepati janjinya, dan pesta
pernikahan yang megah pun dilaksanakan di Istana. Karena kebaikannya yang telah
menolong seorang kakek di perjalanan menuju Istana, Si Lugu yang baik hati itu
pun menikah dengan sang Putri yang baik hati pula. Alunan musik mengalun di udara,
lonceng berdenting ke seluruh penjuru istana, dan burung-burung pun ikut
mengiringi lagu pernikahan. Tetapi suara yang paling merdu adalah tawa riang dan
gembira dari sang Putri.
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