
bab.la menuju Asia tenggara: Bahasa Indonesia 

adalah bahasa baru keempat yang diluncurkan 

tahun 2012  

(Hamburg, 12 Desember, 2012) Portal bahasa interaktif bab.la meluncurkan versi bahasa 

Indonesia nya hari ini dan termasuk kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris yang merupakan 

kamus ke-36 bab.la. Setelah peluncuran ulang semua kamus bab.la pada bulan Mei 2012 

dengan rancangan baru yang cepat tanggap bab.la telah membuat versi bahasa Indonesia 

yang tersedia untuk semua peranti yang ada.  

"Setelah bahasa Ceko, bahasa Finlandia dan bahasa Hungaria, bahasa Indonesia adalah 

bahasa baru keempat yang diluncurkan tahun ini. Kami menemukan bahwa pasar di Asia 

merupakan pasar yang menjanjikan, terutama Indonesia yang merupakan negara terbesar 

diantara negara di wilayah Asia Pasifik dan bahasa Indonesia digunakan lebih dari 23 juta 

orang. Banyak kamus yang ditawarkan kepada pengguna, akan tetapi penelusuran kami 

menunjukkan bahwa kamus tersebut tidak menawarkan keragaman produk seperti kuis 

bahasa dan permainan bahasa bab.la yang disediakan bagi pengguna. Kami sangat senang 

untuk mempersembahkan portal bahasa kami untuk semua khalayak dan mengucapkan: 

“Halo, Bahasa Indonesia!” kata Patrick Uecker pendiri bab.la. 

Bersama dengan terjemahan, informasi tata bahasa dan persamaan kata, bab.la juga 

menawarkan konteks kalimat untuk pemahaman dan panduan cara pengucapan yang lebih 

baik. Dalam forum bahasa Indonesia pengguna bisa bertanya mengenai subjek seperti 

bahasa Indonesia, kebudayaan, tata bahasa, dll. Dan dapatkan jawaban dari anggota 

komunitas bab.la lainnya dimana mereka bisa mendiskusikan dan menggunakan kata-kata 

dan ekspresi tertentu untuk membantu anda. 

Selanjutnya, kami mendorong pengguna kami untuk ikut membangun kamus secara 

bersama-sama. "Ini baru merupakan permulaan mengingat portal kami masih berbasiskan-

wiki. Pengguna bisa berpartisipasi dan menyarankan terjemahan mereka sendiri atau 

melengkapi terjemahan yang dirasakan belum lengkap" kata Water Rachim, materi manajer 

untuk kamus bahasa Indonesia. Dia menambahkan: "Bahasa selalu mengalami perubahan 

setiap waktu, dan siapa lagi yang bisa tetap memantau perubahan tersebut dengan lebih baik 

selain dari jutaan pengguna yang ada?" 

Versi bahasa Indonesia portal bahasa bab.la bisa ditemukan di: http://babla.co.id  

http://babla.co.id/


Mengenai bab.la:  

bab.la (http://bab.la/) merupakan portal bahasa interaktif yang menawarkan kamus berbagai 

macam bahasa, pelajaran kosakata, kuis bahasa, dan permainan bahasa secara gratis. 

Sekarang ini tersedia dalam 24 bahasa yang berbeda (bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa 

China, bahasa Ceko, bahasa Denmark, bahasa Belanda, bahasa Esperanto, bahasa Finlandia, 

bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa India, bahasa Hungaria, bahasa Indonesia, bahasa 

Italia, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Polandia, bahasa Portuges, bahasa Romania, 

bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Swahili, bahasa Swedia, dan bahasa Turki), situs 

dioperasikan berdasarkan dalam model wiki, yang mengizinkan pengguna untuk 

berkontribusi terhadap materi dan memberikan tanggapan. bab.la didirikan pada tahun 2007 

oleh Dr. Andreas Schroeter dan Patrick Uecker.  

 

Kontak:  

Water Rachim 

E-mail: water [at] bab.la 

Telefon: +49 40 707080955 

Alamat: bab.la GmbH, Alter Fischmarkt 5, 20457 Hamburg, Germany  

Twitter: @babla | Facebook: http://www.facebook.com/babla.languages 
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