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A. La Revue sebagai buletin LIP  

 Tidak banyak orang yang tahu apakah La Revue itu, bahkan LIP itu sendiri tidaklah 

sepopuler Malioboro Mall, Mandalakrida, atau Purna Budaya, khususnya bagi masyarakat 

Yogyakarta. LIP atau Lembaga Indonesia Perancis merupakan pusat kebudayaan Perancis di 

Yogyakarta. Selain di Yogyakarta, lembaga sejenis terdapat di Jakarta, Bandung dan Surabaya. 

Bagi masyarakat pecinta budaya, LIP bukanlah tempat yang asing. Di tempat inilah sering 

diadakan pameran lukisan, patung, dan foto, pertunjukan musik, koreografi, film, teater, 

pembacaan buku-buku sastra, dan sejumlah kegiatan budaya lainnya. Kini tampaknya LIP 

memiliki geliat yang lebih dinamis dibandingkan tempat sejenis seperti Purna Budaya, Gedung 

Societet, Bentara Budaya, dan lainnya. 

 Pusat Kebudayaan Perancis ini, selain menyelenggarakan berbagai aktivitas budaya juga 

menyelenggarakan kursus bahasa Perancis, dan sejumlah layanan lainnya. LIP juga menerbitkan 

buletin yang terbit secara rutin bertajuk La Revue. Buletin dwibahasa (Perancis-Indonesia) ini 

memang tidak secara tetap terbit dua bulan sekali, adakalanya sampai tiga bulan sekali. Sebagai 

informasi, edisi tahun 2000 telah terbit lima edisi, yaitu edisi XIII hingga XVII. Edisi terakhir 

hingga tulisan ini diturunkan telah mencapai edisi  XXI dengan oplah sebanyak 2500 eksemplar 

di bawah Jean-Pascal Elbaz selaku pemimpin redaksi dan juga direktur LIP. 

 Artikel-artikel yang diturunkan dalam La Revue sangat beragam dan bervariasi. Meski 

demikian, kalau diperingkas sesungguhnya artikel-artikel tersebut dapat dikategorikan dalam 

dua kelompok, yaitu sebagai agenda yang berisi informasi-informasi yang akan dilakukan di LIP 

baik berupa pemutaran film, pameran, pementasan teater, musik, koreografi, pembacaan buku 

dan puisi, bedah buku, workshop, diskusi, penyelenggaraan kursus, baik kursus reguler maupun 
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kursus singkat, dan lain sebagainya. Kategori kedua yaitu sebagai dokumentasi atau semacam 

rekaman terhadap aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan. Rubrik-rubrik yang terdapat dalam La 

Revue cukup beragam, mulai dari: exposition (pameran), spectacle (pertunjukan), concert 

(konser), cinéma (film), théâtre (teater), musique (musik), danse (tari), lecture (pembacaan), 

discussion (diskusi), mémoire (kenangan), livre (buku), performance (penampilan), multimédia 

(multimedia), art traditionel (seni tradisi), mois de la photo (bulan foto), atélier (workshop), 

divers (lain-lain), hingga  édito (editorial). 

 Rubrik La Revue tentu saja tidak hanya seperti yang telah disebutkan di atas. Dari 

berbagai nomor, dapat diketahui nama-nama rubriknya tidak selalu tetap meskipun tidak bisa 

terlepas dari berbagai agenda yang ada di LIP. Sebagai contoh, pada edisi XXI yang terbit 

bertepatan dengan perayaan “Le 14-Juillet” atau Hari Nasional Perancis, maka diturunkan rubrik 

Fête yang berisi ulasan kegiatan LIP dalam rangka Hari Nasional Peracis yang akan 

diselenggarakan pada tanggal 8 dan 14 Juli 2001. Tebal buletin LIP ini dapat dikatakan tidak 

terlalu tebal, hanya berkisar sekitar dua belas sampai enam belas halaman, dan dicetak dalam 

kertas mengkilat dalam desain yang cukup aktraktif dan menarik. 

 

B. La Revue sebagai Media Pembelajaran Bahasa Perancis 

 Berbeda dengan media-media (cetak) berbahasa Inggris yang relatif banyak dapat 

ditemukan, media yang berbahasa Perancis sangat sedikit jumlahnya. Di Yogyakarta, orang bisa 

berlangganan The Jakarta Post, salah satu koran berbahasa Inggris di Indonesia. Belum lagi 

majalah berbahasa Inggris lainnya sebagai contoh misalnya Tempo. Selain itu banyak media-

media berbahasa Inggris yang bisa didapatkan di kota ini yang memang sengaja di datangkan 

dari negeri asalnya seperti Times, News Week, Far Easten Economic Revieu, Cosmopolitan, dan 

sederet media berbahasa Inggris lainnya. 

 Kehadiran media semacam itu dapat mempermudah pembelajar bahasa Inggris untuk 

meningkatkan kemampuannya, terutama dalam kemampuan komprehensi tulisnya. Di pihak 

lain, media berbahasa Perancis hampir-hampir tidak dapat ditemui di Yogyakarta, kalau tidak 

berlangganan khusus atau mencari-cari di pasar buku loakan atau tempat khusus lainnya, susah 

mendapatkannya. Kehadiran La Revue yang diproduksi oleh LIP bisa dijadikan semacam pelepas 

dahaga di padang tandus. Apalagi LIP membagikan La Revue secara cuma-cuma. 

 Dengan begitu, para pembelajar bahasa Perancis di Yogyakarta seperti para mahasiswa 

jurusan bahasa dan sastra Perancis, mahasiswa lain yang mengambil mata kuliah pengantar 
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bahasa Perancis, siswa SMU yang mendapat mata pelajaran bahasa Perancis, peserta kursus 

bahasa Perancis, dan juga bagi para pengajarnya sendiri yang bukan native speaker bahasa 

Perancis; bisa menggunakan buletin ini sebagai media belajarnya. Khusus bagi staf pengajar 

bahasa Perancis, La Revue dapat dijadikan sebagai salah satu media pengajarannya di kelas 

sehingga dapat memperkaya pembelajaran bahasa Perancis. 

 Kelebihan La Revue sebagai media pembelajaran terletak pada sifat buletin ini yang 

bilingual atau dwibahasa. Untuk masing-masing berita atau agenda ditulis dalam bahasa 

Perancis dan juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Selain itu muatan isi yang 

terkandung dalan La Revue yang banyak menampilkan berita-berita budaya, baik budaya 

Perancis maupun budaya Indonesia sendiri dapat dipakai untuk memperkaya wawasan budaya 

pembacanya. 

Sebagai buletin dwibahasa, La Revue  dapat dipakai secara langsung sebagai media 

pembelajaran bahasa Perancis. Artinya, para pembelajar bisa secara langsung membaca teks 

bahasa Perancisnya kemudian membaca teks bahasa Indonesianya. Dengan begitu kata-kata 

atau ekspresi bahasa Perancis yang baru atau yang belum diketahuinya dapat dengan seketika 

dicari padanannya dalam teks bahasa Indonesianya. Secara tidak langsung, lewat media ini 

kemampuan komprehensi tulis pembelajar bahasa Perancis dapat ditingkatkan.  

Hal semacam itu tidak ditemukan dalam media-media lain yang berbahasa Perancis 

bukan bilingual, karena bila menjumpai kata, ekspresi atau struktur baru yang belum 

diketahuinya, para pembelajar (atau pembaca) tidak bisa secara langsung mencari padanannya. 

Mereka harus mencarinya lewat bantuan kamus yang terkadang memerlukan waktu yang cukup 

lama sehingga kenyamanan membacanya terganggu. 

 Selain dapat dipakai secara langsung seperti di atas, La Revue sebagai buletin bilingual 

dapat dijadikan media pembelajaran dengan sedikit kemasan sehingga dapat memperkaya 

pembelajaran bahasa Perancis di kelas. Bagaimanakah cara mengkreasikan buletin ini sebagai 

media pembelajaran? Berikut ini akan dikemukakan beberapa teknik yang dapat dikembangkan 

di dalam kelas. Tentu saja “bahan mentah” ini dapat disiasati dengan berbagai teknik yang lebih 

bervariasi. 

 

C. Teknik Pembelajarannya 

 Pemakaian bahan materi dari La Revue di dalam kelas harus disesuai dengan beberapa 

hal. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dengan topik pembelajarannya, tingkat 
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atau level penguasaannya, alat-alat atau media pembelajaran lain yang tersedia, alokasi waktu 

dan pertimbangan lainnya. Di sini hanya akan dikemukakan dengan penerapan dua metode 

pembelajaran yaitu metode penerjemahan dan metode intepreter. 

 

1.  Sebagai Bahan Latihan Metode Penerjemahan 

 Pengambilan materi dari La Revue harus dipertimbangan dengan berbagai hal seperti 

yang telah disebutkan di depan. Setelah diperoleh materi, pengajar harus mempersiapkan 

bahan mana yang akan diterjemahkan oleh pembelajar. Kalau yang akan diterjemahkan bahan 

berbahasa Perancis, maka yang disodorkan kepada pembelajar  hanyalah bahan yang berbahasa 

Perancisnya saja. Mereka diminta untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. 

 Setelah para pembelajar selesai menerjemahkan bahan tadi ke dalam bahasa Indonesia, 

langkah berikutnya mereka diminta untuk mencocokkannya dengan teks dari La Revue  yang 

berbahasa Indonesia. Agar lebih menarik, hasil terjemahan masing-masing pembelajar disilang 

kemudian mereka akan mengoreksi hasil terjemahan kawannya dengan “kunci” dari teks La 

Revue yang berbahasa Indonesia. Langkah berikutnya yaitu mendiskusikan apakah terjemahan 

dari La Revue tersebut sudah akurat atau belum. Di sinilah pengajar memberikan kebebasannya 

kepada para pembelajar untuk menilai keakuratan terjemahan La Revue tersebut, pengajar tidak 

harus menjadi penentu kebenaran. Ia hanya bisa menjadi semacam moderator saja. 

 Selain menerjemahkan dari bahasa Perancis ke bahasa Indonesia, pengajar bisa 

mensiasatinya untuk menerjemahkan teks bahasa Indonesia ke bahasa Perancis. Dengan teknik 

dan langkah-langkah yang hampir sama contoh di atas, pada bagian ini pembelajar dikondisikan 

untuk tidak hanya sekedar menerjemahkan ke dalam bahasa Perancis, tetapi juga dituntut untuk 

berpikir dalam bahasa Perancis. Bukankah kemampuan bahasa asing akan lebih dikuasai kalau 

kita berpikir dalam bahasa asing tersebut? Bahan-bahan materi atau teks tadi tidak harus teks 

yang panjang dan kompleks. Pengajar bisa mengambil teks-teks yang sangat pendek seperti dari 

teks rubrik Film berikut ini. 

 
Un indien dans la ville 
Parti en Amazonie retrouver Patricia, son ex-femme, Stéphane découvre qu’il  
est le père de Mimi-Siku, un petit homme des bois de 13 ans. Lié par une  
promesse,  Stéphane va devoir le ramener à Paris…(La Revue edisi XVII) 

 
Ketika pergi ke Amazone untuk menemui Patricia, mantan istrinya, Stéphane baru mengetahui 
bahwa ia adalah ayah Mimi-Siku, anak rimba berusia 13 tahun. Karena telah terikat janji, ia 
harus membawa anak itu ke Paris… 
Marius et Jeanette 
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Jeanette est caissière. Marius vit d’un maigre revenu, dans des chantiers. Et tous deux habitent 
l’Estaque, un quartier très populaire et vivant de Marseille. Pourtant,  ils vont se rencontrer et 
tenter de fonder un foyer. Robert Guédiguian nous peint leur vie, faite de désillusion mais aussi 
d’espoirs, de coup durs mais aussi d’amis. Qu’il est bon de voir un film sans préjugé, sans fusillade 
… un film qui fleure bon la provence, quoi (La Revue edisi XVII) 
 
Jeanette bekerja sebagai kasir. Marius hidup dari penghasilannya yang pas-pasan, di sebuah 
proyek bangunan. Keduanya tinggal di l’Estaque, suatu kawasan yang sangat populer dan 
ramai di Marseille. Meskipun demikian, mereka bertemu dan mencoba untuk membentuk 
rumah tangga. Robert Guédiguian menggambarkan kehidupan mereka yang terbentuk dari 
khayalan, harapan, cobaan hidup dan juga persahabatan. Sangat menyenangkan melihat film 
tanpa prasangka, tanpa adegan tembak-menembak …. pokoknya sebuah film yang 
memaparkan tentang daerah Perancis selatan, lah. 
 
Teks yang pendek seperti contoh di atas dapat merangsang pembelajar untuk 

segera menyelesaikannya dan secara psikologis mudah untuk dikerjakan. 

 

2.  Sebagai Bahan Latihan Metode Intepreter 

 Metode intrepreter di sini yaitu mentode sebagai juru bicara yang menjembatani 

dua pembicara yang tidak bisa berkomunikasi satu sama lain karena mereka tidak saling 

menguasai bahasa masing-masing. Sebagai contoh, ketika Megawati berbicara dengan 

Goerge W. Bush, di tengah mereka hadir seorang intepreter yang menjembatani 

komunikasi antara kedua presiden tersebut. Megawati tidak dapat berbahasa Inggris 

secara aktif dan Bush sebaliknya tidak bisa bahasa Indonesia sedikitpun. Oleh karena itu, 

diperlukan seorang intepreter yang akan menerjemahkan secara langsung kata-kata 

Megawati dan sebaliknya dia juga akan menerjemahkan kata-kata Bush secara langsung. 

 Metode ini hanya cocok diterapkan dalam level atau tingkatan yang tinggi. 

Metode ini jauh lebih sulit dan kompleks daripada metode penerjemahan. Letak 

kekompleks-an metode ini terletak pada spontanitas dan keakuratan pengalihan bahasa. 

Kalau meetode penerjemahan dapat diselingi dengan berpikir untuk mengingat-ingat 

padanan katanya atau malah untuk membuka kamus, dalam metode intepreter 

kesempatan semacam itu tidak ada. Seorang juru bicara harus berkonsentrasi penuh dan 

secara spontanitas mampu menyampaikan maksud seseorang kepada lawan bicaranya 

secara akurat. 
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 Teknik-tekniknya adalah sebagai berikut. Untuk latihan ini diperlukan minimal 

tiga orang untuk bermain peran atau jouer de rôle. Mereka terlibat dalam dialog dengan 

bahasa masing-masing (dalam hal ini Perancis dan Indonesia) yang dijembatani oleh 

seorang intepreter. Satu, sebagai orang yang hanya bisa bicara bahasa Perancis; dua, 

orang yang hanya bisa bicara bahasa Indonesia, dan tiga, sebagai intepreter. Dari bahan 

La Revue yang diambil, orang pertama membacakan teks bahasa Perancisnya, 

dilanjutkan dengan mengalihbahasakan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia oleh 

orang kedua. Kemudian orang ketiga menanggapinya dan sebaliknya membacakan teks 

bahasa Indonesianya yang kemudian dialihbahasakan oleh sang intepreter atau orang 

kedua. 

 Fokus metode pembelajaran ini memang terletak pada sang intepreter, dalam 

contoh tadi adalah orang kedua. Karena dialah yang harus mengalihbahasakan kedua 

orang tersebut. Orang pertama dan ketiga serta pengajar atau pembelajar lainnya bisa 

menjadi pengontrol apakah alihbahasanya sudah betul atau belum, sudah tepat atau 

belum. Teknik ini akan lebih bagus kalau direkam dengan tape recorder. Kesalahan dan 

keakuratan alih bahasa tersebut bisa dianalisis dan dikoreksi di dalam kelas dengan cara 

memutar kembali hasil rekamannya.  

Sesungguhnya bahan materi yang paling baik untuk metode ini yaitu berupa 

dialog. Akan tetapi karena La Revue tidak mempunyai rubrik dialog, pengajar dapat 

mengkreasikannya dengan berbagai adaptasi. Hampri semua bahan La Revue dapat 

dijadikan materi pembelajaran dalam teknik atau metode ini. Hal ini tergantung dari 

sejauh mana pengajarnya dapat mengkreasikan bahan mentah tersebut menjadi bahan 

siap pakai di kelas. 

Sebagai contoh penerapan, misalnya dapat diambil dari catatan editorial yang 

ditulis oleh Jean-Pascal Elbaz berikut ini.  

Au seuil du millénaire le LIP et l’ensemble des gens qui le composent - personnel et professeurs - 
vous souhaitent une bonne et heureuse année. 
Une année à apprendre le français, à découvrir la culture et l’histoire françaises, une année riche 
en manifestations culturelles - indonésiennes et françaises - qui font du LIP un endroit où il fait 
bon se retrouver entre amis et étudier.  
Toujours en mouvement , le LIP tâche, avec votre aide, de s’améliorer. 
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Di awal milenium ini LIP dan segenap orang yang berada di dalamnya, karyawan dan para guru 
mengucapkan selamat tahun baru yang berbahagia. 
Satu tahun untuk mempelajari bahasa, kebudayaan dan sejarah Perancis, satu tahun yang 
kaya akan pertujukan budaya, dari Indonesia dan Perancis, yang menjadikan LIP sebagai 
tempat yang nyaman untuk bertemu dengan teman dan belajar. Dengan dukungan Anda, LIP 
selalu aktif berusaha untuk selalu memperbaiki diri. 

 

Di sini hanya diperlukan dua orang. Yang pertama bertindak sebagai orang yang 

menjadi sang “Jean-Pascal Elbaz” yang seolah-olah berbicara dengan para khalayak 

(kalau dalam buletin tentu saja para pembaca dan kalau dalam komunikasi lisan para 

pendengar). Di kelas para khalayak diwakili oleh para pembelajar yang lain dan pengajar. 

Sedangkan orang kedua bertindak sebagai intepreter atau pengalih bahasa dari bahasa 

Perancis yang dibacakan orang pertama kepada khalayak. Selain itu, para khalayak juga 

bisa mengetahui keakuratan sang intepreter dengan membandingkan terjemahan 

seperti yang terdapat dalam La Revue. 

Begitulah beberapa contoh penerapan bahan-bahan dari La Revue yang dapat 

dipakai sebagai media pengajaran di kelas bahasa Perancis. Penerapan semacam ini 

dapat diperluas pada media-media lain sejenis dan juga pada berbagai pengajaran 

bahasa kedua apakah itu pengajaran bahasa Inggris, Jerman, Jepang, Arab, atau bahasa 

Indonesia untuk orang asing. 

 

D. Pluralitas Budaya dalam La Revue 

 Bahan-bahan dari La Revue tidak hanya menyajikan bahasa Perancis. Dari 

berbagai artikel yang tersaji di dalamnya terkadung muatan-muatan yang sifatnya lintas 

budaya. Banyak artikel-artikel yang dimuat dalam La Revue berupa pembahasan karya-

karya sastra, teater, film, seni rupa, koreografi, musik, dan lain-lain dari negeri Perancis. 

Dengan mengambil bahan-bahan dari La Revue secara tidak langsung para pembelajar 

juga mengenal dan makin mengetahui tokoh-tokoh budaya Perancis beserta karya-

karyanya.  Selain itu muatan isi yang terkandung di dalam La Revue juga dapat dipakai 

untuk memperkaya wawasan kebudayaan, baik terhadap berita-berita budaya Indonesia 

sendiri maupun (dan ini yang lebih penting) terhadap budaya Perancis.  
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Sejak tahun 2000 ada sejumlah tokoh seniman dan budayawan Perancis yang 

“diperkenalkan” lewat La Revue ini. Pada edisi XIII (Februari-Maret 2000) diperkenalkan 

duo musikal, Jérome Lapierre dan Pierre-Yves Lawrence, serta seorang seniman sirkus 

Caroline Obin yang melakukan pementasan pada tanggal 5 Februari 2000 di sanggar Kua 

Etnika, Bantul atas kerjasama LIP dan studio Kua Etnika.  Masih dalam edisi ini, dalam 

rubrik Cinéma ditampilkan Film-film Raymond Depardon yang diputar di LIP selama lima 

hari, mulai tanggal 6 sampai 10 Maret 2000. Dalam rubrik Lecture edisi XIV (April-Mei 

2000), ditampilkan tokoh sastrawan Perancis Jean Genet dan karyanya Les Paravents 

yang dipentaskan pada awal bulan Mei oleh Teater Garasi Yogyakarta bekerja sama 

dengan LIP selaku pihak penyelenggara. Yang menarik dalam rangka pementasan ini, 

diselenggarakan pula kuis tentang Jean Genet pada bulan April guna mendapatkan 

hadiah berupa buku naskah dalam bahasa Indonesia dan tiket gratis untuk menonton 

setelah sebelumnya diadakan sebuah diskusi tentang Jean Genet dan karyanya yang di 

pandu oleh Jean-Pascal Elbaz. 

La Revue edisi XV (Juni-Juli 2000) kembali memperkenalkan seniman Perancis 

melalui aktor dan aktrisnya dalam Festival Film Perancis yang diputar di LIP selama dua 

hari; tanggal 16 dan 17 Juni 2000. Dilanjutkan dengan informasi pementasan Teater 

Talipot yang berpusat di kepulauan Reunion. Teater tersebut tampil di Purna Budaya 

pada tanggal 25 Juni 2000 lewat pentas drama berjudul Les Porteurs D’Eau (Pembawa 

Air) yang disutradarai oleh Philippe Pelen Baldini.  

Dalam rubrik Concert et Atelier ditampilkan grup musik elektronik Perancis 

“Digital Bled” pimpinan J. Pedro Rodriguez atau dikenal dengan sebutan DJ Pedro yang 

memadukan musik elektronik dengan ritme tradisional, seperti Afrika, Arab, dan Asia. 

Grup musik Perancis ini tampil dalam Festival Musik Elektronik Yogyakarta bersama 

dengan grup-grup musik lainnya dari seluruh Indonesia selama tiga hari mulai tanggal 27 

sampai 29 Juni 2000. Selain itu, ditampilkan pula sebuah abstrak dari artikel Andrée 

Feillard, seorang sejarawan Perancis, secara bersambung dalam rubrik Mémoire edisi XV 

dan XVI. Artikel tersebut mengungkapkan tentang kaum kristen dan muslim di Indonesia 

dalam kilas sejarah; sebuah penjelasan tentang terjadinya kekerasan baru antaragama. 
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Dalam rubrik Exposition, La Revue Edisi XVI (September-Oktober 2000), 

diperkenalkan seniman video Perancis bernama Christophorus A. Desembris yang akan 

menampilkan sebuah gambar-gambar sintetis yang dirancang dan direalisasikan di kota 

kelahirannya, Marseille. Dalam rubrik Le Mois de la Photo, ditampilkan pameran foto-

foto terbaik para fotografer terkemuka di Perancis, di antaranya Depardon, Doisneau, 

Cartier-Bresson, Boubat, Koudelka, dan Sarah Moon. 

La Revue edisi akhir tahun 2000, yaitu edisi XVII (November-Desember 2000) 

menampilkan seniman kontemporer bernama Vincent Leow, seorang blasteran Perancis 

yang kini menjadi dosen di Universitas La Salle di Singapura. Karya- karya seniman itu 

akan ditampilkan di Galeri LIP pada bulan Desember 2000. Memasuki awal tahun 2001, 

LIP kembali menggelar Festival Film. Kali ini yang ditampilkan adalah festival film dari 

negeri “gurun”, termasuk di antaranya film-film produksi Iran, Turki, dan Tunisia yang 

salah satunya pernah mendapatkan piala Palme d’Or di Festival Film Cannes tahun 1997. 

Dalam edisi XVIII (Januari-Februari 2001) ini yang menarik adalah ulasan tentang catatan 

perjalanan seorang Perancis bernama Nicolas Rouillé. Ia mengisahkan perjalanan 

pertamanya ke desa Tapaktuan, 500 kilometer dari Banda Aceh.  

Satu lagi pementasan drama ditampilkan di LIP pada tanggal 30 Maret 2001 oleh 

Teater Kolom Jakarta, yang sutradaranya pernah mengikuti workshop dengan teater 

Talipot tahun 2000 lalu. Melalui rubrik Théâtre La Revue Edisi XIX (Maret-April 2001), 

diulas pementasan drama tersebut yang diangkat dari naskah drama Huis Clos karya 

Jean-Paul Sartre yang ditulisnya pada tahun 1944. Berbeda dengan pentas drama, dalam 

pentas tari kali ini, rubrik Danse menampilkan dua penari balet Perancis ; Eric Wurtz dan 

Gladys Sanchez, yang menunjukkan kepiawaian mereka dalam seni balet kontemporer. 

Pementasan tari tersebut dapat disaksikan pada tanggal 16 April 2001 di Purna Budaya 

atas kerjasama dengan LIP.  

Dalam rubrik Film, ditampilkan sinopsis film Kirikou et La Sorcière (Kirikou dan 

Tukang Sihir). Film dengan setting Afrika itu diputar di LIP pada tanggal 1 sampai 4 Maret 

2001. Dan dari rubrik Musique diinformasikan pula kedatangan seniman musik Spanyol; 

Chefa Alonso, Nilo Navarro, dan Africa Navarro Lopez,  yang datang ke Indonesia dan 
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tampil di LIP pada tanggal 27 April 2001. Selain itu, melalui rubrik Mémoire ditampilkan 

catatan perjalanan Yudi Ahmad Tajudin selaku direktur artistik Teater Garasi Yogyakarta 

yang mendapat undangan LIP dan AFFA (Association Française d’Action Artistique) untuk 

menghadiri acara festival seni di Perancis, D’Avignon Festival 2000. 

Festival Film Perancis kembali hadir di pertengahan tahun 2001. Film-film pilihan 

yang ditampilkan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 10 Juni 2001 dapat disaksikan di LIP 

pada tanggal 15 sampai 17 Juni 2001. Sinposis film-film tersebut dapat ditemui dalam 

rubrik Cinéma La Revue edisi XX (Mei-Juni 2001). Sebelumnya pada tanggal 6 Juni 2001 

bertempat di New Java Café ditampilkan parade musik grup vocal Acapella Indigo atas 

kerjasama LIP dengan France Télécom dan AFAA. Perjalanan karir keenam anggota grup 

musik tersebut dapat dibaca pada rubrik Concert. Dalam edisi ini, pada rubrik Divers, 

diinformasikan pula adanya Festival Puisi Internasional yang digelar di LIP mulai tanggal 

30 April sampai 1 Mei 2001 dan diikuti oleh  sepuluh penyair dari enam negara, yaitu 

Belanda, Suriname, Curacao, Afrika Selatan, Austria, dan Indonesia. 

Dalam la Revue edisi XXI (Juli-Agustus 2001) kembali ditampilkan konser musik 

dan pameran foto melalui rubrik Concert dan Le Mois de la Photo. Berangkat dari 

keberhasilan acara Festival Musik Elektronik Yogyakarta tahun 2000 lalu, kini festival 

tersebut kembali digelar. Kalau tahun 2000, Digital Bled merupakan grup pertama dari 

Perancis yang turut berpatisipasi dalam festival tersebut. Tahun 2001 ini giliran Lake 

Soul, grup yang beranggotakan Miloch dan Alex dari Annecy, Perancis. Selain itu, 

pameran foto di LIP kembali digelar mulai tanggal 29 Agustus sampai 6 September 2001 

dengan menampilkan tiga puluh dua foto karya fotografer Perancis, seperti Boubat, 

Dolémieux, Lambours, Munoz, Ronis, Voyeux dan lain-lain. 

 La Revue tidak hanya memperkenalkan tokoh-tokoh dan budaya Perancis, tetapi 

juga memperkenalkan budaya Indonesia sendiri kepada khalayaknya, dalam hal ini 

khususnya pecinta budaya. Sebagai contoh pada edisi nomor XIII (Februari-Maret 2000) 

dimuat pembahasan Serat Napoleon Bonaparte dari naskah berbahasa Jawa. Pada edisi 

XXI (Juli-Agustus 2001) dimuat tulisan yang membicarakan novel Anak Bajang 
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Menggiring Angin karya Sindhunata yang salah satu fragmennya pernah dibacakan oleh 

Landung R. Simatupang di LIP (16-17 Juli 2001). 

Pada edisi XVII (November-Desember 2000) diulas secara panjang lebar sebuah 

candi di Yogyakarta yang kerap disebut Candi Gebang. Yang unik, pada edisi XVIII 

(Januari-Februari 2001) dimuat pula tulisan mengenai DAGADU. Seperti halnya gudeg 

dan bakpia, merek yang satu ini merupakan cinderamata berupa kaos oblong dan pernik-

pernik lain khas Yogya yang wajib dibeli ketika berkunjung ke kota ini. Bekerjasama 

dengan LIP, DAGADU menggelar saresehan budaya guna membahas fenomena kultural 

DAGADU bersama Seno Gumira Ajidarma sebagai pembicara.  

 Selain dapat dipergunakan sebagai media pembelajaran seperti yang telah 

dikemukakan di atas, La Revue juga secara tidak langsung turut memperkaya wawasan 

budaya kita terhadap budaya Perancis. Sebaliknya, budaya Indonesia juga banyak 

ditampilkan dalam buletin ini. Dengan begitu La Revue yang merupakan salah satu 

bagian yang tidak terpisahkan dari LIP atau Pusat Kebudayaan Perancis turut menambah 

pluralitas budaya kita.  
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