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Halo Adik-Adik, 

Kak Redsi senang sekali kita bisa berjumpa lagi melalui majalah remaja Nuansa. 
Di tahun kedua ini Kak Redsi telah menyiapkan beragam suguhan menarik dan 
tentunya bermanfaat. Dalam nomor ini Kak Redsi siapkan beberapa tulisan yang 
akan menambah wawasan dan pengetahuanmu. Dari rubrik Jendela, Kak Redsi 
mengajak kalian berjalan-jalan ke Bali, menengok Desa Sidemen yang menjadi 
salah satu penjaga tradisi menulis di daun lontar. Kakak juga mengenalkan kalian 
dengan seorang tokoh sastra yang karya-karyanya telah diterjemahkan dalam 
berbagai bahasa. Ia adalah Hamsad Rangkuti.

Negeri kita yang merupakan negeri kepulauan dan terkenal dengan keindahannya 
ini,ternyata masih ada wilayah-wilayah terpencil, jauh dari modernisasi. Untuk 
lebih mengenal negeri sendiri, Kak Redsi kenalkan salah satu daerah terpencil, 
Entikong yang berada di Kalimantan Barat dalam rubrik Jelajah. 

Dalam Nuansa kali ini Kak Redsi suguhkan tiga buah cerpen yang akan mengisi 
indahnya hari-harimu. Tiga cerpen itu ialah “Kutitip Serpih Hatiku di Mato Ain” 
yang berlatar belakang daerah Timor, “Pertemuan Di Ambang Senja” karya rekan 
kalian dari Praya, Lombok Tengah. Lalu ada cerpen yang ditulis oleh H. Sigit 
Pamungkas dari Magelang dengan judul yang akan membuat kalian ingin tahu 
“Orang Gila Karena Banyak Bertanya”. 

Kak Redsi juga hadiahkan beberapa puisi untuk mengasah batinmu. Bagi kalian 
yang menyenangi puisi, Kakak tambahkan pengetahuanmu dengan Teknik 
Membaca Puisi.  Nah, untuk kalian yang suka membaca komik, Kakak juga 
menyajikan tulisan tentang komik dalam rubrik Wacana.  
Selamat menikmati suguhan Nuansa ini.  

Salam manis 
Kak Redsi
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JENDELA

Desa Tradisi Tulis Lontar Bali
Sidemen 

Sidemen merupakan nama sebuah wilayah yang 
asri alami di Kabupaten Karangasem, Bali. Sidemen 
dapat dijangkau dengan kendaraan dari Denpasar 
sekitar 45 menit, dengan  jarak sekitar 40 km jika 
melewati Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra. Kalau 

melewati Gianyar waktu tempuhnya akan lebih 
panjang, yaitu sekitar 60 menit, dengan jarak 
tempuh sekitar 48 km. 
 
Secara geografis, Sidemen terletak di ujung barat 
daya Kabupaten Karangasem. Sidemen merupakan 
wilayah Kabupaten Karangasem yang berbatasan 
langsung dengan Kabupaten Klungkung. Untuk 
m e n j a n g k a u 
Sidemen dari arah 
Denpasar, kita 
harus berbelok 
kiri di Desa 
Satria setelah 
Semarapura, ibu 
kota Kabupaten 
K l u n g k u n g . 
Sidemen lebih 

Di Sidemen terdapat sejumlah griya yang menyimpan lontar 
dan sekolah yang mengajarkan keterampilan menulis lontar.

mudah dijangkau dari Semarapura dibandingkan 
dengan Amlapura, ibu kota Kabupaten Karangasem. 
Jarak yang harus ditempuh dari Sidemen ke 
Amlapura sekitar 30 km dengan waktu tempuh 
sekitar 30 menit dengan kendaraan.

Secara administratif, Sidemen merupakan nama 
sebuah desa dan sekaligus nama kecamatan. 
Kecamatan Sidemen terdiri atas tiga desa, yakni 
Desa Talibeng, Desa Sidemen, dan Desa Sinduwati. 
Desa Sinduwati merupakan pemekaran Desa 
Sidemen. Jika orang menyebut Sidemen, yang 
dimaksud adalah Kecamatan Sidemen dengan 
tiga desa yang ada di 
dalamnya. Selanjutnya, 
penyebutan Sidemen 
dalam tulisan ini 
mencakupi tiga desa, 
yakni Desa Sidemen, 
Sinduwati, dan Talibeng.

Dengan kontur wilayah berbukit-bukit, perjalanan 
menuju Sidemen merupakan perjalanan yang 
menyenangkan. Sepanjang jalan menuju Sidemen, 
Anda disuguhi pemandangan sawah berteras. Bila 
cuaca cerah, mata Anda akan dimanjakan oleh 
pemandangan dengan latar belakang Gunung 
Agung yang gagah menjulang. Jalan berliku 
mengantar Anda menuju desa nan asri ini.
 
Begitu memasuki Kota Semarapura, sudah ada 
petunjuk arah ke Sidemen, jaraknya 15 km. Hal 
itu, mengisyaratkan bahwa Sidemen merupakan 
wilayah yang penting. Ada dua hal yang menjadi 
daya tarik Sidemen selain keindahan alamnya, yaitu 
tenun ikat/endek dan tradisi tulis lontarnya. 

    
Lahir dengan keadaan 

ekonomi yang sulit dan 
mengharuskannya putus sekolah 
saat masih kelas 2 SMA, 
ternyata tidak menjadi halangan  
baginya untuk menjadi seorang 
sastrawan yang sukses. Dialah 
Hamsad Rangkuti. Ia lahir 
pada tanggal 7 Mei 1943, di 
Titikuning, Medan, Sumatera 

Utara,  dari rahim seorang ibu yang bekerja sebagai penjual 
buah di pasar dan pengumpul ulat di perkebunan tembakau. 
Ayahnya adalah seorang penjaga malam dan guru mengaji. 

Minat baca Hamsad sudah terbentuk sejak kecil. 
Walaupun orangtuanya tidak mampu untuk membelikan 
koran atau buku sebagai penunjang minat bacanya, ia 
tidak kehilangan akal, ia selalu menyempatkan diri untuk 
membaca koran tempel di kantor wedana. 

Bakat berceritanya turun dari sang ayah. Tulisannya 
yang berupa cerpen dituangkan dari khayalan dan 
lamunannya. Cerpen pertamanya, “Sebuah Nyanyian di 
Rambung Tua”, ditulisnya pada saat ia masih duduk di 
bangku SMP. Setelah putus sekolah, ia bekerja sebagai 
korektor di Kantor Kehakiman, Komando Daerah Militer II 
Bukit Barisan, Medan. Pekerjaan itu tidak menghalanginya 
untuk terus menulis, ia tetap aktif menuliskan cerpennya. 
Cerpennya yang dipublikasikan kemudian menarik perhatian 
banyak orang dan juga pengarang senior kota Medan. 

Hamsad Rangkuti sangat menyukai pekerjaannya 
sebagai penulis cerita pendek. Suatu kali, ia pernah 
diajak untuk menghadiri Konferensi Karyawan Pengarang 
Indonesia di Jakarta pada tahun 1964. Pada saat itu, ia 
menjadi pengarang termuda yang menghadiri konferensi 
itu. Sepulang dari konferensi itu, Hamsad memutuskan 
untuk tinggal di Jakarta, tepatnya di Balai Budaya, Jalan 
Gereja Theresia, Jakarta Pusat. Ia ingin mengukuhkan 
langkahnya sebagai sastrawan  di Ibu kota. Akan tetapi, ia 
sangat menderita saat tinggal di Jakarta karena harus tidur 
di lantai beralaskan koran yang pada saat hujan seringkali 
lantainya ikut kebanjiran, namun  ia tetap bertahan. 

 Hamsad kemudian ditawari untuk bergabung 
dengan majalah Horison pada tahun 1969 oleh Arif 
Budiman. Pada awalnya, ia menjadi korektor, kemudian 
pada tahun-tahun berikutnya meningkat menjadi redaktur. 
Puncaknya, ia menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi 
sampai pensiun pada tahun 2002. 

  Kini Hamsad telah menggapai cita-citanya menjadi 
penulis cerita pendek Indonesia yang terkenal. Beberapa 
kumpulan cerpennya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 
asing, seperti Sampah Bulan Desember yang diterjemahkan 
ke dalam bahasa Inggris dan cerpennya “Sukri Membawa 
Pisau Belati” diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Dua 
cerpennya yang lain memenangi Cerita Anak Terbaik: 75 
Tahun Balai Pustaka pada tahun 2001, yaitu cerpen “Umur 
Panjang Untuk Tuan Joyokoroyo” dan “Senyum Seorang 
Jenderal”. Kedua cerpen itu dimuat dalam Beyond the 
Horizon, Short Stories from Contemporary Indonesia yang 
diterbitkan oleh Monash Asia Institute. Sementara itu, 
tiga kumpulan cerpennya sudah diterbitkan oleh Pustaka 
Sinar Harapan, Grafiti Pers, dan Kompas, yaitu Lukisan 
Perkawinan (1982), Cemara  (1982), dan Sampah Bulan 
Desember (2000). 

Novel pertamanya, Ketika Lampu Berwarna Merah, 
diterbitkan oleh Kompas pada tahun 
1981. Isinya bercerita tentang kota 
Jakarta sebagai salah satu kota 
metropolitan terbesar di dunia. Jakarta 
dengan jumlah penduduknya yang 
sangat banyak menjadikannya sebagai 
salah satu kota terpadat di dunia. Ibu 
kota Indonesia itu menjadi magnet bagi 
banyak orang untuk berkunjung ke kota 
itu dan, bahkan menetap. 

Basri, tokoh novel itu, berumur 15 tahun. Ia ingin 
sekali menyentuh Monumen Nasional (Monas) karena 
terpesona saat melihat monumen itu di televisi. Basri 
akhirnya nekat meninggalkan keluarganya di desa Karanglo, 
Wonogiri, Jawa tengah. Karena tidak mempunyai keahlian, 
Basri akhirnya menjadi pengemis saat tinggal di Jakarta, 
bersama remaja lainnya. Mereka beroperasi di sekitar lampu 
merah. Salah seorang temannya, Pipin, hanya memiliki satu 
kaki. Mereka lalu menggendong Pipin secara bergantian 
dan menjadikan Pipin sebagai objek untuk mendapatkan 
belas kasihan dari orang lain. Novel pertama Hamsad itu 
memenangi sayembara roman DKI Jakarta. 

 Hamsad Rangkuti adalah pengarang berbakat 
yang autodidak. Ia mengarang secara alami. Setelah 20 
tahun mengarang, barulah ia memperoleh pendidikan. 
Banyak hal yang dapat dipelajari dari perjalanan hidupnya, 
salah satunya adalah bahwa keterbatasan ekonomi dan 
pendidikan bukan menjadi penghalang untuk meraih sukses 
dan menggapai mimpi. (SS)

TOKOH

Hamsad Rangkuti : 
Kisah Sukses Seorang Penulis
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Perkembangan teknologi informasi tidak 
hanya memberi hal baru pada bidang teknologi. 
Perkembangan itu juga memberi sumbangan 
dalam hal kebahasaan, yang   berupa 
bertambahnya istilah baru dalam khazanah 
kosakata bahasa Indonesia. Dahulu kata laman, 
situs (web), dan  pos-el mungkin terasa asing 
didengar. Sekarang kata tersebut menjadi lebih 
akrab di telinga kita. Itu semua berkat internet 
yang telah menjelajah hingga ke pelosok desa. 
Selain itu, media massa (cetak, elektronik, dan 
daring), peramban internet, mesin pencari, 
dan media jejaring sosial, turut mempercepat 
penyebaran istilah tersebut. Meskipun kata 
tersebut terdengar familier, tahukah Anda dari 
mana kata tersebut diserap? Mari kita telusuri 
satu per satu.

Kata laman digunakan sebagai padanan kata 
home page, yang berasal dari bahasa Inggris. 
Kata laman merupakan bentuk pemendekan dari 
kata halaman yang diserap dari bahasa Melayu 
Malaysia,  yang bermakna ‘pekarangan’. Laman 
merupakan halaman utama atau yang muncul 
pertama kali ketika kita membuka internet. Jadi, 
laman itu diibaratkan sebagai pekarangan rumah 
yang menjadi sisi pertama yang kita lihat ketika 
memasuki sebuah rumah. Dari halaman utama 
tersebut, kita dapat membuka tautan yang 
terhubung dengan halaman yang lain. Laman 
dapat dibuat oleh perusahaan, organisasi, atau 
perseorangan. Di dalamnya biasanya terdapat, 

TELISIK

antara lain, profil, layanan, produk, aktivitas, dan 
galeri. Sebagai contoh, jika kita mengetik sebuah 
alamat di internet www.kemdikbud.go.id,  kita  
akan diarahkan langsung ke halaman utama dari 
alamat tersebut, http://www.kemdikbud.go.id/
kemdikbud/, seperti yang terlihat pada gambar 
di bawah ini. 

Dari laman atau halaman utama itu kita dapat 
mengakses halaman yang lain dengan mengeklik 
tautan yang kita inginkan, misalnya tautan 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada menu 
Layanan.
Alamat di internet seperti yang telah dicontohkan 
tersebut, www.kemdikbud.go.id, disebut situs 
atau situs web. Situs web terdiri atas halaman 
yang jumlahnya dapat mencapai jutaan. Apa 
bedanya dengan laman? Laman adalah salah 
satu halaman yang terdapat di dalam situs web 
dan letaknya berada di bagian awal atau muka. 
Dengan kata lain, laman merupakan beranda 
dari sebuah situs. Dalam penggunaan sehari-

Laman, Situs dan Pos-el

lokal setempat. Siswa juga diberikan pengetahuan 
mengenai berbagai tanaman obat atau usada. 
Pada keterampilan menenun, siswa diajarkan cara 
menenun dengan alat tenun bukan mesin (ATBM), 
baik untuk menenun kain songket maupun endek 
yang merupakan potensi khas Sidemen. Siswa 
juga diperkenalkan dengan jenis-jenis pewarna 
alami yang ramah lingkungan dari sumber berbagai 
tumbuhan. Sedangkan nyastra, siswa diajarkan 
ketrampilan menulis lontar, menembang, serta 
pengetahuan sastra Bali lainnya.
 
Sidemen termasuk unik dibandingkan dengan desa-
desa lain di Bali terutama dalam hal menjaga tradisi 
tulis lontar. Ida Bagus Alit (48), seorang tokoh dari 
Geriya Menara, mengatakan bahwa rata-rata anak 
muda umur belasan di wilayah 
desanya bisa menulis lontar. 
Ketika ditemui di geriyanya, 
kedua anaknya, Ida Bagus Jagra 
Mahadewa (22) dan Ida Ayu 
Purnami Mahayuni (17) mahir 
menggoreskan pangutik (alat 
untuk menulis) di bilah-bilah 
daun lontar. Ida Bagus Alit juga 
menambahkan bahwa mereka 
seperti memiliki bakat alami. Keberadaan sekolah 
yang sejak tingkat SD hingga SMA/SMK yang 

memasukkan budaya 
lokal sebagai mulok 
bahasa Bali juga sangat 
berperan dalam hal 
tersebut. 
 
Balakangan ini kegiatan 
warga desa menulis 
di daun lontar sudah 
mengarah ke arah 

komersial. Tidak jarang datang permintaan untuk 
menyalin naskah lontar secara utuh. Biasanya 
yang disalin adalah lontar yang memuat kisah 
Ramayana maupun Mahabarata. Kisah-kisah yang 
lain juga banyak, tergantung pesanan. Dengan 
perkembangan pariwisata akhir-akhir ini, lontar 
juga menyasar dunia pariwisata. Lontar yang 
banyak diminati wisatawan, terutama wisatawan 
asing, adalah lukisan di daun lontar atau prasi. 
 
Selain tetap menjaga tradisi, warga Sidemen juga 
mendapatkan nilai ekonomis dari keahlian menulis 
pada daun lontar tersebut. Kelompok-kelompok 
penulis lontar tumbuh di Sidemen yang sekaligus 
menjawab bahwa tradisi tulis lontar belum punah. 
Tradisi tulis lontar masih ada di Bali. Sidemen 
merupakan sebuah desa yang menjaga tradisi tulis 
lontar di Bali. (I Made Sudiana) 

 
Sejak zaman dahulu (zaman kerajaan), Sidemen 
merupakan desa yang memiliki tradisi tulis lontar. 
Lontar merupakan sebutan khas Bali untuk 
sebuah teks yang ditulis tangan pada helai-helai 
daun lontar. Selain memiliki tradisi tulis lontar, 
Sidemen juga tempat menyimpan naskah lontar 
di Bali. Sejumlah geriya (rumah tempat tinggal 
golongan Brahmana) di Sidemen memiliki tempat 
penyimpanan lontar. Di Sidemen terdapat lima 
geria yang semuanya menyimpan atau memiliki 
naskah lontar. Kelima geria itu, yakni Geria Carik, 
Geria Ulah, Geria Sindhu, Geria Menara, dan Geria 
Punia. Sampai saat ini geria-geria tersebut masih 
menyimpan dan meneruskan tradisi keluarganya. 
Pada setiap geria ada saja anggota keluarga geria 
tersebut yang meneruskan tradisi ini. Tradisi tulis 
tidak hanya hidup dan berkembang di geria. Warga 
masyarakat umum di Sidemen juga meneruskan 
tradisi tulis lontar itu.
 
Sampai sekarang tradisi yang ada di Sidemen 
terus diusahakan berkelanjutan. Keberadaan SMA 
Negeri 1 Sidemen di wilayah Kecamatan Sidemen 
juga sangat mendukung Sidemen menjadi sebuah 
desa yang menjaga tradisinya. Keberadaan subak, 

tenun ikat, dan lontar 
di Sidemen telah 
menginspirasi tokoh 
masyarakat di sana 
untuk membuat 
sekolah yang 
bermuatan budaya 
lokal. 
 
Sebuah sekolah yang 

awalnya bernama SMA Sidemehan yang kemudian 
menjadi SMA Negeri 1 Sidemen melengkapi 
pelajaran ekstra yang berorientasi pada kearifan 
budaya lokal setempat. Sampai saat ini muatan 
lokal (mulok) SMA Negeri 1 Sidemen adalah  
subak, nenun (menenun), dan nyastra (sastra 
Bali). Untuk mulok subak,  siswa diperkenalkan 
dengan sistem operasional subak khususnya dalam 
penataan aliran air di sawah, penanaman padi, 
dan pelaksanaan sistem upacara yang berlaku di 
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Membaca puisi (poetry reading) adalah kegiatan 
membaca puisi di depan public (masyarakat). Di 
Indonesia, pembacaan puisi di depan public ini sudah 
populer sejak lama. Chairil Anwar adalah salah satu 
penyair yang sering membacakan puisi-puisinya. Tidak 
hanya di kalangan teman dekatnya, seperti Rivai Apin 
dan Arul Sani tetapi juga di mayarakat luas lainnya. 
Namun kegiatan pembacaan puisi ini semakin populer 
sejak dramawan dan penyair, W.S. Rendra kembali dari 
belajar seni teater di Amerika Serikat. Rendra telah 
memperkenalkan teknik membaca puisi yang baik 
dan benar. Sebagai seorang aktor kawakan, Rendra 
mampu membacakan puisi kepada khalayak ramai 
dengan begitu memikat. Puisi-puisi yang dibacakan 
oleh Rendra, menjadi sebuah pertunjukan yang sangat 
digemari oleh masyarakat. Tidaklah mengherankan 
jika pembacaan puisi yang diadakan oleh Rendra selalu 
dipenuhi penonton yang ingin menyaksikannya. Hingga 
ia mendapatkan gelar “Burung Merak” dari masyarakat 
karena kemampuannya berdeklamasi serta kemampuan 
olah vokalnya seperti “menyihir atau menghipnotis” 
penontonnya.

Selain, W.S. Rendra, penyair yang kerap kali mem-
bacakan puisi di depan public adalah Sutarji Calzoum 
Bachri, Taufik Ismail, Hamid Jabar, dan Remi Silado. 
Mereka memiliki keunikan dan kelebihannya dalam 
membaca puisi. Pembacaan puisi yang dilakukan oleh 
penyair-penyair ini pun mendapat sambutan yang  luar 
biasa dari masyarakat. Prinsip dasar yang menjadi syarat 
untuk tampil di depan public dalam membaca puisi 
telah mereka kuasai dengan baik dan benar, karena itu 
tidaklah mengherankan jika pembacaan puisi mereka 
selalu ditunggu-tunggu oleh penikmat seni pertunju-
kan dan sastra. Dalam tulisan ini, saya akan mencoba 
mengulas bagaimana teknik membaca pusi yang baik di 
depan public.

Membaca puisi terbagi menjadi dua, yaitu membaca 
puisi untuk diri sediri dan membaca puisi untuk orang 
lain. Membaca puisi untuk orang lain pada prinsipnya 
sama seperti mengkonkretkan puisi yang dibaca ke 
dalam bentuk audio maupun visual. Oleh karena itu, 
pembacaan puisi dapat juga disebut deklamasi. Dalam 
melakukan deklamasi, seorang pembaca berarti telah 
melakukan tiga proses, yakni puisi yang dibaca, pem-
baca dan pendengar.  

KIAT

Teknik Membaca Puisi

Membaca puisi adalah mengerahkan kemampuan 
memahami makna puisi (manafsirkan) dan meng-
kreasikan puisi tersebut dalam suara dan gerakan yang 
dituntut puisi tersebut. Pelafalan atau pengucapan, into-
nasi atau irama, mimik atau ekspresi, volume suara, dan 
kelancaran serta ketepatan dalam membaca merupakan 
bagian yang lekat dalam pembacaan puisi. Oleh karena 
itu dalam membaca puisi, saya mengisitilahkannya pen-
dekatan 3P, yakni Penafsiran, Penghayatan, dan Penam-
pilan. Berikut dijelaskan sekilas unsur-unsur tersebut: 

1. Penafsiran 
Langkah awal untuk memahami sebuah puisi, seorang 
pembaca puisi harus dapat menangkap diksi (pilihan 
kata), seperti simbol-simbol atau lambang-lambang 
dan bunyi akhir(rima) yang dipergunakan oleh penyair. 
Apabila seorang pembaca puisi salah dalam menafsir-
kan makna pilihan kata, rima, serta simbol/lambang, 
kita tentu bisa salah dalam memahami isinya. 

Dalam menafsirkan sebuah puisi yang perlu diingat 
adalah tidak setiap puisi dapat dibaca (dilisankan) tanpa 
menempatkan tanda tafsir pengucapannya terlebih 
dahulu. Adakalanya, Anda menemui deretan baris 
atau bait yang satu dengan yang lain memunyai jalinan 
pengucapan atau ada pula yang secara tertulis terpisah, 
sehingga perlu jeda. Bila Anda kurang tepat dalam 
memberi jeda, akan dapat mengaburkan maknanya. 
Seorang penyair memunyai beberapa kiat agar puisinya 
dapat dicerna atau dinikmati pembaca. Penyair kerap 
menampilkan gambar angan atau citraan dalam puisin-
ya. Melalui citraan, penikmat sajak memperoleh gam-
baran yang jelas, suasana khusus atau gambaran yang 
menghidupkan alam pikiran dan perasaan penyairnya.

Perhatikan kutipan sajak  Taufik Ismail berikut ini:

Beri Daku Sumba

Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang 
terbuka
Di mana matahari membusur api di atas sana
Rinduku pada Sumba adalah rindu peternak perjaka
Bilamana peluh dan tenaga tanpa dihitung harga

Tanah rumput, topi rumput, dan jerami bekas rum-
put

Oleh Daniel H.Jacob

hari, kata laman dan situs sering dipertukarkan 
dan mengacu pada hal yang sama meskipun 
sebenarnya berbeda. 

Kata situs diserap dari bahasa Belanda, situs, 
yang berasal dari bahasa Latin dengan kata yang 
sama, yang bermakna ‘tempat, posisi’. Semula 
kata situs sering digunakan dalam bidang 
arkeologi untuk merujuk ‘daerah tempat benda 
purbakala ditemukan’. Setelah itu,  pemakaiannya 
berkembang ke bidang teknologi informasi dan 
tidak tertutup kemungkinannya jika pada suatu 
saat juga digunakan dalam  bidang ilmu yang 
lain.

 Kata pos-el merupakan bentuk pendek 
dari  pos elektronik. Kata itu diserap dari bahasa 
Inggris, e-mail, yang merupakan bentuk pendek 
dari electronic mail. Pos-el ialah alat atau sistem 
untuk mengirim pesan secara elektronik, baik 
antarkomputer maupun ponsel dalam sebuah 
jejaring. Selain sebuah sistem, pos-el juga 
dapat bermakna ‘pesan yang dikirim atau 
diterima melalui sistem tersebut’. Contoh pos-
el adalah badan.bahasa@kemdikbud.go.id atau 
lustantini@yahoo.com.

Selain kata pos-el, ada juga kata surel, 
akronim dari surat elektronik. Kata itu juga 
merupakan padanan dari kata e-mail. Pada 

awalnya, e-mail memang dibuat untuk mengirim 
pesan pendek berupa teks. Akan tetapi, Sistem 
tersebut sekarang telah berkembang, tidak 
hanya pesan teks pendek yang dapat dikirim, 
tetapi juga dapat dilengkapi dengan dokumen, 
foto, gambar, bahkan program dengan batas 
ukuran tertentu. Dengan mempertimbangkan 
jenis isi pesan (yang tidak lagi hanya berupa 
teks) yang dapat dikirim, kata pos dianggap lebih 
lebih tepat daripada kata surat. Oleh karena itu, 
saat ini, lebih banyak yang menggunakan kata 
pos-el daripada kata sur-el. 

   
Pos-el belakangan ini menjadi salah satu alat 

komunikasi standar. Berjuta-juta pesan dikirim 
dan diterima melalui pos-el. Sistem itu memiliki 
keunggulan dalam hal kecepatan penyampaian 
pesan jika dibandingkan dengan cara yang biasa, 
seperti pos laut atau pos udara. Dengan pos-
el, kita dapat mengirim pesan dalam hitungan 
detik hingga sampai ke alamat yang dituju. Oleh 
karena itu, tidak mengherankan jika banyak  
orang sekarang ini  memilih menggunakan  
pos-el, bahkan  satu orang mungkin memiliki 
alamat pos-el lebih dari satu. Hal itu seakan 
menunjukkan bahwa semakin banyak alamat 
pos-el yang dimiliki, seseorang itu akan terlihat 
semakin canggih. Apakah Anda sudah memiliki 
alamat pos-el? (AB) 
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5. Kelancaran dan Kecepatan dalam Pembacaan 
Puisi

Kelancaran pembacaan puisi akan memudahkan atau 
membantu pendengar untuk menangkap makna puisi. 
Selain itu, kecepatan dalam pembacaan juga harus 
diperhatikan oleh seorang pembaca puisi. Dalam 
membaca puisi, jangan terlalu cepat karena akan sulit 
dipahami pendengar, tetapi juga jangan terlalu lambat 
karena akan membosankan pendengar.

 
Seorang pembaca puisi yang baik adalah pembaca yang 
mampu memperhatikan dengan benar semua unsur-un-
sur dalam pembacaan puisi. Pembaca seperti itu akan 
tampil baik karena mampu membaca puisi dengan lafal 
yang jelas, intonasi yang tepat, ekspresi yang sesuai 
dengan tuntutan kandungan puisi, volume suara yang 
proporsional, dan tempo yang tepat.

Bermain Drama memperkenalkan konsep, “Gerak 
Nurani”. Maksudnya, gerak-gerik tubuh itu harus sesuai 
berdasarkan penghayatan atas puisi yang dibacanya. 
Nurani itulah yang pada akhirnya menggerakan tubuh 
kita mengikuti penghayatan atas puisi yang dibaca.

 
4. Volume suara

Volume suara hendaknya disesuaikan kondisi, baik 
luasnya ruangan, banyaknya pendengar, maupun ket-
ersediaan pengeras suara. Dengan demikian, seorang 
pembaca juga perlu memperhatikan ruang. Apabila 
ruangannya sempit dan pendengarnya sedikit, maka 
suara tidak perlu terlalu keras. Pendengar akan menjadi 
terganggu apabila suaranya terlalu keras karena dapat 
memekakan telinga tetapi kalau terlalu pelan pun pen-
dengar tidak dapat menangkap isi puisi yang dibacakan. 
Oleh karena itu, seorang pembaca puisi yang baik dapat 
mengukur ruang dan menempatkan dirinya dengan 
tepat.

Kleneng genta, ringkik kuda, dan teriakan gembala
Berdirilah di pesisir, matahari kan terbit dari laut
Dan angin zat asam mulai dikipas dari sana

Dari  puisi di atas, dalam angan-angan pembaca muncul 
citraan penglihatan. Pembaca seolah melihat keinda-
han alam Sumba. Penyair dapat mendeskripsikan alam 
Sumba dengan sangat detail. Kita seakan dibawa ke 
alam indahnya Sumba dan semangat kerja keras pemu-
da-pemuda di sana. Seorang pembaca puisi yang baik 
harus dapat menampilkan deskripsi tersebut sehingga 
audiance (penonton) atau pendengar dapat mengima-
jinasikan atau membayangkan keindahan alam Sumba 
dan semngat anak-anak muda di sana.

Di samping citraan/imajinasi visual (yang menimbulkan 
pembaca seolah- olah dapat melihat sesuatu setelah 
membaca kata-kata tertentu), dari puisi di atas terdapat 
pula imajinasi lain, seperti imajinasi pendengaran (au-
ditory), imajinasi seolah mendengar kata-kata tertentu 
(articulatory), imajinasi seolah membau/mencium ses-
uatu (alfaktory), imajinasi seolah Anda seperti merasa 
nyaman dan kagum atas keindahan alam Sumba.

2. Penghayatan
Setelah Anda dapat menafsirkan puisi, baik dari pilihan 
kata (diksi), bunyi akhir (rima), maupun lambang-lam-
bang dalam puisi untuk mewujudkan keutuhan makna, 
tahap selanjutnya Anda dapat melakukan langkah 
parafrasa puisi, memberi tanda jeda, serta tekanan atau 
intonasinya. Sebagai seorang pembaca puisi, yang perlu 
diingat bahwa dalam mencoba menghayati sebuah 
puisi, seorang pembaca perlu memerhatikan judul puisi, 
arti kata, imajinasi, simbol, pigura bahasa, bunyi/rima, 
ritme/irama, serta tema puisi. Langkah ini sangat pent-
ing karena tanpa penjiwaan atau penghayatan yang kuat, 
puisi yang dibacakan seakan menjadi dangkal. 

3. Penampilan
Seorang pembaca puisi sudah tentu menjadi faktor yang 
dominan untuk menghidupkan sebuah puisi agar dapat 
dinikmati oleh audiance. Dengan demikian, seorang 
pembacalah yang menentukan apakah puisi itu bisa atau 
tidak untuk dinikmati. Puisi yang bagus tetapi menjadi 
tidak bermakna karena pembacanya kurang mengua-
sai atau sebaliknya, puisi yang kurang bagus pun bisa 
menjadi bagus di tangan seorang pembaca puisi yang 
handal. Oleh karena itu dalam penampilannya, seorang 
pembaca puisi harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pelafalan atau pengucapan
Seorang pembaca puisi harus menggunakan alat ucapn-
ya dengan maksimal. Oleh karena itu, seorang pembaca 
harus berlatih menggunakan alat ucap ini dengan baik 
untuk dapat mengapresiasikan puisi dengan benar. 
Pelafalan atau pengucapan harus sesuai dengan jiwa dan 

tema puisi. Artikulasinya harus jelas dan dapat didengar 
dengan baik oleh penoton (audiance).

 
2. Intonasi

Dari artikulasi dan pelafan yang baik, seorang pembaca  
dapat menemukan bagaimana menentukan intonasi dari 
puisi yang dibacanya, karena intonasi berkaitan dengan 
penyajian irama puisi. Selain itu, intonasi juga ber-
kaitan dengan keras lemahnya bunyi, tinggi rendahnya 
suara,dan cepat lambatnya pengucapan. Intonasi harus 
disesuaikan dengan isi puisi. Oleh karena itu, yang har-
us diperhatikan dalam menentukan intonasi pembacaan 
puisi ini, seseorang harus memperhatikan jenis-jenis 
tekanan, yaitu a)tekanan dinamik atau tekanan keras 
pada kata yang terpenting yang menjadi intisari kalimat 
atau intisari bait puisi, b) tekanan nada yakni tekanan 
tinggi rendah suara, dan c) tekanan tempo, yakni lambat 
cepatnya pengucapan kata atau kalimat.

 
3. Ekspresi

Setelah menafsirkan puisi, seorang pembaca puisi pun 
harus mengekresikan puisi tersebut ketika dibaca di 
depan public. Bagaimana caranya mengekpresikan 
sebuah puisi? Mimik atau ekspresi merupakan wujud 
penghayatan puisi yang dibaca. Mimik atau ekspresi 
wajah juga didukung gerak-gerik anggota tubuh. Ger-
ak-gerik tersebut harus sesuai dengan isi puisi. Mimik 
atau ekspresi yang tidak sesuai dengan isi puisi mem-
buat pembacaan puisi tidak mencapai penghayatan yang 
baik. Misalnya, puisi yang bertema gembira hendaknya 
dibaca dengan wajah gembira dan tidak dengan wajah 
yang sedih atau sebaliknya. Setelah sesuai dengan mim-
ik atau ekspresi wajah, sesuaikan dengan gerak tubuh. 
Gerak tubuh ini juga harus berguna untuk memperkuat 
dan mempertegas makna puisi. Setiap gerak harus ada 
motivasi dan alasan yang kuat. W.S Rendra dalam buku 
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kemahirannya dengan penuh perhatian. Gadis 
berzodiak Leo ini mengaku tak mendapat paksaan 
untuk menggeluti tulis-menulis aksara ini dari 
keluarganya, melainkan murni dari diri sendiri dan 
lingkungannya. Tak heran kalau Dayu Purnami 
kemudian mampu menjadi sosok yang lain 
dibandingkan remaja sebayanya. Ia menyabet 
juara lomba menulis aksara Bali di atas daun 
lontar se-Kabupaten Karangasem tahun 2012.
Di usia yang masih muda, ia sudah menjadi 
pegiat sastra seperti yang pernah dilakukan oleh 
leluhurnya dulu sebagai penyalin atau penulis teks. 
Ida Ayu Purnami Mahayuni lahir 11 Agustus 1995.

“Tidak boleh tergesa-gesa 

karena kalau salah akan 

fatal, tidak bisa dihapus.”

menulisi lontar  biasanya memakan waktu yang 
relatif lama sehingga membutuhkan kesabaran, 
ketekunan, dan kekuatan. 
“Menulis di atas lontar harus dengan perasaan 
yang tenang,” kata Dayu. “Tidak boleh tergesa-
gesa karena kalau salah akan fatal, tidak bisa 
dihapus.”
Guratan tulisan Dayu termasuk yang sangat 
indah, rapih, dan berkarakter. Apakah tulisan itu 
dipengaruhi oleh latar belakang kepribadiannya 
yang kalem, santun, dan menyukai seni? Yang 
pasti hanya kekaguman yang hadir saat melihat 
hasil karyanya.
Menulis dengan media daun lontar sudah 
menjadi hal biasa bagi dara berusia 17 tahun 
ini. Kemahirannya menulis aksara Bali didapat 
sejak di SMP Negeri 1 Sidemen, yang mempunyai 
pelajaran ekskul bermuatan lokal tentang sastra 
Bali. Ayahnya, Ida Bagus Alit,  juga ikut menempa 

SOSOK Dayu Purnami

Ketika kerajaan-kerajaan di Bali tenggelam pada paruh abad ke-20, tradisi ratusan tahun penyalinan teks 
naskah dengan media daun lontar tidak ikut terpuruk; tradisi itu tetap bertahan. Salah satu pusat penyal-
inan yang lestari hingga kini ada di kawasan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Di sanalah tradisi itu masih 
ditemukan dan terus dijalankan.

Di Sidemen, selain ada Desa Sidemen, ada juga 
Desa Sindu. Kedua desa itu bukan sekadar desa 
biasa, melainkan desa dengan masyarakat yang 
sangat dinamis yang mengikuti rentak kemajuan 
zaman. Tak heran kalau, di desa itu pula para 
remajanya selalu tampil tren dengan atribut-
atribut kekinian, seperti gaya berpakaian, tata 
rambut, dan cara bicara. Bedanya, para remaja di 
sana rata-rata sangat terampil menulis aksara Bali 
di atas media daun lontar, tidak terkecuali Dayu 
Purnami, remaja dari Desa Sindu.

Dayu Purnami atau lengkapnya Ida Ayu Purnami 
Mahayuni adalah salah satu bintang baru dalam 
pelestarian tradisi penyalinan itu.  Kemampuannya 
menguasai aksara Bali dan menuliskannya di atas 
daun lontar sungguh mumpuni. Jemari tangannya 
yang halus dan lentik sontak menjadi kuat dan 
berseni ketika sedang menulis. Pengutik (alat 
tulis berupa bilahan pisau khusus) yang berada 
di tangan kanannya seperti menari-nari di atas 
lempir daun lontar yang berada dalam genggaman 
di tangan kirinya. Guratan ujung pengutik yang 
digerakkannya mampu membentuk aksara Bali 
yang indah di atas tekstur daun lontar. Proses 

PENYALIN NASKAH LONTAR DARI SIDEMEN

“Menulis di atas lontar 

harus dengan perasaan 

yang tenang”
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Adakah Komik asli

WACANA 

I n d o n e s i a ?

Sudah beberapa tahun ini, kalau memiliki 
hobi menonton bioskop, kita akan menikmati 

sepak terjang tokoh-tokoh yang awalnya lebih 
dahulu kita kenal lewat komik. Sebagai film, kisah 
tokoh-tokoh tersebut  tidak kalah atau bahkan 
jauh lebih seru daripada komiknya; ada Tintin, 
Smurf, Spiderman, Superman, Avengers, dan 
baru-baru ini The Dark Knight Rises (Batman) 
menggemparkan dunia karena aksi penembakan 
di bioskop oleh seorang yang diduga sangat 
dipengaruhi oleh karakter Joker, tokoh lawan 
Batman. Kalau kita ingat lagi, di tahun 1980, John 
Lennon juga mati ditembak oleh seorang yang 
mengaku sebagai penggemar beratnya. Imajinasi, 
pemujaan, dan kenyataan mungkin bercampur 
aduk dalam diri para pembunuh psikopat itu. Saya 
tidak akan membicarakan tentang kondisi kejiwaan 
para pembunuh karena saya tidak memiliki 
kompetensi untuk membahasnya. Contoh tentang 
peristiwa-peristiwa  penembakan tadi saya angkat 
untuk menunjukkan bahwa pengaruh cerita atau 
tokoh, walaupun fiktif, terhadap pembaca atau 
penonton bisa sangat besar. 
Nilai-nilai yang melekat dalam cerita komik atau 
film bisa saja mempengaruhi kejiwaan dari si 
pemirsa. Bila komik atau film tersebut berasal 
dari luar, dibuat oleh seniman atau produsen 
luar, sangat masuk akal bila nilai-nilai yang 
dianutnyalah yang menjadi roh dari cerita komik 
tersebut. Dalam tulisan ini, saya hanya akan 
mencoba memberikan gambaran tentang komik 
Indonesia ketika bereaksi terhadap karya-karya 
komik dari luar yang saat ini sangat populer di 
Indonesia.

Pengalaman saya pribadi ketika membesarkan 
anak berumur 5 tahun juga menunjukkan betapa 
besar pengaruh komik yang dibaca dan film 
animasi yang ditonton terhadap perilaku dan 
cara berpikir seorang anak. Anak saya mengenal 
jenis-jenis masakan Jepang melalui komik Jepang. 

Kecerdasan (dan kejahilan) tokoh dalam komik 
diserap menjadi pengetahuan anak. Pemecahan 
masalah oleh tokoh dalam komik menjadi sumber 
masukan yang akan diingat si anak ketika 
menemui masalah dalam kehidupan nyata. Banyak 
komentar dari anak saya yang menanggapi 
peristiwa di sekitarnya berdasarkan kerangka pola 
pikir si tokoh dalam Manga. 
Manga (komik Jepang) memang mendominasi 

dunia sejak tahun 1980-an, termasuk Indonesia. 
Sejak sekitar tahun 1980-an akhir hingga saat 
ini, komik Jepang, Cina, dan Korea mendominasi 
pasar. Komik Eropa dan Amerika juga sempat 
digemari walaupun tidak sekuat komik Asia 
yang telah disebutkan tadi. Komik-komik asing 
diterjemahkan dari bahasa aslinya sehingga akses 
ke pembaca lokal menjadi sangat terbuka.

Harga buku juga relatif murah karena penerbit 
hanya membayar biaya film untuk proses cetak. 
Hal itu diperkuat lagi oleh adanya jaminan 
keberlangsungan dari suatu serial komik karena 
penerbit sudah secara sekaligus mendapatkan 
kopi film secara lengkap dari jilid satu hingga 
tamat. Di samping itu, popularitas dan promosi 
dari negara asal yang menjangkau hampir seluruh 
dunia memperkuat daya tembus komik ke (calon) 
pembaca.

Izinkan aku menjadi kaca mata kalian,
Untuk membantu melihat indahnya dunia ketika usia telah senja...
Ah, mungkin tidak! Tapi izinkan aku menjadi bola mata kalian..

Izinkan aku menjadi tongkat kayu kalian,
untuk menegakkan tulang yang mulai membungkuk

dan tubuh yang tak lagi kuat di topang saat nanti waktunya...
Ah, mungkin tidak! Aku lebih nyaman menjadi kaki-kaki kalian...

Izinkan aku menjadi alat bantu dengar kalian,
Ketika daun telinga sudah tak mamu menikmati kicau burung pagi...

Ah, mungkin tidak! Lebih nikmat bagiku menjadi daun telinga kalian...

Namun sekali lagi tidak!!!

Aku takkan menunggu lama...
Untuk merajut kasih dan mengeratkan cinta dengan kalian

Aku takkan menunggu hingga...
Kedua bola mata kalian sudah tak mampu menyapa kilauan mentari

Aku juga tak mampu melihat...
Ketika kaki-kaki kalian sudah tak bisa berjalan denganku lagi
Dan telinga-telinga kalian sudah tak bisa mendengar celotehku

Aku takkan menunggu hingga ia tiba...
Maka izinkan aku, membahagiakan kalian dengan semua upayaku

Ataukah menjadi mata, kaki, telinga, dan lebih dari itu...

Izinkan Aku...

SMA NEGERI 82 JAKARTA

CIPTA

Karya Dian Rizki Lestari
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cerita bergambar atau cergam). Saat ini, untuk 
menemukan cergam kita harus mencari kios-kios 
khusus atau memesan secara daring (on-line), 
melalui situs web (web-site). Komik lokal mulai 
sedikit menyubur di sekitar tahun 2010 dan 
seterusnya. Seri komik Lagak Jakarta karya Benny 
dan Mice, Kambing Jantan karya Raditya Dika, 
Anak Kos Dodol karya Dewi Rieka dan K. Jati, dan 
seri komik “101” dari penerbit Cendana dapat 
dikatakan memelopori komik-komik yang laku. 
Semua judul-judul komik tersebut mencerminkan 
lokalitas yang kuat. Sangat mungkin, faktor 
lokalitas menjadi salah satu yang penting. Selain 
menjadi strategi kebudayaan, lokalitas juga 
menjadi daya tarik karena permasalahan yang 
diangkat adalah permasalahan yang dihadapi 
pembaca sehari-hari. Pemahaman “lokalitas” ini 
juga bisa diartikan dalam tataran yang lebih kecil, 
misalnya antarkelas, antarkampung, antardaerah, 
dan seterusnya. Hal-hal yang memiliki kebedaan 
akan menjadi kekuatan.

Strategi memiliki lokalitas bukan saja diterapkan 
dalam komik, tetapi juga dapat diterapkan 
dalam bentuk-bentuk kesenian lain. Kita lihat 
saja contohnya pada festival musik, vokal, dan 
sebagainya. Karya yang “berbeda” dengan 
sekitarnya biasanya akan mendapatkan nilai lebih 
karena menunjukkan kreativitas dan memberikan 
daya tarik. Tentunya, keberbedaan ini juga 
tidak sekadar berbeda, harus diimbangi dengan 
kedalaman pengetahuan tentang bidang (seni) 

atau masalah yang diangkat sehingga diperoleh 
konsep yang kuat. 

Karya Benny dan Mice tentang kehidupan di 
Jakarta dibuat melalui proses riset yang medalam 
tentang perilaku dan keragaman warga Jakarta. 
Dengan dasar itu, mereka berdua menciptakan 
cergam yang unik, lucu, dan sangat dekat dengan 
realitas warga Jakarta. 

Contoh lainnya adalah karya-karya komik wayang 
di Indonesia. Komik wayang Indonesia ini sudah 
dibuat sejak tahun 1950-an, mungkin lebih dulu 
terbit daripada komik tentang Ramayana dan 
Mahabharata di India. Walaupun komik wayang 
Indonesia berdasarkan ajaran dan kebudayaan 
Hindu yang berasal dari India, tetapi tetap 
berbeda dengan komik wayang India. Perbedaan 
antara komik wayang India dan Indonesia 
selain dalam hal penggambaran kostum, juga 
pada interpretasi atas naskah Ramayana atau 
Mahabharata di dalamnya. 

Lokalitas dalam karya akan membuat kita 
“berbeda”, dan “keberbedaan” inilah kekuatan 
kita ketika kita harus bersaing dalam tataran 
antar bangsa. Dunia internasional akan lebih 
menghargai karya yang tidak mengekor pada 
karya bangsa lain. [Iwan Gunawan]

Pandawa Lima

Faktor-faktor tersebut menguntungkan bagi 
penerbit. Daya tembus ini sedemikian kuatnya 
sehingga saat ini bisa dikatakan kalau Manga 
menjadi begitu dominan di pasar komik Indonesia. 
Sebagian besar anak kecil Indonesia, sejak tahun 
1980-an akhir, lebih akrab dengan tokoh-tokoh 
dan cerita manga, daripada komik Indonesia. 
Pembaca menjadi lebih akrab pada bentuk-bentuk 

dan cara penggambaran yang khas Manga, baik 
visual maupun dialog-dialog dan ekspresi dari si 
tokoh. Lebih jauh lagi, keakraban itu bukan hanya 
pada lapisan luarnya saja, melainkan juga pada 
lapisan nilai. Dalam Manga, kita bisa mempelajari, 
misalnya, jenis-jenis makanan, jenis permainan, 
bagaimana tata cara dan hubungan keluarga di 
Jepang dan sebagainya. 

Sekilas, tampaknya, hal ini masalah yang remeh. 
Akan tetapi, apabila kita pikirkan lagi sebenarnya 
dalam kasus ini tersimpan masalah yang cukup 
serius. Komik dan media lain yang sifatnya 
penuturan (fiksi) akan lebih kuat menembus 
benak pembaca karena sifatnya yang menghibur 
sehingga pembaca suka cita membuka halaman 
demi halaman, ditambah lagi dengan faktor 
visualnya yang membantu proses komunikasi. 

Alangkah baiknya bila fiksi tersebut kita isi dengan 
sesuatu yang berakar dari kebudayaan sendiri. 
Pemahaman kebudayaan di sini bukan semata 
kesenian tradisi, atau bentuk-bentuk permukaan 
kesukuan saja tapi lebih kepada perilaku, situasi, 
dan kondisi sosial tempat si pembaca hidup.

Komik-komik terjemahan (Jepang, Cina, Korea, 
Amerika, atau Eropa), pada umumnya, secara 
langsung atau tidak langsung merefleksikan 
kehidupan dan budaya si pembuatnya. Secara 
sadar atau tidak, sedikit atau banyak, akan 
mempengaruhi mentalitas si pembaca. Tokoh-
tokoh semacam Superman, misalnya, sangat 
cocok dikembangkan di Amerika. Permasalahan 
yang ia hadapi sangat dekat dengan kehidupan 
masyarakat Amerika. Identitas Superman, yang 
sebenarnya seorang alien dari planet Krypton 

yang tinggal di Amerika, juga bisa menjadi model 
yang dipertimbangkan oleh masyarakat multikultur 
Amerika yang kebanyakan berlatar belakang kaum 
imigran dari berbagai negara di dunia. 

Sebagai bacaan pembanding, komik-komik 
luar tentu bisa sangat baik, tetapi apabila 
diimbangi dengan bacaan yang mengakar pada 
permasalahan lokal, si pembaca akan bisa 
menemukan nilai-nilai lokal yang masih bisa 
“dipelajari” dan dipahami melalui bacaan-bacaan 
komik yang “ringan” itu tadi. 

Permasalahan tersebut terjadi tentunya bukan 
salah pembaca atau konsumen semata. Mereka 
hanya membeli dan membaca buku komik yang 
tersedia dan mudah didapatkan di pasaran. 
Sementara yang terjadi adalah, toko-toko buku 
utama di Indonesia, 90 persen menawarkan komik 
terjemahan. Dalam kasus komik lokal sendiri 
banyak juga yang berorientasi pada komik asing, 
bukan hanya pada tampilan atau gaya gambarnya, 
bahkan pada latar, tokoh, dan permasalahan yang 
diangkat. Mungkin hal itu terjadi karena pada saat 
si komikus mengenal komik sudah tidak ditemukan 
lagi komik lokal di pasaran dan dia langsung 
mempelajari komik-komik terjemahan. Akibatnya, 
pemahamannya tentang komik dibingkai oleh 
wacana yang dibawa oleh komik-komik asing 
terjemahan tersebut. 

Komikus muda saat ini pada umumnya lahir 
dan mengalami masa anak-anak pada sekitar 
tahun 1980-an. Pada saat itu, yang disebut 
sebagai komik dalam pemahaman mereka 
adalah manga terjemahan karena memang itulah 
yang mendominasi pasar. Tidak heran apabila 
pemahaman tentang manga sangat melekat dalam 
benak mereka. 
Sejak tahun 1980-an, memang sangat sulit 
menemukan komik lokal (sering disebut juga 
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 Gemuruh ombak di pantai Atapupu kudengar 
begitu merdu bak nyanyian dewi laut. Panas yang 
menyengatpun kusambut dengan riang serasa 
elusan mesra nan hangat. Hatiku berbunga-bunga. 
Lama nian menunggu esok tiba. Detik demi detik 
berlalu dengan lambatnya. Seandainya saja aku 
bisa memotong waktu. Aku akan bertemu mama. 
Ya, setelah sepuluh tahun hamper tanpa harapan, 
hari indah itu akhirnya tiba. 
 Pasti mama masih secantik di foto. Rambut 
ikalnya semoga belum memutih. Bibir tipisnya yang 
manis selalu membuatku iri. Tetapi papa sering 
memuji mata lebarku secantik dia. Apakah dia bisa 
mengenaliku setelah sepuluh tahun berlalu tanpa 
sekalipun bertemu? Kucoba menyusun rangkaian 
kalimat yang indah untuk mengungkapkan betapa 
aku menyayangi dan merindukan sentuhan kasihnya 
di setiap detik dalam hidupku. Tetapi hatiku terlalu 
bahagia sampai aku tidak bisa berfikir lagi. Lebih 
baik aku tidak berbicara apapun. Akan ku cium dan 
ku peluk erat sepanjang waktu yang ada. Ah, baru 
membayangkan saja airmataku sudah mengalir.
Seharian itu aku tidak ingin mengerjakan apapun. 
Impian dan lamunan bahagianya dalam dekapan 
mama menyita seluruh waktuku. Mama Sofi yang 
hanya kukenal dari foto. Mama yang dulu pernah 
kubenci karena tidak pernah melengkapi hidup 
papa dan aku.
 “Mama pasti sangat merindukanmu juga, 
Leoni.” Kata papa ketika suatu hari aku mengeluh 
untuk kesekian kalinya.
 “Leoni…” Papa menyisir rambutku yang 
panjang dan mengepangnya. Oma Bertha sudah 
tidak pernah lagi menyisir rambutku karena 
tangan tuanya selalu gemetar. Kalau mama yang 
mengerjakan pasti hasilnya akan lebih rapi dan 
lebih bagus seperti teman-temanku yang lain. 
Inipun selalu menjadi keluhanku.
 “Kau sudah kelas enam sekarang, sudah besar 
dan pintar. Di sekolah pernah membaca atlas, kan 
?”
 “Hmm.” Aku hanya menggumam tanpa 
semangat.
 “Pulau Timor terbagi menjadi dua Negara, kan 
?”
Kali ini aku hanya mengangguk tanpa suara.
 “Negara apa coba?” Kembali papa bertanya.
 “Semua juga tahu, Indonesia dan Timor Leste.” 
Kenapa papa tiba-tiba ingin menguji IPS ku?
Kuambil sisir di tangan papa. Kurapikan sendiri 
ujung rambutku. Kubuka laci meja. Di mana 
gerangan pita yang hijau muda? Oh, ini dia di 
depan kaca.
 “Kau tahu tidak kalau mama ada di Timor 
Leste?”
Ikatan pitaku yang belum selesai kubiarkan terlepas 

begitu saja. Seakan tak percaya aku mendengarnya. 
Papa keluar. Aku mengejarnya dan ikut duduk 
di dipan bambu di belakang rumah. Di kejauhan 
tampak burung camar di atas laut. Terbang ... 
melayang ... naik ... dan turun menukik ke dalam 
air berebut ikan.
 “Pa…” Aku berharap dia mau bercerita lebih 
banyak.
 “Waktu itu kau baru berumur satu tahun. Suatu 
hari mama sakit. Dia demam tinggi. Beberapa kali 
papa ajak ke dokter tetapi tidak ada perubahan. 
Setelah dua minggu mama makin parah. Dia bahkan 
tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kemudian 
Oma Debora dan Mama Voni, adik mama, dating 
menjemput. Mereka ajak mama pulang ke Kairabe 
untuk berobat. Oma Debora dan saudara-saudara 
mama tinggal di sana”
 Kairabe? Aku pernah melihatnya di atlas. Ya 
Tuhan, tempat itu bahkan tidak sampai seratus 
kilometer jauhnya dari Atapupu.
 “Sedekat itukah mama selama ini?”
Papa hanya mengangguk.
 “Tetapi sepuluh tahun, Pa…?”
 “Ya Leoni, begitu dekat, tapi tak tergapai”
Mata papa menerawang jauh. Baru sekarang 
aku menyadari ternyata selama ini papa juga 
memendam kepedihan yang dalam. Mungkin aku 
terlalu menganggap diri paling menderita di dunia. 
Ah, papa ... maafkan Leoni.
 “Ketika keadaan politik makin memburuk, papa 
bermaksud mengajak mama pulang. Tetapi kondisi 
mama tidak memungkinkan untuk bepergian. 
Sementara papa juga tidak mungkin meninggalkan 
Oma Bertha sendirian di Umarese. Akhirnya papa 
ajak kau pulang dulu, dan berharap kalau mama 
sudah membaik kita jemput. Ternyata keadaan 
tidak juga berubah. Situasi yang kacau memaksa 
kita pindah ke Atapupu. Kemudian Timor Leste 
memisahkan diri. Kita pun tidak bisa bertemu 
mama lagi.”
Mutiara bening tampak menggenang di matanya. 
Aku tidak pernah melihat papa tampak sesedih saat 
itu.
 “Tidak pernah ada kabar, Pa?”
 “Tidak. Mereka tidak tahu kita pindah ke 
Atapupu. Papa juga tidak pernah bertemu saudara 
atau kenalan yang pernah ke Kairabe.”
Kupeluk papa. Aku ingin menghiburnya seperti dia 
menghiburku di saat aku sedih.
 “Tapi papa yakin Leoni, mama tetap menyayangi 
dan merindukan kita.”
 Aku sungguh tidak bisa mengerti, mengapa 
dengan kulit yang sama hitam, rambut yang sama 
ikal bahkan darah Timor yang sama mengalir 
di badan ini, kami harus berbeda. Aku dan papa 
disebut orang Indonesia, sementara Oma Debora, 

CIPTA

Kutitip Serpih Hatiku

di Mato A’in
Karya: Gusti Ngurah Arya Bayu Permadi

Pasti mama masih secantik di foto. Rambut ikalnya semoga 
belum memutih. Bibir tipisnya yang manis selalu membuatku iri. 
Tetapi papa sering memuji mata lebarku secantik dia. Apakah 
dia bisa mengenaliku setelah sepuluh tahun berlalu tanpa sekalipun 
bertemu?
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Selalu kusyukuri limpahan kasih tulus dari orang-
orang di sekitarku, mamaku yang makin uzur, Voni 
dan anak-anakku, bahkan Dena, anak manis yang 
sama sekali tidak punya hubungan darah denganku. 
Tetapi mengapa sulit sekali menutup luka hati ini? 
Kenangan yang datang di setiap malamku selalu 
membuat luka berdarah kembali.
 “Mama Sofi pasti kangen Leonora ya?” 
Tanpa kusadari Dena sudah ada di sampingku. Dia 
mengambil foto ditanganku.
 “Ya, Dena. Mama sangat kangen.”
 ”Dena juga kangen Mama Regina”
Aku memeluk gadis malang itu. Ibunya meninggal 
lima tahun lalu karena malaria. Itu sebabnya dia 
begitu manja padaku. Dia masih memerlukan 
kasih sayang ibu, dan dia mendapatkannya dariku. 
Itu sebabnya Theo, ayahnya, memintaku menjadi 
istrinya. Mama dan Voni sudah setuju bahkan selalu 
mendesak supaya aku menerima Theo. Tetapi hal 
itu jusru membuatku sedih. Mungkin Ferdinan juga 
sudah menikah lagi dan Leonora tinggal dengan ibu 
tiri. Bisakah dia merawat dan menyayangi Leoni-ku 
dengan tulus dan sepenuh hati?
 “Terima saja Theo, dia lelaki yang baik. 
Lupakan Ferdinand dan Leonora.” Kata Voni, adik 
perempuanku satu-satunya.
 ”Voni! Mengapa kau menyuruhku melupakan 
suami dan anakku sendiri?!” 
Aku menjerit. Voni tergagap.
 “Maaf Kak, maksudku tidak mungkin kita 
bertemu mereka lagi. Sudah sepuluh tahun. Terlalu 
lama kau menyia-nyiakan hidupmu.” Dia meralat 
ucapannya.
 “Voni, jangan putuskan harapanku. Kau tahu? 
Aku hidup karena harapan itu.
Kalau tidak penyakit ini sudah lama membunuhku.” 
Kugigit bibirku keras-keras, menahan air mata dan 
perihnya hati. Mencoba menunjukan ketegaran hati 
yang sebenarnya kian hari kian rapuh.
 Keluargaku sudah melimpahkan kasih sayang 
dan perhatian yang luar biasa selama sepuluh 
tahun ini. Aku tidak boleh mengecewakan mereka. 
Kucoba menyembunyikan kepedihan jiwaku, bahkan 
penyakit yang makin lama makin memakan tubuh 
dan tulang-tulangku, yang membuatku hampir tak 
mampu menggerakkan kaki bila rasa nyeri dan 
sakit yang luar biasa itu datang, mereka tidak boleh 
tahu. Mereka terlalu menyayangiku. Aku tidak ingin 
mereka terlalu khawatir.
 “Mama Sofi mau Dena pijit kaki Mama?”
Aku tersadar dari lamunan, tanpa menunggu 
jawabanku tangan kecilnya sudah memijit-mijit 
kakiku. Ah, anak yang manis. Kupejamkan mata. 
Kubayangkan itu tangan Leoni. 
 “Leoni, ayo cepat. Bilang Oma Bertha kita mau 
berangkat.” 

Leoni mencari neneknya yang sudah menunggu di 
depan rumah, menciumnya dan bergegas naik ke 
sepeda motor yang sudah siap berangkat.
 “Hati-hati di jalan. Sampaikan pada Mama Sofi 
kalau Oma sangat rindu.” 
Bertha melambai pada anak dan cucunya yang 
segera menghilang di kelokan jalan.
 Leoni merasa sepeda motor yang di pinjam 
ayahnya dari om Manopo, pemilik perahu yang di 
pakai melaut setiap hari, tidak bisa berlari kencang.
 “Ayo cepat Pa. Mama dah tunggu kita.” Leoni 
menepuk bahu ayahnya dari belakang.
 “Ya, ya, sabar Leoni. Mama tidak akan pergi. 
Pasti akan tunggu kita.”
 “Masih jauh, Pa?”
 “Sudah dekat.”
Leoni merasa hatinya sudah melesat terbang ke 
Jembatan Mato A’in. Dilihatnya Mama Sofi yang 
tersenyum dan dia segera menghambur ke pelukan 
ibu yang sangat dirindukannya.
 Tiba-tiba orang-orang berteriak. Leoni 
mendengar suara benturan yang sangat keras. 
Sesaat semua terasa gelap. Lalu dilihatnya orang 
banyak mengerumuninya.
 “Papa! Papaaaa!” Leoni histeris. Tampak 
ayahnya tergeletak di jalan.
 “Leoni ... anakku, di mana dia?” Leoni beringsut 
mendekati ayahnya.
 “Papaaa..” Dia memeluk ayahnya tanpa perduli 
baju kuningnya berlumur darah.
 “Pak, tolong anak saya”
Seorang berseragam polisi duduk di sampingnya.
 “Dia tidak apa-apa, hanya lecet sedikit. Tapi 
bapak harus ke rumah sakit.”
 “Tolong, anak saya harus ke Jembatan Mato 
A’in sekarang. Dia akan bertemu ibunya di sana. 
Tolong dia, pak. Hanya ini kesempatannya setelah 
sepuluh tahun menunggu. Saya mohon, tolong 
antar dia ke sana.”
Terlihat ayahnya semakin lemah. Leoni bingung.
 “Leoni, berangkat sekarang juga, nak. Jangan 
buang waktumu. Kamu sudah terlambat lima 
menit. Jangan khawatirkan papa. Kasihan mama 
menunggu.”
Masih dalam keadaan bingung, Leoni menurut saja 
ketika polisi itu membawanya ke perbatasan.
 Sepeda motor melaju kencang. Leoni 
berpegangan erat. Air mata membanjir membasahi 
wajahnya. Terlihat orang ramai di depan. Mungkin 
itu perbatasan. Mungkin itu Jembatan Mato A’in 
yang akan mempertemukan dia dan ibunya.
 Polisi yang baik hati itu menyuruhnya segera 
bergabung dengan orang ramai. Terlihat banyak 
petugas berseragam militer.
 “Jangan takut, cari ibumu. Pasti dia ada di 
sana. Bapak tunggu kau di sini.”

Mama Voni, bahkan Mama Sofi, ibuku sendiri, 
disebut orang Timor Leste.
 Sungguh aku iri dengan ikan-ikan berenang 
di lautan dengan bebasnya, mereka ikan-ikan 
Lautan Timor. Aku iri dengan burung-burung yang 
terbang dengan riangnya. Mereka tidak dibedakan 
karena mereka memang tidak berbeda. Mereka 
burung-burung Timor. Aku benar-benar tidak bisa 
memahami mengapa Pulau Timorku yang mungil 
nan cantik ini harus terbelah, beribu keluarga harus 
terpisah, beribu hati harus terpecah.
 “Kenapa kita tidak coba mencari mama di 
Kairabe, Pa?”
 “Perbatasan nak, tidak akan bisa dilewati 
begitu saja.”
 “Apakah perbatasan itu bertembok sangat 
tinggi dan tidak berpintu sehingga tidak bisa 
dilewati?”
 “Tidak Leoni, bukan begitu. Kita harus punya 
paspor untuk bisa melewati perbatasan. Kalau 
tidak, penjaga tidak akan mengizinkan kita lewat.”
Lalu mengapa Papa tidak membeli paspor?”
 “Leoni, paspor tidak perlu dibeli, tetapi untuk 
mengurus pembuatannya perlu biaya  mahal. Dan 
papa belum mampu mengumpulkan uang sebanyak 
itu.”
 Aku menyadari hasil yang didapat papa ketika 
melaut dengan teman-temannya tidak terlalu 
banyak, hanya cukup untuk makan saja. Mungkin 
kalau kami punya perahu sendiri, seperti yang 
selama ini papa inginkan, keadaan akan berbeda. 
Tapi kapan? Belum lagi pada musim angin seperti 
sekarang, ombak yang tidak lagi ramah membuat 
nelayan tidak setiap hari dapat turun melaut. 
Kadang papa bersikeras, tapi Oma Bertha dan aku 
melarangnya. Taku tak ingin kehilangan papaku. 
Aku tak ingin seperti Alvon, temanku yang setiap 
hari merenung di dermaga menunggu ayahnya 
yang tak kunjung kembali.
 “Tetapi kita masih bisa bertemu mama kan, 
Pa?” bisikku penuh harap.
 ”Berdoa nak, berdoa. Papa akan bekerja keras 
supaya bisa mengumpulkan uang banyak, supaya 
bisa membuat paspor, supaya bisa bertemu mama.”
 Angin masih bertiup mendorong gelombang, 
burung camar masih berterbangan di atas ombak. 
Aku menangis dalam diam.
 Sampai minggu lalu, ketika papa pulang 
dengan wajah bersinar cerah. Tampak semangat 
hidupnya kembali bangkit. Dia membawa kabar 
gembira yang kebahagiaannya memenuhi siang 
dan malamku sampai hari ini.
 “Leoni, minggu depan kita akan bertemu 
mama” katanya sambil mengguncang bahuku. Aku 
menatapnya dengan rasa tak percaya. 
 ”Kita akan ke Timor Leste? Papa sudah punya 

paspor?”
 “Tidak Leoni, tidak perlu paspor. Kita tidak ke- 
Timor Leste” Aku masih tidak mengerti. Apakah 
mama akan datang ke Atapupu?
 “Kita akan bertemu mama di Mao A’in, 
Jembatan Air Mata, di perbatasan. Tanpa paspor. 
Kita boleh bertemu di sana empat puluh lima 
menit.”
 “Hanya empat puluh lima menit, Pa? Sepuluh 
tahun hanya di ganti empat puluh lima menit?”
 “Leoni, itu berkah yang luar bias bagi kita. 
Jangan di lewatkan”
 “Apakah mama pasti ada di sana?” Sejenak 
papa ragu.
 “Pasti. Papa yakin diapun merindukan kita. 
Mama pasti ada di sana” Katanya kemudian 
mencoba meyakinkan aku.
 Itulah yang membuat hari-hariku menjadi 
begitu indah. Masa penantian yang panjang tapi 
penuh harapan yang melangit. Oma Bertha pun 
ikut gembira meski tahu tidak mungkin bisa ikut 
pergi ke perbatasan karena usia tuanya.
 ”Pakaikan kalung ini supaya Sofira mudah 
mengenali anaknya nanti.” Kudengar Oma Bertha 
dan papa berbincang satu sore. Aku bergegas datang 
ketika Oma Bertha memanggil. Kulihat kalung kulit 
hitam dengan medalion perak berbentuk huruf latin 
berbunyi ‘Leonora’, namaku.
 “Memang agak kekecilan,” kata Oma meminta 
aku mencoba kalung itu pas-pasan di leherku. 
 “Pakai bajumu yang kuning muda. Lehernya 
yang agak terbuka membuat kalungmu terlihat 
jelas.” Kata Oma.
Kuraba medallion peraknya. Inikah yang akan 
membuatku bertemu mama? 
   *
 Kuusap foto usang itu. Seorang balita mungil 
bermata lebar. Matanya mataku, tetapi hidung 
mancungnya, itu milik Ferdinand, papanya. Leonora-
ku yang cantik, seberapa besar kau sekarang? 
Pasti kau sudah tumbuh tinggi seperti Dena, anak 
tetangga sebelah yang sering datang mengisi hari-
hari sepiku. Hari-hari hampa selama sepuluh tahun 
yang kurasakan seperti seribu tahun. Adakah derita 
yang lebih pedih daripada hancurnya hati seorang 
ibu yang kehilangan anaknya?
 Aku sudah lelah dengan berjuta doa yang tak 
pernah terjawab. Aku bahkan tak tahu apakah aku 
masih perlu berharap untuk bertemu, atau minta 
segera di panggil pulang ke rumah Tuhan, untuk 
mengakhiri derita yang kurasa tak bertepi. Tak 
ingin kusalahkan siapapun, tapi sungguh tidak adil 
memutuskan beribu untaian kasih demi sebuah 
tapal batas, menghancurkan dan membiarkannya 
hanyut di sungai airmata yang tak akan pernah 
mengering.
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Karya Mutia Sukma
Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta

aku membaca jejak sidartha
di antara pekat hitam batu-batu

langit mengirim tangkai-tangkainya
mengering di tubuh kami

yang basah
riuh perjalanan pun menjadi

relief baru yang memahat
cadas tua penangkas waktu

berlompatan mengirim kisah-kisah lalu
yang diceritakan padaku
dikurung candi tanggal

kutemukan dirimu tetap di situ
  ;sidartha

memetik daun-daun doa
yang tangkainya telah jatuh 

di tubuhmu

untukku padamu
yang tetap di situ

CIPTA
Leoni berlari ke Jembatan Mato A’in, jembatan air 
mata. Ratusan orang berdesak-desakan. Mereka 
tidak mencari orang Indonesia ataupun Timor 
Leste. Mereka hanya mencari ayah, ibu, kakak, atau 
adiknya yang terpisah selama sepuluh tahun. Mereka 
mencari kebahagiaan yang selama ini terenggut. 
Ratusan orang saling berpelukan, bertangis-
tangisan. Melepas kerinduan yang dalam setelah 
sepuluh tahun berpisah. Leoni ikut berdesakan. Dia 
memegang medalionnya, satu-satunya benda yang 
akan membuat ibunya mengenalinya.
 “Mama Sofi! Mama Sofira!” Dia berteriak 
berkeliling mencari ibunya. Tetapi teriakannya 
tenggelam dalam jerit tangis bahagia orang di 
sekitarnya.
 “Mama Sofi, Mama di mana? Ini Leoni, Ma ...” 
Sampai akhirnya tak mampu lagi dia berteriak 
memanggil nama ibunya. Leoni duduk di tepi 
pagar jembatan. Menangis tanpa ada seorangpun 
memperhatikannya. Semua tenggelam dalam 
kebahagiaan mereka sendiri. Tak ada seorangpun 
yang mau berbagi.
 Sementara di sisi lain seorang wanita memegang 
foto usang. Foto bayi cantik bermata lebar. Anak 
kakak perempuannya. Kakak kesayangannya yang 
meningal tadi malam, tanpa sempat mendengar 
kabar gembira yang di bawanya. Tanpa sempat 
tahu bahwa harapan untuk bertemu anaknya sudah 
terjawab. Dia mencari iparnya yang diharapkan 
akan datang pula ke jembatan ini dengan anaknya. 
Tapi dia tidak bertemu bahkan sampai waktu yang 
hanya empat puluh lima menit itu berlalu.
 Perbatasan kembali sunyi. Air mata masih 
membasahi wajah Leoni. Hatinya hancur 
berserakan dan hanyut bersama derasnya aliran 
sungai menuju muara. Seserpih hatinya tertinggal 
dipagar jembatan Mato A’in.

SMA NEGERI 1 MELAYA
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itu hari cerah sehingga jalanan kering. Hanya itu 
keuntungan yang kami dapat. 

  Ketika hendak pulang, keadaannya jauh 
berbeda. Siang sampai sore hujan datang 
menerjang. Akibatnya, jalan yang kadang-kadang 
tengahnya “dibeton” tanah itu jadi sangat licin. 
Satu orang di antara kami pun mengajak menginap 
di rumah penduduk di dusun Gita Jaya saja karena 
ketakutan membayangkan perjalanan yang sangat 
mengerikan. Akan tetapi, karena perjalanan tugas 
masih jauh dari selesai, kami pun harus pulang dari 
Dusun Gita Jaya dengan berbasah-basah penuh 
cemas. Perjalanan pulang sungguh menjadi mimpi 
buruk yang menjadi kenyataan.

 Pada hari berikutnya setelah bercakap-cakap 
dengan Kepala Desa Suruh Tembawang, kami 
jadi tahu ternyata bukan hanya kami yang takut. 
Kepala Desa Suruh Tembawang pun mengaku takut 
dan belum pernah pergi ke Dusun Gita Jaya dan 
sekitarnya dengan naik sepeda motor. Kepala desa 
yang relatif masih muda (kira-kira umurnya kepala 
empat) itu memilih berjalan kaki meskipun capek. 
Kami semakin lemas mendengarnya.

           ***
 
 Oh, ya, kami lupa bercerita tentang Desa Suruh 
Tembawang. Desa ini didiami oleh beragam suku/
subsuku. Ada 15 orang suku Melayu (Melayu asli 
maupun mualaf Muslim dan mengaku dirinya etnik 
Melayu), 3 orang etnik Bugis, 2 orang etnik Jawa, 
1 orang Cina, 1 orang Batak, dan selebihnya orang 
Dayak (Dayak Bidayuh). Terbayang ‘kan betapa 
minimalisnya desa itu.

Suku Dayak yang tinggal di daerah perbatasan 
Entikong-Malaysia terbagi menjadi dua bagian, 
yaitu suku Dayak Bidayuh dan suku Dayak Iban. 
Suku Dayak Iban banyak berdiam di Serawak, 
Malaysia, sedangkan suku Dayak Bidayuh sebagian 
berada di wilayah Sanggau dan bermukim di 
sepanjang Sungai Sekayam dan anak Sungai 
Sekayam. Suku Dayak Bidayuh yang ada di Desa 
Suruh Tembawang terdiri atas lima subsuku lagi, 
yaitu sub-subsuku Dayak Sikukung, Dayak Badat, 
Dayak Gun, Sekajang, dan Dayak Mugut.
Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi 

(menurut pengakuan penduduk) ialah bahasa 
Begais. Menurut pengakuan mereka, walaupun 
mereka terpencar di dua kabupaten yang berbeda 
dan negara yang berbeda mereka berasal dari satu 
nenek moyang yang sama
 
 Subsuku Dayak Badat bermukim di dua dusun, 
yaitu Badat Lama yang berada di puncak gunung 
dan Badat Baru yang berada di lereng gunung. 
Selain itu, subsuku Dayak Badat juga bermukim 
di wilayah Serawak. Menurut pengakuan mereka, 
subsuku Dayak Badat yang bermukim di wilayah 
Serawak dan di wilayah Kecamatan Entikong berasal 
dari satu nenek moyang yang sama. Menurut 
pengakuan penduduk, bahasa yang digunakan oleh 
subsuku Dayak Badat ialah Bahasa Ais.
 
 Subsuku Dayak Gun bermukim di Serawak serta 
di dua dusun di Suruh Tembawang, yaitu di Gun 
Jemak dan Gun Tembawang. Selain itu, subsuku 
Dayak Gun juga bermukim di Serawak. Penduduk 
sub suku ini di wilayah Serawak banyak yang tinggal 
ek/subdialek yang dipahami keduanya sebagai alat 
komunikasi, yaitu bahasa Indonesia  atau bahasa/
dialek/subdialek salah satu subsuku. Misalnya, 
orang subsuku Sungkung (penutur bahasa Begais) 
bertemu dengan orang subsuku Badat (penutur 
bahasa Ais) mereka menggunakan bahasa Begais 
atau bahasa Ais atau bahasa Indonesia.
 
Masih banyak penduduk yang belum menguasai 
bahasa Indonesia, terutama di dusun-dusun yang 
jarang dikunjungi oleh pejabat atau orang luar 
desa, yaitu Dusun-Dusun Pool, Senutul, Gita Jaya, 
Badat I, Badat II, Sekajang, Gun Jemak, dan 
Gun Tembawang. Sekolah dan gereja merupakan 
lembaga sangat penting yang meningkatkan 
kemampuan warga desa dalam berbahasa 
Indonesia karena bahasa pengantarnya bahasa 
Indonesia. Pengakuan mereka kepada kami, secara 
umum, mereka masih setia kepada bahasa daerah 
setempat, bahasa Indonesia, dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
Dari perjalanan bahasa ke daerah perbatasan, 
kami dapat tahu bahwa saudara-saudara kita di 
sana perlu perhatian yang nyata. Kesejahteraan 
dalam kehidupan mereka menjadi suatu yang 
harus diwujudkan sehingga rasa cinta kepada 
nusa, bangsa, dan bahasa Indonesia bukan pada 
taraf “masih setia”, melainkan “tetap setia” sampai 
kapan pun. Karena sesungguhnya ada kejujuran di 
hati kecil mereka: “Indonesia tetap tanah air beta”. 
(MN dan TD)

 Jalannya sudah bagus dan mulus, hanya 
sekitar 2 km jalan yang rusak. Setelah singgah 
dan menginap satu malam di Entikong untuk 
mencari data di instansi pemerintah setempat dan 
bertemu dengan Kepala Desa Suruh Tembawang 
yang kebetulan sedang berada di Entikong, kami 
meneruskan petualangan kami ke Desa Suruh 
Tembawang dengan menyusuri sungai Sekayam 
dengan kapal kecil bermesin 18 PK (kami ragu 
apakah 15, 16, atau 18 PK). Orang Samarinda, 
Kaltim, menyebut kapal kecil itu dengan kapal 
ketinting. 
 

 Jarak Entikong—Suruh Tembawang sejauh 42 
km kami tempuh selama kira-kira 5 jam. Menurut 
cerita seorang penduduk yang kami tanyai, lama 
perjalanan dari Entikong ke Suruh Tembawang tidak 

menentu tergantung 
kondisi air. Kata orang 
itu, kalau air sungai  
surut karena lama tidak 
hujan, perjalanan bisa 
tambah lama karena 
ada tempat-tempat 
yang dangkal sehingga 
kapal tak dapat 

berjalan. Wah, payah sekali, nih. Berat ternyata 
perjalanan menuju daerah perbatasan.  Adakalanya 

JELAJAH
Mengintip 
“Nafas” 
Indonesia di Entikong…

masih terasa degupnya di sana

Perjalanan kami bermobil dari Pontianak ke Kecamatan 
Entikong, perbatasan dengan Malaysia,  sejauh 317 km 
memakan waktu kira-kira 5 jam. 

orang yang melakukan perjalanan Entikong—Suruh 
Tembawang harus bermalam di tengah jalan karena 
banyak dan jauhnya air sungai yang membuatnya 
dangkal. Perjalanan kami pun ternyata demikian, 
sempat tersendat. Beberapa kali kami turun kapal 
untuk turut mendorong kapal yang tak dapat 
bergerak karena dangkalnya sungai. Duh, capeknya 
bukan main, mana panas, di tengah hutan pula. Ada 
rasa takut juga menyergap perasaan. Bagaimana 
kalau mesin kapal mati?
 
 Setiba di Desa Suruh Tembawang kami 
menginap di rumah Pak Darius di Dusun Kebak 
Raya. Kami melakukan pengumpulan data di desa 
ini selama tiga hari. Pagi hari, setelah mengambil 
data di SMPN 2 Entikong, Desa Suruh Tembawang, 
tempat anak-anak semua dusun bersekolah, kami 
langsung berangkat ke Dusun Gita Jaya dengan 
naik ojek sepeda motor untuk mengumpulkan data. 
Inilah perjalanan yang sungguh sangat mengerikan. 
Kami melewati jalan selebar kira-kira dua meter di 
bukit yang naik turun yang kadang-kadang sangat 
curam dengan kiri atau kanan jalan adalah jurang 
tanpa pagar. Keselamatan dan nyawa kami semua 
berada di tangan pengemudi ojeg. Kami tak berani 
sekali pun menengok ke samping karena yang akan 
tampak adalah jurang menganga yang dalam. Gila! 
Nafas kami serasa putus melintasi jalan ini. Ketika 
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merasa menjadi bagian dari kumpulan orang-
orang penting yang kelak akan menjadikan 
Indonesia sebagai bangsa yang besar dan disegani 
di dunia.

Perjalanan ke TMII ditempuh dalam waktu 
sekitar 30 menit. Kami langsung menuju anjungan  
Sumatera Barat. Pukul 15.00, kami menginjakkan 
kaki di halaman anjungan Sumatera Barat. Suara 
musik yang mengalun dari talempong, alat musik 
khas Sumatera Barat, dan tarian selamat datang 
yang dibawakan oleh para bujang dan daro 
menyambut kedatangan kami.

Sebelum masuk ke rumah gadang, kami terlebih 
dulu disambut dengan pantun oleh seorang tetua 
adat yang sudah mengalihbahasakan pantun 
tersebut ke dalam  bahasa Inggris dengan maksud 
agar isi pantun tersebut dapat dimengerti oleh para 
delegasi. Setelah berbalas pantun, kami diizinkan 
memasuki rumah gadang yang menjadi fasilitas 
peraga di anjungan itu. Saat memasuki pintu rumah 
gadang tersebut, saya sangat takjub sekali karena 
ada seorang ibu yang usianya sudah lebih dari 
setengah baya bertugas sebagai  pemandu wisata. 
Ia menjelaskan dengan fasih dalam bahasa Inggris 
yang jenaka bercampur logat minang tentang 

anjungan milik Provinsi Sumatera Barat itu.

Ibu tersebut menjelaskan bahwa di dalam 
kompleks anjungan Sumatera Barat terdapat lima 
bangunan adat, yaitu: rumah gadang, balai adat, 
lumbung padi/rangkiang, surau, dan sebuah rumah 
adat Pulau Mentawai. Selain itu, terdapat juga 
bangunan pendukung seperti toko cinderamata, 
kantor administrasi, panggung pertunjukkan, dan 
rumah makan khas Sumatera Barat. Saya berani 
menjamin bahwa makanan di rumah makan itu 
lebih lezat dari makanan di rumah makan sejenis 
karena menurut informasi yang saya dapat dari 
seorang karyawan di sana beberapa bahan 
bakunya masih didatangkan dari Sumatera Barat 
sehingga cita rasanya lebih khas. Di samping itu, 

cara memasaknya pun masih tradisional. 
Kembali ke rumah gadang, rumah gadang 

itu dibangun bukan sebagai milik perseorangan, 
melainkan sebagai milik satu suku tertentu. Karena 
masyarakat Minang menganut sistem garis keluarga 
dari pihak ibu atau matrilineal, menurut versi Ibu 
pemandu wisata, hanya kaum wanita sajalah yang 
diizinkan tidur di rumah gadang itu. Kaum pria yang 
belum menikah dibiasakan tidur di surau semenjak 
kecil hingga menginjak dewasa (akil balik). Akan 
tetapi, itu sistem yang berlaku dulu dan sekarang 
aturannya telah dibuat lebih modern dengan 
mempertimbangkan kemajuan zaman. 

Rumah gadang berbentuk rumah panggung 
dengan beberapa tangga menuju ke pintu rumah 
yang terletak tepat di depan pintu dan beratap. 
Rumah gadang terdiri atas beberapa ruang yang 
biasanya berjumlah ganjil. Dalam rumah gadang itu 
dipamerkan pakaian tradisional khas Minangkabau  
yang dikenakan oleh maneken. Selain itu terdapat 
barang-barang kerajinan dan kain songket. Bagian 
ornamen ukiran jendela dan dinding rumah juga 
ikut menyita perhatian para delegasi. Prof. Mei 
Deming, delegasi dari Shanghai International Study 
University, Cina, dan Dr. Tuyen Doan Thi, delegasi 
dari Vietnam sangat tertarik dan menyukai interior 
dalam rumah gadang. Mereka pun dengan antusias 
berfoto di beberapa tempat di dalam rumah itu.

Setelah sekitar 45 menit berada di anjungan 
Sumatera Barat, kami menuju anjungan 
selanjutnya, yaitu anjungan Kalimantan Tengah. 
Sebelum meninggalkan anjungan Sumatera 
Barat, kami diberi cinderamata berupa VCD yang 
berisi kumpulan lagu daerah Sumatera Barat oleh 
pengelola anjungan.

Perjalanan kami lanjutkan menuju anjungan 
Kalimantan Tengah yang berjarak agak jauh dari 
anjungan Sumatera Barat. Setiba di kompleks 
anjungan itu, saya sedikit tertegun melihat sebuah 
bangunan yang terbuat dari kayu berwarna coklat. 
Bangunan itu terlihat sangat kokoh. Belakangan 
saya ketahui namanya rumah betang atau rumah 

Sebuah kunjungan singkat di awal bulan 
September membangkitkan memori masa kecil 
yang indah. Saya bernostalgia di sebuah tempat 
rekreasi di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. 
Tempat itu berisi kumpulan keindahan Indonesia 
beserta kehidupan sosial di dalamnya yang 
terbingkai dalam sebuah miniatur yang bernama 
Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Saya menginjakan kaki saya kembali ke TMII 
dalam acara Asia Europe Meeting (ASEM): Forum 
Keberagaman Bahasa yang diadakan di Hotel 
Borobudur, Jakarta, pada tanggal 4 dan 5  September 
2012. Saya dan teman-teman dari duta bahasa 
bertugas sebagai petugas penghubung (liaison 
officer). Salah satu tugas kami adalah mendampingi 
para delegasi ASEM mengunjungi TMII dalam sesi 
wisata budaya di hari terakhir forum itu. Bagi 
saya, kesempatan menjadi pendamping delegasi 

itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri 
karena dapat berkenalan langsung dengan para 
delegasi dari berbagai negara dan dapat pula 
memperkenalkan kebudayaan Indonesia yang 
sungguh kaya dan beragam kepada para delegasi  
yang terdiri atas pakar bahasa dan budaya dari 
negara-negara Asia dan Eropa.

Perjalanan ke TMII dimulai pukul 14.30. Seluruh 
delegasi, pendamping delegasi, dan panitia sudah 
bersiap di lobi belakang Hotel Borobudur, Jakarta. 
Kami menggunakan empat buah bus wisata dan 
dikawal oleh voorrijder . Jujur saja, ini merupakan 
pengalaman pertama saya pergi dengan dikawal 
oleh voorrijder. Voorrijder itu bertugas memandu 
kendaraan tamu penting negara agar lebih cepat 
sampai di tempat yang dituju dan meminimalisasi 
kemungkinan kendaraan terjebak  dalam kemacetan 
yang semakin hari semakin parah di Jakarta. Saya 

Sekali Wisata
Dua Pulau Terlampaui

SELING
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RESENSI

Judul: Perahu Kertas
Penulis: Dewi Lestari (Dee)
Penerbit:Bentang Pustaka,    
   Jakarta
Terbit: Agustus 2009
Jumlah Halaman: 442

Tak satu pun di antara kita yang bisa mengatur 
apa yang akan terjadi hari ini atau esok, termasuk 
pertemuan antara Kugy dan Keenan. Kedua 
manusia yang berbeda karakter itu pun tidak 
menyadari bahwa banyak hal ajaib yang menanti 
mereka setelah pertemuan tersebut.

Kisah novel  Perahu Kertas dimulai dengan 
menghadirkan tokoh Keenan, seorang remaja pria 
yang baru lulus SMA, yang selama enam tahun 
tinggal di Amsterdam bersama neneknya. Keenan 
memiliki bakat melukis yang sangat besar dan 
ia tidak mempunyai cita-cita lain selain menjadi 
pelukis. Akan tetapi, perjanjiannya dengan ayahnya 
memaksa ia meninggalkan Amsterdam dan kembali 
ke Indonesia untuk kuliah. Keenan kuliah di 
Bandung, di Fakultas Ekonomi.

Di sisi lain, ada Kugy, cewek unik yang cenderung 
eksentrik, yang juga akan kuliah di universitas yang 
sama dengan Keenan. Sejak kecil, Kugy menggilai 
dongeng. Tidak hanya mempunyai koleksi dan 
taman bacaan, ia juga senang menulis dongeng. 
Cita-citanya hanya satu, yaitu ingin menjadi penulis 
dongeng. Akan tetapi, Kugy sadar bahwa penulis 
dongeng bukanlah profesi yang meyakinkan dan 
mudah diterima oleh lingkungan. Tidak ingin 

lepas dari dunia menulis, Kugy lantas meneruskan 
studinya di Fakultas Sastra.

Kugy dan Keenan dipertemukan oleh pasangan 
Eko dan Noni. Eko adalah sepupu Keenan, 
sementara Noni adalah sahabat Kugy sejak kecil. 
Terkecuali Noni, mereka semua hijrah dari Jakarta, 
lalu kuliah di universitas yang sama di Bandung. 
Mereka berempat kemudian bersahabat karib. 

Lambat laun, Kugy dan Keenan, yang memang 
sudah saling mengagumi, mulai mengalami 
transformasi. Diam-diam, mereka saling jatuh cinta. 
Akan tetapi, kondisi saat itu tidak memungkinkan 
untuk menyatukan cinta mereka. Kugy sudah punya 
kekasih, sedangkan Keenan sedang di-comblang-i 
oleh Noni dan Eko dengan seorang kurator muda 
bernama Wanda.

Persahabatan empat sekawan itu mulai 
merenggang. Kugy lantas menenggelamkan dirinya 
dalam kesibukan baru, yakni menjadi guru relawan 
di sekolah darurat bernama Sakola Alit. Di sanalah ia 
bertemu dengan Pilik, muridnya yang paling nakal. 
Pilik dan kawan-kawannya berhasil  ditaklukkannya 
dengan cara menuliskan dongeng tentang kisah 
petualangan mereka sendiri, yang diberinya judul 
”Jenderal Pilik dan Pasukan Alit”. Kugy menulis 
kisah tentang murid-muridnya itu hampir setiap 
hari dalam sebuah buku tulis, yang kelak ia berikan 
pada Keenan. 

Kedekatan Keenan dengan Wanda yang awalnya 
mulus pun mulai berubah. Keenan disadarkan 
dengan cara yang mengejutkan bahwa impian yang 
selama ini ia bangun harus kandas dalam semalam. 

panjang dalam bahasa Indonesia. Saat kami 
menaiki tangga rumah betang, beberapa orang di 
antara kami agak ketakutan karena tangga yang 
ada di depan rumah betang tersebut agak curam. 
Dengan lebar hanya sekitar 40 cm, berjarak agak 
jauh dari satu tangga ke lainnya, kami memang 
harus berhati-hati sekali saat menaiki tangga 
tersebut.

Sebagian dari rombongan masuk melalui tangga 
depan, tetapi sebagian rombongan yang merasa 
takut dengan ketinggian lebih memilih untuk 
melewati tangga belakang yang lebih datar dan 
lebih aman. Tidak hanya itu saja keunikan dari 
rumah betang. Saat tiba di dalam, kami melihat-
lihat isi rumah dengan dibantu oleh pemandu 
wisata. Di dalam rumah itu terdapat berbagai 
perlengkapan suku Dayak (Kalimantan Tengah), 
seperti baju adat, baju pengantin, peralatan rumah 
tangga, perlengkapan makan, dan perlengkapan 
berburu. Barang-barang itu sangat khas dan unik. 
Kekhasan dan keunikannya itulah yang menjadi 
pembeda budaya mereka dari budaya suku lain di 
Indonesia.

Konon kabarnya, rumah betang yang terdapat 
di TMII ini merupakan replika rumah betang yang 
terdapat di Desa Tumbung Bagu, Kecamatan 
Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur 
yang didirikan oleh Antang Aklang bersama 
keluarganya pada 1880. Rumah betang itu kokoh 
dan menyiratkan kesan misterius. Di dalam ruangan 
rumah itu terdapat sebuah sudut yang menjual 
aneka cinderamata khas Kalimantan Tengah. Saya 
dan rekan-rekan duta bahasa membeli beberapa 
gantungan kunci yang berbentuk miniatur rumah 
suku Dayak. Miniatur itu dibuat dari getah pohon, 
diberi warna dan wewangian yang khas. Oleh-oleh 
tersebut akan kami bagikan kepada teman-teman 
di daerah kami.

Setelah puas menyaksikan fasilitas yang 
terdapat di dalam, kami menuju panggung kesenian 
yang terdapat di sisi kiri rumah betang. Di sana, 
kami disambut tari “Giring-Giring”, tari pergaulan 
muda-mudi Kalimantan Tengah. Para penari 
mempersilakan kami untuk bergabung bersama 
mereka dan menari di atas panggung. Tentu saja 
peristiwa itu tidak kami lewatkan. Beberapa delegasi 
asing ikut menari dengan suka ria bersama-sama 
di atas panggung. Saya juga tidak mau menyia-
nyiakan kesempatan langka itu dan  ikut belajar 
menari di atas panggung. Setelah keriuhan yang 
hangat itu, akhirnya kunjungan ditutup dengan sesi 
foto bersama dengan para penari.

Sungguh senang hati saya mengingat perjalanan 
singkat ke TMII yang kami lakukan mendampingi 
para delegasi asing dalam rangka ASEM 2012. 
Walaupun belum sempat mengelilingi seluruh 
anjungan yang terdapat di TMII karena kendala 
waktu, saya bangga karena dapat menunjukkan 
sedikit dari keragaman bangsa Indonesia kepada 
mereka. Semoga saya dapat kembali lagi ke 
TMII dan menyajikan catatan perjalanan yang 
lebih lengkap dari satu anjungan ke anjungan 
lainnya. Pengalaman ini akan saya bagikan kepada 
sahabat,keluarga, dan anak-cucu saya kelak. 

Profil penulis

Saat ini penulis berkarier sebagai wirausaha 
di bidang industri kreatif di kota Bandung. Aktif 
sebagai pembicara dan pembawa acara di acara 
lokal/nasional, serta pembawa acara di sebuah 
stasiun TV lokal di kota Bandung. Selain itu, penulis 
juga aktif dalam Ikatan Keluarga Alumni Duta 
Bahasa Provinsi Jawa Barat.
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Pertemuan di Ambang 
Senja

Huriah
Praya, Lombok Tengah

Dengan hati hancur, Keenan meninggalkan 
Bandung dan pergi ke Ubud, tinggal di rumah 
sahabat ibunya, Pak Wayan. 

Saat bersama keluarga Pak Wayan, yang 
semuanya merupakan seniman tersohor di Bali, 
luka hati Keenan mulai terobati pelan-pelan. Sosok 
yang paling berpengaruh dalam penyembuhan 
luka hatinya adalah Luhde Laksmi, keponakan 
Pak Wayan. Keenan mulai bisa melukis lagi. 
Berbekalkan kisah ”Jenderal Pilik dan Pasukan Alit” 
yang diberikan Kugy padanya, Keenan menciptakan 
lukisan serial yang menjadi terkenal dan diburu 
para kolektor. 

Sementara itu, Kugy yang sangat kehilangan 
sahabat-sahabatnya dan mulai kesepian di 
Bandung, menata ulang hidupnya. Ia berusaha 
untuk bisa lulus kuliah secepat mungkin dan 

setelah lulus, ia langsung bekerja di sebuah biro 
iklan di Jakarta sebagai copywriter. Di biro iklan itu, 
ia bertemu dengan Remigius, atasannya sekaligus 
sahabat abangnya. Kugy meniti karier dengan cara 
tak terduga-duga. Pemikirannya yang ajaib dan 
serba spontan membuat ia melejit menjadi orang 
yang diperhitungkan di kantor itu. 

Di satu sisi, Remi melihat sesuatu yang lain. 
Ia menyukai Kugy bukan hanya karena idenya, 
melainkan juga semangat dan keunikan yang 
senantiasa terpancar dari Kugy. Remi mengakui 
bahwa ia mulai jatuh hati. Ketulusan Remi 
meluluhkan hati Kugy. 

Sayangnya, Keenan tidak bisa selamanya tinggal 
di Bali. Karena kondisi kesehatan ayahnya yang 
memburuk, Keenan terpaksa kembali ke Jakarta, 
menjalankan perusahaan keluarganya karena tidak 
punya pilihan lain. 

Pertemuan antara Kugy dan Keenan tidak 
terelakkan. Empat sekawan  (Keenan, Kugy, Eko, 
dan Noni) juga bertemu kembali. Mereka semuanya 
sudah dalam kondisi yang berbeda. Kembali, hati 
mereka diuji. Kisah cinta dan persahabatan selama 
lima tahun itu pun berakhir dengan kejutan bagi 
semuanya. Akhirnya, setiap hati hanya bisa kembali 
pasrah dalam aliran cinta yang mengalir entah ke 
mana. Seperti perahu kertas yang dihanyutkan 

di parit, di empang, di kali, di sungai, tapi selalu 
bermuara di tempat yang sama. Meskipun kadang 
pahit, sakit, dan meragu, tapi hati sesungguhnya 
selalu tahu. 

Diwarnai pergelutan idealisme, persahabatan, 
tawa, tangis, dan cinta, novel ini tak lain adalah 
kisah perjalanan hati yang kembali pulang 
menemukan rumahnya.

Kugy adalah gadis mungil yang hobi berkhayal. 
Dia sangat suka menuliskan dongeng ciptaannya 
yang bagi orang lain merupakan hobi tak lazim. 
Belum lagi kegemarannya menulis surat kepada 
Dewa Neptunus. Surat tersebut dilipat menjadi 
perahu kertas dan dihanyutkan di sungai atau di 
laut. Kugy menganggap dirinya seorang agen 
Neptunus. Sementara itu, Keenan digambarkan 
sebagai sosok yang cerdas. Keinginannya menjadi 
pelukis tidak mendapat restu dari ayahnya. Dia 

diarahkan untuk menekuni bidang bisnis agar 
dapat meneruskan perusahaan ayahnya. Kugy dan 
Keenan menjalin persahabatan. Mereka berbagi 
mimpi dan saling mendukung. Acara nonton bareng 
atau makan sepulang kuliah menjadi rutinitas wajib 
mereka bersama kedua sahabat mereka, Noni dan 
Eko. Perasaan berbeda mulai muncul di antara 
Keenan dan Kugy, namun mereka berdua memilih 
menyimpan perasaan tersebut. Apalagi, saat itu 
Kugy sudah mempunyai pacar.

Konflik mulai muncul. Karena kesalahpahaman, 
persahabatan Noni dan Kugy nyaris dikorbankan. 
Selain itu, ada saja hal yang menghalangi perasaan 
Keenan dan Kugy. Keduanya harus terpisah 
beberapa waktu.

Perahu Kertas karya Dee mengangkat tema 
persahabatan empat sekawan yang easy reading 
dan heart cathcing. Cocok untuk pembaca dari 
berbagai lapisan usia. Novel itu dikemas dengan 
bahasa yang lugas, pendeskripsian keadaan 
yang juga begitu lugas, tetapi sarat akan nilai 
serta makna kehidupan. Ceritanya bukan melulu 
tentang remaja, melainkan juga tentang dinamika 
kehidupan manusia pada umumnya dan korelasinya 
dengan lingkungan internal. (NNS)

“Kenangan itu cuma hantu di sudut pikir. Selama kita 
cuma diam dan nggak berbuat apa-apa, selamanya 
dia tetap menjadi hantu, nggak akan pernah jadi 
kenyataan.” (Perahu Kertas: 221)

CIPTA
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Suara tangisnya memecah kesenyapan. Sayap 
burung-burung malam mendesir menyentuh 
permukaan air, meninggalkan jejak riak-riak air.

Melihat kesedihan gadis itu, Ary terkenang pada 
kepahitan hidupnya di masa lalu, ayah ibunya dan 
semua saudara lelakinya mati terserang wabah 
kolera yang melanda desanya. Ia diusir dari rumah 
peninggalan orang tuanya dengan tipu daya sanak 
keluarga. Ia terlunta-lunta di jalanan sebagai anak 
yatim piatu menjalani penderitaan yang sukar 
dilukiskan.

“Setiap orang menjalani nasibnya sendiri,” 
gumam Ary. “Seandainya setiap orang yang 
bersedih bunuh diri, aku tidak bisa membayangkan 
berapa banyak mayat yang mengapung di tempat 
ini.” Ia teringat pada kemungkinan kecelakaan yang 
akan terjadi. Suaranya bergetar sarat kesedihan. 
“Kamu masih sangat muda dan tidak mengerti apa 
sesungguhnya kesedihan itu.” Ia diam beberapa saat 
lamanya. Selanjutnya, ia tidak mampu menahan 
air matanya mengenang masa lalunya. “Dulu, aku 
berdoa kepada Tuhan penguasa jagat raya ini agar 
Dia mengaruniaku seorang anak laki-laki. Tapi, 
bah...! istriku melahirkan dua belas orang anak. 
Kecuali seorang anak perempuanku, yang lainnya 
tidak ada yang mencapai umur sebelas tahun.”

Gadis itu melihat kepadanya dengan bingung.
Gong di kantor Pengga berbunyi kembali. 

“Sudah larut malam, lebih baik kamu segera 
pulang, kasihan ibu tirimu, ia nanti khawatir 
dan mencarimu. Bukankah kamu tidak mau 
merepotkannya? Pulanglah!” kata Ary pada gadis 
yang sedang gundah itu.

“Sudah kubilang, aku tidak punya rumah!”
Ary jengkel juga mendengar jawaban itu. “Kamu 

menganiaya dirimu sendiri, seharusnya kamu tidak 
berkepala batu seperti itu. Kamu harus ingat, Nona 
masalahmu tidak akan terselesaikan dengan cara 
seperti ini. Hadapilah masalah dalam hidup ini 
dengan kepala dingin, pikiran jernih. Kamu sudah 
berusaha untuk sekolah lagi, nyatanya gagal. Ya, 
sudah. Apabila kita sudah berusaha, tapi tidak 
berhasil, kita harus tawakal; serahkan segalanya 
kepada Tuhan, inilah barangkali yang terbaik 
bagimu.”

“Kamu tidak paham masalahku,” jawab gadis 
itu. “Kamu tidak mengerti bagaimana perasaanku, 
betapa sulitnya menerima kenyataan ini. Jadi, 
kuharap kamu jangan memojokkan aku seperti itu.”

“Tapi kamu tidak bisa terus-menerus seperti ini, 
kamu ini perempuan. Biar bagaimana pun kamu 
harus tahu ruang gerakmu tidak sebebas laki-laki. 
Niat dan hati orang itu tidak sama,  Nona. Kamu 
ini gadis yang cantik. Aku takut terjadi sesuatu 
padamu,” kata Ary lebih lanjut.

“Terima kasih,” kata gadis itu. “Ternyata kamu 

sungguh-sungguh orang yang berhati mulia. Aku 
mengerti apa maksudmu. Tapi tolong, biarkan aku 
di sini, aku hanya ingin menenangkan pikiranku. 
Akan kuingat nasihatmu. Sekali lagi terima kasih, 
kuharap kau mengerti,” lanjutnya.

“Ya. sudahlah kalau begitu. Namun, aku 
terpaksa meninggalkanmu sendirian di sini, aku 
khawatir keluargaku mengkhawatirkan diriku. 
Selamat tinggal!” Ary termenung sejurus lamanya 
menatap lembut wajah gadis itu. Tanpa sadar ia 
meraih pundak gadis itu, meremasnya penuh kasih 
sayang, perlahan-lahan ia melepaskan tangannya, 
lalu menaiki tangga; pergi meninggalkan gadis itu 
seorang diri.

Besoknya, ketika pagi-pagi benar ia mulai 
menjalankan tugasnya, ia bergegas menuruni 
anak tangga. Surat itu tergeletak di tempatnya. Ia 
mengambil dan menatapnya. Ia melemparkan surat 
itu. Pada saat memandang kelopak-kelopak air di 
sekitar surat yang mengambang itu, ia merasa 
bersalah telah meninggalkan gadis itu. “Sekali lagi 
aku bertanggung jawab atas peristiwa bunuh diri 
di tempat ini,” ia berkata pada dirinya sen¬diri. 
Ia tak dapat melihat kebiruan air dengan pikiran 
kacaunya. Namun, hingga beberapa bulan setelah 
kejadian itu, ia tidak menemukan tubuh manusia 
yang mengambang di atas permukaan air. “Siapa 
tahu, tubuhnya tenggelam ke dasar bendungan,” 
katanya sambil merenung. Dalam hati ia hanya bisa 
menyesali peristiwa pada malam sial itu.

Bayangan peristiwa malam itu, sama sekali 
tak dapat lepas dari pikiran Ary. Wajah gadis 
itu selalu muncul dalam ingatannya. Sampai-
sampai pakaiannya pun masih terlihat jelas dalam 
benaknya. Kegelisahan dan kekacauan hatinya 
selalu tersirat dalam raut wajahnya. Tak ada yang 
dapat mengurangi kekacauan pikirannya. Setiap 
hari hanya tempat ia duduk malam itu yang 
dipandanginya. Sepucuk surat yang ia lemparkan 
ke air pun tak kelihatan dan tak diketahui rimbanya. 
“Bodoh sekali aku, mengapa tak kubaca surat itu 
sebelum aku buang. Dasar sial. Kalau saja saat 
itu tidak terjadi pertemuan, mungkin aku tidak 
segundah ini,” gumamnya dalam hati.

Bulan demi bulan berlalu tanpa ada yang 
menghiraukan perasaan Ary yang sedang bercumbu 
dengan kegelisahan, seribu penyesalan, dan sejuta 
pertanyaan. Ary menjalani tugasnya dengan 
ketidaktenangan. “Entah sampai kapan aku seperti 
ini,” ucapnya sambil menaiki anak tangga.

Beberapa tahun kemudian, di suatu senja yang 
damai, Ary sedang duduk santai di pinggir bendungan 
sehabis pemeriksaan rutin. Ia melihat sebuah 
mobil berhenti agak jauh di bawahnya. Pikirannya 
terusik pada kejadian beberapa tahun yang lalu. 
Ia perhatikan mobil itu, perlahan-lahan ia melihat 

Cahaya merah redup masih terlihat di ufuk 
barat. Ary berdiri di pinggir bendungan melakukan 
pemeriksaan terakhir. Orang-orang yang pergi ke 
sana untuk sekadar jalan-jalan sore telah pulang 
ke rumahnya masing-masing. Tak ada lagi orang 
di sekitar tempat itu, kecuali seorang pemancing 
keras kepala, di ujung sebelah utara yang duduk 
terpaku dan membiarkan kaki bagian bawahnya 
terendam air, dengan sedihnya menumpukan 
pandangannya pada tangkai pancingnya. Tidak 
perlu mengkhawatirkan orang itu, ia akan tinggal 
sampai tengah malam dan berha¬rap membawa 
pulang sekeranjang ikan.

Gong di kantor Pengga berdentang sembilan 
kali. Ary merasa senang karena tidak ada orang 
yang berani menyelinap masuk. Pada saat ia hendak 
kembali, kurang lebih seratus meter jauhnya, ia 
menangkap bayangan yang bergerak menuruni anak 
tangga menuju tepian air. Jangan-jangan setan, 
pikirnya. Namun, segera ia menepiskan pikiran itu, 
lalu menyelidiki bayangan itu. Apa mungkin ada 
orang nekat mandi pada malam ini. Dari ujung 
atas tangga ia melihat bayangan itu ternyata sosok 
seorang wanita. Ia berhenti di tangga paling bawah 
dan menyimpan sesuatu di bawahnya. Rupanya 
sepucuk surat. Lalu, ia turun lebih ke bawah lagi 
hingga lututnya terendam air, berdiri diam di 
situ, berdoa dengan menadahkan kedua telapak 
tangannya. Pemandangan yang tak asing baginya 
yang selalu disusul dengan interogasi polisi yang 
membuat reputasi bendungan itu semakin buruk.

Ary berteriak, “Hai, pergi dari situ, cepat naik!”
Perempuan itu menengadahkan mukanya.
“Jangan berdiri di situ, nanti mati kedinginan, 

cepat naik...!” Ary bergegas menuruni anak tangga. 
Ia menekan tombol lampu sorotnya sampai terang 
benar, mengarahkannya ke tubuh perempuan itu. 
“Sial. Mengapa orang harus datang ke bendungan 
ini,” katanya sambil bersungut-sungut. “Hai! Kalau 
kamu mau mati bunuh diri, mengapa kamu tidak 
biarkan tubuhmu ditabrak mobil saja!”

Cahaya lampu sorot itu menerpa wajah si 
perempuan. Ia masih sangat muda, matanya basah 
dengan air mata. Ary merasa kasihan pada gadis 
itu. Ia berkata dengan lemah lembut. “Duduklah, 
kemarilah.... Jangan, jangan ke situ. Naiklah dua 
tangga lagi dan duduklah, jangan terlalu dekat 
air....”

Gadis itu mematuhi perintah Ary. Ary duduk 
dekat dengannya, menyimpan lampu sorotnya 
di atas tangga, menyulut sebatang rokok, dan 
mengisapnya. Gadis itu menutupi wajahnya dengan 
kedua telapak tangannya dan mulai menangis. Ary 
merasakan gadis itu tengah diamuk kesusahan.

“Apa tidak lebih baik kamu pulang saja, Nona?”
Dengan tergagap-gagap gadis itu menjawab, 

“Aku tidak punya rumah!”
“Tidak perlu berbohong. Tidak mungkin gadis 

sepertimu tumbuh besar di jalanan!” sergah Ary.
“Aku ditinggal mati ibuku sejak umur lima tahun.”
“O, begitu. Lalu, ayahmu kawin lagi dan kamu 

besar dalam asuhan ibu tiri?”
“Benar. Bagaimana kamu tahu?”
“Umurku enam puluh lima tahun. Eh... apa ibu 

tirimu membuatmu telantar?”
“Tidak. Di situlah masalahnya. Ia sangat baik 

padaku. Ia menjagaku dengan penuh kasih sayang 
meskipun ayah telah meninggal beberapa tahun 
yang lalu. Ia punya sedikit uang warisan dan 
menggunakannya untuk keperluan kami.”

Ary menengadah melihat bintang-bintang, 
menyesali waktu makan malam yang sudah telat. 
“Sudah larut malam, Nona. Pulanglah!”

“Aku sudah bilang tak punya rumah!” ia berteriak 
marah.

“Rumah ibu tirimu kelihatannya cukup 
menyenangkan bagimu. Lagi pula ibumu bersikap 
baik padamu.”

“Tapi aku tak mau jadi bebannya terus-menerus. 
Aku malu.”

“Kamu kan anak suaminya. Ibu cukup sebagai 
alasan.”

“Tidak. Aku tidak mau hidup dengan 
kemurahhatian orang lain.”

“Kalau begitu, tunggulah sampai kamu dipinang 
orang.”

Dalam kegelapan malam mata gadis itu 
membelalak padanya. “Justru itulah yang enggan 
aku lakukan. Aku ingin melanjutkan sekolah dan 
menjadi seorang dokter. Kadang-kadang aku 
menangkap pembicaraan ibu dan kakak tiriku, 
mereka mengkhawatirkan masa depanku dan 
merencanakan secepat mungkin mencarikan suami 
untukku. Aku tahu mereka tidak mampu membiayai 
sekolahku lebih lama, iurannya dua ratus ribu 
sebulan.”

“Dua ratus ribu!” seru Ary kaget. Uang sebanyak 
itu untuk membeli buku.”

“Sampai siang tadi,” kata gadis itu, “Aku berharap 
dapat beasiswa. Hal itu akan menyelamatkanku. 
Namun, tadi sore mereka mengumumkan orang 
lain yang dapat, bukan aku. Namaku tidak tertera 
di sana.” Ia menangis lebih keras lagi.

Ary melihatnya dengan sedikit terkejut. Ia mulai 
memahami situasinya. Gadis itu berkata lagi, “Kalau 
mereka tahu aku gagal mendapat beasiswa, mereka 
akan segera menyiapkan upacara perkawinanku. 
Seseorang akan datang meminangku.”

“Kawinlah dengannya, semoga Tuhan 
memberkatimu dengan sepuluh anak.”

“Nggak mau,” ia menangis histeris. “Aku tidak 
mau kawin. Aku masih ingin sekolah.”
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kudekap boneka kusam
kupandang teduh nenekku

dan kudengar dongengnya tentang surga

di kelambu itu kusimpan segala lagu
serupa ingatan-ingatan penuh pertikaian

di rumah;
wajah ibu dan lori-lori tua di pabrik gula
kadang pula kekosongan di tangan ayah

aku menangis keras di sudut lading
dan kadang mengerang

aku tak pernah tahu
seperti apa rasa gula, Tuhan

apa kau tega mencuri sisa kenangan
yang tertanam di mata nenek;

jika matanya menunjuk pagi
bisa kucium harum bunga, berkejaran di kebun pandan,
menatap jalanan, pohonan, dan takjub pada langit fajar

ketika senja berubah warna
dan malam menampakkan keangkuhannya

pada mata nenek kubaca huruf-hurufmu
kukenali sejarah, kitab, doa, nabi, dan wali

sekarang, mata nenek hilang 
aku tak bisa loagi membaca segala-galanya

ia tak mau bercerita
ia belum pulang sampai sekarang

bukankah kau curi
lengkap dengan kelambunya?

kuminta kau mengirimi malaikat
tapi bukan untuk meruntuhkan mimpi

Di Mata Nenek
CIPTA

Limas Boghar W
Desa Tembok Banjaran RT 01 RW 03

Adiwerna
Tegal 52194

pintu mobil itu terbuka. Seorang lelaki, seorang 
perempuan, dan tiga orang bocah keluar dari mobil 
itu. Mereka berdiri sejenak seperti memperhatikan 
keadaan sekitarnya, lalu naik ke pinggir bendungan. 
Ketika mereka bertatap muka, Ary merasa hatinya 
sangat bahagia. Tubuh dan sosok perempuan itu 
rasanya telah dikenalnya. Hatinya berdebar-debar 
tak karuan. Meskipun ia tidak melihat perempuan 
itu bertahun-tahun lamanya, ia tidak ingat benar 
perhiasan dan pakaian yang dikenakan pada malam 
itu, ia tidak mungkin melupakan wajah yang malam 
itu disorot cahaya lampu sangat terang.

Tak bisa disembunyikan gejolak di hatinya. 
Ary sangat gembira dengan kenyataan ini. Ia 
mempersiapkan beberapa pertanyaan di benaknya. 
Ketika  perempuan itu semakin dekat dengannya, ia 
menangkupkan kedua telapak tangannya di depan 
dadanya sambil membungkuk memberi hormat 
kepada perempuan itu. Ia berharap perempuan itu 
berhenti sejenak dan menyapanya. Namun, apa 
yang ia harapkan tak kunjung terjadi. Perempuan 
itu malah melengos dan berlalu dari hadapannya 
tanpa menoleh sedikit pun. Ia memperhatikan 
punggung perempuan itu beberapa saat dengan 
agak tercengang. “Mungkin orang lain,” pikirnya. 
Ary berbalik pulang, memutuskan untuk melupakan 
peristiwa yang bertahun-tahun mengganggu 
pikirannya.

Ary terus-menerus menggeluti pekerjaannya. 
Seminggu telah berlalu dari peristiwa itu, kembali 
pada suatu hari, ketika ia sedang asyik memeriksa 
keadaan sekeliling, tiba-tiba dia melihat sebuah 
mobil berhenti di tepi ruas jalan. Perasaannya jadi 
tak menentu, hatinya terkesiap. Ketika melihat 
mobil itu yang tak lain adalah mobil perempuan 
minggu lalu yang disangkanya gadis yang pernah 
ditemuinya beberapa tahun lalu di tepi bendungan 
itu, pintu depan mobil bercat merah darah itu 
terbuka perlahan. Seorang wanita yang memakai 
jins biru dipadukan dengan baju kaos putih 
bergambar dengan sebuah jaket tak berkancing 
membungkus tubuh perempuan itu keluar. 
Darahnya berdesir ketika melihat perempuan itu 
berjalan menghampirinya. Dia hanya diam ketika 
perempuan itu berdiri tepat di depannya. Tak 
lagi dia menangkupkan kedua tangan di depan 
dadanya, tak lagi ia membungkuk memberi hormat. 
Ia hanya berdiri mematung tanpa sepatah kata pun 
keluar dari mulutnya. Dia ternganga seperti seekor 
kerbau dungu yang mengharap sekeranjang rumput 
dari pemiliknya. Matanya hanya bisa menatap 
perempuan itu seolah ingin menguak rahasia 
tentang siapa perempuan itu sesungguhnya.

“Hai, kamu masih ingat kan?” sapa perempuan 
itu lembut.

Ary tak menyahut, masih terdiam dengan 

sejuta pertanyaan yang sulit untuk dikeluarkan. 
Ingin rasanya ia menjawab tapi lidahnya serasa tak 
mampu digerakkan.

“Maafkan aku,” kata perempuan itu lagi. 
“Kemarin, tepatnya minggu yang lalu, aku telah 
bersikap tidak sopan di depanmu. Aku bukannya 
melupakanmu, tapi aku takut pada suamiku. Ia 
pencemburu,” lanjutnya. “Kuharap kau mengerti.”

Pahamlah Ary tentang perempuan itu 
sebenarnya. Mereka pun bicara panjang lebar 
menceritakan pengalaman masing-masing setelah 
sekian lama tak bertemu. Setelah agak sore, 
perempuan itu kembali ke rumahnya meninggalkan 
Ary dengan ketenangan jiwanya. Ary, sang penjaga 
bendungan itu pun melakukan kegiatannya dengan 
hati tenang tanpa ada rasa bersalah dan gelisah 
sedikit pun.

Cerpen ini pemenang 10 besar Sayembara Penulisan Cerpen 
Pusat Bahasa.
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Lalu, bagaimana dengan menulis? Saat 
ini menulis memang belum membudaya 
bagi masyarakat Indonesia. Selama ini, 
jargon yang sering kita dengar adalah “ayo 
membaca”, sedangkan “ayo menulis” masih 
jarang terdengar. Padahal, jika kita semua 
gemar menulis, misalnya akan banyak sekali 

karya tulis yang dihasilkan oleh bangsa 
Indonesia.
Seperti yang kita ketahui, menulis 
adalah sebuah komunikasi secara 
tidak langsung yang dilakukan 
seorang penulis dan pembacaannya. 

Melalui sebuah tulisan, kita dapat 
mengikat sang pembaca dengan 

cerita dan pilihan bahasa 
yang menarik. Awalnya, 
menulis memang hanya 
sebuah kepuasan pribadi. 
Namun, dari situlah 
sang penulis berproses 
untuk selalu peka 

terhadap lingukngan 
s e k e l i l i n g n y a . 

Proses itu akan 
terus berkembang 
u n t u k 
m e m b e r i k a n 
cerita dan pilihan 
kosakata yang 
indah agar para 
pembaca dapat 
menikmati.

Membaca bermakna melihat serta memahami 
isi tulisan. Menulis bermakna melahirkan 
pikiran atau perasaan dalam bentuk tulisan. 
Kedua kegiatan itu sama pentingnya dalam 
kehidupan manusia. Semakin besar minat 
membaca dan menulis masyarakat di satu 
negara, semakin besar juga sumber daya 
manusia berkualitas yang dimiliki oleh 
negara itu.
Banyak di antara kita beranggapan bahwa 
membaca lebih penting daripada menulis. 
Apakah benar? Sebelum mengetahui lebih 
jauh tentang pentingnya membaca dan 
menulis, yuk kita simak komentar beberapa 
teman terlebih dahulu.
“Saya jarang menulis, tergantung kondisi sih, 
tetapi saya suka membaca,” kata Nizar, saat 
ditanyai di kampus di bilangan Rawamangun.
Lain lagi dengan komentar Anan, mahasiswa 
juga, teman Nizar “Sebenarnya, minat saya 
lebih ke membaca karena dengan membaca  
kita bisa tahu segala informasi yang ada, baik 
yang dahulu maupun yang sekarang.”
Sementara itu, Debira, siswa SMPN 29 
Jakarta, punya pendapat berbeda “Aku 
suka sekali baca novel, karena asyik . Kalau 
menulis, kayanya nggak deh.”
Tampaknya teman-teman kita itu lebih 
menyukai membaca. Padahal, menulis juga 
punya manfaat yang tidak kalah pentingnya 
dibandingkan dengan membaca. Yuk kita 
bandingkan.
Apa sebenarnya manfaat membaca? Kalau 

ada pendapat yang mengatakan bahwa 
“buku adalah jendela dunia” itu sangat benar. 
Manfaat yang dapat langsung kita rasakan 
dari membaca buku adalah pengetahuan 
yang bertambah dan wawasan semakin luas. 
Kita pun akan lebih mudah bersosialisasi 
di masyarakat karena kita bisa memahami 
berbagai pembicaraan dari berbagai 
latar belakang. Misalnya, ketika sedang 
berkomunikasi dengan orang yang 
berlatar belakang seni atau sains, kita 
dapat mengimbangi pembicaraannya 
karena mempunyai pengetahuan yang 
memadai tentang seni dan sains. 
Begitu juga ketika berbicara 
soal politik atau ekonomi, kita 
juga tidak akan ketinggalan, 
seru, kan? Kita pasti akan 
senang jika sedari muda 
kita sudah mempunyai 
p e n g e t a h u a n 
yang banyak dan 
wawasan yang luas. 
Membaca juga dapat 
m e n i n g k a t k a n 
konsentrasi dan 
fokus. Setidaknya, 
semakin sering 
otak kita diolah 
dengan berbagai 
asupan kosakata, maka 
konsentrasi kita pun 
akan semakin tinggi.

Pentingnya Membaca dan MenulisPentingnya Membaca dan Menulis

GAGAS

Pernahkah kalian mendengar kalau menulis 
dapat menurunkan berat badan? Nah, untuk 
kalian yang sedang berusaha menurunkan 
berat badan, cobalah rajin menulis. Menurut 
Women’s Healt Initiative, dengan menuliskan 
daftar makanan yang sudah dimakan, kita 
akan mudah mengontrol asupan makanan. 
Minimal, ikutilah anjuran  Women’s Healt 
Initiative, kalian akan mendapat dua 
keuntungan: rajin menulis dan tubuh yang 
sehat.
Ayo, sekarang biasakan untuk mulai membaca 
dan jangan lupa pula untuk membiasakan 
diri menulis.  Hanya kitalah yang dapat 
mengubah diri kita. Bangsa yang besar 
adalah memiliki tradisi baca yang tinggi, dan 
juga memiliki tradisi lisan yang hebat. (WS)

“Membaca juga dapat meningkatkan konsentrasi dan 
fokus. Setidaknya, semakin sering otak kita diolah dengan 
berbagai asupan kosakata, maka konsentrasi kita pun akan 

semakin tinggi”.
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hati pada sebuah blog. Di blog itu saya bertemu 
beberapa kawan yang sama-sama menyukai 
sastra, maka terjadilah interaksi yang membangun 
kreatifitas menulis saya. Hingga pada 2010 saya 
berhasil menelurkan sebuah buku autobiografi 
yang mulanya ditulis pada sebuah blog. Diterbitkan 
oleh Penerbit Ombak yang berjudul “Berteman 
Dengan Kematian: catatan gadis lupus”. Buku ini 
bercerita tentang catatan harian seorang gadis yang 
mengidap penyakit lupus dan menceritakan pula 
sebuah perjuangan semangat untuk menghidupi 
hidupnya sendiri. Buku ini terinspirasi dari hidup 
saya sendiri, hingga tahun 2012 buku tersebut 
sudah 3 kali cetak dan ada cap best seller-nya 
pada cover buku tersebut. Hasil penjualan buku 
itu lumayan untuk membiayai kuliah saya dan adik 
saya. Sebelumnya pada tahun 2009 saya sempat 
membuat buku puisi sendiri yang di cetak pada 
kertas bekas berwarna cokelat, lalu covernya dilukis 
menggunakan krayon, dan jilidnya dijahit yang 
diberi judul Secangkir Bintang.

Kecintaan saya pada sastra bukan 
sampai pada dua buku itu, 
tapi masih berlanjut sampai 
sekarang, saya menulis puisi, 
cerita pendek, essai, bahkan 
novel. Nah, ilmu yang saya 
pelajari yaitu filologi, sangat 
membantu dalam meliarkan 
ekspresi dan kreativitas 
saya. Misalnya, ketika saya 
membuat sebuah puisi, 
isinya terinspirasi dari naskah 
kuno yang saya baca. Hingga 
beberapa orang menilai tulisan 
saya memiliki karakter sendiri.

Tugas akhir saya untuk mendapatkan gelar magister 
humaniora berjudul “Serat Satriya Budug Basu – 
Mitos Masyarakat Nelayan Cirebon: Kajian Filologis” 
yang selesai diedit tahun 2012, namun sidang 
akhirnya sudah dilakukan satu tahun sebelumnya, 
pada 2011. Nah, saking asyiknya mengerjakan 
itu saya terlambat menyelesaikan kuliah yang 
seharusnya 2 tahun. Saya menghabiskan 3,5 
tahun untuk menyelesaikannya dengan jumlah 
halamannya sebanyak 1350 halaman yang 
normalnya membuat tesis kisarannya hanya 200 – 
300 halaman. Isi tesis saya itu bercerita tentang 
asal-usul tumbuhan dan binatang. Sebuah mitos 
yang masih dipercaya oleh masyarakat nelayan 
di pesisir Cirebon, bahkan masih menjadi lakon 
wayang kulit purwa di setiap pesta laut di sana.
Saya senang sekali mengerjakan tugas akhir saya 
itu, karena isi naskahnya berbentuk puisi zaman 

dulu, yaitu pupuh (puisi yang 
bisa ditembangkan). Isinya 
tentang dewa-dewi yang 
asyik sekali. Saya sangat 
tergila-gila pada sastra. 
Sejak dulu hobi saya membaca 
sejarah dan karya sastra di 
perpustakaan sekolah. 
Dan saat kelas 3 SMA 
saya memilih fokus di 
jurusan bahasa, buku 
bacaan saya seperti Siti 
Nurbaya dan terbitan 
Balai Pustaka lainnya. 
Juga membaca buku 
puisi karya Chairil 
Anwar. Hobi saya 
dulu membaca 
karya sastra di 
perpustakaan sekolah, juga membaca sejarah.

Sekarang saya masih suka membaca 
sastra abad ke-20 dan ke-21, tetapi 

saya lebih tergila-gila pada sastra 
lama, seperti cerita babad, 
wawacan, pupuh, dan sejarah 
seperti Ramayana dan Babad 
Tanah Jawa. Apalagi saya juga 
sangat suka mengunjungi 
tempat-tempat seperti 
museum, candi, petilasan, 
untuk melihat naskah kuno 

dan prasasti. Biar masa lalunya 
itu, dapat gambaran dan makin 

terasa.

Ilmu yang saya dapat sewaktu S1 tidak 
saya lupakan atau tergantikan oleh filologi. 

Tetapi bahasa Inggris itu saya pakai untuk menulis 
mengenai naskah kuno atau diucapkan saat 
berbincang mengenai sejarah Nusantara dengan 
orang luar. Jadi masih bisa terpakai. Saya senang 
sekali dapat melanjutkan sekolah. Bahkan tahun 
ini saya melanjutkan lagi ke jenjang doktoral yaitu 
S3, masih di Universitas Padjadjaran. Semangat 
belajar saya tidak pernah padam, dan saya sangat 
mencintai ilmu yang saya tempuh ini. Saya berusaha 
untuk melestarikan dan memperkenalkannya juga 
kepada yang lain. Karena sedikit sekali orang yang 
memperkenalkan ilmu ini ke masyarakat luas. Saran 
saya kepada teman-teman, ayo pelajari sastra, 
karena sastra melingkupi semua ilmu pengetahuan, 
bukan hanya fiksi saja.
Kita dapat menikmati hidup ini lewat sastra.
Jatinangor, 18 Oktober 2012

AKTIVITAS

Saya Sinta Ridwan, panggil saja saya Sinta. 
Ridwan bukan nama suami saya seperti 
yang dikira banyak orang, namun 
nama ayah saya yang sudah 
tinggal di langit sejak 2009. 

S a y a anak pertama dari 
d u a bersaudara. Adik 

lelaki saya bernama Rama 
Ridwan. Sinta dan 
Rama, adalah nama 

tokoh pewayangan dari 
India, entah ibu atau 

bapak yang menyukai 
lakon wayang, namun 

setidaknya saya beruntung 
tidak punya satu saudara lagi, 

nanti mereka menamainya Anoman Ridwan atau 
Rahwana Ridwan, he he he … bercanda.

Saya lahir di Cirebon tahun 1985, berarti sekarang 
saya berusia 17 tahun ya tambah sepuluh tahun. 
Saya menempuh sekolah taman kanak-kanak hingga 
Sekolah Menengah Atas saya di Cirebon, kemudian 
saat ke tingkat kuliah saya mengungsi ke Bandung 
dengan membawa niat “ingin belajar”. Sebenarnya, 
agak sulit bagi orangtua saya untuk menguliahkan 
saya. Kalau saya tidak memaksa mereka, mungkin 
saya sudah bekerja seperti mereka, berwiraswasta 
d i Cirebon. Saat itu ibu saya berjualan kain di pasar 
grosir Tegal Gubuk mengelola usaha angkutan kota 
dengan punya beberapa mobil angkot termasuk 
bapak saya yang menjadi supirnya.

Saya pun nekat pergi ke Bandung, kuliah di jurusan 
“yang sebenarnya bukan pilihan saya” bahasa 
Inggris di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yayasan 
Pariwisata – ABA Bandung pada 2003. Ibu saya 
yang ingin sekali saya belajar bahasa Inggris, 
katanya biar gampang kerjanya. Waktu itu saya 
sebenarnya suka sekali pada sejarah budaya dan 
sastra Indonesia, namun saya korbankan kesukaan 
saya itu demi keinginan ibu.

Dalam perjalanan, kuliah saya agak terseok-
seok, itulah kalau kita mengerjakan sesuatu tidak 
sepenuh hati, rasanya akan berat dan terbebani. 

Namun, untungnya saya tidak menghancurkan 
kepercayaan ibu. Saya kerjakan semuanya demi 
membuat ibu senang, suka tidak suka saya harus 
mengakhiri semua itu, dan akhirnya saya lulus pada 
tahun 2007 dalam tempo 3,5 tahun untuk Strata 1 
yang biasanya 4 tahun, dan dengan IPK (nilai akhir) 
yang lumayan 3,45.
Setelah lulus S1 saya bekerja di bagian akademik 
yang masih berhubungan dengan bahasa Inggris, 
selama satu tahun saya berinteraksi dengan 
mahasiswa-mahasiswa dari berbagai jurusan yang 
sedang belajar bahasa Inggris di tempat saya. Lalu 
hasrat untuk kuliah muncul lagi, saya bertekad mau 
kuliah lagi. Ibu saya tidak berkomentar ketika saya 
ingin lanjut kuliah, karena sejak S1 saya sudah 
membiayai kuliah sendiri, dan untuk S2 ini pun saya 
ingin membiayai sendiri lagi, sambil menguliahkan 
adik yang baru masuk 2007.

Lalu saya pilih sastra, sayangnya jurusan yang 
ada di Universitas Padjadjaran hanyalah sastra 
kontemporer (dan saya tidak begitu tertarik) lalu 
pilihan saya jatuh kepada sejarah atau filologi. 
Entah kenapa saya begitu tertarik pada sejarah 
dan filologi, dua-duanya menyangkut masa lalu, 
tapi karna saya suka sastra, dan sejarah bukanlah 
sastra maka pilihan saya jatuh pada filologi. Filologi 
adalah ilmu yang mengkaji sastra kuno. Dengan 
bekal semangat ‘45 saya pun masuk filologi pada 
tahun 2008.

Begitu masuk kuliah, jreng jreng… saya langsung 
jatuh cinta kepada filologi. Filologi adalah ilmu 
yang mengkaji naskah-naskah kuno. Dalam naskah 
kuno isi kandungannya ada yang berupa sastra 
lama, sejarah, babad, keagamaan, adat istiadat, 
kesenian, ilm u pengetahun dan macam-macam 
lagi. Sangat kaya sekali isinya, saya beruntung jadi 
bisa tahu berbagai hal yang ada di kepala nenek 
moyang kita dulu. Dan dalam kuliah ini saya begitu 
menikmatinya, berbeda dengan S1, karna ini 
adalah pilihan saya sendiri berdasarkan hal yang 
saya sukai.

Pada tahun itu juga saya mulai aktif menulis sastra, 
seperti menulis puisi, cerita pendek, dan curahan 

Balon Terbang itu berisikan MimpiBalon Terbang itu berisikan Mimpi
Sinta Ridwan

saya sangat mencintai ilmu yang saya tempuh ini. Saya berusaha untuk melestarikan dan 
memperkenalkannya juga kepada yang lain.

Saya sangat mencintai 
ilmu yang saya tempuh 

ini. Saya berusaha 
untuk melestarikan dan 

memperkenalkannya juga 
kepada yang lain.

38 | Nuansa, Nomor 1 2012   Nuansa, Nomor 1 2012 | 39



Jiwa pribadiku, dunia budayaku terkikis nyaris
Dimakan teknologi mujarab pengubah piker

Pudar lisanku, buta adatku, tuli polahku
Menguap namaku, Indonesia

Kurajut benang bahasaku lagi
Kutulis namaku dalam bintang emas gemerlap

Aku, Indonesia!
Bumbungkan garudaku melayang

Kami, Indonesia!
Beringin kokoh itu tak pernah ambruk

Rantai kuat menyambung padu
Padi kapas memakmurkanku

Inilah, Indonesia!
Kepala tegak si banteng hitam menjagaku,

Indonesia!
Hijau si zamrud duduk manis memandang

Mempesona mata lekat
Kami, Indonesia!

Cendrawasih mekar mewangi semerbak melati
Aku bernama, aku berjiwa, aku hidup

Aku, kami, Indonesia! 

CIPTA

KAMI, INDONESIA!
karya Insyrah Anwari

Sayangan RT 003 RW 001 Gumpang
Kartasura, Sukoharjo

Jawa Tengah

INDONESIA!INDONESIA!
Kami

CIPTA

Raga berbalut kain indah
menghias diri dalam langkah

penunjuk engkau ciptaan mulia
Yang beradabkah,

layaknya adam dan hawa
malu raga tak berbusana

Yang tak tahu dirikah,
bangga perlihatkan aurat raga
Cerminmu busana bertingkah

Ajining Raga saka busana

Raga ayu tanpa baik ucap
bagai bunga tanpa kelopak,

Ialah pembentuk diri
melukiskan warna pelangi hati

suka penuh ucap cinta
duka penuh ucap benci

tunjukkan rasa hati,
Unggah ungguh bicara

padanya yang tertua
lembut dan halus bertutur kata

tunjukan sikap diri
Ajining diri saka lathi

Walau terkadang olehmu
busana ternoda akan pulsa

ucap ternoda dusta
namun busanamu kehormatanmu

ucapanmu mahkota hatimu, 
Pesan dari yang terdahulu

Ajining raga saka busana, ajining diri saka lathi
Yang kini redup akan tiraimu

Astrie Damayanti
Kelapa Gading Kulon

RT 001 RW 05 Wangon
Banyumas

Jawa Tengah

Ajining Raga Saka Busana 
Ajining Diri Saka Lathi

Ajining Raga Saka Busana 
Ajining Diri Saka Lathi
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Kalau Saudara mempunyai hobI bertanya, 
terlebih bertanya kepada diri Saudara sendiri, 
berhati-hatilah. Kadang, bertanya itu menyakitkan 
dan menyiksa. Paling tidak, temanku, Menot yang 
mempunyai hobi bertanya pernah mengalaminya. 
Baiklah, kuceritakan saja tentang Menot, temanku 
itu, agar Saudara berpikir ulang untuk mempunyai 
hobi itu.

Namanya memang Menot. Kemarin, aku 
mendengar kabar dia sudah gila. Tapi, aku tak tahu 
apakah masih ada orang yang merawatnya. Ayahnya 
sudah meninggal sejak ia berusia lima tahun. Ibunya 
juga telah tiada sekitar sepuluh tahun yang lalu. 
Sementara, adik satu-satunya sudah kerja ke luar 
kota. Aku juga tak tahu di mana Menot sekarang 
karena sudah lama aku tak bertemu dengannya. 
Tiap kali aku mencoba menghubunginya dengan 
surat dan telpon, selalu tak berhasil. selalu saja tak 
ada jawaban darinya.

Pertemuanku dengannya yang terakhir sekitar 
tiga tahun yang lalu. Waktu itu ia datang ke rumahku 
dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. 
Tubuhnya kurus kering dan terlihat tak terawat. Baju 
yang dikenakannya hanya seadanya. Rambutnya 
yang ia biarkan panjang sepertinya tak pernah ia 
sisir. Wajahnya tidak menampakkan semarak sedikit 
pun. Dan, jarang ada senyum, apalagi tawa yang 
menghiasi wajahnya. Sekilas saja terlihat jelas ia 
usai menjalani hari-hari yang berat dan melelahkan.

Menot yang waktu itu datang ke rumahku 
sungguh berbeda dengan Menot yang kukenal 
tahun-tahun sebelumnya. Sejak SD sampai SMA, 
Menot menjadi teman sebangkuku. Ia ada¬lah 
siswa yang paling pandai, bahkan bisa di katakan 
genius. Nilai ulangan-ulangannya tak pernah jauh 
dari angka sempurna. Dia menjadi teladan teman-
temannya. Para guru yang pernah mengajarnya 
selalu memuji kepandaiannya.

“Menot, setelah besar nanti kamu pasti bisa 
menjadi dokter atau insinyur.”

“Kamu bisa sekolah di luar negeri, di Amerika, 
Australia, atau di mana pun yang kamu suka dengan 
beasiswa, kalau kamu mampu mempertahankan 
dan konsisten dengan prestasi yang kamu raih saat 
ini.”

“Menot, kamu pasti mampu meraih gelar master 
of science. Teruskan belajar!”

Banyak sekali pujian, sanjungan dan dukungan 
yang ditujukan kepada Menot atas prestasinya. 
Hampir semua orang yang mengenalnya menaruh 
harapan besar kepadanya. Waktu itu, Menot hanya 
diam dan sesekali tersenyum atas semua pujian 
yang ia terima itu.

Suatu kali, ketika pulang sekolah bersama, aku 

pernah bertanya tentang kunci suksesnya.
“Menot, mengapa kamu begitu pandai?”
“Kamu ingin tahu?”
“Ya. Katakanlah agar aku pun pand ai sepertimu 

dan nanti kita bisa bersaing.” aku tersenyum 
bercanda.

“Baiklah. Kuncinya cuma satu, jangan pernah 
berhenti bertanya.” Menot menjawab mantap.

“Jangan pernah berhenti bertanya?” 
“Ya! Lakukanlah itu setiap saat dan kamu 

akan tahu yang ingin kamu ketahui.” Ia mencoba 
meyakinkanku.

Menot memang mempunyai hobi bertanya. 
Kadang, para guru kami yang mengajar sampai 
kewalahan menjawab pertanyaannya. Kalau 
jawaban para guru kami belum memuaskan 
hatinya, Menot akan mencari sumber-sumber lain 
yang mampu menjawab dan memuaskan hatinya. 
Ia biasanya mencari jawaban atas pertanyaannya 
dengan membaca buku, majalah, atau surat kabar. 
Keingintahuannya memang luar biasa. Waktu itu, 
kupikir itulah kunci suksesnya.

Sayang sekali, setelah menyelesaaikan 
pendidikannya di tingkat SMA dengan predikat 
terbaik, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan ke 
perguruan tinggi. Keputusan itu sangat disesalkan 
oleh para guru yang pernah mengajarnya. Teman-
temannya pun, termasuk aku menyayangkan 
keputusan itu. Aku menghargai keputusannya 
untuk belajar sendiri. Menot memang pernah 
mengatakan kepadaku bahwa ia lebih suka belajar 
sendiri, daripada belajar di sekolah. Menurutnya, 
pendidikan formal tak memberikan banyak hal 
kepadanya. Maka, mulailah ia memenuhi kamarnya 
dengan buku-buku bacaan yang dia perlukan.

Ketika suatu kali berkunjung ke rumahnya, waktu 
itu aku sedang kuliah semester satu, ia mengajakku 
masuk ke kamarnya. Aku hanya bisa geleng-geleng 
kepala. Kamar itu seperti sebuah perpustakaan 
kecil. Banyak sekali buku dengan berbagai macam 
kriteria bacaan. Ia mengaturnya dengan rapi.

“Sampai di mana kuliah filsafatmu?” tiba-tiba ia 
bertanya kepadaku tentang kuliahku.

“Baru sampai filsafat Yunani Kuno, Aristoteles.” 
aku menjawab.

Ia mengangguk seakan mengerti. Menot memang 
memahami filsafat Yunani Kuno. Dijelaskannya 
apa yang sudah diketahuinya tentang Yunani 
Kuno dengan sempurna, ia dimulai dari Thales, 
Phytagoras, Heraclitus, Empedocles, Sokrates, 
Plato, Aristoteles, sampai sekolah Alexandria dan 
soal skeptisisme; persis seperti yang diajarkan 
oleh dosenku yang sebenarnya tidak pernah aku 
pahami dengan sempurna. Aku hanya bisa terpana 

ORANG YANG GILA
KARENA BERTANYA

H. Sigit Pamungkas
Magelang
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terungkap secara sempurna, bukankah Tuhan 
akan kehilangan ketuhanannya?” Aku mencoba 
mengutarakan keyakinan-keyakinanku yang sedang 
kuhidupi waktu itu.

“Aku mengerti dengan pasti apa maksud 
ucapanmu tadi, Git. Pada kenyataannya, Tuhan 
itu tidak dapat dijelaskan dan sesuatu yang dapat 
dijelaskan itu ketiadaan. Jadi, bukankah Tuhan 
itu tidak ada? Sesuatu yang ada berarti dapat 
dijelaskan, dapat diindera. Tuhan hanyalah khayalan, 
imajinasi, dan pengandaian manusia. Jadi, Tuhan 
itu tidak ada. Tuhan yang sekarang ini diyakini oleh 
manusia hanyalah sebuah pengandaian adanya 
kekuatan yang besar dan kemudian diceritakan 
turun-temurun. Tuhan hanyalah sebuah dongeng 
atau mitos, dan tak lebih dari itu.” Ia kembali 
mengungkapkan pemikiran-pemikirannya.

“Terserahlah. Aku tak bisa memaksamu untuk 
percaya akan Tuhan. Aku tetap menghargai 
keyakinannmu itu.”

Aku terdiam. Sepertinya, tak ada lagi yang 
dapat kubicarakan lagi dengannya. Di mataku, 
dia sudah banyak berubah. Aku sudah tak mampu 
mengenalinya lagi.

“Kamu sekaramg sudah banyak berubah.”
“Berubah? Memang. Bukankah perubahan itu 

indah? Tak ada yang tetap di dunia ini, kecuali 
perubahan itu sendiri. Kamu pun mengalami 
perubahan itu, Git. Semua bersifat dinamis, bergerak 
seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia. 
Begitu juga keyakinan hidup yang selalu bergerak 
dan tak pernah tetap. Tidak ada yang abadi di dunia 
ini.”

“Maksudku, kamu terlihat lebih kurus.”
“Mungkin aku sering lupa makan. Aku terlalu 

sibuk untuk memikirkan sebuah teori yang sekarang 
ini sedang aku kerjakan. Banyak sekali yang 
menyita tenaga dan pikiranku akhir-akhir ini. Itu 
membutuhkan energi yang tidak sedikit. Mungkin, 
karena itulah, aku kurus. Aku sedang membuat teori 
tentang Tuhan. Tunggulah delapan bulan atau satu 
tahun lagi, aku pasti bisa membunuh Tuhan. Akan 
kupatahkan semua keyakinan tentang ketuhanan 
yang selama ini berkembang dan banyak diyakini. 
Akan kubuktikan dengan rasioku, bahwa Tuhan 

itu tidak pernah ada. Kamu pun akan tahu bahwa 
keyakinan yang selama ini kamu pegang itu salah 
besar. Tunggulah saatnya dan Tuhan akan mati.”

Aku hanya bisa tersenyum menanggapi angan 
dan keyakinan-keyakinannya. Dalam hati aku 
berkata, sebuah pekerjaan yang sia-sia.

Setelah pertemuan itu, aku tak pernah lagi 
mendengar kabarnya. Tulisan-tulisannya yang 
sebelumnya sering mengisi tajuk rencana di berbagai 
surat kabar, tak pernah muncul lagi. Ia menghilang 
begitu saja tanpa memberitahukan sesuatu pun 
kepadaku. Suatu kali, ketika surat-suratku tak juga 
ia jawab, aku pergi ke rumahnya. Ternyata, ia sudah 
pindah rumah. Tak seorang pun yang tahu ke mana 
ia pergi. Ketika kutanyakan kepada tetangganya 
yang tinggal di samping rumahnya, mereka sama 
sekali tak mengenal Menot.

Kemarin, aku mendengar kabar bahwa Menot 
telah gila. Kabar itu kuterima dari Nita, temanku 
waktu SMA dulu. Ia datang ke kantorku dan 

menyampaikan kabar itu. Ia bertemu Menot 
beberapa hari yang lalu. Waktu itu Menot berteriak-
teriak di pinggir pertokoan, bahkan ia pernah masuk 
ke rumah ibadah dan berkotbah. Ketika kutanyakan 
kepadanya mengapa Menot gila, Nita tak tahu. 
Dalam hati aku hanya bisa menduga bahwa Menot 
gila karena banyak bertanya tentang Tuhan yang 
jauh melebihi kapasitas pikirannya, sesuatu yang 
seharusnya tak perlu dipertanyakan, cukup diyakini 
dengan cara yang sederhana.

Walaupun gila, Menot tetaplah sahabatku. 
Apabila Saudara pernah tahu, atau pernah melihat, 
atau malah pernah bertemu dengan orang gila yang 
selalu berteriak “Tuhan telah mati!” tolong beri 
tahukanlah kepadaku. Aku akan berterima kasih 
untuk semua itu.

Catatan

Tuhan telah mati adalah terjemahan dari Gott 
ist Tol, sebuah teori yang dikemukakan oleh F. 
Nietzsche (1844--1900) yang menantang agama 
pada waktu itu

seakan tak percaya. Ketika berbicara tentang politik 
dan ekonomi, ia menjelaskan kepadaku dengan 
sempurna tentang percaturan politik di Indonesia 
dan dunia, juga keadaan ekonomi Indonesia dan 
segala kemungkinannya. Otaknya begitu penuh 
dengan pengetahuan-pengetahuan dan wawasan 
yang begitu luas.

“Aku menyesal telah menempuh jalur pendidikan 
formal. Semua itu hanya menghambat pengetahuan-
pengetahuanku. Masih yakinkah kamu dengan 
pendidikan formal di negeri ini? Tidakkah pendidikan 
di negeri ini hanya untuk mencari ijazah dan gelar?”

Dalam keraguan yang begitu mendalam akan 
mutu pendidikan formal di negeri ini, aku masih bisa 
mengangguk percaya akan pendidikan formal yang 
sedang kujalani waktu itu. Setidaknya, aku dapat 
merasakan bahwa pendidikan formal adalah sebuah 
serana untuk mengembangkan diriku.

“Karena itukah kamu tak melanjutkan ke 
perguruan tinggi?”

“Ya, itu salah satu alasannya. Aku lebih suka 
belajar sendiri dan itu lebih mengembangkan 
diriku. Aku selalu puas dengan jawaban atas 
persoalan-persoalan hidup yang kudapatkan dari 
pembelajaranku sendiri. Jawaban yang kuperoleh 
dari pendidikan formal sepertinya dipaksakan.”

Aku hanya tersenyum, lalu ia menambahkan 
sebelum aku pulang.

“Ingat, jangan pernah berhenti bertanya!” Aku 
tak yakin dapat terus-menerus bertanya setiap saat 
seperti yang selalu ia lakukan. Kadang pikiranku 
berhenti pada sebuah keyakinan dan kupikir 
begitulah seharusnya.

Setelah satu tahun tak bertemu, hari itu, ia 
datang ke rumahku. Ia bercerita banyak tentang 
pengalaman hidupnya, tentang pergolakan batin 
yang ia alami akhir-akhir ini dan tentang hari-harinya 
yang terasa berat, panjang, dan melelahkan.

“Git, kadang bertanya itu ternyata sungguh 
menyakitkan. Paling tidak aku pernah mengalami 
dan merasakannya. Ketika aku sampai pada hal 
ketuhanan, aku mulai meragukan agama. Ketika 
aku melihat manusia yang begitu tekun berdoa, 
ada rasa kasihan di hatiku. Betapa kejamnya 
agama sehingga manusia dilemparkannya dalam 
kenistaan. Manusia ditempatkannya dalam lembah 
penderitaan yang tiada habisnya. Manusia harus 
menghamba. Agama memabukkan dan membius 
manusia dengan janji-janjinya, janji yang tak 
pernah ditepati. Agama adalah omong kosong. 
Nonsens! Apa gunanya agama jika dengan agama 
orang hanya dikotak-kotakkan, dibeda-bedakan. 
Bukankah semua agama, katanya, mempunyai 
tujuan yang sama. Tapi apa kenyataannya? Agama 
justru menjadi unsur pemecah. Kalau memang 
begitu adanya, mengapa agama harus ada di dunia 

ini?”
Aku diam. Apa yang baru saja ia utarakan 

itu meyakinkan betapa berbedanya Menot yang 
sekarang ini dengan Menot yang dulu aku kenal. 
Menot yang dulu kukenal adalah Menot yang tekun 
beribadah dan berdoa. Tak hanya itu, ia juga saleh 
dalam tindakan dan sikap hidupnya sehari-hari.

Menot yang sekarang ada di hadapanku adalah 
Menot yang lain. Aku hampir tak percaya dengan 
apa yan baru saja ia katakan kepadaku itu. Aku tahu 
pasti ia lebih suka didengarkan daripada ditanggapi, 
apalagi dinasihati. Ingin kukatakan kepadanya 
betapa agama masih diperlukan bagi kehidupan 
manusia yang semakin sekuler ini. Agama masih 
relevan dengan kehidupan manusia. Paling tidak, 
agama masih berperan dalam memberikan 
pertimbangan moral dalam mengambil keputusan 
hidup. Semua itu hanya ada dalam pikiranku. Aku 
enggan untuk mengungkapkannya kepada Menot 
yang masih duduk di hadapanku.

“Git, sekarang ini aku sedang meragukan Tuhan. 
Aku tidak yakin lagi apakah Tuhan itu benar-benar 
ada atau tidak. Kamu mungkin mennganggapku 
atheis, terserah. Aku memang tak pernah lagi 
berdoa. Semua itu seperti sebuah pekerjaan yang 
sia-sia. Ketika aku melihat orang yang sedang 
berdoa, aku seperti melihat orang gila yang berbicara 
sendiri. Dan bodohnya, aku pun sudah melakukan 
itu selama bertahun-tahun. Selama itu, tak ada 
satu pun yang kudapatkan dari doa. Aku semakin 
yakin bahwa Tuhan itu tak pernah ada karena tak 
seorang pun mampu menjelaskan kepadaku dengan 
sempurna tentang Tuhan. Mereka yang mencoba 
menjelaskannya kepadaku selalu menyerah pada 
batas keyakinan. Mereka mengatakan kepadaku 
bahwa Tuhan itu tak bisa dimengerti dengan akal 
manusia. Tuhan dengan segala ke-mahaan-Nya 
tak dapat dikonsepkan dalam pikiran manusia. 
Menurutku, itu sungguh aneh, orang yang katanya 
ahli tentang Tuhan tak bisa menjelaskan Tuhan 
dengan sempurna.” Ia kembali berkesah tentang 
keyakinanya akan Tuhan yang mulai goyah.

“Menot, memang pikiran kita tak akan mampu 
mengungkapkan dan menjelaskan Tuhan. Sehebat 
apa pun manusia, bahkan Einstein sekali pun, 
tak akan dapat mendefinisikan Tuhan dengan 
sempurna karena Tuhan itu misteri. Kamu tentunya 
ingat cerita tentang seorang anak kecil yang ingin 
memindahkan air laut ke sebuah lubang yang kecil. 
Begitulah analoginya. Konsep Tuhan yang begitu 
luas seperti laut tak mungkin dapat dimasukkan 
ke dalam pikiran kita yang kecil seperti lubang 
itu. Apa yang sudah kita ketahui dari Tuhan itu 
hanyalah sebagian kecil dari misterinya yang begitu 
besar. Memang begitulah seharusnya, Tuhan tetap 
menjadi misteri. Seandainya Tuhan sudah dapat 

“Mungkin aku sering lupa makan. Aku terlalu sibuk 
untuk memikirkan sebuah teori yang sekarang ini sedang 
aku kerjakan. Banyak sekali yang menyita tenaga dan 
pikiranku akhir-akhir ini. Itu membutuhkan energi yang 
tidak sedikit. Mungkin, karena itulah, aku kurus.
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ai, au, oi
diftong menyanyi memberi isyarat
 titik, koma, tanda seru
 simbol kejelasan suatu makna
awalan, sisipan, akhiran
warnai bermacam pemahaman
 hanya sebuah teori tak fungsi
 teori milik Indonesia
 teori yang tak dikenal pemiliknya
-lah, -kah, -tah
siap tegaskan suatu maksud 
 singkatan dan akronim
 berlomba jelaskan perbedaannya
sinonim dan antonym
berseteru akan persamaan dan lawan kata
terlintaskah akan keberagaman sistem itu?
atau, keinginan untuk pertahankan?

Renungkan

2 kata
ketahui,
terapkan
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Sayembara Penulisan Cerita Pendek bagi Remaja Tingkat Nasional
Pemenang I: Ambar Fidianingsih (Yogyakarta)  Judul:  “Matahari  Segitiga”
Pemenang II: Ryan Azhari Rivadana ( Riau)  Judul:  “Bangku Kayu”
Pemenang III: Suci Nurani Wulandari (Yogyakarta)  Judul:   “Tetap Ada dan  Tinggal”
Pemenang Harapan I: Reny Roswita Nazar (Riau) Judul:  “Gadis Penjual Koran”
Pemenang Harapan II: Beladiena Herdiani (Yogyakarta)  Judul “Pengamen Bisu”
Pemenang Harapan III: Tiara Padila (Kalimantan Barat) Judul:  “Di Atas Kapuas”

 Festival Musikalisasi Puisi Tingkat SLTA Se-Jabodetabek
            Penampil Terbaik I: Grup Musikalisasi Puisi SMAK 5 Penabur, Jakarta
            Penampil Terbaik II: Grup Musikalisasi Puisi SMA Korpri, Bekasi
            Penampil Terbaik III: Grup Musikalisasi Puisi SMA Negeri 6, Depok
            Penampil Terbaik IV: Grup Musikalisasi Puisi SMA Perguruan Advent 1, Jakarta
            Penampil Terbaik V: Grup Musikalisasi Puisi SMA Negeri 27, Jakarta
            Penampil Terbaik VI: Grup Musikalisasi Puisi SMA Negeri 115, Jakarta

Debat Bahasa Antarmahasiswa Se-Jabodetabek dan Banten
Pemenang I: Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Indonesia
Pemenang II: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta
            Pemenang III: Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Indraprasta PGRI
Pemenang Harapan I: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
                                Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Pemenang Harapan II: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
                                 Universitas Indraprasta PGRI
Pemenang Harapan III: Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa, Universitas Indonesia

 Lomba Blog Kebahasaan dan Kesastraan Tingkat Nasional
        Pemenang I: Drs. Sawali, M.Pd. (Kendal)
        Pemenang II: Bekti Patria Dwi Hastuti, S.S. (Madiun)
        Pemenang III: R. Kusdaryoko, S.Pd. (Banjarnegara)
        Pemenang Harapan I: Sabjan Badio (Yogyakarta)
        Pemenang Harapan II: Ferina Meliasanti (Subang)
        Pemenang Harapan III: Ahlul Hukmi (Riau)

 Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasiona
        Pemenang I:    I Gede Wahyu Adi Raditya dan Kadek Ridoi Rahayu  (Bali)
        Pemenang II:   Afri Meldam dan Siska Amelia Maldin (Sumatra Barat)
        Pemenang III:  Hendry Rifa’i dan Dhian Kurniawati (DKI Jakarta)
        Pemenang Harapan I:    Panji Saputra dan Mita Devi Ayu Hafsari (Jawa Tengah)
        Pemenang Harapan II:   Fajar Santoso dan Erdin Juwita P. (D.I.Yogyakarta)

Inilah Para Pemenang Lomba dan Sayembara 
Bulan Bahasa dan Sastra 2012
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