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BAGAS HAQI ARROSYID

Siswa SMU Negeri 1 Ambulu Jember, Jatim ini  men-
duduki peringkat kedua untuk siswa dengan nilai UN 
tertinggi jurusan IPA. Bagas meraih nilai UN 52,55 
dengan rincian Bahasa Indonesia 9,20, Bahasa Inggris 
8,60, Matematika 8,75, Fisika 9,25, Kimia 8,00, dan 
Biologi 8,75. 

NABILA MAISYIA TISA PUTRI

Membanggakan!! Siswa dari SMAN 
Negeri 1 Wonogiri, Nabila Maisyia Tisa 
Putri, merupakan salah satu dari empat 
siswa SMA di Wonogiri yang meraih nilai 
tertinggi atau sempurna untuk mata 
pelajaran Bahasa Indonesia 10. Nilai 
tertinggi UN diraih Nabila Masyia Tisa 
Putri total adalah 53,4

JIHAN ZAHRA JAUHARA

Siswa SMP Negeri 99 Jakarta ini menda-
patkan nilai UN sebesar 39.75 dari empat 
mata pelajaran yang di ujikan. Ada tiga 
mata pelajaran yang di dapatkan Jihan 
nilai 10, yaitu mapel Bahasa Indonesia, 
Bahasa Inggris dan Matematika. Hanya 
mapel IPA dia mendapat nilai 9,75. 
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Salam  Kreatif. 

Kreatif, identik dengan semangat anak muda yang ingin mengembangkan ke-
mampuannya untuk menunjukkan jati diri  mereka. Coba simak sosok Angkie Yudistia, 
seorang penyandang tuna rungu (disable) yang tidak terkungkung oleh keadaan. Dia 
menerjang batas dan meraih mimpinya menjadi seorang bintang. Dengan kreatifitas-
nya menulis, karya Angkie diakui di dunia dan sosok Angie tidak dipandang sebelah 
mata karena keterbatasannya. Kreatifitas Angkie patut di contoh apalagi di jaman 
digital sekarang ini dimana semua informasi tersedia dan dapat di akses melaui media 
smart phone atau internet di komputer.  Dengan makin meluasnya penggunaan inter-
net di kalangan anak muda, banyak yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kreati-
fitas kita. Simak beberapa informasi dalam Geliat Digitalisasi di Kalangan Remaja. Apa 
saja yang biasa dilakukan oleh remaja dalam memanfaatkan teknologi. 

Berperilaku kreatif dalam membuat buku tahunan sekolah, ini juga bisa me-
mancing daya kreatifitas teman-teman semua. Bagaimana kiatnya membuat Buku 
Tahunan Sekolah yang menarik? Simak tipsnya. Tapi yang terpenting dari upaya ber-
kreasi itu adalah membaca. Bagaimana kita bisa kreatif jika kita tidak membudayakan 
Budaya Membaca..? Jangan sampai kita terjebak dalam Budaya Mencontek yang 
banyak dilakukan pelajar saat mengerjakan ujian. Ya ampun… hari gini masih men-
contek…? Apa kata dunia…

HB.Jassin, seorang tokoh sastrawan dan budayawan terkenal selalu mengingatkan 
kita, kaum remaja untuk selalu membaca, membaca dan membaca. Sebab membaca 
itu adalah jendela melihat dunia. Itu yang beliau lakukan sejak remaja sehingga men-
jadi orang sukses. Beliau menularkan kecintaannya membaca kepada kaum muda, 
remaja dan mahasiswa. Apa yang bisa kita petik dari sikap ketelasanan seorang HB 
Jassin, simak Tokoh kita kali ini. Dan kita pun bisa mempelajari kembali kiat menulis 
pantun dengan baik dalam rubrik kupas. 

Teman-teman pernah tahu ada pameran buku terbesar di dunia yang diadakan di 
Frankrut? Tahun 2015 ini, Indomesia menjadi tamu kehormatan dalam pameran buku 
tersebut, lho. Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipelajari di beberapa 
Universitas di Jerman. Wow… hebat ya Bahasa Indonesia kita ?  Dan untuk menambah 
wawasan budaya Indonesia, tim Jelajah memberikan cerita tentang salah satu masjid 
tertua yang ada di Cirebon. 

Wah, kali ini Kak Redsi memberikan informasi yang harus dibaca semuanya. Se-
bab ada satu puisi karya sastrawan dunia, Jalaluddin Rumi. Tapi karya teman-teman 
kita juga bagus kok. Baca juga puisi dan cerpennya. Ayo semangat berkreasi..!!

Peluk cinta,
Kak RedsiD

A
RI

 R
ED

A
K

SI

2 | Nuansa, No.1 Tahun 2014

Pengarah: Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; Pembina: Kepala Pusat Pengembangan 
dan Pelindungan, Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan; Pemimpin Umum: Sekretaris Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; Wakil Pemimpin Umum: Wahyu Trihartati; Pemimpin Redaksi: 
Malem Praten; Redaktur Pelaksana: Teguh Dewabrata, Efgeni; Redaktur: Ifa Yustiani; Sidang Redaksi: 
Devi Luthfiah, Tamam Ruji Harahap; Artistik: Isa Jaya Pardomuan Simanjuntak; Dokumentasi: Anwar 
Hikmat; Sekretariat: Deni Setiawan, Herlina Widya Wardhani, Halipah Nasyiah Syafir, Hesti Rahayu Ningsih; 
Penerbit: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

REDAKSI



| 3Nuansa, No.1 Tahun 2014

DAFTAR ISI

Laporan Utama

Tokoh

Jelajah

Sosok

Wacana

Kiat

Membudayakan
Membaca

H.B. Jassin

Masjid Agung 
Cipta Rasa Cirebon

Angkie Yudistia

Geliat Digitalisasi
Di Kalangan Remaja

Buku Tahunan
Kreatif

4

15

18

22

44

36

| 3Nuansa, No.1 Tahun 2014



4 | Nuansa, No.1 Tahun 2014

Semasa penulis duduk di bangku 
sekolah, ada satu ungkapan menarik 
yang sering diungkapkan oleh 

guru-guru. Yaitu, “membaca adalah kunci 
ilmu, sedangkan gudangnya ilmu adalah 
buku.” Tapi amat disayangkan, minat baca 
masyarakat Indonesia masih sangat rendah. 
Orang lebih memilih menonton televisi, 
dan/atau mendengarkan radio daripada 
membaca (buku atau koran) sebagai sumber 
pengetahuan, tanpa mnyadari bahwa 

tontonan itu lebih banyak sisi hiburannya 
daripada sisi edukasinya.

Sebagaimana diketahui, dengan 
membaca dapat membuka jendela dunia. 
Ketika jendela sudah terbuka, masyarakat 
Indonesia akan dapat melihat keluar, sisi-sisi 
apa saja yang ada di luar jendela. Sehingga 
cara berpikir masyarakat kita akan maju dan 
keluar dari zona kemiskinan pengetahuan 
menuju ke arah kemakmuran. Kenyataannya, 
saat ini minat baca masyarakat Indonesia 

Membudayakan   

LAPORAN UTAMA
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berada di urutan ke 60 dari 65 negara di 
dunia yang dilakukan survey.

International Association for Educa-
tional (IEA), pada tahun 1992 melakukan riset 
tentang kemampuan membaca murid-murid 
SD kelas IV dari 30 negara di dunia, dan In-
donesia menempati urutan ke 29 dalam hal 
kemampuan membaca anak-anak. Ini meng-
gambarkan betawa rendah minat baca ma-
syarakat Indonesia, khususnya anak-anak SD. 

Pada tahun 2012, UNESCO mencatat 

indeks minat baca di Indonesia baru menca-
pai 0,001. Artinya dalam setiap 1.000 orang 
hanya ada satu orang yang punya minat 
membaca. Sedangkan UNDP merilis angka 
melek huruf orang dewasa Indonesia hanya 
65,5 persen, sementara Malaysia sudah men-
capai 86,4 persen. Dari data diatas, Indonesia 
bahkan dikenal sebagai bangsa yang rendah 
minat bacanya, padahal minat membaca ini 
bisa menjadi tolok ukur tingkat kemajuan 
pendidikan dan kualitas suatu bangsa. 
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Kebiasaan membaca tampaknya memang 
belum begitu mengakar di Indonesia. Hal 
ini dapat dilihat dari kebiasaan dan aktifitas 
yang kita lakukan sehari-hari. Apa yang lebih 
sering kita lakukan ketika memilki banyak 
waktu senggang? Kita menggunakan nya untuk 
membaca sesuatu yang bermanfaat ataukah 
malah menghabiskan dengan mengobrol dan 
bercanda dengan teman.

Pengamatan yang dilakukan terhadap 
perilaku budaya membaca di kalangan 
siswa dan mahasiswa pada jam istrirahat, 

sangat rendah. Kebanyakan dari mereka 
memilih kantin sebagai tempat istirahat 

dan berkumpul untuk ngerumpi 
atau berinternet membuka situs 

jejaring sosial facebook, twitter, 
path, dan lainnya. Sedikit 

di antara mereka yang 
berminat membuka 
internet untuk 
membaca informasi 
atau pengetahuan.
Kalau ini dilakukan 
pun karena hanya 
menjalankan tugas 
sekolah. Bahkan, 
tak jarang, sebagian 
besar pelajar 
membuka internet 
untuk bermain 
game online. 
Benar-benar cara 
m e n g h a b i s k a n 
waktu yang sia-sia.

Bagaimana dengan budaya mem baca 
di negara maju, Jepang misalnya? Bu            daya 
membaca me                    rupakan suatu ke biasaan yang 
telah menjadi kebutuhan mastyarakatnya. 
Budaya membaca masyarakat Jepang sangat 
luar biasa tinggi. Mereka bahkan sanggup, 
membaca dimana pun mereka berada. 
Kegemaran membaca masyarakat Jepang 
dapat dibuktikan dengan melihat apa yang 
mereka lakukan ketika berada di kereta api, 
taman, ruang tunggu bahkan, di jalanan. Tidak 
jarang, kita akan menjumpai masyarakat 
Jepang sedang asyik membaca buku, koran, 
komik, atau majalah tanpa mempedulikan 
orang di sekitarnya. Itulah orang Jepang yang 
telah menjadikan membaca sebagai budaya. 
Kegemaran membaca merupakan salah satu 
kunci sukses orang Jepang sehingga bisa 
membawa negaranya ke peringkat negara maju 
di dunia.

Kritikus sastra H.B.Jassin sejak awal selalu 
mengajak murid-muridnya untuk mencintai 
buku. Dengan mencintai, pada akhirnya murid 
akan mau membaca. Beliau yakin melalui buku, 
proses pembelajaran masyarakat berlangsung.  
Sosok Angkie Yudistia, perempuan 
penyandang tuna rungu, berhasil muncul 
menjadi perempuan muda yang sukses dan 
menamatkan pendidikannya hingga mendapat 
gelar master. Suksesnya karena kegemaranya 
membaca. Bahkan Angkie berhasil menulis 
buku untuk  memotivasi masyarakat untuk 
gemar membaca, juga kepada orang-orang 
yang mempunyai keterbatasan fisik. 

Pada masa penjajahan Belanda, dahulu, 
siswa AMS-B (setingkat SMA) diwajibkan 
membaca 15 judul karya sastra per tahun, 
sedangkan siswa AMS-A membaca 25 
karya sastra setahun. Siswa AMS wajib 
membuat satu karangan per minggu, 18 
karangan per semester, atau 36 karangan 

per tahun. Sementara, 
siswa SMA saat ini tidak 

wajib membaca buku.  
Taufiq Ismail pernah 
menyebutkan dalam 

spanduk di rumah puisi 
miliknya mengatakan bahwa 

Budaya Membaca
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siswa SMA di Amerika Serikat dan Eropa 
diwajibkan membaca 22 - 32 judul karya sastra 
dalam setahun (pada era 1966-1975). Siswa 
Jepang 15 judul (pada era tahun 1982-1983). 
Di Brunei  7 judul (era 1980-an). Di Malaysia 
dan Singapura 6 judul buku (era 1976-1980). 
Di Thailand 5 judul buku (era tahun 1986-
1991). Sedangkan di Indonesia sejak tahun 
1970-1997 terdapat nol buku atau tidak ada 
kewajiban untuk menamatkan satu judul 
buku pun. Kondisi ini pun masih berlangsung 
hinggga sekarang. Miris bukan ?

Dua contoh sosok hebat dari dua generasi 
yang berbeda angkatan di atas  menunjukkan 
bahwa budaya membaca memiliki kontribusi 
besar dalam meningkatkan kualitas sumber 
daya generasi muda. Jika penyandang difable 
saja memiliki minat membaca yang cukup 
tinggi, kenapa tidak dengan yang lain? 

Sastrawan Taufiq Ismail menekankan 
bahwa sejarah peradaban manusia telah 
membuktikan bahwa bangsa yang hebat 
ternyata masyarakatnya memiliki minat baca 
yang tinggi. Masyarakat yang sejak dini sudah 
terlatih dan terbiasa membaca.

Apabila dahulu membaca identik dengan 
buku atau media cetak saja, pada zaman 
sekarang yang sudah serba digital, membaca 
tidak lagi terpaku pada membaca kertas karena 
segala informasi terkini telah tersedia di dunia 
maya lewat media elektronik lainnya

Ikapi sangat menyadari kerendahan minat 
baca di masyarakat, khususnya di kalangan 
remaja. Oleh karena itu, harus ada pemaksaan 
program membaca di tingkat pendidikan dasar, 
jika ingin meningkatkan minat membaca pada 
kalangan remaja. Saat ini, tantangan minat 
baca semakin berat karena saat ini dunia 
bergeser ke era digital. 

Di negara maju, era digital menjadikan 
masyarakatnya semakin giat melacak di 
dunia maya untuk mencari pengetahuan. Di 
Indonesia era digital lebih banyak digunakan 
sebagai sarana hiburan semata. Coba simak 
tulisan Nuansa tentang era digital ini pada 
rubrik Wacana sehingga kita bisa belajar mana 
yang baik dan tidak baik  bagi pengembangan 
membudayakan masyarakat gemar membaca.

Pengguna internet di Indonesia saat ini 
sudah mencapai 20 juta orang lebih. Indonesia 
pun tercatat sebagai pengguna internet 
terbesar kelima di Asia. Ini menunjukkan 
bahwa minat masyarakat dalam era digital 
yang mengakses internet sangat besar. 
Namun, apakah kemudahan ini digunakan 
sebaik-baiknya untuk peningkatan minat baca 
masyarakat, terutama para pelajar? Jawabnya 
tidak. Kemudahan berinternet ini banyak 
dimanfaatkan oleh pelajar untuk mencontek 
dalam mengerjakan ujian di sekolah. 

Perubahan era digital ternyata belum 
cukup mampu untuk mengubah pandangan 
masyarakat terutama kaum pelajar dalam 
meningkatkan budaya membaca. 

Budaya suatu bangsa biasanya berjalan 
seiring dengan budaya literasi. Faktor 
kebudayaan dan peradaban dipengaruhi 
oleh membaca yang dihasilkan dari temuan-
temuan para kaum cerdik pandai yang 
terekam dalam tulisan. Hal itulah yang 
yang menjadikan warisan literasi informasi 
yang sangat berguna bagi proses kehidupan 
sosial yang dinamis. Di era digital instansi 

Era Digital
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Meningkatkan
 Minat Baca

pendidikan atau intansi formal lainnya,  
terumama pebisnis buku, mulai berbenah. 
Kini perpustakaan bisa diakses lewat internet. 
Beli buku atau barang keperluan lainnya juga 
dapat dilakukan lewat internet.

Pameran buku di Jerman, Frankfrut Book 
Fair pun menjual buku yang telah di digitalkan 
ke format lain sehingga pembacanya tidak 
perlu membawa buku. Indonesia sebagai tamu 
kehormatan pada pemeran buku terbesar di 
dunia itu juga melakukan digitalisasi buku-
buku yang akan dipamerkan dan dijual di acara 
tersebut.

Usaha menumbuhkan minat baca pada 
masyarakat, terutama pada remaja, bukan 
hanya menjadi tugas lembaga pendidikan 
semata. Hal itu lebih didasarkan pada 
penumbuhan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya membaca untuk peningkakan 
kualitas diri mereka sendiri. Dengan semakin 
mudahnya media untuk mendapatkan 
informasi bacaan melalui internet yang 
sudah digunakan oleh masyarakat sampai ke 
pelosok desa, maka sudah semakin mudah 
menemukan buku sebagai literasi bacaan 
guna meningkatkan kualitas masyarakat. 
Digitalisasi harus mampu meningkatkan 
minat baca di masyarakat, terutama remaja. 

Di bawah ini ada beberapa langkah awal 
untuk meningkatkan minat baca kita : 
1. Membangun Motivasi Minat Membaca

Meningkatkan minat baca harus 
dimulai dengan motivasi diri pembaca. 
Menanamkan motivasi tidak hanya pada saat 
kita membutuhkan buku untuk dibaca saja 
tetapi bisa memberikan target berapa banyak 
buku yang harus kita baca dalam sepekan atau 
sebulan? Minimal  membaca dilakukan setiap 

hari untuk membaca berita di media cetak atau 
di media online.

2. Membaca Sesuatu yang Disuka
Membaca bukan berarti harus dilakukan 

pada buku-buku berat. Buku yang ringan, 
seperti cerpen, tips, atau tentang minat dan 
hobi dapat menjadi alternatif. Dari mulai 
membaca buku-buku praktis tersebut, lama 
kelamaan akan bisa berlanjut untuk membaca 
buku motivasi pengembangan diri. Berikutnya 
bisa meningkat pada buku politik, sejarah, 
atau ilmu pengetahuan lainnya sesuai dengan 
kebutuhan kita. Yang terpenting, minat 
membaca bukan berasal dari pikiran tetapi 
harus keluar dari hati .

3. Menyisihkan Waktu yang Tepat dan Nyaman
Seringkali, kita malas membaca karena 

tidak ada waktu luang untuk melakukannya. 
Apabila membaca sudah menjadi kebutuhan, 
sisihkan waktu kosong minimal tiga puluh 
menit di antara waktu istirahat untuk membaca. 
Gunakan tempat yang nyaman layaknya kita 
sedang beristirahat. Membaca akan menjadi 
satu kenikmatan tersendiri untuk dilakukan 
secara rutin.

4. Menumbuhkan Rasa Ingin Tahu. 
Minat baca harus dipicu dari diri kita 

untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Kita 
harus membuat pertanyaan setiap hal yang ada 
di sekitar kita dan carilah jawabannya di buku. 
Atau, bisa juga melihat-lihat buku di toko atau 
perpustakaan dan cobalah pertanyakan, “Apa 
isi buku ini?” Biasanya rasa ingin tahu dan 
penasaran sangat efektif untuk menggerakkan 
diri ini untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini 
membaca.

Dengan sering membaca, dengan tidak kita 
sadari akan mengalir pengetahuan. Walaupun 
sedikit lama, dampaknya akan menuntun kita 
menguasai dunia dengan ilmu pengetahuan 
yang berguna. Nah sahabat Nuansa, dari mana 
kita mulai menumbuhkan minat membaca? 
Melalui buku secara langsung atau dengan 
membaca di internet? Silakan memilih cara 
yang paling mudah. Selamat Membaca. (ifa)
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JENDELA

The Frankfurt Book Fair (FBF) atau 
Frankfurter Buchmesse (dalam bahasa 
Jerman) merupakan arena transaksi 

buku terbesar dan paling bergengsi di dunia, 
bahkan melebihi The London Book Fair dan 
Book Expo America dalam hal besaran dan 
secara komersial.  FBF sudah menjadi ikon 

bergengsi bagi dunia perbukuan internasional 
dan dianggap sebagai ajang pameran buku 
paling penting dalam hal transaksi dan 
perdagangan internasional terkait hak cipta 
serta unjuk karya lisensi bermutu dari berbagai 
bangsa di dunia. 

FBF atau Frankfurter Buchmesse adalah 
sebuah sejarah panjang pameran buku terbesar 
di dunia yang telah dimulai sejak abad ke-15 
di kota industri, Frankfurt, Jerman. Pameran 
buku yang telah berlangsung sejak 500 
tahun lalu ini biasanya diselenggarakan pada 
pertengahan bulan Oktober di area Frankfurt 
Trade Fair di Frankfurt am Main, Jerman. 
Tiga hari pertama, pameran ini khusus 
diperuntukkan bagi pengunjung yang hendak 
berbisnis, sedangkan pada dua hari terakhir 
diperuntukkan bagi pengunjung umum. 

Selama lima hari, lebih dari 7.000 peserta 
dari lebih dari 100 negara ambil bagian 
untuk mendapatkan informasi tentang pasar 
penerbitan, membentuk jaringan kerja, dan 
berbisnis. Pameran ini menjaring hampir 300 
ribu pengunjung dan menghadirkan lebih dari 
400 ribu buku. Penerbit, agen, penjual buku, 
pustakawan, akademisi, ilustrator, penyedia 
layanan, produser film, penerjemah, pencetak, 
professional dan asosiasi perdagangan, 
lembaga, seniman, penulis, kolektor benda 
kuno, penyedia perangkat lunak dan 

INDONESIA menuju

FRANKFURT BOOK FAIR 2015

Frankfurt
 Book Fair,

 Ajang
 Intelektualitas

 Bangsa



| 11Nuansa, No.1 Tahun 2014

multimedia, semua ambil bagian dalam 
program dan iklim bisnis  di FBF.

Tamu Kehormatan
Frankfurt Book Fair

Sejak tahun 1976, FBF menyelenggarakan 
program tamu kehormatan (Guest of Honour 
[GoH], juga dikenal sebagai Country of 
Honour), industri penerbitan suatu negara 
diangkat dengan fokus utama negara tersebut.

Program khusus (ceramah, eksebisi seni, 
forum panel, produksi teater, dan program 
radio dan TV) dirancang untuk keperluan 
itu. Area pameran khusus juga dibangun bagi 
negara yang menjadi GoH.  Dalam sejarahnya, 
FBF telah menjadikan beberapa negara 
sebagai Guest of Honour yang dimulai sejak 
1976, seperti India (dua kali), Italia, Prancis, 
Spanyol, Meksiko, Brazil, Austria, Swis, 
Portugal, Polandia, Yunani, Arab Saudi, Korea, 
Turki, Cina, dan Argentina. Pada tahun 2012, 
negara kecil seperti Selandia Baru telah pula 
menjadi tamu kehormatan, kemudian disusul 
tahun 2013 Brazil kembali menjadi tamu 
kehormatan dan selanjutnya Finlandia pada 
tahun 2014. 

Indonesia berpeluang mendapatkan 
kesempatan sebagai tamu kehormatan pada 
tahun 2015. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, 
Presiden Komite FBF, Juergen Boos, telah 
berkunjung ke Indonesia pada 2012 yang lalu 

FRANKFURT BOOK FAIR 2015



12 | Nuansa, No.1 Tahun 2014

untuk memastikan Indonesia benar-benar siap 
menjadi tamu kehormatan. 

Frankfurt Book Fair adalah ajang 
untuk menampilkan sisi intelektual bangsa. 
Oleh karena itu, negara mana pun yang 
menjadi GoH akan sangat beruntung 
karena akan menjadi focal theme selama 
pameran berlangsung sehingga sangat efektif 
mengenalkan sebuah daya bangsa kepada 
dunia. Bahkan, selama setahun sebelum 
penyelenggaraan, negara yang menjadi tamu 
kehormatan akan diperkenalkan ke publik 
dalam berbagai liputan media di Jerman.

FBF adalah ajang intelektual bergengsi 
soal literasi. Oleh karena itu, Indonesia yang 
dipandang memiliki kekayaan literasi yang luar 
biasa, termasuk kekuatan literasi yang dapat 
diandalkan untuk memengaruhi dunia, terpilih 
menjadi salah satu negara yang akan menjadi 
tamu kehormatan pada ajang Frankfurt Book 
Fair (FBF) pada tanggal 8-12 Oktober 2014 
mendatang. Ada 300-an judul buku Indonesia 
yang akan ditampilkan dalam pameran tahun 
2015 dan semuanya akan diterjemahkan ke 
dalam bahasa Jerman dan Inggris. Kesempatan 
menjadi tamu kehormatan di FBF akan men-
jadi momen penting bagi Indonesia. 

FBF juga memberikan berbagai dampak 
positif bagi Indonesia, antara lain untuk 
mengenalkan para penulis atau pengarang 
Indonesia. Selain itu, dapa mempromosikan 
adat, budaya dan sastra Indonesia. Ajang FBF 
penting bagi Indonesia untuk menumbuhkan 
budaya literasi bangsa, untuk memperluas 
jejak global, serta memperkuat diplomasi 
budaya melalui produk intelektual dan kreatif.

Melalui FBF Indonesia diharapkan akan 
mampu memperkenalkan kebudayaannya 
melalui karya sastra yang akan diterjemahkan 
ke dalam bahasa Jerman sehingga baik orang 
Jerman maupun dunia mengetahui sisi lain 
Indonesia melalui FBF. Indonesia diharapkan 
pula dapat memanfaatkan pameran FBF ini 
untuk memperkenalkan berbagai judul buku 
dan pengarang ke masyarakat dunia sehingga 
Indonesia makin dikenal mengenai kekayaan 
dan intelektual bangsa Indonesia. (Redaksi)
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Motivasi Belajar 
Bahasa Indonesia

Secara umum fenomena belajar bahasa 
Indonesia di beberapa universitas 
di Jerman dapat dikaitkan dengan 

keberadaan program studi Islam dan studi 
tentang Asia. 

Universitas Cologne, misalnya, merupakan 
salah satu pusat studi Islam di Jerman yang 
memfokuskan diri meneliti dunia Islam dari 
segi bahasa, politik, sejarah, agama, budaya, dan 
aspek peradaban lainnya. Untuk mempelajari 
dan memahami dunia Islam, program studi ini 
menyediakan tiga pilihan bahasa, yaitu bahasa 
Arab, Persia, dan Indonesia. Tawaran kelas 
bahasa Indonesia juga disediakan di beberapa 
Universitas lainnya. Universitas Bonn fokus 
pada program studi regional Asia Tenggara, 
yang mengajarkan Bahasa Indonesia di samping 
bahasa Cina dan bahasa Vietnam. Universitas 
Goethe di Frankfurt am Main menawarkan 
program studi Asia Tenggara pada jurusan 
Filologi Oriental dan Asia Timur, dengan fokus 
studi ilmu linguistik, kesusastraan, politik, 
budaya, dan sejarah. Sedangkan Universitas 
Hamburg menekankan program studi Bahasa 
dan Budaya Asia Tenggara yang dititikberatkan 

pada bahasa, kesusasteraan, perkembangan 
budaya, sejarah dan kependudukan. 

Universitas Passau menawarkan kelas 
bahasa Indonesia yang fokus pada proses 
transformasi setelah masa penjajahan di Asia 
Tenggara. Universitas Friedlich-Schiller di Jena 
dan Universitas Münster juga menawarkan kursus 
Bahasa Indonesia, tetapi tidak berhubungan 
dengan studi Asia dan Islam. Kursus bahasa 
Indonesia di Universitas Münster ditawarkan 
oleh Institut Etnologi. Universitas Friedlich-
Schiller di Jena memaparkan tiga alasan umum 
mengapa memilih bahasa Indonesia sebagai 
salah satu pelajaran yang ditawarkan. Pertama, 
bahwa Indonesia merupakan negara terbesar 
keempat di dunia dengan lebih dari 13.400 pulau 
dan lebih dari 240 miliar penduduk. Kedua, 
kemampuan penduduk Indonesia yang berasal 
dari berbagai etnik dengan bahasa daerah serta 
budaya yang beragam dan hidup berdampingan 
secara damai. Ketiga, bahasa Indonesia 
merupakan bahasa nasional di Indonesia. 
Bahasa yang dapat dipahami di seluruh wilayah 
Indonesia ini memiliki struktur bahasa yang 
relatif mudah untuk dipelajari jika dibandingkan 
dengan bahasa-bahasa dari rumpun Indo-Eropa. 

GAGAS

di Universitas Jerman
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Tingkat keminatan belajar bahasa 
Indonesia di Jerman cukup tinggi. Mahasiswa 
yang mengambil kelas bahasa Indonesia di 
Universitas Cologne, misalnya, merupakan 
mahasiswa S-1 dan S-2 dari program studi 
humaniora. Sebagian besar dari mereka 
menekuni studi etnologi dan linguistik. 

“Negara Muslim dan Negara Wisata” itulah 
dua kesan pertama yang disampaikan oleh 
Christoph Bracks (23), seorang mahasiswa S-1 
pada Program Studi Bahasa dan Budaya Dunia 
Islam di Universitas Cologne, ketika mendengar 
kata Indonesia. Mahasiswa ini cukup fasih 
berbahasa Indonesia. Berbeda dengan Dr.Sonja 
Riesberg (32) danVolker Unterladstetter, M.A. 
(29) yang pernah mengikuti kursus bahasa 
Indonesia di Universitas Münster. Mereka 
belajar bahasa Indonesia karena kekayaan 
bahasa daerah di Indonesia. 

Indonesia yang terdiri dari beribu suku 
bangsa dengan berbagai macam kebudayaannya   
tentu sangat menarik untuk didatangi, baik 
sebagai tempat tujuan wisata maupun sebagai 
media penelitian dan pendokumentasian 
budaya ataupun kekayaan alamnya. Dengan 
demikian, para peneliti mempelajari bahasa 
Indonesia untuk kepentinganya tersebut di 
atas, Selain bertujuan untuk pengembangan 
dan pengetahuan ilmu linguistik itu sediri.

Di tingkat nasional, bahasa Indonesia 
sudah menjalankan fungsinya sebagai bahasa 
ilmu pengetahuan. Penulisan buku dan karya 
ilmiah dalam bahasa Indonesia, penerjemahan 
buku-buku ilmiah atau populer ke dalam 

bahasa Indonesia, serta pengindonesiaan 
program Windows merupakan upaya nyata 
untuk mengukuhkan fungsi bahasa Indonesia 
sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan 
pengembangan teknologi. Namun untuk dapat 
menjadi bahasa ilmu pengetahuan di tingkat 
internasional, bahasa Indonesia masih harus 
memantapkan dirinya, baik secara internal 
(kebakuan bidang linguistik) maupun secara 
eksternal (pengakuan, kesetiaan, kecintaan 
para penuturnya sampai dengan penerbitan 
karya ilmiah yang bermutu dan berdaya saing 
internasional). Dari segi politik, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan 
wujud dukungan pemerintah untuk menjadikan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

Belajar dari Universitas-universitas di 
Jerman, kita dapat menyimpulkan bahwa 
kekayaan budaya dan keunikan Islam di 
Indonesia merupakan dua hal penting yang 
dapat meningkatkan minat pelajar asing 
untuk mempelajari bahasa Indonesia. Perlu 
digarisbawahi bahwa survei tentang alasan 
mempelajari bahasa Indonesia ini hanya 
melibatkan sejumlah mahasiswa di Universitas 
di Jerman. Alasan belajar bahasa Indonesia di 
universitas atau di negara lain bisa menunjukkan 
kecenderungan atau hasil yang berbeda.

Pentingnya belajar bahasa asing juga 
diakui oleh tokoh perdamaian dari Afrika 
Selatan, Nelson Mandela. “Jika Anda berbicara 
dengan seseorang dengan menggunakan sebuah 
bahasa, dia mengerti karena pemahaman itu 
masuk ke kepalanya. Akan tetapi, jika Anda 
berbicara dengannya dengan menggunakan 
bahasanya, pemahaman itu sampai ke hatinya“.

Bagaimana dengan Anda? (Luh Anik)

Bahasa Indonesia: 
Jembatan Memahami Kekayaaan
dan Budaya di Indonesia

Mengapa Belajar Bahasa Indonesia ? 

14 | Nuansa, No.1 Tahun 2014



| 15Nuansa, No.1 Tahun 2014

H.B Jassin adalah sosok yang kritis, 
tekun, teliti, dan berwibawa. Ia serta seorang 
sastrawan yang dokumentatif. Di dunia 
penelitian, buku-buku H.B Jassin sering 
menjadi acuan. Kewibawaan H.B Jassin juga 
dapat ditakar dari sisi lain. Semasa hidupnya 
beliau melakukan kegiatan surat-menyurat 
dengan sejumlah kalangan, terutama dengan 
para sastrawan dan kritikus. Sebagian 

besar surat yang diterima H.B Jassin berisi 
pertanyaan yang berhubungan dengan karya 
sastra, penerbitan, permintaan ulasan/
kritik, penyaluran karya ke penerbit, dan 
lain-lainnya, yang kesemuanya mengesankan 
betapa mereka mengakui otoritas, 
kepercayaan, dan rasa hormat kepada H.B 
Jassin. Berbagai penghargaan yang diberikan 
kepada H.B Jassin atas jasa-jasanya kiranya 

Keteladanan dari Seorang...

Siapa yang tak kenal H.B. Jassin?  Sahabat Nuansa yang masih duduk di bangku sekolah 
tentu sangat akrab dengan nama tersebut. Banyak buku karya H.B Jassin yang dijadikan 
buku pokok pelajaran kesusateraan di sekolah. Hans Bague Jassin lahir di Gorontalo, 

Sulawesi Utara pada tanggal 31 Juli 1917. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di HIS 
Balikpapan. Lalu Jassin ikut ayahnya pindah ke Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, dan 
menyelesaikan pendidikan menengahnya (HBS) di sana. Pada saat itu ia sudah mulai menulis 
dan karya-karyanya dimuat di beberapa majalah. Setelah sempat bekerja sukarela di kantor 
Asisten Residen Gorontalo selama beberapa waktu, H.B Jassin  menerima tawaran Sutan 
Takdir Alisjahbana untuk bekerja di badan penerbitan Balai Pustaka tahun 1940. Setelah 
periode awal tersebut, H.B. Jassin menjadi redaktur dan kritikus sastra pada berbagai majalah 
budaya dan sastra di Indonesia, antara lain Pandji Poestaka, Mimbar Indonesia, Zenith, Sastra, 
Bahasa dan Budaya, dan Horison. 

TOKOH
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juga merupakan bentuk pengakuan orang/
lembaga terhadap kewibawaan beliau.

Kritik H.B Jassin umumnya bersifat 
edukatif dan apresiatif, serta lebih 
mementingkan kepekaan dan perasaan 
daripada teori ilmiah sastra. Beberapa 
peristiwa dan kontroversi pernah melibatkan 
H.B Jassin karena kritikannya, salah satunya 
saat berliau membela Chairil Anwar (1956) 
yang dituduh sebagai plagiat. Ia juga ikut 
menandatanagi Manifesto Kebudayaan 
tahun 1963 yang membuatnya dipecat dari 
Lembaga Bahasa Departemen P & K dan staf 
pengajar UI. Demikian pula ketika ia memuat 
cerpen Langit Makin Mendung karya Ki 
Panji Kusmin di majalah Sastra tahun 1971. 
Oleh karena menolak 
mengungkapkan nama asli 
pengarang cerpennya yang 
isinya dianggap ‘menghina 
Tuhan’, H.B Jassin dijatuhi 
hukuman penjara satu 
tahun dengan masa 
percobaan dua tahun.

M e m b a n d i n g k a n 
H.B Jassin dengan 
penulis atau satrawan 
lain, atau usaha mencari 
pengganti H.B Jassin 
yang total mengabdikan 
diri sepenuhnya untuk 
menulis, rasanya sangat sulit. Apa yang telah 
dicapai H.B Jassin saat ini barangkali tidak 
akan pernah dapat dicapai orang lain. Menjadi 
kritikus, penerjemah, redaktur sekian banyak 
majalah, pengasuh rubrik apresiasi, pengajar, 
pembimbing, konsultan -dan entah apa lagi- 
dalam waktu bersamaan sekaligus rasanya 
tidak mudah. Barangkali tidak ada program 
yang bisa mencetak orang sedemikian 
rupa sehingga menjadi orang yang mampu 
mengerjakan sekian banyak jenis pekerjaan 
sekaligus seperti H.B Jassin.

Pekerjaan atau kegiatan H.B Jassin, 
meskipun banyak, pada dasarnya saling 
berkaitan. Posisinya sebagai redaktur yang 
mengharuskan dia membaca dan menyeleksi 
karya sastra, misalnya, memungkinkan 

dia untuk mengikuti dinamika penulisan 
karya sastra. Ia dapat mengikuti proses 
kreatif seseorang menjadi pengarang 
justru lewat kegiatan ini. Pekerjaan ini 
juga memungkinkan beliau melakukakan 
pendokumentasian. Dari sini lalu muncul 
kebutuhan untuk mengulas. Muncullah esai-
esainya yang sudah dibukukan dalam empat 
jilid buku Kesusastraan Indonesia Modern 
dalam Kritik dan Esai, dari 20 jilid yang ia 
rencanakan namun tidak terselesaikan sampai 
akhir hayatnya. Andaikata H.B Jassin tidak 
“rangkap peran” saat itu, mungkin kita tidak 
memiliki dokumentasi sastra, mungkin dunia 
sastra kita juga kurang semarak karena tidak 
ada yang menyemangati penulis untuk terus 

berkarya. Lewat esai-esai 
dan usaha H.B Jassin yang 
menawarkan karyanya 
ke penerbit kegiatan 
penulisan menjadi 
bergairah. 

H.B Jassin memang 
pribadi yang dalam banyak 
hal pantas kita teladani. 
Ia sangat mencitai buku 
(sastra). Dan untuk 
menularkan kecintaannya 
yang luar biasa itu 
terhadap buku, H.B 
Jassin selalu memberikan 

hadiah buku kepada mahasiswanya. Ini beliau 
lakukan untuk menyemangati mahasiswanya, 
bahkan semua orang, agar selalu membaca 
dan membaca. Sebab dengan membaca pada 
akhirnya kita akan bisa mencintai buku 
(sastra). Hal yang perlu diketahui dari seorang 
H.B Jassin adalah ia seorang yang tidak pandai 
bicara, seperti yang beliau akui di depan 
beberapa mahasiswanya. Dalam mengajar 
pun, H.B Jassin tidak pernah mengeluarkan 
suara keras, seperti yang banyak dilakukan 
oleh para pengajar lainnya. Yang harus digaris 
bawahi bahwa sepanjang hidupnya, Jassin 
rajin memberikan pelayanan kepada banyak 
orang, khususnya seniman dan sastrawan 
melalui tulisan-tulisannya.

Bukan rahasia lagi bahwa H.B Jassin 

“Begitu besarnya pengaruh 

H.B. Jassin di antara kalangan 

sastrawan, Gajus Siagian 

(almarhum) menjulukinya 

“Paus Sastra Indonesia”
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dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, halus 
rasa, dan terbuka pada kritik serta pendapat 
orang lain. Hal itu tersirat dalam karya-
karya kritiknya. Namun, tidak berarti beliau 
tidak pernah melakukan kritik/kecaman 
terhadap karya yang diulas, bahkan dalam 
hal-hal tertentu H.B Jassin bisa sangat tegas. 
Ada pendapat yang mengatakan bahwa H.B 
Jassin terlalu lunak dalam mengulas karya 
sastra. Mungkin anggapan ini ada benarnya, 
mengapa H.B Jassin punya alasan kenapa ia 
berlaku “lunak” dalam esai-esainya. Saat H.B 
Jassin bertindak seperti itu, beliau sedang 
memainkan perannya sebagai pemupuk 
tanaman sastra Indonesia. H.B Jassin tidak 
ingin tanamannya layu untuk kemudian 
mati. Kalau ditemukan kekurangan 
pada karya yang sedang 
ditelaah, ia tidak akan serta 
merta menghakiminya 
dengan kejam. H.B Jassin 
akan tunjukkan usaha 
untuk menyelami karya 
itu, lalu ia tunjukkan 
kekuatannya, baru 
kemudian disisipkan 
kekurangan dari 
karya yang sedang 
dibahas itu. 

T a n p a 
harus dibebani 
per t a nya a n 
sudah bisa 
menyamai 
H.B Jassin 
atau belum 
atau sudah bisa 
m e m e r a n k a n 
diri seperti 
H.B Jassin atau 
b e l u m , 
m e n j a d i 

tugas generasi sekaranglah untuk meneruskan/
mewujudkan cita-cita H.B Jassin. Kalau H.B 
Jassin belum sempat membuat telaah yang 
dapat mencapai 20 jilid, generasi pasca H.B 
Jassinlah yang harus melakukannya. Kalau 
H.B Jassin belum sanggup meyakinkan orang 
tentang pentingnya mendokumentasikan karya 
sastra, maka sastrawan muda hendaklah dapat 
mengikuti jejak, meneladani kegiatannya, serta 
memiliki tekad yang sama besarnya dengan H.B 
Jassin untuk mengembangkan dokumentasi 
yang telah dikerjakan oleh H.B Jassin semasa 
hidupnya.
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JELAJAH

MASJID AGUNG
SANG CIPTA RASA
C I R E B O N

Cerita Di Balik Keagungan 
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Sahabat Nuansa, kali ini kita mengunjungi salah satu masjid tertua di Indonesia, yakni 
Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di Kabupaten Cirebon. Masjid Agung 
Sang Cipta Rasa adalah masjid tertua di Cirebon yang dibangun oleh para Walisongo 

di masa Sunan Gunung Jati saat memerintah sebagai Sultan pertama di Kasultanan Cirebon. 
Lokasi masjid ini tepat di depan kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon, bersebelahan 
dengan alun-alun Keraton Kasepuhan, Jalan Keraton Kasepuhan No.43, Kelurahan 
Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat. Baik Masjid 
Agung maupun Alun-alun masih berada dalam kawasan Keraton Kasepuhan. Karena itu, 
Masjd Agung Sang Cipta Rasa dikenal juga dengan Masjid Agung Kasepuhan atau Masjid 
Agung Cirebon.
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Tidak seperti masjid-masjid periode 
Walisongo pada umumnya yang mempunyai 
bentuk atap tajug (piramid) bersusun dengan 
jumlah ganjil (disebut kemucuk), Masjid Agung 
Sang Cipta Rasa mempunyai atap limasan khas 
Jawa dan di atasnya tidak terpasang momolo 
(mahkota masjid). Konon, momolo pernah 
terpasang di atas Masjid Agung Kasepuhan ini, 
kemudian berpindah ke Masjid Agung Banten. 
Hingga kemudian mahkota itu tidak pernah 
dipasang kembali. 

Masjid Agung Sang Cipta Rasa didirikan 
pada tahun 1498 M atas prakarsa Sunan Gu-
nung Jati, Sultan Cirebon pada 
masa itu.  Su-

nan Gunung 
Jati menunjuk Sunan Kalijaga 

sebagai arsiteknya yang dibantu Raden Sepat, 
mantan Panglima Perang Kerajaan Majapahit, 
yang memiliki kemampuan rancang bangun. 
Sunan Kalijaga juga dibantu oleh 500 orang tu-
kang. Arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa 
sangat mirip dengan arisitektur Masjid Agung 
Demak. Jika Masjid Agung Demak memiliki 
watak maskulin, maka Masjid Agung Sang Cip-
ta Rasa berwatak feminis. Bahkan sering dise-
but bahwa Masjid Agung Ciptarasa merupakan 
pasangan dari Masjid Agung Demak.

Dahulu masjid ini disebut Masjid 
Pangkuwati. Nama itu diambil dari nama 

putri tunggal Pangeran Cakrabuana bin Prabu 
Siliwangi II yang tak lain adalah permaisuri 
Sunan Gunung Jati. Menurut Legenda, 
pembangunan masjid ini hanya memakan 
waktu satu malam dan sudah dipergunakan 
untuk salat subuh pada besok harinya. 
Penamaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa 
ini juga memiliki arti sesuai dengan proses 
pembuatannya, yakni diambil dari kata “Sang” 
yang bermakna keagungan, “Cipta” yang 
berarti dibangun, dan “Rasa” yang berarti 
digunakan. Masjid Sang Cipta Rasa merupakan 
pengejawantahan dari rasa dan kepercayaan.

1. Azan Pitu
Masjid Sang Cipta Rasa tidak lepas dari 

kisah Adzan Pitu yang merupakan bagian 
dari sejarah keberaan masjid ini. Azan Pitu 
ini diciptakan oleh Sunan Gunung Jati untuk 
mengusir Aji Menjangan Wulung, seorang 
dukun jahat yang ingin menghancurkan 
masjid ini. Aji Menjangan Wulung dapat 
dibinasakan dengan dikumandangkannya 
azan oleh tujuh orang muazin sekaligus. 
Sejak saat itu azan dengan tujuh orang 
muazin ini di lantunkan secara bersamaan 
yang dikenal dengan sebutan Azan Pitu. 
Dahulu, Azan ini dikumandangkan pada 

setiap waktu shalat. Namun, akhir-akhir ini 
hanya dikumandangkan pada salat Jumat dan 
salat hari besar.

2. Halaman Masjid
Sebelum masuk halaman terdapat gapura 

bergaya Majapahitan. Pintu terbuat dari kayu 
jati berwarna hijau dan putih. Halaman masjid 
dikelilingi pagar tembok dan pada bagian atas 
berbentuk setengah lingkaran dengan tulisan 
bahasa Arab.

Pada halaman tersebut terdapat enam 
buah pintu. Pada sisi timur terdapat tiga buah 
pintu, yakni pintu utama dengan tiga sayap di 
puncaknya. Dan pada sisi utara terdapat satu 
buah pintu. Sisi sebelah barat ada dua pintu. 

Sejarah Berdirinya Masjid Agung 
Sang Cipta Rasa

Beberapa Keunikan Masjid Agung 
Sang Cipta Rasa
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Semua pintu-pintu itu berbentuk seperti 
gapura paduraksa.

3. Tiang Masjid atau Sakaguru
Masjid Agung Cirebon melambangkan 

sifat gotong royong. Ini terlihat pada suatu tiang 
yang terdiri dari potongan kayu (tatal) dan diikat 
satu dengan lainnya. Jumlah tiang (sakaguru) 
masjid ini berjumlah 12 buah, salah satunya 
dibuat oleh Sunan Kali Jaga dari serpihan kayu 
yang disatukan. Gaya arsitektur bangunan ini 
melambangkan multietnis, memadukan gaya 
Demak, Majapahit, dan Cirebon. Mengingat 
usianya sudah sangat tua, seluruh sakaguru 
di dalam masjid ini sudah ditopang dengan 
rangkaian besi baja untuk mengurangi beban 
masing-masing tiang tersebut. 

4. Pintu Terkecil
Masjid ini memiliki sembilan buah pintu 

yang melambangkan sembilan wali. Pintu 
utama disebut nerpati, terletak di dinding 
timur dan berada sejajar dengan mighrab. 
Pintu ini nyaris tidak pernah dibuka kecuali 
pada saat salat Jumat, salat hari raya, dan 
peringatan hari besar Islam. 

Dari sembilan pintu yang merupakan 
pintu penghubung bangunan inti masjid, ada 
sebuah pintu kecil dengan lebar 40 cm dan 
tinggi 160 cm. Hanya pintu kecil inilah yang 
dibuka dan digunakan sehari-hari oleh para 
jamaah yang hendak salat. Pintu ini sengaja 
dibuat kecil agar raja, menteri, bangsawan, 
atau rakyat masuk ke dalam masjid dengan 
posisi menunduk. Hal itu bermakna bahwa 
semua manusia sama di hadapan Allah 
tidak dibedakan atas dasar status, tetapi 
ketakwaannya. 

5. Dua Maksurah dan Dua Mimbar
Sebagaimana layaknya sebuah masjid 

kerajaan, ada area yang disediakan khusus 
untuk elang keraton melakukan salat. Tempat 
khusus berbentuk persegi ini dikelilingi 
pagar kayu jati yang disebut maksurah. Ada 
dua maksurah, satu maksurah berada kanan 
mimbar yang diperuntukkan bagi sultan dan 
keluarga Keraton Kasepuhan, sedangkan 

satu maksurah lagi berada di sebelah kiri 
mimbar yang diperuntukkan bagi sultan dan 
keluarga Keraton Kanoman. 

Selain itu, ada dua mimbar yang bentuk 
dan ukurannya sama persis. Mimbar utama 
diberi nama Sang Ranggakosa, tempat salat 
imam atau mihrab dibuat yang dari batu 
putih berornamen akulturasi Islam dengan 
budaya Hindu. 

6. Zam-zam Cirebon
Masjid yang dulunya digunakan 

sebagai tempat menimba ilmu para santri 
ini memiliki tempat wudu yang unik, yakni 
sebuah atau bak air berbentuk persegi 
panjang. Sumber airnya diambil dari sumur 
yang dinamai Sumur Banyu Cis Sang Cipta 
Rasa. Air sumur yang sering disebut sebagai 
air zam-zam Cirebon ini diyakini berkhasiat 
untuk mengobati berbagai penyakit. Di 
samping itu, sumur yang terdiri dari dua 
kolam ini juga dapat digunakan untuk 
menguji kejujuran seseorang. 

Selain peninggalan di atas, di halaman 
masjid terdapat sebuah bedug tua yang 
sampai saat ini masih ditabuh. Bedug 
dinamai Sang Guru Mangir atau Kyai Buyut 
Tesbur Putih, umurnya tak kalah tua dengan 
umur masjid tersebut. 

Ada juga istiwa, yaitu alat penunjuk 
waktu yang menggunakan sinar matahari, 
berfungsi untuk mengetahui waktu salat. 
Alat berbentuk bundar dengan tonggak besi 
di permukaannya ini merupakan salah satu 
peninggalan Sunan Gunung Jati yang masih 
digunakan hingga sekarang. 

Seperti namanya, Masjid Agung Sang 
Cipta Rasa, kami pun merasakan keagungan 
masjid karya Sunan Kalijaga ini dengan 
“rasa” yang tidak bisa kami lupakan. Jika 
sahabat Nuansa penasaran, kunjungi dan 
rasakan sendiri keagungannya. (Ivan)
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Perempuan muda itu 
menggeliat dan mene-
gakkan kepalanya 

menantang masa depan, 
“Kalau orang lain bisa, ke-
napa kita tidak?” Dia pun ter-
bang setinggi langit, menge-
pakkan sayapnya mencapai 
cita-citannya dan tidak mau 
terkekang oleh keterbatasan 
yang dimilikinya. 

Bagaimana jika kita harus 
menghadapi kenyataan bahwa 
“kesempurnaan” yang ada pada 
diri kita semakin lama semakin 

Angkie Yudistia
SOSOK
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berkurang? Keterbatasan fisik atau berbagai 
permasalahan hidup sering membuat orang 
pesimis, mengeluh, serta merasa seolah 
Tuhan tak adil. Belajar bersikap positif 
dari seorang Angkie Yudistia akan menjadi 
inspirasi bagi kita terhadap sesama. Angkie 
Yudistia, perempuan kelahiran Medan, 5 Juni 
1987 harus menerima kenyataan bahwa ia 
kehilangan pendengarannya. Di balik paras 
cantiknya, ia penyandang tunarungu, Angkie 
menyikapinya dengan tetap bersikap positif 
dan justru malah menjadikan dirinya sebagai 
contoh dan motivasi bagi orang lain untuk bisa 
terus maju.

Usai menamatkan pendidikan di tingkat 
SMA, Angkie meneruskan ke perguruan tinggi 
dan mendalami bidang periklanan. Selain 
menjadi Finalis Abang None, ada banyak 
prestasi lain yang ia raih, salah satunya 

Angkie Yudistia

menjadi bintang iklan sebuah produk vitamin. 
Namun di balik cerita suksesnya, Angkie juga 
pernah mendapat penolakan terkait dengan 
keterbatasan pendengaran yang ia miliki. 

Tidak puas dengan gelar sarjana yang ia 
peroleh, Angkie kembali melanjutkan sekolah 
dan mendapatkan gelar magister dalam bidang 
komunikasi. Masih berhubungan dengan 
latar belakang pendidikan yang ia peroleh 
dan juga tekadnya dalam membantu sesama, 
pada tahun 2011 Angkie mendirikan sebuah 
yayasan yang bertujuan untuk membantu para 
penderita tuna rungu, Thisable Enterprise.

Bungsu dari dua bersaudara itu 
pernah pula berkarier sebagai humas di 
berbagai perusahaan. Berbagai prestasi dan 
semangatnya itulah yang pada akhirnya 
membuat Angkie tergerak untuk memotivasi 
para penyandang difabel lainnya. Angkie 
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anak kotaberpendapat bahwa difabel sama saja seperti 
orang lainnya. Semua orang harus menemukan 
potensi masing-masing agar dapat menikmati 
masa depan.

Angkie mulai terlibat dengan kegiatan 
sosial saat bergabung dengan Yayasan 
Tunarungu Sehijara pada 2009. Sejak saat itu 
hingga kini, ia pun kerap jadi pembicara dan 
menjadi anggota delegasi Indonesia di berbagai 
kegiatan internasional di mancanegara yang 
berkaitan dengan kaum difabel.

Kepedulian itu pun terus berlanjut dengan 
meluncurkan buku berjudul Invaluable 
Experience to Pursue Dream (Perempuan 
Tunarungu Menembus Batas) akhir 2011 
lalu. Pengalaman hidup dan pemikirannya 
dituangkan lewat karyanya itu. Melalui buku 
tersebut, Angkie mengaku ingin memotivasi 
para penyandang difabel agar bangkit dan 
melawan keterbatasan fisik mereka. Ia pun 
berharap buku itu menyadarkan setiap 
orang agar jangan mendiskriminasi orang 
sepertinya.

Angkie Yudistia merasa tertantang 
membuat buku kedua yang fokus pada figur-
figur perempuan peneliti yang tergabung 
dalam Fellowship L’Oreal-UNESCO 
For Women in Science (FWIS). Buku 
tersebut ia beri judul Setinggi Langit. 
Dia tertantang karena merasa 
bangga bisa mendapat kesempatan 

menulis kisah perempuan berprestasi. Proses 
pembuatan buku itu diakui perempuan 
berambut panjang itu tergolong cepat. Total 
pengerjaan mulai wawancara hingga proses 
produksi sekitar 2-3 bulan

Dia mengaku terhanyut dengan kisah 
perempuan peneliti itu. Angkie melihat 
kesepuluh perempuan peneliti ini sebagai 
sosok inspirasional dengan perjalanan mereka 
yang tentu tidak mudah. Dia membayangkan 
bagaimana setiap hari para perempuan ini 
dengan hasrat tinggi, kerja keras, dan fokus 
untuk bisa menghasilkan karya berguna, 
bukan hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga 
bagi hajat hidup orang banyak

Dari sosok Angkie, wanita 
penyandang tunarungu, kita belajar 
bahwa keterbatasan fisik justru bisa 
menjadi kelebihan. Meski menyandang 
disabilitas, ia bukan tipe orang yang 
gampang menyerah dan hanya diam 
berpangku tangan di rumah. Hari-
harinya diisi pelbagai kesibukan sebagai 
penulis buku, model, dan pegiat sosial. 
Di kala senggang, ia membaca buku. 
Ini menjadikan dia sebagai sosok yang 

begitu menginspirasi bagi siapa 
saja karena kekurangan fisik 
bukanlah suatu alasan dasar 
untuk melangkah maju merubah 
dunia. (Nisa)
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anak kota
pacarnyakepada

sajak

di desa

Sudahlah. Tanah ini tak gembur lagi.
Kemarau telah dipahatkan di atasnya.

Dan sejuta harapan subur lunglai dalam ribuan musim.
Kering. Kering sudah mengunyah tanaman cinta,

Bagai hama wereng disaat hujan gerimis.
Dan, kau mau apa?

Bawalah senyummu dulu kepadaku.
Dan kalau aku masih mau mungkin dapat aku telanjangi dengan rayuan.

Mengajakmu nonton. Mengajakmu ke restoran. 
Atau kau lebih suka mendengarkan susunan kalimat dari mulutku?

Dan kau tidak tahu di belakangnya,
Kata-kata menjulurkan lidah siap untuk menelanmu.

Itulah namanya kota. Itulah namanya teknologi.
Dan itu sebabnya kau lebih suka naik pedati daripada bis kota yang selalu lebih muatannya.

Tak apa. Aku sebagai rakyat di Negara Demokrasi ini sudah sewajarnya menghargai maumu.
Begini saja : Kalau kau masih mengharapkan aku, 

dengan segala polusi, dengan segala banjir, dengan segala ketergesaan, 
datanglah. Bawa cintamu dulu, mungkin aku sudah mau!

CIPTA
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LANGIT TERPAMPANG MEMBENTANG,
KALA KUTATAP AWAN BERARAK

PELANGI TERGORES LUKA,
KETIKA KULANGKAHKAN KAKI

SEJENAK…

KUHAYATI HIDUP TAK BERTEPI
KUGAPAI DAMAI YANG SEPI

DALAM KEGELAPAN 
… PEKAT …

MAKNA HIDUP HANYALAH KHAYAL
TAK MAMPU DIPERJUANGKAN

KUCARI TONGKAT NALURI
DIANTARA MANUSIA PENGANGGU

SEPI
IFA YUSTIANI
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Dari tembok bermunculan ombak-ombak

Dan dari buihnya berkembanglah langit lepas 

menghujankan semerbak kupu-kupu 

dan burung-burung di atas pepohonan 

yang membungkuk dan berlambaian 

sekitar sebuah dusun tua, 

tempat orang bermimpi,

sambil menari, 

main gamelan,

dan makan sampai kenyang

sedang gunung-gunung nun jauh

dewa-dewa datang sambil berdendang.

Diatas salah satu perahu yang 
mengarungi samudera

berdirilah dekat layar, terhias dengan bunga-bunga

seorang kanak-kanak telanjang, 
polos, tertawa lepas

tenang seperti dirindukan setiap insane

agar terjelma dalam hatinya

ditengah suatu dunia yang semakin membuas.

Karya : Nabila
SMA Adi Luhur Jakarta

MATA ALAM
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Gelap fajar masih melekat
Berburu entah kita merapat
Mencari jukung mengejar pekat
Pasar subuh setelah salat
 
Sungai Alalak Muara Kuin
Pasar terapung tempat kita ingin
Matahari terbit memantul cahaya dingin
Antara transaksi sayur-mayur bagai labirin
 
Dan hasil kebun dari kampung
Tersaji indah di tengah jukung
Didayung nenek dukuh di ujung
Semangat tawarkan galas membuat bingung
 
Itulah sepanjang alir Barito anak sungainya
Barter pedagang perahu menggema
“bapanduk, bapanduk, bapanduk” adalah 
nama
Yang hampir tak lagi ada di sana
 
Pasar tradisi «seribu sungai» langis
dipicu kemaruk budaya darat
Sungai  kanal musnah terganti 
darat mengikis batang air
Mengikis hati manusia pandir

PASAR SERIBU SUNGAI

Nia Samsihono 
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Apa yang dapat aku lakukan, 
wahai umat Muslim?
Aku tidak mengetahui diriku sendiri.
Aku bukan Kristen, bukan Yahudi,
bukan Majusi, bukan Islam.
Bukan dari Timur, maupun Barat.
Bukan dari darat, maupun laut.
Bukan dari Sumber Alam,
Bukan dari surga yang berputar,
Bukan dari bumi, air, udara, maupun api;
Bukan dari singgasana, penjara, 
eksistensi, maupun makhluk;
Bukan dari India, Cina, Bulgaria, Saqseen;
Bukan dari kerajaan Iraq, maupun Khurasan;
Bukan dari dunia kini atau akan datang:
surga atau neraka;
Bukan dari Adam, Hawa,
taman Surgawi atau Firdaus;
Tempatku tidak bertempat,
jejakku tidak berjejak.
Baik raga maupun jiwaku: semuanya
adalah kehidupan Kekasihku …

Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin al Khattabi al-Bakri 
atau dikenal dengan Jalaluddin Rumi adalah seorang Pejangga 
besar asal Persia. Dia adalah penyair dan tokoh sufi yang sangat 

berpengaruh di zamannya dan terkenal dengan syair-syairnya yang fokus 
tentang keterkaitan cinta dengan ketuhanan.  Rumi lahir pada tanggal 30 September 
1207 Masehi di Balkh, Afganistan dan meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1273 
Masehi di Konya (Turki sekarang).

Aku Adalah 
Kehidupan Kekasihku
Jalaluddin Rumi
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Hujan masih me-
ninggalkan jejak 
di antara rerum-

putan yang lembap, kala itu 
suara angin semilir menyejukkan 

kalbu yang tengah gundah. Aku ma-
sih memikirkanmu. Setahun yang lalu, 

kita masih bergandeng tangan di petang 
itu. Kau duduk di dekatku menyeruput sege-

las teh tarik dingin. Aku bersandar di bahumu 
menatap pompong yang melintas di hadapan 
mata. Aku masih ingat bau laut yang menyen-
gat, anak-anak muda seusia anak kita duduk 
menghadap laut, ada yang memakan jagung 
bakar, es krim tiga ribuan dan pengamen terus 
bermain di antara bunyi klakson kendaraan.

Seolah kita lupa akan usia yang menua, kau 
belai mesra aku di saat tatapan mata penjual bakso 
di samping kita duduk menatap nakal, kau suap-
kan sesendok jagung susu. Sungguh indah tepi 
laut Tanjungpinang setahun yang lalu, dulu itu.

Kepala enam tak menyurutkan kecintaanmu 
pada senyumku, kau bawa aku berjalan meng-
habiskan waktu yang kita pun tak tahu kapan 
akan berakhir. Sebelum kita duduk manis di tepi 
laut kala senja, kau ajak aku menyeberangi lautan 
menuju tempat kelahiranmu yang konon katanya 
menyimpan ribuan sejarah suku asalmu, Melayu. 
Ombak yang menderu sisi kanan dan kiri pom-
pong membuat pelukanmu semakin erat padaku, 
aku masih ingat bau tubuhmu itu. Kita menapaki 
tangga dermaga, kau tuntun tanganku seraya 
berkata,”Kemarilah, sayang. Lihatlah Masjid 
itu, Masjid Penyengat namanya, sebentar lagi 
Dzuhur kita salat di sana bersama ya?”.

Aku mengangguk. Perjalanan mana 
lagi yang lebih indah dibanding seorang 
imam hidupmu mengajakmu berjalan ber-
samanya ke rumah Tuhan memadu kasih 
pada-Nya sekaligus kepadanya sebagai 
Tuhanmu di dunia.

Kusapu peluh dengan air wudu, 
kupandangi pintu masuk masjidnya, 
ornamen-ornamen yang indah ditu-
tupi dengan warna kuning menyala, 
ada 4 tiang besar di dalamnya, kitab 
suci Islam yaitu Al-Qur’an Raksasa 
yang tegak dengan kokoh di sisi kiri 
pintu masuk, sajadah yang meman-

CIPTA

Cerita di Makam

Engku 
Hamidah

Novi Asti Lalasati
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jang dan langit-langitnya yang megah. Masjid 
Penyengat, tempat yang jadi saksi betapa aku 
memuja mu dalam rukuk, sujud dan dzikirku 
pada-Nya, kuselipkan cinta kita agar nanti di 
surga kita dapat berjumpa lagi, kuharap begitu.

Melepas penat, kau memilih menyewa 
becak motor di banding berkeliling menapaki 
pulau dengan radius dua kilometer itu. Kau 
tunjukkan semua tempat-tempat bermainmu 
ketika masih kecil dulu, di balik pemakaman 
keluarga Raja Ja’far ada gang kecil menuju ten-
gah hutan, tempat kau bermain goli, dulu. Di 
tengah bukit kursi terbentang lapangan luas, 
tempat kau bermain sepak bola, dulu. 

Sudah banyak tempat kita kunjungi lalu 
dalam perjalanan itu kau bercerita, “Di sini 
adalah pulau yang menyimpan banyak mitos, 
maukah kau mendengarnya?”

Aku mengangguk. Sejujurnya aku adalah 
orang yang tak pernah mempercayainya, tetapi 
aku melihat raut wajahmu penuh semangat un-
tuk menceritakannya.

“Pulau Penyengat adalah mas kawin 
dari Raja Mahmud kepada Engku Hamidah, 
seorang putri Melayu yang cantik jelita. Pulau 
ini adalah bukti cinta mereka yang suci. Pasa-
ngan ini ibarat Romeo dan Juliet, Rama dan 
Shinta, mungkin juga kau dan aku”, katamu 
sambil menyiku lenganku pelan.

“Ini mitos atau sekadar prolog dari gom-
balan belaka?”

“Tidak, ini cerita. Cerita yang masih jadi 
buah bibir para pasangan muda”.

“Maksudnya?”
“Dengarkan, dulu. Cinta mereka yang suci 

mungkin bisa dikatakan tak seawet umur Gadjah 
Mada, Bratawijaya atau juga Daeng Marewa. Ban-
yak mitos yang beredar, apabila sepasang kekasih 
datang ke pulau ini dan mengunjungi makam 
Engku Hamidah, maka ia akan langgeng hingga 
mati nanti apabila memang berjodoh tetapi jika 
tidak, mereka akan putus sepulangnya dari pu-
lau ini tanpa alasan jelas. Seolah-olah di makam 
itulah, ada kepastian apakah sepasang kekasih itu 
benar-benar jodoh atau tidak. Pasangan yang be-
rani mengambil risiko silakan mencoba tetapi jika 
tidak berani yah lebih baik pulang saja”.

“Jodoh sudah di tangan Tuhan”.
“Ini kan mitos, aku hanya memberitahu-

kan mitos, sudah lama aku ingin mengajakmu 
ke sini, membuktikan apakah kita benar-benar 
jodoh atau tidak”.

Aku terbungkam.
“Mengapa diam?”
“Aku takut. Bukankah kita sudah menikah 

lebih dari 30 tahun lamanya. Apakah itu tidak 
membuktikan kepadamu bahwa kita adalah 
jodoh”.

“Jangan salah, ada yang sudah menikah 
pun langsung bercerai selepas mengunjungi 
makam itu. Menikah pun tidak menjamin bah-
wa sebenarnya aku adalah jodohmu yang telah 
digariskan Tuhan”.

“Benarkah?”, wajahku mulai menampak-
kan kegelisahan seketika itu kau berkata,

“Hahahaha, bagaimana dengan dirimu 
ini, sudah jadi istriku puluhan tahun, masih 
mau ditipu. Aku hanya bercanda. Sudah lupak-
an saja, itu kan hanya mitos. Tetapi tidak ada 
salahnya kita pergi ke makam Engku Hamidah, 
di dekat sana ada rumah saudaraku”.

“Baiklah”, aku menelan ludah.
***

Hujan tampaknya akan turun lagi mem-
basahi rerumputan ini. Aku masih tetap ingin 
memelukmu. Aku tak ingin beranjak. Aku ma-
sih ingin melihat senyummu. Tapi yang bisa 
kupeluk, hanya batu nisan. Yang bisa kulihat 
hanya rerumputan di makammu yang semakin 
panjang. Kau yang setahun lalu, duduk bersa-
maku di tepi laut, yang kupikir tertidur lelah di 
sandaranku ternyata pergi meninggalkanku 
untuk selama-lamanya. Aku tak percaya mitos 
itu, tapi benarkah apa yang dikatakan sauda-
ramu saat kita berjumpa dengannya,

“Hikam, sudah tua engkau masih juga 
datang ke sini menguji jodoh. Inikah istrimu 
itu? Lawa ... persis yang kau katakan di tele-
pon. Mengapa kau membawanya ke sini, ba-
haya, kalau tak jodoh cepat mati kau, Kam”, 
seraya ia tertawa.

Dan kau pun tertawa terbahak-bahak 
mengganggap itu candaan tetapi hatiku berkata 
lain, aku takut. Aku takut aku bukan jodohmu.

Hari ini aku takut, aku takut sekali. Aku 
takut kita tak punya tempat untuk berjumpa 
lagi di sana, surga-Nya. Hujan turun lagi, aku 
bergegas pulang.
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Gerbang besi itu terlihat kokoh dan 
menakutkan, membuat langkah 
Rini menyurut. Keengganan yang 

mengendap di alam bawah sadarnya sejak 
kemarin dan semakin mengumpul saat 
bangun tidur tadi, kini seperti meruap naik 
tak tertahankan. Menarik-narik paksa kakinya 
untuk berbalik dan lari sekencang-kencangnya, 
sejauh mungkin dari depan sekolahnya ini!

Rini menatap gerbang besi itu lagi. Ragu. 
Tapi sekali lagi, bayangan Melda dan kawan-
kawannya menyeruak ke ingatannya. Dan 
sekali lagi... rasa sakit itu terasa. Rini menghela 
napas. Tidak, dia tidak akan sanggup harus 
menghadapi ejekan mereka lagi hari ini!

Rini sontak berbalik, begitu sudut matanya 
menangkap sebuah mobil metalik muncul 
mendekati gerbang. Gugup, dia menunduk 
sambil mengangkat satu tangannya untuk 
menutupi satu sisi wajahnya, lalu melangkah 
buru-buru. 

Raha Kurnia

Lebih cepat pergi, lebih baik! Jangan 
sampai Melda memergoki dan menyindirnya 
seperti kemarin.

Meskipun itu artinya dia harus bolos dari 
sekolahnya hari ini!

Baru setelah mencapai halte, di jalan 
berikutnya, gadis itu menghela napas lega. 
Tempat ini cukup jauh dari sekolahnya, 
sehingga kemungkinan kecil terpergok teman 
sekolahnya atau— lebih parahnya— gurunya.
Dan syukurlah... tak ada orang di halte ini, 
batin Rini, sembari menghempaskan dirinya 
di tengah bangku memanjang yang ada di 
sana. 

Rini memandang lalu-lalang bus dan 
angkutan kota yang lewat di depannya. 
Sekarang dia harus kemana?

Pulang ke rumah?
Tidak! Bunda bisa kaget melihatnya 

pulang sekolah sebelum waktunya. Bisa-bisa 
Bunda mengomel dan mengadu pada Ayah! 
Dia tak ingin kena marah Ayah.

Gadis itu menghela napas. Pasti saat ini bel 
masuk sudah berdering dan teman-temannya 
sedang ketar-ketir di depan Pak Marihot— 
guru mereka yang galak— yang terkenal tidak 
kenal ampun pada murid yang ‘pura-pura lupa’ 
mengerjakan pe-er mereka.

Bukan karena tidak mengerjakan tugas 
itu, alasan rini nekad membolos hari ini. Sudah 
beberapa hari yang lalu dia menuntaskan pe-er 
tersebut. Tapi karena....

Tangan Rini, yang berada di dalam tasnya, 
menyentuh sesuatu. Rini terdiam. Meraih 
benda itu keluar dan termangu menatap 
ponselnya yang ketinggalan zaman. 

Ya, ponsel inilah alassn yang membuatnya 
enggan datang ke sekolah. Ponsel ini adalah 
lungsuran dari Ayah. Gara-gara ponsel kuno 
ini, Melda dan teman-temannya sering 
mengejek dan menyindirnya untuk membeli 
ponsel android terbaru, seperti yang mereka 
gunakan.

Sungguh, semula Rini tidak peduli ejekan 
mereka. Tapi setiap hari diledek dan menjadi 
bahan tertawaan, bahkan kemarin... seisi kelas 
juga ikut menertawainya, membuat gadis itu 
lama-lama tak tahan! 

SAAT RINI 
MEMBOLOS
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Kemarin dia meminta Bunda untuk 
membelikannya ponsel baru. Tapi Bunda 
menolak permohonannya itu mentah-mentah.

“Tidak!” tegas Bunda. “Ponsel yang kamu 
pakai kan masih laik pakai, Rin!”

“Tapi Bunda, semua teman Rini di kelas 
punya ponsel seperti itu!” rengek Rini. “Rini 
kan tidak mau jadi satu-satunya anak di kelas 
yang selalu diejek karena ketinggalan jaman.”

Saat itu, Bunda terdiam dan menatapnya 
dengan ekpresi yang sulit ditebak. Rini 
merengut.

“Bunda....”
Bunda menghela napas, memotong 

ucapannya, “Rin, Bunda dan Ayah tidak 
punya uang sekarang. Jika pun punya, Bunda 
keberatan uang sebanyak itu hanya digunakan 
untuk membeli ponsel. Pakai saja yang ada ya, 
Nak?”

“Aaah, Bunda pelit!” gerung Rini sembari 
menghambur ke kamarnya. Bunda tidak paham 
perasaannya diejek setiap hari oleh Melda 
dan gerombolannya itu! Rini menelungkup di 
tempat tidur dengan berurai air mata. Bunda 
tidak tahu rasanya terasing sendirian hanya 
gara-gara ponselnya bukanlah android yang 
canggih!

“Jam berapa, Kak?”
Rini tersentak dari kembaranya. Dia 

menoleh ke samping dan melihat seorang 
anak perempuan, mungkin berusia sekitar 
delapan atau sembilan tahun— Rini tidak 
bisa memastikan karena dia tidak cukup ahli 
menebak usia seseorang— menatapnya dengan 
mata bulatnya yang jernih dan dalam. Sorot 
mata, yang anehnya, terkesan tua dan lelah. 
Bukan pandangan mata yang biasanya dia lihat 
pada anak kecil.

Rini melihat layar ponselnya sesaat. 
“Setengah delapan,” jawabnya, sedikit 

merasa terganggu.
Anak itu mengangguk kecil, lalu 

memandang Rini dengan tatapan aneh. 
“Kakak nggak sekolah?” tanyanya lagi, 

membuat Rini terkejut dan gelagapan.
“Kakak eng....”
“Masuk siang ya?” tebak anak itu, sebelum 

Rini sempat mengarang alasan. 
Rini cuma tersenyum, tidak tahu mesti 

menjawab bagaimana. Tapi pertanyaan anak 
itu membuatnya merasa tak nyaman. Rini 
sudah bergerak untuk bangkit, saat mendengar 
anak itu menghela napas berat. 

“Enak ya, bisa sekolah,” katanya iri. “Ilin 
juga ingin sekolah.”

Rini sontak menoleh heran. 
“Memangnya kamu tidak sekolah?” 

tanyanya spontan.
Ilin, bocah perempuan itu, menggeleng. 

Rini mengerutkan keningnya. Sedetik, Rini 
mengira Ilin sedang bergurau, sampai dia 
menyadari penampilan Ilin yang lusuh, dekil 
dan tidak terawat.

“Bapak sakit parah dan tak bisa kerja. Jadi 
Emak merawat Bapak di rumah dan Ilin jualan 
kue, Kak.” Tatapan Ilin yang sedih menyapu 
keranjang besar yang dibawanya, yang tak 
luput dari pandangan Rini. “Karena itu Ilin tak 
bisa sekolah, Kak, karena tak ada biaya. Untuk 
makan sehari-hari saja susah, apalagi untuk 
sekolah,” ceritanya lirih.

Rini tertegun, trenyuh mendengar 
ketegaran gadis kecil yang usianya tujuh tahun 
di bawahnya itu. Rini ingat, seumur Ilin dulu, 
dia tidak memikirkan bagaimana mencari 
uang, tapi bermain-main setiap hari sepulang 
sekolah dan les bimbel.

Rini terdiam. Anak kecil ini... dia begitu 
inginnya sekolah, tapi tak bisa. Sementara dia... 
dia malah mogok sekolah hanya karena malu 
diejek teman-temannya tidak punya ponsel 
yang canggih.

Mendadak, Rini merasa malu dan ingin 
cepat-cepat pulang. Rini ingin minta maaf pada 
Bunda dan berjanji tidak akan lagi membolos.

Sementara Melda? 
Ya, dia mungkin tidak bisa mencegah 

Melda untuk menjadikannya sasaran ejekan. 
Tapi sekarang dia akan sanggup untuk tak 
menggubris itu semua, karena sekarang dia 
tahu, ada hal-hal yang jauh lebih penting dari 
sekadar memiliki ponsel impian untuk sekadar 
bergaya dan dianggap selevel oleh yang lain, 
yaitu kesempatan untuk menuntut ilmu dan 
mengejar cita-citanya. 
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Sahabat Nuansa, apakah kalian sudah 
pernah berkunjung ke Bandung? Kalau 
sudah, hal menarik apa saja sih yang 

ada di sana? Tentunya banyak sekali, ‘kan? Jika 
kita berkunjung ke Jl. Garut No.2, Bandung, 
kita akan menemukan salah satunya. Selain 
terkenal dengan sebutan ‘Kota Kembang’-
nya, kota Bandung juga ternyata menyimpan 
banyak komunitas menarik lho. Paguyuban 
Panglawungan Sastra Sunda, salah satunya.

Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda 
atau dalam bahasa Indonesianya memiliki 
arti; paguyuban atau organisasi/komunitas, 
panglawungan atau tempat, sastra Sunda 
yang merujuk pada bahasa dan sastrawan 
Sunda. Jadi, Paguyuban Panglawungan Sastra 
Sunda dapat diartikan menjadi organisasi 
atau komunitas tempat berkumpulnya para 
sastrawan Sunda. Komunitas yang biasa 
disebut dengan PPSS ini adalah salah satu 
komunitas sastra Bandung yang didirikan oleh 
para pengarang sastra Sunda pada tahun 1966. 
Awalnya, komunitas ini bernama Pangarang-
Sastra Sunda, disingkat PP-SS. Berdirinya 
komunitas ini diilhami dari berbagai bentuk 
kesatuan aksi yang melakukan perlawanan 
terhadap pemerintahan Orde Lama. Ki Umbara 

dan S. A. Hikmat adalah tokoh penggagas utama 
berdirinya komunitas ini. Gagasan-gagasan 
yang mereka lahirkan kemudian mereka 
sampaikan kepada Ajip Rosidi, sastrawan 
Sunda, yang kala itu mempunyai visi dan 
misi yang sama, yakni untuk memberdayakan 
bahasa dan sastra Sunda.

Pergantian nama komunitas ini sendiri 
diusung oleh Ajip Rosidi. Beliau menyarankan 
agar digunakan kata ‘sastra’ karena komunitas 
ini benar-benar hanya berpijak dalam bidang 
kesenian dan kesusastraan saja. Pergantian nama 
komunitas ini sendiri dilakukan dengan cara rapat 
inti organisasi yang dilakukan oleh Ki Umbara, 
nama pena Wiredja Ranusulaksana, S. A. Hikmat, 
Ajip Rosidi, dan Rachmat Marta Adi Subrata, yang 
ketika itu menjadi Direktur Penerbit Ganaco/
Masa Baru tempat Madjalah Sunda dicetak. 
Setelah mengadakan perundingan beberapa kali, 
akhirnya mereka sepakat untuk membentuk 
organisasi pengarang Sunda. Rapat pembentukan 
organisasi ini dijadikan sebagai hari kelahiran PP-
SS, yaitu tanggal 27 Maret 1966. 

 Komunitas ini bergerak dalam bidang 
penelitian, penerbitan, dan pendokumentasian. 
Tujuan berdirinya komunitas ini adalah untuk 
menumbuh-kembangkan kesusastraan Sunda 
dalam arti seluas-luasnya; dengan mewadahi 

AKTIVITAS
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anggota non-pengarang yang memiliki minat 
terhadap sastra. Selain itu, komunitas ini juga 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
dan kesejahteraan para pengarang Sunda atau 
sebagai sarana untuk menjembatani pengarang 
dengan penerbit atau pengarang dengan para 
pembacanya sendiri. 

Kegiatan rutin yang dilakukan komunitas 
PPSS hingga kini adalah mengadakan pertemuan 
sebulan sekali dengan meminta salah seorang 
anggota atau orang asing berbicara tentang 
bidang yang menjadi keahliannya dan dianggap 
penting untuk diketahui dan dibahas oleh 
para pengarang Sunda. “Selain sebagai sarana 
menjembatani, terbentuknya komunitas ini 
adalah untuk membudidayakan bahasa Sunda 
di kalangan penuturnya sendiri. Menurut survey 
terakhir, 45juta penduduk Jawa Barat hanya 1 
persennya saja yang benar-benar mengerti 
bahasa Sunda,” ungkap Dadan Sutisna, salah 
satu anggota komunitas PPSS yang baru 
bergabung pada tahun 2012.

 Perkembangan komunitas ini mulai 
terlihat sejak lima tahun terakhir (2009-2014). 
Para anggotanya mulai mengembangkan sayap 
mereka dengan mengadakan kegiatan-kegiatan 
baru, antara lain mengadakan diskusi secara 
rutin dengan mengundang narasumber untuk 

membahas seputar perkembangan bahasa 
dan sastra Sunda; menciptakan regenerasi 
kepengarangan Sunda, dengan memupuk 
potensi-potensi calon pengarang sehingga bisa 
menghasilkan karya sastra yang memadai; 
mengadakan kunjungan ke perpustakaan dan 
komunitas membaca untuk meningkatkan 
minat baca masyarakat terhadap sastra Sunda; 
mengadakan pergelaran yang berkaitan dengan 
seni tradisi dan sastra dalam bentuk baca puisi 
serta dramatisasi karya sastra; mengadakan 
sosialisasi buku dan media Sunda melalui radio, 
ctorse, dan internet; melakukan kunjungan 
ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan 
khazanah kesusasteraan Sunda; melakukan 
inventarisasi pengarang dan buku-buku Sunda; 
membuat cabang-cabang PPSS di tingkat kota/
kabupaten; mengadakan berbagai sayembara 
karya sastra serta mengadakan workshop untuk 
pengarang muda dengan cara mengundang 
wartawan senior sebagai pembina. Kehadiran 
komunitas sastra Sunda ini sangat berpengaruh 
dalam dunianya, dapat dilihat dari berbagai 
acara yang sudah digelar dengan sukses.

 Sebelumnya, komunitas Kota Kembang 
ini juga pernah menyelenggarakan beberapa 
kegiatan kesusastraan di berbagai tempat di 
daerah Bandung. (Ira Widya)
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Digitalisasi dan Remaja 

Digitalisasi lebih dikaitkan dengan 
Iptek. Dalam sepuluh tahun terakhir, Iptek 
di Indonesia berkembang pesat sehubungan 
dengan perkembangan Iptek di seluruh dunia. 
Bahkan dalam beberapa tahun belakangan 
Iptek menjadi salah satu pelajaran wajib yang 
diajarkan, baik ditingkat SD, SMP, maupun 
SMU. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
masyarakat Indonesia, terutama anak dan 

remaja, sepertinya diwajibkan untuk melek 
teknologi. Ini sudah merupakan tuntutan 
hidup sebagian masyarakat dan terutama 
remaja untuk menguasai teknologi. 

Digitalisasi membuat remaja amat dekat 
dengan teknologi. Harus kita akui bahwa 
Iptek telah mengambil peranan penting dalam 
kehidupan masyarakat modern, terutama 
remaja. Peremuan-penemuan Iptek telah 
memberikan bermacam-macam kemudahan. 
Pada perkembangannya, penguasaan teknologi 
tidak hanya untuk menambah pengetahuan 
semata tetapi juga sudah dijadikan life style, 
terutama di kalangan remaja.

Kementrian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) bekerjasama dengan badan 
PBB UNICEF dan Berkman Center for Internet 
and Society, Harvard University, melakukan 

Geliat

Di Kalangan Remaja
DIGITALISASI

WACANA
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penelitian perilaku digital, termasuk 
penggunaan internet pada anak-anak dan 
remaja di Inonesia. Dalam studi yang berjudul 
“Digital Citizenship Safety among Children 
and Adolescents in Indonesia (Keamanan 
Penggunaan Media Digital apada Anak dan 
Remaja di Indonesia), menyebutkan bahwa 98 
persen remaja dan anak-anak yang disurvei, 
tahu tentang internet. Dan 79,5 persen atau 
sekitar 30 juta anak dan remaja Indonesia 
adalah pengguna internet. Media digital 
menjadi pilihan utama saluran komunikasi 
yang digunakan. Studi ini mengungkapkan, 
69 persen responden menggunakan komputer 
untuk mengakses internet, 34 persen 
menggunakan laptop, dan sekitar 52 persen 
responden menggunakan ponsel untuk 
mengakses internet. Namun sekitar 21 persen 

Digitalisasi. Kata itu sering sekali kita dengar pada sepuluh tahun terakhir. Tahukah apa 
yang dimaksud dengan Digitalisasi?
Digitalisasi dalam bahasa Inggris disebut digitilizing merupakan sebuah terminologi 

untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk cetak, audio, maupun video menjadi bentuk 
digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen cetak ke bentuk digital, untuk 
fungsi fotokopi dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Digitalisasi memerlukan 
peralatan seperti komputer, scanner, operator media sumber dan software pendukung. 
Tujuan digitalisasi tidak lain adalah untuk mendapatkan efisiensi dan 
optimalisasi tempat penyimpanan, keamanan dari berbagai bentuk bencana, 
serta untuk meningkatkan resolusi, gambar, dan suara agar lebih stabil. Saat ini 
beberapa bidang kehidupan sedang mengalami proses migrasi ke teknologi digital, antara lain 
digitalisasi bidang telekomunikasi, bidang penyiaran, data-data pemerintah, dan sebagainya.
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lainnya memakai smartphone dan hanya 4 
persen untuk tablet. Kesimpulan dari studi itu 
yakni, penggunaan media sosial dan digital 
menjadi bagian menyatu dalam kehidupan 
sehari-hari anak muda Idonesia. 
 
Eksistensi Remaja 
di Era Digital

Di era digital, remaja lebih mudah 
mendapatkan informasi. Tanpa mereka sadari, 
informasi yang mereka peroleh sebenarnya 
mempengaruhi karakter, pikiran, bahkan 
gaya hidup remaja. Tidak hanya itu, remaja 
di era digital menggunakan internet untuk 
eksis di dunia maya. Seperti halnya di dunia 
nyata, remaja di dunia maya juga ingin 
diakui keberadaannya oleh lingkungan di 
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sesuatu yang kita katakan dan lakukan jika 
merugikan atau menyinggung perasaan orang 
lain bisa berdampak hukum. Hal ini jarang 
disadari oleh remaja. Bicara terus terang dan 
apa adanya terkadang memang diperlukan tapi 
harus dipikirkan dulu konsekuensinya.

Digital dan Prestasi 

Tidak semua eksistensi penggunaan 
internet bersifat negatif. Nyatanya, banyak juga 
remaja yang eksis dengan berkarya di dunia 
maya. Mereka yang rajin menulis membuat 
blog dan akhirnya menjadi buku. Ada juga yang 
pintar bikin software atau program aplikasi. 
Bagi mereka dunia maya bisa menjadi ajang 
unjuk gigi dan meraih prestasi .

Pemanfaatan internet yang bijaksana 
membawa dampak positif. Jika tidak, maka 
bisa berlanjut ke tindak kriminal, seperti 
trafficking. Penggunaan internet yang sehat 
dan aman harus menjangkau semua pihak 
termasuk perempuan, anak-anak, dan remaja. 
Ketika internet belum datang, tidak banyak 
orang menggunakan komputer dan tidak 
ada Hand Phone dengan perangkat canggih. 
Namun seiring perkembangan dunia digital 
yang semakin pesat terutama di kalangan 
anak-anak dan remaja, Hand Phone yang 
awal penggunaannya hanya sebagai media 
telekomunikas, ini berubah menjadi media 
digital dengan sebutan Smartphone, yang 
kemudian bermunculan produk turunannya 
seperti tablet. Penggunaan Smart Phone 
sebagai media digital ringan dan mudah untuk 
mengakses internet kapan pun dan dari mana 
pun, sudah bukan hal baru. Bahkan, seorang 
analis kawakan, Horace H Dediu, melalui 
blognya yaitu asymco.com menyebutkan 
bahwa Indonesia masuk dalam daftar lima 
besar negara pengguna smartphone terbanyak, 
mencapai 49 juta jiwa, yang 70 persen lebih 
adalah anak-anak dan remaja.

Tingginya pengguna telepon pintar ini, 
turut mendorong tumbuhnya bermacam 
aplikasi karya anak-anak muda. Berbagai 
aplikasi tersebut memiliki kegunaan yang 
beragam, seperti aplikasi untuk Android ”Siaga 
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sekitarnya. Untuk dapat dikatakan eksis, maka 
mereka melakukan apapun untuk sekadar 
diakui. Ngeksis, bahasa gaulnya. Dari mulai 
penampilan yang bergaya selebritas atau trend 
mode terkini agar tidak ketinggalan zaman, 
hingga aksesoris dan gadget model terbaru 
selalu ada di tangan.

Remaja sangat aktif di media sosial seperti 
facebook dan twitter. Mereka menunjukkan 
eksistensinya dengan memiliki teman atau 
follower yang banyak. Status mereka selalu 
di-update sesering mungkin. Bahkan boleh 
dibilang setiap kali menghembuskan nafas, 
mereka akan meng-update statusnya. 

Terkadang apa yang mereka tulis atau 
foto dan video yang diupload tidak mereka 
pikirkan lagi dampaknya. Padahal tulisan 
mereka bisa menyinggung perasaan orang 
lain. Foto atau video yang tidak pantas bisa 
tersebar luassehingga bisa menjadi masalah. 
Kasus remaja yang diberhentikan dari sekolah 
karena berkomentar negatif tentang guru dan 
sekolahnya sudah beberapa kali terjadi. Begitu 
juga dengan foto atau video porno para ABG. 

Remaja di era digital lebih terbuka 
pemikirannya untuk menerima informasi. 
Mereka pun gemar bicara blak-blakan 
sebagai cara untuk mengatakan perasaan dan 
pikirannya, yang tanpa mereka sadari memiliki 
dampak, baik positif maupun negatif. 

Dampak positif dari pemikiran terbuka 
adalah remaja lebih mudah menerima 
perubahan, cepat beradaptasi dengan kondisi 
terkini dan lebih cepat belajar sesuatu yang 
baru, tak terkecuali remaja menjadi cepat 
dewasa. Adaptasi remaja terhadap teknologi 
terkini pun sangat baik. Mereka dengan mudah 
belajar software, aplikasi, atau gadget yang 
baru. 

Dampak negatifnya, jika pemikiran yang 
diterima adalah pemikiran yang sesat serta 
melanggar norma dan agama akan berbahaya 
bagi diri remaja itu sendiri. Banyak pihak atau 
kelompok yang mengincar remaja sebagai 
target penyebaran pemikiran dan ideologi. 

Kebiasaan remaja berbicara terbuka 
terutama di dunia maya perlu jadi perhatian. 
Dunia maya adalah ruang publik. Jadi, segala 
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Banjir” yang bermanfaat untuk mendeteksi dini 
terjadinya banjir di DKI Jakarta atau ”Quick 
Disaster” yang berguna untuk memprediksi 
kapan terjadinya bencana.  Bahkan remaja 
dengan kreativitasnya, mampu menciptakan 
aplikasi untuk keperluan belanja, permainan, 
hingga jejaring sosial berbasiskan IM (instant 
messaging). 

Saat ini banyak remaja kreatif yang 
pandai membuat aplikasi, bahkan 
untuk kepentingan bisnis yang punya 
manfaat bagi masyarakat luas. 
Indonesia memiliki potensi besar 
untuk menjadi negara maju 
dan dipenuhi dengan budaya 
intelektual. Faktanya, tidak 
sedikit di antara anak-anak 
muda yang kreatif membuat 
karya ilmiah, baik di bidang 
teknologi informasi maupun 
eksak. Bahkan, mereka 
mampu berkiprah di 
tingkat internasional dan 
mendapat penghargaan 
atas kreativitasnya 
menciptakan aplikasi 
digital.

Secara potensi 
s e b e n a r n y a  r e m a j a 
I n d o n e s i a  p u n y a 
k e m a m p u a n  u n t u k 
m e m b u a t  k a r y a 
i l m i a h  d i  b i d a n g 
digital. Remaja punya 
semangat, progresivitas, 
keterampilan, dan daya 
inovasi yang tinggi. 

Entah mana yang lebih 
banyak, remaja yang bisa 
memanfaatkan era digital untuk 
mengembangkan potensi diri 
atau remaja yang tersesat dan 
menjadi “korban” dari digitalisasi. 
Nah Sahabat Nuansa, di sisi 
manakah kamu berdiri? (Ifa)
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Sejarah Munculnya Pantun

Kata pantun sendiri mempunyai asal-
usul yang cukup panjang. Dalam bahasa Jawa, 
pantun dianggap sebagai bentuk karma yang 
diambil dari kata pari, artinya paribasa atau 
peribahasa. Arti ini juga berdekatan dengan 
umpama dan seloka yang berasal dari India. 

Pantun, pada mulanya merupakan senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan, dan 
merupakan salah satu bentuk kebudayaan lisan yang masih dilestarikan. Pantun adalah 
simbol artistik masyarakat dan lambang kebijaksanaan berpikir. Pantun bersifat ringkas, 

romantik, dan mampu mengetengahkan aspirasi masyarakat dengan lebih jelas. Pantun 
begitu sinonim dengan pemikiran dan kebudayaan masyarakat nusantara. Pantun pertama 
kali muncul dalam Sejarah Melayu dan hikayat-hikayat popular yang sezaman dan disisipkan 
dalam syair-syair seperti Syair Ken Tambuhan. Zaman dahulu, pantun menduduki posisi 
penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Pantun banyak digunakan dalam permainan 
anak-anak, percintaan, upacara peminangan dan pernikahan, nyanyian, atau upacara adat. 
Secara umum, setiap tahap kehidupan, terutama bangsa Melayu, dihiasi oleh pantun.

Dalam bahasa Minangkabau, kata pantun 
berasal dari kata patuntun yang berarti 
petuntun. Dalam bahasa Jawa dikenal sebagai 
parikan dan dalam bahasa Sunda dikenal 
sebagai paparikan. 

Dr. R. Brandstetter mengatakan bahwa 
kata pantun berasal dari akar kata tun, yang 
terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara, 
misalnya dalam bahasa Pampanga, tuntun 
yang berarti teratur, dalam bahasa Tagalog 
ada tonton yang berarti bercakap menurut 

KUPAS
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a t u r a n  t e r t e n t u ; 
dalam bahasa Jawa 
kuno,  tuntun  yang 
b e r a r t i  b e n a n g 
atau atuntun yang berarti 
teratur dan matuntun yang 
berarti memimpin; dalam 
bahasa Toba pula ada kata 
pantun yang berarti kesopanan, 
kehormatan.

Van Ophuysen dalam Hamidy 
(1983: 69) menduga pantun itu berasal 
dari bahasa daun-daun, setelah dia 
melihat ende-ende Mandailing dengan 
mempergunakan daun-daun untuk 
menulis surat-menyurat dalam percintaan. 
Sedangkan R. J. Wilkinson dan R. O. Winsted 
dalam Hamidy (1983:69) dalam bukunya 
Malay Literature pertama terbit tahun 1907, 
menyatakan sebaliknya, bahwa bukan pantun 
yang berasal dari bahasa daun-daun, tetapi 
bahasa daun-daunlah yang berasal dari 
pantun.
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a. Baris kedua dan keempat pada bait 
pertama dipakai sebagai baris pertama dan 
ketiga di bait kedua.

b. Baris kedua dan keempat pada bait 
kedua dipakai sebagai baris pertama dan ketiga 
di bait ketiga, dan seterusnya.

Contoh : 
Bait I
Taman melati di rumah-rumah (baris I)
Ubur-ubur sampingan dua (baris II)
Kalau mati kita bersama (baris III)
Satu kubur kita berdua (baris IV)

Bait II
Ubur-ubur sampingan dua (baris I)
Taman melati bersusun tangkai (baris II)
Satu kubur kita berdua (baris III)
Kalau boleh bersusun bangkai (baris IV)

3. Talibun 
Adalah pantun yang jumlah barisnya 

lebih dari 4 baris dan satu bait pantun talibun 
harus genap tiap barisnya, misalnya 6, 8, 10 dan 
seterusnya.

Jika satu bait berisi 6 baris, maka 3 baris 
pertama ialah sampiran dan 3 baris sisanya 
ialah isi. Sedangkan untuk sajaknya menjadi 
a-b-c-a-b-c.

Contoh pantun seloka 6 baris:

Kalau anak pergi ke pekan
Yu beli belanak pun beli
Ikan panjang beli dahulu
Kalau anak pergi berjalan
Ibu cari sanak pun cari
Induk semang cari dahulu

4. Pantun Kilat (karmina)
Ciri-cirinya :
a. Setiap bait terdiri dua baris.
b. Baris pertama merupakan sampiran, 

baris kedua merupakan isi.
c. Bersajak a-a.
d. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata.
Contoh:   

Dahulu parang, sekarang besi
Dahulu sayang, sekarang benci

Secara keseluruhan, semua bentuk pantun 
terdiri atas dua bagian, yakni :

•	 Sampiran, terletak pada baris pertama 
dan kedua, dan biasanya tidak berhubungan 
secara langsung dengan bagian kedua. 
Sampiran kerap kali berkaitan dengan alam 
(mencirikan budaya agraris masyarakat), dan 
biasanya tidak punya hubungan dengan bagian 
kedua yang menyampaikan maksud selain 
untuk mengantarkan rima/sajak.

•	 Isi, terletak pada baris ketiga dan 
keempat yang merupakan tujuan dari puisi 
tersebut.

Pantun memiliki banyak jenis. Setiap jenis 
pantun mengusung makna yang berbeda dari 
jenis pantun lainnya. Dari bentuknya, ada 4 
jenis pantun, yakni 

1. Pantun Biasa
Yaitu patun dengan pola a-a-a-a atau a-b- 

a-b, yang banyak kita jumpai dalam sehari-
hari. Contohnya : 

Malam hari main kulintang, 
Ditemani sobat tersayang
Bagaimana hati tidak bimbang, 
Kepala botak minta dikepang

2. Pantun Seloka (pantun berkait)
Ialah pantun berkait yang tidak cukup 

dengan satu bait saja, pantun berkait 
merupakan jalinan atas beberapa bait.

Ciri-ciri seloka :

Ciri-ciri Pantun
Yang membedakan Pantun dengan karya 

sastra lainnya adalah :
•	 Pantun terdiri atas empat larik 

(atau empat baris bila dituliskan), 

•	 Setiap baris terdiri dari 8-12 suku 

kata, bersajak akhir dengan pola a-b-a-b dan 

a-a-a-a (tidak boleh a-a-b-b, atau a-b-b-a). 
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Dilihat dari isinya, jenis pantun yang antara 
lain meliputi : 

1. Pantun Adat
Salah satu jenis pantun yang kita kenal 

yakni pantun adat. Ciri-ciri pantun adat adalah 
isinya yang bernuansa kedaerahan dan kental 
unsur kebudayaan. Jenis pantun ini bertutur 
lebih pada kearifan lokal. 

2. Pantun Agama
Ciri pantun agama, di dalamnya 

mengandung nasehat atau petuah. Biasanya 
berisi kata-kata yang bisa mendorong untuk 
berbuat sesuatu yang tidak melanggar hukum 
agama.

3. Pantun Percintaan
Pantun yang isinya adalah pengungkapan 

rasa cinta kepada pasangannya. Pantun 
percintaan selalu mengangkat tema 

4. Pantun jenaka atau pantun teka-teki: 
Ini merupakan pantun yang bertujuan 

menghibur, terkadang dijadikan sebagai media 
untuk saling menyindir dalam suasana penuh 
keakraban.  Dengan pantun jenaka diharapkan 
suasana menjadi riang.

5. Pantun nasehat
Ciri pantun ini selalu mengusung nasehat-

nasehat kebaikan dalam setiap isinya. 

Pantun dikategorikan dalam puisi lama, 
merupakan genre yang paling bertahan lama 
dan mengakar pada kebudayaan keseharian 
masyarakat Nusantara sejak ratusan tahun 
lalu.  Pantun di Malaysia dan Indonesia telah 
ditulis sekitar empat abad lalu. Mungkin juga 
berusia lebih tua daripada itu seperti tertulis 
dalam Hikayat Raja-Raja . Pantun dibukukan 
pertama kali oleh Haji Ibrahim Datuk Kaya 
Muda Riau, seorang sastrawan yang hidup 
sezaman dengan Raja Ali Haji. Antologi pantun 
yang pertama itu berjudul Perhimpunan 
Pantun-pantun Melayu.

Pantun terwujud dalam 39 dialek Melayu 
dan 25 bukan berdialek Melayu. Pantun juga 
didapati turut berkembang di selatan Burma, 
Kepulauan Cocos, Sri Lanka, Kemboja, Vietnam 
serta Afrika Selatan (karena pengaruh imigran 
dari Indonesia dan Malaysia)

Nah sahabat Nuansa, semakin banyak 
tahu tentang pantun bukan?  Tidakkah rusak 
padi di sawah, Kalau tidak karena unggas, 
Waktunya kita untuk berpisah, Semoga 
bermanfaat bahasan kupas. (HG)
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Ayam bangkok 
dibawa Atun...

Daripada iseng 
yuk berpantun...
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YANG KREATIF

BUKU TAHUNAN
SEKOLAH

Pastinya kalian sudah tahu Buku Tahunan Sekolah atau BTS, bukan? Ya, Buku Tahunan 
Sekolah merupakan sebuah media untuk merekam momen kebersamaan dengan 
teman sekolah yang bersama-sama melewati suka duka dan masa-masa indah di SMU, 

yang tidak ingin dilupakan begitu saja. Kenangan yang tidak akan bisa kita rasakan untuk 
kedua kalinya itu, akan selalu kita rindukan. Bisa jadi, Buku Tahunan Sekolah tidak terlalu 
penting saat kamu menerimanya tetapi akan menjadi berharga setelah dua tahun, tiga tahun 
atau lima tahun setelah itu. Di saat kamu melihat Buku Tahunan Sekolah, kamu akan dapat 
merasakan kembali masa-masa indah dan sedih saat masih duduk di bangku sekolah.  Buku 
Tahunan Sekolah seolah sudah menjadi agenda wajib tahunan dalam menyambut kelulusan 
siswa kelas tiga di setiap sekolah, meskipun tidak semua sekolah terutama sekolah di daerah 
mempunyai agenda seperti ini. Tidak sedikit teman-teman kelas tiga yang berantusias dalam 
proses pembuatan buku tahunan sekolah dibanding dengan mempersiapkan untuk ujian 
kelulusan. Bahkan berlomba-lomba menyampaikan ide-ide kreatif untuk pembuatan Buku 
Tahunan Sekolah, demi sebuah kenangan yang ingin diabadikan. 

KIAT
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BUKU TAHUNAN Sekolah kadang disebut Buku Kenangan atau Year Book bisa juga Graduation 
Book merupakan sebuah buku yang biasanya diisi dengan profil singkat dari tiap siswa di sekolah 
yang bersangkutan. Dalam membuat Buku Tahunan Sekolah, hal penting yang perlu kamu 
perhatikan adalah Tema Buku Tahunan itu sendiri. Tema menjadi faktor penting yang menentukan 
bahwa Buku Tahunan itu dinilai menarik atau tidak. Kelak, temalah yang berperan menentukan 
dresscode, latar belakang atau set, dan peralatan yang diperlukan untuk pengambilan foto. Saat 
proses pengambilan foto (foto session buku tahunan) inilah, momen yang tidak ingin terlewatkan 
begitu saja. Maklum, sekali seumur hidup. 

Bagaimana kita membuat Buku Tahunan Sekolah yang menarik dan berkesan? Tim Nuansa 
punya tipsnya, nih. Simak ya...

Hal mendasar yang perlu kalian lakukan adalah 
membentuk tim yang solid untuk BTS kalian. 
Sebuah kepanitiaan yang terdiri dari teman-
teman yang bertanggung jawab dan sekiranya 
mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 
Panitia yang baik adalah panitia yang dapat 
menjalankan tugas dan targetnya dengan tepat. 
Pilihlah juga ketua atau pemimpin yang tepat. 
No leader, no good team.

TIM SOLID

PAPARAZI

KONSEP

Kalian harus punya ‘tim paparazi’ yang 
mempunyai kemampuan fotografi yang baik. 
Tujuannya adalah untuk mendapatkan foto-foto 
‘unik’ kegiatan atau keseharian kalian di sekolah.

Konsep adalah hal penting yang sering 
terlupakan, Konsep yang jelas akan 
menjadikan BTS kamu terlihat lebih 
baik karena terjadi alur dan skema yang 
jelas dari mulai cover sampai akhir 
halaman. Berdiskusilah bersama panitia, 
perwakilan kelas dan media organizer guna 
mendapatkan tema dan subtema yang baik. 
Kalian juga harus memilih konsep yang unik 
dan juga tidak menyulitkan kalian, karena 
kalian harus menyiapkan dress code dan 
tempat pemotretan. Pilihlah sebuah tema 
yang unik dan out of the box, jangan takut 
disebut aneh, karena justru akan timbul 
sesuatu yang hebat dari pemikiran yang 
sebelumnya dianggap aneh.
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KENALI SEKOLAH

COVER

Kenali sekolahmu. Ya, kenalilah 
seluruh perangkat sekolah, 
terutama murid-muridnya. Hal ini 
sangat penting untuk mengetahui 
berapa BTS yang harus dibuat, apa 
saja yang harus masuk dalam BTS, 
dan siapa saja yang sekiranya bisa 
ikut terlibat sebagai panitia buku 
tahunan sekolah. Poin terakhir 
sungguh penting, jangan karena 
untuk menghemat biaya, justru 
BTS menjadi tidak memuaskan, 
hal ini bisa dikarenakan kurang 
tenaga ahli dan terhambat karena 
kegiatan kalian sebagai murid 
sekolah.

Ada beberapa orang yang berpendapat “Don’t 
Judge A Book by Their Cover”, tapi sepertinya 
ungkapan ini tidak bisa diterapkan pada 
cover buku tahunan sekolah walaupun kita 
tahu memang sebetulnya ungkapan “Don’t 
Judge A Book by Their Cover” adalah hanya 
untuk artian yang harfiah, bukan untuk arti 
yang sebenar-benarnya sebuah ‘buku’ . Kali 
ini kita akan membahas kover BTS, bukan 
untuk fokus pada desain, namun lebih kepada 
bahan (material) apa saja yang dapat kita 
gunakan untuk mengemas suatu cover buku 
tahunan sekolah. Kali ini kita akan coba 
menggabungkan beberapa bahan (material) 
lain untuk ditempatkan pada kover buku 
tahunan sekolah agar membuat buku tahunan 
sekolah kita lebih segar dan tampak berbeda 

dari yang lainnya. Untuk desain kovernya 
sendiri, kalian dapat ‘bermain’ dengan warna, 
misalnya warna putih abu-abu atau putih-
biru. Warna ini menegaskan tentang seragam 
akhir masa sekokah kalian. Kalian juga bisa 
membuat desain kover menjadi sesuatu yang 
unik, misalnya kover bergambar kaset. Kaset 
merujuk pada sebuah hal yang klasik. Tentu, 
kalian akan semakin teringat bahwa masa 
sekolah adalah kenangan klasik yang tidak 
akan terlupakan. Kover juga bisa saja kalian 
isi dengan sebuah quotes mengenai kenangan 
itu sendiri atau bisa juga kover hanya ditulisi 
angka yang menunjukkan ’06.00, 07.00, 10.00, 
15.00’. Angka-angka tersebut menunjukkan 
waktu-waktu yang mengingatkan kita pada 
aktivitas keseharian kalian yang berhubungan 
dengan sekolah. Waktu-waktu tersebut 
menunjukkan saat kalian biasa bangun tidur, 
waktu bel masuk sekolah berbunyi, waktu 
istirahat di sekolah, dan waktu untuk jam 
pulang sekolah kalian. Satu konsep lagi untuk 
referensi kover buku tahunan sekolah, action 
figure, dimana kalian dapat membuat karakter 
atau ikon dari sekolah kalian dengan benar-
benar orisinil dan nyata untuk dipergunakan 
sebagai mode atau obyek kover buku tahunan 
sekolah. Hal ini tentu saja akan terus membuat 
kalian ingat dengan sekolah dan kenangan-
kenangan yang ada di dalamnya.
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REDAKSI TEKNOLOGI
Kalian sangat membutuhkan tim redaksi 
untuk berkarya. Konsep tulisannya sendiri 
pun harus kreatif. Hal-hal dasar yang perlu 
kalian tulis pastinya introductory sekolah 
(visi & misi sekolah ) atau bisa diisi mars 
sekolah (jika ada), sambutan petinggi sekolah 
dan ketua penyelenggara buku tahunan, 
biodata guru dan para staf di sekolah, foto 
junior (adik kelas), foto dan biodata para 
lulusan, fasilitas sekolah, ekstrakurikuler 
sekolah, missing friend/ teacher (guru/ 
murid yang sudah tidak ada di sekolah). 
Sebagai usulan yang paling penting adalah 
untuk tema perkelas. Dalam tema tulisan 
perkelas kalian bisa menggunakan tema 
“dedikasi untuk...”. Tema ini mengajak kalian 
agar menulis sebuah kesan dan pesan untuk 
guru atau sahabat terbaik kalian di sekolah. 
Jadi, kalian dapat menulis hal-hal yang 
konyol. Entah tulisan itu untuk guru favorit 
kalian atau guru yang paling menyebalkan 
karena sering menghukum kalian semasa 
sekolah. Yang terpenting adalah kesan dan 
pesan untuk sahabat kalian di sekolah. 
Pasti bisa jadi kenangan yang sangat tak 
terlupakan.

Selain itu, seiring perkembangan zaman dan 
perkembangan teknologi, kalian bisa juga 
memanfaatkan aplikasi-aplikasi terbaru 
dari ponsel kalian. Untuk teman-teman 
pengguna Android atau IOS pasti sudah gak 
asing lagi dengan aplikasi pembuat karikatur 
wajah Momentcam (Magic Man Camera).  
Penggunaannya sangatlah mudah, ambil 
foto langsung dari kamera, atau dengan foto 
yang sudah tersedia kemudian kalian bisa 
langsung memilih karikatur yang diinginkan. 
Konsep ini bisa menambah keunikan pada 
BTS kalian. Kalian dapat mengubah bentuk 
muka, model rambut, kaca mata, bentuk alis, 
dan lain-lain. Menarik sekali, ‘kan?

Yang paling penting adalah kalian harus 
membuat konsep BTS kalian sebebas kalian. 
Biarkan hal-hal indah dalam seragam kalian 
mengalir indah, seindah kata yang disebut 
‘kenangan’. Walaupun tangan tak dapat 
berjabat, muka tak dapat ditatap, tetapi 
berterima kasihlah pada sebuah kenangan 
karena ia mengajarkan kalian cara tertawa dan 
menangis di saat yang bersamaan. (ira widya)
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Sikap menyontek tidak saja terjadi ketika 
pelaksanaan ujian nasional. Sebagai contoh, 
yaitu di dalam lingkungan sekolah, baik 
ketika sedang diadakan ujian tengah semester 
maupun ulangan harian banyak siswa yang 
melakukan kecurangan yaitu menyontek. 
Kecurangan-kecurangan tersebut dipicu 
oleh banyak faktor yang mempengaruhi. 
Salah satunya kurang adanya persiapan yang 
dilakukan oleh siswa ketika akan diadakan 
ujian tengah semester atau ulangan harian. 
Kurangnya pengawasan dari pihak pengawas 
maupun guru pengajar juga tidak menutup 
kemungkinan membuka celah bagi siswa 
untuk menyontek.

Menyontek, budaya ataukah tradisi?

Menyontek menjadi sebuah persoalan 
yang cukup rumit ketika dikaitkan dengan 
permasalahan budaya ataukah tradisi. Hal 
tersebut terkait erat dengan perilaku yang 
dilakukan oleh individu. Perilaku menyontek 
yang dilakukan oleh seseorang yang berada 
di ranah pendidikan, tidak hanya terjadi pada 
siswa. Banyak mahasiswa yang juga melakukan 
perilaku negatif tersebut. Perilaku menyontek 
yang dilakukan secara terus menerus akan 
merusak moral bangsa karena seorang pelajar 
yang terdidik di harapkan menjadi tonggak 

Belakangan ini terungkap maraknya kasus kecurangan dalam Ujian Nasional Sekolah 
Menengah Atas. Banyak kecurangan yang terjadi di kalangan pelajar tidak terlepas 
dari kebiasaan yang dibawa oleh beberapa individu. Kasus yang terjadi baru-baru 

ini menjadi perhatian banyak kalangan pendidikan. Kecurangan-kecurangan yang terjadi 
misalnya, mencontek. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi dengan kesadaran dari  setiap 
individu bahwa hal tersebut tidak memberikan dampak positif bagi mereka.

Maraknya Kasus

Di Kalangan Pelajar

FENOMENAL
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perubahan 
bagi bangsa 
Indonesia . 
K e b i a s a a n 

m e n y o n t e k 
i n i  t i d a k 

s e r t a  m e r t a 
datang begitu 

saja. Hal tersebut 
terjadi karena kebiasaan yang 

terus menerus dilakukan. Kebiasaan 
yang selalu dipupuk oleh para siswa 

sehingga dalam pola fikirnya akan 
menjadi perilaku yang biasa saja. Melihat 

dari perilaku yang terus menerus dilakukan, 
kebiasaan menyontek digolongkan menjadi 
sebuah budaya yang dilakukan oleh beberapa 
pelajar . 

Menyontek tidak digolongkan sebagai 
tradisi karena tradisi merupakan adat 
kebiasaan yang diturunkan secara turun-
temurun oleh nenek moyang atau generasi 
sebemlunya. Apabila digolongkan menjadi 
tradisi, kebiasaan menyontek akan sulit 
dihilangkan oleh masyarakat penganutnya. 
Perbuatan menyontek bukanlah sebuah 
tradisi yang diturunkan oleh generasi 
sebelumnya karena hal tersebut timbul dari 
dalam individu yang tidak mengerti akan 
bahaya menyontek bagi perkembangan masa 
depan mereka. Menyontek merupakan sikap 
atau tindakan yang kurang baik yang dapat 
dihilangkan dengan berbagai cara. 

Peran lingkungan sekolah 
dan lingkungan rumah

Penghilangan perilaku menyontek, selain 
tidak terleps dari peranan individu yang ingin 
melakukan perubahan demi kebaikan, juga 
tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya, yaitu 
lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. 
Peranan guru dan institusi tempat para pelajar 
harus memberikan sosialisasi tentang pentingnya 
pembentukan karakter bagi para pelajar. Selain 
itu para pendidik harus mempersempit celah 
terhadap tindakan menyontek. Salah satunya 
dengan mengawasi secara ketat saat adanya 
ulangan harian atau ujian tengah semester. 
Para pelajar juga harus pandai-pandai memilih 
teman untuk bergaul karena hal tersebut banyak 
mempengaruhi pola pikir para pelajar tersebut.

Hal kedua yang juga memberikan peranan 
penting yaitu lingkungan rumah. Rumah 
merupakan tempat yang paling efektif memberikan 
didikan moral para orang tua terhadap putra-
putrinya. Orang tua sudah selayaknya memberikan 
arahan bahwa mencontek akan memberikan 
dampak yang kurang baik terhadap perkembangan 
mental anak dan masa depan anak itu sendiri 
karena anak menjadi seseorang yang bergantung 
terhadap orang lain dan tidak percaya diri. Hal 
yang paling penting yang akan mengubah budaya 
menyontek terdapat pada individu penganutnya itu 
sendiri. Pelajar harus menyadari bahwa menyontek 
akan merusak diri sendiri dan generasi para 
pemuda Indonesia. (Risma Rahmawati)
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Kemanakah akhir pekan kamu habiskan? 
Ada yang bilang ke pantai, nongkrong 
di mal, kumpul dengan teman, atau 

menonton film di bioskop. Pada sebagian 
besar orang, menonton bioskop tidak hanya 
menjadi pengisi waktu kosong di akhir 
minggu, tetapi sudah menjadi hobi. Bahkan 
orang yang memiliki hobi menonton, pergi 
ke bioskop dapat dilakukan hampir tiap hari.

Orang yang gemar menonton film 
di biosop biasanya disebut moviegoer. 
Dalam bahasa Indonesia moviegoer sering 
dipadankan dengan penggemar bioskop atau 
penikmat bioskop. Bagi penikmat bioskop, 
hal yang paling sering dilakukan sebelum 
menonton sebuah film adalah mencari trailer 

dari film tersebut. Kata trailer diserap dari kata 
dalam bahasa Inggris trailer, yaitu iklan film 
yang berisi beberapa cuplikan atau potongan 
adegan dalam film, biasanya ditayangkan di 
televisi atau bioskop. Kehadiran sebuah trailer 
biasanya sangat dinantikan oleh penikmat 
bioskop. Trailer yang dikemas dengan 
baik, menarik, dan membuat penontonnya 
penasaran biasanya menjadi penentu film itu 
ramai ditonton atau tidak.

Sebelum sebuah film dipertontonkan ke 
hadapan publik, biasanya film tersebut diputar 
terlebih dahulu untuk kalangan terbatas, yaitu 
orang-orang yang berkepentingan dengan film 
tersebut, misalnya pihak sponsor. Pemutaran 
film dengan penonton pada kalangan 

TELISIK
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terbatas itu disebut tayangan awal atau 
preview. Setelah itu, film ditayangkan untuk 
masyarakat luas. Pemutaran film di bioskop 
yang pertama kali itu disebut pertunjukan 
perdana atau tayangan perdana. Kata 
perdana berasal dari bahasa Sansekerta 

pradhana yang berarti ‘pertama kali’. Istilah 
lain yang sering dipakai adalah premier 

atau gala premier. Kata premier 
diserap dari bahasa Inggris premiere 

yang berarti ‘pertunjukan film, drama, 
dan sebagainya kepada publik untuk 

pertama kali’. Sementara itu, gala diserap 
dari bahasa Perancis yang berarti pertama 

atau perdana (tentang pertunjukan film, 
drama dan lain sebagainya). Jadi, gala dan 

premier dalam gala premier memiliki makna 
yang sama. Dalam bahasa Indonesia, bentuk 
gabungan dua kata yang memiliki makna yang 
sama lazim dijumpai, misalnya gelap gulita 
atau cantik jelita.

Berbicara tentang film tentunya tidak 
bisa lepas dari jenis atau genre film tersebut. 
Ada berbagai macam jenis film dan satu 
film sering dapat digolongkan kedalam 
beberapa genre. Penggolongan genre suatu 
film biasanya didasarkan pada empat hal, 
yaitu tempat dan waktu cerita, tema atau 
topik cerita, suasana emosional, dan 
sasaran penontonnya. Dari pembagian 
genre tersebut, maka kita sering 

mendengar jenis film laga (action), 
film komedi (comedy), film drama 

(drama), film horor (horror), 
film perang (war), film kriminal 

(crime), film musikal (musical), film 
kepahlawanan (epic), film petualangan 

(adventure), film fiksi ilmiah (science 
fiction), film koboi (western), film 

anak-anak, film remaja, film dewasa dan 
sebagainya. 

Tidak semua film yang beredar di 
bioskop mendapat tanggapan psitif dari 

masyarakat. Ada film yang penontonnya selalu 
membludak ketika diputar di bioskop, tetapi 
ada juga film yang hanya mendapat penonton 
sedikit. Film yang berhasil menarik banyak 
penonton untuk datang ke bioskop dikenal 

dengan sebutan film box office atau film 
blockbuster. Kata box office dan blockbuster 
berasal dari bahasa Inggris. Box office adalah 
‘tempat di bioskop untuk membeli tiket masuk 
bioskop atau loket tiket’. Kata itu kemudian 
mengalami perluasan makna, yaitu ‘penjualan 
tiket dari pertunjukan film atau pendapatan 
yang diperoleh dari penjualan tiket’. Semakin 
banyak tiket yang terjual menggambarkan 
bahwa film itu memiliki popularitas yang 
tinggi. Serupa dengan box office, blockbuster 
merujuk pada film, drama, atau buku yang 
memperoleh kesuksesan komersial. Oleh 
karena itu, dalam bahasa Indonesia film box 
office dan film blockbuster dapat dipadankan 
menjadi ‘film laris’. 

Untuk mendapatkan label film laris, 
apapun genrenya, peran penikmat bioskop 
sungguh sangat menentukan. Tanpa kehadiran 
penikmat bioskop, sebagus apapun filmnya, 
film itu akan menjadi film yang biasa-biasa saja. 
Apakah kamu salah satu penikmat bioskop? 
(AB)
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Sahabat Nuansa, pernah mendengar 
tentang novel 99 Cahaya di Langit 
Eropa? Buku karangan pasangan Hanum 
Salsabila Rais dan Rangga Almahendra 
ini menceritakan tentang pengalaman 
mereka selama tinggal di Eropa selama 
tiga tahun. Ternyata, Eropa bukan hanya 
sekedar Menara Eiffel, Tembok Berlin, 
Konser Mozart, Stadion Sepakbola San 
Siro, Colloseum Roma atau gondola-
gondola di Venezia, loh. Ternyata, Eropa 
menyimpan sejuta misteri tentang islam.

Di sana, penulis melihat sebuah 
budaya baru yang sangat berbeda dengan 
budaya di Indonesia, khususnya tentang 
islam. Karena di Eropa, islam adalah 
agama minoritas. Novel ini bermula 
dari pertemuan penulis dengan seorang 
perempuan muslim bernama Fatma 
Pasha. Seorang imigran Turki yang tinggal 
di Wina, Austria. Sebagai seorang Turki 
di Austria, Fatma mencoba mengenalkan 
islam dengan cara yang baru, yaitu 
dengan keramahan budi dan dalamnya 
kerendahan hati. 

Hanum dan Fatma lalu mengatur ren-
cana. Keduanya mengarungi jejak-jejak 
Islam dari barat hingga ke timur Eropa. 
Dari Andalusia Spanyol hingga ke Istanbul 
Turki. Hingga akhirnya perjalanan per-

tama ini justru mengantarkannya ke Kota 
Paris, pusat ibukota peradaban di Eropa. 
Di Paris, Hanum bertemu dengan seorang 
mualaf, Marion Latimer yang bekerja se-
bagai ilmuwan di Arab World Institute 
Paris. Marion menunjukkan bahwa Eropa 
adalah pantulan cahaya kebesaran Islam. 
Eropa menyimpan jejak kebesaran islam 
yang luar biasa berharganya.  

Buku ini enak dibaca, tulisannya men-
galir dan sarat akan ilmu sejarah mengenai 
islam. Membaca buku ini dapat membuka 
pandangan baru tentang Eropa dan men-
genalkan kita akan fakta baru mengenai 
islam yang dulu memang pernah merajai 
Eropa. Selain itu, membaca buku ini mem-
berikan nuansa tersendiri. Penuturan Ha-
num dan Fatma seakan menjadi “guide” 
yang membuat kita merasa mengunjungi 
sendiri daerah-daerah yang diceritakan 
dalam novel ini.
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