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Apa kabar Adik-Adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. 

Kita berjumpa lagi di majalah Nuansa, majalah kebahasaan dan kesastraan bagi 
remaja. Di nomor dua tahun kedua ini Kak Redsi telah menyiapkan berbagai sajian 
menarik yang tentunya berguna bagi kalian. Dalam nomor ini Kak Redsi hadirkan 
tulisan-tulisan untuk menambah wawasan dan pengetahuanmu. 
Kenalkah kamu Suku Korowai yang berdiam di Papua? Belum banyak dari kalian 
yang mengetahui bahwa ada suku di negeri tercinta ini yang memiliki tempat 
tinggal di atas pohon, di ketinggian lebih dari 30 meter! Karenanya Kak Redsi 
memperkenalkan kalian dengan Suku Korowai dengan rumah pohonnya. Sungguh 
suatu kehidupan yang sangat berbeda di tengah kehidupan modern yang hedonis 
saat ini. 

Kalian suka membuat puisi atau cerita pendek? Jika kalian suka kegiatan kreatif 
tulis-menulis, tentu artikel mengenai bengkel sastra tepat untukmu. Tulisan itu 
dapat kamu baca dalam rubrik Gagas. Untuk lebih mengapresiasi karya sastra, 
Kakak tampilkan seorang tokoh sastra yang karya-karyanya telah memperkaya 
khazanah sastra Indonesia,  Sitor Situmorang.

Untuk menambah keterampilanmu, Nuansa hadiahkan Tips Membaca Cepat. Di 
rubrik Jendela, Kak Redsi mengajak kalian mengenal apa yang dimaksud dengan 
aksara.  Kak Redsi juga ingin mengajak kalian mengenal apa yang dimaksud 
dengan aksara yang dapat kalian simak dalam rubrik Jendela.  

Dalam Nuansa kali ini Kak Redsi suguhkan dua cerpen yang dapat memperindah 
hari-harimu. Dua cerpen itu ialah “Lazuardi” yang berlatar belakang daerah 
Nusa Tenggara Timur karya rekan kalian Revina Violet. Kak Redsi juga suguhkan 
beberapa puisi untuk memperhalus batinmu. 

Selamat menikmati suguhan Nuansa ini.  

Salam Manis 
Kak Redsi

Kak Redsi menerima kiriman naskah berupa cerpen, puisi, atau opini sesuai rubrikasi. Kirimkan tulisanmu beserta 
biodata. Bila memenuhi kriteria redaksi, kak redsi akan mengontakmu untuk pemuatannya
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Remaja dan Sastra
 Puluhan bahkan ratusan siswa antusias 
mengikuti lomba baca puisi, musikalisasi puisi, 
penulisan puisi, penulisan cerpen, lomba akting, 
monolog, dan lain-lain. Di Balai Bahasa Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, rekan-rekan kita 
berlomba membaca puisi dan penulisan cerpen 
yang khusus dilakukan bagi remaja. Setiap tahun 
jumlah pesertanya mengalami peningkatan cukup 
signifikan. Pada tahun 2011 peserta lomba menulis 
cerpen remaja tercatat ada 200 orang. Lalu pada 
tahun  2012 dewan juri harus menilai 385 cerpen. 
Nah, terlihat peningkatan minat remaja pada dunia 
sastra meningkat hal itu tentu saja harus mendapat 
dorongan dari pihak sekolah, komunitas sastra 
maupun lembaga-lembaga terkait. Sehingga akan 
tercipta suasana kesastraan yang kondusif. Jika 
kita sebagai remaja kian tertarik bergelut dalam  
dunia sastra maka sastra takkan lagi terpencil dari 
masyarakat.

Bengkel Sastra: “Rumah” Sastra bagi Remaja

 Kecemasan terhadap keterpencilan sastra 
sudah terjadi sejak tahun 1980-an. Berbagai kegiatan 
dilakukan untuk mendekatkan sastra kepada 
masyarakat, terutama kaum remaja. Celakanya, 
kegiatan tersebut hanya berupa seminar/diskusi yang 
tak beranjak dari orasi keterpencilan sastra tanpa 
solusi berupa upaya konkret yang dapat dilakukan 
untuk mendekatkan sastra kepada  masyarakat. Oleh 
karena itu Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta bertekad mengubah bahwa keterpencilan 
sastra dikalangan generasi muda (remaja) agar 
mengenal sastra dengan baik. Remaja, khususnya 

siswa sekolah lanjutan atas jangan hanya dicekoki  
hafalan nama-nama sastrawan Angkatan Balai 
Pustaka dengan karyanya bla-bla-bla, atau menghafal 
penyair Angkatan 45 dengan deretan puisinya 
ini-itu-ini dan itu. Pola seperti itu akan mematikan 
kreativitas remaja. Remaja dengan karakteristiknya 
bisa dipicu dan dikembangkan mengenal dan 
mencintai dunia sastra dengan sepenuh hati. Dari sini 
munculah gagasan yang melahirkan kegiatan bengkel 
sastra.

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(1991:117), kata bengkel mengandung makna 
tempat memperbaiki mobil, sepeda, dan sebagainya; 
pabrik kecil; tempat tukang-tukang bekerja; dalam 
dunia kesenian kata bengkel berarti tempat berlatih 
sandiwara dan sebagainya; tempat melakukan suatu  
kegiatan  dengan arah dan tujuan yang pasti. Kata 
bengkel menunjuk pada suatu hal, yaitu tempat 
atau wadah beraktivitas.Beraktivitas dapat diartikan 
sebagai suatu kegiatan, misalnya membaca, menulis, 
mengapresiasi, mendengarkan, berbicara, berdiskusi, 
berdialog, dan sebagainya.
 

 Kegiatan bengkel sastra sesungguhnya 
merupakan kegiatan pembelajaran penulisan kreatif 
dan pemanggungan sastra. Kegiatan itu bertujuan 
agar peserta (remaja) mempunyai pengalaman 
bersastra. Dengan mengalami sendiri proses kreatif, 
kita dapat merasakan bagaimana proses datangnya 
inspirasi, pematangan ide, penuangan ide dengan 
media bahasa, dan pengekspresiannya dalam 
penulisan maupun pemanggungan karya sastra. 
Dengan pengalaman tersebut kita dapat memasuki 
dunia sastra, serta mendapat bekal penghayatan  
pencipta dan memanggungkan karya sastra. Jadi, 
dengan mengikuti kegiatan bengkel sastra remaja 
(khususnya siswa sekolah lanjutan atas) kita tidak 
hanya memperoleh pengetahuan tentang sastra 
dan apresiasi sastra, tetapi juga mengalami proses 
kreatif dalam mencipta dan memanggungkan karya 
sastra. Kegiatan ini sangatlah menarik, apresiatif 
dan ekspresif. Apresiatif bermakna bahwa dengan 

kegiatan bersastra, kita sebagai remaja akan 
mengenal, menyenangi, menikmati, dan menciptakan 
kembali secara kritis berbagai hal yang ditemukan 
dalam sastra dengan cara kita masin-masing 
sendiri. Adapun ekspresif bermakna bahwa kita 
sebagai remaja atau generasi muda di beri wadah 
mengekspresikan atau mengungkapkan berbagai 
pengalaman untuk dikomunikasikan kepada orang 
lain melalui karya sastra (baik penciptaan maupun 
pemanggungan). Proses itu menjadi sesuatu yang 
bermakna. 

Apa Saja Materi dalam Bengkel Sastra?

 Dalam kegiatan bengkel sastra materi 
yang disuguhkan lebih pada pemahaman sederhana 
terhadap proses penulisan dan pembacaan karya 
sastra. Kita langsung diajak memasuki pengalaman 
empirik menulis karya sastra. Kita dengan terlebih 

dahulu harus mengadakan pengamatan terhadap 
berbagai suasana serta berbagai fenomena yang 
terjadi. Dengan cara-cara tersebut kita akan mampu 
mengasah kepekaan intuitif dalam menangkap 
peristiwa keseharian, menyeleksi pengalaman 
yang kemudian diekspresikan dalam bentuk tulisan 
maupun pemanggungan. Kebiasaan “menuliskan” 
pengalaman, gagasan, imajinasi merupakan 
prioritas  utama dalam kegiatan bengkel sastra 
dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut 
merupakan upaya pembinaan secara langsung dalam 
menumbuhkan pengalaman kreatif bersastra. Teknik 
pembacaan/pemanggungan karya sastra, termasuk 
cerpen, puisi, maupun naskah drama juga dilatihkan 
dalam bengkel ini. Dalam pelatihan bengkel ini  
peserta dituntut untuk memahami teknik pemeranan, 
bagaimana membangun watak dan totalitas 
penampilan, serta berbagai hal yang berkaitan 
dengan pemanggungan karya sastra.

 Kegiatan bengkel sastra pada tahun 2012 
di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
diikuti oleh 100 siswa SMA/SMK/MAN yang terbagi 
dalam dua kelas. Setiap kelas ditangani oleh dua 
orang fasilitator. Waktu pelaksanaannya selama 10 
kali pertemuan setiap hari Minggu, dimulai pukul 
09.00 dan berakhir pukul 12.00 atau 13.00. Hasil 
kegiatan ini berupa penerbitan antologi karya siswa 
dan presentasi pembacaan karya sastra. 

Proses Kreatif: Dari Persiapan sampai dengan 
Verifikasi 

 Proses kreatif merupakan proses yang 
membutuhkan waktu cukup lama melewati tahapan 
persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Pada 
tahap persiapan di gojlok untuk memunculkan 
inspirasi dengan berbagai referensi bacaan, 

Gagas

Bengkel Sastra:
Rumah Sastra Bagi Remaja

Brilian Kenya Lareki

Siapa bilang remaja hanya suka terlibat dengan dunia hura-hura yang hingar-bingar: jojing, band, 
dance, nongkrong di mal, nge-game dan sebagainya. Sesungguhnya, banyak remaja yang “jatuh 
cinta” terhadap “dunia sunyi” (dunia sastra). Setidaknya hal ini dapat diamati dari keterlibatan 
mereka dalam setiap perlombaan sastra, baik yang diadakan sekolah, perguruan tinggi, instansi 
pemerintah,Taman Budaya, Badan Bahasa, Balai Bahasa, dan sebagainya.
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-Itu semua karena bahasa Indonesia. Tentu saja- 
 

Ini cerita tentang mimpi masa kecil saya yang 
menjadi nyata. Semua ini berkat bahasa Indonesia. 
Saya selalu membayangkan bisa menjadi penyair, 
seperti Sutardji Calzoum Bachri yang puisinya ada 
di buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 Sekolah 
Dasar. Saya selalu berandai-andai bisa menjadi 
seperti beliau, menulis puisi dan dibaca banyak 
orang. 

Ini bukan sekadar mimpi bocah ingusan SD. Inilah 
namanya jodoh yang menjadikan saya perempuan 
gila dan beruntung karena bahasa Indonesia. Saya 
mendapati anugerah dan rezeki yang amanah karena 
bahasa Indonesia. Saya sering senyum-senyum 
sendiri mengenang ini.

Hasrat untuk menjawab penasaran saya perihal 
membacakan puisi sangat kuat. Ini karena saya 
bermimpi bisa sejajar, bertemu, dan sepanggung 
dengan penyair-penyair yang ada di buku pelajaran 
bahasa Indonesia. Sejak duduk di bangku Sekolah 
Dasar, saya sudah banyak menghafal puisi karya 
penyair ternama. Mulai dari Selamat Pagi Indonesia, 
Tanah Air Mata, Lelaki Tua dan Gerobak, Rakyat, 
Sajadah Panjang,  Tukang Pos, dan lainnya. 
Keinginan saya untuk masuk ke dalam dunia yang 
aneh itu sungguh kuat. 

Puisi dan Mimpi yang Jadi Rezeki
Proses kreatif kepenulisan saya berawal dari 

panggung, seperti membacakan puisi pada festival-
festival dan berteater dalam sebuah komunitas 
kesenian di Tegal. Awalnya saya hanya bisa 
membacakan dan menjadi seorang pembaca puisi 
yang diakui publik. Akan tetapi lama-lama saya 
merasa gelisah, apakah karya saya dalam bentuk 
pembacaan puisi dan monolog akan abadi? 

Ketekunan saya akhirnya menghasilkan mimpi 
masa kecil saya yang menjadi nyata. Puisi saya sudah 
bisa bertengger seruang dengan puisi senior yang 
biasa saya baca di buku pelajaran bahasa Indonesia, 
pada kolom sastra di sebuah koran, juga pada buku 

antologi puisi yang dibukukan bersama. Saya juga 
bisa bertemu dan bahkan satu panggung membaca 
puisi dengan mereka. Satu demi satu prestasi baca 
puisi saya pun menjadi semakin dewasa, terutama 
setelah saya bergulat dengan banyak persoalan 
lingkungan kreatif, juga pertemuan saya dengan 
banyak senior-senior yang menginspirasi. Karya 
yang paling berkesan bagi saya adalah puisi berjudul 
Kutulis Puisi Pada Pasirmu yang terhimpun dalam 60 
Puisi Indonesia Terbaik 2009 Anugerah Sastra Pena 
Kencana dan Pelajaran dari Guru yang Buta dan 
Murid yang Tuli yang mengantarkan saya dinobatkan 
menjadi Penyair Panggung Terbaik II Se-Asia 
Tenggara.

Jalan Menulis
Saya bersemangat untuk menepikan anggapan 

orang-orang yang berkecenderungan negatif 
terhadap pencinta sastra. Mereka selalu curiga bahwa 
kami tak bisa berpikir dan bersikap ilmiah. Padahal, 
menulis puisi dan berteater juga membutuhkan 
kecerdasan. Saya berjuang di jalan yang saya pilih 
dan saya ingin menggugah kebebalan mereka. 
Maka, sembari membangun kedewasaan bersastra 
dan merintis dari nol untuk menjalin jejaring yang 
baik di dunia sastra, saya pun berkiprah di dunia 
penulisan ilmiah, baik esai ilmiah maupun jurnalistik, 
juga tak luput pula dari gairah nge-blog. Saya telah 
menghasilkan karya tulis dan penelitian yang selalu 
didanai oleh DP2M Dikti tiap tahunnya. Tahun 2009, 
salah satu gagasan ilmiah saya berjudul “Wanurejo, 
The Sense of Java”: Sebuah Model Pengembangan 
Desa Wisata di Indonesia menjadikan saya meraih 
medali emas program kreativitas gagasan tertulis 
pada Pekan Ilmiah Nasional. Beberapa esai 
berperspektif feminis  saya terbit di beberapa koran 
seperti Suara Merdeka, Tempo, Kompas, Pikiran 
Rakyat, Lampung Post, Bali Pos, dan sebagainya. 

Buku Bacaan yang Mempengaruhi Pikiran 
Saya

Tentu saja tak hanya puisi yang membentuk 
karakter dan pencapaian saya hari ini. Semenjak 

Aktivitas

Semesta  Mimpi Nana

melakukan pengamatan perilaku manusia dan 
pengamatan terhadap alam. Pihak penyelenggara 
Bengkel Sastra berupaya menciptakan suasana 
representatif, untuk penciptaan karya, olah vokal, 
maupun olah tubuh. Ujung-ujungnya tahap persiapan 
ini dapat mendorong lahirnya proses kegiatan 
belajar-mengajar yang kondusif. Peserta dibebaskan 
dari berbagai ikatan formal, sehingga mereka merasa 
santai, akrab, bertanggung jawab, dan produktif 
berkarya cipta.  Fasilitator yang ada tidak berfungsi 
sebagai guru yang acapkali “mendikte” siswa tetapi 
lebih sebagai pendamping yang  benar-benar mampu 
menyadarkan secara empirik bagaimana peserta 
memahami dan menjelajahi dunia sastra. mereka  
memberi kebebasan untuk bertukar pikiran, baik 
dengan peserta lain maupun dengan fasilitator.

 Tahap kedua adalah tahap inkubasi. 
Nah, ditahap ini dilakukan pematangan ide yang 
sudah dimiliki serta mempersiapkan peserta untuk 
mengekspresikan  ide atau gagasan menjadi 
sebuah cipta sastra. Ide yang diekspresikan dibaca 
oleh setiap peserta kemudian didiskusikan untuk 
mendapatkan masukan. Fasilitator menggiring 
peserta untuk memusatkan pikiran dan perasaan 
pada ide yang muncul, melatih peserta melihat ide itu 
dari berbagai sudut pandang dan mencari berbagai 
kemungkinan atas ide tersebut.

 Dalam tahap ini peserta dituntut untuk 
mengamati lingkungan di sekitarnya kemudian 
menuliskan apa yang diamati tersebut. Langkah ini 
dilakukan dengan asumsi bahwa para peserta jarang 
melakukan pengamatan terhadap benda-benda atau 
fenomena yang terjadi untuk dituliskan kembali 
dalam bentuk karya sastra. Untuk memperjelas ide 
yang muncul, peserta juga diajak bermain peran. 
Kegiatan ini sangat menyenangkan peran yang 
dimainkan disesuaikan dengan ide yang muncul atau 
terlintas di benak masing-masing peserta.

 Tahap ketiga berupa tahap iluminasi. Tahap 
ini merupakan tahap penuangan ide ke dalam karya 
sastra maupun pemanggungan sastra. Hambatan 
utama dalam tahapan ini adalah kurang memadahi 
nya bekal bahasa yang dikuasai peserta. Kebanyakan 
mereka tidak paham cara memulai menulis, dan tidak 
mengetahui bentuk-bentuk sastra dan ciri-cirinya. 
Jadi peserta harus meningkatkan perbendaharaan 
kosa kata dengan cara membuka kamus, membaca 
karya sastra dari beberapa orang pengarang 
terkemuka, mencermati penggunaan kosa kata dalam 
berbagai media massa, dan sebagainya. Dengan 
teknik-teknik itu peserta mengetahui berbagai 
kemungkinan dalam memilih kata tertentu dengan 
beragam maknanya.

 Tahap keempat atau terakhir adalah tahap 
verifikasi. Tahap verifikasi merupakan kegiatan 
pembenahan akhir penulisan karya sastra untuk 
dimuat dalam media ekspresi sastra (antologi 
cerpen/puisi). Kritik dari peserta lain maupun dari 
fasilitator dijadikan bahan memperbaiki kekurangan 
dan kelebihan karya sastra yang dihasilkan. Langkah 
selanjutnya adalah melakukan revisi/editing karya 
untuk dapat dinyatakan layak terbit. Dalam hal 
pemanggungan, tahapan ini berupa pemahaman 
yang lebih baik atas naskah yang akan dipentaskan, 
mengkritisi bagaimana pemeranan, blocking, vokal, 
dan sebagainya.
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saya menyenangi sastra, ada puluhan novel yang 
saya lahap, ratusan puisi saya deklamasikan, dan 
sekumpulan drama saya lakonkan. Di balik itu semua, 
segala karya dan ide kreatif saya banyak dipengaruhi 
oleh pemikiran penulis, buku, atau film yang saya 
candui. Mulai dari karya fiksi seperti O Amuk Kapak 
karya Sutardji Calzoum Bachri, Bumi Manusia 
karya Pramoedya Ananta Toer, Asmaradana karya 
Goenawan Mohammad, The Alcemist karya Paulo 
Coelho, My Name is Red Kirmizi karya Orhan Pamuk, 
Toto Chan karya Tetsuko Kuronayage, hingga karya 
pemikiran seperti Catatan Pinggir karya Goenawan 
Mohammad, Discipline and Punish Michael Foucault, 
Language and Symbolic Power Pierre Bourdieu, dan 
juga Margins of Philosophy-nya Jacques Derrida. 
Film-film yang menawarkan wacana cerdas juga saya 
konsumsi sebagai hobi dan disiplin belajar. 

Kitab Harian Nana dan Sekolah Cinta 
Bahasa

Gairah menulis di blog saya tekuni sejak 2009, 
saat muda-mudi penyair dan cerpenis bergaya untuk 
mempublikasikan secara independen karya mereka 
di dunia maya. Saya memang berniat mendisiplinkan 
diri untuk menulis, apapun itu, yang bermakna bagi 
diri sendiri. Suatu kepuasan batin saat saya meracau 
seperti anak remaja yang menuliskan curhatannya 
di buku harian. Saya menuliskan apapun yang saya 
pikirkan, sudut pandang saya tentang kehidupan, 
termasuk kebiasaan saya menulis ulasan setelah saya 
datang ke acara literasi atau teater. Sesekali kalian 
bisa mengunjungi “Kitab Harian Nana” di http://
nanariskhi.multiply.com.

Lalu pada akhir tahun 2010, saat saya mulai 
menyusun skripsi dan juga mendapatkan amanah 
dari Badan Bahasa, saya pun membuat blog yang 
idealis untuk mengkampanyekan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar. Sebenarnya itu tak sekadar 
blog, tetapi juga ruang belajar, sebuah program 
bernama Sekolah Cinta Bahasa yang saya rintis sejak 
saya menjadi Duta Bahasa. Banyak orang-orang 
hebat yang mau saya libatkan dan secara tulus 
membantu program ini, seperti Sutardji Calzoum 
Bachri,  Kurnia Effendi, dan Bandung Mawardi.

Rantau, Cermin Nana sebagai Sang Liyan
Saya merantau ke ibukota setelah saya 

menyelesaikan studi S-1 dalam waktu tujuh semester 
di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
Univesitas Negeri Semarang. Saya mendapatkan 
kesempatan untuk melanjutkan studi S-2 Ilmu 
Susastra Universitas Indonesia melalui program 
Beasiswa Unggulan dari Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Saya diberi amanah dari kampus 
almamater saya untuk menjadi pengajar setelah 
mendapatkan gelar master humaniora. Saya 
memaknai kesempatan melanjutkan studi S-2 untuk 
menyeimbangkan keterampilan sastra kreatif yang 

saya miliki dengan kemampuan mengkaji karya 
sastra. Saya harus punya disiplin ilmu sastra yang 
kuat. Bukankah penyair yang baik juga esais yang 
baik? Saya ingin melampaui semua itu. Dan saat ini 
saya tengah berusaha, kadang tergagap-gagap untuk 
menggapainya. 

Melakoni kehidupan sebagai mahasiswa di 
Universitas Indonesia, membuat saya berpikir untuk 
melebarkan proses kreatif di Jakarta, menggunakan 
bakat dan kemampuan yang saya miliki. Saya 
merambah ke industri media, televisi. Menjadi 
reporter dan narator liputan 6 program khusus Potret 
Menembus Batas. Ini saya lakoni untuk mendapatkan 
pengalaman dan keterampilan unggulan yang 
nantinya bisa saya inspirasikan untuk mahasiswa-
mahasiswa di tempat saya mengajar nanti. Saya 
mengerjakan berita dalam format feature atau film 
dokumenter yang mengangkat isu humaniora: tradisi 
lisan, arkeologi, antropologi, mitologi, religi, dan 
ragam festival budaya di nusantara.

Tinggal di Depok dan kerja di Jakarta. Saya 
mengerti dan memaklumi bahwa orang-orang 
bergegas begitu cepat dan jarang menyapa. Saya 
merasakan sendiri sekarang.  Hidup itu keras. Saya 
menyukai ini. Saya menyukai Jakarta. Kota  yang 
membuat saya selalu ingin maju. Kota yang bisa 
menghapus melankolia kekecewaan saya pada masa 
lalu. Pada cinta yang patah namun tetap berjalan. 
Pada kesepian. Pada amarah tertahan. Jakarta 
menjadi semacam candu untuk mabuk pada imaji 
masa depan, untuk euforia kesibukan yang saya 
maknai sebagai proses kreatif. 

Tak ada kehampaan dan keputusasaan dari 
seseorang yang selalu ingin maju seperti saya. 
Meskipun sebagai perempuan biasa, kadang kala 
saya juga gelisah dan kadang mengeluh. Tapi saya 
menikmati segala ini dengan gembira. Saya selalu 
habiskan sela-sela waktu saya untuk bergembira, 
menikmati hidup yang supersingkat ini dengan 
ngopi, nonton film ke bioskop, karaoke, dan belanja. 
Seorang Nana kan juga butuh hiburan dan relaksasi. 
Butuh ruang intim candaan dengan orang-orang 
tersayang: ibu, ayah, adik, dan sahabat-sahabat.

Saya persembahkan karya dan jalan juang saya 
untuk orang-orang yang saya sayangi. Juga untuk 
diri saya sendiri. Saya punya semesta mimpi. Mimpi 
kecil dan mimpi besar yang selalu ada dan ingin saya 
wujudkan. Karena, hanya yang terbaik yang bisa 
dikatakan lumayan. Ya. Itulah prinsip semangat juang 
saya.

Inilah takdir dan anugerah yang saya lakoni. 
Berada di jalan bahasa. Menjadi pecandu  mimpi 
yang tak akan berhenti berjuang mewujudkannya. 
(NR)

Sitor 
Situmorang 
adalah sastrawan 
senior Indonesia 
yang berbakat. 

Kreativitas, 
semangat, dan 

kecintaannya pada 
dunia sastra Indonesia 

tidak diragukan 
lagi. Kehidupanya 

begitu lekat 
dengan dunia 
pendidikan dan 
seni, terutama 

sastra. Karya sastra yang dihasilkannya berkualitas, 
sehingga banyak penghargaan yang ia raih atas 
karya-karyanya. Penghargaan itu tidak hanya dari 
dalam negeri, tetapi juga negara lain. Apa saja karya 
dan penghargaan miliknya? Yuk, simak perjalanannya 
sehingga ia menjadi sosok yang diperhitungkan di 
negeri ini.

Pria yang lahir 88 tahun silam di Harian Boho, 
Sumatra Utara, termasuk anak bangsa yang sangat 
gigih untuk bersekolah. Bersyukur, keinginannya 
untuk bersekolah juga didukung penuh oleh 
keluarganya. Pada tahun 1938, Sitor bersekolah di 
MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), Tarutung. 
Sebelumnya ia menamatkan pendidikan HIS-nya di 
Balige dan Sibolga pertengahan 1941, ia berangkat 
ke Batavia untuk melanjutkan sekolah di CMS 
(Christelijke Middlebare Scholen). Setelah lulus dari 
CMS, keinginannya untuk melanjutkan sekolah ahli 
hukum harus terputus karena kedatangan kolonial 
Jepang pada saat itu. Sitor memutuskan untuk 
menjadi seorang redaktur di Suara Nasional.

Walaupun pilihan menjadi redaktur surat 
kabar bukan sebagai pilihan pertama untuk masa 
depannya, tetapi dia sungguh beruntung karena 
dari situlah bakat menulisnya mulai terlihat. Bahkan, 
ketika menjadi wartawan di Kantor Berita Nasional 
Antara, namanya mulai menempati ruang publik 
karena pemuatan esai, kritik, dan sajaknya. Sitor 
merasa bahwa kemampuan menulisnya harus terus 
dikembangkan.

Sepulang dari Eropa untuk menghadiri Sticusa 
(Stiching Culture Samen Werking) pada 1950, 
reputasi Sitor semakin meroket. Buku-bukunya 
dianggap memberikan sumbangan penting dalam 
pemikiran seni budaya Indonesia. Pada masa inilah 
kumpulan puisinya mulai terpublikasi, seperti Surat 
Kertas Hijau (1953), Dalam Sajak (1955), dan Wajah 
Tak Bernama (1955).

Bagai daun sulur yang terus merambat, karya 
sastra Sitor Situmorang juga terus tumbuh. Pada 
1954, naskah dramanya, Jalan Mutiara, diterbitkan. 
Kemudian, kumpulan cerpennya yang berjudul 
Pertempuran dan Salju di Paris yang diterbitkan 
pada 1956. Kumpulan cerpen itu mendapatkan 
hadiah pertama untuk sastra nasional dari Badan 
Musyawarat Kebudayaan Nasional (BMKN).

Kemampuannya menguasai bahasa asing 
membuat ia tertarik untuk menerjemahkan buku-
buku sastra milik John Wyndham, John Galsworthy, 
William Saroyan, Maenocol, Dorothy Sayers, J.A 
Rimbaud, Rabindranath Tagore, Hoornik, dan Shen 
Chi Shi. Selain itu, kumpulan esai kebudayaan dan 
sejarah karya E. du Perron dan telaah mengenai 
Multatuli karya Rob Nieuwenhuis.

Sitor juga aktif dalam dunia perfilman Indonesia. 
Pria Batak ini dikenal sebagai kritikus film yang 
tajam. Ia mengajar kritik di Akademi Teater 
Nasional Indonesia. Ia juga sempat menciptakan 
cerita film yang berjudul Darah dan Doa. Film itu 
dianggap sebagai tonggak pertama film Indonesia. 
Kedekatannya dengan dunia perfilman membuat 
Sitor mendapat beasiswa pada pertengahan 1950-an 
untuk studi sinematografi di University of Southern 
California, Los Angeles, dan sekolah seni panggung 
Actor’s Studio di New York, Amerika Serikat. Wah, 
pastinya senang bukan main ketika dunia yang 
cintainya, dimudahkan dengan adanya beasiswa 
pendidikan.

Setelah menamatkan studi di Amerikat Serikat 
dan kembali ke tanah air, Sitor semakin kritis dan 
aktif dalam menulis. Kemudian, ia terlibat di dunia 
politik dengan mendirikan Lembaga Kebudayaan 
Nasional (LKN); anak organisasi Partai Nasionalis 

Tokoh

Sitor Situmorang
Sastrawan dari Harianboho
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Indonesia (PNI), menjadi anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dan 
pendukung gagasan Demokrasi Terpimpin Presiden 
Sukarno.

Sitor juga menghasilkan karya mengenai 
“hubungan sastra dan politik”, yaitu kumpulan 
ceramah dalam buku Sastra Revolusioner (1965), 
selain itu ia pun menerbitkan kumpulan puisi Zaman 
Baru (1962), kumpulan cerpen Pangeran (1963), dan 
novelet Rapar Anak Jalan (1964).

Sayangnya, pemikiran kritis Sitor Situmorang 
tidak dapat diterima oleh rezim baru pada waktu 
itu. Sekitar paruh 1960-an, Presiden Soeharto 
mulai memegang kekuasaan di negeri ini. 
Pemikiran dalam karya Sitor dianggap tidak sejalan 
dengan pemerintah. Ia pun ditahan tanpa proses 
persidangan.

Penjara tidak membuatnya berhenti untuk berpikir 
tentang sastra. Delapan tahun kemudian, setelah 
keluar dari penjara Sitor tampil kembali dengan 
arus sastra yang mewakili perkembangan baru. 
Karya-karyanya itu adalah Dinding Waktu (1976), 
Peta Perjalanan (1977), Danau Toba (1981), Angin 
Danau (1982), cerita anak-anak Gajah, Harimau, 
dan Ikan (1981). Kumpulan puisinya yang berjudul 
Peta Perjalanan mendapatkan penghargaan dari Puisi 
Dewan Kesenian Jakarta pada 1977.

Semakin banyak masyarakat dari luar Indonesia 
yang menyukai karya Sitor. Buku-bukunya 
diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, seperti 
bahasa Belanda, Inggris, Cina, Italia, Jerman, 
Jepang, dan Rusia.

Proses kreatif Sitor dalam menghasilkan karya 
sastra sempat terhenti karena kesibukannya 
mengajar di Universitas Leiden, Belanda. Pada 
2003 lalu, ia dianugerahi hadiah Francophonie 
karena dianggap sebagai penyair terkemuka 
Indonesia yang ikut mengembangkan bahasa 
Prancis di Indonesia dengan prinsip-prinsip Franco-
Phonie, yaitu penghormatan serta pengembangan 
keanekaragaman budaya, perdamaian, demokrasi, 
dan hak asasi. Pada 2004, Sitor di usiannya yang ke-
80 kembali mengeksiskan diri sebagai penyair dengan 
menerbitkan kumpulan puisi  yang berjudul Biksu Tak 
Berjubah. Inilah salah satu puisinya;

Luar biasa bukan perjalanan hidup seorang Sitor 
Situmorang? Walaupun tidak semua harapannya 
sesuai dengan kenyataan, ia selalu mencari jalan 
kesuksesan dengan semangat yang memuncak. (WS)

Biksu Tak Berjubah

Taklukkan kota Paris
mimpiku dulu
angan-angan muda:
menggegerkan langit!
Tapi langit bisu saja

Paris pun jadi tua

Di kesunyiannya
aku dewasa
pasrah seperti biksu tua
berkemas
masuk biara matiraga
tanpa jubah-
dituntun tangan
meraba-raba
digerbang cinta
alam semesta
nusantara.

November 1976 Rumah Pohon 

Suku Korowai
Hunian Terunik di Dunia

Jelajah
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enelusuri lebat dan liarnya hutan di Papua sama 
artinya menelusuri belantara hutan yang masih 

alami dan belum pernah dirusak oleh tangan-tangan 
manusia modern. Berbagai jenis pohon tumbuh besar 
dan tinggi hingga mencapai puluhan meter. Hampir di 
sepanjang jalan yang ditelusuri ditemukan berbagai 
satwa liar, seperti burung Urip atau Nuri Papua, kupu-
kupu hutan, dan burung Cendrawasih yang berkeliaran 
bebas. Dilihat dari strukturnya, sebagian besar hutan 
di wilayah Papua dapat digolongkan ke dalam jenis 
hutan dataran rendah yang memiliki banyak sungai.  
Hutan lebat dan sungai itulah yang membuat suku 
yang tinggal di hutan itu terisolasi dari masyarakat 
luar. 

Negeri kita kaya sekali akan keragaman etnik, seni, 
dan budaya.  Dari semua suku yang tersebar di seluruh 
Indonesia,  masing-masing memiliki ciri khas  rumah 
adatnya, seperti rumah Limas (Sumatera Selatan), Joglo 
(Jawa), Lamin (Kalimantan Timur),  Honai (Papua), 
Lontiok (Pekan Baru), Kebaya (Betawi atau Jakarta), 
Laikas (Sulawesi Tenggara), Baileo (Maluku), serta 

Rumah Gadang (Sumatera Barat) dan Rumah Panjang 
(Kalimantan Barat). Rumah adat itu dibedakan atas 
cirinya, antara lain, bentuk dan, mungkin, fungsinya. 
Akan tetapi, rumah itu sama, didirikan di atas tanah 
atau di atas tiang penyangga (rumah panggung). 
Lalu, bagaimana jika sebuah rumah dibangun di atas 
sebuah pohon yang tingginya bisa mencapai lebih dari 
35 meter? Itulah keunikan rumah suku Korowai, yang 
dikenal sebagai suku Rumah Pohon yang berasal dari 
ujung timur Indonesia, Papua.  

Dibandingkan dengan suku Asmat dan suku Dani 
(suku terasing di pedalaman Papua), keberadaan 
suku Korowai mungkin belum banyak diketahui orang. 
Suku Korowai yang berjumlah kurang dari 3.000 jiwa 
itu bermukim di tengah hutan rimba, di kaki Gunung 
Jaya Wijaya, tepatnya 150 kilometer dari Laut Arafura, 
di wilayah Kabupaten Mappi, Papua bagian selatan. 
Dalam kehidupan dan penampilan kesehariannya, 
suku Korowai berbeda dengan suku Asmat atau suku 
Dani, mereka tidak menggunakan koteka sebagaimana 
kedua suku tersebut. Suku korowai juga sangat 
tertutup,  mereka tidak pernah (ingin) mengetahui 
kehidupan suku lain, selain suku mereka sendiri. 
Sampai sekarang, suku Korowai masih dalam kondisi 
terbelakang dan belum tersentuh pendidikan (baca dan 
tulis). Sehari-harinya suku Korowai hanya melakukan 
rutinitas hidup, seperti berburu dan bercocok tanam, 
untuk mempertahankan kelangsungan hidup. 

Hidup Dekat dengan Alam
Menjaga kelestarian alam sudah menjadi falsafah hidup 
sekaligus tanggung jawab setiap orang dalam suku 
Korowai. Mereka sangat peduli dengan alam Papua. 
Tanah Papua adalah surga bagi setiap orang Korowai. 
Rumah mereka sangat unik dan dan menakjubkan, 
rumah yang dibangun di atas sebuah batang pohon. 
Rumah pohon itu dibangun  di atas 

“Agar tidak diganggu oleh binatang buas, suku Korowai (suku di pedalaman Papua), 
membangun rumahnya di atas sebuah pohon, dengan ketinggian 6--12 meter, 
bahkan bisa mencapai lebih dari 35 meter. Mereka sangat yakin semakin tinggi 
rumah mereka, semakin aman dari bermacam gangguan”.

Rumah Pohon 
Suku Korowai

Hunian Terunik di Dunia

M

ketinggian antara 6--12 meter, bahkan sampai lebih 
dari 35 meter dari permukaan tanah. Rumah pohon itu 
terbuat dari bahan alami yang bersumber dari hutan. 
Untuk masuk ke rumah pohon, terlebih dahulu harus 
menaiki anak tangga yang terbuat dari ranting dan 
tali. Suku Korowai termasuk suku yang suka berpindah 
tempat tinggal atau nomaden karena pola hidupnya 
sangat bergantung pada keadaan alam. Mereka 
memilih tempat tinggal di kawasan hutan yang dekat 
dengan sungai, dekat dengan hutan sagu, tanahnya 
subur, dan tentunya, tidak dalam wilayah kekuasaan 
suku lain.

Tinggal di Atas Pohon
Faktor alam menjadi alasan mengapa suku Korowai 
lebih memilih membuat rumah tinggal di atas pohon 
yang sangat tinggi. Mereka menghindari gangguan 
binatang buas dan sekaligus sebagai strategi untuk 
berburu, karena dari atas pohon mereka dapat dengan 
leluasa mengontrol rusa dan babi hutan yang melintas. 
Selain alasan tersebut, rumah pohon dapat melindungi 
mereka dari panas dan serangga di hutan belantara, 
serta dari banjir saat musim hujan tiba. Lebih dari 
itu, rumah pohon berfungsi sebagai benteng tempat 
perlindungan ketika terjadi konflik antarsuku.
 
Untuk membuat sebuah rumah pohon, pertama-
tama mereka akan memilih pohon yang besar, kuat, 
dan kokoh sebagai tiang utama atau fondasi rumah. 
Setelah itu, mereka akan mengumpulkan bahan 
lain yang berasal dari rawa dan hutan, seperti kayu, 
rotan, akar, dan ranting pohon. Kemudian, mereka 
membuat rumah secara bergotong-royong, tentunya 
dengan melibatkan keluarga atau kerabat dekat. 
Pekerjaan yang paling awal dalam membangun rumah 
pohon adalah membuat tangga untuk menaikkan 
gelondongan kayu kecil yang berfungsi sebagai 
kerangka rumah. Tahap berikutnya membuat lantai 
atau panggung di atas pohon. Untuk meletakkan tiang 
atau kerangka rumah yang terbuat dari batang kayu, 
setiap bagiannya diikat dengan serat kulit kayu atau 
ikatan rotan. Lantainya dilapisi kulit kayu. Dinding dan 
atapnya menggunakan kulit kayu atau anyaman yang 
berasal dari daun sagu. 

Satu-satunya barang logam yang digunakan adalah 
parang atau kapak. Akan tetapi, bila tidak memiliki 
kapak logam, kapak batu pun biasa digunakan. Pada 
umumnya rumah pohon dihuni oleh sepuluh orang 
atau lebih. Untuk masuk ke rumahnya, mereka harus 
melalui tangga yang tinggi, yang terbuat dari ranting 
dan tali yang diikat. Tradisi membangun rumah di atas 
pohon berjalan terus dari generasi ke generasi. Hal 
itulah yang membuat suku Korowai disebut sebagai 
suku rumah pohon.

Keseharian Suku Korowai
Suku Korowai  sehari-hari hidup dengan bercocok 
tanam dan berburu. Meskipun rumah mereka di atas 
pohon, hidup mereka lebih banyak dihabiskan di 
bawah. Rumah hanya digunakan untuk berlindung 
dan tempat untuk tidur di kala malam. Pada pagi 
hari, anak-anak dibawa turun untuk diajarkan cara 
mengolah sagu dan berburu. Anjing peliharaan juga 
dibawa turun untuk menemani mereka saat berburu, 
mencari mangsa, seperti babi  dan rusa. 

Dalam kesehariannya, mereka hanya menggunakan 
beberapa peralatan sederhana. Bambu yang tajam 
untuk mengiris daging, kerang untuk menampung 
air, dan batu yang berisi air panas untuk memasak. 
Senjata mereka adalah panah yang matanya terbuat 
dari tulang. 

Suku Korowai tidak pernah menebang pohon 
sembarangan. Mereka menebang pohon hanya 
untuk keperluan hidup dan itu hanya secukupnya. 
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan, meskipun 
sudah ratusan tahun mereka tinggal di hutan, hutan 
Papua tempat mereka tinggal itu masih tetap lebat 
dan terjaga kelestarian flora dan faunanya. Mereka 
hidup bersahabat dengan alam. Untuk mendapatkan 
karbohidrat yang setara dengan nasi, mereka mengolah 
sagu, menanam umbi-umbian, juga menanam pisang. 
Untuk memenuhi kebutuhan gizi, mereka menangkap 
ikan di sungai dengan tombak dan berburu hewan 
dengan panah. Mereka ahli dalam berburu. 

Ketika senja menjelang, setiap anggota keluarga 
suku Korowai naik ke rumah pohon untuk beristirahat 
dan juga menyiapkan rencana perburuan untuk esok 
hari. Seperti itulah kebiasaan hidup yang dijalani oleh 
suku Korowai setiap hari. Mereka adalah saudara kita. 
(FM)
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Sejak belajar filologi (ilmu yang mempelajari naskah 
lama), saya banyak mengenal tulisan-tulisan nenek moyang 
dari berbagai daerah di nusantara, seperti yang termuat 
dalam naskah lama Sunda, Batak, Bugis, Jawa, dan Bali. 
Saya juga mengenal karakter huruf (selanjutnya disebut 
aksara) dari berbagai daerah tersebut. Untuk mempelajari 
itu, saya memerlukan buku-buku hasil penelitian orang-
orang Belanda dulu.

Pada tahun 2009, saya berjalan-jalan mengelilingi 
museum yang ada di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan 
Kalimantan Timur. Teman-teman di Bandung kemudian 
meminta saya untuk berbagi pengalaman itu. Lalu, dalam 
pertemuan dengan mereka, saya diminta untuk mengajari 
cara membaca isi naskah lama. “Untuk bisa membaca 
naskah lama syaratnya ada dua, yaitu memahami bahasa 
dan aksaranya” kata saya sambil mengajukan syarat. 

Saya jadi terpikir untuk membuat kelas belajar aksara. 
Tujuan awalnya sebenarnya adalah ingin mencari teman 
yang mau masuk jurusan filologi. Peminat filologi sangat 
langka. Di kelas saya hanya 3 orang, sementara, jika 
dibandingkan dengan jurusan ekonomi, satu kelas bisa 
30–40 orang. Selain itu, tujuan yang ingin digapai adalah 
memopulerkan aksara-aksara daerah ke remaja atau 
pemuda Indonesia. Saat ini, anak muda hanya mengenal 
huruf Latin. Padahal, di beberapa daerah, dahulu leluhur 
kita menulis dengan menggunakan aksara daerahnya 
masing-masing.

Sejak 2009, saya akhirnya membentuk kelas aksara. Banyak 
sekali teman yang mendukung dan mengikuti kelas ini. 
Sampai saat ini, ada sekitar 300 sampai 500 orang (paling 
banyak anak muda) yang belajar aksara dengan saya. 
Anak-anak muda itu sangat antusias dan penuh semangat 
mengikuti kelas belajar aksara daerah yang saya adakan. 
Melihat itu, saya berpikir bahwa sebenarnya remaja atau 
pemuda Indonesia jika dikenalkan dengan budayanya, 
mereka pasti akan tergerak untuk mendekatinya. Setelah 
itu, akan ada rasa cinta dan selanjutnya muncul rasa 
memiliki. Seperti ungkapan tak kenal maka tak sayang. 
Pada tahun 2012, saya mendapat penghargaan Kick Andy 
Award untuk kategori “Young Hero” karena telah membuat 
kelas aksara tersebut. Saya juga mendapat penghargaan dari 
istri Gubernur Jawa Barat sebagai Women Inspiration dalam 
bidang pendidikan.

Sungguh, tujuan utama saya membuat kelas belajar aksara 
bukan untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan 
tersebut. Saya hanya ingin membangkitkan rasa cinta 
kepada tanah air melalui curahan perhatian kepada warisan 
dahulu kita. 

Masih teringat, jumlah mahasiswa jurusan filologi angkatan 
saya hanya tiga orang? Lalu adik angkatan menyusut 
menjadi dua orang, bahkan ada satu angkatan yang hanya 

Nusantara Yuk !

Mengenal

Aksara-aksara

Jendela

Hanya beberapa dari kita yang mengetahui atau mengenal aksara 
daerah. Terlebih lagi memahaminya, kita hanya mengetahui dan 
memahami aksen latin.

Sinta Ridwan

Aksara Sunda

satu mahasiswa. Artinya jurusan filologi begitu tidak 
dikenal oleh masyarakat. Saya hanya ingin mengenalkan 
dan memopulerkannya lewat media yang ada, misalnya 
melalui jejaring sosial laman.

Saat ini, saya sedang membuat laman tentang aksara-
aksara nusantara, aksakun.org . Untuk teman-teman yang 
ingin belajar, tetapi tidak berada di Bandung dan tidak 
dapat langsung datang ke kelas yang saya buka di Gedung 
Indonesia Menggugat, saya membuat sistem belajar daring 
melalui internet. Selain informasi, dilaman itu juga ada 
games daring (online), jadi belajar aksara lewat permainan 
yang seru. Menarik, kan?

Saya sering katakan pada teman-teman yang belajar aksara 
di kelas, bahwa belajar aksara bukan berarti belajar aksara 
saja, melainkan sebuah pintu yang akan membawa kita 
ke masa lalu, lewat cerita sejarah dan sastranya. Dengan 
belajar  aksara, kita bisa mengetahui nenek moyang kita. 
Belajar aksara juga dapat mengetahui siapa dan dari 
mana kita berasal karena akan juga belajar budaya yang 
melahirkan aksara tersebut. Misalnya, ketika sedang belajar 
aksara Sunda, kita juga belajar budaya Sunda.

Yuk, belajar mengenal aksara-aksara nusantara, yuk! Pasti 
sangat menarik sekali. (SR)

Aksara Batak Aksara Bali Aksara Bugis

Aksara Sunda KunoAksara Batak Toba Aksara Jawa

Aksara-aksara Yang Terdapat di Indonesia
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pandan berduri
kelahiran...
alamat paling mengerikan
untuk sampai pada limas;
duri... duri...
 daun pandan yang tercecap wanginya
pada seorang batik
yang mengekalkanku pada warna dunia
 dan mengajarkan bahasa angin
bahasa air yang serupa gelombang rambutku
lalu mereka yang mengintipku mandi itu
ingin berenang di dalamnya.

jenang perkasa
julela... julela...
ramalan mana yang kau baca
sebagai tanda terang di depan
yang membuatmu silau di belakang
dan membuatku selalu mengigau
 tentang sampan
di laju gelombang yang
menghentikan aku
pada pelabuhan paling tepi
serupa rambut dara

 sampailah aku

o... sungai yang perawan
kutemukan ikan wewarni
berliuk di antara batu beraroma lumpur
dan perutnya pun tambun
 oleh cinta.

matang
maka jadilah aku
 jadilah mapoi
  jadilah kelong
yang dituntun menyusuri jalan lurus

serupa alis
yang menyimpan doa pada tiap bulunya
 bintan... bintan
utara, barat, timur
terjagalah

-busur dan anak panah
tiba juga pada hari libur-

Cipta

Karya Mutia Sukma
Rejowinangun KG I/427
RT 022/007 Rejowinangun
Kotagede
Yogyakarta

Di Rahim Pandan 
Berduri Pulau Bintan Mengeram

Katakanlah aku tersangka dari kasus hilangnya
 Sebuah cerita indah dari ingatanmu
Dan bicaralah selayaknya korban
 Yang merasa cerita indahnya telah dicuri dari ingatannya
Serta sebarkanlah semua bukti-bukti pada orang lain
 Agar mereka tahu tentang tertukarnya sebuah jeritan kasih
 Di jam satu dinding kamarku
Tulisan lemah di pembungkus kasur yang bercorak bunga-bunga
Bayanganku yang selalu setia menidurimu setiap waktu
Dan tolong selipkan aku dalam seisi hatimu paling sepi
Sebut saja itu ingatanmu!!!

Jangan gelisah tentang hilangnya foto hitam putih 3 x 4 mu
Jangan gelisah tentang hadiah boneka di hari ulang tahunmu yang
 Kini habis dimakan curut
 Jangan gelisah tentang hilangnya senyum kecilmu dan tawa ke-
besaranmu
Jangan gelisah tentang namaku nanti apakah di sampul atau di isi
Dan jangan termenung di garis besar kata kekasih
Sebab itu bukan bukti akan terciptanya cinta
 Jalan cerita ini belum usai
Seperti air yang terus mencari tempat rendah untuk mengalir
Seperti tanah terus menyimpan rahasia kesuburan tanaman
 Dan seperti matahari yang tak akan ditinggalkan cahayanya
Hukum matilah aku tanpa meja hijau yang dihijaukan
Hukum matilah aku tanpa ketukan palu yang dirajakan
Setelah aku yakin kamu akan menghukum mati aku dalam ingatanmu

Ketika Maharida Terdesak

Cipta

Karya Harly Zulfikar
SMA Nasional Makassar

Jalan Dr. Ratulangi No.84
Makassar
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Rendi Pradila Habsari

Cipta

DIAS

“Ada yang bilang, wanita selalu merasa, mereka 
terlihat cantik saat mereka menangis, apa kau juga 
merasa begitu?”

Aku terkejut. Kuangkat wajahku yang dari 
tadi terjatuh di lutut yang tertahan dengan kedua 
tanganku. Dia tiba-tiba berada di depanku.Tepat di 
depanku. Aku tidak tahu sejak kapan ia berada di 
sana. Ia memakai kemeja hitam dengan dilapisi jaket 
berwarna abu-abu. Matanya sipit indah. Kulitnya 
kuning langsat. Tangannya memegang payung. Ia 
memayungiku. Tangannya direntangkan sejajar bahu 
agar air hujan tidak mengenai bajuku yang sudah 
setengah basah. Ia memandangku dengan tatapan 
datar. Tanpa ekspresi. Tiba-tiba saja kata-katanya 
yang tadi menghangatkanku. Aku tidak tahu, tapi aku 
mulai merasa tenang setelah kedatangannya.

“Dias …” Aku menyebut namanya. Benar! Nama 
itu tak pernah kusebut sebelumnya. Air mataku 
kembali tumpah. Ia menghela napasnya. Sepertinya 
ia tahu aku menangis meskipun tertutupi oleh air 
hujan yang jatuh dari poniku. Aku menunduk untuk 
menutupi air mataku.

Aku merasa ia mendekat. Benar! Ia 
mendekat. Ia meraih lenganku dan 
menegakkanku. Ia memandang 
wajahku. Aku tahu itu meski aku 
menunduk. Ia meraih sesuatu 
dari sakunya. Sapu tangan. Ia 
memberikan sapu tangannya 
padaku. Aku mencoba menolaknya 
dengan menyeka air mataku 
menggunakan tangan. Tapi ia 
kembali menarik tanganku. Ia 
menyeka air mataku dengan sapu 
tangannya. Ia menelusuri setiap wajahku 
dan berusaha meyakinkan kalau tidak ada 
setetes air hujan pun yang masih membasahi 
mukaku.

“Jangan menangis lagi!” ucapannya pelan.

Dias. Aku mengenalnya karena ia adalah teman 
sekelas. Aku tidak pernah melihatnya bersama 
dengan teman-teman yang lain hanya sekedar main 
bola kaki atau basket. Kehadirannya serasa angin lalu 
bagi kami.Hobinya menbaca buku meski aku tidak 
yakin benar. Tapi, aku memang sering melihatnya 
membaca buku di kelas. Terkadang aku melihatnya 
membaca novel terjemahan seperti Dragon keeper, 
atau novel milik Agatha Christy. Meskipun aku tahu 
dia penyendiri, tapi aku juga tahu kalau dia memiliki 
pacar. Nadia, dia juga anak kelas XII yang lokalnya 
di sebelah kelasku. Aku tidak pernah berpikir bisa 
bicara pada Dias. Tapi kali ini aku benar-benar bicara 
padanya.

“Siapa dia? Titan?” tanyanya. Ia menyerahkan 
segelas minuman hangat padaku. Aku hanya 
mengangguk seraya mengambil minuman itu dari 

tangannya.Ternyata dia tahu aku berpacaran dengan 
Titan.Baru saja aku putus dengan Titan.Karena itu 
aku menangis. Aku masih menyayangi Titan.Tapi 
Titan tidak. Ia bilang, ia harus menghabiskan uang, 
waktu tenaga dan pikirannya bersamaku. Sakit. 
Mungkin itulah yang bisa aku rasakan sekarang. Hari 
sudah malam dan hujan deras datang. Tapi, yang 
paling membuatku sedih adalah betapa teganya dia 
meninggalkanku sendirian di sini.

“Kau menyayanginya?” tanya Dias lagi. Aku 
kembali mengangguk.

“Kasihan sekali dia. Dia meninggalkan orang yang 
menyayanginya sendiri di tengah hujan. Aku pikir dia 
bukan manusia.” katanya. Aku mendelik padanya.

“Bukankah kau juga sama? Aku melihatmu 
bersama Nanda kemarin. Dan kulihat dia menangis. 
Kau juga mninggalkannya, kan?” Dia terkejut. Dias 
terkejut mendengarkan menyebut nama Nanda. 
Ekspresinya berubah. Matanya menjadi sayu. Apa aku 
salah bicara?

“Benar, aku meninggalkannya,” katanya 
pelan. Aku tidak ingin merespon lagi. 

Takut menyakiti perasaannya. Kami 
berdiam diri. Tidak ada satu pun 
dari kami yang bicara. Kami hanya 
memandang ke depan. Ke arah 
hujan yang semakin deras turun 
membasahi bumi.

Lama-lama aku muak dengan 
kebisuan ini. Kesunyian yang 

seharusnya tidak ada karena terdapat 
suara hujan yang sangat berisik. Aku 

ingin sekali bisa bicara padanya meskipun 
hanya obrolan yang membosankan. Aku malah 

akan lebih bosan jika kami tetap diam seperti ini. 
Kuputar otakku. Kutekuk-tekuk dahiku menyuruh 
otak agar cepat bekerja. Bisa saja aku coba bertanya, 
apa dia sudah mengerjakan tugas? Atau, kau tahu 
tidak, kalau ibu Wati itu, bisa mengajar di sekolah 
kita karena uang?

Tidak! Dia bukan tipe pria yang suka menggunjing 
guru. Mendengar teman sakit saja dia jarang peduli.
Aku kembali memutar otakku. Apa kau pernah 
dengar cerita tentang pria yang meninggalkan 
wanitanya?” Tiba-tiba ia bicara. Syukurlah! Sepertinya 
ia juga bosan dengan kediaman ini.

“Cerita apa?” tanyaku.
“Seorang pria yang sangat menyukai si wanita. 

Wanita ini sangat percaya pada si pria. Dan si 
pria sangat jujur pada si wanita. Tapi, ada satu 
kebohongan yang tidak pernah diungkapkan pria 
ini pada si wanita. Dia tidak pernah memberi tahu 
si wanita kalau hidupnya sudah tidak lama lagi. Dia 
memiliki penyakit yang sangat parah. Kau mau tahu 
apa penyakitnya?”

Lama-lama aku 
muak dengan kebisuan ini.
Kesunyian yang seharusnya 
tidak ada karena terdapat 

suara hujan yang sangat 
berisik
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“Apa?”
“kelainan jantung. Sedih ataupun bahagia, bisa 

membunuhnya kapan pun. Ia mengidap penyakit itu 
sejak kecil. Tidak ada satu pun dokter yang berani 
bilang dia akan sembuh. Karena tertekan dengan 
hal ini, akhirnya si pria memutuskan hubungannya 
dengan si wanita tanpa memberi tahu yang 
sebenarnya pada si wanita.”

“Kenapa?”
“Dia merasa, dia akan menyakiti wanita itu jika ia 

member tahu yang sebenarnya,” Aku tersenyum.
“Lalu?”
“Malamnya, si pria bertemu dengan seorang 

wanita lain. Wanita ini sedang bersedih. Entah 
kenapa pria ini begitu kasihan melihatnya. Jadi si 
pria menemaninya. Asal kau tahu, si pria mengenal 
wanita ini karena dia tahu wanita ini sering 
memperhatikannya. Si pria menceritakan semua 
masalahnya pada si wanita. Entah kenapa, semua 
kesakitan dan kehilangan dari dalam hati pria itu 
menghilang, setelah ia menceritakan semuanya pada 
si wanita. Bagaimana menurutmu?”

“Dia pria bodoh!” kataku merespon. Wajahnya kini 
berubah.

“Benarkah? Kenapa?”
“Wanita itu sangat percaya padanya. Bisa-bisanya 

ia bilang kalau si wanita tahu yang sebenarnya 
si wanita akan tersakiti. Kalau bagiku, lebih baik 
menemani kekasih yang sekarat. Daripada harus 
putus, kemudian jika bertemu keesokan harinya, 
melihat mantan kekasihnya itu bersama wanita lain.” 
Aku sedikit tercekat. Tapi kutahan dengan menarik 
napas dalam-dalam.

“Dan juga, aku rasa si pria jatuh cinta pada 
wanita kedua!” lanjutku. Dias tersenyum lepas 
mendengar jawaban terakhirku.

“Mungkin kau benar. Si pria sudah jatuh cinta 
pada wanita kedua!” ucap Dias.

“Wanita yang lebih menyukai kekasihnya yang 
sekarat daripada harus melihat kekasihnya itu 
bersama wanita lain,” lanjutnya. Aku terkejut. Aku 
tersadar. Ada sesuatu yang belum aku mengerti dari 
perkataannya. Tetapi aku tidak tahu apa itu. Kucoba 
menerka-nerka. Tapi aku sadar kalau ituterlalu 
membuang waktuku.

Kami kembali diam beribu bahasa. Malam itu, 
pertama kalinya aku berbicara dengan Dias. Pria yang 
telah memayungiku dengan kehangatannya. Sayup-
sayup kudengar suara. Suara lagu yang keluar dari 
salah satu rumah yang ada di sekitar situ.

“Aku, selalu bahagia saat hujan turun
Karena aku dapat mengenangmu, untukku sendiri
Aku bisa tersenyum, sepanjang hari 
Karena hujan pernah, menahanmu di sini,  

     untukkku …”
“Hujan, Utopia”

Pagi itu begitu gelap. Tapi bukan mendung.Hanya 
awan putih yang menutupi matahari. Aku saat itu 
duduk di bangkuku, memandang lapangan basket 
dari balik jendela sebelum akhirnya mataku tertuju 
pada satu bangku yang kosong di dekat jendela 
berjarak tiga bangku dari mejaku.

Kudengar suara-suara berisik temanku di dekat 
pintu kelas. Aku menghela napasku, berusaha 
menenangkan diriku sendiri.

“Dias, meninggal malam tadi karena penyakitnya 
yang parah. Aku tidak percaya kalau anak sedima dia 
ternyata mengidap kelainan jantung. Apa kau tahu 
bagaimana nasib Nanda. Kudengar mereka putus dari 
sehari sebelumnya?” kata Tita.

“Aku juga tidak tahu, yang aku tahu, Nanda 
…” Aku malas mendengarnya lagi. Kubuka tasku. 
Kukeluarkan sebuah sapu tangan. Aku tidak sadar 
Riska sudah di depanku

“ Kau tidak melayat?” tanyanya. Aku tertunduk.
“Tidak. Aku sudah melihatnya kemarin malam.” 

Itu satu-satunya jawabku sementara Riska 
memandangku aneh. Sekarang aku baru tahu, 
bagaimana perasaan seorang wanita saat ditinggal 
orang yang menyayanginya.

Sebagai anak muda Indonesia, kita seringkali 
mengatakan itu, dapat dipahami arus deras 
globalisasi telah membuat suatu kaum muda terpikat 
oleh tertentu di mana rasanya bahasa sendiri tidak 
lagi menjadi suatu hal yang membanggakan. 

Saya sendiri sempat berpendapat sama dengan 
kebanyakan anak muda sekarang. Namun, sebagian 
besar opini saya terhadap bahasa berubah drastis 
sejak saya berpartisipasi di berbagai program 
Duta Bahasa yang diadakan oleh Badan Bahasa 
Kemdikbud. Kecintaan saya terhadap bahasa 
Indonesia dan berbagai bahasa daerah semakin 
mantap dengan partisipasi saya dalam Forum 
Keberagaman Bahasa ASEM (Asia Europe Meeting) 
2012.

Pada tanggal 4-5 September 2012 lalu, Indonesia 
menjadi tuan rumah untuk forum tersebut. 
Masyarakat Asia dan Eropa melalui ASEM sebagai 
himpunan pemilik keberagaman bahasa terbesar 
berpendapat bahwa keberagaman bahasa merupakan 
salah satu hal yang harus dipelihara.

Saya berpartisipasi dalam program tersebut 
sebagai petugas penghubung, liaison officer dan 
pewara (pembawa acara atau master of ceremony). 
Dari pengalaman ini, saya menyaksikan banyak 
keputusan yang diambil dalam sesi-sesi forum 
tersebut. Bagi saya, pengalaman berpartisipasi dalam 
forum tersebut seperti suatu pengalaman yang 
ajaib. Saya menyaksikan bagaimana generasi yang 
lebih dewasa daripada saya begitu bersemangat 
membicarakan keragaman bahasa dan bagaimana 

melestarikannya. Saya juga mendapat banyak 
pengetahuan tentang bahasa dari mereka ketika saya 
bertugas sebagai petugas penghubung dan pewara.

Tugas saya adalah sebagai penerima tamu yang 
harus menunjukkan keramahan budaya Indonesia. 
Tugas yang saya jalani mulai dari menjemput dan 
mengantar tamu negara dari bandara ke hotel, 
mengantarkan mereka ke tempat duduk yang telah 
ditetapkan, hingga sekadar mempertahankan senyum 
demi menjadi tuan rumah yang ramah. Terlepas dari 
rasa lelah yang mendera, saya tetap menikmati tugas 
itu. 

Tentu pengalaman ini mengajarkan saya 
tentang berbagai hal yang berguna, mulai dari 
belajar protokoler, belajar mengenai aturan dalam 

pertemuan internasional, dan lain sebagainya. Akan 
tetapi, seluruh pengalaman ini hanyalah sebagian 
kecil dari pengalaman yang lebih besar. Seperti yang 
telah saya ceritakan di atas, saya banyak berbicara 
dengan mereka tentang bahasa dan saya merasakan 
bagaimana seharusnya menjadi generasi muda yang 
dapat lebih peduli tentang bahasa. Begitu banyak 
pengalaman dari rekan-rekan duta bahasa lainnya 
tentang hal ini. Mudah-mudahan dengan cerita saya 
ini teman-teman bisa ikut sadar akan pentingnya 
bahasa.

Saya sempat mengobrol dengan duta besar 
Rumania. Beliau sangat ramah dan terlihat masih 
bugar meski usianya tergolong sudah tidak 
muda lagi. Dalam obrolan itu, beliau menyatakan 
kekagumannya dengan program duta bahasa yang 

Aku, Kamu

Bahasa Kita&
Seling

“Bahasa Indonesia itu gak keren. Rasanya gak gaul deh kalau 
ngomongnya pakeBahasa Indonesia.” 

“Bahasa merupakan salah satu keajaiban yang telah diberikan 
oleh budaya kepada kita. Bahasa memberikan kesempatan 
kepada kita, para penuturnya, untuk dapat mengekspresikan 
diri kita sendiri dalam akar budaya yang unik.”
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dilakukan oleh Indonesia. Dubes Rumania itu 
bangga melihat bagaimana kaum muda begitu 
bersemangat dalam membantu melancarkan acara-
acara forum kebahasaan seperti ini. Beliau juga 
mengatakan kepada saya bahwa anak muda selalu 
membuatnya merasa bersemangat.

Tergelitik, saya mulai bertanya kepadanya 
mengapa begitu peduli pada bahasa. Beliau 
kemudian menjelaskan beberapa hal yang membuat 
saya tercenung sesaat. Dalam bahasa Inggris, beliau 

menjelaskan, “Bahasa adalah salah satu akar budaya 
yang paling tua. Bahasa merupakan salah satu 
keajaiban yang telah diberikan oleh budaya kepada 
kita. Bahasa memberikan kesempatan kepada kita, 
para penuturnya, untuk dapat mengekspresikan diri 
kita sendiri dalam akar budaya yang unik. Sungguh 
sangat disayangkan jika bahasa akhirnya menjadi 
punah. Ini adalah alasan mengapa saya begitu 
peduli.”

Beliau pun meninggalkan saya dengan perasaan 
gelisah. Lantas mengapa seringkali saya merasa 
sebaliknya?

Pada hari yang berbeda, dalam perjalanan saat 
kunjungan budaya ke Taman Mini Indonesia Indah, 
saya mengobrol dengan delegasi dari Vietnam yang 
masih terlihat muda dan sangat bersemangat. Kami 
berdiskusi tentang isu mengapa bahasa nasional 
dianggap begitu kuno bagi kaum muda. Beliau 
menjelaskan, bahwa sebagai kaum muda, beliau juga 
sempat berpikiran hal yang sama. Akan tetapi seiring 
dengan berjalannya waktu, beliau merasakan bahwa 
bahasa tetaplah suatu hal yang penting. Bahasa 
menghubungkan tua dan muda, berbagai lintas 
generasi, dan pada akhirnya tetap menjadi identitas 
kita bersama. Kalaupun ada perbedaan bahasa, 

“Bahasa tetaplah suatu hal yang penting. Bahasa menghubungkan 
tua dan muda, berbagai lintas generasi, dan pada akhirnya tetap 
menjadi identitas kita bersama. Kalaupun ada perbedaan bahasa, 
pada akhirnya kita harus sadar bahwa itu adalah kekayaan. Beliau tidak 
menentang kita untuk belajar bahasa asing, tetapi belajar bahasa kita 
sendiri juga merupakan hal yang sangat penting.”

pada akhirnya kita harus sadar bahwa itu adalah 
kekayaan. Beliau tidak menentang kita untuk belajar 
bahasa asing, tetapi belajar bahasa kita sendiri juga 
merupakan hal yang sangat penting.

Beranjak dari dua pengalaman inilah saya 
mulai berpikir mengenai perspektif saya terhadap 
bahasa Indonesia. Melalui pengalaman saya sebagai 
pewara, saya melihat bagaimana para peserta 
sangat bersemangat dan tersenyum setiap kali 
membicarakan cita-cita melestarikan bahasa. Tidak 

hanya itu, saya juga terkesan mendengar berbagai 
cerita tentang rekan duta bahasa lainnya dalam 
melakukan berbagai hal di daerahnya dan bagaimana 
setiap cara merupakan usaha pelestarian bahasa 
yang menarik dan kreatif.

Selama 2 hari yang singkat itu, saya menjadi 
banyak berpikir. Melalui berbagai tawa dan 
pengalaman yang saya lalui bersama rekan-rekan 
duta bahasa melalui kegiatan ini, saya pun menjadi 
semakin bersemangat menjadi generasi penerus 
bangsa yang kaya ini. Saya terpacu untuk menjadi 
generasi penerus bangsa yang berprestasi dan terus 
berkarya dalam berbagai hal. Berpartisipasi dalam 
forum ini hanyalah satu dari sekian banyak prestasi 
yang kita semua dapat lakukan.

Prestasi ini dapat bermacam-macam wujudnya. 
Namun, apa pun yang kita lakukan sebagai generasi 
muda, pastikan bahwa hal ini merupakan hal yang 
bermanfaat bagi kita semua dan bangsa kita sendiri.

Karena kalau bukan aku dan kamu yang 
mencintai bahasa kita sendiri, siapa lagi?

-Bryan Gunawan, Duta Bahasa DKI Jakarta 2010-
Pengajar bahasa asing di beberapa lembaga 
pendidikan.

Brian Gunawan 

Lahir  : 20 April 1989
Alamat  : Taman Meruya Ilir Blok E 14/7, Jakarta Barat
Pendidikan : Sarjama Akuntansi, Universitas Bina Nusantara
Pekerjaan  : Guru Ekstrakurikuler Bahasa Inggris (debat dan  
    sebagainya tingkat Universitas dan SMA)
Minat : Kepemimpinan, Kewirausahaan, media, sinema,  
   dan pertunjukan panggung.
Pengalaman : 
 Pembaca Berita dan Pembawa Acara Obrolan di Binus TV, Pengajar, 
Petugas Publikasi untuk Persatuan Debat Universitas se-Asia. Pelatihan 
Penyiar di Oz Radio Jakarta. Delegasi Indonesia pada the 1st ASEAN+3 
Youth Caucus , Panitia pada 2nd ASEAN Prenuer Youth Leaders Exchange.

Dalam dunia tulis- 
menulis, khususnya 
cerpen, nama Leila S. 
Chudori  merupakan 
nama yang sudah 
tidak asing lagi. Leila 

sudah menulis cerpen sejak usia sebelas tahun (lahir 
di Jakarta, 12 Desember 1962). Ia sudah menerbitkan 
beberapa kumpulan cerpen.  Salah satu kumpulan 
cerpennya itu, Malam Terakhir (1989), telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dengan judul 
Die Letzte Nacht  oleh Horlemman Verlag. Cerpen 
Leila juga dibahas oleh kritikus sastra Tinneke Hellwig, 
“Chudori and Women in Contemporary Fiction Writing” 
dalam  sebuah jurnal sastra Asia Tenggara.  Nama Leila 
S. Chudori tercantum sebagai salah satu sastrawan 
Indonesia dalam kamus sastra Dictionnaire des 
Creatrices yang diterbitkan oleh Editions des Femmes, 
Prancis, yang disusun oleh Jacqueline Camus (kamus 
sastra itu berisi data dan profil perempuan yang 
berkecimpung di dunia seni). 

Pada bulan Oktober 2011 lalu, kumpulan 
cerpen Leila yang berjudul  9 dari Nadira mendapat 
Penghargaan Sastra dari Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra 
2011.  Leila menerima penghargaan itu bersama dua 
sastrawan lain,  yaitu D. Zawawi Imron (kumpulan puisi 
Kelenjar Laut) dan Abidah El Khalieqy (novel Mahabbah 
Rindu). Berikut ini adalah wawancara kami dengan Leila 
S. Chudori yang dilakukan melalui pos-el (E-mail).

Bagaimana perasaan Mbak Leila setelah kumpulan 
cerpen  9 dari Nadira mendapat Penghargaan Sastra 
dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  pada  
tanggal 28 Oktober 2011 lalu? 

  
Saya merasa berterima kasih dan merasa hasil 

karya saya dihargai. 
  

Bercerita tentang apa kumpulan cerpen 9 dari Nadira 
itu? 

  
Buku ini terdiri dari sembilan cerita tentang 

Nadira sebagai anak, wartawan, isteri, dan ibu. Saya 
mengemas cerita ini dengan penuturan dari berbagai 
sudut pandang. Seluruh kisah disampaikan sebagai 
cerita pendek yang terpisah meskipun bisa saja 
disatukan dan dianggap sebagai novel. Cerita diawali 

dengan tewasnya Kemala Suwandi, ibu Nadira, dan 
reaksi anak-anaknya terhadap keputusan sang Ibu 
untuk mengakhiri hidupnya. 
Maman S. Mahayana  dalam artikelnya  “9 dari 
Nadira: Sebuah Monumen” (Mahayana-Mahadewa.
com) menyatakan bahwa buku kumpulan cerpen ini  
adalah sebuah karya terobosan, gabungan antara 
cerpen dan novel. 

Saya berterima kasih atas analisis dan apresiasi 
Bapak Maman S. Mahayana terhadap karya saya. 
Beliau sangat tajam dan teliti dalam membaca dan 
menganalisis. Beliau sangat menangkap jiwa dan 
bangunan setiap cerita dan karakter.  Pendapat beliau 
soal novel dan cerpen itu sangat berlandaskan format 
yang saya bentuk, tentu saja sangat saya hargai. 

  
Mbak Leila sudah mulai menulis cerpen sejak masih 
remaja  dan karya-karya tersebut kerap dimuat di 
majalah anak-anak/remaja  yang terkenal pada zaman 
itu, seperti majalah Si Kuncung, Kawanku, dan Hai. 
Bagaimana proses kreatif penciptaan cerpen-cerpen 
itu dan bagaimana perasaan Mbak Leila setelah 
cerpen-cerpen itu dipublikasikan? 

  
Sebetulnya prosesnya biasa saja. Saya senang 

membaca dan senang berimajinasi. Saya suka 
menyaksikan film, membaca berbagai buku terbitan 
Pustaka Jaya, Gramedia, dan buku-buku asing yang 
dibelikan orangtua saya. Sejak di sekolah dasar, 
guru saya sangat memotivasi murid-muridnya untuk 
menulis, antara lain, di majalah Si Kuncung dan 
Kawanku.   

Cerpen pertama saya dimuat di majalah anak-anak 
Si Kuncung ketika saya berusia 11 tahun (kelas 5 SD). 
Cerpen pertama saya itu berjudul Pesan Sebatang 
Pohon Pisang. Tentu saja saya senang dan bangga 
saat pertama kali cerpen itu dimuat. Kemudian, saya 
menulis cerpen dan cerita bersambung untuk majalah 
Kawanku, Hai (ketika formatnya masih sebagai majalah 
remaja yang berisi cerita pendek dan komik), dan 
majalah Gadis. Setelah saya kuliah di Kanada, saya 
mulai menulis cer pen di majalah sastra Horison, harian 
Kompas Minggu, Sinar Harapan, dan majalah Zaman.

  
Apakah kegiatan menulis cerpen tersebut mendapat 
dukungan dari orang tua? 

Ya, orang tua saya sangat mendukungnya. 
Ayah saya seorang wartawan dan ibu saya seorang 

Sosok
Lebih dekat 
dengan Leila S. Chudori
“Remaja masa kini sangat kaya fasilitas karena revolusi dunia maya. Mereka 
dengan mudah bisa mendapatkan akses untuk informasi dan berekspresi. 
Tapi, saran saya jangan lupa untuk tetap membaca novel, cerpen, dan puisi”
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elevisi sangat berpengaruh terhadap masyarakat. 
Banyak tren masyarakat yang dipicu dan disebabkan 
oleh keberadaan televisi. Misalnya, baju panjang 
kaftan menjadi tren di kalangan masyarakat karena 
penyanyi Ashanti sering memakainya ketika tampil 
di layar televisi. Bahkan, masyarakat menamainya 
kaftan Ashanti. Hal itu membuktikan, betapa kuat 
dan luasnya pengaruh televisi di masyarakat. 
Kalau begitu, apakah televisi juga mempengaruhi 
penggunaan bahasa?
 

Belakangan ini, kita juga sering menjumpai 
anak-anak usia 6-8 tahun yang suka mengucapkan 
kata-kata seperti ciyus, miapa, dan enelan. Kira-kira 
dari mana mereka mendapatkannya? Salah satunya 
pasti karena pengaruh tayangan di televisi. Ketiga 
kata itu semula hanya terkenal di dalam jaringan dan 
kelompok tertentu, yang biasa disebut anak alay. Hal 
tersebut kemudian merambah ke lapisan masyarakat 
yang lebih luas berkat iklan televisi sebuah produk 
layanan telepon genggam. Kelihatannya, jenis 
iklan layanan telepon genggam inilah yang paling 
sering menampilkan ungkapan yang sedang tren di 
kalangan masyarakat. Selain ketiga kata itu, iklan 
layanan telepon genggam juga turut memopulerkan 
ungkapan, “Apa gue mesti bilang wow gitu?”

Kedua contoh tadi menunjukkan, media, 
khususnya televisi, punya andil dalam 
menyebarluaskan pemakaian ungkapan tertentu. 
Melihat hal itu, apakah betul media televisi punya 

pengaruh yang cukup besar terhadap penggunaan 
bahasa? Kalau memang ada, apakah pengaruhnya itu 
bersifat positif atau justru negatif?

Dari hasil penelitian kebiasaan menonton pada 
anak-anak usia dini di Amerika Serikat, diperoleh 
data bahwa anak-anak usia dini yang sangat sering 
terpapar oleh media televisi mempunyai kemampuan 
untuk memeroleh bahasa pertama yang buruk. 
Penelitian di Thailand pun menunjukkan hal yang 
kurang lebih sama. Paparan media televisi pada 
anak-anak berusia lebih dari 2 tahun dengan jumlah 
waktu lebih dari 2 jam per hari dapat menyebabkan 
keterlambatan perkembangan bahasa pada anak-
anak tersebut.

Jelaslah, bahwa media televisi berpengaruh 
besar juga terhadap penggunaan bahasa, khususnya 
bagi anak-anak. Pengaruh itu bersifat buruk bagi 
anak-anak yang sedang tumbuh dan belajar bahasa 
ibunya. Bagi mereka yang lebih dewasa, yang 
tentunya sudah lebih dulu menguasai sistem bahasa 
ibunya dengan mantap, pengaruh paparan media 
televisi, khususnya dalam hal penggunaan bahasa, 
mungkin tidak berakibat fatal. Orang dewasa, yang 
sistem kognitifnya sudah bisa membedakan mana 
yang baik dan mana yang buruk, mana yang asli 
dan mana yang buatan, serta mana yang hanya 
tren dan mana yang bersifat tetap, tentu saja bisa 
meminimalkan pengaruh buruk media televisi.

Lalu, apakah dampak media televisi pada 
penggunaan bahasa hanya ditemukan pada anak-
anak? Tidak juga. Adanya siaran televisi di Indonesia 
sejak tahun 1960-an dan kemudian berlipat ganda 
dari satu stasiun menjadi belasan stasiun televisi 
sejak dekade 1990-an tentu saja mempunyai 
pengaruh terhadap penggunaan bahasa. Paling tidak, 
hal itu terlihat dalam hal kosakata dan pelafalan.

Dengan adanya siaran televisi yang umumnya 
berpusat di kota Jakarta, varian bahasa yang punya 
peluang besar untuk ditampilkan dalam siaran televisi 
adalah varian bahasa Indonesia Jakarta. Kemunculan 

Siaran Televisi

Bahasa
Memperlambat Penguasaan

T

Ternyata berdasarkan penelitian di Amerika Serikat anak-anak memperoleh bahasa 
pertamanya, kemampuan yang buruk dalam hal itu disebabkan anak-anak usia 
dini yang sering menonton acara televisi. Hal yang sama juga terjadi di Thailand. 
Bagaimana keadaannya di negeri ini?

Totok Suhardianto

Wacanapenggemar sastra. Mesin tik yang saya gunakan 
pertama kali adalah mesin tik milik ayah saya. 
Belakangan, setelah melihat saya serius menulis, ayah 
saya membelikan mesin tik merk Brothers untuk saya.

Tema apa yang disukai Mbak Leila pada saat itu? 
Apakah benar  bahwa Mbak Leila kurang menyukai 
tema percintaan? Bukankah remaja identik dengan 
cinta? 

Tidak benar. Tema apa saja sebetulnya menarik 
asal disajikan dengan baik, menarik, menyetrum saraf, 
dan merampas hati. Tema sebenarnya sekadar pilihan. 
Yang penting, apakah penulis mampu menyampaikan 
sesuatu yang baru dengan tema tersebut. Cinta pasti 
ada dalam hampir setiap karya. Jadi, saya tidak pernah 
menyatakan tidak menyukai roman (cerita cinta). 

  
Saat remaja, siapakah penulis yang menjadi idola 
Mbak Leila dan mengapa menyukainya? 

Saat anak-anak, seperti juga anak-anak lain, saya 
menyukai buku klasik Little Women karya Louisa May 
Alcott, semua buku Mahabharata dan Ramayana 
yang dibuat dalam bentuk komik oleh R.A Kosasih, 
novel klasik Mark Twain, Petualangan Tom Sawyer 
dan Huckleberry Finn, juga novel-novel tragedi Charles 
Dickens, seperti Oliver Twist dan berbagai novel karya 
penulis Eropa abad ke-19. 

Setelah remaja saya mulai menyukai puisi dan 
novel Indonesia. Saya meminjam buku-buku puisi 
karya Rendra, Goenawan Mohamad, Soebagio 
Sastrowardoyo, dan Sapardi Djoko Damono, serta novel 
karya Ramadhan KH dan Mohtar Lubis milik kakak 
sulung saya. Semua saya lahap karena pada dasarnya 
dunia saya adalah dunia imajinasi. 

  
Apakah cerpen-cerpen yang dimuat saat itu mendapat 
honor? Kira-kira berapa ya, Mbak, dan untuk apa 
uang itu digunakan? 

  
Ya, tentu saja saya mendapat honor. Majalah 

Si Kuncung dan Kawanku adalah majalah yang 
profesional. Saya agak lupa jumlah honornya. Akan 
tetapi, untuk tahun 1970-an, jumlah itu cukup banyak 
untuk anak SD seperti saya. 

    
Sampai sekarang ini, selain cerpen, adakah karya lain 
yang ditulis? 

  
Ada, saya menulis skenario mini seri “Dunia Tanpa 

Koma” (2006) dan skenario film “Kata Maaf Terakhir” 
(2008). 

  
Apa saja suka dan duka yang dirasakan selama ini 
sebagai penulis? 

Saya merasa lebih banyak suka, hampir tak ada 
duka, kecuali penghargaan finansial untuk para penulis 
di Indonesia yang sangat minim. Itulah sebabnya 
banyak penulis di Indonesia harus bekerja di bidang 
lain untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari. 

Dari semua karya yang dihasilkan,  karya mana yang 
paling disukai atau yang paling berkesan? 

Semua karya saya adalah anak-anak saya. 

Apa pendidikan terakhir Mbak Leila? 

Sarjana (S-1) Double Major Political Studies dan 
Comparative Development Studies, Trent University, 
Canada. 

Selain menulis cerpen, apa kegiatan rutin Mbak Leila? 

Saya bekerja di majalah Tempo sejak tahun 1989 
hingga kini. Juga, menjadi seorang ibu dari Rain, 
seorang puteri remaja berusia 17 tahun yang sudah 
duduk di kelas 3 SMA. Rain juga sudah menulis cerpen 
dalam bahasa Inggris yang dimuat di harian The 
Jakarta Post. Beberapa resensi film dalam bahasa 
Inggris juga telah ditulisnya dan dimuat di The Jakarta 
Post, Jakarta Globe dan Tempo edisi bahasa Inggris. 

  
Apalagi yang ingin Mbak Leila raih di masa depan? 

  
Saya ingin membesarkan Rain dan menyaksikan 

Rain bahagia mencapai apa yang dia inginkan. Untuk 
saya sendiri, saya masih ingin menyelesaikan beberapa 
novel saya (saya sedang menyelesaikan buku berjudul 
“Pulang - sebuah Novel”; sedang riset untuk novel 
berikutnya, prekuel dari 9 dari Nadira, sebuah skenario 
film, bekerja sama dengan produser Lala Timothy dan 
Joko Anwar; dan sebuah kumpulan cerita tentang sosok 
pembunuh bayaran bernama Lembayung Senja). Saya 
juga mempunyai rencana kolaborasi dengan anak saya, 
masing-masing membuat novel, saya menulis dari 
sudut pandang anak, sedangkan dia menulis dari sudut 
pandang ibu. 

  
Apakah pesan yang ingin Mbak Leila sampaikan 
kepada remaja Indonesia ?   

   
 Menurut saya remaja masa kini sudah sangat kaya 

fasilitas karena revolusi dunia maya. Mereka dengan 
mudah bisa mendapatkan akses untuk informasi dan 
untuk berekspresi (blog, media sosial, dll.) Saran saya, 
jangan lupa untuk tetap membaca novel, cerpen, 
dan puisi, serta menyaksikan film-film bermutu, 
pementasan di Taman Ismail Marzuki, Gedung 
Kesenian Jakarta, dan Salihara untuk mengimbangi 
kesukaan menyaksikan konser band dan kesibukan 
kehidupan remaja yang segera berlalu.
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penggunaan bahasa tersebut, terutama dalam acara-
acara hiburan, misalnya sinetron, panggung komedi, 
dari berita gosip. Begitu masifnya pemaparan varian 
bahasa Indonesia Jakarta (selanjutnya disebut 
bahasa Jakarta) lewat media televisi menciptakan 
situasi yang menempatkan bahasa Jakarta sebagai 
bahasa tinggi atau istimewa di mata masyarakat. 
Timbul kesadaran, terutama di kalangan pemuda, 
yang mengasosiasikan bahasa Jakarta dengan 
kemajuan, kemutakhiran, dan kemegapolitanan. 
Siapa yang menggunakan atau mampu memahami 
bahasa tersebut pun dianggap masuk ke dalam 
kelompok yang istimewa pula.

Sebagai akibat dari posisi istimewa tersebut, 
kosakata dan lafal bahasa Jakarta pun punya 
pengaruh kuat terhadap varian-varian lain bahasa 
Indonesia yang berkembang di luar kota Jakarta. 
Jadi, karena begitu luasnya pengaruh bahasa Jakarta, 
sering kali bahasa ini menjadi pilihan utama untuk 
berkomunikasi di antara kalangan pemuda, terutama 
jika bertemu dengan pemuda dari wilayah atau kota 
lain.

Bagaimana Kita Menyerap Kata Asing

Unsur bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia harus mempertajam daya ungkap bahasa 
Indonesa dan harus memungkinkan orang menyatakan makna konsep atau gagasan secara tepat. Penyerapan 
unsur bahasa asing itu harus dilakukan secara selektif , yaitu kata serapan yang dapat mengisi kerumpangan 
konsep dalam khazanah bahasa Indonesia. kata itu memang diperlukan dalam bahasa Indonesia untuk 
kepentingan pemerkayaan daya ungkap bahasa Indonesia mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi Indonesia modern.

Berikut beberapa contoh tentang hal itu. Kata condominium, diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan 
penyesuaian ejaan menjadi kondominium. Demikian juga penyerapan kata konsesi, staf, golf, manajemen, 
dan dokumen. Kata-kata itu diserap ke dalam bahasa Indonesia melalui proses penyesuaian ejaan. Namun, 
kata laundry sebenarnya tidak diperlukan karena dalam bahasa Indonesia sudah digunakan kata binatu dan 
dobi. Perlakuan yang sama dapat dikenakan pada kata tower karena padanan untuk kata itu sudah ada dalam 
khazanah bahasa Indonesia, yaitu menara atau mercu. Kata garden yang pengertiannya sama dengan kata 
taman atau bustan juga tidak perlu diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Sejalan dengan pemaparan kosakata serapan itu, bagaimana dengan kata developer dan builder? 
apakah perlu diserap? Kedua kata itu, sudah tidak asing lagi bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang 
pengadaan sarana tempat tinggal ataupun perkantoran. Akan tetapi, apakah tidak lebih baik jika pengguna 
bahasa Indonesia berusaha memasyarakatkan penggunaan kata pengembang untuk padanan developer dan 
pembangun untuk padanan builder.

Telisik

Bukan anak-anak 
saja yang bercita-cita 
menjadi seorang hero. 
Orang dewasa pun 
banyak yang ingin 

menjadi hero meskipun 
dalam pengertian yang 
berbeda dan lebih luas. Di mata  

anak-anak, hero sering diartikan sebagai 
manusia yang memiliki kekuatan super atau 
luar biasa yang membasmi kejahatan, seperti 
Superman, Batman, dan Spiderman, yang sering 
dipertontonkan dalam film. Padahal, makna hero 
tidak hanya terbatas pada hal yang demikian. 
Orang-orang yang ikut berjuang dan berkorban 
juga dapat disebut hero. Tokoh seperti Imam 
Bonjol, Diponegoro, Cut Nyak Dhien, Kartini, 
Agus Salim, dan Mohammmad Hatta adalah 
hero, pahlawan. Mereka adalah orang yang 
harus dihormati karena memiliki keberanian dan 
pribadi yang mulia. 

Masih ada lagi contoh hero lainnya. Susi 
Susanti dan Alan Budikusuma juga menjadi hero 
karena mengharumkan nama bangsa dengan 
keberhasilan menyumbangkan medali emas 
dalam pesta olahraga Olimpiade. Bambang 
Pamungkas dan Andik Vermansyah adalah hero 
bagi tim nasional sepak bola Indonesia karena 
telah memberikan kemenangan untuk tim 
nasional. Ibu kita sendiri pun dapat menjadi 
pahlawan atas apa yang telah ia lakukan kepada 
kita. Mereka semua adalah hero, orang-orang 
yang dikagumi karena kecakapan, prestasinya, 
atau karena bhaktinya.

Lain lagi dalam sastra. Kata hero dalam sastra 
bermakna tokoh utama dalam novel, puisi, atau 
drama. Tokoh yang mampu menimbulkan rasa 
simpati pembacanya, seperti tokoh Srintil dalam 
novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad 
Tohari. Srintil lebih memilih menjadi ronggeng 

untuk memajukan kesejahteraan desa tempat 
tinggalnya. 

Ditilik dari asal katanya, kata hero berasal 
dari bahasa Yunani, hērōs berarti ‘pahlawan’ 
atau ‘pejuang’. Lalu, mengapa di dalam bahasa 
Indonesia yang digunakan adalah kata hero 
bukan heros? Bahasa Indonesia menyerap kata 
tersebut melalui bahasa Inggris, hero. 

Kata hero, selain bersinonim dengan kata 
pahlawan, juga bersinonim dengan kata wira, 
wirawan, bahadur, johan, perwira, kesatria, 
dan pendekar. Akan tetapi, kata-kata tersebut 
tidak sepenuhnya bersinonim dengan kata 

hero. Kata bahadur, 
johan, dan perwira 
biasanya digunakan 
dalam susastra Melayu 
klasik. Sementara 
itu, jika kata wira 
digunakan untuk 
menyebut pahlawan 
laki-laki, kata srikandi 
digunakan untuk 
menyebut pahlawan 

perempuan, sedangkan kata hero bisa digunakan 
untuk laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, kita harus menghargai, 
menghormati, dan mengapresiasi orang-orang 
yang dari zero menjadi hero. Anda berminat 
menjadi hero? (AB)

Hero 
&Heroik

YANG PERLU DIKETAHUI

 Kalau kita buka kamus Bahasa Indonesia, akan kita temukan kata hutang yang dirujukkan pada 
kata utang, Kata hutang tidak memberi makna, yang memberi makna hanyalah utang. Demikian juga dengan 
himbau dan hisap. itu berarti bahwa kata utang, isap dan imbau lebih diutamakan pemakaiannya.
 Pada umumnya ungkapan yang dikenal masyarakat, seperti utang piutang, utang nyawa, utang budi, 
dan utang meas boleh dibayar, tapi utang budi dibawa mati, diturunkan darikata utang, bukan utang. Lagi 
pula ,didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminta terbitan tahun 1951 tertulis utang, 
bukan hutang. berarti bahwa bentuk utang ini sudah lama digunakan orang.

Di dan Pada

 Akhir-akhir ini banyak pengguna Bahasa Indonesia yang senang menggunakan ungkapan di malam 
hari, diakhir tahun 2012, atau di awal tahun 2013. penggunaan preposisi di pada ungkapan itu menunjukkan 
kekurangcermatan dalam pemilihan kata. Preposisi di digunakan untuk menandakan tempat, baik yang konkret 
maupun yang abstrak. Oleh karena itu, preposisi di seharusnya diikuti keterangan tempat. Pada konteks itu 
pilihan kata yang tepat adalah pada karena diikuti waktu. Contoh : Di dinding terpampang lukisan Monalisa; 
Ibu kota Negara berada di jakarta
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Untuk Ayah Bunda tentang kesucian gadis kecilnya
Gadis kecil yang dulu tertawa dengan lesung pipi bahagia

Gadis kecih pembawa berjuta asa di pundaknya

Maaf... Gadis kecil mereka bukan gadis kecil lagi
Benteng kokoh yang Ayah bangun untuk menjaga Si Gadis

kini hancur menjadi debu
Jaket hangat yang Bunda ukir dari benang-benar kasih untuk melindungi tubuh

kini terberai bagai perca bekas...
yang menempeli tubuh hina Si Gadis yang tak kecil lagi

Si Gadis yang menjatuhkan tubuhnya ke dalam liang dosa
kini gemetar sedih dengan tubuh dingin yang hina

Tangan pendosa menjamah tanah lembab
mencari kehangatan dari berai-berai benang basah

Entah kenapa dahulu ia tetap tertawa bahagia
saat tangan-tangan otak kotor menghancurkan benteng kokoh dari Ayah

Saat tangan-tangan kasar menarik benang-benang jaket hangat dari Bunda
Saat tangan-tangan kotor menyapu setiap senti kulit naifnya

Hingga naif itu berubah menjadi kotor dan hina

Kini kulit kotornya tak kunjung bersih
walau air matanya terus mengucur membersihkan

Lesung pipinya...
kini kerut yang letih akan dusta

Harapan tinggal harapan yang berceceran di hampa asa Ayah Bundah
Maaf malu terucap

Benteng malu semakin tinggi, tanah pijakan semakin rendah
Si Gadis terkurang dalam penyesalan yang menyesakkan

Ayah Bunda menunggu di rumah damai
Harap dan do’a terus mengalir untuk Si Gadis pembawa asa

Walau entah mengapa semua itu tak kunjung sampai
hingga Si Gadis kini semakin dingin dalam penyesalan kelam yang tak terucap

Hanya senyum dusta dari Si Gadis
untuk Ayah Bunda yang asanya menguap sia-sia

Si Gadis dan Asa Ayah Bunda

Cipta

Karya Irma Fitriani
SMA Negeri 17 Makassar

Jalan Sumu No.11
Makassar

Cipta

Mbok Mirah
Larno

Pagi belum benar-benar hidup ketika Mbok Sumirah sudah bersiap dengan barang 
dagangannya, sepincuk besar sayuran rebus dan serantang penuh sambal kacang, 
tak lupa ia membawa kerupuk dan aneka macam gorengan yang ia buat di malam 
harinya.

Ya, sudah lebih dari 30 tahun Mbok Mirah, 
panggilan akrabnya, menggantungkan hidup dengan 
berjualan pecel pincuk, di pasar Karang Turi. Selama 
itu pula ia tinggal sendiri di gubuknya yang tua, setua 
umurnya, yang bahkan ia sendiri pun lupa berapa 
tepatnya. Lintang kemukus masih berpendar terang 
di ufuk timur ketika Mbok Mirah berangkat ke pasar. 
Diiringi kicau burung kutilang yang sibuk mencari 
makan untuk anak-anak mereka yang sudah mencicit 
menuntut makanan, Mbok Mirah menyongsong hari 
dengan langkah pasti sambil menggendong bakul 
tempat ia menaruh dagangannya dan memanggul 
tampah tempat ia menaruh aneka macam gorengan 
dagangannya. 

Langkahnya kokoh dan mantab, tak secuil pun 
menggambarkan kegetiran hidup dan pengkhianatan 

nasib yang ia alami sewaktu muda dulu. Ya, di mata 
orang Mbok Mirah adalah perempuan tua biasa. Tapi 
mungkin hanya Tuhan dan dirinya sendiri saja yang 
tahu bahwa ia adalah perempuan  perkasa, yang tak 
sudi, barang sedetik pun, bersinggungan dengan rasa 
putus asa. Ia adalah perempuan yang tabah, walau 
nasib telah membuatnya berkali-kali menangis darah. 
Ia juga perempuan yang tegas, karena penderitaan 
dan kesengsaraan menempanya dengan beringas. 
Walaupun begitu ia tetap perempuan bersahaja 
dengan senyum yang ramah dan wajah yang teduh 
mewakili sasmita keibuan yang mengalir dalam 
darah dari setiap perempuan yang pernah memenuhi 
kodratnya sebagai kaum hawa, melahirkan dan 
memancarkan air yang memberi kehidupan dari 
dalam tubuhnya. Ia adalah sosok ibu yang menjadi 
oase bagi jiwa anaknya yang 
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kerontang, ia adalah sosok ibu yang menjadi 
pelita dalam gelap hati anaknya, ia adalah sosok 
ibu yang teduh yang menenangkan jiwa anaknya 
yang resah gelisah. Ia adalah sosok ibu yang rela 
meregang nyawa demi melahirkan sejumput jiwa 
yang telah 9 bulan bersemayam di dalam rahimnya. 
Ia adalah sosok ibu dalam makna yang sejatinya. 
Namun sayang, ia tidak akan pernah menjadi ibu 
yang sesungguhnya,  takkan pernah, lagi-lagi karena 
nasib telah mengkhianatinya.

   Langit jingga membayang di ufuk timur 
menemani lintang kemukus yang berpendar kian 
redup memberi penghormatan kepada sang raja 
siang yang telah siap menduduki singgasananya, 
bulan pun dengan khidmatnya menarik diri 
memberikan tempat bagi mitranya untuk 
menggantikan tugasnya. Mbok Mirah semakin 
mempercepat langkahnya, ia harus sudah tiba di 
pasar sebelum jam 7, jika ia mau mendapatkan 
tempat berjualan di pasar. Tak kurang 5 km ia lalui 
berjalan kaki setiap hari. Susah payah ia menyusuri 

pematang sawah yang melintang membelah 
desanya. Rumput-rumput yang masih basah oleh 
tetes embun pagi bergemeresik ketika Mbok Mirah 
melaluinya, jangkrik, yang suaranya merupakan suara 
yang paling murni yang menjadi duta kehidupan 
malam pun berhenti mengerik mendengar suara 
langkah kaki telanjangnya. Berkali-kali ia menyibak 
rerumpunan pohon bambu lebat yang menghalangi 
jalannya. Setelah 2 jam berjalan tergesa-gesa dengan 
kaki tuanya, tibalah ia di ujung pematang sawah. 
Di depannya terbentang jalan raya dengan banyak 
kendaraan yang berlalu lalang. Hiruk pikuk kesibukan 
pagi menyemarakkan jalan yang baru beberapa 
minggu di aspal itu. Anak-anak kecil dengan seragam 
putih merahnya berceloteh lugu tentang apa saja 
yang dilihatnya di sepanjang jalan. Pegawai kantor 
kecamatan dengan setelan kemeja dan dasi yang 
melingkar di lehernya melenggang santai di atas 
sepeda motornya, menikmati dampak modernisasi 
yang baru seumur jagung merambah sampai di 
wilayahnya.

 
Di sana, di samping kiri dan kanan jalan, ia 

melihat lapak warung warung kopi sudah memulai 
denyut kehidupannya, menjejali mulut mulut para 
pekerja proyek, buruh, dan para penyadap nira serta 
tak lupa para pemuda pengangguran dengan kafein 
dan kepul asap nikotin. Mereka, para penjual kopi 
itu, menyediakan tempat bagi para pekerja kelas 
tiga itu untuk sejenak melupakan kepahitan hidup, 
dengan berangan-angan dan bermimpi, mengharap 
hari ini Tuhan mau berbaik hati menggerakkan 

mandor proyek untuk menaikkan upah mereka yang 
tak seberapa, barang beberapa ratus rupiah saja, 
atau berharap tengkulak mau menaikkan harga 
gula yang kian hari kian merosot harganya dengan 
alasan yang semakin sulit dicerna, apalagi oleh 
pemikiran lugu para penyadap nira kelapa. Bagi 
para pengangguran, tidak ada lagi yang mereka 
harapkan selain pemerintah yang memberi mereka 
pekerjaan. Namun, harapan tetap saja harapan, 
suatu hal yang sulit bahkan mustahil menjadi 
kenyataan tanpa perjuangan. Mereka berkumpul 
di warung kopi bukan tanpa tujuan tertentu selain 
berangan-angan. Mereka, para suami itu, lebih 
memilih datang ke warung kopi untuk menghindari 
celotehan istri-istri mereka yang menuntut uang 
belanja ekstra karena harga harga barang yang 
semakin hari semakin menggila. Para pemuda, lebih 
memilih datang ke warung kopi dengan pelayannya 
yang kebanyakan cantik dan masih belia, yang bisa 
digoda sesukanya daripada menghadapi wajah kecut 
ibu mereka yang menuntut mereka untuk mencari 
kerja. Di sana, di warung kopi itu, tak jarang mereka 

berbagi cerita sambil menertawakan temannya, lebih 
tepat menertawakan dirinya sendiri karena masalah 
yang mereka hadapi sama. Tidak penting siapa 
menertawakan siapa, yang penting menghirup kopi 
bersama, kopi yang pahit, sepahit kehidupan mereka.

Setelah tertegun beberapa saat, Mbok Mirah 
melanjutkan perjalannya ke pasar, di jalan ia bertemu 
dengan seorang blanthik yang hendak menjual 
kambing-kambingnya ke pasar, kambing-kambing itu 
ditempatkan di dua buah keranjang yang terletak di 
sisi kiri dan kanan sepedanya. Si induk di keranjang 
kiri dan si anak, yang baru berusia beberapa minggu, 
ditempatkan di keranjang kanan. Mbok Mirah tahu 
induk dan anak kambing itu akan dijual terpisah, 
jika tidak ada yang mau membeli mereka berdua. 
Ia melihat sekilas tatapan mata induk kambing 
terhadap anaknya, tatapan pasrah, tatapan putus 
asa. Sebagaimana layaknya seorang ibu, sungguhpun 
ia hanya seekor hewan sekali pun, ia tak rela, tak 
sedetik pun rela berpisah dengan anaknya. Hati Mbok 
Mirah perih melihat tatapan induk kambing. Nalurinya 
sebagai seorang ibu tergugah, naluri yang pada 
hakekatnya ada di dalam hati setiap wanita, entah ia 
pernah memiliki anak atau tidak. Tak terasa kelenjar 
air matanya bekerja, menghasilkan titik-titik air 
bening di pelupuk matanya. Air itu jatuh membasahi 
rongga matanya yang cekung karena usia, mengalir 
melalui tulang pipinya yang menonjol, sampai 
akhirnya jatuh di pipi keriputnya. Sepanjang jalan 

“Ia adalah sosok ibu dalam makna sejatinya. Namin sayang, ia tidak pernah 
menjadi ibu yang sesungguhnya, takkan pernah, lagi-lagi karena nasib telah 
mengkhianatinya.”

Mbok Mirah sibuk mengusap air matanya dengan 
ujung sampur yang ia gunakan untuk menggendong 
bakul berisi dagangannya. Ia hanya tersenyum ketika 
anak-anak kecil berseragam putih merah menatapnya 
dengan tatapan yang lugu dan polos, tatapan yang 
begitu jernih, sejernih jiwa mereka. Mereka, anak-
anak itu mewakili kedamaian hati dan kejenihan 
nurani yang sebenar-benarnya. Ingin rasanya Mbok 
Mirah bersembunyi di balik tatapan itu. Mbok Mirah 
berhenti dan mengambil beberapa potong gorengan 
dan membagikannya pada mereka, mereka senang 
bukan main, kegembiraan mereka begitu jujur, 
bukan kegembiraan semu orang dewasa. Mbok 
Mirah mengiringi mereka di sepanjang jalan, sampai 
akhirnya ia sampai di tujuan. Di sana di seberang 
jalan sebuah pasar dengan dua buah gapura besar 
bertuliskan huruf Jawa, pasar Karang Turi. Di sebelah 
pasar berdiri sebuah bangunan Madrasah Aliyah 
Negri yang masih baru bangunannya. Anehnya, 
Mbok Mirah tidak segera masuk ke pasar yang 
hanya terletak beberapa meter saja di depannya. 

Dia justru duduk di sebuah kursi panjang tua tempat 
orang biasanya duduk sembari menunggu angkot 
umum lewat. Sesekali Mbok Mirah memandang ke 
arah timur, di mana matahari menyinarkan cahaya 
keemasan, seolah seseorang yang ditunggunya akan 
datang dari arah sana. Benar saja, tidak berapa lama 
kemudian yang ditunggu muncul. Sesosok anak 
laki-laki berusia sekitar 17 tahun, berseragam putih 
abu-abu dengan garis muka tegas dan perawakan 
sedang. Secara keseluruhan ia bisa dikatakan 
tampan. “Sudah lama menunggu Mbok, wah ma’af 
saya terlambat, tadi pagi harus mengantar ibu ke 
rumah nenek” sapa anak laki laki itu dengan senyum 
ramah,begitu tulus, tanpa dipaksakan. “Oh, ndak 
apa-apa Nak Bahri, si Mbok juga baru datang, eh lha 
iya, Nak Bahri sudah sarapan?” yang ditanya hanya 
tersenyum sambil menggelengkan kepala lemah. 
Sungkan. “Ini, si Mbok sudah menyiapkan pecel 
spesial untuk Nak Bahri, nanti buat sarapan ya” ujar 
Mbok Mirah lembut keibuan.

Bahri menerima bungkusan yang diberikan 
Mbok Mirah. “Terima kasih Mbok” ujar Bahri. 
“Justru si Mbok lah yang harus berterima kasih, 
kalau bukan karena Nak Bahri si Mbok tidak akan 
bisa berjualan di pasar”. “Ah si Mbok bisa saja. 
Eh ya sudah siang, mari saya antar menyebrang 
Mbok” ujar Bahri sambil membantu Mbok Mirah 
mengenakan sampurnya. Memang bagi sebagian 
orang, menyebrangi jalan raya bukan perkara yang 
besar, namun bagi orang-orang sisa masa lalu seperti 
Mbok Mirah, memotong laju iring-iringan kendaraan 
bukan perkara yang sepele. Akan jauh lebih mudah 

melewati ular sanca yang melintangi jalannya, 
daripada harus menyebrangi jalan. Karena ular lebih 
bisa diajak kompromi karena mempunyai naluri untuk 
menghindari manusia, tidak seperti kendaraan yang 
bergerak dingin tanpa emosi yang siap menggilas 
siapa saja yang menghalangi jalannya. Dulu 
kabupaten ini tidak seramai sekarang. Oh, waktu 
terasa cepat berlalu baginya, zaman semakin jauh 
meninggalkannya. Tapi ia sudah lama bermusuhan 
dengan waktu yang telah terlalu sering mengoyak 
hatinya, ia telah menyimpan kesumat kepada zaman 
yang telah menggilas jiwanya dengan beringas. Ia 
sama sekali tidak berkeberatan bila zaman sudah 
berubah, dan waktu semakin jauh meninggalkannya, 
toh ia tidak peduli.

Mbok Mirah mengikuti langkah Bahri dari 
belakang, tangan kirinya dibimbing oleh tangan 
kanan Bahri. Jemarinya digenggam erat jemari 
Bahri. Darahnya berdesir seketika, kerinduannya 

sebagai seorang wanita yang berharap menjadi ibu 
sedikit terobati, diam-diam ia menganggap Bahri 
sebagai anaknya sendiri, sosok yang selama ini 
dirindukannya. Walau Bahri tidak lahir dari rahimnya 
sendiri, dan tidak minum sari pati kehidupan yang 
memancar dari dalam tubuhnya. Langkah mereka 
terhenti di tengah jalan, sebuah bus kota melaju 
kencang di depan mereka, membawa serta asap 
hitam dan angin panas yang menerbangkan rambut 
Mbok Mirah yang keperakan. “Sopir zaman sekarang 
memang tak tahu tata krama, ada orang tua mau 
menyebrang kok malah melaju cepat” umpat Mbok 
Mirah karena sanggulnya terburai. Bahri hanya 
tersenyum tipis. Mereka sampai di seberang jalan. 
Mbok Mirah mengucapkan terima kasih pada Bahri 
yang langsung berlari masuk ke sekolah. Ditatapnya 
sosok Bahri yang mulai menjauh. Oh Bahri, sungguh 
pun engkau tidak lahir dari rahimku dan tidak 
meminum air susuku, engkaulah sejati jatinya 
anakku. Mbok Mirah berjalan masuk ke pasar setelah 
sosok Bahri hilang di balik tembok sekolah. Denyut 
kehidupan pasar sudah mulai terasa, lapak-lapak 
sudah banyak digelar, pembeli mulai berdatangan. 
Mbok Mirah bergegas mencari tempat berjualan. 
Kehidupan yang sebenarnya pun dimulai. Hari-
hari berikutnya berjalan seperti biasa, setiap pagi 
Mbok Mirah menunggu kedatangan Bahri untuk 
menyebrangkannya. Tak dipedulikannya tatapan 
sinis orang di sekitarnya yang harus rela berdesakan 
dengannya di kursi tua menunggu angkot umum 
lewat. Baginya di dunia ini hanya ada dirinya dan 
Bahri, kalau pun ada yang lainnya, ialah anak anak 
kecil yang mewakili dunianya yang bersih 

Sesekali Mbok Mirah memandang ke arah timur, di mana matahari menyinarkan 
cahaya keemasan, seolah seseorang yang ditunggunya akan datang dari arah 
sana. Benar saja, tidak berapa lama kemudian yang ditunggu muncul.
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dan bersahaja. Tak ada orang dewasa dengan ego 
mereka, tak ada orang dewasa dengan sikap apatis 
mereka. Tak ada orang dewasa yang menganggap 
hakikat keberadaannya tak lebih dari seorang janda 
tua nista yang tidak berarti apa apa. Seekor kambing 
pun terlalu berharga untuk ditukar dengan nyawanya, 
ia tidak diharapkan, tidak pula dibenci, ia adalah duta 
dari semua janda tua yang tidak memiliki siapa siapa 
untuk berbagi duka, berbagi nestapa, atau sekedar 
menemaninya bercengkrama berbagi cerita melepas 
lelah setelah seharian penuh bergulat dengan 
kehidupan pasar. Ia menganggap dirinya bukan siapa 
siapa, sampai Bahri muncul suatu ketika. 

 Pagi itu, seperti pagi pagi sebelumnya Mbok 
Mirah menunggu kedatangan Bahri, ia duduk 
tempat ia biasanya duduk. Namun, yang ditunggu 
tak kunjung datang, Mbok Mirah masih tetap 
menunggu dengan sabar sambil sesekali melempar 
pandang ke arah timur arah dimana bahri biasanya 
muncul. Satu jam sudah Mbok Mirah menunggu, tapi 
bahri tidak juga datang. Pasar sudah mulai ramai 
dengan pembeli, jika ia tidak bergegas memasuki 
pasar, maka ia tidak akan mendapatkan tempat 
berjualan. Mbok Mirah mulai gelisah di kursinya. Ia 
memutuskan untuk beranjak, namun diurungkannya 
niatnya untuk mendekati trotoar jalan. Setelah 
beberapa saat termangu dalam posisi yang ganjil, 
Mbok Mirah membulatkan tekad untuk menyebrang 
jalan seorang diri. Tak ada yang peduli padanya, 
satu pun tak ada yang mau menolongnya. Apalah 
arti seorang janda tua di mata mereka. Dengan 
langkah ragu ragu Mbok Mirah menginjakkan kaki 
di pinggiran jalanan. Mbok Mirah menoleh ke kanan 
dan kiri, laju kendaraan seperti tak ada hentinya. 
Namun, ia sudah membulatkan tekad, langkah 
demi langkah dengan mantap, tepat ketika ia 
hampir mendapatkan keberaniannya, malapetaka 
pun terjadi. Rambut keperakannya terburai, bakul 
yang ia gendong terjatuh yang membuat isinya 
berantakan di jalan. Takdir begitu licik mengambil 
nyawanya saat ia tengah merasa menjadi ibu sejati. 
Mbok Mirah mati pagi ini, namun tak ada peduli, 
tak ada yang bersimpati, tak ada menangisi ,walau 
mereka berkumpul mengelilingi, kecuali Bahri. Ya, ia 
segera berlari mendekat begitu melihat kerumunan 
orang yang mengelilingi sesosok tubuh tua yang 
tengah meregang nyawa Mbok Mirah. Ia begitu 

menyesal tidak mengatakan bahwa ia akan datang 
terlambat. Mbok Mirah pasti mengira dirinya tidak 
datang. Mbok Mirah yang tengah meregang nyawa 
melihat sosok yang begitu disayanginya duduk di 
sampingnya dan menangis untuknya. Tak ada yang 
pernah menangis untuk dirinya. Ia merasa berharga 
dan begitu bahagia. Pagi ini Mbok Mirah mati. 
Dengan seulas senyum menghias wajah tuanya. Oh 
Mbok Mirah, tak cukupkah takdir menenggelamkan 
orang tuamu di danau Sigatan ketika kau masih 
bocah dulu, tak cukupkah takdir telah mengambil 
suamimu yang tersambar petir sewaktu menyadap 
nira, tak cukupkah takdir merenggut rahimmu 
dengan menyuruh kanker bercokol di dalamnya, tak 
cukupkah takdir membuatmu terlunta-lunta dalam 
nestapa, dan sekarang takdir telah puas dengan 
mengambil nyawamu ketika kau mulai merasakan 
kembali makna kehidupan. Takdir begitu kejam 
menghinatimu. Namun, kau masih tetap tersenyum 
di akhir hayatmu, tak peduli apa yang takdir ambil 
darimu, tetap saja ia tak dapat mengusik nalurimu 
sebagai ibu. Mbok Mirah mati pagi ini. Mayatnya 
dikubur di dekat gubuknya yang kini sepi tak 
berpenghuni.

Mbok Mirah

Biar saja aku gila
Selama aku masih mempunyai hati
Biar saja aku gila
Selama aku masih punya nurani
 Aku memang tua
 Aku memang janda
 Aku memang gila
 Terserah kalian mau berkata apa
Hatiku memang seperti baja
Untuk kalian bisiki dengan nafsu dunia
Otakku memang bebal seperti baja
Untuk kalian  doktrin dengan paham-paham jumawa
Aku memang hanya perempuan tua 
 Kalian memang tidak gila
 Karena kalian menjual hati
 Menggadai nurani
 Untuk membeli obat gila
Biar saja aku gila
Biar saja aku menderita
Karena yang sebenarnya kalian sebut gila
Adalah menjadi manusia seutuhnya

Kiat
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dapat membaca 2 sampai 3 kali lebih cepat dan menghemat banyak waktu. 

Tahukah kamu ada berbagai teknik membaca yang dapat membentuk keterampilan  membaca cepat dan 
efektif. Dengan kemampuan membaca yang baik, kita dapat membaca lebih cepat. Bayangkan berapa banyak 
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DERASNYA INFORMASI
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yang penting dan relevan atau tidak bagi kita. 

Ketika ke toko buku, kamu akan disuguhi beragam judul yang terlihat menarik dan menggoda. Apa benar 
buku itu menarik dan kita perlukan? Jangan-jangan hanya sebagian judul buku saja yang memang berkualitas 
dan bermanfaat jika kita baca sampai tuntas. Jika kamu menguasai teknik membaca cepat, proses memilah 
informasi penting dari suatu buku bisa dilakukan lebih mudah dan cepat. Caranya, dengan membaca cepat dan 
sekilas judul buku, subjudul, daftar isi, halaman belakang, kata pengantar, dan secara cepat melihat sekilas 
judul-judul bab dan intisarinya. Dalam waktu 1-3 menit saja kamu sudah bisa memutuskan apakah buku 
tersebut cocok untuk kamu baca atau tidak. 

Membaca Cepat, 
 Penuh Manfaat

Memilah informasi
Penting dan Tidak
Penting
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Kemampuan membaca cepat akan membantu kita menguasai informasi lebih cepat 
dan lebih baik. Jika sebelumnya kamu menghabiskan waktu 1 minggu untuk membaca 
tuntas  sebuah buku setebal 300 halaman, maka dengan kemampuan membaca cepat 
buku yang sama dapat diselesaikan dalam 1 hari. Bayangkan, hal itu sangat menghemat 

waktu yang demikian berharga. 

Membaca cepat membuat pemahaman menjadi lebih baik. Kamu tidak hanya akan 
mengusai materi lebih cepat, tetapi juga bisa memahaminya lebih baik. Itu terjadi 
karena membaca cepat akan mengajak kita fokus pada persoalan dan melihat lebih 
jernih hubungan antarbab dan antarparagraf dalam materi bacaan. 

MEMBACA CEPAT - PEMAHAMAN OKE                      

Membaca cepat tidak akan membuat penguasaan materi jadi berkurang. Jadi, kita jangan takut akan 
melewatkan fakta-fakta penting atau inti bahan bacaan. Justru, dengan membaca cepat akan membantu kita 
dapat menyerap informasi dengan lebih baik. Dengan membaca cepat, kita akan terbiasa fokus ke inti bacaan, 
kata kunci, konsep utama pembahasan, serta pembeda paragraf utama dengan paragraf penjelas. Kita  juga 
bisa menentukan bagian yang memang perlu dikuasai secara khusus dan bagian yang bisa ditinggalkan tanpa 
harus kehilangan inti bahan bacaan. 

Teknik Dasar Membaca Cepat 

Dalam membaca cepat, ada dua teknik dasar, yakni mengenali kata secara cepat dan mempercepat gerakan 
mata. 

Dalam proses membaca, mata bertindak sebagai indera yang menangkap kata-kata dalam 
bahan bacaan. Kata-kata tersebut kemudian dikirim ke otak untuk dikenali sebagai sebuah 
kosakata, kelompok kata, atau sebuah kalimat. Kita bisa membaca lebih cepat karena otak 
manusia mampu memproses informasi dengan kecepatan sangat tinggi. Namun, seringkali 

keunggulan ini tidak dimanfaatkan secara maksimal dan digunakan sekadarnya saja. Otak manusia mampu 
memroses kata-kata dengan baik bahkan ketika urutannya dikacaukan (dibolak-balik). Coba kamu simak teks 
berikut ini. 
                                                                                                                                      

Coba kamu bandingkan dengan teks aslinya.

Dari sejumput karunia Tuhan di telapak kaki Angga Suta, garam lantas mewar-

nai peradaban Madura. Dari atas seonggok tanah di pinggir pantai, budidaya 

garam menyebar ke daerah lain; Pamekasan dan Sampang. Tak ayal lagi garam 

kerap disebut juga sebagai madu segara: madu samudera—jangan-jangan kata 

“Madura” berasal dari untaian kata tersebut.  Madura juga berarti madu negara.

Cepat Menguasai
Informasi

Kenali Kata
Secara Cepat

Meningkatkan
Pemahaman

Diar esjumtup kuarnia Tahun id latekap ikak Agangg Suta, marga slanta war-

menai bandapera Muadra. Dira sata okseongg hanta id girping tapani, buidaydu 

magar menyarbe ek raedah inal; Pesakmesan and Sangpam. kaT laya igal rag-

am pekar bidesut jagu esgabai umad asegar: amud desamura—anganj-angjan 

atak “Muadur” baleras idar taiunai akat setberut.  Maudar gaju rebarti damu 

Naegra.

Apa yang kamu rasakan ketika membaca kedua teks tadi? Kebanyakan orang tidak akan mengalami kesulitan 
berarti untuk membaca teks pertama. Kecepatannya mungkin lebih lambat karena teks tersebut dibolak-balik. 
Walaupun demikian, teks tersebut masih cukup mudah dibaca dan dikenali sebagai kosakata yang telah kita 
kenali sebelumnya. Tulisan yang dibolak-balik itu sekaligus membuktikan bahwa kamu mampu membacanya. 
Inilah prinsip yang akan kita gunakan dalam membaca cepat, yakni mengenali kata demi kata dengan 
kecepatan tinggi sehingga kita bisa terus berpindah ke kata berikutnya sambil membangun pemahaman dan 
konteks bahan bacaan. 

Dasar membaca cepat ialah kemampuan mengenali kata. Ketika kamu melihat sekumpulan 
huruf lewat mata dan mengirimkannya ke otak, maka ada proses pengenalan terhadap 
kata-kata tersebut. Terlebih jika kamu pernah mengenal kosakata tersebut sebelumnya. 
Itulah mengapa orang yang rajin membaca memiliki kecepatan yang relatif lebih cepat 
dibandingkan orang yang jarang membaca karena kekayaan kosakata yang dimiliki 
sebelumnya.                                                                                                                                             

Coba lihat tulisan pada kolom pertama (paling kiri) kemudian temukan kata yang sama pada 4 kolom 
berikutnya. Lakukan proses ini dengan cepat dan sekali lirik. Semakin cepat dan akurat kamu mengenalinya, 
berarti semakin cepat pula kemampuan asosiasimu terhadap kata-kata tersebut.   

    burung   bubung   buhung   burung   bohong
             prediksi   premis   pretensi   preteli  prediksi
             selamat   selamat               sepakat               sepaham             sejawat  
             mencatat  mencatut  mencatat  mencapai  mencari
             pagar   pagra   gapar   pasar   pagar
             membaca  membasa  membara  membaca memcaba
             cepat   cepta   cermat   cepak   cepat
              selamat  sepakat  selamat  setakat  sekarat
              cerdas  cerdas  cergas  cermat  perdas
              bahagia  bahagian bahagia  berharga  bahaya

 Lakukan latihan tersebut dengan cepat. Rasakan matamu berpindah dari kolom acuan ke kolom di mana kata 
yang sama harus ditemukan. Latihan ini sekaligus menguji seberapa luas kosakata yang dapat kamu kenali 
dengan cepat. Penguasaan kosakata ini akan sangat berguna ketika kamu membaca cepat dalam bahasa 
asing, misalnya bahasa Inggris.      
                                                                                                   

Latihan kedua ini adalah mengenali kelompok kata (frasa). Kamu telah mengenal kata-kata ini sebelumnya. 
Sama seperti latihan sebelumnya, lakukan dengan cepat untuk menemukan frasa yang sama pada kolom 
pertama di ketiga kolom lainnya.                                                                                                                            

 rumah makan  rumah gadang  rumah makan  rumah sakit         ayam goreng 
 ayam panggang  ayam mentega  ayam bakar         sapu lidi   sapu tangan
 sapu lidi   sapu sapu           tempat tidur  tempat makan  tempat rehat
 tempat tidur        buku tamu  buku tamu  buku gambar  buku tulis
             mobil baru  mobil bapak  mobil baru  mobil seru           onak duri
 onak duri  enak duri  enak tenan          lari pagi   lari lari
 lari lagi   lari pagi              meja kursi  meja lipat  meja kursi
 meja kerja           ayah ibu  ayah bunda  ayah mama  ayah ibu                                               

Latihlah dua hal di atas sampai kamu dapat mengenali dengan cepat sebuah kata dan kelompok kata (frasa). 
Jadi, ketika membaca cepat, pengenalan kata tidak tertinggal. Seperti seorang pebalap, meskipun berkendara 
dengan kecepatan tinggi, kamu harus tetap waspada yang ada di depan, kiri, dan kanan. 
Ayo cobalah berlatih membaca cepat. Ada banyak referensi tentang membaca cepat yang dapat kamu pelajari. 
Bahkan, ada buku elektronik yang dapat kamu unggah melalui internet. 
Selamat mencoba. (WT)

Yuk Berlatih Mengenali Kata

Mari Berlatih Mengenali Frasa
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Ulun Lampung sendiri adalah sebutan untuk 
masyarakat yang tinggal di Provinsi Lampung, selatan 
Palembang dan pantai barat Banten. Rumpun ini 
terdiri dari bahasa Komering, bahasa Lampung Api, 
dan bahasa Lampung Nyow. Kelompok ini merupakan 
cabang tersendiri dalam rumpun bahasa Melayu-
Polinesia.

Rumpun bahasa Lampung dibagi menjadi 
dua dialek. Pertama, dialek A yang dipakai oleh 
Ulun Melinting-Maringgai, Pesisir Rajabasa, Pesisir 
Teluk, Pesisir Semaka, Pesisir Krui, Belalau, Ranau, 
Komering, Kayu Agung (yang beradat Lampung 
Peminggir/Saibatin), Way Kanan, Sungkai, dan Pubian 
(yang beradat Lampung Pepadun). Sedangkan dialek 
yang kedua adalah dialek O, yang dipakai oleh Ulun 
Abung dan Menggala/Tulangbawang (yang beradat 
Lampung Pepadun).

Rumpun bahasa Lampung ini dibagi lagi menjadi 
dua subdialek, yaitu dialek Belalau atau dialek Api, 
dan dialek Abung atau Nyow. Yuk kita cari tahu dari 
manakah subdialek ini berasal. Inilah dialek Belalau 
(dialek Api) yang terbagi menjadi tujuh logat:

1.  Bahasa Lampung logat Belalau dituturkan oleh 
etnis Lampung yang berdomisili di Kabupaten 
Lampung Barat, yaitu Kecamatan Balik Bukit, Batu 
Brak, Belalau, Suoh, Sukau, Ranau, Sekincau, 
Gedung Surian, Way Tenong dan Sumber Jaya. 
Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Kalianda, 
Penengahan, Palas, Pedada, Katibung, Way Lima, 
Padangcermin, Kedondong dan Gedongtataan. 
Kabupaten Tanggamus di Kecamatan Kotaagung, 
Semaka, Talangpadang, Pagelaran, Pardasuka, Hulu 
Semuong, Cukuhbalak dan Pulau Panggung. Kota 
Bandar Lampung di Teluk Betung Barat, Teluk Betung 
Selatan, Teluk Betung Utara, Panjang, Kemiling dan 
Raja Basa. Banten di di Cikoneng, Bojong, Salatuhur 
dan Tegal dalam Kecamatan Anyer, Serang.

2.  Bahasa Lampung logat Krui dituturkan oleh etnis 
Lampung di Pesisir Barat Lampung Barat, yaitu 
Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Utara, Pesisir 
Selatan, Karya Penggawa, Lemong, Bengkunat dan 
Ngaras.

3.  Bahasa Lampung logat Melinting dituturkan oleh 
masyarakat etnis Lampung yang bertempat tinggal 
di Kabupaten Lampung Timur di Kecamatan Labuhan 
Maringgai, Kecamatan Jabung, Kecamatan Pugung 
dan Kecamatan Way Jepara.

4.  Bahasa Lampung logat Way Kanan dituturkan 
oleh masyarakat etnis Lampung yang bertempat 
tinggal di Kabupaten Way Kanan, yakni di Kecamatan 
Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Pakuan 
Ratu.

5.  Bahasa Lampung logat Pubian dituturkan oleh 
etnis Lampung yang berdomisili di Kabupaten 
Lampung Selatan, yaitu di Natar, Gedung Tataan 
dan Tegineneng; di Kabupaten Lampung Tengah, 
Kecamatan Pubian dan Kecamatan Padangratu; 
di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, 
Sukarame, dan Tanjung Karang Barat.

6.  Bahasa Lampung logat Sungkay dituturkan etnis 
Lampung yang berdomisili di Kabupaten Lampung 
Utara, yaitu Kecamatan Sungkay Selatan, Sungkai 
Utara, dan Sungkay Jaya.

7.  Bahasa Lampung logat Jelema Daya atau Komring 
dituturkan oleh masyarakat etnis Lampung yang 
berada di Muara Dua, Martapura, Komring, Tanjung 
Raja, dan Kayuagung di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun logat dialek Abung (dialek Nyow) dibagi 
menjadi dua, yaitu:

1.  Bahasa Lampung logat Abung dituturkan 
oleh etnis Lampung yang berdomisili di Kabupaten 
Lampung Utara, yaitu Kecamatan Kotabumi, 
Abung Barat, Abung Timur dan Abung Selatan; di 
Kabupaten Lampung Tengah: Kecamatan Gunung 
Sugih, Punggur, Terbanggi Besar, Seputih Raman, 
Seputih Banyak, Seputih Mataram, dan Rumbia; di 
Kabupaten Lampung Timur: Kecamatan Sukadana, 
Metro Kibang, Batanghari, Sekampung, dan Way 
Jepara; di Kabupaten Lampung Selatan meliputi desa 
Muaraputih dan Negararatu; Metro: Kecamatan 

Rumpun bahasa Lampung adalah sekelompok bahasa yang 
dipertuturkan oleh Ulun Lampung.

Kupas

&
Yuk! Mengenal Bahasa Lampung

Aksara KA-GA-NGA

Metro Raya dan Bantul; di Bandar Lampung 
meliputi Kelurahan Labuhanratu, Gedungmeneng, 
Rajabasa, Jagabaya, Langkapura, dan Gunungagung 
(Kelurahan Segalamider).

2.  Bahasa Lampung logat Menggala, dituturkan 
oleh masyarakat etnis Lampung yang bertempat 
tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, yaitu 
Kecamatan Menggala, Tulang Bawang Udik, Tulang 
Bawang Tengah, Gunung Terang dan Gedung Aji.

Kini pengetahuan teman-teman mengenai bahasa 
Lampung bertambah kan? Ternyata begitu kaya 
negeri kita ini, di dalam satu wilayah kita dapat 
menemukan dialek dan logat yang berbeda-beda. 
Selain membahas tentang dialek dan logat bahasa 
Lampung, kalian pasti penasaran juga dengan huruf 
aksara yang ada di Lampung kan?

Sebelumnya, pernahkah kamu mendengar 
tentang ”aksara”? Aksara adalah suatu sistem tulisan 
yang tertera pada kertas ataupun media lainnya 
(seperti kertas, batu, kain, lontar, dll). Bentuk dan 
sistem tulisan aksara dahulu, tentunya berbeda 
dengan bentuk tulisan yang biasa kita gunakan di 
saat ini. Indonesia memiliki berbagai macam jenis 
aksara, dan setiap aksara memiliki bentuk yang 
berbeda. Salah satu yang akan kita bahas saat ini 
adalah aksara Lampung.

Hadirnya Aksara Lampung tidak begitu saja. 
Aksara Lampung mempunyai kekerabatan dengan 
aksara lainya, seperti Aksara Rencong, Aksara 
Rejang Bengkulu, dan Aksara Bugis. Bahkan Aksara 
Pallawa dari India Selatan dan Huruf Arab juga ikut 
mempengaruhi munculnya Aksara Lampung. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya fathah (di baris atas), 
kasrah (di garis bawah), dan cara menulis maupun 
membacanya yang dimulai dari kiri ke kanan. 

Huruf yang biasa disebut Ka-Ga-Nga ini terdiri 
dari anak huruf, anak huruf ganda, gugus konsonan, 
angka, tanda baca, dan 20 buah huruf induk. 
Bagaimana bentuknya? Yuk, langsung kita lihat!

HURUF DASAR
Huruf, angka, maupun tanda baca aksara Lampung 
sangat berbeda jauh dengan yang biasa kita gunakan 
bukan? Itulah Indonesia, perbedaan adalah kekayaan. 
Semakin banyak perbedaan, maka semakin banyak 
pula kekayaan atau ciri khas yang kita miliki. Oleh 
karena itu, sebagai pemilik Indonesia, kita harus 
mampu melestarikan kekayaan bahasa daerah di setiap 
jengkal tanah Indonesia. (WS)

Aksara Lampung Tanda Baca
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Cipta

LAZUARDI
Revina Violet

Bendera hijau berlafadzkan kalimat tauhid 
tersampir di depan pagar. Di dalam rumahku yang 
konstruksi bangunannya hanya terdiri dari papan 
reyot, para tetangga sedang duduk melingkar. 
Mereka membaca surah Yasin untuk jasad kaku yang 
terbaring di tengah kami. Selembar kain menutupi 
tubuh dan senyumnya yang tertinggal di bibir. Baru 
tadi pagi ia pergi meninggalkan kami. Ternyata, 
Tuhan lebih menyayanginya daripada aku. Ia adalah 
mamaku. Diabetes sudah merenggut nyawanya. 

   Pipiku basah oleh air mata. Kusembunyikan 
rintihan ini di dalam hati. Aku tak mau menyakiti 
orang yang kucintai dengan niyahah. Sekarang, aku 
hanya punya Lazuardi. Ah, Lazuardiku yang malang, 
tahukah ia kalau mama sudah meninggal. 

   “Ding, sebentar lagi jenazah mamamu diantar 
ke kubur,” bisik Acil Nurul di telingaku. “Kamu ikut 
kan?” 

   “Tapi Cil..”
   “Biar Acil yang menjaga Ardi di sini.”
   Kubalas ia dengan tatapan nanar. 
   Sebelum keranda diangkat, aku bergegas 

menyusup ke dalam bilik kamar. Bocah yang terbaring 
di tilam itu langsung menyadari kedatanganku. Ia 
tertawa-tawa. Bola matanya berputar menatap langit-
langit, tapi ia tersenyum untukku. Kuraih tangan tak 
sempurnanya yang dipasung. 

   Dialah Lazuardi, adikku. Tapi lebih sering 
memanggilnya Ardi. Sayang, adikku tersayang tidak 
seperti anak-anak lain. Dia berbeda. Di usianya yang 
ke-12, ia masih terus berbaring di tempat tidur. 
Tungkai kakinya sangat kurus seperti hanya dilapisi 
oleh selembar kulit tipis.ia tidak bisa berjalan. Kedua 
tangannya terus menerus tertekuk, dan tidak bisa 
diluruskan. Tapi, paling tidak jemarinya masih mampu 
menggenggam tanganku. Namun, aku percaya 
bahwa sepasang tangan dan kaki terbaik yang 
dipinjamkan Allah untuknya, seperti halnya Allah tahu 
bahwa kami mampu melewati cobaan ini. 

   Tidak hanya fisiknya yang cacat, tapi juga 
mentalnya. 

   “Khalishah! Lakasi ding! Sebentar lagi mama 
diantar!” teriakan Acil Nurul di luar mengembalikanku 
ke alam sadar yang hiruk pikuk oleh kematian. 

   “Inggih! Handangi!” sahutku dengan suara 
serak. Aku mencoba menguatkan diri. 

   “Khalish..” tiba-tiba Acil Nurul sudah berdiri di 
ambang pintu. Ia hanya tertegun di situ. Ada duka 

yang justru bersembunyi di balik warna bajunya yang 
cerah. 

   “Ding.. kakak pergi dulu ya..” ucapku lirih. 
Dengan sangat berat kulepaskan jari jemariku 
darinya. 

   Tapi Lazuardi punya reaksi sendiri. Tubuhnya 
mulai terguncang. Rahangnya mengeras. Kakinya 
menendang-nendang. Aku menoleh pada Acil Nurul, 
namun beliau hanya membekap mulutnya dengan 
tangan. 

   “Sebentar saja kok. Kakak mau mengantar 
ibu pulang …” bisikku. Ia malah semakin tegang. 
Tubuhnya menggeliat, dan tangannya mencakar-
cakar di udara. Itulah mengapa aku mengikat kedua 
kaki dan tangannya. 

   Aku menoleh sekali lagi pada Acil Nurul. Ia 
sedang terisak di depan pintu. 

  ***

   Tubuhku belum bangun, tapi otakku sudah 
mengirimkan sinyal, sekarang sudah jam 4 subuh. 
Aku menggeliat di kasur. Perlahan, kelopak mataku 
terbuka. Awalnya pandanganku masih buram 
dan remang-remang oleh cahaya lampu pijar, 
tapi semakin lama semuanya semakin jelas. Aku 
menoleh ke samping kanan, di mana adikku masih 
tidur dengan nyenyak. Nafasnya pelan dan teratur. 
Wajahnya seteduh wajah mama. 

   Sembari meregangkan badan, aku pun bangu, 
serta menguap lebar-lebar. Sudah waktunya kerja. 
Ayo semangat!!! 

   Pelan-pelan aku berjingkat agar tidak 
membangunkannya. Aku mulai menyiapkan adonan 
bingka kentang. 

  “BIsmillah..” kusebut nama Allah sebelum 
melakukan aktivitas. 

   Memori tepung dan kentang yang diaduk 
bersamaan, mengantarkanku pada ingatan tentang 
mama. 

   Kalau pagi, almarhumah mama menjadi buruh 
cuci. Dan baru beberapa minggu yang lalu, aku 
dan mama mencoba berjualan bingka kentang di 
depan rumah. Malu? Sama sekali tidak! Aku justru 
bangga mempunyai mama super yang berjihad 
dalam menghidupi anak-anaknya. Beliau juga 
seorang wanita yang tegar. Ia adalah single parent 
yang istiqomah dalam membesarkan anak-anaknya. 
Ketika aku masih berusia 5 tahun, dan mama sedang 
mengandung Ardi, abah pergi dari rumah. Kata 
tetanggaku, abah mau menikah lagi dengan wanita 
lain. Sejak saat itu, aku tidak mendengar kabarnya 
lagi setiap kali aku bertanya pada mama, beliau 
hanya diam sembari tersenyum. Hingga suatu hari… 
perlahan-lahan aku mulai mengerti, dan berhenti 
bertanya. Aku marah, tapi aku diam. Itulah luapan 
emosiku sewaktu kecil. Tapi, lupakan aja soal abahku. 
Aku saja sudah lupa.

 

“Bola matanya berputar menatap 
langit-langit, tapi ia tersenyum untukku. 
Kuraih tangan tak sempurnanya yang di 
pasung.
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   Adonan bingka kutuang ke dalam tiga buah 
loyang segi enam yang sudah diolesi minyak. 
Kemudian, loyang-loyang itu kuletakkan di atas arang 
pembakaran, dan kututup engan seng. 

   Sekarang, demi menyambung hidup, aku 
bekerja seorang diri. Aku hanya mengandalkan 
penghasilan dari berjualan bingka. Untung saja aku 
masih bisa bersekolah di SMAN 2 Banjarbaru dengan 
bantuan beasiswa. 

   Kubuka tutup seng itu. Hawa panas segera 
menampar wajahku. Dengan hati-hati, aku 
mengangkat loyang-loyang dari arang pembakaran. 
Aroma wadai yang lezat segera memenuhi ruangan 
dapur. Nanti sore, wadai-wadai ini akan kujual di 
depan rumah. Dan sebuah bingka akan kupotong 
menjadi lima bagian dan kujual di sekolah. 

   Sisa adonan itu kutuang lagi ke dalam loyang. 
Hingga akhirnya, tepat pukul 05.20 WITA, aku selesai 
membuat kue. Kuseka keringat yang mengalir di 
pelipis. Wajahku pasti coreng moreng penuh arang. 

   Tak terasa, panggilan indah itu mulai terdengar. 
Adzan subuh sudah tiba. Aku langsung buru-buru 
membereskan peralatan dapur. 

   Kubuka jendela kayu, setelah sebelumnya aku 
mengenakkan kerudung yang tergantung di kstok. 
Udara sejuk langsung mengalir memasukai ruangan. 
Di atas langit dini hari, masih tersisa gugusan bintang 
berkedip, dan separuh bulan pucat yang bersembunyi 
di balik pucuk-pucuk pohon akasia, kuhirup aroma 
embun yang segar. Selalu begini. Suasana yang 
menggetarkan. Semayup adzan telah membawaku 
pada basuhan air wudhu yang dingin, dan simpuh di 
hadapannya, dan sujud, dan tangis, dan derai, dan 
doa untuk mama, papa, dan adikku yang masih tidur 
di dekat sajadahku. 

   Adikku mulai menggeliat bangun.ia terkekeh 
melihatku. 

   “Ma… Ma…?” kata itu tiba-tiba saja keluar dari 
mulutnya. 

   Deg! Rasa ngili menyentak jantungku. Kuremas 
sajadah biru. 

   “Ma… Ma…?” ia mengulangi pertanyaannya. Dia 
mencari mama. Aku harus bagaimana? 

Apa aku bilang saja kalau mama sudah 
meninggal. Tapi apa dia mengerti? Aku takut dia 
malah jatuh sakit. Atau aku berbohong saja?

   “Ma…” kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan 
mencari sosok yang dirindukannya. Ia berusaha 
menggerakkan jarinya, seperti ingin menggapai 
sesuatu. Nafasnya berhembus keras. “Eee.. Mam…
Mam..”

   Aku mengusap kepalanya. “Mama..sedang 
pergi,” kuucapkan kata perkata secara perlahan 
dengan vokal yang jelas. Aku lebih memilih kata 
sedang daripada susah. 

   “Ppp..pphh..” mulutnya bergerak-gerak dan 
kesulitan mengeluarkan suara. 

   “Pergi.”
   “Kkk… kkk…” 

   “Ardi.. sudah waktunya mandi. Ayo mandi!” 
aku cepat-cepat mengalihkan pembicaraan, sebelum 
ia bertanya lebih banyak. Soal mandi, aku memang 
biasa memandikannya. Kalau bukan aku lagi. Insya 
Allah, dia belum baligh. 

   Kutarik selimut yang menutupi tubuh mungil itu. 
Aku pun naik ke atas tilam dan menindih kaki Ardi. 
Ini kulakukan setiap kali ingin membuka ikatannya. 
Karena kalau tidak, dia pasti akan meronta dan 
mencakar-cakar tubuhnya sendiri. 

   “Rrrrhh! Rrrh..rr..rrgrr..grr!” dia menggeram. 
Kalau untuk urusan mandi dia memang rewel. Tapi 
tentu saja seperti hari-hari yang sebelumnya dan 
akan datang, aku tidak akan menyerah. Aku tidak 
mau adikku dekil dan bau. 

   “Ading!! Bediam! Lakasi mandi!!!!” nah, sebagai 
kakak, untuk urusan mandi aku harus lebih tegas. 

        *

Alhamdulillah hari ini rezekiku melimpah. Tepat 
pukul 18.00, wadai bingka sudah terjual semua. 
Kalau ada waktu seperti ini, aku akan mengajak Ardi 
jalan-jalan. 

   Kusibak tirai kamar. Ardi sedang menatap langit-
langit. Matanya terfokus pada satu titik sasaran. Ia 
kelihatan gembira. Penyebabnya adalah seekor kupu-
kupu hitam yang hinggap di langit-langit kamar. Tawa 
kecilnya meramaikan ruangan sempit itu. Aku segera 
menghampirinya. Kuusap air liur di sekitar dagunya. 

   “Ding,” panggilku.
   Matanya belum menatapku. Kupu-kupu itu 

masih menjadi pusat perhatian. Aku menindih 
kakinya, dan melepaskan ikatan di kedua lengannya. 

   “Errhh…errhhh!!” Ardi mengerang kecewa ketika 
kupu-kupu itu terbang. 

   Kubebaskan pergelangan tangan dan kakinya 
dari simpul tali yang mengikat. 

   Lalu…. “Hap!” aku menggendong tubuhnya 
yang ringan. 

   “Kakak akan mengajak kamu melihat dunia. 
   “Eee..?!”
   “Kita akan mengejar kupu-kupu itu!”
   Dan akhirnya aku menggendongnya keluar 

dari rumah. Tubuhnya menegang dalam pelukanku. 
Kulitnya memerah dan urat-uratnya terlihat 
bertonjolan. Sabar, adikku. Ketegangan itu tidak 
berlangsung lama. Begitu matanya menemukan 
langit biru tanpa awan, ia langsung berubah menjadi 
rileks. 

   Aku berjalan semakin mantap menyusuri jalan 
yang berserakan oleh bunga-bunga kertas yang 
jatuh. Kupu-kupu terbang rendah di sekitarnya. Ia 
tertawa lagi, dan itu membuatku tenang. Di seberang 
adalah tempat pemakaman ibu – kuburan muslim 
Guntung Lua. Tapi aku akan membawanya ke sana. 

   Aku berbelok ke kanan. Bocah-bocah sedang 
asyik bermain kelereng. Aku jadi iri. Seandainya 
adikku normal mental dan fisik, dia juga pasti akan 
bermain dengan anak-anak itu. Ah.. ternyata Ardi 

juga menatap mereka. Ia pun membenamkan 
dirinya ke dalam pelukanku. Entah ia tidak mengerti, 
atau justru terlalu mengerti. Ah.. sebenarnya aku 
yang jadi tidak mengeti. 

   Aku terus berjalan lurus. Para pengendara 
motor yang lewat terus menoleh ke arah kami. Begitu 
pula dengan para tetangga yang memperhatikan 
kami, seperti melihat sebuah adegan dramatis dalam 
film. 

   “Jalan-jalan Nduk?” Tanya Bu Darsih dengan 
logat Jawanya yang kental. Beliau sudah puluhan 

tahun  merantau ke Banjarbaru. Ia terkenal ramah 
dan bersahabat. 

   “Nggeh, Bu. Kasihan adik saya di rumah terus,” 
jawabku. 

   Aku tidak bermaksud untuk mempertontonkan 
keabnormalan Ardi. Aku hanya ingin dia melihat 
dunia. Sungguh tidak adil kalau aku hanya 
memasungnya. Dia juga berhat melihat langit, bunga, 
tanah, pohon, dan manusia. Biar..biar saja aku yang 
menggendongnya ke sana ke mari. Aku cukup kuat. 
Allah yang menguatkanku. Insya Allah aku akan 
selalu kuat. 

   Bersama Ardi di atas lenganku, aku sampai 
di depan SDN kota 5. aku kembali memandang 
dengan iri. Anak-anak sedang berlatih karate. Tubuh 
mungil mereka begitu lucu di balut dengan seragam 
putih bersabuk kuning. Aku membayangkan Ardi 
jago karate. Dia tidak hanya bisa melindungi dirinya 
sendiri, tapi juga kakaknya. Tapi.. aku tidak menyesal 
kok memiliki Ardi. Aku justru ingin yang terbaik 
untuknya. Lebih baik aku membayangkan rencana 
Allah yang indah. Adikku pasti bisa lebih baik dari 
mereka yang ada di luar sana. 

   Kutatap matanya yang bening. Segalanya 
tanpa beban. Mungkin ia memang tidak sempurna, 
tapi senyum dan ketulusannya sempurna. Itulah 
yang juga tidak kumengerti. Aku tidak mendapatkan 
senyum dan ketulusan seperti itu dari orang-
orang normal. Kupererat lenganku dalam menahan 
tubuhnya. 

“Ah Lazuardi.. kamulah alasan kakak untuk 
bertahan sampai saat ini. Kamulah yang membuat 
kakak kuat. Kakak sayang kamu..” 

          ***

   Tok tok tok! 
   Aku baru saja seleai menyanga beberapa 

manday untuk makan malam, ketika pintu rumahku 
yang reyot diketuk. 

   “Assalamualaikum!”
   Waalaikumsalam!”
   Aku langsung buru-buru memakai kerudung. 
   “Siapa?” tanyaku tanpa membuka pintu. 

   “Kami wartawan. Boleh kami masuk?”
   Wartawan ? wartawan kebetulan ? kenapa 

mereka bisa tersesat ke sini ? 
   Kubuka gerendel dengan sedikit ragu. Krek. 

Perlahan daun pintu kubuka. Separuh tubuhku masih 
berada di dalam, tapi kepalaku menengok keluar. Aku 
memperhatikan penampilan kedua laki-laki itu. Tubuh 
mereka di bungkus oleh rompi coklat, dengan kartu 
identitas yang tergantung di leher. Sesaat hanya ada 
hening bersama riuh rendah suara jangkrik. 

   Ada perlu apa ya?” akhirnya aku bersuara. 

   “Perkenalkan nama saya Noval. Dan ini rekan 
saya, namanya kahfi. Kami adalah wartawan dari….” 
Ia menunjukan kartu identitas dari salah satu media 
cetak di Kalimantan Selatan. Aku membaca nama 
yang tertera – Noval Arrizal Putra. Sedangkan 
temannya yang bernama lengkap Muhammad Kahfi, 
yang kamera yang tergantung di leher, serta rambut 
gondrongnya yang diikat ke belakang, mengangguk 
dan tersenyum padaku. 

   “Maaf, boleh kami masuk?” Tanya Noval dengan 
hati-hati

   “Oh..bo-boleh,” aku membuka pintu lebih lebar. 
Mereka masuk dan duduk di atas tikar. 

   “Ada perlu apa ya, mas?” tanyaku. 
   Noval menghela nafas lebih dalam. Tatapannya 

menekuri pola anyaman bambu di tikar. “Sebelumnya, 
kami minta maaf kalau sudah menggangu. Eee… 
kemarin sore, kan, kami melihat ada gadis yang 
menggendong anak laki-laki di sekitar sini.”

   “Lalu?” 
   “Gadis itu pian lo, dan anak laki-laki itu adding 

pian kan?” Ia lebih berhati-hati sekarang. 
   Aku menunduk. Tapi kuangkat lagi kepalaku, 

dan dengan mantap kukatakan, “inggih semalam 
ulun membawa adik ulun jalan-jalan. Memangnya 
kenapa?” 

   “Kami nih..” 
   “Nama pian siapa?” Tanya Kahfi memotong 

kalimat Noval. 
   Noval menunjukan raut wajah yang menyesal 

karena sudah lupa menanyakan namaku. Ia melepas 
kacamata, lalu mengurut dahinya sebentar, dan 
kemudian memakainya lagi. 

   “Nama saya Khalishah. Tapi bisa juga di panggil 
khalish.”

   “Kami tertarik ingin meliput keadaan adik pian 
sebagai salah satu News Feature,” kata Noval.

   “News feature? Apa itu?”
   “Feature adalah gaya penulisan berita atau 

news, yang mengupas masalah human interest 
dengan gaya tulisan yang ringan, cair, dan tak sulit 
dipahami.”

   “Oh.” Aku pun membayangkan foto Ardi 

“Ah Lazuardi.. kamulah alasan kakak untuk bertahan sampai saat ini. 
Kamulah yang membuat kakak kuat. Kakak sayang kamu..” 
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yang sedang terbaring di tempat tidur dengan 
tangan dan kaki dipasung terpampang di halaman 
pertama. Tuhan! Itu kan sama saja aku mengekspos 
penderitaannya!! 

   “Jangan khawatir, dik. Feature akan di muat di 
halaman 18. justru dengan dimuatnya tulisan tentang 
adik Khalish di Koran, akan mampu membuka 
mata pemerintah dan masyarakat, bahwa masih 
banyak orang-orang yang kurang beruntung, dan 
membutuhkan pertolongan. Dan, siapa tahu ada 
seorang dermawan yang mau menolongnya.” Noval 
seperti mengrti apa yang sedang kupikirkan. 

   Benar juga! Kenapa tidak terpikir olehku! Ini 
kesempatan agar Ardi bisa sembuh. Siapa tahu ada 
hamba Allah yang peduli! 

   “Jadi kapan mas-mas ini bisa meliput?” tanyaku 
seketika. 

   Mereka mengangguk senang. Lima menit 
kemudian aku sudah sibuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan Noval, sambil berusaha menyuapi Ardi 
yang tidak mau makan. 

   “Bisakah anda menceritakan, sejak kapan adik 
anda jadi seperti ini?” 

   Untuk sementara tanganku berhenti 
menjumput nasi. Aku membuka kembali berkas-
berkas memoriku. “Waktu usia Lazuardi 3 tahun, 
ia mengalami kejang-kejang dan demam selama 
beberapa hari. Eh tidak tahunya dia jadi seperti ini. 
Padahal sebelumnya dia adalah anak yang sehat,” 
kataku pilu. 

   “Pernahkah anda membawanya ke rumah 
sakit?” Tanya Noval dengan pulpen dan buku catatan 
di tangan. Sementara itu Kahfi mengambil potretku 
dengan Lazuardi. 

   Kami hanya membawanya ke puskesmas.” 
   “Lalu?”
   “Mereka menyarankan untuk membawa Ardi ke 

rumah sakit.” 
   “Dan, apakah anda membawanya?”
   “Tentu saja. Setiap orang tua dan kakak pasti 

ingin anak atau adik yang sehat. Tapi, jalannya tidak 
mulus. Biasa. Masalah klasik di negara berkembang 
adalah ketidakadaan biaya,” kugigit bibir bawahku. 

   Kujumput lagi segenggam nasi dengan 
sepotong manday. Aku mencoba menyuapi Ardi 
lagi. Tapi, sebutir nasi saja begitu sulit untuk 
masuk ke dalam mulutnya. Seharian ini adikku 
kelihatan gelisah. Batinku merasa bahwa dia sangat 
merindukan mama, tapi belum ada sepatah kata ma 
pun yang ia ucapkan. 

   Tiba-tiba.. PRAANGG! Ardi mendorong piring 
kaca itu itu dengan dagunya, sehingga benda itu 
meluncur dari tanganku, dan jatuh ke lantai. Butiran 
nasi dan lauk berserakan di mana-mana. Peristiwa itu 
mengejutkanku. Tanganku gemetaran. 

   “MA! MAA!” Ardi berteriak memanggil mamanya 
yang sudah tidak ada. “MAA!!!!” teriakannya 
melengking di tengah malam yang pekat. 
Tangisannya pecah. Tubuhnya terguncang menahan 

isak tangis. Air mata dan keringatnya bercampur 
menjadi satu. 

   “MAA!” ia terus menjerit histeris. Ranjang 
berderit menahan guncangan tubuhnya. Tangan dan 
kakinya meronta dalam ikatan. 

   Aku hanya terpaku dengan tatapan kosong. 
Tubuhku beringsut ke lantai. Telingaku berdengung 
keras. Aku tidak pernah melihatnya menangis 
sehebat ini. Tidak pernah….

   Kedua wartawan itu tampak panic. Kahfi 
mencoba menyadarkanku, dan Noval mencoba 
menenangkan Ardi. Mereka kebingungan harus 
berbuat apa. 

   Ketika itu mataku seperti layar yang memutar 
sebuah film. Aku seperti menonton kenangan masa 
kecilku tanpa ayah, dengan mama yang tegar, dan 
adik yang luar biasa, dari balik korneaku sendiri. 
Semuanya bagaikan kaset yang di forward. Dan 
ketika kaset itu telah habis di putar, kornea mata 
memperlihatkan adikku yang sedang menangis. 

   Lelehan air mata terus menyusuri pipiku, hingga 
ke dagu. 

   Aku bangun dari ketidaksadaran. Aku 
pun segera membawanya ke dalam pelukanku. 
Seharusnya aku melakukan ini dari tadi. 

   “Maa…” suaranya teredam di kerudungku yang 
basah oleh air mata.

   “Mama sudah meninggal. Mama sudah tenang 
di sana.”

   “Hkk…hkk..mma…”
   “Iya. Ardi harus tegar. Ardi kan anak yang kuat.” 

Aku harap dia mengerti.
   “Hkk..hkks,” gumpalan isak yang bersarang di 

dada menyesakkan nafasnya.
   “Sssst. Sudah ya. Jangan nangis lagi. Masih ada 

kakak di sini.” Kuusap pipinya yang seputih susu dari 
linangan kristal. Rambutnya basah oleh peluh.

   Ia sudah semakin tenang sekarang. Begitu pula 
dengan Kahfi dan Noval yang menghembuskan nafas 
lega. Tapi, Ardi mulai mengalami kejang-kejang lagi. 
Ia bergerak tidak terkendali. Ada ketidaksinkronan 
antara koordinasi otak dengan otot. Namun aku 
masih terus memeluknya, hingga ia jatuh tertidur dan 
menjadi sunyi tanpa gerak dan kata. Tidak ada suara 
lagi selain jeritan jangkrik di luar, dan ayunan kipas 
anyaman bamboo.

           ***
   Kulipat kembali koran itu. Kegiatan membaca 

harian banua edisi Jumat 13 November 2009, 
memberikan kesan yang mendalam. Di kolom paling 
atas tercetak nama ‘Lazuardi’ sebagai judul. Lead 
diawali dengan deskripsi fisik lewat Bahasa yang 
renyah. Di tengah halaman, terdapat potret hitam 
putih Ardi bersamaku.

   “Ya ampun, serius banget sih wajahnya. Apa 
perlu kubawakan gas nitrus oksida  biar dirimu 
tertawa ? Hehe,” tegur Echi, teman sebangkuku.

   “Ya, itu kan karena aku terlalu terharu. Tapi 

makasih lo, kamu sudah mau membelikan Koran 
ini,” ucapku dengan tulus.

   “Siip.”
   Kemarin aku memang memberitahunya soal 

kedatangan wartawan. Dan pagi ini tadi, saat aku 
baru saja turun dari angkot di depan Tugu Adipura 
Kota Banjarbaru, Echi yang lewat dengan motornya 
segera menawarkan tumpangan. Tanpa malu-
malu aku pun menerimanya. Ternyata, Echi sudah 
membelikanku sebuah Koran.

   “Eh, Chi..aku berbisnis dulu ya,” izinku. 
“Hehehe.”

   Echi melirik lewat sudut matanya kea rah 
rantang plastic yang berisi potongan-potongan bingka 
kentang. “Oke..okelah kalau begitu.”

   Aku pun langsung melarikan diri.
   Pagi hari merupakan saat yang untuk 

menjajakan wadai. Banyak di antara teman-teman 
yang belum sarapan. Mataku menjelajahi keadaan 
sekitar. Para siswa yang berseragam sasirangan biru 
– seragam siswa siswi SMADA setiap hari jumat – 
belum banyak yang berdatangan.

   Tiba-tiba, seorang gadis – entah dari kelas 
mana, aku lupa – bertanya padaku.

   “Eh, adik kamu tuh yang gagu itu ya? Ih 
kasihan amat sih.”

   Belum sempat aku menjawab pertanyaan yang 
luar biasa, dia sudah berlari mengejar temannya, dan 
meninggalkanku.

   Mungkin dia melihat Koran hari ini. Sebenarnya 
pertanyaan semacam itu bukan yang pertama kali 
kudengar. Taoi aku tidak suka mereka menyebutnya 
‘gagu’. Bagiku itu terlalu kasar. Aku memang sensitif 
kalau masalah adikku. Apa mereka tidak bisa 
menggunakan eufimisme saja!

             ***
Sudah satu jam aku menunggu kehadiran 

bapak, atau ibu, atau adek, atau kai-nini, yang mau 
membeli bingka kentang, tapi tidak ada satupun yang 
datang. Aku bertopang dagu memandangi wadai-
wadai yang masih tersusun rapi di dalam rak kaca. 
Mataku menelusuri tekstur wadai yang setiap seginya 
berbentuk setengah lingkaran.

   “Khalishah! Uu,,nak!”
   Aku tersadar. Pikiranku kembali mendarat ke 

bumi. Aku kenal pemilik suara serak itu.
   “Eh, Acil! Kenapa, cil?”
   “Tunggui setumat. Acil ke rumah dulu. Hanya 

kaina mendangani Ardi.” Acil berjalan ke rumahnya 
yang ada di sebelah.

   “Loh, pian kada uyuh kah? Beisuka tadi sudah 
jua. Istirahat gin.” Acil nurul sudah menemani Ardi 
mulai dari pukul 09.00 pagi sampai aku pulang 
sekolah.

   “Uyuh ai sedikit. Tapi kasihan ading ikam 
kadada yang mendangani,” sahutnya.

   Acil Nurul memang keras kepala. Kalau ku 
suruh istirahat beliau tidak pernah mendengarkan. 

Sebenarnya, beliau juga kesepian karena belum 
dikaruniai anak. Baginya, Ardi sudah seperti anaknya 
sendiri.

   Beliau keluar lagi, tapi kali ini dengan suaminya, 
Pak Randi. Lelaki pekerja keras itu sudah siap dengan 
seragam satpam. Pasti dia kebagian shift malam. 
Pak Randi bekerja sebagai satpam di salah satu bank 
swasta.

   Sebelum ia pergi, Acil mencium tangan 
suaminya. Mereka kelihatan saling menyayangi.

   Pak Randi pun menstater motor. Dan ketika dia 
lewat di depan rumahku, aku ingin tersenyum, tapi 
saying dia tidak melihat.

   Acil Nurul kini sudah kembali berdiri di 
hadapanku. “Acil ke dalam lah ?”

   “Ayuja. Makasih lah, cil.”
   “Eh ha.”
   Tiba-tiba, deru halus mobil yang semakin 

dekat menggetarkan gendang telinga, mengalihkan 
perhatianku. Sebuah mobil Avanza berhenti di depan 
rumah.

   Tiga orang lelaki separo baya turun dari mobil. 
Yang pertama kelihatannya berusia berusia 50an. 
Hampir seluruh helai rambutnya berwarna putih. Ia 
mengenakkan kacamata berantai, dan kemeja putih 
bergaris-garis. 

   Yang kedua adalah seorang lelaki bersasirangan 
hijau. Rambutnya disisir ke belakang. Wajahnya 
sungguh familiar. Rasanya aku pernah melihatnya. 

   Dan yang terakhir ini kalau dilihat dari samping 
dengan kumisnya yang malang melintang mirip 
dengan Andi Mallarangeng. Ia mengenakan busana 
sasirangan merah yang bermotif gegatas. 

   Aku langsung berdiri. Mungkin mereka adalah 
para pejabat yang ingin memborong wadaiku. 
Alhamdulillah. Kalau memang sudah rezeki, tidak 
akan kemana. Aku menyambut mereka dengan 
senyum semanis madu. Siapapun pembeli yang 
datang, mereka adalah raja. 

   “Bingka, pak,” aku mengangguk. 
   Mereka bertiga saling berpandangan. Aku 

bersiap-siap menggeser lemari kaca. 
   “Eee.. sebenarnya maksud kedatangan kami ke 

sini, bukan ingin membeli wadai, tapi…”
   Perkataan pria yang mirip Andi Mallarangeng 

itu terpotong ketika dua sosok yang kukenal 
menghampiri kami. Penampilan mereka masih sama 
seperti awal kami bertemu. Yaitu dengan rompi 
cokelat dan kartu identitas yang tergantung di leher. 
Ya, mereka adalah Kahfi dan Noval. Rambut Kahfi 
yang gondrong sekarang dibiarkan terurai. Aku 
sedikit terkejut. 

   Kahfi dan Noval memberikan salam hormat 
pada ketiga pria itu. 

   “Ehm.. Sha, Bapak ini namanya Roeslan,” 
Noval memperkenalkan pria yang mengenakkan 
baju sasirangan hijau. “Beliau adalah Kepala Dinas 
Kesehatan.”

   Aku ternganga. Kemarin malam dua orang 
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wartawan mengetuk pintu rumahku, sekarang 
Bapak Kepala Dinas Kesehatan beserta staf dan 
wartawan ingin menjenguk adikku. Begitu banyak 
hal yang tak terduga di dunia ini. Aku tidak mengerti. 
Wajahnya, sih, memang kelihatan familiar. Mungkin 
aku pernah melihatnya di berita Habar Banua yang 
disiarkan oleh TVRI Kalimantan Selatan. 

   “Dan, Bapak yang satu ini,” telapak tangan 
Noval condong ke arah Bapak Andi Mallarangeng, 
“bernama Suhendra Prasetyo, dan, ini..” kali ini 
tangan Noval mengarah pada pria berkemeja putih. 
Wajahnya kelihatan lebih bersahaja daripada yang 
lain, “Nasruddin Asad.” Jelasnya. “Mereka adalah staf 
dari Dinas Kesehatan.”

   “Kami sengaja datang jauh-jauh dari 
Banjarmasin karena ingin menjenguk Lazuardi,” kata 
Pak Roeslan. “Boleh kan?”

   “Owh.. Bo-boleh! Tentu saja!” aku 
mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. 

   “Maaf Pak, rumahnya hanya gedek,” pinta 
maafku usai membukakan pintu. 

   “Iya, tidak papa.”
   Aku menyingkapkan tirai kamar. Mulanya hanya 

Pak Roeslan yang masuk, setelah itu Pak As’ad, lalu 
pak Suhendra, kemudian aku dan teman-teman 
wartawan. Ruangan itu kini menjadi sesak dan agak 
pengap. 

   Acil Nurul yang sedang membacakan buku 
untuk Ardi, agak terkejut. Ia segera menegakkan 
posisi duduknya. Ardi sedang duduk bersandar di 
ranjang, dengan kaki dan tangan yang diikat. 

   “Wah, jadi bocah tampan ini, yang bernama 
Lazuardi ?” Tanya Pak Roeslan.

   “I-iya, Pak.” Aku yakin kalau Pak Roeslan tidak 
berbohong. Adikku itu memang langkar. Kulitnya 
putih bersih. Hidungnya pesek… pesek saja, sih. Tapi 
maanya bening. Struktur wajahnya membentuk satu 
kesatuan harmonis yang indah dipandang. 

   “Lagi membaca buku apa, Dek?” tanyanya. 
Beliau mengangguk pada Acil Nurul. Acil Nurul yang 
masih kebingungan, membalas anggukan itu lebih 
hormat lagi. Tapi beliau menatapku dengan isyarat 
minta penjelasan. 

   “Eee…eee….ma……tahh,” Ardi berusaha 
menunjuk gambar matahari dengan telunjuknya yang 
terasa berat. 

   “Matahari?”
   Ia mengangguk. 
   Aku memang meminjam beberapa buku 

ensiklopedia bergambar dari Echi.. ia sangat suka 
melihat gambar-gambar di ensiklopedia. 

   Mereka terus mencoba mengajak Ardi 

berkomunikasi. Sementara itu, aku keluar 
mengintrogasi Kahfi dan Noval. 

   “Kenapa Kepala Dinas Kesehatan bisa tahu 
alamat rumahku, dan mengenal adikku?” tanyaku 
pada mereka. 

   “Itu karena feature yang dimuat di koran,” 
jawab Noval.

   “Dan, ada kabar gembira juga lo!” sambung 
Kahfi.

   Aku ingin bertanya apa, tapi Pak Roeslan dan 
kawan-kawan sudah keluar dari kamar.

Aku mengangguk penuh hormat pada mereka.
   “Begini Dek, ada yang ingin kami bicarakan,” 

kata Pak Roeslan.
   “Inggih, kenapa Pak ?”
   Kali ini Pak Andi Malarangeng yang ambil 

alih, “Kami selaku wakil dari pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan, ingin membiayai pengobatan 
Lazuardi.”

   “Hah?! Se..serius?” tanyaku tidak percaya.
   “Iya, Dek. Serius.”

   Pada detik ke-2 aku sangat ingin melonjak 
gembira, tapi segera kutahan.

   “Makasih banyak, Pak!”
   “Jangan sungkan-sungkan.”
   Aku tidak bisa menahan rasa haruku. “Makasih 

banyak, Allah.” Ucapku lirih. Aku langsung bersujud 
seraya mengucapkan takbir.

        ***
   Aku tidak menyangka feature di koran itu 

mendapat perhatian dari pemerintah. Hingga hari H 
tiba, rasanya aku masih tidak percaya.

   Aku memakaikan Ardi pakaian terbaiknya. Yaitu 
kemeja kotak-kotak biru dan celana selutut. Para 
wartawan pasti akan memotret kami. Setidaknya, aku 
tidak ingin kami kelihatan lusuh. Paling tidak, meski 
kami miskin kami masih bisa rapi dan bersih.

   “Ada harapan, ding,” kataku. Awalnya bibirnya 
datar, lalu perlahan-lahan senyumnya yang merekah 
hadir untukku.

   Sementara itu, para tetangga berkumpul di 
depan rumah. Cerita tentang Lazuardi di media 
cetak sudah membuatnya terkenal. Mereka ingin 
menyaksikan kepala dinas kesehatan beserta staf dan 
wartawan datang lagi ke rumahku.

   Mobil ambulan sudah datang. Sekarang 
saatnya..

   “Bismillah..” Hap! Kugendong Ardi menerobos 
bilik tirai. Pak Roeslan dan rekan-rekannya turut serta 
ingin membantuku membopong Ardi, tapi aku sudah 
biasa melakukan ini.

Mereka semua menatapku. Para tetangga, pejabat, serta wartawan 
yang memotret kami. Aku tidak peduli apa yang ada di pikiran mereka. 
Entah kasihan, atau apapun. Aku hanya peduli pada kesembuhan Ardi.

   Mereka semua menatapku. Para tetangga, 
pejabat, serta wartawan yang memotret kami. 
Aku tidak peduli apa yang ada di pikiran mereka. 
Entah kasihan, atau apapun. Aku hanya peduli pada 
kesembuhan Ardi.

  Para perawat membantuku membopong Ardi 
masuk ke dalam mobil ambulan.

   Mobil mulai bergerak dan menuju jalan Ahmad 
Yani. Kami menuju Rumah Sakit Ulin di Banjarmasin.

          ***
   Nuansa putih membalut aula rumah sakit. 

Pilar-pilar bangunan menjulang tinggi. Para dokter 
dan perawat berseliweran dengan seragam putihnya. 
Ujung sepatu kami mengetuk lantai marmer yang 
keras.

   Tiga orang perawat mendorong ranjang tempat 
Ardi berbaring. Aku agak tertinggal. Ardi mencoba 
mengangkat kepala dan mencari-cari sosokku. 
Aku segera berjalan di sampingnya. Ku kenggam 
tangannya yang sekers kayu.

   Beberapa orang dokter menyambut kami. Ardi 
dibawa ke ruangan sejuk yang dindingnya dilapisi 
cat biru putih. Ia dirawat di kamar itu. Pak Roeslan, 
dan orang-orang penting lainnya di provinsi ini, terus 
berdatangan untuk membesuk.

           ***
   “Dia menderita Celebral Palsy,” Dokter Alfira 

menyimpulkan hasil serangkaian tes.
Wanita anggun yang berjilbab itu duduk 

menghadapku.
   “Cere.. cere?”
   “Celebral Palsy, atau yang biasa disebut dengan 

lumpuh otak. Adik Anda termasuk dalam tipe CP 
campuran. Yaitu gabungan dari tipe spastik dan 
koreoatetoid. Pada tipe spastik otot-otot menjadi 
kaku dan lemah, dan pada tipe koreoatetoid otot 
lengan, tungkai dan badan bergerak tak terkendali, 
tapi juga bisa mengejang. Keadaanya semakin buruk 
saat ia dalam keadaan emosi. Namun, gerakannya 
akan berhenti saat dia tidur.”

   “Iya, Anda benar,” aku mengakuinya. “Apa dia 
bisa sembuh, Dok?” tanyaku khawatir.

   Ia menarik nafas dan menghembuskannya 
lewat mulut. “Maaf Dek, tapi sebenarnya, Celebral 
Palsy itu adalah kelainan keumur hidup. Apalagi 
keadaan yang menimpa adik Anda sudah tergolong 
berat, ditambah lagi dengan retardasi mental. Tapi, 
kita bisa mengoptimalkan kemampuannya dengan 
terapi. Anda juga dapat mengajarinya hal-hal yang 
kecil dulu. Contohnya, menyikat gigi. Sebaiknya Anda 
juga menjemurnya di bawah sinar matahari pagi, 
untuk mendapatkan tambahan vitamin D. Dan, yang 
terpenting adalah…” seulas senyum tersungging di 
bibirnya, ”jangan pernah berhenti berharap…”

             ***
   Kami pulang. Para tetangga sudah setia menanti 

kedatangan kami.
   Sebuah kursi roda hadiah dari pemerintah 

diturunkan dari dalam mobil. Aku menggendong 
Ardi keluar dan mendudukkannya di atas kursi roda 
itu. Dua helai kain ku keluarkan dari saku. Tadinya 
aku ingin mengikat tangannya lagi, tapi jemariku 
malah menelusuri garis-garis kain yang membekas 
di sepanjang pergelangannya. Lukanya lukaku juga. 
Tapi…aku juga terpaksa melakukan ini.

   “Dek,” panggil Pak Roeslan, “kami akan 
terus memantau perkembangan Ardi. Jangan 
khawatir. Semua biaya terapi akan ditanggung oleh 
pemerintah,”

   “Terima kasih, Pak.”
   “Sama-sama.”
   Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan rekan-

rekannya mengucapkan salam perpisahan, sampai 
akhirnya mereka benar-benar pergi.

   Hmm… masih ada waktu. Aku akan membawa 
Lazuardi jalan-jalan, dengan kursi roda yang baru ia 
miliki.

   Kudorong kursi roda itu melintasi jalan setapak. 
Sore itu aku bahagia sekali.

   “Ding, Kakak ingin membawa kamu melihat 
dunia dengan kursi roda ini.”

   “Eee…eeeeeeewww…”
   “Tidak! Dunia saja tidak cukup! Sebenarnya 

dunia ini adalah musibah, seperti Adam dan Hawa 
yang dilempar ke bumi sebagai hukuman. Kakak ingin 
mengajak kamu ke surga.”

   “Eeerhh..hhh.”
   “Iya. Kamu adalah surganya Kakak. Tapi, Kakak 

ingin bisa membawamu ke tempat yang luasnya 
sama dengan langit dan bumi. Di sana ada sungai 
susu dan madu yang mengalir. Nanti, rumah kita 
tidak terbuat dari kayu lagi, tapi dari zamrud, ya’kut, 
marjan.”

   “Nnna..nna..aaa..ppppa..”
   “Tidak! Ardi ke surga tidak usah naik kursi roda. 

Keimanan yang akan membawa kita ke sana. Di sana 
kita seperti remaja. Kita bahagia. Kita sehat,” ucapku. 
Aku terus mendorong kursi roda itu.

   Kenormalan adikku boleh hilang untuk 
selamanya, tapi ada satu hal darinya yang tidak 
pernah hilang. Yaitu senyum tulusnya. Seakan dunia 
tetap indah meski ia menderita. Aku tidak pernah 
berhenti menangis untuknya, tapi dia tidak pernah 
berhenti tersenyum untukku.

   Sementara itu, cahaya matahari menembus 
tumpukan awan dalam kilau keperakan.

Angkasa yang membentang, mengingatkanku 
pada suatu masa. Mama pernah bilang, bahwa biru 
langit itulah yang disebut dengan Lazuardi.

Revina Violet 
Pemenang sayembara Penulisan
Cerpen Tahun       
Pusat Bahasa
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Kamus Kecil

Niyahah  : Merintih-rintih karena kematian
Acil   : Sebutan untuk adik perempuan ibu/bapak, atau untukuan yang  lebih tua dari kita
Tilam   : Tempat tidur
Lakasi ding!  : Cepat, Dek!
Inggih! Handangi! : Iya! Tunggu
Bingka kentang : Kue khas Banjar yang terbuat dari kentang
Aroma wadai  : Kue
Menyanga  : Menggoreng
Manday  : Kulit buah tiwadak/cempedak yang digoreng. Bisa juga disebut dengan dami
Pian   : Anda
Ulun   : Saya
Nitrus oksida   : Gas yang bisa membuat orang tertawa
Kai-nini  : Kakek-nenek

Tunggui setumat    : Tunggu sebentar.
Hanya kaina mendangani Ardi   : Baru nanti menemani Ardi.
Loh, pian kada uyuh kah?   : Loh, apa pian tidak capek?
Beisuka tadi sudah jua. Istirahat gin : Pagi tadi sudah juga. Istirahat saja

Dengan nafas berat, mandi keringat
ia terngadah ke langit. Menunggu matahari

tergelincir dari kulminasi

Dengan sabar ia menati tanah
bertambah basa, dan air

menyentuh mata kaki.
Dengan takzim ia bersyukur

lalu bersujud, membenamkan wajah
ke dalam lumpur. “Ya, Allah

perkenankan air ini mendinginkan hati
menghidupkan naruni yang tak sempat mengerti
bagaimana seharusnya membasuh karat daki.”

Dengan seteguk air lumpur yang wangi
ia menguji tidur tidaknya lidah ini

mencecap perwitasari, berkah yang muncul
dari perut bumi, dari mata itu

yang tak pernah berhenti
memberi dan mengerti (NNS)

SEORANG PENGGALI SUMUR

Cipta

Karya Ahmad Fauzi
Jalan H. Supu Yusuf RT 02A/01
Korumba, Mandonga, Kendari

Sulawesi Tenggara
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Novel 5 Bintang mencakupi 606 
halaman. Buku ini sangat fantastis. Jarang 
novel Indonesia memiliki ketebalan di 
atas 500 halaman. Namun, tentu saja, 
Maizul dan penulis Indonesia lainnya 
masih tertinggal jauh dari penulis-penulis 
dunia yang menerbitkan novel dengan 
ketebalan lebih dari seribu halaman.

5 Bintang karya Maizul mengisahkan 
persahabatan lima sekawan bernama 
Joel, Jamaris, Konedy, Rajab dan Kansas. 
Mereka memiliki watak dan karakter yang 
berlawanan, tetapi mampu disatukan oleh 
sebuah persahabatan. Kelima anak itu 
mengalami  masa-masa kecil yang indah di 
sebuah negeri kecil bernama Sinjunjung. 
Ulah mereka selalu memancing senyum. 
Cerita mereka menggelikan, lucu namun 
licik. Kadang nakal tetapi beradab. Bodoh 
tetapi memiliki tingkah laku yang baik.

5 Bintang adalah cerita anak-anak 
praremaja tentang indahnya persahabatan 
masa kecil, tawa dan luka, harapan dan 
kenyataan, dan warna warni kehidupan. 

5 Bintang merupakan julukan lima orang 
anak sekolah dasar SDN 2 Sijunjung. 
Sejak pertama masuk sekolah, meski 
berbeda watak dan karakter, kelimanya 
menjadi sahabat akrab. Ceritanya lucu 
dan menarik. 

Tentu hebat bila siswa SD sudah tahu 
dan kenal dengan Socrates, Aristoteles, 
Ibnu Sina, atau Imam Ghazali. Disamping 
itu, terlalu sulit menjelaskan Jamain gelar 
Sutan Batuah Muko Picak sebagai kawan 
satu kosnya filosof Plato karena keduanya 
hidup di zaman yang berbeda.

Terlepas dari isi ceritanya, novel 
ini mengandung keindahan bahasa 
yang luar biasa. Kehadiran novel ini 
pantas diapresiasi. Mengarang memang 
membutuhkan waktu dan motivasi secara 
terus menerus agar prosesnya dapat 
berjalan dengan sempurna Maizul telah 
mampu menghimpun ide dan gagasan 
agar karyanya ini memiliki nilai estetika. 
(NNS)
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