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DARI REDAKSI

Salam semangat!

Adik-adik pembaca Nuansa, apa kabar kalian? Semoga kecintaan kalian pada 
bahasa Indonesia masih menjadi prioritas adik-adik dalam bercakap sehari-hari 
ya. 

Dalam edisi Nuansa kali ini, Kak Redsi sengaja mengemas hal yang berkenaan 
dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam laporan utama. Kalian akan makin 
sadar tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita di 
samping bahasa asing sebagai bahasa pendukung. Perlu Adik-adik ketahui bahwa 
bahasa Indonesia merupakan bahasa yang seharusnya memiliki kedudukan jauh 
lebih tinggi dan lebih baik daripada bahasa asing atau bahasa lainnya. Sebab, 
bahasa Indonesia adalah bahasa pilihan resmi yang erat kaitanya dengan budaya 
Indonesia. Oleh karena itu, mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia 
daripada bahasa asing dan bahasa gaul wajib hukumnya. Terlebih, jika mengingat 
eksistensi bahasa Indonesia dipertaruhkan karena maraknya bahasa gaul yang 
kerap kali digunakan remaja tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

Di rubrik lain, seperti biasa, Nuansa selalu menyajikan tulisan yang inspiratif 
untuk kalian. Simak saja tulisan “Teater Bahasa Daerah Ada dan Tiada”, “Senja 
di Taman Monas”, dan “Perjuangan Gayatri Wailissa Merengkuh Dunia” yang 
semuanya sungguh memikat. Tulisan tentang sastra dapat kalian baca melalui 
rubrik “Cipta” yang memuat puisi dan cerpen karya rekan-rekan kalian. Kalian 
dapat pula membaca tulisan yang tidak kalah menariknya di rubrik lainnya. Kak 
Redsi berharap semoga Nuansa dapat menjadi bacaan yang bermanfaat untuk 
meningkatkan wawasan pengetahuan kalian. 

Selamat membaca. 

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

REDAKSI
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PENGGUNAAN 
BAHASA
 INDONESIA

Kalian tentu akrab dengan kata-kata berikut, by the way (btw), on the way (otw), good 
well soon (gws), My God atau OMG, sista dan beberapa kata lainnya yang sering 
digunakan dalam media sosial seperi twitter, path maupun facebook, dan status di 

BBM. Tapi tahukah kalian, penggunaan kata-kata yang diadaptasi dari bahasa asing itu bisa 
merusak kosa kata bahasa Indonesia? Atau bisa menurunkan penyerapan kosa kata dalam 
diri kalian sehingga kalian tidak mengenali kosa kata bahasa Indonesia dan hanya mengerti 
jika kita memadankatakan kosa kata tersebut dengan bahasa asing slank seperti tersebut 
diatas. Jujur saja, ini fenomena yang menggelisahkan. Bagaimana tidak, kalau  menggunakan 
kosa kata berbahasa Indonesia yang benar, kita akan disebut tidak gaul. Dalam kata lain, 
bahasa Indonesia tidak menarik jika dibandingkan dengan bahasa gaul. Banyak remaja 
yang menggunakan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa gaul. Bagi sebagian remaja, 
menggunakan bahasa gaul akan menciptakan image atau kesan bahwa mereka adalah anak 
keren dan tidak ketinggalan zaman. 

DI  KALANGAN 
REMAJA
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Bahasa Indonesia baku mulai 
dikhawatirkan ketika mulai terkikis oleh 
bahasa gaul, bahasa populer, atau bahasa pasar. 
Padahal, bahasa baku sangat penting dalam 
kedudukan kebangsaan. Bahasa baku memiliki 
fungsi untuk mempersatukan negara Indonesia 
yang terdiri dari 400 lebih bahasa daerah. 
Bahasa Indonesia baku diperlukan untuk 
memperlancar atau memfasilitasi komunikasi 
pada tatanan nasional. Bahasa Indonesia baku 
berfungsi sebagai bahasa nasional, bahasa 
persatuan, dan bahasa kebangsaan bangsa 
Indonesia.

Apa yang terjadi di Indonesia ini termasuk 
hal istimewa jika dibandingkan dengan 
beberapa negara lain yang mengalami kesulitan 
menetapkan bahasa persatuan. Misalnya, di 
India ada bahasa Hindi dan Inggris, di Belgia 
menggunakan bahasa Belanda dan Perancis. 
Lalu, ada tiga bahasa yang dipakai di Swiss, 
yakni Italia, Perancis, dan Jerman. Di Kanada 
ada bahasa Inggris dan Perancis.

Bahasa Indonesia yang berakar dari 
bahasa Melayu ini telah digunakan sebagai 
bahasa komunikasi di zaman penjajahan 
Belanda. Bahkan, jauh hari pada masa kerajaan 
Hindu Budha masih berkuasa, bahasa Melayu 
telah banyak dipergunakan meskipun ditulis 
dalam huruf Pallawa. Bahasa Melayu menjadi 
linguis franca (bahasa pergaulan) saat khalifah 
dagang dari Gujarat dan Cina singgah di 
Nusantara.

 Penggunaan bahasa Melayu sebagai 
bahasa nasional ini merupakan usulan 
Muhammad Yamin, seorang politikus, 
sastrawan dan ahli sejarah. Menurutnya, 
bahasa Melayu lambat laun akan menjadi 
bahasa pergaulan atau bahasa pemersatu.
Kemudian, dikukuhkan dalam Sumpah 
Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahwa 
“Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung 
bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Bahkan, 

Ki Hajar Dewantara dalam kongres Bahasa 
Indonesia I tahun 1939 di Solo menegaskan 
bahwa, “Yang dinamakan Bahasa Indonesia 
yaitu bahasa Melayu yang pokoknya berasal 
dari Melayu Riau, akan tetapi ditambah, diubah 
atau dikurangi menurut keperluan zaman dan 
alam baru, hingga bahasa itu menjadi bahasa 
Indonesia.”

Pada masa globalisasi sekarang ini, 
eksistensi bahasa Indonesia dipertaruhkan. 
Apalagi banyak masyarakat khususnya para 
remaja yang menggunakan bahasa Indonesia 
tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. 
Para remaja justru lebih suka menggunakan 
bahasa buatan mereka sendiri yang menurut 
mereka lebih modern. Mereka tidak hanya 
menggunakan bahasa ini untuk percakapan 
saja atau sebagai bahasa lisan, tetapi juga 
sebagai bahasa tulis dalam menyampaikan 
pesan dalam sms. Bahasa yang lebih merakyat 
di kalangan anak muda ini sering disebut alay, 
disebut demikian karena dalam penggunaanya 
bahasa ini terkesan memboroskan kata 
dengan kata lain tidak efektif. Trend inilah 
yang membuat masyarakat sekarang hanya 
sedikit yang menggunakan bahasa Indonesia 
yang benar. Benar dalam hal ini, tidak harus 
dengan kata-kata baku, tetapi kosakata bahasa 
Indonesia. 

Bahasa gaul umumnya digunakan 
sebagai sarana komunkasi di antara remaja 
sekelompoknya selama dalam kurun waktu 
tertentu. Bahasa akan selalu berkembang 
sesuai dengan latar belakang sosial budaya 
pemakainya, baik berdasarkan sosiologis 
maupun psikologis penggunanya. Hal ini 
merupakan perilaku kebahasaan dan bersifat 
universal.

Sahabat Nuansa pernah mengucapkan 

Kedududukan 
Bahasa Indonesia

Perkembangan
 Bahasa Indonesia 

di kalangan Remaja
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istilah yang ke luar secara spontan dan 
mendapat tanggapan dari teman-teman? 
Seperti itulah kemudian kosa kata “gaul” 
berkembang sehingga menjadi satu kata yang 
digunakan oleh anak-anak remaja lainnya dan 
makin berkembang saat diunggah ke media 
sosial. Terlebih lagi, jika kosakata tersebut 
dipakai dalam cerita sinetron yang ditayangkan 
di televisi. Penyebarannya semakin meluas dan 
tidak hanya remaja yang menggunakannya, 
bahkan anak-anak dan orangtua pun bisa 
mengucapkannya meskipun mereka kurang 
mengerti apa arti sebenarnya dari kata-kata 
tersebut. Sebagai contoh, istilah “Oh MG 
hello…” yang selalu terucap berulang-ulang 
dari acara sinetron, yang pada akhirnya semua 
anak-anak kecil pun melafalkan kata-kata 
tersebut dengan fasih.

Kalau kita artikan secara verbal, Oh 
MG hello itu berarti, “apa kabar Tuhan”, lalu 
maknanya apa menyapa Tuhan dengan sebutan 
hello itu? Sangat menyepelekan makna yang 
sesungguhnya. Contoh yang lain misalnya, 
“brb” yang kepanjangan dari bahasa inggris “be 
right back”, artinya “akan kembali.” Kalimat 
ini biasanya sering dipakai jika sedang chatting 
melalui media sosial. Lebih enak dan baik jika 
kita menggunakan kosakata bahasa Indonesia, 
“tunggu sebentar ya”, yang merupakan kosa 
kata bahasa Indonesia yang benar. 

Maraknya perkembangan bahasa gaul, 
baik yang dibuat dari pengembangan kosakata 
bahasa Indonesia sendiri maupun yang diserap 
dari bahasa asing, membuat kosakata bahasa 
Indonesia seperti dikebiri. Hingga lambat 
laun, orang khususnya remaja dan anak-anak 
tidak mengerti kosa kata bahasa Indonesia 
yang benar, hanya mengerti kota kata bahasa 
gaulnya saja. Dengan begitu, ini sama artinya 
dengan memupuskan perkembangan kosa kata 

bahasa Indonesia dari diri bangsa Indonesia. 
Dan pada akhirnya, mengingkari Sumpah 
Pemuda yang menjadikan bahasa Indonesia 
sebagai identitas bangsa Indonesia. 

 Bahasa erat kaitannya dengan budaya 
sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini 
kian tenggelam dalam pengkhususan bahasa 
Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa 
Indonesia akan sempoyongan memanggul 
bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas 
bangsa. Karena perilaku generasi muda yang 
lebih banyak menggunakan bahasa gaul, 
terutama dari bahasa asing dalam percakapan 
sehari-hari. Secara tidak sadar ikut melakukan 
pembusukan bahasa Indonesia. Sehingga 
penggunakaan bahasa Indondesia lambat laun 
akan terpinggirkan oleh penggunaan bahasa 
gaul, terutama yang diambil dari kosakata 
bahasa asing.

 Lebih parahnya lagi, penggunaan 
kosakata bahasa asing maupun bahasa gaul 
plesetan lainnya itu bisa menurunkan derajat 
bahasa Indonesia dimata dunia. Jika kosakata 
dalam bahasa asing itu belum ada dalam kota 
kata bahasa Indonesia, maka ini bisa menjadi 
lebih bagus dan memperkaya kosa kata bahasa 
Indonesia. Ini yang disebut penyerapan kata 
asing. Misalnya appreciate menjadi apresiasi. 
Tetapi, kita penggunaan bahasa asing yang 
telah ada padanan katanya dalam kosakata 
bahasa Indonesia, yang dilakukan secara terus 
menerus, maka tindakan ini akan menggerus 
kosa kata bahasa Indonesia sehingga pada 
akhirnya terabaikan dan terlupakan. Misalnya, 
gws yang berarti cepat sembuh, otw yang berarti 
sedang di perjalanan, dan lain sebagainya.

Melihat kondisi seperti ini, maka dapat 
menimbulkan anggapan bahwa bahasa 
Indonesia sebagai bahasa yang miskin, tidak 
mampu mendukung ilmu pengetahuan 
yang modern. Padahal, cita-cita bahasa 
Indonesia adalah menjadi bahasa pengantar 
ilmu pengetahuan. Tetapi, jika kita lebih 
mengangung-agungkan bahasa asing terlebih 
lagi bahasa Inggris untuk menunjukkan ukuran 
derajat seseorang lebih gaul atau lebih modern 
daripada remaja lain yang menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu 

Pengaruh Bahasa Gaul 
Terhadap Perkembangan 
Bahasa Indonesia
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sama juga dengan kita menghancurkan bahasa 
Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa 
pergaulan kita sendiri.

Sahabat Nuansa, bahasa Indonesia 
sebagai bahasa nasional yang berfungsi 
sebagai alat komunikasi mempunyai peran 
sebagai penyampai informasi. Kebenaran 
berbahasa akan berpengaruh terhadap 
kebenaran informasi yang disampaikan, 
terutama pada kondisi formal seperti di 
kantor, sekolah, maupun di instansi swasta 
dan pemerintah. Kendala yang harus di 
hindari dalam pemakaian bahasa baku 
antara lain disebabkan oleh adanya bahasa 
gaul. 

Remaja sebagai generasi muda lebih 
memilih menggunakan bahasa gaul daripada 

bahasa Indonesia yang baik, tanpa menyadari 
bahwa kebiasaan penggunaan bahasa gaul 
sangat berpengaruh pada penggunaan tata 
bahasa Indonesia. Sehingga lambat laun 
dapat menimbulkan dampak negatif terhadap 
perkembangan bahasa Indonesia sebagai 
identitas bangsa. 

Nah Sahabat Nuansa, apa yang bisa kita 
lakukan untuk menyelamatkan penggunaan 
bahasa Indonesia supaya tidak tergerus oleh 
perkembangan bahasa gaul yang penggunaanya 
cukup meluas di masyarakat? Jawabannya 
tentu dengan mencintai bahasa Indonesia 
dan menjadikan bahasa Indonesia yang baik 
sebagai bahasa pergaulan. Mudah bukan? (Ifa 
Yustiani)

OMG!

BY THE 
WAY

BY THE 
WAY

OMG!

ON THE 
WAY

ON THE 
WAY
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Siapa di tahun 2014 ini yang tidak 
menonton televisi? Televisi adalah 
media yang paling dekat dengan 

kita. Televisi dapat menyebarkan 
informasi secara cepat dan luas. Media 
audio visual ini sangat memasyarakat 
dan dapat dikonsumsi semua kalangan. 
Sebagai penyampai informasi, televisi 
dapat menjangkau daerah yang letaknya 
jauh secara geografis.

Hampir setiap rumah tangga 
memiliki televisi. Televisi dapat menjadi 
hiburan sekunder, Ia dijadikan teman 
saat memasak, menyetrika, menyapu, 
membuat PR, main laptop, dan melakukan 
pekerjaan lain. Sehingga dapat dikatakan 
televisi sangat dekat dengan kehidupan 
kita sehari-hari. 

Televisi merupakan bentuk budaya 
audio visual yang berkembang dari bahasa 
lisan dan budaya visual. Sebagai media 
audio visual, TV mampu menyampaikan 
pesan lewat mata dan telinga manusia. TV 
mampu membuat orang mengingat 50% 
tayangan mereka dalam sekali tayang. 

Efek yang diterima masyarakat terhadap 
tayangan TV menempel secara cepat dan 
kuat.

Karena memiliki efek yang kuat, pada 
akhirnya TV menjadi agen budaya populer. 
Apa yang ditampilkan di televisi selalu 
berorientasi pada hal baru dan kekinian. 
Frase yang digunakan presenter dengan 
mudah menjadi tren di masyarakat. Sebut 
saja beberapa bahasa Slang yang sering 
kita dengar, Bingits, Keuleus, Hoax, Otw, 
Please, Pundung, Kepo, dan masih banyak 
lagi. Semuanya berawal dari televisi.

Bahasa-bahasa Slang seperti ini 
seringkali mempengaruhi cara bertutur 
sehari-hari. Misalnya, teman kita berujar, 
“Ini yang bener keuleus!” atau “Lagi Otw 
nih.” Bahasa slang seperti ini tak masalah 
jika disampaikan pada teman sebaya. 
Tetapi, jika diucapkan pada orang tua, 
komunikasi menjadi tidak efektif. Ketika 
kita mengucapkan kata “otw” pada nenek-
nenek, tentu mereka tidak paham. Ketika 
kita mengucapkan, “Bajunya rapi bingits, 
Pa!” tentu mereka tidak mengerti.

Pesan Televisi 
dan Budaya Lisan

JENDELA
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Bahasa Slang yang diajarkan presenter 
TV seperti Dahsyat, Inbox, Fesbukers, 
dan YKS. membuat kita mengartikan 
kata berdasarkan konteks daripada 
etimologis. Ketika presenter TV minta 
tolong sambil mengatakan please, bukan 
berarti permintaan itu akan dikabulkan. 
Memang, presenter sering bilang please, 
lalu dikabulkan oleh presenter lain. Tetapi 
bukan berarti dengan menggunakan please 
orang akan mengabulkan permintaan kita.

Please dipahami secara konteks, 
bukan etimologis. Padahal please 
berarti “tolong,” namun penonton 
mengartikannya sesuai persepsi mereka. 
Akhirnya muncul pula beragam persepsi 
mengenai bahasa Slang di masyarakat.

Telah dibahas di awal bahwa televisi 
dapat menjangkau daerah jauh secara 
geografis. Karena itu, pesan televisi 
seharusnya dapat dimengerti semua 
kalangan. Kadang televisi mengira audiens 
akan paham apa yang mereka maksud, 
termasuk istilah-istilah berbahasa 
Inggris, padahal belum tentu. Ketika TV 
mengenalkan istilah “Walk out DPR” pada 
petani, mereka belum tentu paham. Petani 
akan mengasumsikan walk out sebagai 
pergi. Jadi lucu ketika petani menjawab 
pertanyaan, “Hendak kemana?” dengan 
“Walk out ke rumah!” yang maksudnya 
pulang ke rumah. 

Televisi melegalkan budaya-budaya 
asing dalam bahasa yang digunakannya. 
Kata-kata walk out, otw, dan hoax 
sebenarnya tidak relevan jika dikenalkan 
pada masyarakat pedesaan. Sehingga 
penyalahgunaan kata walk out merupakan 
geger budaya bagi masyarakat desa. 

Bahasa yang digunakan presenter 
televisi sering pula tidak melihat 
segmentasi penonton, hingga muncul 
istilah-istilah yang tidak dipahami. Saat 
pemilu, orang Padang mendengar kata 
Legowo, orang Lampung mendengar kata 
Blusukan, orang Kalimantan mendengar 
kata wanti-wanti. Penggunaan kata ini 
bisa mengedukasi, bisa pula membentuk 

realitas dalam masyarakat. Tanpa sadar 
kita digiring pada definisi yang ditanamkan 
media. Hal ini, memiliki sisi positif dan 
sisi negatif. Positifnya, masyarakat di 
luar Jawa teredukasi dengan beberapa 
istilah itu. Negatifnya, komunikasi 
menjadi tidak efektif karena masyarakat 
mengartikannya berdasarkan konteks dan 
bersifat perseptual.

Televisi menyampaikan pesan melalui 
mata dan telinga kita. Ini membuat pesan 
yang mereka tampilkan sangat efektif. 
Masyarakat cenderung menelan mentah-
mentah informasi dari televisi. Ketika 
televisi menampilkan gaya hidup konsumtif, 
modern, dan western, itulah yang dianggap 
masyarakat sebagai kitab yang benar. Apa 
yang ditampilkan televisi pada akhirnya 
diadopsi masyarakat menjadi gaya hidup. 
Sebut saja sinetron-sinetron remaja 
atau acara musik yang ditonton anak-
anak. Anak-anak akan meniru apa yang 
ditampilkan sinetron maupun acara musik 
tersebut. Ketika artis bicara tak sopan, 
menghardik, menganggap orang tua 
seperti teman sebaya, maka anak-anak 
juga berlaku demikian. Inilah sebabnya 
anak-anak lebih cepat dewasa, karena 
mereka mengonsumsi sinetron, bukan 
film anak-anak.

Oleh karena itu, pesan televisi 
harusnya disesuaikan dengan budaya 
masyarakat kita. Bahasa dalam televisi 
juga harus mengikuti adat ketimuran. 
Jangan mengajarkan kalimat-kalimat tak 
sopan, sarkas, dan bahasa slang. Televisi 
harusnya memposisikan diri sebagai agen 
informasi dan edukasi. Jangan hanya 
mementingkan entertainment yang pada 
akhirnya berkembang menjadi budaya 
hedonis dan konsumtif. Televisi adalah 
agen perubahan. Pertanyaannya, ke arah 
mana televisi akan membawa perubahan? 
(Irma Garnesia)
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Masihkah teater (bahasa) daerah 
menjadi pilihan remaja?

Pertanyaan pembuka tulisan ini pantas 
menjadi renungan di tengah serangan budaya 
asing, sebut saja budaya Korea dengan drama 
televisinya, ke Indonesia. Harus diakui 
bahwa wabah K-pop dan drama televisinya 
membawa demam tersendiri yang sedikit 
banyak memengaruhi selera budaya di 
kalangan remaja. Dampak demam chibi-chibi 
merupakan, salah satunya hal ini terlihat pada 
pilihan bentuk pementasan drama (baca: 
teater). 

Teater (bahasa) daerah tampaknya mulai 
tergeser, bahkan (mungkin) tidak ada dalam 
daftar pilihan bentuk pementasan teater 
remaja. Pilihan bentuk teater modern, dalam 
bahasa Indonesia ataupun asing, menjadi 
kecenderungan pementasan teater bagi remaja 
saat ini. Teater (bahasa) daerah adalah bagian 
budaya yang dianggap ada, tetapi enggan 
untuk disentuh. Bila pun disentuh, bentuk 
teater (bahasa) daerah jarang menjadi pilihan 
utama bagi remaja. Alih-alih menjadi pilihan 
utama, (mungkin) pengetahuan bentuk teater 
(bahasa) daerah, seperti Ludruk (Jawa Timur), 
Ubrug (Banten), dan Tarling di kalangan 
remaja pun patut dipertanyakan. Teater 
(bahasa) daerah yang lekat dengan sajian tari 
, nyanyian. Lahir dari cerita yang tumbuh 

(Bahasa) Daerah
 Ada dan Tiada.

Teater
GAGAS
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sejatinya memiliki daya tarik tersendiri. 
Termasuk, tetabuhan pembuka, kidung, 
tarian, dan sajian inti (lakon) menjadi ciri khas 
teater (bahasa) daerah.

Di sisi lain, teater (bahasa) daerah, 
dalam konteks pemanggungan drama 
yang bersumber dari cerita rakyat, bila 
pun ada, dapat dikatakan telah mengalami 
“kompromi”. Kompromi itu antara lain dalam 
hal media bahasa yang digunakan, katakan 
saja media bahasa Indonesia. Penggunaan 
bahasa daerah dalam pertunjukkan drama 
(teater) daerah sangat jarang terjadi, bila 
pun ada hanyalah sebagai pelengkap, 
alias media membanyol saja. Pilihan tidak 
memilih teater (tradisi) daerah, bisa menjadi 
alamat mulai menipiskan sense of belonging 
kawula muda terhadap teater tradisi. Jika 
teater (rakyat) daerah berkembang (tadinya) 
di desa-desa, maka sekarang ini gegap-
gempita pertunjukannya tidak terdengar 
lagi dan kalah oleh hingar bingar, salah 
satunya, serangan budaya global. Tidak 
hanya dikesampingkan dalam hal pilihan 
bentuk pementasan, menjadikan sebagai 
sebuah tontonan pun, teater (bahasa) daerah 
tidak lagi menjadi primadona. Meskipun 
tiket murah, tetap saja pertunjukan teater 
(bahasa) daerah sepi penonton. 

Kemerosotan teater (bahasa) daerah, 
baik sebagai pilihan bentuk pementasan 
maupun sebagai tontotan, bisa jadi 
dipengaruhi oleh banyak hal. Diantaranya, 
segi penggarapan cerita, tidak adanya proses 
transfer nilai budaya, dan pergeseran nilai 
sebagai akibat transformasi sosial budaya 
di era global. Tidak terbiasanya remaja 
menonton teater (tradisi/bahasa) daerah 
bisa jadi merupakan cikal bakal penempatan 
teater (tradisi/bahasa) daerah berada 
pada pilihan terakhir dari sebuah pilihan 
pertunjukan. Menjamurnya teknologi 
komunikasi massa, semisal smartphone, 
yang memudahkan untuk mengakses segala 
informasi dan berkembangnya stasiun 
televisi turut serta mempengaruhi animo 
remaja terhadap teater (bahasa/tradisi) 
daerah. Suguhan-suguhan bergaya modern, 

seperti K-pop, drama televisi Korea, maupun 
informasi dari manca, menyedot banyak 
perhatian kalangan remaja. 

Menjamurnya media komunikasi 
massa mendorong remaja, tidak jarang, 
lebih menikmati sebuah tontonan melalui 
media perantara, seperti televisi, komputer, 
dan smartphone, daripada menonton secara 
live (langsung). Meskipun ada beberapa 
teater (bahasa/tradisi) daerah yang 
diunggah ke jejaring internet, tayangan 
itu belum tentu juga mendapat perhatian 
lebih dari remaja. Kebiasaan menonton 
teater (tradisi/bahasa) daerah secara live 
agaknya juga tidak menjadi pilihan. Hal 
lain yang menjadi penggerak adalah faktor 
penggunaan bahasa sehari-hari. Kebiasaan 
menggunakan bahasa Indonesia, baik 
di rumah, sekolah, maupun kehidupan 
sehari-hari, turut serta memberi pengaruh 
pada remaja ketika harus memilih bentuk 
pementasan maupun tontotan.

Apakah memang sebegitu parahnya 
remaja tidak memilih teater (bahasa/tradisi) 
daerah, atau ide kreatif pertunjukan yang 
berasa dari cerita (rakyat) daerah, dalam 
pertunjukan? Hal yang menggembirakan 
adalah, salah satunya, di pertengahan tahun 
2013, diselenggarakannya Festival Teater 
Remaja di STSI Bandung. Dalam acara itu 
ada beberapa kelompok teater remaja yang 
memainkan pertunjukan berlatar tradisi 
(cerita) daerah. Meskipun tidak berwujud 
murni sebagai teater (bahasa) daerah, paling 
tidak hal tersebut memberikan kabar yang 
menggembirakan bahwa pertunjukan yang 
lahir dari tradisi (cerita) daerah/rakyat 
masih menjadi pilihan bagi remaja dalam 
pertunjukan. Tentunya perlu banyak usaha 
dan perjuangan lebih giat lagi supaya teater 
(bahasa/tradisi) daerah tetap menjadi 
primadona bagi remaja dalam pertunjukan. 
Ya, minimal menjadi tontonan berkualitas 
bagi remajalah, sehingga selalu ada, bukannya 
tidak ada. Semoga.
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Kwee Tek Hoay adalah Sastrawan 
Melayu Tionghoa dan tokoh ajaran Tridharma 
yang banyak menulis karya sastra bertema 
kehidupan sosial, pendidikan, dan agama 
masyarakat Tionghoa peranakan. Namanya 
semakin dikenal setelah menjadi penulis 
novel dan drama. Karyanya yang terkenal di 
antaranya, Drama di Boven Digoel, Boenga 
Roos dari Tjikembang, Atsal Moelahnja 
Timboel Pergerakan Tionghoa jang Modern di 

Indonesia, dan Drama
Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, 

Kwee Tek Hoay sering membolos, karena dia 
tidak mengerti bahasa hokian yang digunakan 
sebagai bahasa pengantar di sekolah itu. Kwee 
Tek Hoay kecil memilih membantu ayahnya 
yang bebisnis tekstil. Kwee Tek Hoay yang 
gemar membaca buku, sering memanfaatkan 
waktu luang untuk memenuhi hobinya itu 
secara sembunyi-sembunyi. 

Kwee Tek Hoay

SASTRAWAN TRIDARMA
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Beranjak dewasa, Kwee Tek Hoay memu-
lai karirnya sebagai seorang wartawan. Awalnya 
ia menjadi anggota redaksi majalah surat kabar 
Ho Po dan Li Po yang bertempat kota kelahiran-
nya, Bogor. Setelah itu Ia hijrah ke Batavia (Ja-
karta) dan bekerja di majalah Sin Po. 

Pada tahun 1926, berbekal pengalamannya 
sebagai kuli tinta di berbagai media, Kwee Tek 
Hoay memberanikan diri membuat majalahnya 
sendiri yang diberi nama Panorama. Majalah 
itu dimanfaatkannya untuk mengaspirasikan 
pandangan politiknya yang kerap dianggap 
kontroversial oleh para pemimpin terbitan 
lain yang menjadi 
pesaingnya. Karena 
dianggap terlalu 
vokal, Ia pun diseret 
ke pengadilan. 
Namun hal itu 
tidak menciutkan 
nyalinya untuk 
terus menyuarakan 
kebenaran. Kwee Tek 
Hoay memahami 
benar resikonya 
sebagai wartawan.  
Kwee Tek Hoay 
bekerja keras 
m e m b e s a r k a n 
majalah yang diasuhnya. Selain sebagai 
penulis, Ia juga mengurus distribusi dan 
periklanan. Lima tahun berselang, yakni pada 
1931, Panorama berganti pemilik setelah Kwee 
Tek Hoay menjualnya kepada Phoa Liong Gie. 
Namun tak berarti karirnya sebagai wartawan 
terhenti. Menulis bagi Kwee Tek Hoay bukan 
hanya sebagai alat untuk mencari nafkah tapi 
juga panggilan hati. Maka dari itu, ia pun 
kembali menerbitkan berbagai majalah mulai 
dari yang cakupan bidangnya umum (Mustika 
Panorama), sastra (Mustika Romans), hingga 
yang sifatnya keagamaan (Mustika Darma dan 
Sam Kauw Gwat Po). 

Di majalah sastra terbitannya, Mustika 
Romans, Ia banyak mengungkapkan 
keterlibatannya dalam politik. Karyanya yang 
paling terkenal berjudul “Asal Mulanya Timbul 
Pergerakan Tionghoa di Indonesia”. Karya 

tulis yang bercerita tentang sejarah dan latar 
belakang berdirinya perkumpulan Tiong Hoa 
Hwee Koan (THHK) itu dimuat secara berseri 
mulai Agustus 1936 hingga Januari 1939 
dan diterjemahkan oleh sinolog terkemuka 
Lea Williams ke dalam bahasa Inggris lalu 
diterbitkan oleh Cornell University Modern 
Indonesia Project dengan judul ‘The Origin of 
the Modern Chinese Movement in Indonesia’ 
pada 1969. 

Kwee Tek Hoay dikenal sebagai penulis 
dengan wawasan yang sangat luas. Selain 
cakap menuangkan gagasannya dalam bidang 

politik, Ia juga 
apik menuliskan 
p e m i k i r a n n y a 
m e n g e n a i 
pendidikan, yang 
dituangkan dalam 
buku “Rumah 
Sekolah Yang 
Saya Impikan”. 
Dalam buku itu, 
Kwee Tek Hoay 
m e n i t i k b e r a t k a n 
pendidikan pada 
kebudayaan leluhur, 
kesenian, musik, 
dan peranan praktik 

dalam pelajaran. Bagi Kwee Tek Hoay, praktik 
jauh lebih penting daripada teori. Dengan 
mempraktikkan apa yang telah dipelajarinya, 
seorang murid menurutnya akan lebih mudah 
meresapi, kemudian mengamalkannya di 
kemudian hari. 

Pendidikan untuk kaum perempuan, 
juga mendapat perhatiannya. Perempuan 
di masa itu belum memperoleh kesempatan 
mendapatkan pendidikan. Perempuan masih 
dibelenggu dengan norma dan aturan yang 
menempatkan posisi mereka di bawah pria. 
Tidak boleh bersekolah, menjalani masa 
pingitan, hanya berkutat dengan pekerjaan 
rumah tangga, hingga seorang laki-laki datang 
melamar mereka. Untuk hal yang paling 
pribadi seperti itu saja, mereka tak diberi 
kesempatan untuk memilih, semua bergantung 
pada keputusan orangtua. 
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Konon Ia lebih mendalami 
agama setelah diramalkan 

akan meninggal pada 
tahun 1949 di usia 64 

tahun. Sejak saat itu, Ia 
bekerja tanpa lelah demi 
menuntaskan tugasnya 

sebelum ajal menjemput. 
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Dengan pola seperti itu, Kwee Tek Hoay 
merasa sangat prihatin. Karena para gadis itu 
kelak akan melahirkan generasi penerus namun 
memiliki ilmu yang terbatas untuk mengemban 
tanggung jawab sebagai seorang Ibu yang 
mendidik anak-anaknya. Sebagai wadah 
bagi kaum perempuan dalam menuangkan 
kreativitasnya terutama dalam bidang tulis 
menulis, Kwee Tek Hoay kemudian membuat 
rubrik “Halaman Perempuan.” Sesuai dengan 
namanya, rubrik tersebut ditujukan khusus 
bagi perempuan, mereka akan diberikan 
bimbingan untuk mengembangkan bakatnya. 
Rubrik itu semakin hari semakin berkembang 
seiring bertambahnya jumlah penyair 
wanita yang memuat karyanya. Animo juga 
berdatangan dari luar Jawa. Kwee Tek Hoay 
pun menyarankan mereka untuk membentuk 
organisasi penyair perempuan. Itulah 
sejarah awal berdirinya “Orgaan Persatuan 
Journaliste”. Sejak saat itu, mereka mulai 
mendapat kesempatan untuk mengembangkan 
kemampuan dengan bekerja sebagai wartawan 
di berbagai harian seperti Sin Po, Keng Po, dan 
Star Weekly. Keberhasilan mereka tak terlepas 
dari tangan dingin seorang Kwee Tek Hoay 
yang peduli terhadap perubahan nasib kaum 
hawa dengan mendidik mereka agar menjadi 
orang terpelajar dan berpikiran modern. 

Meskipun karirnya sebagai wartawan 
sudah cukup bagus, kesuksesan besar baru 
diraihnya sebagai penulis novel dan drama. 
Cerita drama yang pertama kali ditulisnya 
berjudul “Allah yang Palsu.” Cerita yang ditulis 
pada tahun 1919 itu ditujukan untuk mengecam 
orang yang gila harta, termasuk orang yang 
menikah demi kekayaan dan mereka yang 
gemar mengundi peruntungannya di meja 
judi. Sejak itu, Kwee Tek Hoay semakin rajin 
menelurkan karya-karyanya. 

Untuk drama ciptaannya yang berjudul 
Korbannya Yi Yong Toan, dibuat pada tahun 
1928. Drama enam babak itu mengkritik 
pengumpulan pemuda yang dikirim ke 
Tiongkok untuk menjadi tentara melawan 
Jepang. Drama ini kemudian dipentaskan 
dimana Ia membimbing sendiri para pemain. 
Pengalaman, cerita menarik, serta suka 

duka para pemain kemudian dimuat dalam 
buku berjudul "Penghidupan Seorang Sri 
Panggung". Terbitnya buku itu dimaksudkan 
untuk memperbaiki citra para pemain teater 
yang pada masa itu disamakan dengan pelacur.  
Karya-karyanya juga banyak terinspirasi 
dari kisah nyata, seperti dari peristiwa 
pemberontakan PKI terhadap pemerintah 
Belanda yang dituangkan dalam cerita berjudul 
Drama di Boven Digul. Drama di Boven Digoel 
berkisah tentang kehidupan seorang pemimpin 
PKI dan putrinya. Lewat karya ini, Ia berhasil 
membuat cerita yang memukau dan realistis 
namun sarat dengan nilai kebatinan. Awalnya, 
cerita ini dimuat secara berseri dalam majalah 
Panorama, kemudian dicetak dalam bentuk 
buku karena respon yang positif dari pembaca. 

Peristiwa alam seperti bencana juga 
memberikannya ide dalam menulis, seperti 
Drama dari merapi, novel yang berkisah 
seputar meletusnya gunung merapi tahun 
1930. Karyanya yang sejenis adalah Drama 
dari Krakatau. Bedanya, novel yang bercerita 
tentang peristiwa meletusnya Gunung 
Krakatau ini turut diilhami dari novel The Last 
Days of Pompei yang memuat kisah meletusnya 
Gunung Vesuvius di Itali. Baik Drama dari 
merapi maupun Drama dari Krakatau sama-
sama dikaitkan dengan reinkarnasi, suatu 
konsep ajaran Buddha yang mempercayai 
kehidupan kembali manusia setelah meninggal.  
Penyair yang rajin menulis catatan harian 
ini juga dikenal sebagai sosok yang religius. 
Kemampuan menulisnya digunakan untuk 
menerjemahkan buku-buku agama terkenal, 
seperti Rubayat Omar Khayyam, Hikayat Khong 
Hu Cu, Agama Buddha di Jawa pada Zaman 
Kuno, Bhagawad Gita, Keterangan Ringkas 
tentang Agama Islam, dan lain sebagainya.  
Perkembangan zaman yang mempengaruhi 
masyarakat peranakan Tionghoa membuat 
mereka mengalami krisis identitas kebudayaan 
dan agama. Kwee Tek Hoay kemudian berusaha 
mengembalikan kebudayaan leluhurnya 
dengan menulis tentang “Agama Tionghoa” 
yang merupakan gabungan dari tiga agama 
yakni Konfusianisme, Buddisme, dan Daoisme 
(Taoisme). Pemikirannya tentang tiga agama 
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itu kemudian dimuat dalam majalah Sam Kauw 
Gwat Po. 

Sebagai akibat dari perkembangan zaman 
kala itu, banyak dari peranakan Tionghoa yang 
menjadi pemeluk Kristen. Kritikan pedasnya 
kepada mereka yang berpindah keyakinan itu 
dituangkan dalam sebentuk novel berjudul 
Pengalaman sebuah Bunga Anyelir. Hal itu 
sangat Ia sayangkan karena mereka tak hanya 
meninggalkan agama tapi juga kebudayaan 
orang Tionghoa. Misalnya dengan membuang 
meja abu yang sering disalahartikan sebagai 
sarana untuk memuja dewa-dewi. 

Novel yang terakhir Ia tulis berjudul 
Itu Nona yang Bertopeng Biru. Novel yang 
dimuat secara berseri di majalah Mustika 
Roman mulai dari tahun 1940 hingga 1941 itu 
bercerita tentang seseorang yang tak mau lagi 
merayakan Cap Go Meh yang merupakan hari 
raya Tionghoa. 

Pasca Perang Dunia II, ia lebih banyak 
menulis buku filsafat dan agama baik 
terjemahan maupun karya asli. Sesudah 
itu, Ia lebih banyak berkutat pada kegiatan 
keagamaan terutama Buddha Tridarma, yang 
menurutnya adalah agama Tionghoa murni 
yang terdiri atas Konghucu, Lao Tse (Tao), dan 
Buddha. Beragam pembaruan pun dilakukan 
untuk menarik minat calon penganut. Mulai 
dari merubah tata cara peribadatan dengan 
mengadakan kebaktian hingga menyanyikan 
lagu di sela-sela acara ibadah. 

Seiring bertambanya usia, Kwee Tek 
Hoay menyadari bahwa dirinya semakin dekat 
dengan kematian. Ia pun aktif di perkumpulan 
kematian Sham San Bumi yang bertujuan ingin 
menerapkan tradisi Buddhis di Indonesia 
yang padat penduduknya yaitu mengkremasi 
jenazah untuk menghemat tanah. Pendirian 
Krematorium di Pluit Muara Karang adalah 
hasil gagasannya. 

Pada 4 Juli 1951, Kwee Tek Hoay 
menghembuskan nafas terakhir setelah 
dianiaya perampok yang menyatroni 
rumahnya. Ia sekaligus menjadi orang 
pertama yang dikremasi di krematorium 
yang didirikan atas insiatifnya itu. Keesokan 
harinya, abu sastrawan besar peranakan 

Tionghoa itu ditaburkan di Teluk Jakarta. (red) Karya-karyanya :
Drama
•	Korbannja Kong Ek (1926)
•	Plesiran hari Minggoe (1927)
•	Korbannya Yi Yung Toan (1928)
•	The ordeal of general Chiang Kai Shek (1929)
•	Mait Hidoep (1931)
•	Pentjoeri (1935)
•	Bingkisan taoen baroe (1935)
•	Barang perhiasan jang paling berharga            
(1936)
•	Bidji Lada (1936)

Novel
•	Boenga Roos dari Tjikembang (1927) Pernah 
dibuatkan film dua kali pada tahun 1931 oleh 
Wong Brothers, dan 1976 oleh Fred Young.
•	Drama dari Krakatau (1928)
•	Drama di Boven Digoel (1938).
•	Nonton Capgome (1930)
•	Zonder Lentera (1930)
•	Penghidoepannja satoe sri panggung (1931)
•	Drama dari Merapi (1931)
•	Soemangetnja boenga tjempaka (1932)
•	Pendekar dari Chapei (1932)
•	Bajangan dari Kehidoepan jang laloe (1932) 
diterbitkan dalam majalah Moestika Romans, 
belum dibukukan.
•	Pengalamannja satoe boenga anjelir (1938)
•	Asepnja Hio dan kajoe garoe (1940)
•	Lelakonnja boekoe (1940)
•	 Itoe nona jang bertopeng biroe (1942)
Keagamaan
•	Buddha Gautama (1931-1933)
•	Sembahjang dan meditatie (1932)
•	Omong-omong tentang agama Budha (1935)

Sosial Politik
•	Atsal Moelahnja Timboel Pergerakan 
Tionghoa yang modern di Indonesia (1936-
1937) diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 
oleh Lea Williams, The Origins of the Modern 
Chinese Movement in Indonesia (Southeast 
Asia Program, Cornell University, 1969)
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Mungkin bagi Anda yang bukan 
warga Makassar atau belum pernah ke 
Makassar, asing dengan nama. Benteng 
Ujung Pandang yang biasa disebut juga 
Fort Rotterdam, terletak di wilayah 
Ujung Pandang tepatnya di pinggir pantai 
pertengahan jalan Ujung Pandang yang 
membujur dari Utara ke Selatan Kota 
Makassar.

Nama asli benteng ini bukanlah 
Fort Rotterdam, tetapi Benteng Ujung 
Pandang. Orang Gowa-Makassar juga 
biasa menyebutnya Benteng Panyyua 
yang merupakan markas pasukan katak 
Kerajaan Gowa. 

Nama Fort Rotterdam diberikan 
oleh Belanda ketika menempati benteng 
tersebut setelah memenangi perang 
yang berakhir dengan penandatanganan 
perjanjian Boengaya 18 November 1667. 
Nama tersebut merupakan penghargaan 

BENTENG SEJARAH
MENJELAJAH

untuk Cornelis Speelman pemimpin 
perang di Makassar. Rotterdam adalah 
kota kelahiran Cornelis di Negeri Belanda. 
Benteng ini kemudian digunakan oleh 
Belanda sebagai tempat penampungan 
rempah-rempah di Indonesia bagian 
timur.

Benteng Ujung Pandang dibangun 
oleh Raja Gowa IX, Daeng Matanre 
Karaeng Tumaparisi Kallonna dan 
diselesaikan oleh Putranya Raja Gowa 
X, I Manriwaau Daeng Bonto Karaeng 
Lakiyung Tunipallangga Ulaweng pada 
1545 M, dengan arsitektur benteng gaya 
Portugis. Di dalam benteng terdapat 
bangunan lain khas tradisional, namun 
saat dikuasai Belanda, bangunan 
tradisonal Makassar diganti dengan 
bangunan gaya Gotik atau Eropa abad 17.

Jika dilihat dari atas, Benteng Ujung 
Pandang ini menyerupai seekor penyu . 
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BENTENG SEJARAH
Memiliki 5 sudut yang disebut Bastion, 
yaitu Bastion Bone (menempati bagian 
kepala), Bastion Bacan (kaki kiri depan), 
Bastion Buton (kaki kanan depan) Bastion 
Mandarsyah (kaki kanan belakang) dan 
Bastion Amboina (kaki kiri belakang). 
Tinggi dinding benteng bervariasi antara 
5 meter sampai 7 meter dengan ketebalan 
rata-rata 2 meter.

Sebagian besar gedung benteng ini 
masih utuh. Kini, Fort Rotterdam menjadi 
tempat wisata yang ramai dikunjungi baik 
wisatawan domestik maupun wisatawan 
mancanegara. Terutama di hari libur, 
selalu ada rombongan pengunjung dari 
instansi-instansi atau sekolah-sekolah. 
Pada pagi atau sore hari, benteng ini 
dipenuhi anak-anak muda yang berkumpul 
menikmati suasana benteng. 

Tidak ada patokan harga tiket masuk, 
Anda hanya perlu mengisi buku absen 
dan memberikan uang suka rela. Fort 
Rotterdam mudah dijangkau karena 
ada angkutan umum yang melintasinya 
dengan tarif jauh-dekat Rp3000,00. Fort 
Rotterdam dibuka untuk umum mulai 
pukul 7.30 sampai dengan 18.00 WITA. 

Selain Anda bisa melihat benteng 
peninggalan kekuasaan lama, di komplek 
Benteng Ujung Pandang ini Anda juga bisa 
melihat koleksi barang-barang bersejarah 
kebesaran Makassar dan daerah lainnya 
yang ada di Sulawesi Selatan di museum La 
Galigo. Museum La Galigo ditempatkan di 
dua bangunan benteng, sisi kanan dan sisi 
kiri atau gedung D, I, dan M. (NFt)
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Gadis yang Pantang Menyerah 
Gadis yang terlahir dari keluarga 

sederhana, pasangan Deddy Darwis Mailissa 
seorang perajin kaligrafi dan Nurul Idawaty 
seorang ibu rumah tangga ini, merupakan putri 
ketiga (bungsu). Gayatri mulai mempelajari 
bahasa asing sejak usia 10 tahun. Kemampuan 
bahasa Inggris yang pertama kali dikuasainya 
itu bukan karena kursus, melainkan Gayatri 
belajar secara otodidak. Gayatri sadar bahwa 
keadaan keluarganya yang sederhana tidak 
memungkinkan dia untuk mendapatkan 
kursus bahasa asing yang dia inginkan. Tak 
ada sesuatu yang tidak bisa diraih asal kita 
berusaha dan bekerja keras. Itulah prinsip 
Gayatri menuju kesuksesannya. 

Kegemarannya menonton 
film kartun di televisi yang 
mengawali gaya belajar 
bahasa Inggris. Rasa 
penasaran pada arti 
bahasa Inggris 
dalam film yang 
d i t o n t o n n y a , 
membuat Gayatri 
m e m b u k a 
kamus setiap 
kali menonton, 
m e n e r j e m a h k a n , 
menghafalkan serta 
mengucapkannya. 

Tak hanya film, Gayatri 
belajar bahasa asing juga dari 
lagu-lagu berbahasa asing yang 
dia dengarkan, serta buku-buku yang dia 
baca. Gayatri memiliki kebiasaan unik saat 
belajar bahasa asing yakni dengan berbicara 
di depan cermin. Hal itu, dia lakukan guna 
memperlancar kemampuannya berbahasa 
dan berekspresi. Karena itu dianggap sebagai 
proses membelajaran dirinya. Tak pelak, 
karena kepintarannya itu Gayatri pun di sebut 
sebagai perpustakaan berjalan. 

Hingga duduk di bangku SMA, Gayatri 
sudah menguasai dan fasih mengucapkan 14 
bahasa asing dengan baik, diantaranya, bahasa 
Inggris, Italia, Spanyol, Belanda, Mandarin, 

Arab, Jerman, Perancis, Korea, Jepang, India, 
dan Rusia,. Tak hanya mempunyai kemampuan 
linguistik, Gayatri juga berprestasi di bidang 
lain baik di sekolah maupun di luar sekolah. 
Di waktu luangnya, Gayatri aktif sebagai 
instruktur teater, penyiar radio, penerjemah 
bahasa, bahkan menulis karya sastra serta 
membaca puisi. Gayatri juga lihai bermain 
biola. 

Duta Anak ASEAN Bergelar Doctor
Gayatri yang masih tercatat sebagai siswi 

kelas 2 SMA Siwalima Maluku ini berkeinginan 
menjadi seorang diplomat termuda di 
Indonesia.

Debut prestasi internasional Gayatri 
dimulai ketika dia meraih medali 

perunggu dalam Olimpiade 
Sains Astronomi 2012. 

Kemudian Gayatri 
lolos seleksi untuk 

menjadi duta anak 
tingkat nasional, 
mengalahkan ribuan 
anak lainnya. Gayatri 
masuk sebagai 10 
besar yang akan 
mewakili Indonesia 

menjadi Duta ASEAN 
untuk anak tahun 

2012-2013. Setelah 
menjalani tes kemampuan 

intelektual, akhirnya Gayatri 
terpilih jadi delegasi Indonesia ke 

tingkat Asean dan mengikuti Convention 
on the Right of the Child (CRC) atau Konvensi 
Hak-hak Anak tingkat ASEAN di Thailand. 
Dalam forum tersebut Gayatri juga diberikan 
kepercayaan sebagai penerjemah dalam forum 
itu. Berkat penguasaannya dalam bidang 
bahasa itulah, Gayatri dijuluki sebagai "Doktor 
Cilik" dari Indonesia. 

Setahun kemudian, pada 2013 Gayatri 
menjadi delegasi tunggal (anak) Indonesia 
dalam konferensi ASIA-Pasifik di Nepal. 
Dalam konferensi tersebut, Gayatri kerap 
mempresentasikan isu-isu dan solusi terkait 
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"Menurut sahabat Gayatri 
saat di bangku SMP, Gayatri 
kerap kali dibully oleh teman-

temannya. Gayatri yang miskin 
kerapkali dilarang berteman 
dengan teman yang golongan 
kaya. Tapi Gayatri tidak sakit 

hati, bahkan saat teman-
temannya kerap meminta 

Gayatri mengerjakan tugas 
mereka, dengan senang hati 

Gayatri melakukannya." 
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permasalahan anak. Pada bulan Maret 2014, 
Gayatri juga dianugerahi gelar Young Hero 
Award 2014 dari Kick Andy di Metro tv.

Karena kemampuan dan kecerdasannya 
dengan berbagai prestasi yang diraihnya, 
Gayatri mendapat banyak tawaran beasiswa 
belajar di luar negeri. Dia juga mendapat 
berbagai tawaran untuk bekerja di beberapa 
organisasi dunia termasuk PBB. Namun 
Gayatri belum mengambil satu pun kesempatan 
tersebut karena dia sedang melakukan tes 
di Universitas di Jakarta untuk bisa masuk 
ke jurusan Hubungan Internasional dan 
mewujudkan impiannya untuk menjadi Duta 
Besar. 

  ***
Saat Gayatri sakit, dia sedang berada 

di Jakarta, sekembalinya dari Rusia untuk 
menghadiri undangan sebagai narasumber. 
Di Jakarta, Gayatri sedianya akan menghadiri 
upacara pelantikan presiden dan wakil 
presiden Indonesia yang ke 7, Ir. Joko Widodo 
dan Muhammad Yusuf Kalla, pada tanggl 20 
Oktober 2014 lalu. Tetapi rencana tersebut 
gagal karena Gayatri sakit dan harus dirawat di 
rumah sakit. 

Gayatri menguasai 14 bahasa asing. Dia 
masuk kategori Polygot, yakni seseorang yang 
menguasai lebih dari 4 bahasa. Di Indonesia, 
khususnya anak-anak dan remaja, Gayatri 
adalah satu-satunya anak yang memiliki 
kemampuan itu. Keberadaan Gayatri dapat 
disandingkan dengan anak Polygot lainnya 
semisal Tim Downer yang menguasai 23 
bahasa. Ada satu petikan kata-kata Gayatri 
yang sangat terkesan, “Tidaklah penting siapa 
kita, tapi yang terpenting adalah apa yang bisa 
kita lakukan untuk menunjukkan apa yang 
mampu kita perbuat”. 

Sudah sepatutnya Indonesia bangga 
pernah memiliki seorang Gayatri Wailissa, 
yang membawa nama harum Indonesia di 
dunia internasional. Kini, kita menunggu 
Gayatri-Gayatri baru yang akan bermunculan. 
Apakah salah satu nya itu kamu…? 

Sahabat Nuansa, berjuang menggapai 
dunia tanpa harus bergantung pada keadaan. 
Sebab tidak ada yang bisa menolong kita untuk 
maju selain diri kita sendiri. (If)

Prestasi Gayatri:

1. Juara 1 Kompetisi Cerita rakyat 2006 
2. Juara Bertutur Kanak-kanak 2007 
3. Juara 2 Lomba CERPEN Nasional 2008 
4. Juara 1 dalam lomba cipta puisi 2009 
5. Juara 3 Lomba Baca Puisi Provinsi 2009 
6. Juara 1 debat konsep pembangunan daerah 
2010 
7. Juara 2 karya tarian kreasi baru 2010 
8. Juara Peragaan Busana Fashion Putri 
Daerah 2011 
9. Nominasi 3 besar Icon Busana Nasional 
2011 
10. Juara 1 lomba Pidato dalam hari Anak 
Nasional 2011 
11. Juara 2 lomba karyai ilmiah Sains Terapan 
2012 
12. Juara Medali Perunggu Olimpiade SAINS 
Astronomi 2012 
13. Juara karya tulis Sastra Nasional 2012
14. Juara 1 Lomba Pidato Remaja Hari 
Kebangkitan Nasional 2012 
15. Juara esay Nasional “Hari Perdamaian 
Dunia” 2012 Kegiatan 

Organisasi/Kegiatan 

1. Pimpinan Redaksi Majalah Anak (Suara 
Anak Maluku) 
2. Pengurus Forum Anak Maluku 
3. Ketua Forum Perdamaian (KAPATA DAMAI)
4. Penerjemah Bahasa 
5. Pramuwisata 
6. Penulis Sastra (Puisi, Prosa, Novel) 
7. Instruktur Klub Teater 
8. Penyiar Radio Swasta-Siaran Anak 
9. Reporter/Presenter/Host - Icon Clip Flim 
Documenter 

(Dari berbagai sumber)
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Phopho Hidayat 

Andaikan di balik kaca kubisa memandangmu…
Pandangan menembus batas transparan.

Menatap jauh ke arah yang tak bertujuan.

Sebuah sinar membias ke peraduan.
Ruang sempit tak bergeming 

dari diamnya raga yang sendirian.

Harapanku meminta,
menembus ruang pembatas kaca.

Jika nanti raga tak mampu menahan dera.

Mungkin jiwa tersungkur dalam buaian membawa luka.
Debar hati inginkan rasa tuk dibelai.

Agar diam bertukar indah 
dari sapaan jiwa yang gemulai.

Mencoba menggenggam sinar yang jatuh menerpa diri.
Tapi batasan mata hanya menangkap bayangan maya.

Andai di balik kaca kudapat melihatmu.
Mungkin rindu tak kan tertahan sesakkan dada.

Batasku Dengan Dirimu
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CIPTA
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NALURI
Davian Putra

Langit terpampang membentang
kala kuhayati hidup ini
pelangi tergores luka

… ketika kulangkahkan kaki
Sejenak…

Kuhampiri hidup tak bertepi
kugapai tongkat naluri

dalam kegelapan
… pekat …

Makna hidup hanya khayal
tak mampu diperjuangkan

Kucari tongkat naluri
diantara manusia penganggu
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Aku menatap kidung-kidungmu

senja pun mengiringi perjalananku

detik-detik lamunan mulai memerah

… di antara garis-garis senja yang membias

Angan-anganku semakin rapuh

hari-hari pun tak kunjung padam

lenteraku remang-remang

di antara cemara-cemara 

yang mengayun-ayun…

Rasa rinduku kian membara

… di atas cakrawala yang membisu

SENJA YANG HILANG
Ifa Yustiani
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Doa 
Memberkati hati kecil ini, jiwa putih ini 

telah memenangkan ciuman surga bagi bumi kita. 
Dia mencintai cahaya matahari, dia mencintai 

dan melihatnya wajah ibu. 
Dia tidak belajar untuk membenci debu, 

dan berminat setelah emas. 
Genggam dia untuk jantungmu 

dan memberkatinya. 
Dia telah datang ke negeri ini 

menempuh seratus jalan lintas.
Aku tidak tahu bagaimana dia memilihmu 
dari orang-orang yang datang ke pintumu, 

dan memegang tanganmu 
demi meminta jalan. 

Ia akan mengikutimu, tertawa dan berbicara, 
dan tak ada keraguan dalam hatinya. 

Jauhkan kepercayaannya, memimpin lurus 
dan memberkatinya. Meletakkan tangannya 

di kepalanya, dan berdoa 
bahwa meskipun gelombang di bawah mengancam, 

namun napas dari atas dapat datang 
dan mengisi layar, dan menghembusnya 

ke surga perdamaian. 
Lupakan dia jika kau tidak tergesa, 

dan biarkan dia datang ke hati 
dan memberkati. 
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Rabindranath Tagore dilahirkan pada tahun 1861 di Calcuta, India. Berasal dari 
keluarga yang berkecukupan dan mencintai seni, membuat Tagore kecil akrab 
dengan sajak-sajak penyair India dan Persia. Pengalaman apresiasinya itu bukannya 
tidak membawa pengaruh pada karya-karyanya kemudian. Konon, Tagore banyak 
terpengaruh Hafiz, penyair sufi (Persia) abad ke-14. 

Rabindranath Tagore adalah tokoh terkemuka, sastrawan, filsuf, penyair, seniman, dan 
pelukis. Karya-karya Tagore telah terpublikasi di berbagai belahan dunia. Kontribusi 
nyata Rabindranath Tagore dalam dunia kesusastraan meliputi 50 drama, 100 
kumpulan puisi, 40 kumpulan cerpen dan roman, serta sejumlah buku esai dan filsafat. 
Gitanyali adalah salah satu kumpulan puisinya yang dianggap sebagai karya puncak 
kepenyairannya. Tahun 1913, Tagore menerima hadiah Nobel untuk kesusastraan 
(Nobel Award of Literature).  Tahun 1915 menerima gelar kebangsawanan sir dari 
kerajaan Inggris. Tagore meninggal tahun 1941.

Sekelumit tentang 
Rabindranath Tagore
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Sarah sengaja memasang 
muka cemberut, biarpun Mas 
Reno berulang kali menggodanya, 
bahkan melontarkan candaan yang 
membuat Ayah— yang sedang 
fokus menyetir— mau tak mau 
tertawa. Bahkan Bunda—yang 
terlihat lebih diam daripada 
biasanya— ikut memaksakan 
senyuman.

“Ketawa dong, Sar...?” 
ganggu Mas Reno.

Sarah diam saja. Tidak 
menanggapi. 

Mas Reno menghela 
napas, tangannya lalu melayang 
ke arah kepala Sarah, berniat 
mengacak rambut adiknya itu, 
seperti biasa. 

“Hargai sedikit orang yang 
berusaha melucu,” katanya 
gemas.

Tapi Sarah mengelak, hingga 
Mas Reno cuma bisa menangkap 
udara.

“Nggak lucu begitu,” cibir 
adiknya itu. 

Hanya itu. Sarah tidak mau 

WAKTU YANG 
TERSISA
oleh Nuniek
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bicara lagi. Dia bahkan sengaja mengubah 
posisi tubuhnya, setengah membelakangi Mas 
Reno yang duduk di sampingnya. Matanya 
kembali melayang keluar jendela.

Memperhatikan pemandangan sepanjang 
jalan yang berubah-ubah dari bebukitan 
kecoklatan, rerimbunan perdu teh, pepohonan 
karet yang menjulang rapat hingga nyaris 
menyerupai hutan kecil, sampai akhirnya 
hamparan sawah dengan teraseringnya yang 
berundak, rasanya itu lebih baik daripada 
menghadapi badut pengkhotbah seperti Mas 
Reno!

Dari sudut matanya, Sarah bisa 
menangkap pandangan Mas Reno yang kecut. 
Sarah tahu, tindakannya mengecewakan kakak 
semata wayangnya itu. Tapi bagaimana lagi, 
Sarah sendiri merasa tidak bisa berdamai 
dengan hatinya saat ini. Jadi bagaimana bisa dia 
diharapkan menyenangkan orang lain, sedang 
dirinya saja, kalau bisa, ingin mengamuk saat 
ini.

Sarah memejamkan matanya dan menarik 
napas pelan-pelan, berusaha meredakan 
emosinya yang meloncat lagi. Apalagi ketika 
ingatannya melayang kepada teman-temannya 
dan liburannya yang batal. 

Padahal semua sudah dipersiapkan jauh-
jauh hari, bahkan demi pergi bersama Nina 
dan Mita, Sarah rela menabung semua uang 
jajannya selama beberapa bulan ini di celengan 
transparan berbentuk kodok hijau. Dan setiap 
malam dengan gembira dia melingkari satu 
tanggal lagi di kalender meja belajarnya. 

Semakin dekat ke tanggal rencana mereka, 
semakin dia tak sabar untuk pergi liburan 
bersama, memanfaatkan akhir minggu yang 
bertambah dengan tanggalan merah. Apalagi 
saat mendengar kalau Ares juga akan ikut pergi 
untuk mengawal mereka. Sarah benar-benar 
berharap waktu cepat berlalu hingga dia bisa 
bertemu kakak Nina itu. 

Akan tetapi, semuanya berantakan 
pagi ini. Dimulai dengan telpon yang Mama 
terima pagi-pagi, lalu ketukan beruntun di 
pintu kamarnya yang menyuruhnya bangun 
cepat dan bersiap-siap, sementara Papa tak 
sabaran menunggu di mobil yang terburu-buru 

dipanaskan, sebelum mereka semua melaju 
meninggalkan kota... menuju rumah Nenek.

     *
“Ayo, turun!” Mas Reno mengulurkan 

tangannya. 
Sarah menoleh dari jendela. Saking 

asyiknya melamun, dia tak sadar mereka sudah 
sampai.

Dengan enggan, Sarah menyambut uluran 
tangan kakaknya itu dan membiarkan Mas 
Reno membantunya keluar. Begitu menjejak 
tanah, Sarah menyadari mereka berada di 
parkiran yang cukup luas. Ini bukan rumah 
Nenek!

“Kita di rumah sakit.” Sarah memandang 
Mas Reno seolah mengerti kerut di kening 
Sarah. 

“Ya, sakit Nenek parah. Semalam Nenek 
jatuh tak sadarkan diri dan Paman buru-
buru melarikan Nenek ke rumah sakit dan 
menelpon Mama,” jelas Mas Reno lagi dengan 
suara tersendat. “Mama... Mama takut ini 
kesempatan terakhir kita bertemu Nenek.”

Sarah tercekat. perasaan bersalah 
menyelinap ke dalam hatinya. Sepanjang jalan 
tadi dia ngambek dan tidak mau bertanya, 
sementara Mama diam saja, kalut dengan 
pikirannya sendiri. Sarah mengira Nenek 
paling sakit biasa, hanya tak enak badan dan 
mereka akan menjenguknya di rumah Nenek. 
Bukannya dirawat di rumah sakit.

“Ayo!” Mas Reno menarik tangannya, 
bergegas menyusul orang tua mereka yang 
sudah jalan duluan menuju koridor panjang 
beratap genteng merah yang disangga tiang-
tiang kayu bercat putih dan berlantaikan ubin 
yang sama putihnya.

      
*

Nenek membuka matanya saat mereka tiba 
dan senyum tuanya langsung tercetak melihat 
kedatangan mereka. Tangannya terangkat 
dengan susah payah, sebelum melambai, 
isyarat bagi mereka untuk mendekat. Mama 
memeluk ibunya sambil menangis bahkan 
Papa tampak dengan susah payah menahan 
matanya yang berkaca-kaca. 

Mas Reno mencium tangan Nenek 
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sebelum memeluknya. Sarah terpekur, 
menanti gilirannya. Mengamati Nenek diam-
diam. Tubuh kurusnya yang ringkih, yang 
rasanya belum seringkih ini beberapa bulan 
lalu, saat Nenek bersikeras memaksa Paman 
mengantarnya mengunjungi mereka.

“Sarah....” Suara pelan Nenek 
membuyarkan lamunan Sarah. 

Sarah melihat tangan Nenek terkembang. 
Matanya yang lembut tersenyum menatap 
Sarah. Sarah merasa matanya menghangat. 
Tanpa menunggu lagi, dia bergegas memeluk 
Nenek.

“Maaf, Nek,” bisiknya.
“Hush! Maaf apa!” bisik Nenek di telinganya. 

“Nenek senang bisa melihat kamu lagi.”
“Ya...,” Sarah tercekat, “Sarah juga senang. 

Nenek, sembuh ya?”
Nenek mengangguk. Lalu menepuk 

pipinya pelan. 
“Jangan menangis!” kata Nenek lagi. 

“Nenek tak suka, seolah-olah Nenek akan 
mati saja. Janji pada Nenek, kalian tidak akan 
menangis, sekalipun Nenek meninggal.”

“Ibu!” Mama yang bersuara keras 

memperingatkan Nenek. 
Nenek menatap Mama dengan pandangan 

setengah menantang. “Kenapa? Karena aku 
bicara kematian? Kematian itu dekat karena 
kita semua akan mengalaminya, hanya tidak 
tahu kapan giliran kita.”

Mama menghela napas. Sarah tidak tahu, 
apakah Mama diam karena Mama merasa 
Nenek benar atau karena tidak ingin men-
gonfrontasi Nenek yang sedang sakit. Nenek 
lalu menatap Sarah lagi. 

“Sarah, Nenek berharap... kamu bisa 
menikmati hidupmu dan memanfaatkan 
waktumu sebaik-baiknya.”

Sarah mengangguk dengan air mata 
yang jatuh bercucuran, meskipun Nenek 
sudah melarangnya menangis. Saat itu, untuk 
pertama kalinya, Sarah tidak merasa menyesal 
tidak jadi ikut berlibur bersama sahabat-
sahabatnya dan Ares.

Sarah mengerti, menghabiskan waktu 
bersama Nenek dan keluarganya saat ini, 
adalah jauh lebih penting dibandingkan apa 
pun. Waktu tersisa milik Nenek, yang entah 
tinggal berapa lama lagi.

30 | Nuansa, No.2 Tahun 2014

(google.com)



| 31Nuansa, No.2 Tahun 2014

sherly melody 

Bahwa "dunia adalah milik berdua" tak 
lagi bisa dipungkiri bagi pasangan 
yang sedang kasmaran. Mata seperti 

buta, telinga seperti tuli, dan hati seperti 
membeku. Itulah yang sekarang tengah 
dirasakan Aira.

Aira sedang mabuk kepayang. 
Usianya belum genap 15 tahun. Masih 
menunggu dua bulan lagi untuk 
lulus, dari bangku SMP. Akan tetapi 
serangan cinta pertama bagai datang 
tak tepat waktu, saat seharusnya 
Aira mempersiapkan diri untuk 
ujian.

Yahh… ini memang kali 
pertama, Aira merasakan cinta. 
Definisinya adalah sebagai berikut: 
tidak enak makan, tidak nyenyak 
tidur, selalu ingin bertemu, lupa 
belajar, malas sekolah, rajin 
berbohong. Sungguh, itu bukan 
cinta, tetapi mabuk kepayang.

Sejak Bams memberinya 
pesan cinta melalui BBM, 
dunia Aira memang menjadi 
penuh warna, terang benderang 
seperti lampu disko. Meskipun 

tanpa asap rokok dan minuman, 
tetapi cukup memabukkan. 

Aira jadi lupa belajar, keasyikan 
melamunkan Bams. Aira malas 
sekolah, maunya ketemu Bams. 

Aira jadi rajin berbohong, kepada 
guru dan orangtuanya. Di sekolah, 

pamit pulang, dengan alasan sakit, 
atau jemput ibunya di bandara, atau 

lebih parah lagi, ibunya jatuh di kamar 

Senja 
di Taman Monas
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Bubur Ayam Cirebon, meskipun di Cirebon 
sangat jarang ada tukang bubur ayam. Ada 
es cendol yang mengaku-ngaku cabang dari 
Bandung. Ada mpek-mpek yang mengklaim 
dari Palembang dan tidak membuka cabang. 
Ada juga Sate Padang, Sate Madura. Ada bakso 
Pak Min, bakso Mas Ton, sampai bakso granat. 
Ada juga ketoprak, batagor, dan siomay. 

Sepiring siomay, semakin mempererat 
ikatan mereka. Sebelum siomay sepiring 
berdua itu habis, tiba-tiba terjadi hiruk pikuk. 
Gerobak-gerobak jualan tak lagi berbaris dan 
berjajar rapi. Seolah-olah sebuah sirkuit, semua 
berlomba untuk menjadi yang paling depan. 
Suara sirene mobil petugas trantib bersama 
Satpol PP-lah, yang seolah-olah memberi aba-
aba dari belakang.

Sejenak Aira tercekat. Sedetik kemudian 
Aira tersadar, masih memegang piring siomay. 
Tetapi aghhh… tukang siomay itu melaju lebih 
cepat dengan sepedanya, daripada gerobak-
gerobak yang tunggang-langgang didorong 
penjualnya. Aira sadar, tak mungkin mengejar. 
dan mustahil pula untuk memanggil. Tukang 
siomay itu tidak akan kembali untuk mengambil 
piring hadiah detergen dan uang sepuluh ribu 
yang belum sempat dibayarkan. 

Aira termangu melihat wajah-wajah 
cemas mereka. Wajah lebam seorang bapak 
yang penuh kerut di wajahnya. Wajah tirus 
seorang ibu yang tulang-tulangnya kental 
tergambar. Wajah gadis yang mungkin 
seusianya ketakutan, keberatan mendorong 
gerobak minuman yang berisi kaleng-kaleng 
dan botol pecah-belah.

Aira seperti dihentak, direngut, 
dibangunkan dari mimpi. Ingat ibunya, yang 
sekian jam lalu ia bilang jatuh di kamar mandi. 
Bagaimana kalau ibunya benar-benar jatuh? 
Karena konon, setiap ucapan adalah doa. 
Lalu tetangganya memberitahu ke sekolah 
tetapi ternyata Aira tak ada di sekolahnya. 
Ingat ayahnya, yang meski tidak berjualan, 
juga sedang mencari nafkah untuk kebutuhan 

mandi. Di rumah, Aira pamit, ada pelajaran 
tambahan menjelang ujian, ada ekstrakulikuler, 
atau ada lomba antar sekolah. Padahal Aira 
pergi bertemu dengan Bams!

Seperti sore itu… 

Aira merasa bosan ‘kencan marathon’ dari 
mal ke mal, sore itu mereka menghabiskan 
waktu di Taman Monas. Tentu saja setelah 
berganti seragam, agar tak terjaring razia. 
Mereka duduk pada sebuah bangku, di bawah 
sebatang pohon yang kokoh memayungi 
mereka. Sore yang indah, buat mereka yang 
sedang kasmaran.

Tak hanya genggaman tangan yang 
menautkan hati mereka. Akan tetapi, sebuah 
earphone menyatukan mereka pada satu lagu 
yang sama, lagu cinta. Lagunya pun tidak stereo 
karena masing-masing hanya mendengar di 
satu telinga, Aira di telinga kanannya dan Bams 
di telinga kirinya. Akan tetapi, tetap saja indah, 
bagi mereka yang sedang kasmaran. 

Padahal, Aira baru saja berbohong kepada 
gurunya. “Maaf, Bu. Saya harus pulang. Ibu 
saya jatuh di kamar mandi dan sekarang dibawa 
ke rumah sakit. Saya harus segera menyusul ke 
sana.”

Tak sampai tiga menit setelah ijin didapat, 
Aira sudah di gerbang sekolah, di mana Bams 
menjemputnya dengan motor. Dua menit 
berikutnya, Aira menelepon ke rumah, “Ma, 
Aira pulang telat, ya, mau ada lomba paskibra. 
Jadi, jam latihannya ditambah.” Setengah 
jam kemudian, mereka sudah bergandengan 
tangan, berbagi nada cinta. 

Tak hanya lagu yang terdengar. Ada suara 
lain yang membuat Aira sedemikian cemasnya, 
“Bams, kamu lapar? Belum makan?”

“Kupikir, aku akan kenyang hanya dengan 
menatap wajahmuu…” tetapi Aira langsung 
menukas, “Ahh, gombal!”

Bagi orang yang sedang kasmaran, dunia 
adalah surga, itu juga benar! lihatlah, ada 
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hidupnya dan uang ujiannya! Uang 
wisudanya! Uang perpisahannya! Aira 
seperti ditampar, disadarkan.

“Antar aku pulang, Bams…” Aira 
berkata dingin.

“Hey, bukan salahmu, sayang. 
Mereka tidak akan rugi, kehilangan 
satu piring ini. Besok-besok juga mereka 
jualan lagi. Dan kita beruntung, Yang, 
tidak jadi mengeluarkan uang sementara 
perut sudah kenyang”.

Tiba-tiba, Aira seperti tidak 
mengenal Bams. Laki-laki yang sering 
mengobral kata sayang, tetapi ternyata 
sama sekali tanpa kasih sayang. Demi laki-
laki ini, dia tega membohongi gurunya, 
mengelabui ibunya dan mengkhianati 
tetesan keringat ayahnya .

“Aku bisa pulang sendiri.” Aira 
berdiri. “Dan mulai hari ini, kita tidak 
usah bertemu dulu”.

Bams mengernyit. “Kamu tidak 
perlu merasa bersalah seperti itu, Aira.”

“Tentu saja aku merasa bersalah, 
Bams. Kamu tidak mengajari aku 
kebaikan. Kamu membuatku menjadi 
penjahat buat keluargaku sendiri. Kalau 
aku biarkan, kamu akan buat hidupku 
makin berantakan. Padahal, aku mau 
ujian.”

“Jadi, kamu menyesal kenal aku?”
“Tidak. Akan tetapi senja ini 

mengajarkan, cinta tak harus menjadi 
buta. Ada banyak di sekeliling kita yang 
tak hanya perlu kita lihat, tetapi kita 
buat untuk menjadi lebih baik, dan 
kamu, bukan yang terbaik.”

Senja merayap turun. Semburatnya 
memerah. Aira bergegas untuk segera 
sampai di rumah, sebelum gelap, dan 
sebelum terlambat. Esok hari Aira bisa 
memulai hari, meski tanpa cinta Bams, 
dan tanpa kebohongan.
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Pembicara yang pertama adalah Yuli 
Nugrahani, seorang cerpenis dan penyair 
Lampung yang telah menerbitkan kumpulan 
puisi Pembatas Buku serta kumpulan cerpen 
Daun-Daun Hitam. Pembicara kedua adalah 
Kiai M. Faizi, penulis Madura yang menjadi 
pengasuh Pondok Pesantren Annoqoyah, 
Sawah Bajarin, Sumenep.

Kiai Ali Faruq, pengasuh Pondok 
Pesantren Tarbiyatul Banat sangat mendukung 
kegiatan ini, karena telah memberikan 
ruang untuk mengembangkan bakat para 
santrinya. “Komunitas Kampoeng Jerami telah 
memberikan peluang kepada santri-santri 
yang berada di pedalaman untuk berkarya, 
memberi informasi yang seputar dunia 
menulis kreatif kepada santri. Sehingga ruang 
diskusi dan pelatihan penulisan cerpen dan 

KOMUNITAS 

puisi ini merupakan jembatan bagi anak-anak 
untuk mengembangkan bakat diluar bidang 
keagamaan”.

Lebih lanjut, dikatakan oleh Kiai Ali Faruq 
bahwa pesantren juga menjadi wadah lahirnya 
penulis-penulis ternama di negeri ini. Dengan 
demikian peran pesantren dalam melestarikan 
bahasa tidak bisa diabaikan begitu saja. 

Sementara, Kiai Faizi menebarkan 
inspirasi awal dengan membahas buku 
kumpulan cerpen dan sketsa Daun-daun 
Hitam. Diungkapkan pula oleh Kiai Fizi, 
bagaimana kehidupan sehari-hari menjadi 
sesuatu yang menarik untuk didiskusikan jika 
sudah tertulis dalam bentuk sastra. 

Pelatihan dan pengenalan sastra 
di pesantren tersebut dipandu oleh Yuli 
Nugrahani dan juga pengasuh Komunitas 

Setelah sholat Jumat, lebih dari 40 remaja santri berkumpul di Aula 
Pesantren Tarbiyatul Banat, Moncek, Kecamatan Lenteng, Kabupaten 
Sumenep untuk  mengikuti pelatihan menulis kreatif, yang difasilitasi 

oleh Komunitas Kampoeng Jerami. Kegiatan ini menarik minat para santri 
karena menghadirkan dua orang penulis sebagai narasumbernya. 

MENEMANI REMAJA MENGENAL BAHASA DAN SASTRA
KAMPOENG JERAMI
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Kampoeng Jerami, Fendi Kachonk. Keaktivan 
para peserta sebagian besar tergabung dalam 
Sanggar Seka (Senandung Ekspresi Kalbu) 
dimana mereka belajar membaca dan menulis 
puisi yang membantu terbentuknya proses 
kreatif. 

       ***
Berawal dari kecintaan kepada dunia 

seni bahasa, berbekal cita-cita mendirikan 
wadah komunikasi serta wadah dalam 
mengembangkan minat dan bakat terhadap 
sastra, maka berdirilah Komunitas Kampoeng 
Jerami. 

Kampoeng Jerami pada awalnya 
bernama “Komunitas Pembebasan” lahir dari 
pemikiran seorang anak kampung, bernama 
Fendy. Berawal dari Kampoeng Jerami inilah, 
segala aktivitas yang berhubungan dengan 
pengembangan sastra dan bahasa, terus 
berkembang. Bahkan, Kampoeng Jerami 
menjadi wadah yang supel dan dinamis dalam 
pengembangan minat masyarakat, khususnya 
minat remaja terhadap bahasa dan sastra. 
Komunitas ini pun memberikan ruang belajar 
seluas-luasnya kepada seluruh anggotanya 
dan secara umum melakukan kegiatan diskusi, 
penelitian, dan pelatihan.

Tanggal 14 Agustus 2011, Kampoeng 
Jerami didirikan untuk mengedepankan proses 
belajar bersama, menjadikan semua orang itu 
guru dan alam semesta sekolahnya. Berbahagia 
dengan berkarya sampai membangun 
kreatifitas secara mandiri, misalnya dengan 
penerbitan buku antologi, kumpulan cerpen, 

kumpulan puisi, dengan pembiayaan 
secara gotong royong dari para anggotanya. 
Diharapkan, komunitas Kampoeng Jerami 
ini bisa menjadi rahim dari kelahiran buku-
buku, yang akan terus dikelola dan dipasarkan 
oleh para relawan dan anggotanya. Dengan 
begitu, komunitas Kampoeng Jerami telah 
menunaikan fungsinya sebagai teman bagi 
remaja untuk mengenal bahasa dan sastra, 
melalui pendampingan kreatif, pelatihan 
menulis sastra, sampai pada kegiatan diskusi.

“Komunitas Kampoeng Jerami memiliki 
kepedulian khusus di bidang penulisan kreatif 
dengan terjun langsung ke lembaga-lembaga 
pendidikan. Semoga komunitas Kampoeng 
Jerami terus memberikan pendampingan bagi 
setiap remaja untuk mengembangkan minat 
di bidang bahasa dan kesastraan”, kesan Kiai 
Ali Faruq menutup kegiatan pendampingan 
komunitas Kampoeng Jerami di pesantrennya.

***

Komunitas Kampoeng Jerami pada 
November 2013 pernah melakukan 
pelatihan serupa di SMPN 35 Bandung, 
dan Maret 2014 di Pondok Pesantren Bina 
Insan Al-Mawahib, Bandung. Selain itu juga 
mengadakan pelatihan untuk para siswa dan 
mahasiswa di beberapa kota di Indonesia. 
Modul pelatihan yang dilakukan selalu 
mengedepankan proses belajar bersama dan 
kelas estetik yang dilakukan dengan bentuk 
kerja sama antara Komunitas Kampoeng 
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Jerami dengan lembaga-lembaga pendidikan 
setempat. Dalam waktu dekat, Komunitas 
Kampoeng Jerami akan menerbitkan buku 
kumpulan puisi tentang Hak Asasi Manusia 
dengan judul Titik Temu, yang diisi oleh 
para penyair Indonesia dari berbagai kota 
dan menurut rencana akan diterbitkan tepat 
pada hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember 
2014. 

Komunitas Kampoeng Jerami ini juga 
memiliki agenda-agenda yang telah berjalan 
secara rutin. Agenda itu adalah sebagai berikut. 

1. Ulas Puisi rutin setengah bulan sekali.
2. PUTUTE (puisi satu tema) seminggu 

sekali.
3. Penerbitan Buku Antologi Kesaksian.
4. Penerbitan Buku Jurnal Anak-anak 

Bahasa.
5. Pelatihan Pengenalan Sastra di 

sekolah-sekolah dan masyarakat.
6. Penelitian dan hal-hal yang berkaitan 

dengan sosial dan budaya.
7. Serta mendorong lahirnya taman baca 

diberbagai daerah.

 Nah, Sahabat Nuansa, apa kalian juga 
ingin di dampingi oleh komunitas Kampoeng 
Jerami untuk belajar dan mengenal sastra? 
Atau, kalian ingin meniru semangat komunitas 
Kampoeng Jerami dalam mengembangkan 
bahasa dan sastra? Salam semangat sastra. 
(Red/Effendy)
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11Hobi
Yang Memuaskan

Sekaligus Menguntungkan

Jangan sepelekan hobi yang kalian miliki. Jika ditekuni dengan sungguh-sungguh hobi itu bisa 
menjadi lahan usaha. Terlebih, jika kita melakukan hobi tersebut dengan sentuhan inovasi 
yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Hobi dapat membawa rezeki. Kalau 

pun ada seseorang diantara sahabat Nuansa yang tidak memiliki hobi, kalian termasuk orang 
yang rugi. Tidak percaya? Baca deh beberapa hobi yang menyenangkan sekaligus menguntungkan 
berikut ini.
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1Berkebun, Hobi tanam 

menanam ini terdengar sepele, 

tetapi dibalik itu menyimpan 

sejumlah peluang usaha. Aneka 

tanaman hias mulai dari bunga 

mawar, anggrek, sampai tanaman hias yang 

berharga mahal, dapat dikembangbiakkan 

dan menjadi usaha rumahan yang 

menguntungkan, misalnya Bunga mawar 

atau melati, tak hanya pohonnya saja yang 

bisa diperjualbelikan, tetapi bunganya juga 

dapat dijual. Jika sahabat Nuansa tidak 

dapat menjual sendiri tanaman-tanaman 

dan bunga ini, sahabat Nuansa dapat 

menitipkannya ke toko bunga.

4Olahraga, Siapa yang tak 
pernah melakukan kegiatan 
yang satu ini? olahraga seolah 
sudah menjadi bagian dari 
kehidupan. Akan tetapi, ada 

beberapa jenis  olahraga yang bisa dijadikan 

hobi dan jika dilakukan secara serius 

dapat menjadi sebuah profesi. Misalnya, 

sepak bola, bulu tangkis, tinju, dan lain 

sebagainya. Jika tidak berujung sebagai 

pemain profesional, sahabat Nuansa masih 

dapat melanjutkannya sebagai instruktur 

olahraga, atau berbisnis membuka toko 

pakaian dan perlengkapan olahraga. Jika 

hobi olahraga memancing, sahabat Nuansa 

juga dapat membuka kolam pemancingan 

ikan. Selain menyehatkan, hobi olahraga 

juga membuka peluang usaha yang sangat 

menjanjikan. 

3Memasak, Hobi memasak sudah pasti mempunyai peluang usaha yang cukup jelas.  Dengan memasak kue bisa membuka toko kue atau menerima pesanan kue dari teman, keluarga ataupun orang lain. Memasak makanan kita bisa membuka kedai atau kerennya café mini untuk ukuran terbatas. Disamping itu, memasak makanan juga bisa membuka usaha catering. Akan tetapi, perkembangan zaman yang makin pesat dan dengan  informasi kuliner yang bisa diperoleh secara online, menuntut kita melakukan inovasi dan berkreasi agar makanan atau kue yang kita masak disukai orang lain.

2 Menjahit, Nah, ini juga hobi perempuan yang kini banyak ditekuni pula oleh laki-laki. Seiring perkembangan jaman, mode pun berkembang pesat. Hobi menjahit menjadi pintu untuk menjadi seorang desainer sukses. Pola-pola sederhana atau potongan kain perca jika dibentuk secara kreatif dapat menghasilkan sebuah desain baju yang unik dan menarik. Dulu, kreasi unik sebuah baju dianggap tidak wajar, maka dijaman yang semakin berkembang ini, berkreasi dalam mendesain baju sangatlah diperlukan. Keunikan rancangan kita akan menarik perhatian, terlebih jika dipromosikan melalui online dan dijual dengan harga yang murah. Selain bisa mengembangkan hobi mendesain baju, berkreasi dengan menjahit, dapat pula menghasilkan keuntungan. Seru kan?
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5Fotografi, Memotret disebut 

dengan fotografi adalah kegiatan 

yang menyenangkan sekaligus 

sedang tren saat ini. Ini karena 

telah hadir teknologi digital 

yang mudah dan cepat dibanding kamera 

film yang biasa disebut kamera SLR. 

Semua orang menggunakan kamera untuk 

mengabadikan momen penting dalam 

hidup mereka. Akan tetapi, tidak semua 

orang bisa membuat foto yang bagus dan 

artistik. Kemampuan ini membutuhkan 

bakat dan keahlian tersendiri. Jika 

sahabat Nuansa memiliki hobi fotografi, 

kembangkanlah dengan baik. Sebab 

kegiatan yang menyenangkan  seperti ini 

dapat menjadi lahan usaha yang tidak 

pernah ada matinya. Sahabat Nuansa bisa 

menerima panggilan untuk pemotretan 

acara-acara sekolah, pesta ulang tahun 

bahkan pernikahan. Disamping itu, hobi 

memotret ini dapat menjadi langkah awal 

sahabat Nuansa untuk menjadi seorang 

wartawan. Tidak hanya itu, banyak situs 

yang mau membeli foto-foto sahabat 

Nuansa yang unik dan dapat dijual dengan 

harga hingga jutaan rupiah atau dapat juga 

dijual ke media massa. 8Bermusik, Bermain musik 
sering kali dianggap hobi iseng, 
hanya sekadar menghabiskan 
waktu saja. Sudah banyak 
bukti seorang yang hobi 

bermain musik, maka akan berujung 

sebagai pemusik atau penyanyi. Minimal 

mempunyai sebuah band yang bisa 

manggung ke berbagai tempat seperti 

café atau mall. Namun, ada juga yang 

mempunyai modal besar lalu membuka 

sebuah usaha rumah karaoke. Akan tetapi, 

bagi sebagian orang yang tidak mempunyai 

modal besar, hobi bermain musik juga 

dapat mendatangkan keuntungan misalnya 

dapat memberikan les musik privat, 

membuka tempat kursus musik, membuka 

studio musik untuk disewakan, penyewaan 

alat musik atau bahkan membuka event 

organizer yang bisa menghadirkan 

pertunjukan musik yang berkualitas.

7 Hobi Online, Jika sahabat Nuansa senang dengan online atau banyak menghabiskan waktu luang di dunia maya, ada banyak bisnis disana. Mulai dari ajang jual beli barang melalui internet, menjadi blogger atau pengelola website dengan penghasilan dari Google Adsense, atau bahkan bisnis Forex maupun MLM. Tinggal kalian pilih sendiri mana yang menarik untuk dilakukan.

6 Otomotif, Selain fotografi, dunia otomotif juga menjadi hobi yang sangat tren di kalangan remaja. Hobi otomotif dapat dimanfaatkan untuk mendapat keuntungan, misalnya, jika sahabat Nuansa hobi membongkar pasang atau modifikasi motor atau mobil, maka ini akan membawa sahabat Nuansa untuk menjadi mekanik handal atau sebagai ahli modifikasi. Bahkan, hobi modifikasi motor dapat pula digabung dengan hobi kerajinan tangan, dapat membuka peluang usaha membuat replika motor atau mobil dan yang pasti menguntungkan. Tidak hanya itu, sahabat Nuansa bisa membuka usaha servis motor atau mobil atau bahkan menjadi mekanik seorang pembalap? Menyenangkan sekali ya, selain hobi terpenuhi, kantong pun terisi. Masih di dunia otomotif, hobi ini pun bisa membawa sahabat Nuansa menjadi seorang pembalap profesional. Akan tetapi, sayangnya saat ini banyak pecinta otomotif yang menyalahgunakan hobi mereka dalam sebuah ajang balap liar.
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9Menulis, Jika sahabat Nuansa 

suka menulis, cobalah menjadi 

seorang penulis. Menulis dapat 

menghilangkan kejenuhan, 

bahkan bisa melupakan 

perasaan down. Banyak cara untuk 

menyalurkan passion dalam menulis. 

Kamu bisa menjadi penulis lepas untuk 

berbagai media; koran, majalah, website 

dan lain-lain. Bayaran yang akan kamu 

terima bergantung pada berapa panjang 

tulisan kamu, per kata atau per judul. 

Keahlian menulis juga bisa menjadikan 

profesi sebagai wartawan atau jurnalis, 

penulis novel, penulis sinetron atau film. 

Cara lainnya, kamu bisa mulai nge-blog.

Buat blog-mu dikenal dan dikunjungi 

banyak orang. Kemudian, manfaatkan 

blog-mu sebagai media untuk beriklan 

melalui tulisan yang kamu buat. Kamu 

juga bisa menjual keahlian menulismu ke 

berbagai bisnis dan perusahaan.Mereka 

biasanya butuh tenaga penulis proposal, 

brosur, laporan tahunan hingga pidato.

11M e m e l i h a r a 
Binatang, hobi yang 
satu ini sekarang 
sudah menjadi tren. 
Memelihara binatang tidak hanya jenis burung seperti yang dilakukan para orang tua saja, tetapi ada banyak jenis binatang yang kini dipelihara dan dikembangbiakkan lalu diperjualbelikan, misalnya Sugar Glider, anjing, kucing, hamster, dan masih banyak lagi binatang lucu lainnya. Bahkan, ada juga yang hobi memelihara binatang buas misalnya ular ataupun buaya. Sangat besar biaya untuk memelihara binatang-binatang tersebut. Akan tetapi, anak-anaknya dapat dijual sebagai sumber pemasukan keuangan, baik secara langsung maupun 

online. Binatang manakah yang sahabat Nuansa sukai untuk dipelihara?

10 Kerajinan Tangan, Istilah hand 
made yang sering menyertai usaha kerajinan tangan membuat harga kerajinan tangan menjadi mahal. Hobi mengubah sesuatu menjadi karya seni kerajinan yang unik dan cantik ini bisa dijadikan peluang usaha yang potensial. Beberapa kerajinan tangan yang dapat mencetak uang; merajut, membuat aneka tas dan dompet dari sampah plastik, membuat aksesoris, merangkai handuk menjadi berbagai jenis duplikat roti dan cake (towel cake), dan masih banyak lagi jenis kerajinan tangan lainnya. Pemasaran kerajinan tangan tak hanya dengan membuka gerai saja, tetapi dapat dilakukan secara online, atau rajin mengikuti berbagai pameran dan festival. Selain itu, kerajinan tangan sering dijadikan sebagai souvenir baik untuk acara pesta pernikahan maupun acara-acara yang diadalakan oleh perkantoran. 

   Dari uraian diatas, jelas bahwa hobi 
tidak sekedar bisa memenuhi kesenangan 
pribadi namun juga mampu menjadi 
komoditas yang menghasilkan. Hobi bisa 
menjadi bisnis yang yang berkembang 
jika kita terus kreatif dan inovatif. 

Bisnis merupakan hasil kecintaan 
kita terhadap sesuatu. Bisnis tidak harus 
dimulai dari sesuatu yang besar, Usaha 
yang diawali dari hobi umumnya bisa 
membawa kesuksesan. Ini karena mereka 
mencintai pekerjaannya dan bersemangat 
untuk terus belajar menyempurnakan 
kemampuannya.  Sahabat Nuansa, 
siapkah kalian menjadi usahawan muda? 
Selamat menjemput kesuksesan (Fa).
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Pers adalah kata yang tidak asing lagi 
bagi kita. Kita hidup di suatu zaman di 
mana kekuatan pers sangat luar biasa. 

Menurut Wikipedia, pers adalah badan yang 
membuat penerbitan media massa secara 
berkala. Secara etimologis, kata Pers (Belanda) 
atau Press (Inggris), berasal dari bahasa Latin, 
perssare dari kata premere, yang berarti 
'tekan' atau 'cetak'. Secara sederhana, pers 
adalah media cetak.

Pers di Indonesia telah ada sejak zaman 
Belanda. Pada tahun 1615 atas perintah 
Jan Pieterzoon Coen, yang pada tahun 1619 
menjadi Gubernur Jenderal VOC, diterbitkan 
Memories der Nouvelles, yang ditulis dengan 
tangan. Itulah surat kabar pertama Indonesia 
yang diterbitkan di bawah pemerintahan VOC.

Pada Maret 1688, tiba mesin cetak 
pertama di Indonesia dari Belanda. Atas 
instruksi pemerintah, diterbitkan pula surat 

kabar cetak pertama di Indonesia. Pada edisi 
perdana, surat kabar itu memuat ketentuan-
ketentuan perjanjian antara Belanda dan 
Sultan Makassar. Setelah surat kabar 
pertama kemudian terbit surat kabar yang 
diusahakan oleh para pemilik percetakan di 
Pulau Jawa. Surat kabar tersebut berbentuk 
koran iklan. Gunanya dalah untuk membantu 
pemerintahan kolonial.

Selanjutnya, pada masa pendudukan 
Jepang, berbagai surat kabar di Indonesia 
dipaksa berdiri dan bergabung menjadi satu. 
Isinya pun disesuaikan dengan tujuan Jepang 
untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. 
Pada masa ini, pers dijadikan alat Jepang. 
Seluruh pemberitaan hanyalah propaganda 
Jepang.

Kemudian, pada masa perjuangan 
kemerdekaan, pers melakukan berbagai peran 
penting. Pers menjadi alat pemersatu bangsa 

Dari 
Pemersatu 

Hingga 
Pemecah 

Belah Bangsa

Pers
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dan sebagai 
p e m b a n g k i t 
s e m a n g a t 
p e r j u a n g a n 
rakyat untuk 
m e l a w a n 
p e n j a j a h . 
Waktu itu 
m u n c u l 
b e b e r a p a 
surat kabar 

seperti Harian 
Budi Utomo, Harian 

Utusan Hindia pimpinan 
HOS Cokroaminoto, Harian 

Fadjar Asia pimpinan Haji Agus 
Salim, dan Majalah Mingguan Pikiran 

Rakyat pimpinan Ir. Soekarno. Pers ikut 
berjuang untuk meraih bangsa yang bersatu 
dan berdaulat. Semangat mereka “Merdeka 
atau Mati!” selalu lekat dalam benak kita.

Pers pada saat itu memainkan peran 
penting dalam menumbuhkan kesadaran 
mengenai arti kemerdekaan. Semangat 
kemerdekaan yang tumbuh dalam darah 
pejuang saat itu berkat propaganda pers 
juga. Perjuangan pers berlanjut hingga 
masa mempertahankan kemerdekaan. Pers 
membantu dengan caranya sendiri. Mereka 
terus menghidupkan semangat bergerilya 
melawan Belanda yang terus melakukan 
agresi pada republik ini. Semangat “Sekali 
merdeka tetap merdeka” menggelegak dibawa 
pers dalam darah bangsa Indonesia.

Pada era reformasi, pers tumbuh menjadi 
lembaga independen berbasis demokrasi. 
Pers menjadi seksi dengan kemampuannya 
menggerakkan opini publik dan menjadi 
kekuatan yang besar. Begitu kuatnya pers 
sehingga mereka mampu membentuk 
kebenaran dalam masyarakat. Pers mampu 
memengaruhi publik agar menganggap suatu 
hal benar atau salah. Melalui teknik penyajian 
berita, intensitas, dan sudut pandang, tak sulit 
bagi insan pers untuk membentuk opini publik.
Sebut saja selama pesta demokrasi Indonesia 
beberapa waktu lalu. Dua kubu media berdiri 
dan mendukung dua calon yang berbeda. 

Media massa menunjukkan keberpihakan dan 
ketidakadilan. Pemberitaan negatif dari media 
memperkeruh suasana publik saat itu. Belum 
lagi Black Campaign yang marak diberitakan. 
Pada akhirnya, media menjadi penyulut emosi 
publik. 

Media seharusnya bersikap netral 
sebagai sarana informasi publik. Mereka 
memakai ranah publik, tetapi malah menyulut 
perpecahan yang terjadi selama pesta 
demokrasi kemarin. Keberpihakan media 
tidak hanya terjadi selama masa kampanye, 
tapi juga berlanjut saat pengumuman quick 
count, masih ingat kita punya dua presiden 
terpilih saat itu?

Keberpihakan media bukan hal biasa. 
Media telah berubah fungsi menjadi 
propaganda elit politik. Parahnya, pada pesta 
demokrasi lalu, pers menjadi provokator 
yang memecah belah publik. Kita tahu bahwa 
rakyat sangat menginginkan perubahan. Para 
pemilih yakin, calon yang didukungnya bisa 
membawa perubahan. Ditambah lagi dengan 
pemberitaan media, pertarungan menjadi 
makin seru dan melibatkan emosi kedua kubu.

Pesta demokrasi telah usai, pemberitaan 
pers masih tidak seimbang. Keberpihakan 
masih terlihat di beberapa pemberitaan. 
Tidak masalah sebetulnya pers menjadi watch 
dog bagi pemerintah. Namun, sebaiknya 
pers tidak mengadu domba publik dengan 
pemberitaannya. Pers jangan melupakan 
kewajiban mereka sebagai sarana informasi 
publik, bukan alat propaganda politik. 

Kini kita berada dalam situasi politik yang 
tenang. Ingar bingar selama pesta demokrasi 
telah usai. Pemberitaan negatif dan black 
campaign juga sudah mereda. Tampaknya 
di situasi ini, pers perlu introspeksi diri. 
Dulu, mereka adalah pembawa semangat 
kemerdekaan dalam darah kita. Namun, 
mengapa sekarang pers malah memecah 
belah bangsa? Jangan-jangan, suatu saat 
akan berkembang anekdot lucu, Pers dari 
pemersatu hingga pemecah belah bangsa. 
(Irma Garnesia)
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KREATIF YUK!
Dengan Gadget 
yang Kita Punya

Teknologi yang kian berkembang 
sekarang ini, memungkinkan kita 
untuk melakukan apa pun dengan 

lebih mudah. Handphone yang dulu hanya 
bisa digunakan untuk berkomunikasi 
suara, lalu berkembang untuk berkirim 
pesan singkat (sms). Kemudian 
berkembang lagi, handphone bisa untuk 
berkirim pesan gambar (mms). Tapi saat 
sekarang, handphone bahkan disebut 
smartphone (telepon pintar), karena lebih 
banyak lagi yang bisa kita lakukan. Salah 
satu yang adalah untuk membuat film! 
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HANDPHONE yang beredar sekarang ini, disebut juga perangkat android, 
berdasarkan pada sistem operasi yang tertanam di dalamnya, telah dibekali oleh 
kemampuan mengambil gambar video. Yang artinya, kita bisa membuat film.

Awalnya, kita harus selalu berlatih mengambil gambar (foto) untuk belajar 
komposisi, di mana objek mau diletakkan. Apakah simetris di tengah-tengah 
bidang, agar fokus pandangan mata ke objek tersebut.  Dengan banyak berlatih 
mengambil gambar (foto), nilai rasa tentang komposisi dapat terasah. Jadi, tidak 
ada lagi, misalnya, mengambil obyek (manusia) tapi terpotong kakinya. Alih alih 
memanjakan mata dengan gambar-gambar indah, malah terganggu dengan 
komposisi yang tidak enak dilihat mata. 

Langkah selanjutnya, mungkin kita bisa belajar mencoba-coba dulu, dengan 
membuat dokumentasi acara-acara yang tidak resmi, seperti arisan keluarga atau 
ulang tahun keponakan. Try and error, itu biasa. Teruslah berlatih.

Saat kita semakin akrab dengan smartphone yang kita punya, sewaktu-waktu 
di jalan ada kejadian yang bisa didokumentasikan, misal ada kecelakaan lalu 
lintas, kita bisa ambil fotonya untuk kita share ke media sosial, sebagai info untuk 
masyarakat, supaya menghindari jalan di mana terjadi kecelakaan. 

Foto/video yang kita ambil, bisa mempunyai nilai berita, yang bisa kita 
share ke media televisi, berita ataupun sosial media. Apalagi sekarang, beberapa 
stasiun televisi mempunyai mata acara yang masyarakat penontonlah yang 
menjadi kontributornya, yang disebut Citizen Journalism. Kesempatan jadi makin 
terbuka luas, untuk memanfaatkan smartphone  kita menjadi lebih maksimal. 
Kalau handphone saja disebut smart, kita pemiliknya harus lebih smart lagi!

Berikut ini ada beberapa tips bagi pemula untuk merekam video 
menggunakan smartphone,

1. Pastikan baterai dalam kondisi 
full

Perekaman video membutuhkan 
banyak power dari baterai ponsel. 
Pastikan baterai dalam kondisi penuh.  
Siapkan cadangan baterainya atau 
siapkan powerbank. Tentu saja supaya 
acara merekam berjalan lancar dan 
tidak terhenti di tengah jalan. Belum 
tentu momentnya terulang lagi.

2. Pilih format video.
Fitur ini memungkinkan kita untuk 

menentukan resolusi video atau ukuran 
tampil videonya (besar atau kecil). 
Biasanya, resolusi yang tersedia kamera 
video ponsel adalah resolusi HD dengan 
ukuran 720 x 1280 pixel atau 480 x 640 
pixel untuk ukuran normal dan 176 x 
144 adalah resolusi dengan kualitas 
paling rendah.
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3. Periksa kapasitas penyimpanan.
Jika nantinya video ingin bisa 

dinikmati di layar besar (tivi), sebai-
knya video direkam dengan resolusi 
yang tinggi. Itu artinya, ruang peny-
impanan pada ponsel juga harus lega. 
Karena semakin besar resolusi rekam 
video, makin besar pula file video yang 
dihasilkannya. Jadi, pastikan memori 
penyimpanan cukup ruang, kalau perlu 
kosongkan dulu. Atau siapkan memori 
eksternal, jangan sampai perekaman 
putus di tengah jalan.

5. Jangan gunakan zoom digital.
Smartphone yang banyak beredar, 

kebanyakan belum dibekali dengan 
lensa zoom yang maksimal. Maka 
memaksakan zoom digital hanya akan 
menurunkan kualitas gambar video 
yang kita rekam. Jadi, jika kita mau 
objek kita tampak lebih besar, lebih 
jelas, dekatilah!

7. Manfaatkan video light.
Beberapa smartphone sudah me-

nyediakan fitur untuk menyalakan lam-
pu flash terus menerus selama merekam. 
Tapi lampu flash ini hanya cocok untuk 
benda yang direkam dalam jarak dekat. 
Dan, jika fitur ini digunakan, baterai 
akan cepat habis. Jadi, gunakan hanya 
jika benar-benar membutuhkannya.

9. Hindari sumber cahaya.
Meski merekam pada outdoor, 

akan mendapatkan pencahayaan 
lebih banyak, tapi ada juga yang harus 
dihindari. Misalnya, jangan langsung 
mengarahkan kamera ponsel ke sumber 
cahaya (matahari atau lampu), karena 
flare (bias cahaya) yang dihasilkan, 
justru akan merusak tampilan video.

4. Teknik Editing
Yang dimaksud teknik editing di 

sini adalah teknik editing sederhana, 
yaitu tekan tombol pause. Teknik ini 
memudahkan kita untuk menyambung 
gambar nantinya. Jadi, merekam gam-
bar seperlunya saja. Teknik ini juga 
berguna untuk menghemat pemakaian 
daya dan penyimpanan ruang.

6. Cahaya.
Untuk mengambil video, penca-

hayaan harus cukup memadai, karena 
benar-benar mengandalkan pencahay-
aan sekitar. Pengambilan gambar siang 
hari lebih aman. Perlu diperhatikan, ob-
jek jangan membelakangi datangnya ca-
haya, karena objek akan menjadi gelap. 

8. Merekam indoor.
Merekam di luar ruangan, jauh leb-

ih mudah daripada merekam di dalam 
ruangan. Karena di luar, pencahayaan 
matahari jauh lebih baik. Maka ketika di 
dalam ruangan, sebaiknya kita menaik-
kan ISO dan sensitivitas sensor kamera, 
meski efeknya cenderung noise lebih 
banyak. Tapi untuk memudahkannya, 
setelan ISO pada auto yang akan menga-
tur dengan sendirinya.

10.Jaga kestabilan.
Usahakan tangan kita jangan sam-

pai bergoyang saat merekam, tentu 
saja gambar yang dihasilkan juga akan 
bergerak dan out of focus! Kita bisa 
menggunakan rig atau steadycam khu-
sus untuk smartphone.  Selain itu, kita 
juga bisa mamakai tripod. Tripod cocok 
dipakai untuk merekam objek yang tak 
banyak bergerak atau merekam dari 
sau titik rekam saja (obyek diam). Akan 
tetapi, dengan tripod, kita bisa melaku-
kan panning ataupun zoom dengan lebih 
halus.
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Membuat sebuah karya film pendek  menggunakan smartphone, 
bukan mustahil. Banyak instansi atau komunitas sering mengadakan lomba 
untuk mengasah kreatifitas. Kita seperti diberi ruang, kesempatan, untuk 
menunjukkan kreatifitas kita. Ini tentu saja bisa menjadi tantangan tersendiri.

Kita bisa mulai dengan menyiapkan konsep, apa yang mau kita buat!

a. Menentukan tema.
b. Setelah tema ditentukan, 

kita lanjut dengan menyiapkan 
sinopsis, atau jalan cerita. 

c. Lalu treatment atau lebih 
spesifik lagi, storyboard yaitu 
menentukan apa-apa saja yang 
mau kita rekam videonya. Tahapan 
ini menjadi penting karena 
berkait langsung dengan proses 
pengambilan gambar supaya tidak 
melenceng dari apa yang telah 
ditentukan.  

d. Proses syuting / 
pengambilan gambar (video). 

Dengan tips yang telah 
diberikan di atas, semoga proses 
ini bisa berjalan dengan lancar 
sampai selesai.

e. Pasca produksi / editing.
Pada proses ini, potongan-

potongan video bisa disatukan 
dengan menambah efek dan 
ilustrasi musik yang akan membuat 
hasil karya kita layak menjadi 
tontonan dan bisa dinikmati. 

Yuk, teman-teman kita coba 
menjadi kreatif dengan smartphone 
yang kita punya. Daripada cuma 
untuk main game, lebih baik kita 
mulai untuk be creative to be 
positive. Jadi tidak ada lagi waktu 
yang terbuang percuma. Selamat 
mencoba! 
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TELISIK

Siapa yang tidak tahu bullying? Kata itu beberapa tahun belakangan 
begitu populer dan kerap muncul dalam pemberitaan media nasional. 
Dalam percakapan sehari-hari, terutama di kalangan anak sekolah, 

kata itu bahkan sudah menjadi kosakata umum. Mengapa demikian? 
Karena bullying biasanya terjadi pada anak sekolah. Data statistik dari 
School Crime Supplement di Amerika tahun 2010-2011 menunjukkan 
bahwa secara nasional 28% dari siswa kelas 6—12 mengalami bullying. 
Sementara itu, para peneliti memperkirakan bahwa 49-50% siswa akan 
mengalami beberapa bentuk bullying selama pengalaman pendidikan 
mereka. Wah, seram juga, ya! Kalau begitu, ayo kita cari tahu apa sih 
sesungguhnya bullying itu.
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Bullying adalah perilaku menyakiti orang 
lain seperti memanggil nama seseorang dengan 
julukan, memukul, mendorong, menyebarkan 
rumor, mengancam, atau merongrong 
seseorang. Perilaku ini dapat muncul di mana 
saja, baik di sekolah, di perjalanan ke atau dari 
sekolah, di tempat bermain, di rumah, atau di 
internet. Seseorang disebut telah mengalami 
tindakan bullying apabila ia mengalami 
tindakan negatif itu secara berulang kali dan 
dari waktu ke waktu, baik secara fisik maupun 
emosional.

Kata bullying merupakan kata dari bahasa 
Inggris dan memiliki kata dasar bully yang 

mengacu pada ‘orang yang mempermainkan 
atau menyakiti orang yang lemah’ (1688). 
Hal yang menarik dari kata bully awalnya 
mempunyai makna positif. Pada 1538 kata bully 
digunakan untuk lelaki atau pun perempuan 
sebagai tindakan untuk menunjukkan rasa 
kasih sayang yang maknanya sepadan dengan 
sweetheart atau darling ‘sayang’. Penggunaan 
kata itu sering ditemukan dalam karya-karya 
Shakespeare. Kata bully diduga merupakan 
kata serapan dari bahasa Belanda boel yang 
berarti lover ‘kekasih’ atau brother ‘saudara’. 
Namun, dalam etimologi populer, kata bully 
sering diasosiasikan dengan bull ‘sapi jantan; 
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banteng’. Sapi jantan atau banteng lazim 
ditautkan dengan sifat agresif. Asosiasi itulah 
yang kemungkinan besar, menyebabkan 
terjadinya pergeseran makna kata bully yang 
tadinya positif menjadi negatif.

Dalam bahasa Indonesia, ada dua kata 
yang digunakan secara luas sebagai padanan 
dari kata bullying, yakni perundungan dan 
perisakan. Kata perundungan berasal dari 
kata rundung yang berarti ‘mengganggu; 
mengusik terus menerus; menyusahkan’ 
(KBBI, 2008). Sementara itu, kata perisakan 
berasal dari kata risak yang berarti ‘mengusik; 
mengganggu’. Jika dilihat dari segi makna, 
tampaknya kata perundungan lebih mendekati 
makna bullying karena kata itu memiliki 
komponen makna ‘terus-menerus’, sementara 
kata perisakan tidak. Jika menggunakan 
perundungan, verbanya menjadi merundung 
atau dirundung, sedangkan pelakunya disebut 
perundung. Sementara itu, jika menggunakan 
perisakan, verbanya menjadi merisak atau 
dirisak, sedangkan pelakunya disebut perisak.

Ada tiga bentuk perundungan, yaitu 
verbal, sosial, dan fisik. Perundungan verbal 

merujuk pada mengatakan atau menuliskan 
sesuatu yang kasar atau kejam yang meliputi 
menggoda, memanggil dengan julukan negatif, 
mengejek, berkomentar tidak pantas, atau 
mengancam. Perundungan sosial, disebut 
juga perundungan relasional, mencakup 
merusak reputasi atau hubungan seseorang, 
misalnya meninggalkan seseorang dengan 
sengaja, mengucilkan seseorang, menyebarkan 
rumor tentang seseorang, atau membuat malu 
seseorang di depan umum. Perundungan 
fisik meliputi menyakiti tubuh atau harta 
seseorang, misalnya menekan, menendang, 
mencubit, meludah, mendorong, mengambil 
atau merusak barang seseorang, atau membuat 
gerakan tangan yang kasar.

Akhir-akhir ini perundungan siber 
(cyberbullying) atau perundungan daring 
(online bullying) semakin marak terjadi di 
masyarakat. Perundungan ini menggunakan 
jejaring sosial dan ponsel. Tidak seperti jenis 
perundungan yang lain, perundungan siber 
dapat terjadi setiap waktu, di mana saja. Seorang 
anak dapat dirundung ketika kita pikir anak itu 
aman, misalnya ketika mereka sedang sendirian 
di kamar. Rasanya seperti tidak tempat untuk 
bersembunyi atau melarikan diri bagi mereka. 
Bentuk perundungan siber di antaranya 1) 
mengirim pesan yang berisi ancaman atau 
kata-kata kasar, 2) membuat panggilan diam-
diam atau palsu, 3) menciptakan dan berbagi 
gambar atau video memalukan, 4) mengirim 
pesan mengancam atau mengganggu pada 
jejaring sosial, ruang obrol, atau gim daring, 
5) membuat akun palsu, membajak, atau 
mencuri identitas daring untuk membuat malu 
seseorang, dan 6) mengirim pesan cabul atau 
sexting. Perundungan pun tampaknya tidak 
hanya terjadi orang, tetapi juga pada tempat. 
Kota Bekasi, misalnya, pernah menjadi salah 
satu korban perundungan siber/daring karena 
masalah kemacetan yang amat parah. 

Dari informasi yang telah dijelaskan 
tadi, ternyata ada banyak tindakan yang dapat 
dikategorikan sebagai perundungan. Boleh jadi 
selama ini kita tidak sadar telah mengalami 
perundungan. Semoga kita dapat lebih 
waspada. (Adi Budiwiyanto)
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Kata orang bijak, kekuasaan cenderung 
korup. Ia bisa mendatangkan kebaikan 
sekaligus keburukan. Di tangan orang yang 
patut, kekuasaan bisa memberikan manfaat 
dan kebaikan bagi masyarakat, tetapi di 
tangan orang yang jahat, kekuasaan bisa 
menghancurkan dunia. Kekuasaan ibarat 
berada di antara garis kebaikan dan keburukan. 
Terkadang, Ia meneriakkan kebenaran dengan 
lantang, kadang Ia juga menghancurkan 
kebenaran tersebut. Kekuasaan itu relatif, 
menguntungkan siapa dan mementingkan 
yang mana.

Rida K Liamsi mencoba menertawakan 
kekuasaan dalam novelnya, betapa rumitnya 
kekuasaan ketika berbagai kepentingan masuk 
ke dalamnya. Rida menggambarkan kekuasaan 
melalui kisah cinta dalam kehidupan penguasa 
di Kerajaan Lingga. Kisah ini menarik karena 
menggabungkan cinta dan kekuasaan. Novel 
ini dibumbui oleh intrik politik, kelincahan 
siasat, dan memanfaatkan peluang.

Ketika banyak kekuasaan yang 
menentukan nasib seseorang, menciptakan 
persaingan berbagai pihak, konflik antar etnik, 
atau perang antar bangsa, novel ini memberikan 
sentuhan kisah cinta yang dramatis. Kisah 
cinta itulah yang membuat novel ini istimewa, 
Rida dapat menceritakan sejarah dan 
kekuasaan, yang awalnya membosankan, 
menjadi lebih menarik. Di situlah kisah cinta 
dan kekuasaan atas nama adat-istiadat Melayu 
ini memancarkan eksotismenya.

Novel ini disajikan dalam bagian-bagian 
yang menarik. Pada prolog, kita akan menemui 
tokoh Raja Arief yang menerima sebuah 
naskah kuno berbahasa Arab-Melayu yang 
dikirim sahabatnya dari Belanda, Jan van der 
Plas. Naskah ini yang nantinya mengantarkan 
kita ke inti cerita. Kisah cinta Raja Djaafar, 
anak bangsawan Bugis Melayu, dengan Tengku 
Butat, anak bangsawan Melayu. Sayangnya, 
kisah cinta keduanya tak berjalan mulus. Cinta 
harus melewati rintangan perbedaan usia, 
etnis, agama, bangsa, dll. Kekuasaan berusaha 
memisahkan mereka, namun cinta mereka tak 
dapat dihancurkan dengan mudah. Meskipun 
akhirnya mereka gagal mengucapkan janji 
perkawinan. 

Kisah cinta Raja Djaafar dan Tengku 
Buntat tidak berakhir dengan kematian. 
Penulis mengakhirinya dengan lebih dramatis, 
terbelahnya Kerajaan Melayu yang dilanjutkan 
dengan Traktat London, 1824. Kekuasaan tak 
dapat memisahkan cinta mereka, kekayaan, 
dan martabat keluarga apalagi. Cinta mereka 
makin kuat dan hanya dipisahkan oleh 
kematian.

Novel ini awalnya seperti hendak berkisah 
tentang sejarah Kerajaan Lingga. Menggunakan 
alur maju mundur, cerita dimulai dari luka 
hari Raja Djaafar atas keputusan politik Yang 
Dipertuan Besar Mahmud untuk menghentikan 
perang saudara antara Melayu dan Bugis. Salah 
satu keputusan politiknya adalah penyatuan 
Melayu-Bugis melalui pernikahan Tengku 
Buntat dengan Tengku Husin, putra Sultan 
Mahmud. Inilah awal putusnya hubungan 
asmara Raja Djaafar dan Tengku Buntat, yang 
menyebabkan Raja Djaafar pindah ke Selangor.
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