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Kita barangkali ikut cemas ketika tahu bahwa setiap 
tahun banyak bahasa ibu mati. Kematian itu 
tampaknya tak terhindarkan bila yang jadi acuan 

adalah semakin berkurangnya atau bahkan hilangnya 
percakapan sehari-hari atau tulisan yang mempergunakan 
bahasa ibu atau bolehlah disebut bahasa daerah.

Tapi lalu muncul optimisme. Bahasa daerah itu 
belum mau mati. Kalangan remaja dan anak muda 
selalu menghidupkannya dengan berbagai cara, dengan 
berbagai medium berekspresi. Bahasa daerah dipercaya 
memiliki daya eksotis dan kreatif. 

Tak hanya dipercaya memiliki daya seperti itu, bahasa 
daerah juga membuka peluang lain. Untuk berbisnis, 
misalnya. Dan semua itu bisa terwujud lewat kreativitas. 

Lebih dari sekadar kreativitas, upaya revitalisasi 
bahasa daerah, lewat film, karya sastra, komik, dan lain-
lain, adalah upaya nyata melestarikan bahasa tersebut; itu 
adalah upaya melawan ancaman kematian bahasa. 

Nah, Nuansa edisi ini mengangkat topik mengenai 
daya magis bahasa daerah sebagai medium berekspresi 
kalangan muda. Mereka membuat film, baik pendek 
maupun panjang, dalam bahasa daerah masing-masing; 
menulis dan menyanyikan lagu dalam bahasa daerah; 
mencipta komik yang teksnya berbahasa daerah; atau 
kaus-kaus yang desainnya berfokus pada kata-kata 
dalam bahasa daerah. 

Ya, di sekitar kita, ada banyak remaja kreatif dan peduli 
terhadap bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Liputan 
lain pada rubrik wisata Jelajah mengangkat Pulau 
Penyengat, pulau yang menyimpan sejarah bahasa dan 
sastra Melayu yang jadi cikal bakal bahasa Indonesia. 
Beberapa tulisan lain juga menarik kalian simak, yang 
semuanya diarahkan untuk memberikan inspirasi. 
Selamat menikmati. 

Redaksi
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Coba tanyakan pada remaja SMP atau 
SMA apakah mereka menyukai pelajaran 
bahasa daerah? Kemungkinan kita akan 
mendapat gelengan kepala. Padahal di 
banyak daerah, mata pelajaran itu dijadikan 
muatan lokal.

Ada anggapan bahwa pada umumnya 
pelajar sekolah menengah tidak begitu 
antusias mengikuti mata pelajaran 
Bahasa daerah yang jadi muatan lokal 
proses belajar-mengajar. Pada bahasa-
bahasa yang punya register seperti Jawa 
dan Sunda, sebagian siswa mengalami 
kesulitan karena mereka sudah tidak 
mempraktikkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Hanya saja, beberapa tahun 
belakangan, muncul kiprah atau aktivitas 
di kalangan remaja yang memunculkan 
bahasa daerah sebagai medium 
berekspresi kreatif mereka. Mereka 
membuat film, lirik lagu, teater, atau karya 
sastra dalam bahasa daerah mereka. 

Contohnya film pendek berbahasa Jawa 
dialek Banyumas buatan siswa-siswa SMAN 
1 Sokaraja, Banyumas yang berjudul Ratman 
Cah Ndesa (2012). Simak saja adegan 
pembuka film tersebut, berikut ini.

Di ruang tamu, Ratman, siswa SMAN 
1 Sokaraja, sedang sarapan sebelum 
berangkat ke sekolah. Ibunya datang 
dan memberikan sejumlah uang sembari 
berpesan, “Nang, kiye duwit SPP karo jajane 
sawulan. Aja klalen dibayarna, ya?” (“Nang, 
ini uang SPP dan uang jajan satu bulan. 
Jangan lupa dibayarkan, ya?”

Ayahnya yang adadi situ menimpali, 
“Kuweh rungokna angger wong tuwa 
ngomong. Aja dinggo njajan, diemut-emut. 
Bapane angel olih nggolet duwit. Diemut-
emut, ya.” (Dengarkan kalau orang tua 
ngomong. Jangan dipakai untuk jajan,  
ingat-ingat itu. Ayah susah dalam mencari 
uang. Ingat-ingat, ya.”)

Ratman mengiyakan. Tapi apa yang dia 
lakukan dengan uang itu? Dia mentraktrir 
bakso Tuyem, teman sekelasnya yang 
sedang dia gebet. Tak hanya itu, dia juga 
membelikan beberapa barang lain untuk si 
cewek. Uang habis dan Ratman kebingungan 
ketika tenggat waktu pembayaran SPP 
sudah tiba. Dia lalu mengamen hingga tanpa 
sengaja bertemu ayahnya.

Kisahnya sederhana tapi mengandung ni-
lai-nilai moral yang tinggi. Itu artinya, film tidak 
asal dibuat, tapi direncanakan dengan matang. 
Dengan memakai bahasa ibu para pembuat-
nya, ekspresi mereka, khususnya yang ditunjuk-
kan para pemain, hidup banget. Kelemahannya 
barangkali terletak pada ketiadaan terjema-
han yang dimasukkan ke dalam film. Jadi, pe-
mirsa yang tak bisa berbahasa Jawa dialek 
Banyumas kemungkinan tak bisa menang-
kap isi dialog film.

Tentu saja, Ratman Cah Ndesa itu 
hanya sebuah contoh. Pasalnya, kamu bisa 
menemukan ratusan film sejenis dengan 
bahasa daerah masing-masing pembuatnya, 
terutama ketika kamu berselancar di situs 
berbagi video Youtube. Ada yang tidak 
menyertakan subtitle alias terjemahan, tapi 
banyak pula yang menyadari pentingnya 
terjemahan agar pemirsa dari banyak tempat 
bisa menikmati isi dialog film.

Rapper Lokal
Bahasa daerah sebagai medium 

berskpresi, khususnya di bidang seni, 
dijumpai pada kalangan rapper (penyanyi 
hiphop) anak muda sejak lebih dari satu 
dekade lalu. Beberapa dari mereka bahkan 
sangat populer danmana mereka mendunia.

Sebut misalnya Jogja Hip Hop 
Foundation (JHF) yang sempat manggung 
keliling Amerika Serikat. Grup hiphop yang 
digawangi Marzuki Mohammad dan kawan-
kawan itu ngerap dengan bahasa Jawa dari 
Washington DC hingga San Fransisco. 

Mereka Berekspresi 
dengan Bahasa Daerah

4 | NUANSA NUANSA | 5
No.3 Tahun 2015No.3 Tahun 2015      



6 | NUANSA
No.3 Tahun 2015      

NUANSA | 7
No.3 Tahun 2015

JENDELA JENDELA

6 | NUANSA NUANSA | 7
No.2 Tahun 2015No.2 Tahun 2015      

Kelompok mereka mengangkat isu 
sosial dan kebudayaan dalam lirik lagu yang 
diiringi musik gamelan dalam beat-beat apik 
nan epik. Grup yang dibentuk tahun 2003 ini 
telah menelurkan beberapa album dan satu 
film dokumenter bertajuk Hiphopdiningrat: 
The Tales Of Javanese Hip Hop.

Dari ranah Sunda ada kelompok 
Sundanis yang terbentuk tahun 2007. 
Mereka menyanyikan lirik lagu hiphop 
berbahasa Sunda yang biasanya diiringi 
gamelan Sunda. Tak hanya kelompok, dari 
tanah Sunda ada juga rapper tunggal, yaitu 
Ebith Beat A yang umumnya menyajikan lirik 
berbahasa Sunda dalam tema religi.

Dari tanah Ambon ada Molukkas Island 
Vibes yang tentu saja memakai bahasa 
Ambon sebagai kekuatan lirik lagunya. 
Ada juga Kojek Rap Betawi yang tampil 
dengan bahasa betawi dan ketika bernyanyi 
acap melengkapinya dengan silat dan 
ondel-ondel.

Di daerah-daerah yang lebih kecil 
seperti Pekalongan, Tegal, Brebes, dan lain-
lain, tak ketinggalan muncul rapper serupa. 
Apa yang membuat mereka tertarik pada 
bahasa daerah mereka sebagai medium 
berekspresi?

Brebes Hiphop Independent Track (BHIT) 
dari Brebes, Jawa Tengah, yang menggunakan 
bahasa Jawa dialek Tegal dalam lirik lagu 
mereka, mengatakan bahwa pilihan bahasa 
daerah (bahasa Jawa dialek Tegal) berkaitan 
dengan misi pembentukan kelompok 
musiknya, yaitu nguri-uri budaya lokal. 

“Dengan bahasa lokal kayaknya lebih 
pas. Enak didengar, terutama oleh orang 
yang memakai bahasa itu,” ujar Andri, pendiri 
Hiphop Independent Track. “Pokoknya lebih 
familier bila memakai bahasa sendiri.” 

BHIT berdiri pada 23 Mei 2012 dengan 
tujuan awal mencari bentuk musik yang 
tidak mainstream. Pilihan jatuh pada hiphop. 
Kenapa?

“Saat kami mau bikin grup, musik yang 
lagi berkembang adalah reggae, metal , 
atau hardcore. Jenis musik itulah yang jadi 
mainstream saat itu. Kami ingin beda, karena 
itu ambil hiphop.”

Andri mengatakan berhiphop dengan 
bahasa daerah lebih pas. “Dan bahasa lagu 
kami juga jadi penanda bahwa musik kami 
bukan mainstream,” tandasnya.

Komik Persib
Selain film dan musik, kreativitas anak 

muda berkesenian yang mengeksplorasi 
bahasa daerah diwujudkan dalam karya 
komik. Ini dilakukan oleh sekolompok orang 
yang dikenal sebagai suporter klub sepak 
bola Persib Bandung atau yang biasa disebut 
Maung Bandung. Sebutannya Komik Persib, 
yaitu gambar-gambar yang berisi mengenai 
apa pun yang berkenaan dengan klub Persib 
Bandung. Bahasa yang digunakan dalam 
teks komik adalah bahasa Sunda.

‘’Sebenarnya tidak semuanyanya 
memakai bahasa Sunda. Ada juga yang pakai 
bahasa Indonesia. Tapi memakai bahasa 
daerah itu penyampaiannya terasa lebih 
ekspresif, lebih dekat dan familier dengan 
pembacanya yang secara umum adalah 
pemakai bahasa daerah,” ujar Heindry, salah 
seorang admin Komik Persib.

Deni Prayoga, admin lainnya 
berpendapat pemakaian bahasa daerah 
(Sunda) berkaitan dengan Persib yang 
merupakan ikon urang Sunda. Alasan lain, 
penyampaian pesan dalam komik yang 
humoris lebih pas memakai bahasa Sunda. 

“Sunda itu kaya banyolan, khas heureuy 
(candaan)-nya. Jadi, berhumor pakai bahasa 
Sunda lebih kena,”  tandas Deni. 

Lebih dari itu, bahasa Sunda dalam 
komik lebih representatif untuk ekspresi 
bobotoh (suporter) Maung Bandung. 

“Mayoritas bobotoh mempunyai 
bahasa ibu yang sama, yaitu Sunda. 

Namun bobotoh yang berbeda bahasa ibu 
bisa juga memahaminya karena tiap edisi 
yang berbahasa Sunda biasanya disertai 
terjemahan bahasa Indonesia agar mudah 
dimengerti seluruh kalangan,” tambah 
admin lainnya, Omen.

Jelaslah, ada kecenderungan yang umum 
terjadi di banyak daerah bahwa bahasa 
daerah atau bahasa ibu bukan lagi bahasa 
yang dianggap ndesit. Mereka bahkan 
mengagungkannya dalam karya kreatif. 

Bagaimanapun juga upaya kreatif 
dengan bahasa daerah sangat mungkin 

bisa mencegah atau setidak-tidaknya 
menunda kematian bahasa daerah yang 
selama ini banyak dicemaskan kalangan 
bahasa. Dengan begitu, di dalam proses 
pembelajaran mulok berupa bahasa daerah, 
para pengajar atau pendidik perlu sekali 
memotivasi subjek belajar untuk berkreasi 
dengan bahasa sendiri. 

TIM KHUSUS LAPORAN UTAMA: 
NUR SHOLEKHATUNNISA (BREBES), 
JUNELSA (BANDUNG), SAKTI 
DARUMURTI (BANYUMAS)
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Mereka misalnya membuat kaus yang 
desainnya berisi kata atau kalimat dari 
bahasa daerah tertentu. 

Bisnis desain kata-kata dalam kaus 
barangkali bukan hal baru. Dagadu di 
Yogyakarta sudah melakukannya puluhan 
tahun lalu. Tapi, mereka tidak secara khusus 
mengeksplorasi bahasa Jawa sebagai fokus 
utama desainnya. Ada memang desain kaus 
yang mengeksplorasi bahasa Jawa dengan 
gaya slengekan khas Jogja, tapi banyak pula 
yang memakai bahasa Indonesia.

Hampir serupa dengan Dagadu, 
di Bandung ada Kaus Baong (Bandung 
Oblong). Sama dengan Dagadu yang tak 
melulu mengeksplorasi bahasa Jawa, Baong 
pun begitu. Hanya saja, desain dengan 
eksplorasi bahasa daerah Sunda tetap 
menjadi prioritas. Dengarkan saja apa yang 
dikatakan Ahmad Wiguna, pemilik merek 
kaus tersebut, mengenai pilihan bahasa 
Sunda sebagai pilihan yang mengisi desain 
kaus produksinya.

“Diakui atau tidak, bahasa daerah sudah 
semakin jarang dipakai padahal itu adalah 
aset kekayaan kultural kita,” ujarnya.

Ceritanya, dia sering mengamati 
perilaku berbahasa anak muda di sekitar 
tempat tinggalnya di di Gang Nawawi, Haji 
Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan 
Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, 
yang seolah-olah enggan menggunakan 
bahasa Sunda saat berkomunikasi.

“Ada remaja yang mengajak ngobrol 
temannya pakai bahasa Sunda. Tapi 
balasannya pakai bahasa Indonesia. Dari 
situ saya berpikir bagaimana carauntuk 
melestarikan bahasa Sunda di kalangan 
remaja atau anak muda. Akhirnya tercetuslah 
untuk membuat kaus Baong ini.” 

Produk pertama kausnya bertuliskan 
“Nyari Apa Sih di Bandung? 5 M Makan, 
Mojang, Maung, Musik, dan Mode” yang 
diciptakan pada 2008. Temanya biasanya 

kritik sosial seperti pesatnya pembangunan 
pusat perbelanjaan di Kota Bandung 
digambarkan melalui pohon yang berdiri 
ke bawah di atas gedung-gedung. Ada 
“Saritem Is Dead Hayu Urang Tobat Euy” 
atau gambar Bus Damri yang penuh sesak 
dan mengeluarkan asap hitam. Tak hanya 
itu, salah satu tokoh pewayangan Sunda, 
Cepot, juga menjadi inspirasi bagi kaus 
Baong, yaitu desain dengan tulisan “Calon 
Presiden Republik Sakahayang” (calon 
presiden republik semaunya).

Berdasarkan pengalaman memproduksi 
Baong sejak 2008, Ahmad yakin, apabila 
dieksplorasi secara kreatif, ekspresi 
bahasa daerah seperti bahasa Sunda bisa 
memiliki daya jual yang tinggi. “Saya sudah 
membuktikannya dengan Baong ini. Satu 
bulan kami memproduksi 2000-2500 kaus.” 

GalGil dari Tegal
Remaja yang mengeksplorasi bahasa 

daerah sebagai bagian penting dalam desain 
kaus adalah produk GalGil dari Tegal, Jawa 
Tengah. Usaha kaus yang berproduksi di Jl. 
Arjuna 16 No. 19 Slerok,  Kota Tegal itu mulai 
dirintis  pada Agustus 2010. 

Semua berawal dari komunitas forum 
daring tegalcyber.org. Anggotanya rata-rata 
dari Tegal yang diciptakan meniru forum 
dalam Kaskus. Isi diskusi diarahkan untuk 
pengembangan wilayah Tegal.

Dari forum itu pada akhirnya tercetus 
gagasan untuk menciptakan identitas 
ketegalan. Ahmad Zakiyamini, salah 
seorang anggota forum, bisa disebut 
sebagai pioner. Dia membuat kaus dengan 
tema tentang Tegal. Selanjutnya beberapa 
orang bersepakat untuk mendanai proyek 
perdana kaus yang akhirnya diberi merek 
GalGil. Pendirinya adalah Zaki, Indrawan Ade 
Prasetyo (Indra) yang sekarang menjabat 
Manager Creative Division Kaos GalGil, dan 
beberapa teman lain.

Jadi Sumber Penghasilan

Tak hanya mengungkapkan ekspresi melalui kreasi berbahasa 
daerah, sebagian remaja bahkan sudah menyadari bahwa mereka 

bisa membangun bisnis dengan mengekplorasi bahasa daerah 
tersebut. Bahasa daerah bisa dijadikan sumber penghasilan. 
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Kenapa nama GalGil yang dipilih? “Itu 
spontan. Itu ungkapan keseharian dalam 
bahasa Jawa dialek Tegal (atau disingkat 
bahasa Tegal). Kami pikir, kata itu mudah 
diingat, dan Tegal banget,” ujar Indrawan 
atau akrab disapa Indra

Ya “galgil” merupakan kata bentukan 
dari onomatope khas bahasa Jawa dialek 
Tegal yang berarti “belagu, kemlithi, 
pethakilan, waninan, gemblidig”. Dari sisi 
semantis, makanya agak negatif. “Tapi kami 
ambil sisi positifnya bahwa GalGil itu sosok 
yang berani menghadapi tantangan zaman 
lewat karya kreatif. Dan itu tertuang lewat 
kaus.”

Bagi Indra dan kawan-kawan, 
galGil adalah representasi dari upaya 
mempromosikan budaya dan kekhasan 
yang berisikan kearifan lokal dan budaya 
Tegal. Misinya agar bahasa daerah tersebut 
tetap hidup. 

“Kami tahu, bahasa Jawa dialek Tegal 
sudah sangat terkenal. Hanya saja, yang 
menonjol adalah pemakaian bahasa itu 

sebagai olok-olok seperti yang kita lihat di 
televisi, misalnya. Nah, kaus kami ini jadi 
upaya bahwa bahasa kami bukan bahasa 
untuk diolok-olok. Bahasa kami khas dan 
ekspresif.” 

Kreativitas mengeksplorasi bahasa 
Tegal dipadu juga dengan bahasa Indonesia 
dan bahasa asing seperti bahasa Inggris. 
Seperti Dagadu, unsur humor dalam 
kata-kata yang menjadi bagian desain 
umumnya sangat kentara. Contoh desain 
yang memadukan kata-kata Inggris dan 
Tegal. Ada kaus bertulisan “Don’t rich cake” 
yang diterjemahkan secara bebas ke dalam 
bahasa Tegal menjadi “Aja kaya kuwe”. 

Pada awalnya, penjualan produk kaus 
dilakukan secara daring melalui forum 
tegalcyber.org dan dijual di Sekretariat TCC 
di Mejasem, Kabupaten Tegal. Selanjutnya 
mereka menyewa sebuah kios di depan 
Pasar Pesayangan, Kabupaten Tegal pada 
Oktober 2010. Pada 2011, kios dipindah ke 
Lemahdhuwur No. 29 Adiwerna, Kabupaten 
Tegal. Tahun 2013, mereka sudah buka 
cabang di Jl. Arjuna 91 B, Slerok, Kota Tegal. 

Tak hanya pasar yang bagus, kreativitas 
GalGil pun diakui. Mereka misalnya pernah 
Juara I Lomba Kreativitas dan Inovasi di 
Kabupaten Tegal, juga ikut acara bergengsi 
seperti Technopreneur Kemenpora dan 
Krenova Kabupaten Tegal.

Melayu di Dalam Kaus
Serupa dengan Baong dan GalGil, dari 

ranah Melayu ada produk Kaus Miko yang 
dimiliki oleh dua cowok: Mardu Zulmahadira 
dan Tony Iskandar. Mereka memproduksi 
kaus yang desainnya berisi kata-kata atau 
kalimat dalam bahasa Melayu Riau, atau 
lebih khas lagi Dumai. Mereka berproduksi 
di Jl. Sudirman Gg. Bakti, Dumai, Riau.

Sama seperti Ahmad Wiguna dengan 
Baong-nya, motivasi awal bisnis mereka 
juga lantaran keprihatinan mereka terhadap 

JENDELA JENDELA

semakin menghilangnya penggunaan 
bahasa daerah dalam percakapan sehari-
hari di kalangan remaja atau anak muda.

“Lewat desain kaus yang memasang 
konsep bahasa Melayu, kami ingin kembali 
membangkitkan semangat berbahasa 
daerah di kalangan anak muda. Paling 
sering kami memilih kata atau ungkapan 
yang jarang tedengar atau bahkan sudah 
tak dipahami anak muda di daerah kami. 
Jadi, begitu kaus jadi, sering sekali kami 
mendapat pertanyaan apa arti kata-kata 
yang ada dalam desain kaus,” cerita Mardu.

Tujuan edukatif dan mengingatkan 
kembali kata-kata atau ungkapan khas 
bahasa Melayu pada sasaran penjualan kaus 
tentu saja upaya yang patut diapreasiasi. 
Ibaratnya, kata-kata dalam desain kaus bisa 
menjadi semacam “kamus”. Meski begitu, 
Mardu dan Tony tak menutup mata terhadap 
perkembangan bahasa komunikatif anak 
muda di daerahnya  yang juga diperkaya 
oleh bahasa gaul.

“Pokoknya tetap ada unsur bahasa 
Melayu. Kalau ada bahasa gaul yang populer, 

sekali-sekali bisa diselipkan,” tambah Tony.
Hanya saja, lantaran bahasa Melayu 

merupakan cikal bakal bahasa Indonesia, 
sepintasan kata-kata yang ada dalam desain 
Kaos Miko akan dianggap memakai bahasa 
Indonesia.

“Bagaimanapun bahasa Melayu kan cikal 
bakal bahasa Indonesia. Bisa saja terbaca 
sama. Karena itu, kami akan selalu mencari 
kata-kata atau ungkapan khas yang dikenal 
di daerah kami tapi belum akrab untuk 
pemakai bahasa Indonesia.”

Apakah usaha mereka “membangkitkan” 
kesadaran berbahasa daerah dengan kaus 
produksi mereka berhasil? 

“Sejauh ini menurut pengamatan kami 
cukup berhasil. Anak muda atau remaja yang 
jadi pasar kami mulai lagi akrab dengan 
kata-kata asli Melayu,” tandas Mardu.

Jadi, Baong, GalGil, Miko, adalah contoh 
bagaimana eksplorasi bahasa daerah 
dengan tujuan mulia membangkitkan 
kesadaran berbahasa daerah, bisa memiliki 
daya ekonomis. Itu artinya, bahasa daerah 
bisa menjadi sumber penghidupan. 
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Hingga akhir November 2015 Lebih dari 
256,000 pemirsa. Tak hanya itu, video yang 
merupakan kreasi audiovisual dari petikan 
satu acara humor di Radio Yes Cilacap, Jawa 
Tengah yang bertajuk Curanmor (Curahan 
Hati, Perasaan, dan Humor) sudah banyak 
dibagi oleh pemilik akun Youtube lain. 

Episode Curanmor yang ditajuki 
“Antonim” itu berkisah tentang guru STM 
yang mengajarkan antonim atau lawan 
kata pada dua muridnya, Karto Tuying dan 
Kartanom. Guru berkata bahwa setiap kata itu 
memiliki lawan kata. Selanjutnya dia meminta 
kata apa pun yang dia ucapkan harus dijawab 
lawan katanya oleh dua murid tersebut.

Tak ada persoalan hingga beberapa kata 
diucapkan. Tapi ketika guru sembari tertawa 
mengatakan, “Hahaha… saiki madang?” 
(“Hahaha… sekarang makan?”), muncullah 
persoalan. Tak hanya kata “madang” yang 
diulang lawan atau kebalikannya , tapi 
seluruh kalimat diulang, termasuk nada 
sang guru ketika mengucapkannya.

Peniruan total dengan mengubah 
setiap kata dengan lawan kata dalam 
bahasa Jawa dialek Banyumas 
itu ditangkap guru sebagai 
ledekan. Hingga video berakhir, 
pengulangan serupa terjadi. 
Situasi seperti itu membuat guru 
kehabisan akal dan kesal sendiri 
hingga digambarkan dalam video 
tersebut, dia menangis kesal.  

Ya, cerita humor yang sempat 
berkembang pada pertengahan 
tahun 2000-an itu kembali populer 

begitu diunggah ke Youtube dalam bentuk 
lain, audiovisual. Dari situ tergambar 
jelas, bahwa ada kesadaran bahwa situs 
berbagai video adalah medium efektif untuk 
memopulerkan sesuatu.

Dan film pendek, film indie, begitu 
banyak dijumpai di Youtube, termasuk yang 
memakai bahasa daerah. Situs itu dianggap 
efektif dan dalam konteks penggunaan 
bahasa daerah, situs itu sangat positif untuk 
menyosialisasikan dan mengampanyekan 
kebangkitan bahasa daerah sebagai medium 
berekspresi.

Tak hanya film berbahasa daerah yang 
memanfaatkan internet atau dunia maya 
sebagai medium pengenalan, pembuat Komik 
Persib yang berbahasa Sunda pun punya 
kesadaran mengenai pentingnya dunia maya 
pada era sekarang. Apalagi sebenarnya Komik 
Persib tercipta dari satu forum di dunia maya.

Mereka menyosialisasikan karya 
leawat akun Twitter @komikpersib, 
Facebook (Komik Persib), dan juga blog 
komikpersib.blogspot.com.

“Awalnya kami berteman di dunia 
maya karena punya semangat yang sama: 
mendukung Persib. Kami sering bicara 
dan diskusi di grup Bobotoh Persib. Bagi 
kami mendukung Persib itu tidaklah harus 
selalu meneriakkan yel-yel atau lagu-lagu 
pujian tapi juga menulis, diskusi, atau 
mengkritik. Dari diskusi dan berdebat di 
dunia maya itu berlanjut dengan obrolan 
di dunia nyata sambil minum-minum 
kopi, maka tercetuslah untuk membuat 
kartun dan komik bertema Persib,” cerita 
Heindry.

Ada delapan orang admin Komik 
Persib yang meluangkan waktu untuk 
membahas tema-tema yang akan 
diposting. “Saya yang menggambarnya,” 
tambah Heindry.

Komik-komik itu bisa dilihat atau 
diunduh siapa pun yang berselancar di 

duaakun jejaring seosial di atas atau di 

blog yang sudah disebutkan alamatnya. 
Adakah versi cetaknya? “Belum. 

Sempat ada rencana membukukan tapi 
karena kesibukan masing-masing admin, 
itu belum terealisasi.”

Kaus GalGil dari Tegal juga sangat 
aktif berpromosi, terutama di dunia maya.

“Selain melalui kios, kami juga 
menggunakan internet untuk 
memasarkan. Tepatnya lewat Twitter dan 
Facebook dengan transaksi secara online,” 
ujar Indrawan. 

Setali tiga uang, Kaus Miko juga 
melakukan hal serupa. Setidak-tidaknya 
merekapunyaakun jejaring sosial yang 
jadi andalan, yaitu Twitter @kaosmiko dan 
Facebook Kaos Miko.

Itu semua membuktikan bahwa 
sekarang ini, internet adalah sarana 
paling menjanjikan untuk mengenalkan 
produk atau kampanye mereka dalam hal 
revitalisasi bahasa daerah. 

JENDELA JENDELA

Mengandalkan Dunia Maya

Coba kamu klik tautan video 
di Youtube ini: youtube.com/
watch?v=ma7iOsi_cTU. 
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Itulah rasa syukur gadis kelahiran 
Bandung, 31 Agustus 1989 ketika mendapat 
pujian. Ya, sejak kemunculannya di layar 
televisi, sebagian pemirsa mengaku menyukai 
performanya. Pujian terutama lewat jejaring 
sosial menganggapnya sebagai presenter 
yang memiliki karakter tertentu. 

Kenal siapa dia? Barangkali sebagian besar 
kamu yang memantengi televisi akrab dengan 
nama dan sosoknya. Berhijab, cantik, dan 
cerdas. Karakter itulah yang tampak dalam 
performanya setiap kali muncul di layar kaca.

Nama lengkap gadis kelahiran Bandung, 
31 Agustus 1989 itu Trifty Qurrota Aini. Saat 
ini dia menjadi produser di INews TV (MNC 
Media) yang sebelumnya bernama Sindo TV. 
INews TV merupakan televisi berita yang satu 
grup dengan RCTI, Global TV, dan MNC TV. 

Kiprah Trifty, begitu sapaannya, di 
dunia televisi bisa saja dianggap “aneh” bila 
ditilik dari latar belakang pendidikannya. 
Dia adalah sarjana ekonomi dari Institut 
Pertanian Bogor. Jalan kariernya seolah-
olah bukan jalan yang lurus, maksudnya 
bukan karier yang sesuai bidang studinya. 
Ya, mengapa seorang sarjana ekonomi dari 
sebuah institut pertanian ternama memilih 
karier di dunia broadcasting televisi?

Tak ada yang tak mungkin. Seseorang 
berhak memilih untuk menjadi yang 
diinginkan atau dicita-citakan. Lebih-lebih 
lagi, semasa kuliah, Trifty mengambil program 
studi minor ilmu komunikasi. Dan bekerja di 
dunia televisi, lebih khususnya jurnalis televisi, 
adalah cita-cita Trifty sedari remaja.

“Sejak SMP saya memang ingin menjadi 
jurnalis televisi. Alhamdulillah, cita-cita cita 
saya ini tercapai. Pada tahun 2012 saya 

memulai karier sebagai reporter Metro TV,” 
ceritanya.

Sebagai reporter, dia sering melakukan 
reportase langsung di lokasi suatu kejadian 
atau peristiwa. Itulah ketika wajahnya 
kerap muncul di televisi. Di Metro TV, Trifty 
melakoni pekerjaannya hingga awal 2015.

Tapi sebenarnya kemunculan sosok 
Trifty di layar kaca tidak bermula ketika 
dirinya mulai menjadi reporter di Metro TV. 
“Ya, Metro TV bukan tempat pertama saya 
berkenalan dengan kamera. Saya sudah 

TRIFTY QURROTA AINI

Televisi Itu   
  Renjana Saya

“Alhamdulillah kalau memang ada yang menjuluki 
saya presenter cantik. Itu berarti penampilan saya 

disukai pemirsa televisi Indonesia,” ujar Trifty.

Trifty Qurrota Aini, SE

Biodata
Tempat, Tanggal lahir :   

Bandung, 31 Agustus 1989
E-mail  : 

triftyqurrota@yahoo.com

Pendidikan
2007-2011 : I n s t i t u t 

Pertanian Bogor (IPB), Fakultas Ekonomi 
dan Manajemen (FEM), Program 
Studi Mayor Departemen Ekonomi 
Sumberdaya dan Lingkungan, Program 
Studi Minor Komunikasi (KPM)

Pekerjaan:
Produser Berita di INewsTV (MNC 

Group) 
Organisasi: 
Komunitas Jurnalis Hijab (KJH)
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merintis karier di blantika media sejak 2008. 
Tepatnya lewat beberapa rumah produksi 
yang programnya ditayangkan televisi.”

Selain itu, Trifty juga pernah menjajal 
sinetron. “Saya pernah menjajal sinetron. 
Hanya figuran sih pada sebuah sinetron 
yang ditayangkan RCTI.” 

Trifty juga sempat melakoni pekerjaan 
sebagai freelance presenter di Trans TV.  
Setidak-tidaknya selama tiga tahun (2008-
2011) “perjumbuhan” Trifty dengan dunia 
di balik layar kaca, baik di rumah produksi 
maupun televisi nasional, sebelum hijrah 
ke Metro TV sebagai reporter yang juga 
berlangsung sekitar tiga tahun. Dari Metro 
TV,  dia kembali aktif di beberapa rumah 

produksi sekaligus kembali menjadi freelance 
presenter/host di tiga stasiun televisi: Trans TV, 
Trans7, dan TVRI. Tak hanya itu, dia juga aktif 
menjadi model dan narasumber di beberapa 
majalah Islam. Salah satunya majalah Haniva. 

“Kini saya jadi produser di INews TV. Jadi 
boleh dibilang, saya ini konsisten berkiprah 
di dunia media, khususnya televisi, karena 
itulah renjana (passion) saya,” tandas finalis 
Azzura Models itu. 

Namanya juga sudah menjadi 
renjananya, Trifty melakoni pekerjaan 
sebagai insan televisi di stasiun mana saja 
dengan suka cita. “Bekerja di televisi itu 
membutuhkan kreativitas tinggi. Dan saya 
ini sangat menyukai pekerjaan yang kreatif.”

Konsisten Berhijab
Di antara presenter perempuan di televisi, 

tak banyak yang berhijab. Dari yang tak banyak 
itulah nama Trifty bisa disebut. Bahkan, hijabnya 
boleh dibilang menjadi ciri khasnya ketika 
muncul  di televisi. Walhasil, sebutan presenter 
cantik berhijab melekat di dalam dirinya. 

Di luar itu, hijab sudah lama menjadi 
bagian penampilan Trifty.

“Saya mulai berhijab semenjak kelas 1 
SMP. Insya Allah, saya ini istikamah dalam 
memakainya. Hijab ini sebuah kewajiban 
bagi setiap muslimah. Itulah alasan saya 
mengenakannya.”

Lebih lanjut Trifty mengatakan, bila ada 
yang bertanya mengapa dirinya memakai hijab, 
dia akan menjawab bahwa dia menjalankan 
perintah Allah swt. Tentu saja, dia juga mengakui 
adanya tantangan dalam berhijab. 

“Saya tahu, ada banyak tantangan 
ketika seorang perempuan memakai 
hijab. Salah satunya kemungkinan terkena 
diskriminasi dari pihak tertentu. Saya lebih 
memilih menolak suatu pekerjaan yang 
mengharuskan saya melepas hijab,” tegas 
finalis Hijab Hunt Trans7 & detik.com.

Trifty tak sekadar membungkus dirinya 
dalam busana yang disebut hijab. Dia tahu 
konsekuensinya berhijab. Menurutnya, 
perempuan berhijab itu artinya dia ingin selalu 
memperbaiki dirinya dan berusaha menaati 
perintah Allah. Apa pasal? Hijab lambat laun 
akan mengubah perilaku seseorang menjadi 
lebih baik; hijab akan menjadi pelindung dan 
kontrol bagi perempuan untuk selalu berada 
di jalur yang baik. 

“Sebagai contoh, kalau saya sedang 
berkendara dan kesal kepada pengendara 
lainnya, saya akan malu untuk marah 
kepadanya. Malu karena saya berhijab. 
Perempuan berhijab seyogianya tidak 
marah-marah. Alhamdulillah, saya terbebas 
dari amarah. Hijab juga melindungi 
perempuan dari gangguan orang lain ketika 
sedang berada di jalan sendirian. Itu contoh 
sederhana bagaimana hijab bisa mengubah 
dan melindungi perempuan.” 

Trifty tak memungkiri hijab telah 
menjadi tren. Lebih-lebih banyak figur 
publik yang mulai berhijab dengan gaya 
yang menarik dan cantik. Dengan begitu 
masyarakat tidak lagi menganggap hijab 
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sebagai sesuatu yang konvensional. Bagi 
Trifty, Buatnya, itu tren positif. Semakin 
banyak perempuan Indonesia yang berhijab 
itu sesuatu yang bagus.

Berkenaan dengan hijab sebagai tren, 
bagaimana ihwal jilboobs yang sempat 
kontroversial? “Soal jilboobs, menurut saya 
jika seseorang belum sempurna sesuai 
syariah dalam berhijab, dia tetap harus 
didukung dan dihargai. Kenapa? Karena 
berubah menjadi baik itu butuh proses. 
Saya tidak setuju dengan penyebutan atau 
pemakaian istilah jilboobs kepada wanita 
berhijab. Istilah tersebut sangat tidak 
menghargai wanita berhijab.”

Sebagai jurnalis yang memakai hijab, 
Trifty aktif di Komunitas Jurnalis Berhijab 
(KJB). Dia bahkan menganggap orang-orang 
di dalam komunitas itu sebagai keluarganya. 
KJB berisi para presenter, reporter, camera 
person, dan semua insan media yang 
berhijab. Anggotanya berasal dari berbagai 
media, baik televisi, radio, media daring 
maupun cetak. 

Kegiatan KJB begitu banyak, dan 
berfokus pada bidang jurnalistik dan 
keislaman. Beberapa di antara kegiatan itu 
adalah workshop jurnalistik di sekolah dhuafa, 
pelatihan jurnalistik di madrasah, fashion 
show busana muslim, pembentukan UKM 
jurnalistik di perguruan tinggi, syuting untuk 
program di televisi, siaran radio, sharing 

session jurnalistik, pemberian santunan bagi 
anak anak yatim di panti asuhan, dan masih 
banyak lagi. Aktivitas KJB dapat dilihat di 
Instagram KJB @komunitasjurnalisberhijab.

Soal jejaring sosial atau yang umum 
disebut media sosial, Trifty juga memiliki 
akun pada hampir semua jejaring sosial 
yang populer. Dia punya akun Facebook, 
Path, Instagram, dan Twitter. 

“Biasanya saya menggunakan akun 
tersebut untuk berbagi pengalaman unik 
dalam bekerja kepada teman-teman atau 
follower. Saya berharap, itu bisa memberi 
inspirasi,” ujar  masyarakat.

Oya, siapa nyana di balik sosok Trifty 
yang dipuji sebagian kalangan sebagai sosok 
yang cantik dan cerdas, ternyata menyimpan 
“gelora” yang umumnya disebut gahar. Ya, 
dia sebenarnya punya hobi menggebuk 
drum dan pernah secara serius belajar 
kepada seorang drummer.

“Saya memang pernah tertarik 
mempelajari drum dan belajar privat dengan 
seorang drummer. Namun karena kesibukan 
bekerja akhirnya saya tidak melanjutkan 
pelajaran itu,” ujarnya lembut.

Ya, Trifty telah meraih pekerjaan yang 
sesuai dengan renjana di dalam dirinya. 
Tapi dia juga tahu, pekerjaan itu, plus 
beberapa catatan prestasi yang pernah 
dia raih, tak akan tercapai bila dia tidak 
bersungguh-sungguh melakukannya 
atau tidak menempa kesabaran di dalam 
dirinya. Apalagi, Trifty punya prinsip “man 
jadda wajada” dan “man shabara zhafira”. 
Siapapun yang bersungguh-sungguh 
akan berhasil dan siapapun yang bersabar 
akan beruntung. 

“Dalam hidup kita harus bermimpi 
besar. Dream as high as sky, even you fail, 
you fail among stars. Bermimpilah setinggi-
tingginya, berjuanglah sungguh-sungguh, 
bersabarlah jika gagal. Kegagalan hanya 
kesuksesan yang tertunda,” pungkas Trifty. 

SOSOK

Dari Sebotol Air Infus

Pada jeda latihan karawitan, 
Elok Bunga, siswa kelas XI-5 
SMA Negeri 1 Pati, Jawa 
Tengah, membuka tasnya 
dan mengeluarkan sebuah 
botol. Botol itu berisi air 
putih yang di dalamnya 
terdapat potongan buah 
lemon. Sembari mengusapi 
keringat yang membasahi 
wajahnya, dia minum 
beberapa teguk. Wajahnya 
jadi terlihat semringah lagi.

“Segar sekali, dan sehat,” ujar Elok. “Saya 
hampir selalu bikin sebelum berangkat 
ekskul.”

Ya, beberapa waktu ini, kita sering 
melihat teman-teman kita, baik di sekolah 
maupun kampus, yang membawa botol 
berisi air putih yang di dalamnya terendam 
potongan bebuahan. Jenis minuman 
buatan sendiri itu dikenal dengan nama 
infused water atau air infus. Ada juga yang 
menyebutnya spa water.

Perlu diketahui, air infus tersebut 
sebenarnya sudah menjadi bagian dari 
gaya hidup sejak akhir tahun 2013. Hingga 
kini, berkaitan dengan semakin bagusnya 
kesadaran akan pola hidup sehat, semakin 
banyak pula yang mengonsumsi minuman 
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jenis itu. Lebih-lebih lagi, cara pembuatannya 
terhitung sangat sederhana: hanya air putih 
(air mineral) dan potongan buah tertentu. 

Umumnya bebuahan yang dipakai 
sebagai penyerta air putih adalah jenis 
yang memiliki rasa cenderung asam yang 
diracik tanpa tambahan gula atau pemanis 
buatan, atau juga dengan mencampurnya 
dengan potongan es batu. Air infus bisa 
terdiri atas satu jenis buah saja, tapi bisa 
juga beberapa jenis buah. Selain itu, untuk 
lebih menyegarkan rasanya, air infus bisa 
ditambahi beberapa lembar daun mint. 
Yang paling penting, jenis bebuahannya bisa 
sangat bergantung atas selera pembuatnya.

Elok contohnya, dia lebih suka air infus 
dengan potongan buah lemon. Pernah 
juga dia mencampurnya dengan potongan 
anggur merah.

“Tapi lemon yang paling saya sukai. 
Kecuali kalau di mal, persediaan lemon 
sedang tidak ada, ya pakai buah yang bisa 
dibikin infused water ini. Pernah hanya pakai 
belimbing. Di kotaku ini hanya ada satu mal. 
Maklum, kota kecil sih, dan lemon tidak 
selalu tersedia.”

Steyla Mumpuni, mahasisiwi Unika 

Soegijapranata Semarang, lebih memilih 
mentimun yang direndam dalam air putih. 
“Soalnya saya ini nggak suka buah yang 
asam rasanya. Kalau bukan mentimun, ya 
anggur merah,” tandasnya.

Memang tak semua buah bisa dipakai 
untuk air infus. Buah-buahan yang bisa 
dimanfaatkan antara lain lemon, kiwi, jeruk 
nipis, jeruk manis, jeruk sunkist, jeruk bali, 
anggur, stroberi, mentimun, dan belimbing. 

Adapun buah-buahan dengan 
tekstur lunak seperti pepaya, pisang atau 
semangka. Kenapa? Bebuahan jenis itu 
akan mudah hancur jika direndam dalam 
waktu yang lama. Apel juga kurang cocok 
digunakan karena kandungan buahnya 
cepat teroksidasi setelah diiris. 

Proses perendaman atau pendiaman 
buah dalam air putih dianjurkan dengan 
air bersuhu sedang atau netral (bukan air 
hangat). Ini akan menghasilkan antioksidan 
yang lebih bagus. 

Prof. Dr. Fatimah Muis MSc, Sp.GK, pakar 
kesehatan dari Universitas Diponegoro 
menjelaskan, manfaat dari infused water 
yang paling utama adalah sebagai 
antioksidan. “Tubuh kita sebenarnya juga 
berfungsi sebagai oksidator yang diproduksi 
dari liver, namun kita juga membutuhkan 
antioksidan dari luar, lewat makanan seperti 
buah-buahan dan sayur,” paparnya.

Ia juga menjelaskan, buah-buahan 
dengan rasa asam ini juga berfungsi untuk 
menyeimbangkan asam basa dalam tubuh. 
Waktu yang paling baik untuk mengonsumsi 
air infus adalah pada pagi hari ketika perut 
masih kosong atau sebelum memulai sarapan.

Dibandingkan air putih biasa, 
keunggulan dari air yang mengandung 
vitamin tinggi ini lebih menyenangkan 
ketika seseorang meminumnya. Rasa asam 
dan manis yang alami menambah rasa segar 
dalam air putih, terutama jika sebelum 
diminum, kita mendiamkannya terlebih 

dahulu di dalam kulkas.
Tampilannya yang menarik dan berwarna-

warni, terutama jika kita memasukkan 
beberapa jenis buah di dalamnya, membuat 
kita ingin terus meminumnya. Ini otomatis 
membantu kita yang tidak suka atau jarang 
meminum air putih. Jadi, kita akan lebih 
sering mengkonsumsi air putih.

Para ahli gizi menganjurkan meminum 
air putih sebelum makan (misalnya satu gelas 
penuh). Ini bertujuan untuk memberi rasa 
kenyang sehingga kita tidak terlalu “kalap” 
menyantap makanan. Begitu juga dengan 
konsumsi air infus. Air infus yang diminum 
sebelum makan akan memberi rasa kenyang 
sehingga kita bisa mengontrol banyaknya 
makanan yang masuk ke dalam tubuh. 
Alhasil, jika secara rutin terus dilakukan, 
otomatis berat badan akan berkurang.

Nah, bagi kita yang kurang suka minum 
air putih, atau yang ingin memulai gaya 
hidup sehat, infused water bisa menjadi 
pilihan yang mengasyikkan.

“Ketimbang meminum softdrink, saya 
memilih infused water. Kadangkala ketika 
beli softdrink tertentu, saya sering khawatir 
zat-zat yang terkandung di dalamnya. 
Lebih-lebih sodanya itu. Kalau yang ini (air 
infus, maksudnya) yang saya buat sendiri, 
meminumnya jadi lebih mantap,” ujar Steyla. 

Keunggulan air infus atau 
infused water adalah:

• Bahan mudah diperoleh.
• Cara membuatnya mudah dan 

bisa dilakukan oleh siapa saja.
• Buah atau herbalnya mengandung 

zat gizi dan mineral yang 
baik untuk kesehatan.

• Membantu kita untuk mengonsumsi air 
lebih banyak dan membantu yang tidak 
suka buah agar lebih menyukai buah.

• Dapat menciptakan banyak macam 
rasa, aroma sesuai yang diinginkan. 

• Membantu proses detoksifikasi 
(mengeluarkan racun) tubuh.

• Membantu mengendalikan berat badan 
(tidak berarti menurunkan berat badan).
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Teater Angin

Teater PelajarTak Sekadar

22 | NUANSA NUANSA | 23
No.3 Tahun 2015No.3 Tahun 2015      



24 | NUANSA
No.3 Tahun 2015      

NUANSA | 25
No.3 Tahun 2015

EKSPRESI EKSPRESI

Bila ditelisik, tidak banyak teater sekolah, 
khususnya di Bali yang bisa bertahan dalam 
kurun waktu yang panjang. Simak saja, ia 
masih aktif sejak didirikan 8 Agustus 1963. 

Teater yang awalnya bernama Kelompok 
Drama dan Sastra ini memiliki agenda 
kesenian yang rutin digelar setiap tahunnya, 
yakni Malam Apresiasi Sastra. Acara itu 
punya ciri khas: selalu menampilkan tiga 
jenis pertunjukan yaitu drama modern, 
teaterikalisasi puisi, dan musikalisasi puisi. 
Ciri lainnya: keterlibatan kelompok teater 
pelajar lain untuk menampilkan karya. 

Menarik pula mencermati proses para 
anggota Teater Angin dalam mengenal, 
mempelajari dan memahami teater dan 
sastra. Mereka selalu berpegang teguh pada 
prinsip “kemandirian”, tidak bergantung 
atas satu orang pelatih saja. Jika hendak 
membuat satu nomor pertunjukan atau 
mendiskusikan karya sastra, biasanya 

mereka akan melakukan dialog internal 
hingga mendapatkan rancangan awal. 

Dalam prosesnya kemudian, para 
alumnus Teater Anginlah yang berperan, 
khususnya dalam memberikan arahan, 
maupun pendampingan intensif. Dalam hal 
ini, proses berteater tidak akan berhenti 
ketika mereka telah menuntaskan studinya 
melainkan terus tumbuh dalam diri masing-
masing, menjadi sebuah kecintaan. 

Cukupkah Kemandirian?
Apakah sistem “kemandirian” yang 

mereka anut selama bertahun-tahun itu 
benar? Tidakkah nantinya mereka justru 
tergelincir hanya mengulang hal yang sama, 
sebab apa yang diajarkan alumni boleh jadi 
tidak lepas dari apa yang mereka terapkan 
saat menjadi anggota? 

Pertanyaan dan kecemasan itu muncul 
karena belakangan ini “embusan” karya 

Teater Angin bukan teater 
sekolah biasa. Itu bila kita 
mencermati berbagai aktivitas 
kreatif dan aneka raihan 
prestasi kelompok teater 
SMA N 1 Denpasar, Bali itu. 

terkini para anggota Teater Angin tidak 
begitu terdengar. Ada proses penciptaan 
produksi berkesenian, tapi tak memunculkan 
sesuatu yang baru.

Saya rasa hal ini perlu diperhatikan 
lebih sungguh-sungguh oleh para anggota 
maupun pembinanya, agar Teater Angin tidak 
terjebak pada kebesaran nama dan sejarah. 

Kendati demikian, terlepas dari 
adanya harapan besar untuk mendengar 
dan melihat hasil kreativitas yang lebih 
segar dari Teater Angin, setidak-tidaknya 
kelompok tersebut mampu menjadi ruang 
menempa diri bagi setiap anggotanya. 
Tercatat sejumlah alumnus Teater Angin 
berhasil menjadi penulis, video maker, 
jurnalis, atau penggiat drama. 

Pengalaman selama bergabung di 
kelompok itu tentu memberi makna 
tersendiri bagi setiap anggotanya.  Mereka 

terlatih untuk menjadi pribadi yang mandiri, 
berkarakter, lentur dalam bergaul, yang 
tentunya menjadi bekal berharga di kemudian 
hari. Selain itu, dengan mengenal teater 
dan sastra, mereka belajar menggunakan 
tatanan bahasa yang terstruktur dan jelas. 

Penulis asal Bali, I Kadek Surya Kencana 
dalam penelitiannya, bahkan mengungkapkan 
Teater Angin merupakan teater pelajar yang 
profesional karena memiliki visi dan misi, 
prinsip serta sistem aktivitas yang terprogram. 

Keberadaan Teater Angin saya rasa 
tetap sangat penting perannya, khususnya 
di era yang kini serba digital, yang begitu 
dimanjakan oleh kecanggihan teknologi. 
Ketika muncul kecenderungan seseorang 
menjadi semakin antisosial, Teater Angin 
menyediakan ruang bagi mereka untuk 
merasakan kehangatan kebersamaan dan 
keguyuban dalam berkesenian. 
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Tak hanya dikutip dalam buku pelajaran 
atau lomba baca puisi, sajak Chairil Anwar 
rupanya juga merambah film remaja. 
Sebagai contoh, dalam film remaja Ada Apa 
dengan Cinta? (AadC) (2002) karya sutradara 
Rudy Soedjarwo ada kutipan sajak Chairil 
Anwar. Tak hanya kutipan, sajak berjudul 
“Tentang Seseorang” itu menjadi bagian 
adegan tokoh-tokoh utamanya, Cinta dan 
Rangga.

Begini bunyinya: Kulari ke hutan 
kemudian menyanyiku/Kulari ke pantai 
kemudian teriakku/Sepi, sepi dan sendiri aku 
benci/Aku ingin bingar, aku mau di pasar/
Bosan aku dengan penat dan enyah saja 
kau pekat/Seperti berjelaga jika kusendiri/
Pecahkan saja gelasnya biar ramai/Biar 
mengaduh sampai gaduh/Ada malaikat 
menyulam jaring laba-laba belang/Di 
tembok keraton putih/Kenapa tak goyangkan 
saja loncengnya biar terdera/Atau aku harus 
lari ke hutan belok ke pantai?

Barangkali sajak “Tentang Seseorang” itu 
tak sepopuler “Aku” atau “Krawang-Bekasi” 
yang sering jadi wajib baca dalam lomba. 
Tapi sajak yang menjadi bagian adegan di 
dalam film remaja seperti AAdC dengan 
jelas menunjukkan betapa Chairil Anwar itu 
populer di kalangan remaja, dan itu hal yang 
jarang dinikmati penyair Indonesia lainnya.

Chairil Anwar dilahirkan di Medan, 
Sumatera Utara pada 26 Juli 1922. Ia 
adalah anak tunggal pasangan Toeloes 
dan Saleha. Ayahnya yang berasal dari 
Taeh Baruah, Payakumbuh, Sumatera Barat 
pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten 

Inderagiri, Riau. Sedangkan ibunya berasal 
dari Situjug, Limapuluh Kota, Sumbar. Chairil 
masih punya pertalian kerabat dengan 
Soetan Sjahrir, Perdana Menteri pertama 
Indonesia.

Umumnya anak tunggal dimanjakan 
oleh orang tuanya. Tapi itu tak dialami Chairil 
Anwar. Bahkan ia dibesarkan dalam keluarga 
yang dalam istilah sekarang disebut broken 
home. Kedua orang tuanya bercerai dan 
sang ayah menikah lagi. Chairil dibesarkan 
di Medan dan dekat dengan neneknya. Itu 
sebabnya dia merasakan sangat sedih ketika 
sang nenek meninggal dunia. Kesedihan 
itu dia ungkapkan lewat sajak “Nisan” yang 
ditulis pada Oktober 1942 dan disebut-
sebut sebagai sajak pertama guratan 
Chairil Anwar. Begini bunyi sajak itu: Bukan 
kematian benar menusuk kalbu/Keridlaanmu 
menerima segala tiba/Tak kutahu setinggi itu 
atas debu/Dan duka maha tuan bertakhta.

Pendek tapi sangat bermakna dan 
menyentuh perasaan. Dan sajak tersebut 
bisa dijadikan tonggak kepenyairan Chairil 
Anwar dalam kesusastraan Indonesia.

Chairil Anwar menempuh pendidikan di 
Hollandsch-Inlandsche School (HIS), sekolah 
dasar untuk orang-orang pribumi pada 
masa penjajahan Belanda. Dia kemudian 
meneruskan pendidikannya di Meer 
Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), sekolah 
menengah pertama Hindia Belanda, tetapi 
dia keluar sebelum lulus. Ketika remaja dia 
mulai menulis puisi, tetapi tidak satu pun 
puisinya sesuai dengan keinginannya.

Dari Medan, Chairil lalu pindah ke 

Chairil Anwar
Pembaharu 
Sastra yang 

Selalu Dikenang

Berbicara sastra Indonesia, khususnya puisi, kita tak mungkin 
tak mengenal nama Chairil Anwar. Selain sering dikutip 

dalam buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, sajak-
sajaknya juga sering dibacakan pada ajang lomba baca puisi, 

dari tingkat SD hingga perguruan tinggi dan umum. 
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Batavia (sekarang Jakarta) bersama dengan 
ibunya pada tahun 1940. Saat itu usianya 19 
tahun dan mulai serius menggeluti dunia 
kesusastraan. Namanya mulai terkenal ketika 
sajak “Nisan” dimuat di sebuat majalah. Sejak 
itu, karya-karyanya mulai dikenal.

Si Kurus yang Romantis
Menceritakan Chairil Anwar tanpa 

menguraikan kontroversi dalam 
kehidupannya tentu saja kurang afdal. 
Dia memang “berbeda” dari kebanyakan 
sastrawan yang hidup pada masanya. 

Dari sisi penampilan, dia memiliki 
ciri yang khas: tak pernah rapi. Maklum, 
sepanjang hidupnya yang 
pendek, Chairil dikenal ugal-
ugalan. Matanya merah gara-
gara jarang tidur. Rambutnya 
selalu masai. Bajunya hampir 
selalu kusut lusuh. Tubuhnya 
itu pun lebih banyak bau 
karena jarang mandi. 

Sosok tubuhnya kurus. 
Itu sebabnya H.B. Jassin, 
Paus Sastra Indonesia yang 
juga sahabatnya memiliki 
panggilan akrab untuk Chairil: 
Si Kurus. 

Kisah persahabatan Chairil dan Jassin 
menarik diungkapkan. Pada siang yang 
panas tahun 1943, Jassin saat itu berada 
di kantor redaksi Balai Pustaka ketika ada 
seorang anak muda berambut masai dan 
bermata merah masuk dan berteriak lantang 
di ujung pintu, “Hei, ini sajak saya!”

Jassin meminta pemuda itu mendekat. 
Si pemuda menyerahkan 10 lembar kertas 
bertulisan tangan yang berisi 20 sajak. Jassin 
membacanya dan berkomentar, “Bagus 
sekali.” Salah satu sajak itu adalah “Nisan”.

Jassin juga mengatakan bahwa sajak-
sajak Chairil layak muat untuk majalah 
Panji Pustaka milik Armijn Pane. Tapi Armijn 

menolak karena sajak-sajak itu terlalu 
individualistis ke sosok pengarangnya, 
dan banyak mengandung elemen kebarat-
baratan yang ketika itu dianggap tak tepat 
pada saat Jepang mengampanyekan Asia 
Timur Raya. 

Ya, dengan penampilan selalu lusuh dan 
kusut, jangan dikira Chairil dijauhi orang-
orang. Bahkan berdasarkan banyak tulisan 
mengenai biografi sang penyair, dia disukai 
para gadis. Sebaliknya pula, dia juga boleh 
dibilang “pemuja” perempuan.

Baca saja sajak-sajaknya yang 
dipersembahkan kepada gadis-gadis. Ada 
nama-nama seperti Dien Tamaela, Sri Ajati, 

Ida, Tuti, Gadis Rasyid, Mirat, 
atau Roosmeini.

Sajaknya yang 
romantis meskipun tetap 
bernada muram seperti ciri 
kebanyakan puisinya, sebagai 
contoh, adalah yang berjudul 
“Senja di Pelabuhan Kecil” 
(1946) yang dipersembahkan 
untuk Sri Ajati. 

Begini bunyinya: Ini kali 
tidak ada yang mencari cinta/
di antara gudang, rumah tua, 
pada cerita/tiang serta temali. 
Kapal, perahu tiada berlaut/

menghembus diri dalam mempercaya mau 
berpaut//Gerimis mempercepat kelam./Ada 
juga kelepak elang/menyinggung muram, 
desir hari lari berenang/menemu bujuk 
pangkal akanan. Tidak bergerak/dan kini 
tanah dan air tidur hilang ombak.//Tiada lagi. 
Aku sendiri. Berjalan/menyisir semenanjung, 
masih pengap harap/sekali tiba di ujung dan 
sekalian selamat jalan/dari pantai keempat, 
sedu penghabisan bisa terdekap.

Kutu Buku dan Pencuri Buku
Boleh saja Chairil tidak lulus MULO, tapi 

dia seorang yang kutu buku. Bacaannya luas, 

terutama karya sastrawan yang populer 
pada masa itu. Sebut saja Rainer Maria Rilke, 
W.H. Auden, Archibald Macleish, Hendrik 
Marsman, J. Slauerhoff, dan Edgar du Perron. 
Dia juga menguasai beberapa bahasa asing 
seperti Inggris, Belanda, dan Jerman.

Untuk memenuhi kebutuhan 
membacanya, Chairil bahkan kerap mencuri 
buku dari toko. Arief Budiman dalam buku 
Chairil Anwar: Sebuah Pertemuan (1976) 
menceritakan kesaksian Asrul Sani, sebagai 
berikut.

“Di Jalan Juanda (Jakarta) dulu ada dua 
toko buku, yang sekarang jadi kantor Astra. 
Namanya toko buku Kolf  dan van Dorp. 
Koleksinya luar biasa banyak. Saya dan 
Chairil suka mencuri buku di situ.”

Asrul juga bercerita, “Suatu kali kami 
melihat buku Friedrich Nietzsche, Also 
Sprach Zarathustra. ‘Wah, itu buku mutlak 
harus dibaca,’ kata Chairil pada saya. ‘Kau 
perhatikan orang itu, aku mau mengantongi 
Nietzsche ini.’ Chairil memakai celana 
komprang dengan dua saku lebar, cukup 
besar untuk menelan buku itu.”

Buku-buku filsafat, termasuk buku 
Nietzsche tadi, diletakkan di antara buku-
buku agama. Kebetulan buku Nietzsche 
punya ukuran dan warna sampul yang hitam 
persis betul dengan kitab Injil. 

“Sementara Chairil mengantongi buku, 
saya memperhatikan pelayan toko,” kata 
Asrul. “Hati saya deg-degan setengah mati. 
Setelah buku berpindah tempat, kami lantas 
keluar dari toko dengan tenang. Tapi sampai 
di luar tiba-tiba Chairil terkejut, “Kok ini? 
Wah, salah ambil aku!” sambil tangannya 
terus membolak-balik buku. Rupanya Chairil 
salah mengambil Injil. Kami kecewa sekali.”

Ya, benarlah Chairil Anwar memang 
seorang “penggila” buku, yang dengan 
rakus melahap karya-karya pengarang 
besar dunia. Tapi dia adalah penggila buku 
yang urakan, selalu kekurangan uang, tidak 

punya pekerjaan tetap, suka keluyuran, 
jorok, penyakitan, dan tingkah lakunya 
menjengkelkan. 

Biang Kerok yang Bikin Jengkel 
Gayanya yang urakan, seenaknya 

sendiri, tukang kritik yang pedas, pengecam, 
dan tak pernah merasa berdosa sering 
membuat kawan-kawannya jengkel. Meski 
begitu, menurut Jassin Chairil itu sangat 
cerdas. Jassin adalah orang yang tahu 
bahwa sajak “Aku” sebenarnya telah ditulis 
lama oleh Chairil sebelum “dipakai” sebagai 
mencemooh orang di muka umum.

Ceritanya pada 1943, terbentuk 
Himpunan Sastrawan Angkatan Baru. 
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Armijn Pane dan para sastrawan lain sering 
berkumpul dan berdiskusi. Saat itu slogan 
perang Asia Timur Raya Jepang bertebaran 
di mana-mana. Banyak sastrawan atau 
penyair yang terpengaruh slogan itu. Pada 
sebuah diskusi yang diisi oleh ceramah 
Jassin, dia  mengatakan bahwa kalangan 
sastrawan harus memberikan semangat 
perjuangan melalui sastra. Dia memberi 
contoh sajak-sajak Asmara Hadi.

Mendengar hal itu, Chairil berteriak, 
“Itu semua cuma teriakan-teriakan. Semua 
orang juga bisa bikin sajak seperti itu.”

Hadirin diskusi belum sempat 
merespons ketika Chairil menghampiri 
papan tulis sambil berteriak lantang, “Inilah 
contoh sebuah sajak.” Dia lalu menuliskan 
petikan dari sajak “Aku”: Aku ini binatang 

jalang/dari kumpulannya terbuang.
Debat panas segera terjadi. Kebanyakan 

yang hadir jengkel, tapi tak bisa apa-apa. 
Dan kisah mengenai Chairil membuat 
jengkel orang itu sangat banyak. 

Plagiator yang “Dibela”
Kebesaran nama Chairil tak pernahlepas 

dari bayang-bayang sebutan plagiator. 
Majalah Mimbar Indonesia pernah 
menuliskan bahwa Chairil melakukan plagiat 
pada beberapa karyanya. Diuraikan di situ 
bahwa sajaknya yang berjudul “Datang Dara 
Hilang Dara” itu hasil plagiat dari sajak Hsu 
Chih Mo berjudul “A Song of the Sea”. Sajak 
“Karawang-Bekasi” juga plagiat dari sajak 
Archibald MacLeish berjudul “The Young 

Dead Soldiers”. Begitu pula karyanya yang 
lain seperti “Kepada Peminta-minta” atau 
“Rumahku”. 

Kontroversi seputar tindakan plagiat 
Chairil terjadi. Ada yang menyerang, tapi 
ada pula yang membela. Yang menyerang 
menganggap, siapa pun orangnya, dia 
sungguh tak bermoral ketika melakukan 
plagiarisme. Jassin, salahs eorang yang 
membela, mengatakan Chairil bukan plagiat 
buta karena pada karya yang disebut sebagai 
hasil plagiasi, masih ada karakter khas Chairil.

Salah satu karya 
plagiat Chairil yang 
paling legendaris adalah 
“Krawang-Bekasi”. Ada 
beberapa bait yang 
mirip (saduran) dengan 
puisi “The Young Dead 
Soldiers”.

B a g a i m a n a p u n 
juga plagiarisme itu 
perbuatan sangat nista, 
juga dalam kesusastraan. 
Kebesaran Chairil Anwar 
juga sedikit tercoreng 
oleh hal itu. Tapi antara 
yang menyerang  dan 
membela, sama-sama 
sepakat bahwa peranan 
dan jasa Chairil dalam 
sejarah sastra Indonesia 
sangat besar. 

Si Urakan yang Berkeluarga
Meskipun menganut pola kehidupan 

liar, urakan, bebas, dan tak memperhatikan 
kesehatan, Chairil Anwar sempat juga 
berkeluarga. Dia menikah dengan Hapsah 
Wiraredja pada 6 Agustus 1946. 

Sayang sekali rumah tangga mereka 
tidak bertahan lama. Akhir 1948 mereka 
bercerai, dan putri tunggal mereka, Evawani 
Alissa, dibesarkan Hapsah. 

TOKOHTOKOH

Ada kisah menarik mengenai si putri 
yang sama sekali tak mengenal sosok 
ayahnya. Maklum, sang ayah meninggal 
pada saat usia Evawani belum genap dua 
tahun. Pada saat Evawani kelas III SD, dalam 
pelajaran sastra, gurunya menunjuk foto 
seorang penyair sambil mengatakan, “Eva, 
ini namanya Chairil Anwar, ayah kamu.”

Kehidupan urakan alias bohemian 
membuat Chairil penyakitan. Salah satu 
penyakitnya adalah TBC yang menjadi 
penyebab kematiannya pada 28 April 1949, 

setelah diopname 
selama lima hari di CBZ 
(sekarang RSCM). 

Tak banyak kary-
anya yang dia tinggal-
kan. Hanya 70 puisi asli, 
4 puisi saduran, 10 puisi 
terjemahan, 6 prosa asli, 
dan 4 prosa terjema-
han. Karya-karyanya 
itu terkumpul dalam 
buku yang diterbit-
kan setelah kematian-
nya pada 28 April 1949, 
yaitu Kerikil Tajam dan 
yang Terempas dan 
yang Putus (1949), Deru 
Campur Debu (1949), 
Tiga Menguak Takdir 
(1950), Aku Ini Binatang 
Jalang (1986), dan 

Derai-Derai Cemara (1999).
Dia dimakamkan di TPU Karet Jakarta, 

persis seperti salah satu bait dalam sajak  “Yang 
Terempas dan Yang Putus” yang berbunyi: di 
karet, di karet sampai juga/deru angin.

Sang Penyair Besar itu mati muda. Tapi 
namanya tak pernah dialpakan. Bahkan 
tanggal kematiannya terus diperingati 
hingga kini sebagai Hari Puisi. Bagaimanapun 
juga, Chairil Anwar adalah pembaharu sastra 
Indonesia. Karena itu, dia layak dikenang. 



32 | NUANSA
No.3 Tahun 2015      

NUANSA | 33
No.3 Tahun 2015

KOMUNITAS KOMUNITAS

Semua itu berawal dari keprihatinan 
para pendiri komunitas terhadap kenyataan 
bahwa banyak kalangan di masyarakat, 
khususnya anak muda, tidak peduli terhadap 
potensi sejarah dan kebudayaan kita. Bahkan, 
bila dikaitkan dengan hal yang lebih spesifik, 
misalnya mata pelajaran sejarah di sekolah, 
siswa memiliki persepsi bahwa pelajaran 
sejarah itu sesuatu yang membosankan, 
hanya bikin ngantuk, tidak gaul, dan tidak 
menyenangkan. Di perguruan tinggi, Jurusan 
Sejarah kurang dilirik karena dianggap tak 
memiliki masa depan.

Ya, KHI berdiri dengan misi 
menumbuhkan kesadaran sejarah dan 
budaya bangsa dengan menyelenggarakan 
program-program yang rekreatif, edukatif, 
dan menghibur. Mereka 
ingin sejarah diminati 
banyak kalangan. Khusus 
untuk kalangan muda, 
mereka ingin meyakinkan 
mereka bahwa sejarah 
bisa menjadi sesuatu yang 
menyenangkan, yang gaul, 
dan menarik. Itu sebabnya 
KHI mengusung tagline 
atau ungkapan khas: “Cara 
Gaul Belajar Sejarah Indonesia”.

Belajar sejarah secara gaul? Itu bukan 
konsep yang muluk-muluk. Pada hampir 
semua kegiatannya, KHI menekankan aspek 
rekreatif dan menghibur, dan memiliki 
kandungan nilai-nilai edukatif.

Dari Lomba Lintas Sejarah
Berbicara mengenai KHI, nama Asep 

Kambali wajib disebut. Bisa dibilang, KHI 
terbentuk dari buah pemikiran, inisiatif, 
dan prakarsa Asep yang saat itu masih 
menjadi mahasiswa Jurusan Pendidikan 
Sejarah Universitas Negeri Jakarta angkatan 
tahun 2000. Ketika itu, sebagai Ketua Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) di jurusannya, 

Asep menggelar Lomba Lintas Sejarah pada 
tahun 2002 bagi siswa SMA se-Jabodetabek, 
Karawang, Purwakarta, dan Bandung. 

“Bola” yang dilempar Asep direspons 
positif. Terbukti, 65 sekolah berpartisipasi 
dalam lomba. Dalam kegiatan itu para siswa 
melakukan napak tilas dan amazing race 
ke beberapa museum dan situs sejarah 
yang berhubungan dengan perjuangan 
Kemerdekaan Indonesia selama satu hari 
penuh. 

“Lintas sejarah itu mirip acara Amazing 
Race di TV kabel. Anak-anak berkompetisi 
dengan cara berjalan dari museum ke 
museum dan dari situs ke situs. Di setiap 
tempat, ada petunjuk menuju tempat 
berikutnya,” ujar pria kelahiran Cianjur, 16 

Juni 1980 itu.
Kegiatan yang didukung 

oleh semua museum 
tujuan dan Kementerian 
Kebudayaan dan Pariwisata 
RI ini ternyata mendapat 
respons positif dari berbagai 
pihak dan sangat dinikmati 
oleh para peserta lomba. 
Boleh dibilang, kegiatan 
tersebut sukses.

Nah, kesuksesan itu lalu menyemaikan 
harapan. Asep dan kawan-kawan di BEM 
berharap Lomba Lintas Sejarah itu dapat 
dapat dilanjutkan oleh pengurus BEM 
berikutnya. Tapi apa lacur?

Kegiatan itu berhenti setelah 
kepengurusan Asep digantikan. Kalau pun 
ada, konsepnya memiliki nama dan bentuk 
yang berbeda. 

“Saya pikir sayang kalau kegiatan ini 
berakhir begitu saja. Tetapi bagaimana 
caranya supaya saya tetap bisa punya wadah 
untuk melakukan kegiatan itu? Lahirlah 
kemudian konsep awal Komunitas Historia,” 
ujar Asep seperti dikutip dari situs KHI: 
komunitashistoria.com.

Gaul Sejarah ala

Komunitas 
Historia Indonesia
Pada saat banyak orang kepincut gagasan tentang masa depan 
atau hal-hal canggih pada masa futuristik, sekelompok anak 
muda justru gandrung pada hal-hal dari masa lalu. Mereka 
menyukai sejarah dan mengampanyekan bahwa sejarah adalah 
sesuatu yang menarik. Itu Komunitas Historia Indonesia (KHI).
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Meski begitu, dengan tetap mengingat 
kesuksesan Lomba Lintas Sejarah, Asep 
tidak patah semangat. Dia memiliki gagasan 
untuk membentuk komunitas sejarah 

“Muncul gagasan dalam diri saya untuk 
membentuk Komunitas Peduli Sejarah 
dan Budaya Indonesia Historia pada tahun 
2002. Saya mengonsep komunitas ini sambil 
mendengarkan kuliah di kelas. Historia 
berasal dari bahasa Latin artinya ‘orang 
pandai dan bijak’,” katanya.

Gagasan itu dilontarkan ketika Asep 
menghadiri kongres mahasiswa sejarah 
Indonesia. “Ada tujuh orang yang ikut 
mendirikan komunitas itu,” katanya. Ketujuh 
orang tersebut adalah mahasiswa UNJ dan 
Universitas Indonesia (UI).

Komunitas Peduli Sejarah dan Budaya 
Indonesia-Historia (KPSBI-Historia) resmi 
berdiri di Jakarta pada 22 Maret 2003. 
Nama komunitas diubah menjadi Komunitas 
Historia Indonesia pada tahun 2005/2006, 
nama yang dipakai hingga sekarang.

Pada awal berdiri, komunitas bermodal 
seadanya. Meskipun begitu, mereka 
mengadakan acara bulanan secara rutin. 
Hanya saja untuk selanjutnya, dari tujuh 
pendiri, hanya Asep yang konsisten terus 
menghidupi komunitas sehingga terus 
memiliki kegiatan.

Pada masa awal pendirian komunitas, 
jejaring sosial belum segencar sekarang ini. 
Asep ketika itu bergerak mengumpulkan 
massa dengan cara tradisional. 

“Sumpah Pemuda berlangsung setelah 
berhasil mengumpulkan pemuda dari 
seluruh Indonesia. Itu berkat kehadiran surat 
kabar. Saya tidak punya uang untuk beriklan 
di koran. Jadilah saya menempelkan pamflet 
di koran dinding dan bagi-bagi selebaran di 
mal dan kampus-kampus,” ceritanya.

Setelah itu komunitas tetap eksis 
dengan aktif di mailing list di internet. 
Baru belakangan ketika marak jejaring 

sarana blog, Twitter dan Facebook untuk 
mengomunikasikan program-program 
komunitas. 

Gaul Sejarah ala Historia
Seperti sudah disebutkan, KHI memiliki 

misi untuk menumbuhkan kesadaran 
sejarah dan budaya bangsa dengan 
menyelenggarakan program-program 
yang rekreatif, edukatif, dan menghibur. 
Bagaimana realisasinya?

Kegiatan rekreasi diwujudkan dengan 
dengan mengunjungi secara langsung situs 
sejarah atau budaya dan museum. “Melalui 
kegiatan rekreasi langsung ke situs sejarah 
atau musem, pemahaman sejarah akan 
mudah dicerna, diingat, dan melekat di 
benak peserta.”

Tak hanya rekreatif, kegiatan juga bersifat 
mendidik (edukatif). Tentu saja, suatu situs 
sejarah dan budaya mengandung unsur 
pengetahuan dan makna yang bisa dipetik 
setelah mempelajarinya. Untuk mencapai 
aspek rekreatif dan edukatif, kegiatan 
belajar sejarah harus dilangsungkan secara 
menyenangkan dan menghibur. 

Program yang cukup dikenal dari KHI 

antara lain Heritage Trail Pecinan Tangerang, 
Walking Tour Soempah Pemoeda, Tour de 
Busway, Wisata Malam Kota Tua, dan Night 
at The Museum.

Tempat-tempat yang jadi tujuan dalam 
kegiatan KHI kemungkinan sering dilalui 
peserta. Nah, dalam prosesnya, setiap 
tempat dibuka informasinya yang berkaitan 
dengan sejarahnya pada masa lalu. Itulah sisi 
edukatifnya. 

“Kalau naik Transjakarta, mungkin 
seseorang terbiasa tidur atau mendengarkan 
musik. Bila ikut tur bersama KHI, dia 
bakal tahu asal-muasal tempat di jalur 
Transjakarta. Misalnya asal muasal nama 
Senayan. Senayan itu nama seorang tuan 
tanah. Ratu Plaza adalah mal tertua kedua di 
Jakarta yang didirikan tahun 1971. Salemba 
adalah nama orang, Salim dengan gelar 
akademik BA,” papar Asep.

Dengan konsep kegiatan seperti itu, KHI 
mampu menarik banyak anak muda. Tentu 
saja, dalam sosialisasi, Asep dan tim harus 
“masuk” ke dalam wilayah kultural anak 
muda. Ungkapan-ungkapan populer dan 
gaul sering menjadi medium efektif ketika 
menyosialisasikan program KHI dan ketika 

sosial, proses pengumpulan anggota bisa 
berlangsung efektif dan mampu merekrut 
anggota secara masif. Kini anggota KHI 
sudah tercatat lebih dari 23.500 orang yang 
tersebar di seluruh Dunia. Puluhan ribu 
anggota dari seluruh dunia terjaring lewat 
Facebook dan Twitter. 

Lebih-lebih lagi, untuk menjadi anggota 
komunitas, prosesnya begitu mudah. 
Seorang calon anggota bisa masuk ke situs 
komunitashistoria.org untuk melakukan 
pendaftaran dan bisa bergabung dengan 
grup Facebook dan Twitter untuk mengikuti 
informasi terbaru dari komunitas tersebut. 
Pasalnya, pada akhir tahun 2008 dan awal 
tahun 2009, KHI mulai menggunakan 
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memandu rekreasi sejarah.
Kenapa dengan cara seperti itu? Asep 

menyadari bahwa isu sejarah kurang seksi 
dibandingkan dengan isu dari komunitas 
gaya hidup yang cepat dalam menggaet 
massa.

“KHI ini termasuk lambat karena saat 
ini kita semua berhadapan dengan gaya 
hidup kebendaan. Agar jadi isu yang seksi 
dan gaul, saya mencoba membuat diri saya 
lebih pop dan gaul. Lebih sering memakai 
bahasa populer. Bahkan saya mengubah 
penampilan jadi lebih gaul dan asyik agar 
mudah diterima masyarakat,” tandas Asep.

Dalam perkembangan selanjutnya, KHI 
tak hanya berhasil menarik minat banyak 
anak muda untuk mencintai sejarah, tapi 
berhasil menarik simpati beberapa lembaga 
dan perusahaan seperti Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

KHI juga terus menjalin relasi secara 
baik dengan berbagai pihak, terutama 
yang terkait dengan bidang pendidikan, 
pariwisata, sejarah dan museum. Upaya 
itu berbuah bagus. KHI pernah menjadi 
mitra utama berbagai pengelola bangunan 
tua di Jakarta seperti Museum Sejarah 
Jakarta, Museum Bank Mandiri, Museum 
Bank Indonesia, Kantor Pos Jakarta Taman 
Fatahillah, Musuem Juang 45, Cafe Batavia, 

KHI setidak-tidaknya telah menunjukkan 
bahwa materi sejarah yang selama ini 
dianggap tidak seksi, membosankan, zadul, 
ketinggalan zaman, bisa menjadi sumber 
rekreasi yang tak kalah menarik dari pelbagai 
jenis aktivitas kebudayaan pop lainnya.

Begitu pula, KHI tak sekadar komunitas 
jeng-jeng dengan “menjual sejarah” sebagai 
paket wisata. Sebab selain punya misi seperti 
sudah disebutkan, KHI punya visi jelas: 
Membangun Nasionalisme dan Patriotisme 
Indonesia. 

Kartu Anggota
1. Kartu Anggota
2. Pin KHI (gold) didapat setelah 

ikut pelatihan anggota.
3. Gratis atau mendapatkan diskon 

hingga 100% untuk mengikuti 
kegiatan KHI (workshop/ seminar/ 
tour/ games /dll.) seumur hidup*

4. Gratis mendapatkan akun pribadi 
di dalam website KHI yang dapat 
mengakses semua fasilitas, mengunduh 
artikel / jurnal, dll., seumur hidup.**

5. Gratis menggunakan fasilitas dalam 
mailinglist, FB page & group, twitter, dll.

6. Mendapatkan diskon-diskon 
menarik di merchant-merchant 
yang bekerjasama dengan KHI.**

7. Anda menjadi bagian dari pejuang 
pelestarian warisan sejarah dan budaya 
Indonesia dengan menyumbangkan 
Rp.1.000,- / bulan. (sudah termasuk 
di dalam iuran yang anda berikan).

* Keikutsertaan dalam setiap kegiatan 
KHI harus konfirmasi terlebih 
dahulu karena peserta dibatasi, 
dan beberapa event berbayar. 
** Selama menjadi anggota KHI.

Jenis-Jenis Keanggotaan
1. Login Member (anggota pasif) 

yaitu member yang hanya 
melakukan registrasi via website KHI 
komunitashistoria.com tetapi tidak 
mengisi formulir lanjutan via website 
yang sama untuk verifikasi. Anggota 
jenis ini bersifat GRATIS, namun 
memiliki fasilitas (privilege) terbatas.

2. Verified Member (anggota aktif) yaitu 
login member yang telah mengisi 
formulir lanjutan via website yang 
sama, kemudian mengisi formulir 
luring (offline) di Sekretariat KHI 
serta telah berkontribusi membayar 
biaya registrasi dan iuran bulanan. 
Member jenis ini memiliki fasilitas 
(privilege) penuh / lengkap.

Informasi lebih lengkap E-mail: 
info@komunitashistoria.com
Follow us @IndoHistoria
Web : http://www.komunitashistoria.com
Sekretariat 
Jl. Mesjid 2 No.6B Rt. 07/05 
Pejompongan Bendungan Hilir 
Jakarta Pusat 10210 Indonesia. 
Phone: 021.7072.3636 / 0818.0807.3636

Cafe Galangan, Batavia Hotel, Museum 
Bahari, Museum Kebangkitan Nasional, 
dan lain-lain. Kini tercatat bahwa KHI 
telah bermitra dengan ratusan lembaga 
pendidikan (sekolah dan kampus), organisasi 
atau intitusi atau korporasi besar di Indonesia 
dan Dunia. 

Selain itu, KHI juga selalu mendapat 
dukungan dari berbagai media massa, 
baik elektronik maupun cetak. Tak pelak, 
komunitas tersebut semakin dikenal luas. Tak 
hanya itu, KHI juga sering dipercaya menjadi 
mitra dan fasilitator berbagai program 
radio dan televisi, sekolah nasional plus dan 
internasional, perusahaan, perkumpulan, 
dan ekspatriat dalam mempelajari sejarah 
dan budaya Indonesia secara fun dan 
mendidik (edutainment). Kegiatan-kegiatan 
KHI sering diliput berbagai media massa 
baik lokal, nasional dan maupun media 
massa internasional.

Ya, kerja sama itu membuahkan hasil. 
kiprah KHI sebagai komunitas peduli sejarah 
dan budaya Indonesia yang “gaul, populer 
dan renyah” semakin membumi di dalam 
hati kaum muda dan masyarakat. Semua itu 
menjadikan pertumbuhan KHI begitu pesat.

Beberapa prestasi pun diraih KHI. Sebut 
saja penghargaan sebagai Komunitas Peduli 
Museum pada 2004 dari Museum Sejarah 
Jakarta dan  Gubernur DKI Jakarta, Most 
Recommended Consumer Community 
Award pada 2010 dari SWA Magazine, 
The Best Enterpreneurial & Business 
Consumunity Award pada 2010 dari Prasetya 
Mulya Business School, Komunitas Peduli 
Museum pada 2013 dari Museum Bahari, 
Dinas Pariwisata & Kebudayaan DKI Jakarta, 
dan penghargaan untuk Pengabdian 
Terhadap Kelestarian Budaya Indonesia 
pada 2014 dari NutriSari W’dank, Notrifood.

Ya, KHI memang menawarkan 
sebuah alternatif bagaimana mempelajari 
sejarah dengan cara menyenangkan. 

Tertarik Bergabung dengan KHI?
Kalau kamu bergabung dengan Komunitas Historia Indonesia, 
beberapa fasilitas akan kamu dapatkan, sebagai berikut. 

(Saroni Asikin, dari situs komunitashistoria.org)

36 | NUANSA NUANSA | 37
No.3 Tahun 2015No.3 Tahun 2015      



38 | NUANSA
No.3 Tahun 2015      

NUANSA | 39
No.3 Tahun 2015

PUISI PUISI

Masih ada sisa suaramu di balik pintu
penuh amarah dan kelesah
aku memungutinya seperti remah roti sisa
membungkusnya dengan kertas biru
kumasukkan ke dalam pada kotak kayu
gerendelnya kuat
dan kubuang kuncinya 
ke lubang kloset.
Pulanglah sambil bernyanyi!
(2015)

OLEH EVALIA NURHAYATI
OLEH EVALIA NURHAYATI

OLEH EVALIA NURHAYATI

OLEH EVALIA NURHAYATI

Senja Sendiri Apakah Cinta

Membuang Amarah 
ke Lubang Kloset

Nostalgia
di Atas Batu

Kutemukan diriku duduk termangu
Di bangku taman dalam muram lampu

Jauh, sendiri, tak terbaca oleh berita
Tak tersapa oleh kata-kata

dari dunia nyata, dari dunia maya

Kutemukan diriku duduk termangu
tanpa bebunyi ponsel, gebalau medsos

hanya kelesah daun asoka
hanya resah angin senja

(2015)

Apakah cinta
ketika senja tak lagi jingga
ketika angin tak lagi mesra
ketika cerita hanya uap kata
ketika rumah tanpa cahaya

Apakah cinta
yang kucari di antara kelimun awan
di sela-sela rintik hujan

Apakah cinta
di baris-baris puisi
yang alpa bunyi
semata hati mati
(2015)

Aku datang lagi ke batu itu
namaku dan namamu

kabur tergerus panas dan hujan
“Tiada yang abadi,” katamu

Bersungut aku tetap menuliskan nama kita
“Karena itu nikmatilah waktu,

meski cuma disaksikan batu-batu,” kataku

“Tiada yang abadi”
Batu itu masih setia

menyangga nama kita
Kau yang sudah tiada.

(2015)
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Buat dia sih kalau cuma mengibul atau 
membual, itu seperti dikatakan orang Italia, 
“No problemo.” Itu kayak yang beberapa 
hari lalu dia tunjukkan pada Rorri, reporter 
majalah di sekolahnya. Saat diwawancarai 
mengenai kegiatan sehari-harinya sebagai 
pemain sepak bola amatir, yang dia ceritakan 
lebih banyak membualnya ketimbang yang 
betulan dialami. Kalau Rorri percaya begitu 
saja, ya itu urusannya. Begitu dalih Ipul. 

Tapi mengarang cerita? Dalam bentuk 
tulisan? Hmm, kayak cari kalung berlian 
“Heart of the Ocean” yang dibuang Rose 
dalam film Titanic. Sudah sangat sulit 
mencarinya, sudsah menyelam lama-lama 
dan menyigi setiap sudut dasar laut, hasilnya 
nol. Nihil alias gagal total.

Benar sih, dibandingkan dua sahabatnya, 
Ikang dan Jamal, Ipul termasuk lebih 
lumayan dalam urusan menulis. Setidak-
tidaknya kalau disuruh menulis cerita bebas 
oleh Pak Murdowo (Guru Bahasa Indonesia), 
Ipul sukses bikin sampai empat alinea. Jamal 
paling banter cuma tiga, sedangkan Ikang 
malah sanggup mencatatkan namanya 
dalam rekor Muri untuk cerita pendek 
terpendek.

Ipul ingat, suatu hari Pak Murdowo 
menyuruh penghuni kelas XI-3 untuk 

CERPEN EUNICA VALENTIANA

Mengarang
(Nggak Selalu) Gampang

membikin cerita pendek dengan tema 
bebas. Biasanya, beberapa siswa diminta 
maju untuk membacakan karyanya. Saat itu 
Ikang dapat jatah. Dia bikin cerpen “Bangun 
Tidur Aku Tidur Lagi” (nggak tahu siapa yang 
duluan punya ide, Ikang atau almarhum 
Mbah Surip).

Isinya cuma satu alinea, nggak kurang 
nggak lebih. “Suatu hari, saya kesiangan dan 
langsung ingat ucapan ibu saya. Kata beliau, 
yang bangun kesiangan rezekinya sudah 
dimakan ayam. Karena saya anak yang patuh 
sama orang tua dan tidak ingin rezeki saya 
dimakan ayam, maka saya tidur kembali 
sambil berharap bisa bangun pagi-pagi buta 
keesokan harinya.”

Pak Murdowo kasih komentar, “Hanya 
itu? Pendek sekali, Ikang.”

Dengan senyum tersipu-sipu, Ikang 
menjawab, “Namanya juga cerita pendek, 
Pak. Semakin pendek semakin bagus, kan?”

Pak Murdowo yang nggak pernah satu 
kali pun marah, hanya mengulum senyum 
yang sayangnya nggak begitu manis.

***
SIANG itu, Pak Murdowo kembali 

menyuruh anak Kelas XI-3 bikin cerita yang 
temanya sudah ditentukan. Guru Bahasa 

Ipul heran banget pada Pak Arwendo Atmowiloto 
yang menulis buku Mengarang Itu Gampang.

Gampang apanya? 

Ilustrasi D K Gow
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Indonesia ini memang terkenal rada nyentrik. 
Dia telah menyiapkan gulungan-gulungan 
kecil kertas berisi tema cerita. Persis kayak 
kertas arisan. Sebelum “ritual arisan tema” 
itu dimulai, Pak  Murdowo berkata, “Pada 
kertas-kertas ini tertulis calon tokoh-tokoh 
kalian. Jadikan itu sebagai sebuah cerita 
yang unik dan menarik. Soal bagaimana 
menuliskannya, itu terserah kalian. 
Namanya juga cerita bebas. Kalian bebas 
menuliskannya. Jangan lupa, waktunya 
hanya 45 menit. Nah para siswa terkasih, 
silakan satu per satu maju mengambil satu 
gulungan.” 

Ipul agak kaget juga waktu membuka 
kertas yang dia ambil. Di situ tertulis “penjual 
jamu gendong”. Ipul merasa kayak mendapat 
durian jatuh tapi sudah busuk. Betapa tidak 
beruntung dia. Seumur-umur nggak pernah 
dia melihat atau bertemu seorang penjual 
jamu gendong secara langsung. Sekali saja 
waktu dia kecil pernah lihat gadis penjual 
jamu gendong di sinetron. Tapi itu sudah 
lama benget.

Ikang dan Jamal sontak ketawa sambil 
meledek, “Hari gini cari Juminten si penjual 
jamu gendong? Hahahaha....”

Lumayan keras tawa mereka. Untung 
saja, Pak Murdowo nggak pernah melarang 
siswanya ketawa saat pelajaran. Silakan saja. 
Tertawa itu sehat. Kalau sehat, seseorang 
bisa belajar dengan bersemangat. Kalau 
bersemangat, ilmu yang disampaikan 
pak guru bakal mampu tertambat. Kalau 
ilmu sudah tertambat di hati dan pikiran, 
insyaallah bermanfaat. Begitu kata Pak 
Murdowo. 

“Dan yang lebih penting, tawa kalian 
tidak boleh sampai bikin pecah kaca jendela 
di ruang kelas. Kalau pecah, takutnya ada 
pecahan kaca yang melukai kaki seseorang,” 
ujar Pak Murdowo suatu ketika.

Lalu giliran Ipul yang ketawa saat tahu 
tema apa yang didapat kedua sohibnya. 

Ikang dapat “tukang cukur keliling”, 
sementara Jamal dapat “tukang becak tua 
renta”. 

Seperti sudah dikenal siapa pun di kelas 
itu, Ipul bukan tokoh yang demen larut 
dalam kebingungan. Dia selalu memegang 
prinsip “terus-terusan bingung itu sama 
sekali nggak keren. Galau terus-terusan itu 
bukan Ipul banget.” Maka, dengan tekad 
yang dibulat-bulatkan, dia siap nulis cerita 
tentang “si Juminten”.

***
SUDAH lewat 20 menit sejak Ipul mulai 

menulis. Di atas mejanya sudah berlembar-
lembar kertas yang dia remas-remas dengan 
gemas. Setiap satu baris dia tulis, nggak 
yakin, langsung deh kertas itu disobek dan 
diremas-remas dengan rasa sangat sayang 
kayak kalau kita menepuk nyamuk yang 
menggigit kaki kita. Dan lihatlah, keringat 
Ipul sudah berleleran. Malah sampai ada 
yang masuk ke matanya. Kalau ada penyair 
yang lihat, pasti deh bikin puisi begini: ia 
kehujanan keringat. Hmm....

Kaki sang waktu terus berjalan dari detik 
ke menit. Di kertas yang lagi dipelototi Ipul 
baru ada tulisan di sudut kiri: Syaiful Bahar, 
Kelas XI-3. Setelah mengusap keringatnya 
yang meleler di hidung, Ipul menulis lagi. 
Dahinya kelihatan mengkeret kayak dahi 
Einstein yang ada di buku Fisikanya.

“Pada suatu hari, saya melihat 
seorang tukang jamu gendong yang lagi 
menggendong bakul jamu gendongnya 
sambil berteriak-teriak, ’Jamu gendong, Bu. 
Jamu gendong, Pak.’”

Ipul tersenyum. Awalan yang baik. Dia 
ingat omongan Pak Murdowo, “Kebanyakan 
pengarang mengalami kesusahan untuk 
menuliskan kalimat pembuka. Kalau 
kalimat itu sudah ditulis, kalimat-kalimat 
selanjutnya membuncah seperti tsunami. 
Tak terbendung.” 

Nah, itu dia. Ipul malah tidak bikin kalimat, 
tapi satu alinea. Sayangnya, sampai di situ kata-
kata seolah-olah macet-cet. Dia membaca 
lagi hasil tulisannya. Nggak puas. Lagi deh, 
sama seperti nasib kertas-kertas sebelumnya, 
kertas berisi satu alinea itu pun jadi korban 
kekerasan pemerasan, eh peremasan tangan 
Ipul. Padahal saat itu Pak Murdowo berseru, 
“Lima menit lagi, Para Siswa Terkasih.” 

Mendengar itu, jelas dong Ipul 
belingsatan. Keringatnya semakin rajin 
meleler di sekujur tubuhnya. Dia mencoba 
mengulang alinea yang tadi berhasil dia 
buat. Tapi begitu selesai, diremas pula itu 
kertas. Dengan gemas, dan cemas, sebab 
waktu semakin tipis menuju penghabisan.

Saat Pak Murdowo bilang bahwa 
waktunya habis dan semua kudu 
mengumpulkan hasil kerjaannya, buru-
buru Ipul menulis judul “Si Juminten”, dan di 
bawahnya dua kalimat keren dia tulis: “Kata 
orang namanya Juminten. Tapi karena saya 
tidak kenal, saya tidak bisa bercerita tentang 
Juminten.”

Dengan lunglai Ipul maju untuk 
menumpuk kertasnya. Dia sengaja 
menyelipkan kertasnya di tengah-tengah. 
Maksudnya jelas: agar tidak diambil Pak 
Murdowo dan karyanya yang mendapat 
penghargaan istimewa untuk dibacakan.

Tapi kalau rezeki memang nggak ke 
mana-mana. Ipul dapat keberuntungan maju 
ke depan kelas untuk memamerkan karya 
terbaiknya itu sekaligus membacakannya 
keras-keras.

Seluruh kelas langsung meledakkan bom 
tawa saat tahu karya Ipul cuma dua kalimat. 
Yang paling terlihat riang dan ketawanya 
paling keras jelas si Ikang. Soalnya dia sangat 
rela rekornya dilampaui Ipul.

Waktu tawa sekelas sudah reda, Pak 
Murdowo memberi komentar sambil 
memamerkan ciri khasnya, senyumnya yang 
tak manis.

“Selamat untuk calon pengarang peraih 
Nobel Ipul alias Syaiful Bahar. Cerita karyanya 
mampu membuat para pembaca dapat 
berimajinasi dengan bebas. Pengarang 
hebat seperti Pramoedya Ananta Toer saja 
belum tentu sanggup menulis cerita hanya 
dengan dua kalimat. Sayang sekali, saya 
yang sudah lama jadi guru Bahasa Indonesia 
dan banyak membaca karya sastra, benar-
benar  mengalami kesulitan untuk memberi 
nilai berapa untuk karya yang sangat 
istimewa ini. Bagaimana cerita dengan dua 
kalimat pendek ini bisa dinilai. Juri hebat pun 
susah. Tapi saya perlu tetap menyerankan 
Ipul untuk tidak menyerah. Dia juga boleh 
mengunggah karya terbaiknya ini ke 
Facebook atau Twitter. Itu kalau dia punya.” 

Ipul jelas saja jadi pucat mukanya. Semua 
tahu, omongan Pak Murdowo itu bukan 
isyarat yang bagus. Dalam bahasa Indonesia 
ada yang namanya gaya bahasa sindiran. 
Satire. Dan siapa pun yang jadi objek satire, 
umumnya tidak bergembira.

Tapi yang namanya Syaiful Bahar itu 
nggak suka berlarut-larut dalam kedukaan. 
Setelah mengambil napas panjang, dia 
kembali ke bangkunya sambil membulatkan 
tekad dalam hati: apa pun caranya, saya 
harus bertemu Pak Arswendo Atmowiloto. 
Apa pun. Suatu hari. Saya akan meminta 
beliau untuk mengubah judul bukunya.

Semua tahu, omongan Pak 
Murdowo itu bukan isyarat 
yang bagus. Dalam bahasa 

Indonesia ada yang namanya 
gaya bahasa sindiran. Satire. 

Dan siapa pun yang jadi 
objek satire, umumnya tidak 

bergembira.
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Berkunjung ke Tempat 
Asal Bahasa Melayu

Pulau Penyengat

Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada 
boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 
empat, maka ia itulah orang ma’rifat. Barang siapa 
mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. 
Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal 
akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal 
dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang 
siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia melarat.
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Pernah mendengar kalimat-kalimat 
di atas? Coba buka buku pelajaran 
Bahasa Indonesia yang membahas 

jenis puisi lama, kamu mungkin tahu, itu 
disebut gurindam. Itu puisi lama yang berisi 
nasihat dan petunjuk. Yang paling terkenal 
adalah Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. 
Dan kalimat di atas adalah petikan Pasal 1 
gurindam itu.

Dan kalau kamu pergi ke Pulau Penyengat 
di Kepulauan Riau dan berkunjung ke 
makam Engku Puteri Hamidah, kamu akan 
menjumpai Pasal 1 Gurindam 12 di batu 
marmer makam. Perempuan itu berasal 
dari Bugis, istri dari Sultan Johor, yang dulu 
menguasai wilayah tersebut.

Pulau Penyengat atau juga dikenal 
sebagai Pulau Penyengat Inderasakti adalah 
pulau kecil yang eksotis dan sering jadi 
jujukan wisata. Letaknya sebenarnya tak jauh 
dari Kota Tanjung Pinang yang jadi pusat 
pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Pulau 
itu punya panjang 2.000 meter dan lebar 
850 meter. Kalau dari Pulau Batam, jaraknya 
sekitar 35 km dari Pulau Batam. Selain itu, 
tidak sulit juga untuk sampai ke pulau itu. 
Cukup naik perahu bermotor atau disebut 
masyarakat sekitar sebagai pompong dengan 
waktu tempuh hanya sekitar 15 menit.

Kenapa Pulau Penyengat dianggap 
sebagai tempat yang istimewa? Ya, kalau 
dilihat sepintas, pulau mungil itu tak ubahnya 
sebuah gundukan tanah di tengah perairan. 
Tapi siapa sangka, di situ berbagai peristiwa 
bersejarah pernah berlangsung?

Banyak peninggalan historis yang bisa 
ditemui para wisatawan atau siapa pun yang 
mengunjungi Pulau Penyengat. Ada Masjid 
Raya Sultan Riau yang konon bangunannya 
diikat oleh adonan bermaterikan putih 
telur. Mungkin saja itu hanya mitos. Tapi tak 
pelak masjid itu sering pula disebut Masjid 
Putih Telur.

Ahmad atau cukup dengan nama pena Raja Ali 
Haji. Dia lahir di Selangor (sekarang Malaysia) 
pada 1808 dan  meninggal di Pulau Penyengat, 
Kepulauan Riau. Dia adalah ulama, sejarawan, 
dan pujangga abad 19 keturunan Bugis dan 
Melayu. Dia terkenal sebagai pencatat pertama 
dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku 
Pedoman Bahasa; buku yang menjadi standar 
bahasa Melayu. Bahasa Melayu standar itulah 
yang dalam Kongres Pemuda Indonesia 28 
Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa 
nasional, bahasa Indonesia. 

Rajah Ali Haji merupakan keturunan kedua 
(cucu) dari Raja Haji Fisabilillah, Yang Dipertuan 
Muda IV dari Kesultanan Lingga-Riau dan juga 
merupakan bangsawan Bugis.

Mahakaryanya, Gurindam Dua Belas 
(1847), menjadi pembaharu arus sastra 
pada zamannya. Bukunya berjudul Kitab 
Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus Loghat 
Melayu-Johor-Pahang-Riau-Lingga penggal 
yang pertama, merupakan kamus ekabahasa 
pertama di Nusantara. Ia juga menulis Syair 
Siti Shianah, Syair Suluh Pegawai, Syair 
Hukum Nikah, dan Syair Sultan Abdul Muluk. 

Raja Ali Haji juga patut diangkat 
jasanya dalam penulisan sejarah Melayu. 

Buku berjudul Tuhfat al-Nafis (“Bingkisan 
Berharga” tentang sejarah Melayu), walaupun 
dari segi penulisan sejarah sangat lemah 
karena tidak mencantumkan sumber dan 
tahunnya, dapat dibilang menggambarkan 
peristiwa-peristiwa secara lengkap. Dalam 
bidang ketatanegaraan dan hukum, Raja 
Ali Haji juga menulis Mukaddimah fi Intizam 
(hukum dan politik). Ia juga aktif sebagai 
penasihat kerajaan. Pada 5 November 2004, 
Raja Ali Haji sebagai pahlawan nasional.

Dengan karya-karya dan aktivitasnya, 
Raja Ali Haji memiliki peran yang sangat 
penting bagi Kesultanan Johor-Riau. 
Kesultanan itu mengalami masa kejayaan 
sebagai pusat perdagangan, dan terutama 
kebudayaan Melayu berkat dirinya.

Tempat Singgah Pelaut
DILIHAT dari namanya, Pulau Penyengat 

memang unik. Banyak cerita berkembang 
mengenai asal-muasal namanya itu. Konon, 
pulau kecil yang berada di muara Sungai 
Riau di Pulau Bintan tersebut dikenal oleh 
para pelaut sejak berabad-abad yang lalu. 
Kenapa? Pasalnya pulau itu sering menjadi 
tempat persinggahan kapal-kapal untuk 

Ada banyak situs wisata lainnya yang tak 
kalah menarik secara historis, yaitu makam 
para raja, makam pahlawan nasional yang 
juga sastrawan Raja Ali Haji, kompleks Istana 
Kantor, dan benteng pertahanan di Bukit Kursi. 

Dengan kekayaan bersejarah dan 
budaya itu, tak mengherankan bila sejak 
19 Oktober 1995, Pulau Penyengat dan 
kompleks istana di situ telah dicalonkan ke 
UNESCO untuk dijadikan salah satu Situs 
Warisan Dunia. Dan jangan lupa, di situ pula 
terdapat Monumen Bahasa Melayu.

Raja Ali Haji
Bicara Pulau Penyengat tidak afdal bila 

belum menyebut Raja Ali Haji bin Raja Haji 
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mengambil air tawar. 
Hanya saja, memang belum ditemukan 

catatan tertulis mengenai asal mula nama 
pulau ini. Namun, lagi-lagi berdasarkan 
cerita rakyat setempat, nama Penyengat 
berasal dari nama hewan sebangsa serangga 
yang mempunyai sengat. Berdasarkan cerita 
tersebut, pada suatu ketika beberapa pelaut 
melanggar pantangan ketika mengambil air 
tawar. 

Seperti sudah disebutkan, pulau itu 
memang menjadi tempat singgah untuk 
memasok air tawar bagi para pelaut. Nah, 
pelanggaran pantangan itu berbuah buruk. 
Para pelaut itu diserang oleh ratusan 
serangga berbisa. Binatang ini kemudian 
dinamakan Penyengat dan pulaunya 
dinamakan Pulau Penyengat. Lain lagi 
sebutannya oleh orang Belanda. Mereka 
penyebutnya sebagai Pulau Mars. 

Nama Inderasakti yang menyertai 
sebutan Pulau Penyengat berasal dari masa 
ketika tempat itu jadi pusat pemerintahan 
Kesultanan Riau. Pada tahun 1803, Pulau 
Penyengat yang tadinya hanya menjadi 
pusat atau benteng pertahanan berubah 
itu menjadi negeri dan diperintah oleh Yang 
Dipertuan Muda Kerajaan Riau-Lingga. 
Sultan Riau-Lingga sendiri berkediaman 
resmi di Daik-Lingga. 

Pada tahun 1900, sang Sultan pindah 
ke Pulau Penyengat. Sejak itu lengkaplah 
peran Pulau Penyengat sebagai pusat 
pemerintahan, adat istiadat, agama Islam 
dan kebudayaan Melayu.

Itu sebabnya Pulau Penyengat 
menjadi pulau bersejarah dan memiliki 
kedudukan yang penting dalam peristiwa 
jatuh bangunnya Imperium Melayu, yang 
sebelumnya terdiri atas wilayah Kesultanan 
Johor, Pahang, Siak, dan Lingga, khususnya 
wilayah di bagian selatan Semenanjung 
Melayu. Peran penting tersebut berlangsung 
selama 120 tahun, sejak berdirinya Kerajaan 

Riau pada tahun 1722 hingga diambil alih 
sepenuhnya oleh Belanda pada 1911.

Tapi bagaimana ceritanya pulau yang 
tadinya hanya menjadi tempat persinggahan 
pelaut yang melayari perairan Pulau Bintan, 
Selat Melaka, dan sekitarnya untuk mencari 
air tawar menjadi sebuah pusat kerajaan 
penting di wilayah Melayu? 

Nilai penting itu berawal dari perang 
saudara memperebutkan takhta Kerajaan 
Johor. Perang itu meletus pada tahun 1719 
antara keturunan Sultan Mahmud Syah 
yang dipimpin putranya Raja Kecil melawan 
keturunan Sultan Abdul Jalil Riayatsyah 
yang dipimpin Tengku Sulaiman. Pulau 
Penyengat mulai dijadikan kubu pertahanan 
oleh Raja Kecil yang memindahkan pusat 
pemerintahannya dari Kota Tinggi (Johor) ke 
Riau di Hulu Sungai Carang (Pulau Bintan). 

Perang saudara itu dimenangkan oleh 
Tengku Sulaiman dan saudaranya yang 
dibantu oleh lima orang bangsawan Bugis 
Luwu, yaitu Daeng Perani, Daeng Marewah, 
Daeng Chelak, Daeng Kemasi dan Daeng 
Menambun. Selanjutnya Tengku Sulaiman 
mendirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan 
Johor-Riau-Lingga pada 4 Oktober 1722. 
Raja yang kalah, Raja Kecil, lalu menyingkir 
ke Siak dan mendirikan Kesultanan Siak. 

Masjid Putih Telur
Pulau Penyengat akan menarik bila 

dilihat dari kejauhan pada pagi hari atau 
saat matahari baru beberapa saat terbit. 
Dari atas pompong, kita akan melihat 
bayangan menara Masjid Raya Sultan 
Riau yang berwarna hijau dan kuning. 
Sangat memesona. Memang, letak masjid 

yang dekat dengan dermaga menjadikan 
bangunan tersebut sebagai landmark Pulau 
Penyengat.

Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan 
Mahmud pada tahun 1803. Kemudian 
pada masa pemerintahan Yang Dipertuan 
Muda VII Raja Abdurrahman, tahun 1832 
masjid ini direnovasi dalam bentuk yang 
terlihat saat ini. Bangunan utama masjid ini 
berukuran 18 x 20 meter yang ditopang oleh 
empat buah tiang beton. Di keempat sudut 
bangunan, terdapat menara tempat muazin 
mengumandangkan adzan. 

Pada bangunan Masjid Sultan Riau 
terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti 
bawang. Jumlah keseluruhan menara dan 
kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 
buah yang melambangkan jumlah rakaat 
shalat wajib lima waktu sehari semalam. 
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Mahmudsyah III, juga dimakamkan di situ, 
tepatnya di bagian dalam kompleks. Selain 
itu, beberapa orang dari keluarga kesultanan 
juga dimakamkan di tempat tersebut. Wajar 
saja, kompleks itu sering dianggap sebagai 
kompleks suci di Pulau Penyengat.

Jujukan selanjutnya adalah Istana 
Kantor, bangunan bekas istana. Letaknya 
tak jauh dari Masjid Raya Sultan Riau dan 
kali pertama dibangun oleh Raja Ali Yang 
Dipertuan Muda Riau VII. Areanya mencapai 
sekitar satu hektare yang dulunya menjadi 
hunian Raja Ali dan seluruh keluarga 
besarnya. 

Balai Adat Melayu Riau yang merupakan 
replika dari rumah tradisional Melayu-Riau 
juga tak boleh dilupakan. Bangunannya yang 
terbuat dari kayu juga masih didominasi 
warna kuning. Di dalam bangunan tersebut 
ada tempat pelaminan dan benda budaya 
khas Melayu Riau.

Sebagai pulau, Pulau Penyengat 
memiliki beberapa bukit. Itu sebabnya 
ia dulu dijadikan tempat atau benteng 
pertahanan. Benteng yang paling terkenal 
dinamakan Bukit Kursi. Kedudukannya yang 
tinggi membuat tempat itu bisa dipakai 
untuk melihat pergerakan lawan yang 
bergerak melalui laut. Di tempat itulah, 
pengunjung bisa menikmati lansekap laut 
yang memesona. Dan meskipun yang tersisa 
hanya puing-puingnya, pewisata masih bisa 
melihat koleksi meriam kuno di situ.

Nah, di area Bukit Kursi itu pulalah ada 
satu tempat yang begitu penting dalam 
kaitannya dengan kebahasaan. Ia adalah 
Monumen Bahasa Melayu. 

Ya, pada 19 Agustus 2013 telah diletakkan 
batu pertama pembangunan Monumen 
Bahasa Melayu di area dalam bekas 
Benteng Kursi oleh Gubernur Kepulauan 
Riau, HM Sani. Pembangunan monumen 
ini merupakan wujud penghormatan dan 
penghargaan Pemerintah Provinsi Kepri 

Di sisi kiri dan kanan bagian depan masjid 
terdapat bangunan tambahan yang disebut 
dengan Rumah Sotoh (tempat pertemuan). 

Menurut cerita masyarakat setempat, 
masjid tersebut dibangun dengan 
menggunakan campuran putih telur, 
kapur, pasir, dan tanah liat. Hal itulah yang 
dipercayai penduduk sekitar. Benarkah? Tak 
ada bukti yang memastikan hal tersebut. 
Yang lebih pasti adalah bahwa masjid 
itulah satu-satunya bangunan bersejarah 
peninggalan Kesultanan Riau-Lingga yang 
pernah sangat berjaya di situ.

Nah, yang tak kalah menarik adalah 
bangunan yang berada di sisi kiri Masjid Raya 
Sultan Riau. Ia adalah bangunan kecil yang 
berfungsi sebagai perpustakaan. Selain dua 
buah mushaf Al-Quran tulisan tangan yang 
berasal dari abad ke-17, di situ tersimpan 
banyak karya penting berupa buku-buku 
berbahasa Melayu lama. 

Salah satu mushaf Al-Quran yang bisa 
dilihat pengunjung hasil tulisan tangan 
Abdurrahman Stambul, seorang penduduk 

Pulau Penyengat yang dikirim oleh Kerajaan 
Lingga ke Mesir untuk memperdalam ilmu 
agama Islam. Sekembalinya dari belajar dia 
menjadi guru dan terkenal dengan “khat” 
gaya Istambul. Al-Quran ini diselesaikan 
pada tahun 1867. 

Situs Penting Lain
Ya, Masjid Raya Sultan Riau adalah 

magnet wisata di Pulau Penyengat. Tentu saja 
ada ada banyak tempat atau bangunan lain 
yang patut dikunjungi di Pulau Penyengat.

Kompleks Makam Engku Putri Raja 
Hamidah yang sering disebut kompleks 
makam para raja adalah tempat kunjungan 
berikutnya. Seperti sudah disebutkan, di 
kompleks makam itulah guratan Gurindam 
12 karya Raja Ali Haji ditorehkan di batu 
marmer. Pasalnya, di tempat ini pulalah 
konon bersemayam jasad sang sastrawan.

Warna kuning mendominasi bangunan 
kompleks makam. Maklum, dalam tradisi 
Melayu, kuning adalah lambang kejayaan. 
Engku Putri Raja Hamidah, istri Sultan 

terhadap jasa-jasa Raja Ali Haji sebagai 
pahlawan nasional di bidang bahasa. 

Selain itu monumen juga dibangun untuk 
lebih mengenalkan tentang asal dan arti 
bahasa Melayu yang dipakai di Kepulauan 
Riau dan Lingga, serta bahasa Indonesia 
yang digunakan saat ini. Perwujudan 
pembangunannya merupakan tindak lanjut 
dari dari permufakatan 12 kebudayaan 
Melayu antara Ketua Lembaga Adat Melayu 
(LAM) Kepri dan LAM Provinsi Riau pada 
saat seminar nasional bahasa Indonesia di 
Pekanbaru, Riau, tahun 2010 yang dihadiri 
masing-masing gubernur.

Dengan semua pesona dan kekayaan 
kultural dan historis itu, Pulau Penyengat 
adalah destinasi yang perlu ditarget untuk 
dikunjungi. Lebih-lebih lagi, pengunjung 
juga bisa bermalam di pulau tersebut 
dengan menyewa penginapan. Kalau tak 
ingin bermalam di situ, menginap di Kota 
Tanjung Pinang pun bolehlah. Apalagi, 
jaraknya hanya sekitar 15 menit perjalanan 
memakai pompong dari pusat kota ke Pulau 
Penyengat.

Nah, pada saat liburan, ambil ransel 
kamu dan segeralah ke sana. Atau, setidak-
tidaknya, catat Pulau Penyengat dalam 
daftar tempat yang akan kamu kunjungi. 

JELAJAH JELAJAH

50 | NUANSA NUANSA | 51
No.3 Tahun 2015No.3 Tahun 2015      



52 | NUANSA
No.3 Tahun 2015      

NUANSA | 53
No.3 Tahun 2015

RESENSI FILM RESENSI FILM

Ya, Wimbadi JP, sang sutradara, 
mampu mengarahkan para pemain untuk 
menampilkan akting terbaik dan wajar 
sebagai orang desa yang jauh dari hiruk 
pikuk perkotaan. Itu terbukti pada pemeran 
lima sahabat yakni Sabar, Wahyu, Slamet, 
Sugeng dan Rahayu. Walaupun masih kecil, 
mereka menampilkan akting yang sangat 
natural sebagai anak yang tumbuh di desa. 
Akting seperti itu tidak akan kita saksikan 
dari anak-anak yang tampil, misalnya di 
sinetron kita.

Akting dahsyat juga disuguhkan 
pemeran Mbah Satir (Yati Surachman), nenek 
Sabar yang sakit-sakitan. Yati memang kerap 
dan dianggap cocok untuk memerankan 
orang susah dan antagonis. Dan dalam film 
ini pun dia begitu.

Pemain lain seperti pemeran Kiai 
Landung (KH D. Zawawi Imron) dan Gus Pras 
(Rendy Bragi) juga bagus. Sebagai seorang 
guru, Kiai Landung menampilkan sosok 
anutan yang sangat alim, lembut, diplomatis, 
dan berpengaruh. Sebagai murid, Gus 
Pras merefleksikan seorang murid ideal 
yang mampu menangkap pelajaran yang 
dicontohkan gurunya. Penurut dan sabar 
menghadapi keadaan dan tidak tergesa-
gesa dalam bertindak.

Pesan Moral
Di luar keapikan akting para pemain, 

film Penjuru 5 Santri ini memuat banyak 
pesan moral, dan itu juga jadi kekuatan 
filmnya. Film yang diproduksi oleh Cahaya 
Film Alam ini dan tayang awal tahun ini 
berkisah tentang lima sekawan di pedesaan 

Genre: Drama

Tanggal Rilis Perdana:
29 Januari 2015

MPAA Rating : Bimbingan Ortu

Durasi : 92 menit

Studio : Cahaya Alam Film

Sutradara : Wimbadi JP

Produser : Budi Widiastuti

Penulis Naskah : Wimbadi JP

Pemain :
Rendy Bragi, Yatie Surachman, Roy 
Marten, Baron Hermanto, Pong 
Hardjatmo, Eman 4 Sekawan, Ferry 
Salim, Chandra Sundawa, Bowie 
Putra Mukti, Iwan Gardiawan, Noky 
Ezra, Nurul Shanty, Audrick Ardian 
Pratama, Rizqullah Daffa, Kyai 
Zamawi Imron

Penjuru 5 Santri

Sarat Pesan Moral

AKTING dengan karakterisasi 
pemain yang bagus bisa 
dijadikan ciri untuk menilai 
film Penjuru 5 Santri ini. Para 
pemainnya mampu bermain 
watak secara apik dan natural. 
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Dalam buku The 100 Year-Old Man Who 
Climbed Out of the Window and Disappeared, 
dia mengolok-olok tokoh sejarah legendaris 
dunia seperti Albert Einstein, Franklin 
D. Roosevelt, Harry S. Truman, Ronald 
Reagan, Mao Tse Tung, Lenin, Stalin 
hingga Kim Il Sung. Dalam novel itu, dia 

juga mengolok-olok perang dingin antara 
kekuatan yang dipimpin Amerika Serikat dan 
kekuatan Uni Soviet. 

Novel terbarunya The Girl Who Saved 
The King of Sweden, pun setali tiga uang. Dia 
mengolok-olok sistem politik rasis apartheid 
di Afrika Selatan. Dia juga mengolok-olok 
Perdana Menteri dan Raja Swedia, Perdana 
Menteri Israel Simon Peres dan badan 
intelejen negara Yahudi bernama Mossad.

Tokoh utama novel adalah Nombeko 
Mayeki, gadis buta huruf asal Soweto, sebuah 
perkampungan kumuh di Afrika Selatan. 
Novel bercerita mengenai Nombeko yang 
sangat suka membaca dan berkeinginan 
mengunjungi perpustakaan di tempat 
yang letaknya jauh dari Suweto. Nombeko 
memiliki kekayaan berupa 28 butir berlian 
mentah. Itu berkat petualangannya selama 
bekerja sebagai manajer perusahaan 
penguras jamban. Keinginannya membaca 
itu membuat Nombeto mantap memulai 
perjalanan menuju perpustakaan impian.   
Tapi apa lacur, Nombeko tertimpa kesialan 
di dalam perjalanan. Dia tertabrak sebuah 

Gadis Soweto
Penyelamat Raja Swedia

Jonas Jonasson adalah 
pengarang Swedia yang 
pintar mengolok-olok. 
Karyanya hampir selalu 
memunculkan ironi. 

Judul : 
The Girl Who Saved The King
of Sweden 
Penulis :
Jonas Jonasson
Penerjemah :
Marcalais Fransisca 
Penerbit : Bentang Pustaka
Cetakan : I, 2015
Tebal : 549 Halaman

yang berjarak cukup jauh dari Yogyakarta. 
Kisahnya sarat pesan moral.

Apa yang ditampilkan pada setiap 
adegannya memuat pesan tentang 
sistem dan kebudayaan Indonesia. Tema 
paling menonjol adalah soal pendidikan. 
Film tersebut ingin menegaskan bahwa 
pendidikan yang benar adalah mengenai 
pembangunan akhlak yang baik dari pada 
murid, bukan hanya menghafal rumus-
rumus atau mendapatkan nilai tertinggi 
dengan cara apa pun.

Pesan dalam kehidupan sehari-hari 
seperti tolong-menolong, juga diungkapkan. 
Misalnya ketika Mbah Satir mencari Sabar, 
dan di rumahnya tidak ada air dan minyak 
tanah, ada warga yang langsung menolong 
dengan ikhlas untuk membawakan air dan 

membelikan minyak tanah kepadanya. Pesan 
moral yang berkaitan dengan kehidupan 
beragam juga diungkapkan secara apik, 
misalnya oleh Kiai Landung. 

Singkatnya, secara filmografis, film ini 
ciamik. Kalau ada kekurangannya itu dijumpai 
pada beberapa bagian cerita yang seolah-
olah dipaksakan. Misalnya tokoh orang 
gila yang tak jelas jatidirinya dan kaitannya 
dengan alur cerita. Lalu ada tokoh-tkoh jahat 
yang juga tak terketahui motif kejahatannya. 
Cerita seolah-olah hanya menempel dan 
dalam hal tertentu selain agak memaksa, 
sangat mungkin merusak bangunan cerita 
secara keseluruhan.

Di luar itu semua, meski tokoh-tokoh 
utamanya kanak-kanak, film ini sangat layak 
ditonton oleh segala usia. 



56 | NUANSA
No.3 Tahun 2015      

RESENSI BUKU

mobil yang disetir oleh Engelbrecht van der 
Westhuizen, seorang insinyur pemabuk. 
Kejadian itu menyeret keduanya ke pengadilan. 
Alih-alih dibebaskan dan mendapat uang 
ganti rugi, Nombeko justru menerima vonis 
menjalani hukuman bekerja sebagai petugas 
kebersihan selama waktu tertentu di sebuah 
laboratorium riset untuk proyek pembuatan 
bom atom pimpinan si insinyur. 

Hukuman itu pun dijalani Nombeto. Ketika 
habis masa hukumannya, bebas pergi ke mana 
sajakah Nombeto? Tidak. Selama berada di 
tempat penghukuman, para petugas tahu 
bahwa dia mengerti terlalu banyak mengenai 
proyek pembuatan bom. Westhuizen, 
insinyur yang angkuh, licik, kejam, sembrono, 
dan juga bodoh namun selalu beruntung 
itu memberi Nombeko dua pilihan: tetap 
bekerja di laboratorium atau dibunuh. Karena 
belum ingin mati, Nombeko terpaksa tetap 
tinggal lebih lama lagi di laboratorium riset.  
Sementara Nombeko masih terus memutar 
otak untuk menemukan cara untuk kabur, 
proyek pembuatan bom atom terus berjalan 
dan berhasil. Semestinya, sesuai rencana, 
hanya akan dibuat enam bom. Tapi kesalahan 
penghitungan membuat bom yang dibuat 
berjumlah tujuh.

Ketujuh bom atom inilah yang 
menggelindingkan petualangan tak 
terbayangkan Nombeko. Petualangan itu tak 
pelak memengaruhi jalannya peristiwa besar 
yang melibatkan sejumlah kepala negara.

Nombeko yang pintar bersiasat dan 
berhitung mula-mula berhasil mengelabui 
dua orang agen intelejen Mossad yang telah 
membunuh Westhuizen dan kini mengincar 
bom untuk diboyong ke negaranya. 
Nombeko bukan hanya berhasil kabur 
dari laboratorium dan lolos dari rencana 
pembunuhan yang akan dilakukan intelejen 
Mossad, melainkan juga mampu mengerjai 
agen intelejen itu dan terbang ke Swedia. 
Sialnya, sampai di Swedia Nombeko harus 

mengurusi bom yang sedianya dikirim ke 
Tel Aviv malah sampai ke kedutaan Israel di 
Stokholm; sebaliknya daging antelop yang 
mau dikirim ke Stokholm justru sampai ke 
tangan PM Israel Simon Peres di Tel Aviv. 

Di Swedia dia bertemu dengan dua 
pemuda kembar Holger Satu dan Holger Dua. 
Bersama mereka dan pacar salah seorang 
pemuda kembar itu Nombeko mengatur 
strategi menyingkirkan bom dari negara yang 
sangat menunjung tinggi HAM dan menentang 
keras sistem apartheid di Afrika Selatan itu.

Komedi
Novel ini bercerita dengan mengikuti 

dua alur utama. Alur pertama berisikan 
perjalanan Nombeko, sedangkan alur 
kedua adalah kisah tentang Henrietta dan 
Ingmar yang merupakan orang tua pemuda 
kembar yang membenci sistem monarki 
dalam pemerintahan Swedia. Di luar kedua 
alur tersebut, ada alur-alur kecil untuk 
menjelaskan latar belakang dan masalah 
setiap tokohnya. Alur-alur kecil itu sama 
sekali tak merancukan alur utama dan 
justru memperkuat motif setiap tindakan 
dan jalinan peristiwa dalam novel. Selain 
keinginan mengolok-olok dari Jonas, novel 
ini ditulis dengan semangat humor dan 
komedi yang berlimpah namun tetap terjaga 
berada dalam konteks dan situasi yang tepat.  

Membaca novel Jonasson kita akan 
tertawa terpingkal-pingkal karena mendapati 
sikap dan cara bertutur pengarangnya terkait 
aneka peristiwa politik negara-negara di 
dunia, termasuk kalimat-kalimat dalam dialog 
tokoh-tokohnya. Selain itu, membaca novel 
ini kita akan beroleh pengetahuan tentang 
betapa peristiwa-peristiwa besar sering 
dipicu oleh hal-hal sederhana dan terduga.       

Sebagai novel terjemahan, novel 
ini layak dibaca tanpa harus terkendala 
oleh persoalan bahasa asing. Pasalnya, 
terjemahan sudah terbilang bagus.


