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KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh 

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, keberkahan, dan karunia-Nya, sehingga kami, Forum Mahasiswa Bidikmisi 

Universitas Negeri Malang (Formadiksi UM) dapat menerbitkan E-book Antologi Opini, 

Puisi, dan Cerpen ini sebagai hasil karya mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah di 

seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang telah mengikuti Lomba Cipta Opini, 

Puisi, dan Cerpen Mahasiswa Penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah Tingkat Nasional Tahun 

2021, khususnya 15 karya terbaik pada setiap bidangnya. 

―Setiap orang setidaknya harus menanam sebatang pohon, memiliki anak, atau 

menulis sebuah buku. Ketiga hal tersebut akan melampaui batas usia kita, memastikan bahwa 

kita tetap dikenang.‖ Kata-kata di atas diucapkan oleh seorang pejuang revolusioner sekaligus 

penyair, Jose Marti. Dengan diterbitkannya Antologi ini, diharapkan dapat menjadi wadah 

kreativitas dan kreasi menulis mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah di seluruh 

perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda Indonesia 

mempunyai potensinya masing-masing untuk berprestasi di berbagai bidang, termasuk dalam 

dunia kepenulisan sebagai bentuk kontribusi untuk negeri. 

Karya dalam Antologi ini merupakan buah tangan dari para pemuda hebat yang penuh 

inspirasi dan semangat dalam bermimpi dan berkontribusi untuk bangsa. Semua karya yang 

ada disusun dengan ciri khas dari setiap penulisnya. Karya-karya di dalamnya menjadi bukti 

nyata bahwa siapapun bisa berkarya dan patut untuk dikenang. Sebab, hal yang membatasi 

diri seseorang sejatinya adalah pikirannya sendiri. Oleh karena itu, terus asah pikiran dan 

kreativitas diri dalam mewujudkan setiap cita. Ikatlah banyak ilmu dengan menulis dan 

rubahlah itu menjadi hal yang lebih besar. 

Sebagai penutup, kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam E-

book ini. Kami siap menerima kritik dan saran dengan tangan terbuka untuk dijadikan bahan 

evaluasi dan inovasi demi kesempurnaan dalam pembuatan E-book berikutnya. Tak lupa kami 

memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

pembuatan E-book ini. Semoga E-book ini dapat memberikan kebermanfaatan. Terima kasih.  

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh 

 

Malang, 13 Oktober 2021 
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ANALISIS RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN 

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT 

(PPKM) DI INDONESIA 

Oleh: Sri Ayu Vebrianti 

 

Saat ini kita sedang berada ditengah-tengah rasa takut dan panik akibat permasalahan 

berat yang mengakibatkan banyak korban jiwa dengan jumlah yang bertambah setiap jamnya. 

Sejarah peradaban manusia telah mencatat bahwa Covid-19 merupakan sejarah besar dalam 

tatanan kehidupan. Pandemi Covid-19 atau disebut Coronavirus merupakan virus yang dapat 

menular secara cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam setiap waktu. Penyebaran virus 

ini pertama kali berasal dari Kota Wuhan, China, dan mulai tersebar diseluruh dunia akibat 

adanya kontak langsung antara penderita dengan orang lain. Awal status Covid-19 ini muncul 

yaitu pada tanggal 11 Maret 2020. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa di 

Indonesia sudah tercatat 2 orang yang terpapar virus corona dengan status positif pada tanggal 

2 Maret 2020. Berita tersebut membuat seluruh masyarakat panik dan ketakutan serta 

melakukan berbagai upaya untuk terhindar dari penyebaran virus tersebut. Oleh sebab itu, 

Presiden Joko Widodo secara tegas menghimbau masyarakat untuk melakukan phsyical 

distancing atau work from home  (WFH) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. 

Penyebaran Covid-19 di dunia khususnya di Indonesia telah memakan banyak korban 

dan semakin mempersempit ruang gerak masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh, 

tercatat jumlah kasus corona di Indonesia pada  Minggu, 11 Juli 2021 tercatat mencapai 

2.527.203 orang. Angka ini ini didapat karena penambahan kasus corona harian dalam 24 jam 

yang tercatat sebanyak 35.197 orang perharinya. Pasien sembuh tercatat mengalami 

peningkatan signifikan yaitu sebanyak 32.615 orang. Hal tersebut menjadi jumlah kasus 

sembuh terbanyak. Maka dari itu, akumulasi kasus corona atau pasien Covid-19 sembuh 

untuk hari Minggu mencapai sebanyak 2.084.724 orang. Adapun pasien Covid-19 atau kasus 

corona meninggal dunia pada sore hari bertambah 1.007 orang. Kini total keseluruhan kasus 

kematian akibat Covid-19 di Indonesia menjadi 66.464 orang. Sementara, kasus aktif covid-

19 Indonesia tercatat sebanyak 376.015 orang. Selanjutnya, diperketatnya penerapan social 

distancing dan WFH juga telah menjadi dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat 

indonesia. Pembatasan yang dibuat oleh pemerintah telah menciptakan masalah besar bagi 
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masyarakat. Kebijakan WFH dan sosial distancing telah membuat banyak masyarakat harus 

kehilangan pekerjaan dan penghasilannya, disebabkan banyaknya karyawan yang di PHK dan 

kegiatan produksi yang di berhentikan akibat Covid-19 ini. Hal ini menimbulkan krisis 

ekonomi di kalangan masyarakat menengah dan ke bawah. Krisis sosial pun ikut ambil adil 

dalam kasus penyebaran covid-19, di mana masyarakat masih belum bisa memahami 

kebijakan Pemerintah mengenai Covid-19.  

Covid-19 telah menyita banyak perhatian masyarakat dunia khususnya Indonesia. 

Pemerintah media sudah gencar mengumumkan bahaya virus covid-19, di antaranya dapat 

menyebabkan batuk, demam, kesulitan bernafas, hingga menyebabkan kematian. Untuk 

menertibkan masyarakat dan mengurangi tingkat penularan virus covid-19, pemerintah segera 

membuat kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM). PPKM darurat merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal 

tahun 2021 untuk menangani pandemi covid-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, 

pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di 

sejumlah wilayah yang ada di Indonesia  

 Terhitung sejak 11 Januari 2021, penerapan PPKM semakin meluas di tujuh provinsi 

dan di kabupaten dan kota di sekitar atau yang berbatasan dengan Ibukota/Provinsi yang 

berisiko tinggi. Penyebaran dapat diperlambat jika masyarakat mempraktikkan ―jarak sosial‖ 

dengan menghindari ruang publik dan membatasi pergerakan mereka secara umum. Implikasi 

PPKM bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat, yaitu dengan menutup sementara 

tempat-tempat umum, seperti pasar, sekolah, perkantoran, tempat beribadah, dan lain-lain. 

Pemerintah telah menyiapkan skenario perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan 

masyarakat (PPKM) darurat hingga enam minggu ke depan. Pembatasan kegiatan masyarakat 

itu diperpanjang untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Dengan adanya kebijakan 

tersebut, diharapkan mobilitas masyarakat menurun. 

Resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan perpanjangan PPKM dipicu oleh 

beberapa hal yang merugikan masyarakat. Yang pertama, fenomena PPKM yang terjadi di 

daerah. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Pontianak, 

Kalimantan Barat (Kalbar), mulai diterapkan Senin (12/7/2021). Setidaknya ada 10 titik jalan 

yang disekat selama penerapan PPKM Darurat, yakni di Jalan Batu Layang, perempatan Jalan 

Tanjung Hulu, perempatan Jalan Tanjung Raya, perempatan Jalan Parit Mayor, pertigaan 

Jalan Adisucipto, perempatan Jalan Sungai Raya Dalam, perempatan Jalan Diponegoro, 
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perempatan Jalan Sultan Abdurrahman, pertigaan Jalan Karet dan perempatan Jalan 

Gajahmada. Pengoperasian penjagaan penyekatan di sepuluh titik ini berjalan 24 jam, sejak 

aturan PPKM darurat dijalankan pada Senin itu. Selama proses PPKM darurat, masyarakat 

harus berada di rumah, dan apabila masih ditemukan masyarakat menerobos kesepuluh pos 

penyekatan itu, maka mereka diperintahkan untuk putar balik. Dalam hal ini terdapat 

ketidaksesuaian antara kehendak struktur dan agensi. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan 

oleh peraturan yang diciptakan dari struktur yang hanya mengutamakan kepentingan parsial, 

yakni memutus rantai persebaran virus covid-19.  

Di sisi lain, sifat kebijakan PPKM yang tergolong baru ini juga dinilai berpengaruh 

terhadap kepatuhan masyarakat. Ketika suatu kebijakan belum pernah diterapkan sebelumnya 

atau belum mapan, maka kemungkinan masyarakat untuk patuh dan menjalankan kebijakan 

tersebut sangat minim. Masyarakat melakukan tindakan resistensi terhadap kebijakan baru 

tersebut karena fakta bahwa kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat dengan tingkat 

perekonomian menengah ke bawah. Dalam hal ini, struktur perlu memahami kesadaran 

diskursif masyarakat yang merekam bahwa pemerintah sebagai struktur memiliki jejak 

inkonsistensi dalam penerapan kebijakan-kebijakan. Kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah menjadi hal yang sangat penting mengingat peran masyarakat sebagai agen yang 

melaksanakan kebijakan. 

  Yang kedua, perpanjangan PPKM darurat adalah tingkat konsumsi masyarakat yang 

akan melambat. Hal ini bisa menyebabkan pemulihan ekonomi Indonesia tertahan. Yang 

ketiga, yaitu pertumbuhan ekonomi RI di kuartal III yang diprediksi melambat ke kisaran 4-

5,4 persen. Oleh karena itu, belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif dari 

peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian. Diperlukan pula akselerasi vaksinasi, 

efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan (fasilitas kesehatan dan tenaga 

kesehatan). Yang ketiga, yaitu masyarakat kian pesimis, lapangan kerja dan penghasilan 

pulih. Pelemahan tersebut terjadi karena diberlakukannya kebijakan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah, khususnya di Pulau Jawa dan 

Bali. Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada menurunnya kembali aktivitas ekonomi dan 

terbatasnya penghasilan di masyarakat. Pemerintah menerapkan masa PPKM darurat dari 

tanggal 3-20 Juli 2021. Bahkan, bermunculan isu bahwa PPKM darurat akan diperpanjang 

hingga 17 Agustus 2021. 
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Biaya yang mahal atas surat keterangan negatif covid-19 dan masa aktif yang relatif 

cepat dinilai sangat menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian ke luar kota. Biaya ke 

luar kota jadi membengkak karena harus menjalani rangkaian tes. Masyarakat harus memiliki 

uang lebih apabila hendak bepergian ke luar kota. Hal ini tentunya sangat memberatkan bagi 

para pekerja penglaju (commuter) yang harus bekerja di luar kota. Peraturan ini sangat 

merugikan, karena pekerja harus mengeluarkan biaya lebih agar bisa bekerja. Di sisi lain, 

perusahaan juga memiliki kemungkinan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

demi menaati kebijakan pemerintah dalam memutus rantai persebaran virus covid-19.  

Dalam perkembangan relasi antara struktur dan agen, ternyata kesadaran agen dalam 

melakukan resistensi mampu mendorong struktur untuk melakukan perubahan. Bentuk 

perubahan yang terjadi adalah ketika pemerintah mulai melakukan transisi kebijakan PSBB 

menjadi kebijakan baru, yaitu kebijakan New Normal. Kebijakan tersebut merupakan tindak 

lanjut dari kegagalan efektivitas kebijakan PSBB akibat penolakan agen yang menilai bahwa 

aturan tersebut sangat merugikan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menimbulkan dilema 

bagi pemerintah. Semakin lama kebijakan ini diberlakukan, semakin banyak pula persoalan 

yang ditimbulkan. Salah satunya yang paling besar perubahannya adalah bidang ekonomi. 

Berbicara mengenai ekonomi berarti juga berbicara soal kehidupan. Karena siapapun pasti 

berusaha untuk tetap memenuhi kelangsungan hidupnya di dunia ini, pasti akan bergulat 

dalam bidang ekonomi, entah dalam urusan pangan, sandang, maupun dalam urusan papan. 

Covid-19 merupakan masalah serius yang dihadapi dunia termasuk Indonesia saat ini. 

Penyebaran Covid-19 telah merubah berbagai tatanan kehidupan masyarakat. Penyebaran 

Covid-19 juga telah mengambil peran penting dalam meningkatnya krisis yang terjadi di 

Indonesia, baik dalam pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial politik, dan agama. Krisis 

ekonomi dan sosial menjadi dampak utama dari pandemi Covid-19 ini. Krisis ekonomi telah 

berkontribusi pada naiknya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Krisis sosial 

juga sebagai dampak dari kurangnya pemahaman dan kesadaran pada masyarakat untuk tidak 

mementingkan kepentingan pribadi demi keselamatan bersama. 

Menghadapi pandemi yang tengah mengikat dunia saat ini tidaklah mudah. Kebijakan-

kebijakan yang telah dibuat masih selalu dilanggar karena pengetahuan dan kepedulian yang 

kurang pada masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan garda terdepan yang menjadi jembatan 

antara pemerintah dan masyarakat, juga sebagai pendukung dan rekan pemerintah dalam 

memerangi dan mencegah penyebaran Covid-19, serta dampaknya pada masyarakat luas. 
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PENYELAMAT KRISIS MONETER 1998, UMKM MENJADI 

HARAPAN KEMBALINYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALA 

PANDEMI 

Oleh: Fitri Kusnayanti 

 

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak lebih dari setahun lalu berpengaruh 

besar terhadap berbagai aspek kehidupan Indonesia. Karena pandemi, banyak perusahaan 

yang terpaksa melakukan pengurangan karyawan. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan 

pekerjaan. Mereka pun kehilangan penghasilan tetap mereka. Sempitnya lapangan kerja 

membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan dan membuat mereka kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan, maupun papan. Aspek-aspek 

kesejahteraan rakyat pun ikut terpengaruh, salah satu yang menjadi aspek kesejahteraan 

rakyat adalah tingkat kemiskinan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kemiskinan diartikan sebagai suatu 

keadaan di mana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, seperti pangan, 

sandang, dan papan. Dikutip dari website Bisnis.com, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 

penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta, 

jika dibandingkan dengan  tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan yang meningkat itu bisa 

jadi merupakan salah satu dampak besar dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.  

Pandemi Covid-19 kala itu menyebabkan beberapa perusahaan harus melakukan 

pengurangan karyawan, bahkan ada yang sampai gulung tikar, karena tidak dapat bertahan 

saat pandemi. Akibatnya, tingkat pengangguran pun meningkat. Tingkat pengangguran yang 

meningkat itu tidak diiringi dengan lapangan kerja yang luas, sehingga mereka tidak dapat 

mendapat pekerjaan lagi. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pendapatan mereka yang 

semakin menurun. Akhirnya, mereka yang tidak berpenghasilan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidup mereka dan terciptalah kemiskinan.  

Melihat hal ini, pemerintah melakukan beberapa cara untuk membantu masyarakat 

yang berpenghasilan kecil, yaitu dengan memberikan bantuan sosial berupa makanan dan 

uang senilai 300 ribu rupiah kepada masyarakat. Namun, apakah bantuan sosial ini sudah 

cukup untuk mengurangi beban masyarakat yang tentunya bertambah kala pandemi?. 

Sepertinya, semua itu masih belum cukup. Pemerintah seharusnya memberikan solusi jangka 
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panjang agar masyarakat Indonesia bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tidak hanya dalam 

masa pandemi, tetapi juga pasca pandemi. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah 

adalah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). 

UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi Indonesia. Saat krisis moneter pada 

tahun 1998, UMKM menjadi salah satu penopang ekonomi yang dapat membuat Indonesia 

bertahan di kala banyaknya perusahaan besar yang gulung tikar. Kontribusi UMKM terhadap 

perekonomian Indonesia pun masih terbukti luar biasa hingga sekarang. Di lansir dari laman 

website Kementrian Bidang Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, UMKM 

memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07 persen, yang meliputi 

kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, dan menghimpun 60,4 

persen dari total investasi. Hal menjadi salah satu bukti peran besar UMKM terhadap 

perekonomian Indonesia dan harus bisa dimanfaatkan dengan baik kala pandemi. 

Peran lain dari UMKM adalah menyediakan lapangan kerja. UMKM biasanya 

memiliki syarat masuk bagi karyawan baru yang lebih ringan daripada perusahaan besar dan 

kualifikasi pendidikan yang lebih rendah, sehingga UMKM mampu memberikan lapangan 

kerja yang cukup besar bagi masyarakat di mana UMKM itu berada. Terbukanya kesempatan 

kerja yang lebih luas dan lebih mudah ini kemungkinan besar membuat masyarakat di sekitar 

UMKM itu memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apalagi dalam 

kondisi pandemi ini, lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan masayarakat. Poin pentingnya, 

pekerjaan ini tidak hanya bisa dikerjakan saat pandemi, tetapi juga bisa dilakukan setelah 

pandemi usai.  

Selain itu, UMKM memberikan kesempatan untuk masyarakat sekitar di daerah 

UMKM mendapatkan keuntungan lebih. Hal ini dikarenakan UMKM biasanya mendapatkan 

bahan baku usaha mereka dari masyarakat di wilayah UMKM tersebut. Tentu saja ini 

kesempatan besar untuk meningkatkan keuntungan, baik dari UMKM maupun penyedia 

bahan baik. Apabila masyarakat sekitar UMKM diuntungkan dan penghasilan mereka 

meningkat, mereka pun bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Di samping pemberian 

lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan, UMKM dapat mendorong pemerataan 

ekonomi. Hal ini dikarenakan UMKM tidak hanya ada di kota-kota besar, tetapi juga terdapat 

di desa. Karena UMKM yang memiliki cakupan luas hingga desa, masyarakat desa pun akan 

memiliki pendapatan yang tak kalah dari pendapatan masyarakat kota. Tentunya, hal ini akan 
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mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat di desa pun tidak perlu jauh-

jauh ke kota untuk mendapatkan produk yang mereka butuhkan secara langsung. Apalagi, saat 

pandemi berlangsung sudah beberapa kali dilakukan pembatasan atau yang sering disebut 

lockdown. 

Belakangan ini kasus Covid-19 pun meroket tinggi, menurut JHU CSSE COVID-19 

data kasus harian tercatat 40.427 kasus baru dengan total kasus komulatis sebesar 2,57 juta. 

Pandemi ini tentunya menjadi tantangan baru bagi penggiat UMKM untuk mempertahankan 

atau meningkatkan usahanya. Mereka yang awalnya melakukan transaksi langsung, harus 

beralih ke ranah online akibat kebijakan pemerintah untuk mengentas Indonesia dari wabah. 

Mengingat menurut Kementrian Koperasi dan UKM, baru 13 persen UMKM di Indonesia 

yang berjalan di ranah online atau sebesar 8 juta UMKM.  

Di sinilah letak salah satu tantangan dan peluang bagi UMKM. Karena UMKM 

diharuskan bertahan dan berkembang di antara ketatnya persaingan bisnis dunia. Apalagi 

setelah pandemi, tarif internet naik hingga 20 persen. Selain itu, di Indonesia tidak semua 

wilayah memiliki jaringan internet yang stabil dan akses angkutan barang yang baik. Harga 

barang di toko online pun belum tentu sesuai dengan penghasilan masyarakat kecil. Selain 

harga barang, ongkos kirim menjadi salah satu penghalang masyarakat, terutama masyarakat 

yang tinggal di daerah terpencil.  

Data dari Katadata Insight Center (KIC) pada Seminar Nasional, 11 Agustus 2020 

menunjukkan jika terjadi perbedaan yang cukup besar mengenai kondisi UMKM di Indonesia 

sebelum dan pasca pandemi. Sebelum pandemi, persentase kondisi usaha baik atau sangat 

baik sebesar 92,7 persen, persentase kondisi usaha biasa saja sebesar 6,3 persen, dan kondisi 

usaha buruk atau sangat buruk sebesar 1,0 persen. Namun, per Juni 2020 memperlihatkan 

kondisi usaha buruk atau sangat buruk meningkat sebesar 56,8 persen dibanding dengan 

sebelumnya. Kondisi usaha biasa saja meningkat sebesar 29,1 persen, dan kondisi usaha baik 

atau sangat baik menurun menjadi 14,1 persen. Meningkatnya kondisi usaha buruk atau 

sangat buruk ini bisa disebabkan karena turunnya permintaan dan penjualan akibat 

pendapatan masyarakat yang menurun karena pandemi, penurunan hingga penutupan usaha 

akibat tidak tersedianya lagi modal usaha, dan sebagainya. Padahal, di masa pandemi ini 

UMKM berpotensi menguasai pasar dalam negeri akibat kebutuhan impor tidak dapat 

dipenuhi.  

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
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Peran pemerintah sebenarnya sudah cukup baik dengan memberikan beberapa 

program pendukung, seperti kebijakan terkait UMKM selama pandemi Covid-19 dan biaya 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk masyarakat. Namun, usaha itu tidak cukup jika 

masyarakat tidak mendukung UMKM dengan membeli atau ikut memasarkannya. 

Pemberdayaan dan penyuluhan UMKM pun diperlukan agar UMKM bisa bertahan dikala 

pandemi, bukan dengan modal finansial saja, melainkan juga modal keahlian dan pengetahuan 

yang lebih luas, sehingga tujuan dan peran UMKM dapat tercapai. Apabila tujuan dan peran 

UMKM tercapai, aspek-aspek kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan dan gizi, 

pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan sebagainya dapat tercapai. Apabila sudah 

dicapai, maka harapan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM pun dapat terwujud.  
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MINI PACK HYPOFAM (HYDROPONICS FOR FAMILY) SOLUSI 

SEHAT BERKEBUN BERSAMA KELUARGA DALAM MENJAGA 

KESEHATAN MENTAL PADA MASA PANDEMI 

Oleh: Aisyah Meta Sari Putri 

 

Sejak terkonfirmasi adanya klaster penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah 

mulai melakukan berbagai cara guna memutus rantai penyebaran virus tersebut. Salah satunya 

dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan interaksi sosial. Beberapa fasilitas umum dan 

perkantoran ditutup. Semua pekerjaan, kegiatan belajar mengajar, dan aktivitas lainnya yang 

melibatkan kontak fisik secara langsung dialihkan ke rumah masing-masing. Tanpa disadari, 

hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya risiko terjangkit gangguan kesehatan mental di 

tengah pandemi.  

Saat ini, pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan fisik saja, tetapi juga 

mengancam kesehatan mental banyak orang. Penyakit yang telah menelan 68.219 korban jiwa 

di Indonesia hingga 13 Juli 2021 ini, telah menimbulkan banyak kekhawatiran di kalangan 

masyarakat. Setiap hari, masyarakat selalu dihujani oleh berita dan informasi seputar Covid-

19, baik melalui TV, media sosial, dan internet. Persebaran berita di berbagai media massa 

yang masih simpang siur mengenai pandemi, melemahnya ekonomi, dan anjuran untuk tetap 

di rumah saja bisa membuat beberapa orang mengurung diri. Maka, tidak heran jika banyak 

masyarakat mengalami gangguan mental, seperti rasa kekhawatiran berlebihan di tengah 

pandemi yang ditimbulkan oleh virus corona. Beberapa gangguan mental yang kerap timbul 

di antaranya mudah terbawa emosi, stres, cemas berlebihan, depresi, dan sebagainya. 

Kecemasan dan gangguan mental ini kemudian akan menimbulkan ketidakseimbangan di 

otak, yang pada akhirnya timbul menjadi gangguan psikis atau disebut juga psikosomatik. 

Ketika seseorang mengalami gejala psikosomatik, maka ia bisa merasakan gejala seperti 

penyakit Covid-19, yakni merasa demam, pusing, atau sakit tenggorokan, padahal suhu 

tubuhnya normal. 

Setiap orang perlu menjaga kesehatan mental untuk menghindari keluhan fisik yang 

muncul akibat stres. Karena ketika seseorang stres, maka sistem imun dalam tubuh akan 

berkurang. Hal inilah yang akan menyebabkan tubuh menjadi mudah terserang penyakit. Oleh 

karena itu, kita perlu menjaga kesehatan mental untuk menghindari keluhan fisik yang muncul 
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akibat stres, terutama pada masa pandemi saat ini. Kita butuh aktivitas di luar rumah yang 

menyenangkan, tetapi tidak membuat kerumunan banyak orang. Salah satu solusi yang dapat 

ditawarkan adalah bertajuk Mini Pack Hypofam (Hydroponics for Family) solusi sehat 

berkebun bersama keluarga dalam menjaga kesehatan mental pada masa pandemi. 

Berkebun merupakan salah satu cara yang dirasa dapat menghilangkan stres. Berkebun 

bisa membantu kita untuk melakukan aktivitas fisik ringan. Selain itu, berkebun juga bisa 

mengalihkan pikiran kita agar tidak terus–menerus memikirkan berita tentang pandemi yang 

masih simpang siur ini. Namun, tidak sedikit masyarakat yang merasa kesulitan karena tidak 

punya halaman sekitar rumah yang luas. Dengan adanya Mini Pack Hypofam, kita dapat 

beraktivitas bersama keluarga di luar rumah yang halamannya sempit tanpa harus berkerumun 

di tempat umum dengan banyak orang. Selain itu, hasil panennya nanti bisa dikonsumsi 

pribadi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun dijual, sehingga kita bisa tetap 

produktif di tengah pandemi. 

Cara bercocok tanam secara hidroponik sebenarnya sudah banyak dipakai oleh 

beberapa masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas. Banyak keuntungan 

dan manfaat yang dapat diperoleh dari sistem tersebut. Sistem ini dapat menguntungkan dari 

segi kualitas dan kuantitas hasil pertaniannya, serta dapat memaksimalkan lahan pertanian 

yang ada karena tidak membutuhkan lahan yang banyak. Oleh karena itu, penulis membuat 

gagasan Mini Pack Hypofam. Adanya gagasan ini dapat menjadi pilihan solusi bagi 

masyarakat untuk mengisi waktu mereka dengan berkebun di rumah mereka sendiri bersama 

keluarga. Hal tersebut akan membuat mereka merasa rileks terutama pada masa pandemi 

seperti saat ini yang menuntut mereka untuk melakukan beberapa aktivitas di rumah saja. 

Tidak dapat dipungkiri, banyak orang yang sudah mulai bosan dengan aktivitas mereka 

selama di rumah saja. Berbagai cara dilakukan agar bisa menikmati aktivitas di luar rumah 

termasuk mengikuti beberapa protokol kesehatan yang sangat ketat. Dengan adanya gagasan 

ini masyarakat tidak perlu khawatir lagi untuk mencari aktivitas di luar rumah yang 

menyenangkan tanpa menimbulkan kerumunan dan pasti aman untuk dilakukan. 

Untuk mengimplementasikan gagasan ini, diperlukan beberapa proses yang harus 

ditempuh seperti yang tersaji dalam format gambar berikut. 
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Gambar 1. Alur Proses Pengimplementasian Ide 

Adapun penjelasan proses yang akan ditempuh dalam mengimplementasikan gagasan 

tersebut sebagai berikut. 

1) Pembuatan Proposal Kerjasama dan Market Share. Proposal ini berfungsi untuk 

menjelaskan tentang konsep produk secara menyeluruh kepada calon mitra 

kerjasama dan benefit yang akan diperoleh kedua belah pihak. 

2)  Memilih Tender Kerjasama. Sebagai media penghubung dengan konsumen, ada 

beberapa tender yang dianggap paling potensial, yakni toko penyedia alat-alat dan 

bahan-bahan yang dibutuhkan, pekerja untuk proses pengemasan produk dan 

penjualan di stand-stand Mini Pack Hypofam, dan masyarakat sekitar yang tinggal di 

perumahan sempit, sebagai pasar strategis penjualan produk. 

3)  Persiapan bahan baku dan alat produksi. memastikan bahwa bahan baku dan 

alat-alat produksi telah siap untuk digunakan. 

4)  Produksi Mini Pack Hypofam. Setelah semua alat dan bahan tersedia, maka 

pekerja memulai pembuatan Mini Pack Hypofam. Berikut rancangan bentuk Mini 

Pack Hypofam yang akan dibuat. 
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Gambar 2. Rancangan Bentuk Mini Pack Hypofam 

5) Penjualan Mini Pack Hypofam. Proses penjualan disertai dengan modul edukasi 

dan pengemasannya akan dibuat eye catching untuk menarik perhatian konsumen 

terutama anak – anak karena target kita adalah keluarga. Berikut rancangan desain 

buku panduan Mini Pack Hypofam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rancangan Desain Buku Panduan 

6)  Quality Control. Melakukan pengecekan kembali produk yang sudah jadi dan 

memeriksa kesehatan tumbuhan, sehingga sesuai dengan standar kualitas dan ukuran 

yang sudah ditetapkan. Mengecek materi modul edukasi dan pengemasannya 

sehingga menarik bagi anak-anak. Jika sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka 

produk siap dikemas.  

7) Promosi dan Sosialisasi. Promosi dilakukan dengan menggunakan media cetak dan 

media online. Media cetak dapat berupa poster, stiker, iklan di koran/majalah. 

Sedangkan promosi melalui media online dilakukan melalui toko-toko online, forum 
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jual-beli, membuat akun pada Facebook, Twitter, Instagram maupun membuat 

website sendiri. Cara promosi yang lain adalah dengan mendirikan stand di berbagai 

tempat yang strategis, misalnya pada pasar minggu atau di acara Family Gathering. 

8)  Pemasaran. Pada tahap ini, produk sudah mulai didistribusikan, baik melalui 

online maupun offline.  

9) Evaluasi dan Maintenance. Untuk mengetahui respon dan feedback dari 

masyarakat, maka dilakukan test market dan pengumpulan testimoni dari konsumen. 

Hasil yang diperoleh nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan 

produk untuk menghasilkan produk yang dapat diterima oleh masyarakat.  

 

Adanya gagasan Mini Pack Hypofam dirasa dapat memberikan keuntungan secara 

maksimal apabila alur dalam pengimplementasian ide yang telah dijelaskan sebelumnya dapat 

terlaksana dengan baik. Tentunya juga didukung dengan adanya kerjasama yang baik antara 

pembuat gagasan dengan masyarakat dan beberapa pihak terkait lainnya. Menjaga kesehatan 

mental memang sangat penting, terutama di situasi pandemi seperti saat ini. Cara sederhana 

yang dapat dilakukan ialah dengan Mini Pack Hypofam. Hal ini sejalan dengan pepatah,  

“Bantulah kami untuk menjadi tukang kebun yang setia, yang tahu bahwa tanpa kegelapan 

tidak ada yang lahir dan tanpa cahaya, tidak ada bunga”- May Sarton. 
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MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG IDEAL DI ERA 

PANDEMI MELALUI PERBAIKAN KESEHATAN MENTAL 

Oleh: Nadilla Lathifatun Ni’mah 

 

Dunia kini tengah dilanda kecemasan bersama dalam menghadapi pandemi covid 19, 

berbagai permasalahan bermunculan semenjak menyebarnya virus tersebut beberapa tahun 

silam. Dalam keadaan itu, masyarakat dipaksa untuk menyesuaikan diri bertahan dalam 

situasi pandemi yang belum menemui ujung henti. Berbagai upayapun dilakukan untuk 

mencari solusi terbaik terkait  permasalahan yang muncul di hampir seluruh lini kehidupan 

guna memulihkan  keadaan. 

Meski demikian, dampak buruk menjalarnya pandemi tetap dirasakan oleh hampir 

seluruh negara di dunia, begitupun di Indonesia. Kehadiranya mengusik tatanan pada bidang-

bidang penting seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Semenjak 

diberlakukannya kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pembatasan aktivitas, risiko 

terburuk pun turut mewarnai upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran virus covid 

19. Di bidang ekonomi, banyaknya kasus PHK berujung pada meningkatnya angka 

pengangguran di Indonesia yang diikuti dengan tingginya angka perceraian dan tindak 

kriminal, bahkan lebih buruknya lagi perekonomian Indonesia kian menurun dari hari ke hari.  

Pada bidang sosial, keterbatasan masyarakat untuk melakukan interaksi sosial secara 

langsung pada akhirnya memaksa mereka untuk mengalihkan jalan interaksi melalui media-

media sosial. Meski Indonesia tergolong bangsa yang cukup update dalam mengikuti 

perkembangan teknologi, tetapi bagi sebagian orang, media sosial tidak bisa menggantikan 

sebuah tradisi yang telah terpatri. 

Bidang politik juga tak luput dari sasaran serangkaian tantangan pandemi, pihak 

berwenang dalam hal ini pemerintah mendapat tugas berat dalam  mengawal penangan covid 

melalui berbagai kebijakan yang sering menuai pro dan kontra. 

Selain bidang politik, bidang pendidikan juga memiliki ―PR‖ besar di mana Indonesia 

dituntut untuk menyiapkan sebuah konsep pendidikan yang mampu membaur dengan kondisi 

pandemi tanpa mengurangi nilai mutunya, belum lagi permasalahan-permasalahan serius 

seperti tingginya angka putus sekolah yang diiringi oleh meningkatnya kasus pernikahan dini 

menjadi rentetan tugas yang menuntut untuk segera diselesaikan. 
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Mengingat permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh seluruh komponen 

masyarakat. Kesejahteraan masyarakat nampaknya kini menjadi barang mahal,  bahkan hanya 

untuk sekedar dibayangkan, meski demikian upaya menuju kesejahteraan masyarakat terus 

digencarkan. Adapun konsep kesejahteraan masyarakat yang ideal dari sudut pandang penulis 

sendiri, yaitu sebuah situasi di mana masyarakat berada pada kondisi yang stabil dalam 

bidang ekonomi, sosial, politik dan pendidikan.  

Dalam rangka menstabilkan bidang-bidang tersebut, masyarakat harus disiapkan untuk 

menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi, terlebih dengan mempertimbangkan kondisi 

yang masih belum dapat diprediksi. Kesiapan itu tidak hanya dari segi action, tetapi juga dari 

hal paling mendasar, yaitu mental masing-masing individu agar terwujud masyarakat ideal  

yang memiliki mindset positif dalam memandang suatu hal, kreatif melihat peluang, dan aktif 

dalam mengeksekusi pandangan. 

Namun, sangat disayangkan, fokus pemerintah saat ini masih tertuju pada jumlah 

korban dan upaya pencegahan penularan. Realitanya keadaan pandemi kini tidak hanya 

mengancam kesehatan jasmani masyarakat, melainkan lebih dari itu dapat menjadi ancaman 

besar bagi kesehatan mental. Kejutan-kejutan besar yang hadir bersamaan dengan 

keberlangsungan pandemi telah membantai psikis sebagian orang, berdasarkan survey yang 

dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) pada 

Maret sampai Oktober  2020, sebanyak 67,4 persen masyarakat dari kelompok usia kurang 

dari 30 tahun mengalami rasa cemas berlebihan dan depresi selama pandemi. Survei tersebut 

dimuat dalam surat kabar ANTARA NEWS yang diterbitkan pada 14 Oktober 2020 silam.  

Dari survei  tersebut dapat dianalisis bahwa kesehatan mental masyarakat Indonesia 

saat ini dapat dikatakan cukup memprihatinkan, apalagi jika mengingat banyaknya kasus 

depresi dialami oleh usia produktif yang meliputi anak, remaja, dan dewasa awal  termasuk di 

dalamnya pelajar dan pekerja. Hal ini tentu sangat berbahaya jika tidak segera ditindak lanjuti, 

oleh karena itu kesehatan mental  seharusnya juga menjadi target penting dalam upaya 

pemulihan keadaan saat pandemi.  

Perbaikan kesehatan mental ini tentu saja tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Berbagai upaya dapat dilakukan 

untuk saling bergotong royong membenahi permasalahan ini sesuai dengan perannya masing-

masing dan dengan caranya masing-masing. Upaya pertama dalam memperbaiki kesehatan 

mental tentu berasal dari diri sendiri, setiap orang harus berusaha untuk membuka mindset 
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positif terkait pandemi, perubahan cara pandang akan mengubah respon seseorang terkait 

suatu hal. Orang yang memiliki cara pandang positif akan selalu memiliki harapan, dan 

harapan itu kemudian menjadi semangat yang berkobar, sehingga rasa stres tidak akan 

mengarah pada depresi berat bahkan sampai gangguan jiwa. 

Selanjutnya, support dari pihak keluarga atau lembaga pendidikan juga  menjadi salah 

satu yang paling urgent, keluarga harus menjadi tempat nyaman untuk mendengar keluh 

kesah anggotanya, begitupun lembaga pendidikan juga perlu menyediakan tenaga BK yang 

siap menerima keluhan para peserta didiknya.  Pada lingkup yang lebih besar, pemerintah 

dapat memanfaatkan kecanggihan internet untuk menyediakan konsultan-konsultan 

profesional secara gratis kepada masyarakat melalui website resmi maupun aplikasi yang 

dapat diakses masyarakat luas. Di samping itu sosialisai terkait kesehatan mental juga harus 

terus digencarkan melalui media sosial ataupun webinar.  

Setelah memiliki kesehatan mental yang baik, masyarakat dinilai telah siap untuk 

kembali melanjutkan pembangunan kestabilan ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Hal 

ini adalah langkah awal menuju kesejahteraan masyarakat yang ideal, masyarakat yang siap 

menghadapi tantangan keadaan dan zaman, serta mampu bersaing di dunia global demi 

terwujudnya Indonesia yang hebat kedepan. 
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PERBAIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI AKSES 

INFORMASI DAN LAYANAN LITERASI BERBASIS SOCIAL 

MOBILITY 

Oleh: Yulisa Yusri Handayani 

 

Dari JHU CSSE COVID-19 Data dan Our World in Data pada 12 Juli 2021 

menampilkan statistik penyakit COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan dari 

sebelumnya. Total kasus sebanyak 2,57 juta dengan 2,12 juta jiwa sembuh sedangkan 67.355 

lainnya meninggal dunia. Banyak permasalahan yang diakibatkan, salah satunya yaitu 

penurunan kesejahteraan masyarakat terdampak. 

Banyak sekali jenis penurunan kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan karena 

pandemi. Salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang minat baca atau 

budaya literasi. Sensus Perpustakaan pada tahun 2018 yang diterbitkan oleh Perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua 

negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak dunia. Dengan total perpustakaan sebanyak 

164.610 yang terdiri dari perpustakaan umum sebanyak 42.460 (25,79%), perpustakaan 

perguruan tinggi sebanyak 6.552 (3,98%), perpustakaan khusus sebanyak 2.057 (1,25%), dan 

perpustakaan sekolah sebanyak 113.541 (68,98%). Namun, hal tersebut berkebalikan dengan 

minat baca masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan data Most Littered Nation In the World, studi untuk mencari tahu 

seberapa tinggi minat baca negara-negara di dunia yang dilakukan oleh Central Connecticut 

State University (CCSU) pada Maret 2016 lalu, negara kita dinyatakan menduduki peringkat 

ke-60 dari 61 negara mengenai minat membaca.  

Menurut informasi pada situs web CCSU, diketahui bahwa ada beberapa kriteria yang 

mereka pakai untuk mencari tahu seberapa tinggi atau rendahnya tingkat minat baca negara-

negara di dunia, di antaranya adalah perpustakaan. CCSU ini mendata seberapa sering sebuah 

perpustakaan dikunjungi oleh masyarakat suatu negara, yang pada akhirnya merilis data 

tingkat minat baca negara tersebut. Perlu disadari bahwa tidak banyak masyarakat Indonesia 

yang mau berkunjung ke perpustakaan untuk sekadar membaca buku. Berdasarkan data dari 

Jakarta Open Data saja, pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Jakarta tidak sampai 500 

ribu pengunjung per tahun, padahal penduduk Jakarta berjumlah sekitar 10 juta orang. Jumlah 
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itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan pengunjung Perpustakaan Nasional Singapura 

yang mencapai 26 juta pengunjung pada tahun 2017, berdasarkan data dari situs web National 

Library of Singapore. Namun, perlu kita ketahui dengan sedikitnya jumlah pengunjung ke 

perpustakaan, sebenarnya tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat minat 

baca. 

Mari kita perhatikan lagi!. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah ke 

perpustakaan karena akses ke perpustakaan sangat jauh dari rumahnya? atau bagaimana 

dengan orang-orang yang tidak pernah ke perpustakaan karena mereka lebih memilih untuk 

beli buku saja?, bahkan bagaimana dengan orang-orang yang lebih suka membaca buku dari 

internet yang sangat mudah untuk diakses oleh kaum millenials? 

Dengan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang tidak terlalu tinggi, tidak 

serta merta Indonesia dibilang memiliki minat baca yang rendah, bukan? padahal, kalau kita 

mau melihat lebih dalam, ternyata kultur membaca di Indonesia itu unik. Berkunjung ke 

perpustakaan bukan budaya kita, budaya kita adalah lebih suka berkunjung ke toko buku 

untuk membeli buku bacaan yang mau kita baca. Atau bahkan mendownload di internet segala macam 

buku online atau yang lebih dikenal dengan ebook yang ingin kita baca. Perlu ditekankan kembali 

bahwasannya di era modern seperti sekarang ini, belajar tidak selalu melalui buku. Kita juga bisa 

mencoba membaca buku melalui situs online yang tersedia di internet.  

Tingkat minat membaca buku orang Indonesia harusnya bisa dilihat dari kultur yang 

unik, bukan lagi dari seberapa tinggi kunjungan ke perpustakaan. Ditambah lagi, menurut 

informasi dari Republika.co.id, Perpustakaan Nasional yang punya program peminjaman buku 

secara daring ternyata cukup diminati masyarakat. Satu buku elektronik saja bahkan bisa 

mempunyai jumlah antrian peminjam hingga 500 orang. Hal ini cukup untuk menunjukkan 

kalau orang Indonesia memiliki budaya baca yang tinggi. 

Poinnya adalah kriteria jumlah pengunjung perpustakaan saja tidak bisa dijadikan 

satu-satunya patokan untuk mengetahui tingkat minat baca suatu negara. CCSU tampaknya 

masih mengabaikan bagaimana perbedaan kultur sosial masing-masing negara penelitiannya.  

Bangsa yang maju dan sejahtera ditandai dengan budaya literasi yang tinggi. 

Peningkatan budaya literasi berpengaruh terhadap kualitas hidup yang lebih baik. Dari 

ungkapan tersebut, telah banyak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

budaya literasi. Salah satunya dengan peningkatan kualitas pelayanan dan akses perpustakaan 

yang dilakukan oleh pemerintah. 
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Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, perpusnas RI, Deni 

Kurniadi mengatakan bahwa perpustakaan menjadi tempat berlatih keterampilan dalam 

menumbuhkan kecakapan dan keterampilan kerja agar bisa memenuhi kebutuhan terhadap 

pengetahuan maupun kesejahteraan masyarakat. 

Jadi literasi memiliki kontribusi yang positif dalam rangka membantu menumbuhkan 

kreativitas, inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat 

dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 saat ini. Perpustakaan diharapkan menjadi wadah 

untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan dan memfasilitasi masyarakat untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki. Masyarakat yang terus meningkatkan ilmu 

pengetahuan, nantinya akan berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat. 

Pihak Perpusnas sudah berupaya untuk membangun literasi masyarakat baik di tingkat 

nasional, provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat desa. Mereka telah melakukannya sejak 

tahun 2018 di 59 kabupaten dan 21 provinsi. 

Masyarakat yang berkegiatan di perpustakaan akan mendapatkan pelatihan dan 

bimbingan di antaranya kewirausahaan termasuk di dalamnya meningkatkan peluang kerja, 

pendapatan melalui berbagai pelatihan, dan sharing pengetahuan, sehingga tercipta keluarga 

dan masyarakat yang sejahtera. 

Mari kita jadikan perpustakaan sebagai tempat untuk memacu kreativitas dan inovasi 

guna mengkapitalisasi budaya lokal. Mengembangkan keterampilan berbasis potensi lokal 

agar mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Sementara itu, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mengatakan 

terdapat empat hal objektif untuk literasi dan Perpusnas. 

Objektif pertama adalah terkait dengan kondisi saat ini yang sedang darurat 

pendidikan kita termasuk bagaimana kesulitan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Diperlukan 

keterlibatan banyak pihak, terutama gerakan literasi yang diinisiasi bukan hanya oleh 

Perpusnas tapi seluruh elemen masyarakat. 

Objektif kedua adalah menyangkut soal terkait ranking PISA yang mana Indonesia 

masih menempati peringkat bawah. Kita masih sangat buncit untuk ranking PISA. Salah satu 

elemen yang dibahas adalah literasi, dan yang dibahas adalah aspek literasi. Banyak anak 

yang membaca tetapi tidak mengerti dibalik yang dibahas. Gerakan literasi harus menjadi arus 

utama dan menjadi kepedulian semua pihak. Pada ranah pemerintah, Perpusnas didorong 
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untuk melakukan inisiatif, yang mana gerakan literasi menjadi kebutuhan penting untuk 

kemajuan Indonesia pada masa depan. 

Objektif ketiga adalah ketersediaan buku, terutama di daerah terpencil. Perlu disadari 

bahwa masyarakat Indonesia bukan tidak mau membaca tetapi permasalahannya adalah akses 

bahan bacaan yang terbatas. Ini yang harus kita dorong, bagaimana anak-anak bisa memegang 

buku. Ini kita dorong secepatnya supaya akses literasi bisa sampai ke daerah. Bagaimana 

sarana dan prasarana bisa diakses oleh anak didik. 

Objektif keempat, DPR juga memiliki tanggung jawab moral dalam gerakan literasi. 

Oleh karena itu, dibuat rancangan bahwa anggota DPR yang mempunyai kelebihan rezeki 

menyisihkan untuk gerakan literasi tersebut. Jumlah anggota parlemen di Tanah Air mencapai 

18.000 orang, jika semuanya menjawab dengan hibah lima buku saja per bulan, maka target 

gerakan literasi dapat tercapai dengan mudah. 

Bangsa yang maju dan sejahtera ditandai dengan budaya literasi yang tinggi. Perlu 

ditekankan kembali, guna menciptakan masyarakat berliterasi tidak harus menunggu instruksi. 

Pemerintah bukan satu-satunya agensi untuk mewujudkan kesejahteraan negeri. Kita sebagai 

generasi muda Indonesia sudah seharusnya ikut berpartisipasi demi negeri yang lebih 

bersinergi.  

Kita bisa memulai dari lingkungan kita sendiri. Dapat dengan cara mencari dana untuk 

dibelikan buku, mengumpulkan buku bekas layak baca, serta mengajak dan memberikan 

informasi dan layanan kepada masyarakat akan pentingnya literasi yang nantinya dapat 

menjadi bekal mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Informasi yang dapat diberikan 

yaitu seputar virus COVID-19, minat baca atau budaya literasi, serta manfaat yang akan 

didapat. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat akan mudah stres, takut, dan 

cemas. Oleh sebab itu, kita harus menjadi wadah solutif bagi mereka. Bila engkau tidak bisa 

berada di garda terdepan untuk memberi, maka jadikan dirimu sebagai garda terdepan untuk 

mencari. 

Pepatah mengatakan ―ringan sama dijinjing, berat sama dipikul‖. Pekerjaan yang berat 

akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Sebenarnya, tidak ada pekerjaan atau 

permasalahan yang berat apabila diselesaikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, saya 

mengajak para pembaca untuk bersama-sama  mengentaskan masalah rendahnya 

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bergerak bersama melambungkan literasi untuk 

Indonesia sejahtera.  
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Kita harus membuat perubahan secara nyata, bukan sekadar rencana. Jika mengalami 

kegagalan, coba lagi. Jika masih gagal, kita bisa melanjutkan pekerjaan sebelumnya. 

Kemudian cobalah lagi. Sukses tidak didapat dengan satu proses. Gagal bukan akhir dari 

progres, tetapi ways to keep success.  
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PANDEMI 

Oleh: Faiqbal Latif 

 

Pandemi virus Covid-19 masih menjadi topik yang hangat sampai saat ini. virus yang 

sudah mencapai usia lebih dari satu setengah tahun di dunia ini masih saja mengganas. 

Bahkan sampai saat ini Covid-19 telah bermutasi menjadi berbagai jenis, beberapa varian 

virus baru ini bahkan mampu menular lebih cepat. Hal ini menyebabkan tantangan dalam 

masa ini semakin sulit bagi semua orang dalam menjalani kesehariannya. 

Masyarakat Indonesia yang sudah bosan dengan pandemi mulai megabaikan protokol 

kesehatan. Lalu dengan hadirnya virus varian baru juga membuat keadaan semakin 

memburuk. Karena hal tersebut akhirnya kasus positif di Indonesia semakin tak terkendali, 

bahkan penambahan kasus di tanah air pernah tercatat mencapai 50.000 kasus lebih dalam 

sehari. Keadaan ini membuat Indonesia mengalami darurat Covid-19. Akhirnya, keadaan 

tersebut membuat pemerintah harus bergerak cepat guna menangani hal tersebut.  

Pulau Jawa dan Bali menjadi daerah paling darurat kasus Covid-19 karena kenaikan 

angka positifnya. Hal ini menyebabkan PPKM darurat Jawa-Bali ditetapkan pemerintah. 

Dengan pemberlakukan PPKM ini pemerintah memberikan berbagai pembatasan dan 

larangan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Dampak kemerosotan ekonomi masa 

pandemi yang selalu menyertai juga semakin parah dengan adanya aturan ini. International 

Monetary Fund (IMF) telah menggambarkan ekonomi global akan tumbuh minus di angka 

3% lebih karena pandemi. Di Indonesia, hal ini tentunya juga memiliki dampak yang cukup 

besar terhadap sektor perdagangan, pariwisata, serta industri termasuk pelaku usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM). 

Beberapa bagian dari UMKM harus mengalami tantangan dengan diberlakukannya 

PPKM ini. Kegiatan mereka dibatasi waktu operasionalnya, pengunjung yang diperbolehkan 

maksimal hanya 50%, lalu rumah makan dilarang menerima makan di tempat, hanya layanan 

antar dan take away, dan berbagai aturan lainya. Keadaan ini membuat pelaku UMKM 

mengalami kelimpungan dalam menjalani bisnisnya. Maka haruslah ada trobosan agar para 

pelaku usaha tetap bertahan di masa yang sulit ini.  Lalu bagaimana agar para penggiat 

UMKM ini dapat bertahan di masa pandemi ini? 
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 UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional karena jumlahnya yang 

sangat besar, sehingga peran UMKM begitu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi 

nasional. Namun, dengan berbagai keterbatasan di masa pandemi para pelaku UMKM 

mengalami berbagai kesulitan. Maka, untuk mengurangi beban UMKM di masa ini 

pemerintah bergerak memberikan bantuan kepada pelaku UMKM. Melalui program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah menggelontorkan dana miliaran rupiah 

untuk membantu UMKM, supaya tetap bisa berkembang di masa pandemi.  

 Memanfaatkan berbagai sumber dana lain sebagai penunjang kegiatan usaha juga 

diperlukan. Melakukan kerjasama dengan perbankan terpercaya yang menyediakan 

pembiayaan, pembinaan, sekaligus sebagai mitra strategis, hal ini menjadi salah satu usaha 

untuk mengembangkan usaha. Pemerintah juga sudah memberikan bantuan melalui 

program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku usaha seperti UMKM. Program KUR 

ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses pembiayaan. Dengan memanfaatkan berbagi 

bantuan dan sumber dana lain, UMKM dapat lebih mengembangkan usahanya di masa 

pandemi.  

 Fokus terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen (pasar) merupakan hal yang 

utama. Mengingat konsumen merupakan fokus utama para pelaku usaha untuk mendapatkan 

penghasilan. Pelaku UMKM haruslah memahami keinginan dan kebutuhan konsumen yang 

juga dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Pelaku usaha juga harus memperhatikan 

prilaku konsumen untuk menyesuaikan strategi melalui customer relations. Dengan 

memberikan kebutuhan dan menuruti keinginan konsumen, pelaku UMKM akan tetap 

mendapatkan pelanggannya, karena merasa kebutuhan dan keinginannya dapat terpenuhi. 

 Strategi pemasaran yang tepat haruslah dilakukan. Dengan strategi yang tepat seorang 

pelaku usaha dapat mengetahui target, produknya, dan potensi penjualannya. Sehingga, 

dengan strategi yang tepat para pelaku usaha memiliki potensi lebih untuk menarik pelanggan. 

Melalui strategi Segmenting Targeting Positioning (STP) para pelaku usaha dapat 

menjangkau konsumen yang tepat untuk produk yang mereka jual melalui analisis pasar. 

Kreativitas dan inovasi para pelaku usaha harus terus dilakukan. Tidak dapat 

dipungkiri lagi bahwa semua orang dituntut mengikuti perkembangan dengan memunculkan 

sesuatu yang relevan dengan masa sekarang. Penelitian dan pengembangan memang harus 

dilakukan dalam kondisi pandemi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan 

pengusaha di masa krisis. Itulah mengapa para pelaku UMKM harus dituntut untuk terus 
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kreatif dan inofatif dalam mengembangan produknya. Dengan produk yang terbaru dan tidak 

biasa (kreatif) akan mampu menarik konsumen terhadap produk yang dijual.  

 Menjalin silaturahmi yang baik sebagai jalan membuka rezeki, memang benar adanya 

bahwa menjalin silaturahmi ini merupakan perhubungan yang membuahkan banyak kebaikan, 

tak terkecuali rezeki. Pelaku UMKM nampaknya perlu menjalin hubungan yang baik dengan 

mitranya yang juga berhubungan dengan timbal balik, seperti: vendor, supplier, dan 

distributor. Dengan silaturahmi yang baik terhadap mitra usaha tentunya usaha akan tetap 

berjalan dengan mulus. 

 Lalu menjalin silaturahmi juga perlu dilakukan dengan sesama pengusaha UMKM. 

Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk organisasi atau sekedar perkumpulan para pemilik 

usaha. Tujuan silaturahmi ini adalah menghimpun pemilik usaha yang memiliki rasa senasib 

dan saling berbagi informasi tentang usaha. Mereka bisa berkolaborasi atau kerjasama usaha 

hingga dapat meningkatkan efisiensi penjualan, meringankan beban kerja, dan bisa 

mendapatkan ide-ide baru dengan bertukar pikiran. Dengan silaturahmi kegiatan UMKM 

dapat lebih berkembang dan tetap bersahabat dengan baik diantara sesama pemilik usaha 

melalui persaingan yang sehat. 

 Strategi pemasaran kreatif merupakan sesuatu yang sangat penting di arus globalisasi 

seperti sekarang. Aliran zaman telah mengantarkan manusia kepada era digitalisasi. Dengan 

media yang berkembang begitu pesatnya, maka harus juga diiringi dengan kesadaran untuk 

memanfaatkannya dengan baik dan bijak. Para pelaku usaha di era digital juga harus 

memanfaatkannya, apalagi di masa pembatasan kegiatan sosial seperti sekarang. Dalam 

bersosialisasi di media digital juga tidak terbatas, bahkan dapat menjangkau semua kalangan 

di berbagai tempat. Hal ini karena pengguna internet di Indonesia saja sudah lebih dari 70%, 

yang juga akan terus bertambah. Maka dengan pemasaran kreatif melalui media digital akan 

mampu mengenalkan produk lebih cepat dan lebih luas. 

 Aplikasi media sosial menjadi tempat paling strategis di masa ini untuk memasarkan 

produk. Hampir seluruh pengguna internet saat ini juga memiliki media sosial yang dapat 

diakses kapan dan di mana saja. Para pelaku usaha juga harus memanfaatkan media sosial ini, 

seperti: WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan aplikasi lainnya. 

Bahkan beberapa aplikasi juga memiliki fitur marketplace gratis yang bisa diakses semua 

pengguna media sosial ketika akan mencari suatu produk. Lalu, cara lain adalah dengan 

memasarkan produk pada toko online yang sedang menjadi tren saat ini. 
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 Untuk mendukung ekonomi digital yang kreatif juga diperlukan promosi yang 

menarik. Kemasan atau tampilan yang menarik menjadi pemikat tersendiri bagi para 

konsumen, karena di masa sekarang konsumen juga memperhatikan tampilan yang menarik 

dari sebuah produk. Kemudian desain dan foto juga sangat penting dalam pemasaran digital, 

karena yang dilihat dalam media adalah berupa gambar. Dengan foto atau desain yang 

menarik tentunya akan menarik konsumen pada produk yang dijual. 

Cash flow menjadi sesuatu yang penting untuk keberlanjutan usaha guna 

memanajemen aliran kas. Manajemen aliran keuangan haruslah diperhatikan oleh para 

pemilik usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. 

Dengan manajemen aliran keuangan seorang pengusaha dapat menentukan besaran 

pengeluaran yang diperlukan, dan dapat menyisihkan untuk tabungan di masa mendatang. 

Sederhannya Cash flow menjadikan aliran keuangan dalam menjalankan usaha menjadi lebih 

tertata, sehingga para pelaku usaha lebih tahan banting di masa pandemi. 

 Pandemi telah membawa manusia pada masa yang sulit. Berbagai tantangan telah lahir 

bersamaan dengan hadirnya pandemi. Kondisi ekonomi menjadi salah satu yang kocar-kacir 

karena ini. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah yang paling 

mengalami dampaknya. Maka haruslah adanya terobosan berupa sistem ekonomi kreatif agar 

pelaku UMKM dapat bertahan dalam kondisi pandemi saat ini. 

 Berbagai terobosan perlu dilakukan agar para pelaku UMKM dapat bertahan di masa 

pandemi. Hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya: kreativitas dan inovasi para pelaku usaha 

harus terus dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan segala sumber 

dana, memahami kebutuhan dan keinginan konsumen yang update, menjalin silaturahmi yang 

baik terhadap mita serta sesama pemilik usaha, menerapkan strategi pemasaran kreatif melalui 

media digital, dan manajemen aliran keuangan yang baik harus diberlakukan.  
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PENGARUH EKONOMI TERHADAP KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID 19 

Oleh: Sri Rahmawati 

 

Masyarakat sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga masyarakat, sehingga 

berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Drewnoski (1947), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek antara lain 

sebagai berikut : 

1. Dengan melihat tingkat perkembangan fisik (isomatic status), seperti nutrisi, kesehatan, 

harapan hidup, dan sebagainnya. 

2. Dengan melihat tingkat mentalnya (mental/educational status), seperti pendidikan, pekerjaan, 

dan sebagainnya. 

3. Dengan melihat integrasi dan kedudukan sosial (sosial status). 

 

Siapa yang tidak mengetahui tentang pandemi COVID-19? virus yang menjangkit 

Indonesia dan juga seluruh dunia akhir-akhir ini, di mana sudah menjadi permasalahan global 

yang harus segera diatasi karena intensitas dampak negatif dirasakan oleh semua aspek 

kehidupan dan lini masyarakat. Dahulu virus corona hanya dijuluki sebagai wabah, 

dikarenakan memang hanya menjangkit suatu daerah saja yakni Wuhan, yang mudah dan 

mobilitas manusia seluruh dunia ini berjalan terus-menerus, maka berawal dari wabah ini 

menjadi pandemi yang membuat umat manusia dilanda kecemasan berlebih. Pandemi ini 

menimbulkan dampak di semua sektor kehidupan, seperti,: pendidikan, perekonomian, 

kesehatan, pariwisata, maupun yang lainnya. 

Kondisi kesejahteraan di sini juga dipertanyakan, apakah terpenuhi atau tidak, jika 

melihat situasi dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, kondisi kesejahteraan sosial 

tidak berjalan seperti biasanya. Terlihat dari sisi sosial yang dibatasi, lalu terganggunya 

kesehatan mental individu di atas kecemasan dan stres akan terjangkitnya virus tersebut. 

Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan sehari-hari yang ada, ataupun bantuan sosial yang telah 

diberikan pemerintah sesuai sasaran atau tidak. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 

sudah dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 
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material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dan layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial sendiri memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik 

perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lembaga 

lainnya. 

Di mana di masa pandemi sekarang, kesejahteraan masyarakat tidak stabil mulai dari 

kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Hal ini dapat mengkhawatirkan kehidupan 

masyarakat di Indonesia jika tidak terpenuhi apalagi di masa pandemi ini harus mengikuti 

protokol kesehatan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan pada air 

yang mengalir. Salah satu aturan protokol kesehatan ini sangat mengkhawatirkan bagi tenaga 

kerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, yah mau gimana lagi kita hanya pasrah kepada 

Allah SWT. Segala urusan dan mengikuti aturan pemerintah protokol kesehatan demi 

keselamatan kesehatan kita masing-masing. 

Kesejahteraan masyarakat sebelumnya sangat aktif dan maju, sekarang hanya bisa 

Stay At Home, Untuk itu masyarakat sangat memprihatinkan dengan keadaannya sekarang. 

Pemerintah mengeluarkan pembatasan mobilitas masyarakat, maka dari pihak pemerintah 

harus ada tindakan atau bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan seperti bantuan sosial 

kebutuhan makan dan minum, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, dan kebutuhan 

pekerjaan yang memadai dengan kualitas masyarakat tersebut. 

Masyarakat bisa memanfaatkan perpustakaan untuk mengembangkan kemampuan 

berwirausaha, termasuk menciptakan peluang kerja sehingga bisa meningkatkan pendapatan 

keluarga. Diharapkan Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan 

berkesinambungan. Melalui pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial diharap 

meningkatkan kemampuan literasi masyarakat agar kualitas hidup menjadi lebih baik. 

Melalui penciptaan kewirausahaan sederhana dalam rangka memberikan keterampilan 

kepada masyarakat lewat strategi program transformasi dapat dimanfaatkan secara optimal.  

upaya kesejaheraan masyarakat antara lain sebagai berikut. 

Literasi keuangan terkait dengan kemampuan seseorang dalam membuat keputusan 

keuangan yang bijak untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Berliterasi keuangan, 

berarti mampu memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan mengelola aset 

pribadi dengan baik. Termasuk di dalamnya ialah manajemen kas, utang, dan investasi. Di 

tengah pandemi ini, literasi keuangan sangatlah dibutuhkan agar dapat mengelola dompet 
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lebih baik lagi. Pandemi Covid-19 akan menjadi insiden yang melemahkan ekonomi dunia. 

Pandemi Covid-19 memaksa kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang 

berbeda-beda. Jakarta dan daerah lainnya mulai menerapkan pembatasan sosial skala besar 

(PSBB) yang membuat kebanyakan dari kita hanya kita beraktivitas dari rumah. 

Cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid 19 ini, 

Pemerintah harus memberi bantuan sosial (Bansos) dan menciptakan lapangan pekerjaan 

yang dapat menghasilkan nafkah buat keluarga pada masyarakat Indonesia. Sehingga, 

kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi walaupun tidak secara merata. Mengadakan 

penyuluhan atau sosialisasi kewirausahaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat di tengah 

pandemi. Pemerintah mendanai suatu kewirausahaan yang disetujui diusahakan. 

Menerapakan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjauhi kerumunan, dan 

membatasi mobilitas. Di dalam membangun suatu usaha dibagikan sesi piket setiap acara. 
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AKANKAH PROGRAM PC-PEN 2021 MEMPRIORITASKAN 

DUKUNGAN UMKM SEBAGAI STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI 

NASIONAL SEKALIGUS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT INDONESIA? 

Oleh: Indri Febriani 

 

Pada tahun 2021, diperkirakan pemulihan ekonomi domestik akan terus berlanjut dan 

meningkat. Bahkan menurut Puspasari (2021), pemulihan ekonomi domestik di Indonesia 

pada tahun 2021 diproyeksikan tumbuh sebesar 5,0% pada kisaran 4,5-5,3%. Keberlanjutan 

tersebut dimaksimalkan oleh Pemerintah Indonesia dengan kebijakan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna menjaga kesehatan publik sekaligus 

mengendalikan pergerakan perekonomian. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah 

melancarkan aksi untuk memulihkan perekonomian di Indonesia dengan pemberlakuan 

program penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 

(Kennedy. 2021). Lantas, apa saja yang menjadi prioritas pada program PC-PEN tahun 2021 

ini? Apakah program PC-PEN 2021 berdampak besar terhadap pemulihan ekonomi nasional 

sekaligus terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia? 

Pada dasarnya, program PC-PEN diartikan sebagai program yang memberikan 

stimulus terhadap dunia usaha untuk memelihara, melindungi, sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan pelaku usaha selama pandemi COVID-19. Diluncurkannya program PC-PEN 

diharapkan dapat mempercepat pemulihan usaha masyarakat. Terdapat lima klaster yang 

menjadi prioritas pada program PC-PEN 2021 yang tertera pada gambar berikut: 
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Rp 176,3 triliun 

 

 
Perlindungan 
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Rp 157,4 triliun 

 

 

Dukungan 
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dan Pajak                      

Rp 53,9 triliun 

 

 
Program Prioritas              
Rp 125,1 triliun 

 

Gambar 1. Diagram lima klaster prioritas program PC-PEN 2021 di masa pandemi COVID-19                 

(Kementerian Keuangan RI. 2021; Dokumentasi Penulis. 2021). 
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Jika dipertanyakan, klaster yang menjadi prioritas utama pada program PC-PEN 

2021? Tentu kelima klaster tersebut menjadi prioritas PC-PEN 2021, sehingga alokasi dana 

PC-PEN di tahun 2021 meningkat dibandingkan PC-PEN tahun 2020. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, di mana adanya peningkatan alokasi dana 

sebesar 20,63% dari realisasi PEN 2020, sehingga PC-PEN 2021 mendapatkan alokasi dana 

sebesar Rp 699,43 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2021). Besarnya alokasi dana tersebut 

ditujukan untuk menjaga momentum nasional, khususnya mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi di kuartal I dan kuartal berikutnya pada tahun 2021. Namun, terdapat pernyataan 

bahwa klaster dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi menjadi prioritas utama 

pemerintah Indonesia dalam memulihkan ekonomi nasional. Hal ini diungkapkan oleh 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato bahwa dukungan UMKM 

dan pembiayaan korporasi menjadi prioritas utama, mengingat peran strategis dari UMKM 

bagi perekonomian nasional. Tentu hal tersebut dapat dilihat dari besarnya anggaran dana 

yang dialokasikan di klaster UMKM dan pembiayaan korporasi sebesar Rp 186,8 triliun 

(Hidayat. 2021). 

Sementara itu, tentu sudah menjadi pemahaman harfiah tersendiri, di mana program 

PC-PEN memang tidak dapat menunjukkan hasil pemulihan perekonomian nasional secara 

langsung dan cepat, tetapi program ini ditujukan untuk membantu masyarakat sebagai pelaku 

usaha sekaligus ditujukan untuk mengatasi pandemi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan 

Direktur Riset CORE, Piter Abdullah bahwasanya hal yang dihadapi saat ini bukanlah 

permasalahan ekonomi, melainkan permasalahan pandemi. Dengan demikian, bangsa 

Indonesia harus yakin jika pandemi COVID-19 dapat diatasi, maka roda perekonomian akan 

bangkit (Sukarno. 2021). 

Lantas, di samping alokasi dana dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, apa 

saja upaya pemerintah untuk memaksimalkan posisi UMKM dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat? Berkenaan dengan hal tersebut, besar kemungkinan peran 

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dukungan UMKM melalui teknologi 

informasi. Melalui teknologi informasi yang semakin berkembang tersebut mampu 

membawa UMKM di Indonesia memasuki pasar global. Hal tersebut selaras dengan 

pembahasan Adrian (2018), terdapat manfaat keterlibatan teknologi informasi untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi melalui dukungan UMKM, antara 

lain: (1) dapat meningkatkan jangkauan promosi produk atau layanan melalui kontak 
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langsung maupun informasi interaktif berbasis teknologi, (2) mampu menciptakan saluran 

distribusi untuk produk atau layanan yang sudah ada. Integrasi teknologi informasi tersebut 

menjadi satu langkah pemerintah dalam membangkitkan kembali aktivitas ekonomi UMKM, 

sehingga 23,10% UMKM yang mengalami penurunan omzet usaha, 19,45% UMKM yang 

mengalami kendala permodalan maupun 19,50% UMKM yang terhambat distribusi mampu 

diatasi dan dipulihkan.  

Beragam upaya Indonesia dalam mengintegrasikan teknologi informasi guna 

menyokong pengoptimalan dukungan UMKM. Dimulai dari keresahan pelaku UMKM, di 

mana adanya pembatasan kegiatan sosial dan transaksi tatap muka. Atas dasar tersebut, 

Ketua Jurusan Manajemen FBE UII, Arif Hartono menyoroti perlunya dukungan UMKM 

untuk tetap mempunyai fleksibilitas struktur dan pengelolaan, sehingga terlahir istilah 

UMKM go digital (Nuky. 2021). Tentu pandemi COVID-19 mendesak UMKM untuk 

bertransformasi go digital, go national, bahkan go global dengan didukung infrastruktur 

berupa software yang update dan jaringan internet stabil. Beberapa pemerintah daerah, 

misalnya Dinas KOMINFO Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menyiapkan 

internet gratis sekaligus kerja sama dengan startup terkemuka, seperti Gojek, Grab, 

Tokopedia, OVO, dan Bukalapak guna memperluas pemasaran produk atau layanan UMKM. 

Perluasan pengembangan bisnis UMKM juga ditempuh dengan pemberian akses yang lebih 

besar dan luas ke konsumen, serta adanya saluran untuk meningkatkan pendapatan. Hal 

tersebut didukung oleh gerakan #TerusUsaha yang diluncurkan oleh Grab Indonesia dengan 

koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi 

dan UMKM (Afifa. 2021). Gerakan tersebut disinyalir mampu memfasilitasi jutaan UMKM 

untuk memasuki platform digital. Hasil demi hasil telah didapatkan, di mana adanya 

penerapan digitalisasi pemasaran dalam lingkup UMKM Indonesia di masa pandemi berbuah 

positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penjualan barang maupun penyaluran jasa pelaku 

UMKM melalui pengintegrasian teknologi informasi (daring) lebih unggul dibandingkan 

luring. Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto 

mengemukakan bahwa terlihat optimisme UMKM melalui pemasaran online (daring) yang 

dapat meningkatkan Indeks Aktivitas Bisnis (IAB), di mana secara keseluruhan IAB pelaku 

UMKM di kuartal IV/2021 sebesar 81,5% meningkat menjadi 93,0% di kuartal I/2021 

(Fadilah. 2021). Tentu, persentase tersebut menunjukkan kinerja Pemerintah Indonesia yang 

cemerlang dalam menangani dampak pandemi COVID-19 di bidang perekonomian. 
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Dengan demikian, alokasi dana PC PEN 2021 klaster dukungan UMKM dan 

pembiayaan korporasi sebesar Rp 186,9 triliun yang didistribusikan untuk pinjaman loss 

limit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan korporasi dan lain sebagainnya harus diimbangi 

dengan perluasan akses permodalan bagi pelaku UMKM, pengintegrasian teknologi 

informasi dalam upaya memperkuat peran UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi 

Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memerlukan kerja sama dari seluruh pihak, 

pemangku kepentingan, baik meliputi masyarakat sekaligus pelaku UMKM untuk turut 

memastikan seluruh kebijakan dan upaya pemerintah dapat terlaksana dengan baik, sehingga 

roda usaha UMKM berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. 
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Pagebluk pandemi korona telah melanda berbagai aspek kehidupan, termasuk 

pertukaran keuangan di mana banyak orang bertanya-tanya apakah akan memasukkan sumber 

dananya ke dalam investasi saham atau tidak. Ketika pandemi sedang ramai dibicarakan di 

Indonesia, harga saham secara keseluruhan sudah turun secara signifikan. Dilansir dari 

Kontan.co.id, perekonomian Indonesia masih mengalami perlambatan pada triwulan pertama 

tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan perkembangan keuangan negara - 

0,74% year on year (yoy) dan - 0,96% quarter to quarter (qtq). 
1
 Hal serupa disampaikan 

redaksi CNBC Indonesia terkait kondisi tersebut, pada Senin (17/5) BEI turun 1,76%. Berita 

buruknya adalah IHSG berada dalam bahaya jatuh lebih jauh, meskipun faktanya level 5.700 

bukanlah hasil yang paling mengerikan yang bisa dibayangkan. 
2
 Karena hal tersebut, 

beberapa investor enggan membeli saham investasi sebab khawatir nilai penawaran akan 

menurun dan merugikan diri mereka. Akan tetapi, terdapat beberapa investor yang benar-

benar meningkatkan jumlah penawaran dengan harapan nilai saham naik setelah Covid-19 

mereda. Pemilik saham ini berani mengambil risiko dalam menghadapi tantangan, dimana 

mereka berusaha menunggangi Covid-19 dalam membelanjakan sebanyak-banyaknya nilai 

investasi ketika nilainya turun. Gagasan yang demikian sebab terbayang oleh mereka 

bahwasanya Covid-19 hanyalah periodisasi semata dan apabila keadaan pulih seperti biasa 

nilai investasi pasti naik dan mereka akan memperoleh profit lebih. Dan beberapa jenis 

                                                           
1 Tim Kontan. (2021, Mei 6). "Indonesia Masih Resesi, Kombinasi Portofolio Investasi 

Penting di Masa Pandemi". Retrieved Juli 16, 2021, from Kontan.co.id: 

https://keuangan.kontan.co.id/news/indonesia-masih-resesi-kombinasi-portofolio-investasi-

penting-di-masa-pandemi  

2 Pransuamitra, P. A. (2021, Mei 18). Duh! IHSG Bisa Jeblok ke 5.700, Ada Skenario Lebih 

Buruk Lagi. Retrieved Juli 16, 2021, from CNBC Indonesia: 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20210518105404-17-246207/duh-ihsg-bisa-jeblok-

ke-5700-ada-skenario-lebih-buruk-lagi 

https://keuangan.kontan.co.id/news/indonesia-masih-resesi-kombinasi-portofolio-investasi-penting-di-masa-pandemi
https://keuangan.kontan.co.id/news/indonesia-masih-resesi-kombinasi-portofolio-investasi-penting-di-masa-pandemi
https://www.cnbcindonesia.com/market/20210518105404-17-246207/duh-ihsg-bisa-jeblok-ke-5700-ada-skenario-lebih-buruk-lagi
https://www.cnbcindonesia.com/market/20210518105404-17-246207/duh-ihsg-bisa-jeblok-ke-5700-ada-skenario-lebih-buruk-lagi
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investor lainnya adalah yang bersifat moderat, mereka biasanya meningkatkan jumlah 

penawaran tetapi berhati-hati. Mereka akan membeli dalam jumlah tertentu (sangat sedikit), 

kemudian jika nilai saham turun kerugiannya tidaklah begitu banyak serta ketika nilainya naik 

berarti mereka akan mendapatkan sedikit keuntungan. 

Gagasan berinvestasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah ada dalam 

ajaran Hindu. Sebagaimana ditunjukkan oleh agama Hindu, dalam kehidupan ini manusia 

memiliki empat tujuan yang disebut Catur Purusa Artha. Catur berarti empat, purusa berarti 

manusia, dan artha berarti tujuan, jadi Catur Purusa Artha berarti empat tujuan dalam 

kehidupan manusia. 
3
 

Makna Catur Purusa Artha sebagai spekulan prosedur bisnis dalam berinvestasi 

adalah penggambaran pentingnya komponen ini secara umum meliputi: Dharma, adalah 

langkah-langkah investasi pribadi yang diakui orang lain, organisasi, maupun perusahaan 

emiten terkait; Artha, adalah tujuan moneter yang dimiliki oleh suatu individu yang diakui 

dengan berusaha bekerja secara efektif meningkatkan volume transaksi dan investasi; Kama, 

berusaha untuk lebih mengembangkan loyalitas melalui pembiayaan besar ke berbagai 

emiten-emiten terkait; Moksha, adalah motivasi di balik sebuah usaha untuk lebih spesifik 

mengembangkan nilai investasi yang diakui dengan berusaha membangun keuntungan, 

ketenaran, dan kapasitas investasi yang baik. 

Inti dari Catur Purusa Artha tersebut adalah dalam mencari kekayaan (artha), orang 

harus berlandaskan kebaikan (dharma). Para pelaku saham harus memahami bahwa orang-

orang yang diuntungkan dengan investasi ini bukan hanya untuk dirinya sendiri (kama). Hal 

ini dapat diartikan bahwa tujuan berinvestasi tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi 

juga komponen sosial dan lingkungannya harus mendapatkan keuntungan (moksha). 

Pandemi virus korona telah memengaruhi perekonomian dan Bursa Efek Indonesia, 

kemiskinan meningkat, sedangkan skor IHSG secara umum menurun. Sehingga diperlukan 

kerjasama yang besar antara otoritas publik (pemerintah), perusahaan emiten, dan penyandang 

dana (investor) untuk menghadapi dan memutus mata rantai virus korona dengan tujuan agar 

kondisi moneter dan Bursa Efek Indonesia kembali normal. 

Dari sinilah para investor dengan budi Catur Purusa Artha dapat mengambil peran 

dan keuntungan dengan adanya modal informasi yang cukup untuk dapat mengambil disposisi 

                                                           
3 Mudana, I. N. (2014). "Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti". Jakarta: Pusat 

Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 



 

46 
 

yang tepat dalam pembelian dan penjualan di Bursa Efek Indonesia. Para investor harus 

melakukan investigasi mendasar dan menyeluruh. Investor dapat melakukan pemeriksaan 

skala penuh dalam melihat keadaan emiten yang berpotensi berkembang baik pada saat 

pandemi korona atau usai pandemi yang ditentukan pada beberapa aspek lainnya.  

Aspek tersebut adalah dominasi area bisnis. Area bisnis yang penawarannya akan 

dibeli harus dijamin aman, misalnya area properti yang saat ini belum matang karena lebih 

banyak orang mengutamakan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan pokok. Untuk situasi 

sekarang ini lebih baik jika memasukkan sumber dana ke dalam industri obat atau industri 

kebutuhan pokok karena barang itu diperlukan. Bidang industri teknologi dan informasi (TI) 

saat ini juga mengalami kemajuan pesat karena popularitas penggunaan media komunikasi 

selama pandemi. Berikutnya adalah penyelidikan emiten apa yang akan dibeli. Para investor 

harus menyelesaikan penyelidikan intensif pada perusahaan emiten yang dimulai pada 

proposal keuangannya yang haruslah dalam keadaan baik. Yang dapat dinilai atas proporsi 

moneter, manajemen, dan pelaksanaan yang menunjukkan ekspansi dari tahun ke tahun. 

Pasca dilakukannya penyelidikan mendasar, para pemilik saham tetap perlu 

memeriksa secara khusus, khususnya yang berfokus pada keadaan baik dan buruknya nilai 

penawarannya. Akan hal ini, para pemilik saham dapat memutuskan kapankah harus menjual 

atau membeli sahamnya. Para pemilik saham biasanya akan memborong apabila harganya 

ambruk atau menjualnya ketika harganya membumbung tinggi. 

Kemudian para pemilik saham dianjurkan tetap menggali berita terbaru tentang 

emiten yang mereka incar. Misalnya, para pemilik saham bisa memborong beberapa nilai 

saham dari emiten dengan rekam jejak progresif serta emiten yang sedang merencanakan 

produksi barang jenis baru. Barang ini diharapkan membuat estimasi pasar yang positif 

sehingga berimbas pada nilai saham yang membumbung tinggi.  

Kemudian, para pemilik saham tetaplah harus mengecek portofolio terkait 

perusahaan emiten dan juga sahamnya. Pada situasi tersebut, para pemilik saham tidaklah 

cukup untuk  menempatkan suatu aset dalam dua atau tiga perusahaan, tetapi haruslah di 

berbagai perusahaan dengan berbagai bidang produksi dan keahlian. Tindakan ini perlu 

dilaksanakan sebagai bentuk meminimalkan bahaya kerugian. 

Dengan demikian, diharapkan para investor dapat memperoleh keuntungan maksimal 

dan di sisi lain sektor industri dapat berjalan kembali normal meskipun sedang diterpa 

pagebluk pandemi korona. Sesuai dengan Catur Purusa Artha, dimana dalam mencari 



 

47 
 

kekayaan (artha), orang harus berlandaskan kebaikan (dharma). Para pelaku saham harus 

memahami bahwa orang-orang yang diuntungkan dengan investasi ini bukan hanya untuk 

dirinya sendiri (kama). Hal ini dapat diartikan bahwa tujuan berinvestasi tidak hanya untuk 

keuntungan pribadi, tetapi juga komponen sosial dan lingkungannya harus mendapatkan 

keuntungan (moksha). 
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Semenjak adanya pandemi Covid-19 kondisi perekonomian masyarakat Indonesia 

semakin terpuruk. Beberapa perusahaan terpaksa gulung tikar dan memberhentikan hubungan 

kerja dengan para karyawannya, hal tersebut menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran 

di masa pandemi Covid-19. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 

bahwa tingkat pengangguran per Februari 2021 sebanyak 19,10 juta orang (9,30 persen 

penduduk usia kerja) yang terdampak pandemi, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 

(1,62 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BKA) karena Covid-19 (0,65 juta orang), 

sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,11 juta orang), dan penduduk bekerja yang 

mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (15,72 juta orang).  

Namun sayangnya, di balik upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 muncul 

perasaan dilematis masyarakat Indonesia karena tidak semua bisa menerapkan kebijakan 

tersebut sehingga perekonomian masyarakat semakin terhimpit.  Meskipun beragam bantuan 

dari pemerintah telah diupayakan, namun realitanya belum mencukupi kebutuhan masyarakat 

secara menyeluruh. Di tengah-tengah meradangnya perekonomian masyarakat, Work From 

Home (WFH) yang telah diberlakukan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tentu 

saja menimbulkan kejenuhan karena harus tetap berada di rumah meskipun akhir pekan 

terlebih para karyawan dan buruh yang diberhentikan oleh perusahaan dan sulit mendapat 

pekerjaan baru.  

Mereka yang kian terpuruk dalam situasi ini harus berpikir kreatif untuk membuka 

peluang usaha demi mengais pundi-pundi rupiah. Mengingat seseorang tidak bisa terus 

menerus menggantungkan hidupnya pada bantuan dan juga pasrah tanpa adanya suatu usaha. 

Manusia dikaruniai akal pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan hal tersebut sangat 

memungkinkan bagi manusia untuk terus berkembang dan menggali potensi yang ada di 

dalam dirinya. Artinya, penting untuk memaksimalkan dan mengaktualisasikan diri untuk 

mencoba berbagai segala kemungkinan untuk menghadapi realitas hidup yang tidak bisa 

diprediksi. Seringkali seseorang sangat mudah menyerah dengan keadaan yang dihadapi 
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dengan terus menyalahkan takdir Tuhan sebagai sebuah alasan di balik hidup yang tidak 

sesuai dengan harapan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna manusia seharusnya 

menggunakan akal pikirannya untuk memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya.  

 Salah satunya adalah mencoba untuk berwirausaha di bidang hasta karya dengan 

membuat hiasan dinding dari bahan bekas dapat menjadi solusi alternatif. Tidak semua barang 

bekas harus masuk ke dalam tempat sampah, karena banyak barang bekas yang masih bisa 

dimanfaatkan kembali dan bernilai ekonomis. Untuk melakukan itu seseorang hanya 

membutuhkan ide, kreativitas, dan keuletan. Sering kali perkataan ―ide dan kreatifitas 

hanyalah milik segelintir orang yang diberikan kelebihan oleh Tuhan‖ yang selama ini 

mengakar dalam pemikiran mayoritas orang sehingga menjadi faktor penghambat bagi 

seseorang untuk memulai suatu kemajuan. Padahal perkataan tersebut hanyalah andai-andai 

yang tidak berdasar dan seharusnya mulai saat ini harus dibuang jauh-jauh. Menjajal bidang 

wirausaha bukan sekedar untuk mengundi nasib atau mencoba peruntungan saja sebab ―…. 

kini negara Indonesia membutuhkan para wirausahawan untuk membantu mewujudkan 

impian menjadi negara maju, mengingat dari total populasi penduduk negara Indonesia rasio 

wirausaha masih berada di angka 3,1 persen.― (Kementerian Perindustrian, 2018).  

  Alasan pemilihan barang bekas sebagai bahan untuk membuat kerajinan karena mudah 

dicari dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membelinya. Selain itu, turut 

memberikan sumbangsih terhadap program go green atau penghijauan demi menyelamatkan 

bumi dari sampah-sampah yang tidak bisa terurai misalnya plastik, styrofoam, aluminium foil, 

dan bekas makanan cepat saji yang berbahan dasar kaleng. Serta sebagai wujud realisasi 

amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Bab III Pasal 4 

yang berbunyi ―Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan 

kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.‖ Memanfaatkan kembali 

barang bekas menjadi barang yang berguna juga merupakan implementasi dari konsep 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle). Senada dengan hal tersebut hasil penelitian Henny, dkk (2018) 

menunjukkan bahwa :  

―…. sistem 3R  yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle adalah sistem pengelolaan 

sampah yang berorientasi pada pencegahan timbulnya sampah, meminimalkan 

sampah dengan memanfaatkan kembali menjadi barang yang masih dapat 

digunakan, mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, serta 

penerapan pembuangan sampah yang ramah lingkungan.‖  
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 Membuat hasta karya hiasan dinding dari barang bekas dapat dilakukan sesuai dengan 

kreativitas masing-masing, atau dapat menyesuaikan dengan barang bekas yang tersedia. 

Misalnya, di rumah banyak limbah kardus dan botol plastik, kedua bahan tersebut bisa diubah 

menjadi hiasan dinding yang cantik nan bernilai ekonomis. Tentu saja dalam proses 

pembuatannya juga membutuhkan alat dan bahan penunjang yang lain. Misalnya, ingin 

membuat hiasan dinding berkonsep bunga, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah 

membuat rancangan dasar bagaimana hiasan dinding akan dibuat (warna dasar bunga, jenis 

bunga, tata letak, warna, proposisi, dan lain sebagainya). Kemudian dilanjutkan dengan 

mengumpulkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan karya. Pada tahap 

berikutnya adalah proses pengerjaan sesuai dengan rancangan dasar yang dibuat. Tahap 

terakhir atau finishing, yang membutuhkan ketelitian harus dilakukan dengan sabar tujuannya 

untuk mengetahui kekurangan pada karya yang dibuat misalnya warna yang tidak rata atau 

lem yang digunakan ada yang kurang.  

 Setelah hiasan dinding jadi, hal yang perlu mendapat perhatian adalah cara 

pengemasan. Di era modern saat ini konsumen cenderung lebih suka dengan sesuatu yang 

sifatnya unik dan kreatif. Bahkan tidak jarang seseorang membeli barang yang sebenarnya 

tidak terlalu membutuhkan hanya karena tampilan kemasan yang digunakan. Untuk itu hasil 

hiasan dinding yang telah dibuat juga harus memiliki kemasan yang unik, misalnya 

menggunakan kemasan yang terbuat dari mika seperti souvenir pernikahan, atau dengan 

kertas karton yang dimodifikasi menjadi kantung berbentuk menyerupai piramida, dan lain 

sebagainya. Dengan demikian, hasil karya yang dibuat jadi lebih sempurna baik dari sisi 

tampilan maupun kemasan. Pemasaran hasil karya dapat dilakukan dengan cara offline 

maupun online, kedua cara tersebut sangat efektif dilakukan. Pemasaran secara offline 

memungkikan konsumen terdekat untuk melihat dan membeli secara langsung hasil karya 

yang dibuat, sedangkan pemasaran secara online memungkinkan konsumen yang berada jauh 

dari lokasi usaha untuk membeli, sekaligus dapat membuka pangsa pasar yang lebih luas, 

sehingga keuntungan yang didapatkan jauh lebih banyak.  

 Melalui kegiatan berwirausaha dengan membuat hiasan dinding dari bahan bekas akan 

membantu perekonomian masyarakat yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19, 

memberikan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang kebingungan mencari sumber 

penghidupan, membantu menyokong perekonomian negara, membantu menyukseskan 

program peduli lingkungan, serta dapat mendatangkan potensi yang lain bagi daerah sekitar. 
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Selain itu, dalam jangka panjang apabila usaha ini terus digalakkan, maka akan menjadi salah 

satu pembangkit sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  

 Menyadari banyaknya manfaat yang ditimbulkan dari usaha untuk membangkitkan 

perekonomian di masa pandemi Covid-19, sudah sepatutnya kita untuk mencoba 

berwirausaha dengan membuat hiasan dinding dari barang bekas. Mengingat peliknya kondisi 

perekonomian yang semakin mencekik, dan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi 

Covid-19. Optimis dan pantang menyerah ialah kunci dari keberhasilan, relasi, dan 

komunikasi sebagai penunjang untuk melakoni usaha ini.  

 Membangun sebuah usaha memang bukanlah perkara yang mudah dilakukan seperti 

halnya membalikkan telapak tangan. Namun, tidak ada hasil yang menghianati usaha, artinya 

ketika seseorang memiliki niat dan tekad untuk melakukan sesuatu, hasil yang didapatkan 

akan sesuai dengan harapan. Sama halnya dengan menjalankan usaha ini, merintis sesuatu 

yang sifatnya baru terlebih dalam situasi sulit seperti saat ini memang penuh tantangan. 

Selama ada keyakinan maka tidak ada hal yang tidak mungkin untuk dicapai.  

 

Daftar Pustaka 

Badan Pusat Statistika (BPS). 2021. Februari 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Sebesar 6,26 Persen. (Online), 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1811/februari-2021---tingkat-

pengangguran-terbuka--(tpt)--sebesar-6-26-persen.html, diakses pada 24 Juli 2021.  

Helmi, H., dkk. (2018). Peningkatan Kepedulian Lingkungan Melalui Pembinaan Penerapan 

Sistem 3r (Reduce, Reuse, Recycle). Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan 

Masyarakat, 5 (1) , 1-8.  (Online), http://journal.uny.ac.id/index.php/jppm, diakses 

pada 24 Juli 2021.  

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2018, November Jumat). Indonesia Butuh 4 

Juta Wirausaha Baru Untuk Menjadi Negara Maju. (Online), 

https://kemenperin.go.id/artikel/19926/Indonesia-butuh-4-Juta-Wirausaha-Baru-untuk-

Menjadi-Negara-Maju, diakses pada 24 Juli 2021.  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah Bab III Pasal 4.   

 

  

https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1811/februari-2021---tingkat-pengangguran-terbuka--(tpt)--sebesar-6-26-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1811/februari-2021---tingkat-pengangguran-terbuka--(tpt)--sebesar-6-26-persen.html
http://journal.uny.ac.id/index.php/jppm
https://kemenperin.go.id/artikel/19926/Indonesia-butuh-4-Juta-Wirausaha-Baru-untuk-Menjadi-Negara-Maju
https://kemenperin.go.id/artikel/19926/Indonesia-butuh-4-Juta-Wirausaha-Baru-untuk-Menjadi-Negara-Maju


 

53 
 

BIODATA DIRI 

Nama    : Silvia Enggawati PP 

TTL    : Malang, 18/11/2000 

Alamat    : Ds. Sumber Pasir, Pakis, Malang 

Asal Perguruan Tinggi : UM 

Jurusan/Prodi   : HKN/PPkn  

 

BIOGRAFI PENULIS 

Nama saya Silvia Enggawati Purnomo Putri, atau biasa dipanggil Silvi. Saat ini saya seorang 

mahasiswa yang menempuh Pendidikan di jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Menulis dan membaca menjadi hobi saya sejak kecil 

untuk mengisi luang atau sekedar melepas penat di sela-sela rutinitas. Saya senang mengikuti 

kegiatan di bidang kepenulisan baik lomba, seminar, ataupun pelatihan, dengan harapan saya 

bisa belajar menulis sebuah karya yang memberikan manfaat bagi sekitar. 

 

 

 

 

 

  



 

54 
 

PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI 

EDUKASI DAN TEKNOLOGI DIGITAL PADA MASYARAKAT 
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2 Maret 2020 di Indonesia, diguncang dengan adanya wabah penyakit menular yaitu 

Covid-19 atau Pneumonia Coronavirus Disease 2019. Menurut Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, Covid-19 atau Pneumonia Coronavirus Disease 2019 adalah sebuah virus 

dengan penyakit peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Berbagai macam gejala klinis yang dialami oleh 

penderita Covid-19 seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. 

Penyebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia berlangsung cepat dan dengan kurun waktu 

yang cukup lama hingga seperti saat ini. Awal mula munculnya virus tersebut berasal dari 

Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, salah satunya 

yaitu negara Indonesia. Wabah virus ini disebut dengan masa pandemi.  

Di masa pandemi banyak pro dan kontra di masyarakat. Perlahan kasus Covid-19 di 

Indonesia semakin meningkat bahkan kasus kematian juga melonjak sangat drastis. Berita 

hoax mulai bermunculan. Kasus Covid-19 semakin dibesar-besarkan. Orang-orang berdasi 

membuat masyarakat kecil kurang percaya terhadap peningkatan kasus Covid-19 dan adanya 

virus tersebut. Sepertinya hanya sedikit masyarakat yang memahami tentang wabah virus 

yang berasal dari Wuhan ini. Nampak beberapa masyarakat Indonesia meragukan keberadaan 

Covid-19. Covid-19 dapat diartikan sebagai virus yang tak terlihat dan kasap mata. Virus ini 

bagai angin. Dapat dirasakan, tak dapat diraba apalagi jauh lebih kecil dari butiran pasir 

lembut. 

Dengan adanya Covid-19 kehidupan dan segala aktivitas masyarakat Indonesia 

berubah secara drastis. Banyaknya kebijakan baru yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah 

guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia mengakibatkan masyarakat 

kesulitan dalam berbagai sektor, terutama pada sektor perekonomian dan pendidikan. Dampak 

Covid-19 sangat besar dalam perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya pada 

masyarakat marginal atau masyarakat menengah kebawah. Selain itu, pendidikan di Indonesia 

juga turut merasakan dampak dari pandemi Covid-19.  
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Indonesia saat ini menduduki peringkat rekor terbesar dunia nomor 1 Covid-19. 

Jumlah angka kematian akibat Covid-19 setiap harinya semakin meningkat. Raut wajah 

masyarakat terlihat sangat kecewa. Lagi-lagi pembodohan. Meninggal di rumah sakit, masuk 

pembukuan kematian Covid-19. Virus lain berkeliaran menggerogoti nyawa, Covid-19 

dijadikan tersangka.  

Indonesia adalah negara berkembang. Sebelum berada di masa pandemi, 

perekonomian masyarakat Indonesia tergolong rendah dan kemiskinan merajalela. Mulai dari 

banyaknya pengangguran dan masyarakat marginal seperti anak jalanan yang putus sekolah. 

Dapat dikatakan bahwa keterbatasan ekonomi masyarakat menjadi faktor penghambat dalam 

menempuh pendidikan. Jika dibuktikan dengan pendidikan, kemungkinan besar tingkat 

pengangguran di Indonesia semakin berkurang. Pendidikan adalah kunci sebuah kemakmuran 

dan kemajuan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan seseorang akan dapat meningkatkan 

hard skills dan soft skills. Dengan peningkatan hard skills dan soft skills, maka akan 

menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Akan tetapi, kebutuhan dasar 

seperti sandang pangan sulit terpenuhi dan tercukupi apalagi menempuh jenjang pendidikan. 

Pemerataan pendidikan di Indonesia dapat dikatakan kurang efisien dan konsisten. Di daerah 

terpencil atau daerah pelosok masih terdapat sekolah-sekolah kurang memadai dalam hal 

fasilitas sebagai penunjang serta mendorong proses pembelajaran. Hal tersebut membuat 

kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi down.  

Jika sebelum masa pandemi perekonomian masyarakat Indonesia mengalami  

kesulitan, lantas bagaimana kesejahteraan masyarakat di masa pandemi saat ini? Masyarakat 

sangat menderita dengan adanya Covid-19. Selain itu, masa pandemi di Indonesia diiringi 

dengan perubahan dan perkembangan zaman. Indonesia memasuki era digital. Era digital 

adalah di mana manusia dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi internet. 

Diharapkan bagi generasi penerus bangsa lebih unggul dalam bersaing dan menghadapi 

tantangan di era digital. Berada pada masa-masa ini, masyarakat Indonesia harus berjuang. 

Masyarakat mengalami kesulitan yang luar biasa dari biasa saja.  

Kebijakan baru satu persatu diterapkan. Pertama, pembelajaran tatap muka 

dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) atau biasa disebut dengan pembelajaran online. 

Belajar mandiri di rumah masing-masing. Interaksi serba terbatas. Fasilitas pembelajaran 

hanya melalui media HP dan laptop. Mulai dari anak-anak hingga mahasiswa merasa bahwa 

pembelajaran daring sangat membosankan. Kedua, kebijakan lockdown. Sesuai dengan 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Di mana semua orang 

diwajibkan berdiam diri di rumah dan tidak ada satupun orang yang berkeliaran. Masyarakat 

menengah ke bawah seperti para pedagang bagaimana nasibnya? Untuk memenuhi kebutuhan 

pangan saja kesulitan, bagaimana bisa bertahan hidup. Bantuan pemerintah saja kurang 

merata. Penghasilan dari mana lagi yang harus didapatkan untuk bertahan hidup. Ketiga, 

kebijakan PPKM darurat. PPKM darurat membuat aktivitas masyarakat terganggu. Menurut 

peraturan, aktivitas dibatasi pukul 20.00 WIB. Tetapi, siang hari akses jalan tertutup. Yang 

sebenarnya menyalahi aturan siapa? Masyarakat? Masyarakat berusaha mematuhi aturan yang 

ada.  

Dalam mengatasi kebijakan di masa pandemi, dapat dilakukan upaya peningkatan 

mutu sumber daya manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui 

teknologi digital. Dengan banyaknya kebijakan baru yang dikeluarkan dan diterapkan 

pemerintah, maka masyarakat dapat memanfaatkan dan mengimplementasikan teknologi 

digital seperti gadget. Ada berbagai macam aplikasi pada HP yang dapat dimanfaatkan 

sebagai penunjang peningkatan kreativitas, keterampilan, dan kemampuan intelektual dalam 

berteknologi.  

Di masa pandemi saat ini, Indonesia juga tengah menyiapkan sumber daya manusia 

yang berkualitas guna menunjang kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan dapat 

melalui teknologi digital. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan dalam berteknologi 

canggih. Jika dikaitkan dengan kebijakan baru di masa pandemi, maka teknologi sangat 

berguna. Pertama, memanfaatkan aplikasi yang ada dalam gadget seperti saat proses 

pembelajaran secara online, pendidik dapat menerapkan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik dan menggunakan gaya pembelajaran unik. Kedua, 

masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat memanfaatkan dan mengimplementasikan 

berbagai macam aplikasi jual beli secara online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan 

sejenisnya dengan membangun usaha kreatif misalnya membuat kerajinan. Ketiga, untuk 

meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan bermutu, masyarakat dapat melakukan 

kegiatan Bank Sampah berbasis Start-Up Digital karena sampah merupakan permasalahan 

terbesar di Indonesia. Sampah organik dapat dikelola menggunakan media komposter 

sehingga menghasilkan pupuk dan dipasarkan.  

Selain itu, masyarakat Indonesia juga dapat saling berbagi satu sama lain terkait 

edukasi untuk meningkatkan sumber daya manusia di masa pandemi. Sebagai sesama 
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makhluk sosial yang mempunyai rasa toleransi terhadap sesama tanpa memandang ras, suku, 

agama, bahkan perbedaan. Makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan untuk saling tolong 

menolong, saling menyayangi satu sama lain di muka bumi. Berbagi pengetahuan pada orang 

yang lebih membutuhkan karena edukasi sangat penting bagi setiap manusia.  

Berbagilah, bagikan rezeki kepada orang lain. 1 kebaikan berbuah 1000 kebahagiaan. 

Membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa. Sebagai masyarakat Indonesia ketika berada 

di atas sebaiknya melihat ke bawah. Jika tak boleh mati karena virus, jangan biarkan mati 

karena kelaparan. Dunia ini banyak drama, tapi jangan biarkan orang-orang disekitar menjadi 

pemerannya. Masyarakat kecil di pinggir jalanan berjuang bukan untuk kaya, melainkan 

untuk dapat bertahan hidup. Di masa pandemi terutama adanya kebijakan PPKM darurat, 

berbagai macam tindakan anarkis dilakukan oleh para tikus berdasi pada masyarakat kecil. 

Sebaiknya sesama manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan dari segumpal darah 

harusnya saling melindungi satu sama lain. Jika salah satu diantaranya melakukan kesalahan, 

berikan edukasi yang baik. Jika kehidupan di atas jauh lebih baik, berikan sumbangsih kepada 

kehidupan di bawah yang masih membutuhkan. Sumbangsih pendidikan jauh lebih berharga 

daripada hinaan. Sumbangsih kebutuhan pokok seperti sandang pangan jauh lebih dibutuhkan 

daripada tindakan kekerasan. 

Di masa pandemi dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan bermutu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara yang baik tanpa adanya tindakan anarkis. Indonesia 

adalah negara demokratis, bukan negara anarkis. Jadikanlah masyarakat menengah ke bawah 

menjadi masyarakat yang unggul di masa pandemi dengan memanfaatkan dan 

mengimplementasikan teknologi digital guna menunjang segala kebutuhan hidupnya. Bumi 

semakin tua, kebijakan semakin banyak. Pengangguran, kemiskinan, dan penderitaan 

merajalela. Tanam keburukan, tumbuh penindasan. Tanam kebijakan, tumbuh penderitaan. 

Tanam kebaikan, tumbuh kebahagiaan. Stay safe Indonesia. Stay safe smart people.   
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OPTIMALISASI PERAN ORGANISASI SOSIAL ATAU ORGANISASI 

NONPROFIT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASA 

PANDEMI 

Oleh: Rizki Andini Imantoro 

 

Pandemi Covid-19 sebagai tantangan bagi setiap umat manusia. Tidak mengenal 

setiap jabatan seseorang ataupun tingkat stratifikasi sosial, semua yang tidak mengindahkan 

protokol kesehatan berpotensi terkena penularan Covid-19. Tantangan ini seharusnya sama-

sama dihadapi manusia, saling membantu, dan suportif. Akan tetapi, banyak yang terlihat di 

masyarakat bahwa pandemi Covid-19 berpotensi memperbesar gap antara kondisi sosial 

ekonomi di masyarakat. Apalagi diperparah dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan 

untuk mencegah penularan Covid-19, masyarakat dibatasi dalam berinteraksi, dibatasi dalam 

bersosialisasi, sehingga dapat meningkatkan sikap apatis antarmasyarakat. Di samping itu, 

kebijakan tersebut juga sangat diperlukan saat ini untuk kebaikan masyarakat. 

Gap yang dimaksud yaitu perbedaan antar stratifikasi sosial baik secara kemampuan 

ekonomi maupun sosial. Hal tersebut memperparah tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Semakin jauh perbedaan antar stratifikasi tanpa diimbangi dengan kepedulian antarsesama 

akan berpotensi memperparah keadaan. Kelompok stratifikasi sosial dengan ekonomi yang 

kurang ataupun termasuk dalam keluarga tidak mampu akan semakin miskin ataupun 

kekurangan, sedangkan kelompok sosial yang berkecukupan akan semakin kaya dengan 

memanfaatkan kesempatan saat ini. 

Tidak diragukan lagi pandemi lebih banyak berdampak merugikan bagi masyarakat. 

Tidak hanya berdampak pada materi akibat beban yang semakin banyak ditanggung, tetapi 

juga berdampak pada melemahnya kesehatan mental masyarakat. Dijejali dengan berbagai 

informasi negatif berdampak pada menurunnya kemampuan masyarakat untuk terus berusaha 

menjalankan kehidupannya. Ancaman virus yang terus mengancam ditambah dengan tuntutan 

kebijakan yang diterapkan mengakibatkan masyarakat sudah muak dengan keadaan. Dalam 

hal ini, dibutuhkan peran pihak lain dengan cara saling bahu-membahu untuk membantu 

sesama lain.  

Setiap orang saat ini sedang menghadapi tantangan yang hampir sama. Tetapi tidak 

semua memiliki potensi yang sama untuk menghadapinya. Kita perlu menyadari bahwa 
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sebelum pandemi pun ketimpangan kesejahteraan masih terjadi. Tidak meratanya 

kesejahteraan masyarakat disebabkan banyak faktor, tetapi perlu waktu lama untuk 

menganalisis banyak faktor tersebut, yang perlu dan penting untuk dilakukan yaitu mulai 

untuk bergerak, berkontribusi sebisa apapun untuk bersinergi membantu sesama.  

Nilai kemanusiaan saat pandemi memang sedang diuji. Keinginan untuk saling 

membantu dan berbagai terus meronta, tetapi tidak diiringi dengan kemampuan yang ada. 

Akibatnya, keinginan dan nilai kemanusiaan menjadi tidak tersalurkan.  

Pandemi berpengaruh pada bidang ekonomi. Berbagai kebijakan yang diterapkan 

memperkecil kesempatan masyarakat untuk produktif. Mereka yang biasa mengupayakan 

kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya, kini menjadi kehilangan kesempatan dan banyak 

mengandalkan bantuan dari pemerintah maupun pihak lain. Masyarakat yang tidak bisa 

memanfaatkan keadaan pandemi saat ini akan sulit untuk mempertahankan kesejahteraannya.  

Kebutuhan dan beban yang semakin bertambah juga menjadi penghambat 

kesejahteraan masyarakat. Saat pandemi masyarakat mempunyai beban lebih banyak, seperti 

alat kesehatan yang menjadi prioritas. Contohnya kebutuhan masker, sabun cuci tangan atau 

hand sanitizer, obat-obatan untuk mendukung imun tubuh yang terus diserang, serta 

pelayanan kesehatan yang diperlukan seperti SWAB tes. Beberapa kebutuhan tersebut menjadi 

prioritas dan bersifat tidak terduga. Adapun beban masyarakat yang meningkat yaitu 

kebutuhan sembako dan bahan makanan bergizi, kebutuhan listrik akibat sering berkegiatan di 

rumah, dan kebutuhan akses internet untuk bersekolah anak-anak dan komunikasi. Beberapa 

hal tersebut menjadi penyebab kesejahteraan masyarakat menjadi tidak stabil pada masa 

pandemi.   

Ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi keadaan pandemi perlu dibantu dan 

didukung banyak pihak. Dalam hal ini dibutuhkan pihak yang dapat terjun dan berkontribusi 

langsung untuk membantu masyarakat. Salah satu upaya yaitu dengan cara pengoptimalisasi 

organisasi sosial maupun nonprofit untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.   

Meningkatnya rasa kemanusiaan turut andil dalam keberagaman organisasi sosial yang 

telah berkembang saat ini. Organisasi tersebut berkembang dalam berbagai macam sektor, 

seperti pada sektor pendidikan, kesejahteraan desa, kesehatan masyarakat, ataupun 

mengupayakan tentang kelestarian lingkungan hidup yang berhubungan dengan kesejahteraan 

masyarakat.  
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Organisasi sosial atau nonprofit mempunyai visi misi tertentu yang titik muaranya 

yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh organisasi nonprofit yang 

aktif melakukan berbagai kegiatan yaitu Arah Pemuda Indonesia, Bestari Pertiwi, Bakti 

Milenial, Youth For Indonesia, Pendaki Mengajar, dan lain sebagainya. Organisasi tersebut 

banyak menginisiasi kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia, contohnya melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa 

kegiatan sosial, pemaksimalan potensi daerah, peningkatan kualitas pendidikan suatu daerah, 

serta kegiatan yang mendukung kesehatan masyarakat. Hal tersebut menjadi momentum yang 

sangat dibutuhkan saat ini. Karena melalui kegiatan dari organisasi-organisasi tersebut dapat 

menjangkau masyarakat sampai di pelosok daerah yang membutuhkan dengan berkontribusi 

langsung dan mempunyai kesempatan untuk improvisasi kegiatan yang lebih bermanfaat bagi 

masyarakat. Adapun melalui kegiatan organisasi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa 

untuk berperan langsung di masyarakat, meningkatkan nilai diri dengan berbagai pengalaman 

baru, menambah skill, membangun relasi, serta tentunya menjadi kontribusi pada negeri untuk 

bahu membahu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Optimalisasi yang dilakukan dapat melalui beberapa aspek. Aspek pertama yaitu dari 

segi organisasi. Organisasi dapat mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusianya 

melalui training ataupun pembinaan intensif, kemudian visi dan tujuan yang kontekstual, 

serta kegiatan yang lebih bervariatif dan bersifat berkesinambungan. Kegiatan dapat berupa 

membantu meningkatkan kesehatan, pendidikan, potensi daerah dan kebudayaan, serta 

lapangan pekerjaan ataupun sumber penghasilan. Pengoptimalan jika dilihat dari segi 

masyarakat daerah yaitu seharusnya masyarakat bisa terbuka dan suportif dengan kegiatan 

positif yang dilakukan. Akan tetapi, masyarakat tetap menjaga kebudayaannya dan kearifan 

lokal yang ada. Jika dilihat dari segi pemerintahan maka dapat dioptimalisasikan dengan cara 

pemerintah membuka kerja sama dengan berbagai organisasi sosial, pemerintah mendukung 

kegiatan yang positif, pemerintah membantu memfasilitasi sesuai ranahnya, dan pemerintah 

terbuka dalam memberikan izin untuk kegiatan yang positif. Aspek penting yang dapat 

dioptimalisasi yaitu dari segi pihak ketiga. Aspek ini dapat berupa instansi atau lembaga 

masyarakat serta perusahaan. Optimalisasi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara membuka 

peluang untuk bisa bekerja sama, mendukung, serta berkontribusi sesuai porsi. Saat ini 

eksistensi perusahaan akan meningkat jika ikut berperan dalam kegiatan sosial ataupun 
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kemanusiaan. Kontribusi untuk masyarakat dapat sebagai feedback perusahaan untuk 

masyarakat selama ini.  

Kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama. Perlu untuk dipahamkan 

kembali bahwa meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan berbalik berpengaruh pada 

pihak luas. Dengan kesejahteraan masyarakat meningkat maka akan mendorong daya beli 

ataupun bermanfaat bagi perusahaan ataupun pihak ketiga yang ikut berkontribusi. Jika 

kesejahteraan meningkat maka kesadaran hukum ataupun legitimasi masyarakat meningkat, 

sehingga bermanfaat bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hal yang paling penting 

yaitu dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka aspek kehidupan masyarakat juga 

seiring terpenuhi.   

Peran generasi milenial khususnya seorang mahasiswa sangat dinanti dalam kontribusi 

ini. Mahasiswa sebagai generasi transisi yang diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan. Kemampuan bersosialisasi dan intrapersonal dapat dimanfaatkan 

untuk bekerja sama dengan menggandeng berbagai pihak untuk bahu-membahu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemampuan memanfaatkan teknologi 

informasi dimanfaatkan untuk menyuarakan ataupun mengajak banyak orang untuk saling 

berkontribusi. 

Organisasi sosial juga dapat menjadi media transisi masyarakat dalam menyiapkan 

kesejahteraan pada pasca pandemi. Saat pandemi banyak masyarakat yang bergantung pada 

bantuan pemerintah, tentunya hal itu tidak bisa berkesinambungan. Maka dibutuhkan 

kemandirian masyarakat untuk mengupayakan kesejahteraan selama pasca pandemi. Peran 

yang dapat dilakukan yaitu membantu mengoptimalkan potensi alam dan manusia yang dapat 

dikembangkan menjadi mata pencaharian. Mahasiswa dapat menginternalkan ilmunya untuk 

memaksimalkan potensi. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk lapangan pekerjaan baru serta 

sumber penghasilan masyarakat.   

Perlu untuk disadari bahwa bergerak bersama akan lebih berarti dan bermanfaat bagi 

banyak orang. Salah satunya melalui suatu organisasi. Disatukan dengan tujuan yang sama, 

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kepedulian sosial tanpa 

diiringi wadah yang dapat menampung dan menyalurkan akan sama saja kurang berarti. Oleh 

karena itu, dibutuhkan upaya pengoptimalan organisasi sosial ataupun nonprofit untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama pandemi.   
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Nilai kemanusiaan ataupun ide yang terus bermunculan diiringi dengan desakan 

empati mendorong kita untuk bergerak. Akan tetapi, ide tentang pergerakan tersebut perlu 

dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun sesuatu yang autentik agar bisa bermanfaat serta 

mengajak banyak orang. Salah satu yang dibutuhkan yaitu kemampuan menulis ataupun 

literasi. Literasi ataupun menulis dalam hal ini bukan hanya semata berbentuk rangkaian kata 

panjang dan menakjubkan, tetapi hasil tuangan ide yang bermanfaat dan dapat menginspirasi 

orang lain. Contohnya dapat berupa literasi digital dengan cara membuat poster, konten, blog, 

ataupun memanfaatkan teknologi informasi untuk menuangkan ide dan kreatifitas dalam 

membantu berkontribusi menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya 

kemampuan mahasiswa dalam bidang kepenulisan dapat menunjang peran mahasiswa dalam 

keadaan pandemi saat ini. Gagasan atau pendapat mahasiswa kurang berarti tanpa autentikasi 

melalui tulisan. Maka dari itu pentingnya peran mahasiswa untuk bersinergi bahu-membahu 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengoptimalan organisasi sosial ataupun 

nonprofit. Ambil peranmu, mari berkontribusi, menjadi mahasiswa yang berdedikasi! 
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RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK 

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  DI ERA 

PANDEMI COVID-19 

Oleh: Ismi Nurhidayah 

 

 Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita setiap negara. Tak terlepas juga bagi 

negara Indonesia, yang di mana cita-cita tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi ―Kemudian 

daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial‖. Mengenai hal tersebut, 

untuk dapat mewujudkan sebuah kesejahteraan dalam suatu masyarakat, tentu erat kaitannya 

dengan perekonomian yang ada di dalam suatu negara tersebut. Ekonomi merupakan nyawa 

bagi manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia 

untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, 

pasti akan memerlukan suatu ekonomi yang kuat. Negara dituntut untuk mengatur kebijakan 

mengenai perekonomian Indonesia dan dituntut untuk menjamin ekonomi masyarakat 

Indonesia dikarenakan faktor ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan manusia.  

 Sejak awal tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret, Indonesia dihebohkan, oleh salah 

satu fenomena yaitu pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Virus ini dapat 

menyebar pada manusia dan juga hewan, yang biasanya dapat menyerang pada saluran 

pernapasan manusia sehingga dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut berat. Sampai 

dengan bulan Agustus 2020, total kasus di Indonesia sebesar 165.887 dengan 7.169 kematian 

di 34 provinsi. Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus Covid-19 terjadi dengan waktu 

yang sangat cepat akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Sudah sepuluh bulan 

berlalu sejak kasus pertama Covid-19 di Indonesia secara resmi diumumkan oleh Presiden 

Joko Widodo. Sejak itu pula, bangsa Indonesia dengan segenap sumber daya yang ada, terus 

berupaya untuk bangkit dari pandemi yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga 

berdampak pada seluruh sendi kehidupan termasuk perekonomian Indonesia. Berdasarkan 
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rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia yang tumbuh 2,97 % pada kuartal I-

2020 mengalami penurunan tajam dan terkontraksi di kuartal berikutnya menjadi -5,32 %.  

Presiden Joko Widodo meyakini, bahwa di balik situasi krisis ini, tersimpan sejumlah 

peluang yang harus secara jeli dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk bangkit dan tumbuh dari 

pandemi ini. Menyitir pernyataan dari Presiden Joko Widodo, dalam menghadapi masa sulit 

tersebut, tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia selain melakukan transformasi. Transformasi 

inilah yang akan menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia agar sampai ke tujuan 

yang diharapkan, sehingga secara berkesinambungan, telah dilakukan oleh pemerintah dalam 

setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).  

Transformasi pertama yang dilakukan pemerintah adalah di bidang manajemen 

kabinet. Utamanya, penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas yang merupakan forum 

tertinggi untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Di bawah arahan 

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Sekretariat Kabinet (Setkab) 

mentransformasikan pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas, yang biasa dilaksanakan 

secara tatap muka menjadi rapat yang diselenggarakan secara virtual melalui pemanfaatan 

teknologi konferensi video jarak jauh. Pemerintah juga melakukan transformasi dalam tata 

kelola pemerintahan. Demi memutus mata rantai Covid-19, instansi pemerintah 

memberlakukan pola kerja yaitu dengan bekerja dari rumah. Pola kerja ini mengharuskan 

semua instansi pemerintah untuk mengintensifkan penggunaan teknologi informasi, agar 

pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.  

Transformasi juga dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dalam 

melakukan tugas dan fungsinya, serta mempercepat upaya penanganan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Upaya transformasi ini, tentu ditopang oleh berbagai 

inovasi yang terus dilakukan. Pertama, upaya transformasi dan inovasi yang dilakukan oleh 

Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu pada sektor kesehatan. Sektor kesehatan tentunya menjadi 

sektor kunci agar bangsa Indonesia dapat segera keluar dari pandemi. Di sektor ini, 

transformasi dilakukan dengan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat melalui konsultasi daring. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat 

berkonsultasi dengan dokter secara virtual. Dukungan sarana dan prasarana medis yang 

memadai juga terus diupayakan dengan penggunaan teknologi, seperti sensor tubuh. 

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan konsorsium riset dan inovasi bekerja 
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sama dengan lembaga pemerintah lain, lembaga non kementerian, perguruan tinggi, dan 

rumah sakit, juga berhasil menemukan dan mengembangkan 61 produk inovasi untuk 

mengatasi Covid-19. Salah satunya adalah GeNose, teknologi pengendus elektronik cepat dan 

berbiaya rendah. Alat ini merupakan inovasi pertama di Indonesia untuk mendeteksi Covid-19 

melalui hembusan napas yang aplikasinya terhubung dengan sistem cloud time. GeNose 

diharapkan mampu mempercepat proses tes Covid-19 dan menghilangkan ketakutan 

masyarakat untuk melakukan tes.  

Kedua, transformasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu pada 

sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak sangat parah 

akibat pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara pada bulan Maret 2020 menurun 45,5 % dibanding bulan sebelumnya atau 

anjlok 64,11 %  jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Turunnya jumlah wisatawan 

menjadi titik balik pemulihan citra pariwisata Indonesia. Pelaku usaha di sektor ini melakukan 

pembenahan agar dapat menciptakan pariwisata yang aman dan bebas dari Covid-19. Melalui 

program kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Kementerian 

pariwisata memberikan pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata agar dapat membuka 

kembali tempat wisatanya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku serta dengan 

menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan adanya protokol kebersihan, kesehatan, 

keselamatan, dan kelestarian lingkungan ini, maka kualitas perlindungan kesehatan 

masyarakat di bidang pariwisata bisa semakin meningkat. 

Ketiga, transformasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) pada sektor 

pertanian. Sektor pertanian juga merupakan sektor kunci untuk mendongkrak pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor ini memiliki 

peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang paling tinggi di kuartal II-

2020, yaitu tumbuh 2,19 % dari kuartal I-2020. Melihat potensi lahan pertanian dan untuk 

mengamankan cadangan pangan dalam negeri, pemerintah mengembangkan program 

lumbung pangan pada daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau 

Jawa. Saat ini, sedang dikembangkan lumbung pangan di dua provinsi, yaitu Kalimantan 

Tengah dan Sumatera Utara. Lumbung pangan merupakan salah satu program strategis 

nasional yang dicanangkan untuk tahun 2020-2024. Pertumbuhan di sektor ini juga tidak 

lepas dari inovasi dan penggunaan teknologi. Kementerian Pertanian memberikan bibit dari 

hasil riset yang diukur dengan baik dan memberikan pendampingan dalam menyebar benih, 
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sehingga benih yang disebar tidak sembarangan. Alat mesin pertanian juga digunakan untuk 

meningkatkan produktivitas pertanian. Kehadiran program lumbung pangan dan transformasi 

yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produksi di sektor pertanian, 

menyerap tenaga kerja pertanian, menurunkan ketergantungan domestik atas impor pertanian, 

dan membuka potensi ekspor pangan ke negara lain.  

 Keempat, transformasi yang dilakukan Kementerian/Lembaga (K/L) pada sektor lain. 

Kemenristek sebagai leading sektor dalam melakukan riset dan inovasi juga membantu 

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 

untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan di desa melalui 

pengembangan Program Desa Berinovasi. Lewat program ini dilakukan transfer teknologi 

kepada masyarakat desa untuk dapat meningkatkan nilai tambah dari suatu produk inovasi 

desa, sebelum kemudian diproduksi secara luas ke seluruh negeri. Terdapat juga inovasi untuk 

membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19, guna 

memberi nilai tambah sehingga meningkatkan daya saing produk-produknya sampai ke pasar 

global. Berdasarkan data dari Kemenristek, terdapat 1.307 usaha rintisan yang di bangun 

untuk program pengembangan desa berinovasi. Transformasi telah dan terus dilakukan 

pemerintah untuk dapat bertahan dan pulih serta bangkit dari pandemi Covid-19. 

Transformasi ini juga diikuti dengan sejumlah kebijakan-kebijakan dalam penanganan Covid-

19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu diantaranya Test, Tracing, dan Treatment 

(3T), program vaksinasi Covid-19 gratis, program jaring pengaman sosial, dan pemberian 

stimulus.  

Dari beberapa transformasi tersebut, sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah telah 

mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal III-

2020 pertumbuhan Indonesia tercatat mengalami perbaikan dari kuartal sebelumnya, dari 

yang semula -5,32 % menjadi -3,49 %. Kinerja perdagangan Indonesia juga terus mencatatkan 

perbaikan. Neraca perdagangan bulanan Indonesia pada bulan November 2020 kembali 

mencatat surplus. Capaian ini melanjutkan tren surplus yang telah terjadi sejak periode Mei 

2020. Di sektor kesehatan, pemerintah juga telah berhasil mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin 

Covid-19 yang saat ini tengah menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM).  

Mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pentingnya transformasi pemerintah 

dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan, untuk mewujudkan serta 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era pandemi Covid-19 ini. Terciptanya masyarakat 

yang sejahtera, merupakan wujud nyata dari cita-cita negara kita yaitu Indonesia. Maka dari 

itu, mari terus bertransformasi, agar ekonomi nasional dapat pulih kembali, sehingga 

kesejahteraan masyarakat dapat meningkat di masa pandemi ini.  
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Nama Saya Ismi Nurhidayah, Saya merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ayah 

Saya bernama Asnawi Alwi yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Dan Ibu saya bernama 

Juraida yang tidak bekerja, melainkan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Saat ini, Saya 

sedang menjalani pendidikan di Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) dengan mendapatkan 

beasiswa dalam program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Di POLNEP saya mengikuti 

beberapa organisasi mahasiswa, salah satunya yaitu Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi 

(IKMADIKSI). Pengalaman Saya menulis, sejak saya dapat meraih juara tiga dalam kegiatan 

IKMADIKSI Got Talent (IGT) yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun 

IKMADIKSI yang Ke-7.  
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MENGIMPLEMENTASIKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG 

DALAM MENJALANKAN PEREKONOMIAN UNTUK MENGHADAPI 

PANDEMI 

Oleh: Ahmad Falahudin 

 

Wabah Covid-19 telah merebak hampir ke seluruh dunia selama satu setengah tahun 

belakangan. Hampir semua negara yang ―didatangi‖ virus ini selalu menerapkan berbagai 

kebijakan guna meminimalkan penyebaran virus ini yang kemudian menimbulkan efek 

domino berupa krisis, kebijakan tersebut mulai dari lockdown hingga pembatasan 

bersosialisasi yang kemudian berdampak pada berbagai sektor. Selain tentunya sektor 

kesehatan, sektor pendidikan, ekonomi, bahkan keagamaan turut merasakan akibat dari 

adanya pandemi Covid-19 ini. Bahkan negara-negara yang diyakini memiliki fasilitas 

kesehatan yang mumpuni seperti Italia dan Amerika Serikat, di awal penyebaran virus ini 

sempat kolaps dalam hal penanganan pasien korban virus Covid-19 ini, meskipun berangsur- 

angsur negara-negara ini telah pulih belakangan ini. 

Selain sektor kesehatan, tentunya yang tidak kalah terkoyak ialah sektor 

perekonomian. Bahkan, menurut data yang diterbitkan oleh Katadata (2020) mengungkapkan 

bahwa semua negara G20 mengalami pemerosotan dalam hal pertumbuhan ekonomi akibat 

dari adanya pandemi Covid-19. Negara-negara Eropa seperti Jerman dan Italia mengalami 

pemerosotan yang sangat besar, yaitu hingga minus 7 persen. Hal ini memang sangat 

memungkinkan karena daerah Eropa merupakan salah satu daerah yang memiliki dampak 

terbesar dalam hal kasus penyebaran Covid-19. Untuk negara-negara Asia seperti India, 

Tiongkok, serta Indonesia masih berada pada angka positif. Namun, tetap saja mengalami 

pemerosotan hingga angka 1 persen. 

Sekarang kita bicara dampaknya pada negara tercinta Indonesia. Setahun setengah kita 

menghadapi pandemi ini dan belum ada tanda-tanda berakhir, banyak dampak timbul yang 

bahkan lebih parah dari negara lainnya utamanya dalam segi ekonomi dan sosial. Selain 

pertumbuhan ekonomi yang melemah, secara  terbuka kita juga bersama menyadari 

bertambahnya jumlah pengangguran baru dan masyarakat miskin. 

Tentunya, kebijakan yang diterapkan pemerintah telah dipertimbangkan dengan 

sedemikian rupa, antara memprioritaskan sisi kesehatan dan perekonomian. Dalam kasus ini, 
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kedua sektor ini menjadi Opportunity Cost. Tentu menjadi sangat pelik ketika pemerintah 

dihadapkan pada dua pilihan ini, satu sisi mereka dituntut untuk memutus rantai penyebaran 

virus Covid-19 ini, namun di sisi lain banyak masyarakat di luar sana yang keuangannya 

terkatung-katung akibat dari kebijakan memutus rantai penyebaran virus ini. Alih-alih 

mengambil kebijakan new normal di pertengahan tahun lalu guna mengambil jalan tengah 

tetap menjalankan roda perekonomian dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, 

pemerintah justru dianggap blunder karena jumlah persebaran Covid-19 kian bertambah. 

Padahal suatu kesalahan juga apabila pemerintah saat itu tetap arogan memberlakukan 

kebijakan lockdown yang berarti upaya memutus rantai penyebaran virus serta ―memutus‖ 

jalan rezeki sebagian rakyatnya. 

Berangkat dari dua sektor yang menjadi permasalahan utama di atas, tulisan ini 

dimaksudkan untuk menginisiasi jalan tengah yang dapat diambil sebagai upaya memperkuat 

perekonomian di tengah pandemi yang sedang melanda. Seperti diketahui, banyak penduduk 

kehilangan pekerjaan akibat PHK yang dilakukan tempat kerja mereka guna menekan biaya 

pengeluaran akibat pandemi, kemudian dari sektor jasa juga kehilangan pendapatan mereka 

karena situasi pandemi, dan masih banyak lagi sektor-sektor ekonomi yang terdampak dan 

pada akhirnya berujung pengangguran dan kemiskinan. 

Sebenarnya, Indonesia dengan bangsa yang memiliki semangat gotong royong tinggi, 

yang secara teoritis memiliki rasa empati terhadap sekitar dan memiliki rasa kebersamaan 

yang kuat secara teoritis lebih mudah dalam menghadapi situasi seperti ini dibandingkan 

negara-negara barat yang pastinya lebih individualis. 

Jika belajar ekonomi, kita dari bangku Sekolah Menengah telah dikenalkan bahwa 

sistem Ekonomi Indonesia ialah Ekonomi Pancasila, meskipun dalam prakteknya tentu saja 

bisa dikatakan komando, bisa dikatakan kapitalis, maupun campuran. Namun, jangan lupakan 

bahwa Pancasila merupakan warisan pendiri bangsa yang sakti dan harus dihidupi. Menurut 

saya, sistem Ekonomi Pancasila saat ini sangat relevan diterapkan di tengah kondisi karut 

marut akibat pandemi. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem Ekonomi yang dalam 

perjalannya berlandaskan asas-asas yang terdapat dalam butir Pancasila, termasuk semangat 

gotong royong di dalamnya. 

Sedikit mundur ke beberapa tahun sebelum pandemi, kita sebenarnya sudah akrab 

dengan penguatan ekonomi melalui berbagai program seperti koperasi, dan berbagai jenis 

kegiatan ekonomi bersama lainnya. Terbaru, ada program yang menurut saya sangat relevan 
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dengan semangat gotong royong yakni Program Gandeng-Gendong yang diterapkan di Kota 

Yogyakarta sejak 2018. Program ini merupakan buah pemikiran anak bangsa melalui lomba 

inovasi yang rutin dijalankan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Singkatnya, program ini 

dilatarbelakangi oleh tingginya kemiskinan di Kota Yogyakarta, kemudian dilakukan 

pemberdayaan pelaku UMKM, pembekalan soft skill dan hard skill masyarakat, memastikan 

lapangan kerja, dan pemberian modal usaha melalui CSR. Pihak-pihak yang terlibat dalam 

program ini secara resmi ialah pemerintah, korporasi, kampus, komunitas, dan kampung. 

Kemudian di dalam program ini ada suatu sistem yang disebut Nglarisi, yaitu pihak pemkot 

dalam pemenuhan konsumsinya disuplai oleh UMKM anggota program ini. Sistem yang 

dalam pandangan ekonomi regional sangat bagus karena menghasilkan nilai tambah dalam 

wilayah itu. Dan benar, bahwa program ini sangat sukses mengentaskan kemiskinan di Kota 

Yogyakarta dibuktikan dengan data kemiskinan dari tahun ke tahun yang mengalami 

penurunan berdasar data BPS, yang kemudian saat ini Program Gandeng-Gendong telah 

diadopsi dan diterapkan oleh Pemprov DIY. Program diatas hanya satu dari sekian contoh 

program yang  mendasarkan pembangunan perekonomian dengan semangat gotong royong. 

Program ini seharusnya dapat menginspirasi daerah-daerah lain untuk menggerakkan 

perekonomian dengan semangat kebersamaan. Bisa dengan memodifikasi, dengan  

menyesuaikan sesuai situasi dan kenampakan daerah, atau menerapkan sistem yang sama 

dengan lingkup wilayah sesuai kemampuan. 

Contoh studi kasus pengimplementasian modifikasi Program Gandeng-Gendong ini di 

masa pandemi yakni Gelar-Gulung, yaitu suatu gerakan yang murni diinisiasi oleh 

sekelompok pengurus RT di Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta, tepatnya RT 55. 

Program mereka murni dari hasil musyawarah mereka dan tanpa campur tangan pemerintah 

dalam perencanaan awalnya, baru pada pertengahan tahun ini proposalnya dinaikkan ke 

pemkot guna pendanaan awal. Di dalamnya terdapat berbagai sistem menarik yang kaitannya 

dengan perekonomian berasaskan kebersamaan dan gotong-royong, mulai dari Mini Mart, 

Krisis Center, Agro Mart, hingga Cafetaria yang dikelola bersama tolong-menolong sesuai 

finansial warga untuk kesejahteraan bersama. 

Pastinya masih banyak program lain yang berkaitan dengan penguatan ekonomi yang 

bisa diterapkan di Indonesia dan mampu mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi ini, hanya 

saja kesadaran dari seluruh stakeholder masih kurang. Padahal mau sampai kapan saling 

menyalahkan tanpa solusi seperti ini? Ada bantuan dari pusat juga berakhir dikorupsi. 
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Langkah cermat yang dapat diambil ialah penguatan ekonomi sejenis program-program di 

atas untuk diterapkan secara desentralisasi, bisa dalam lingkup kota/kabupaten bahkan bisa 

dalam lingkup RT. Ada banyak manfaat yang dapat dicapai daripada bentuk bantuan yang 

telah berjalan saat ini di mana kita semua tahu kelemahannya. Manfaat yang dapat dicapai 

diantaranya: 

(1) soft skill dan hard skill yang diberikan bermanfaat untuk penduduk untuk seterusnya 

hingga pandemi berakhir, (2) program yang dilaksanakan hampir dipastikan akan tepat 

sasaran karena hanya mereka yang membutuhkan dan terdampak yang bersedia menjalankan 

pelatihan, (3) meminimalkan kebocoran bantuan karena dana yang turun dari pemerintah 

berupa modal usaha dibuktikan dengan berdirinya usaha yang diawasi oleh pemerintah 

setempat, (4) menguatkan kebersamaan antarpenduduk dalam satu daerah. 
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mendapatkan banyak informasi yang saya ringkas menjadi sebuah opini pada tulisan saya 

diatas. Mungkin sangat ringkas karena jenis perlombaannya berupa opini, besar harapan 

saya tulisan saya dapat bermanfaat bagi kita semua ditengah kacaunya sektor ekonomi 

sebagai dampak dari Pandemi ini. Terimakasih wassalamu‘alaikum. 
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KRISIS KESEJAHTERAAN DI MASA PANDEMI: MAHASISWA 

MENANGGUNG BEBAN LEBIH  

Oleh: Ade Erma Fitria 

 

Ancaman krisis ekonomi dan meningkatnya isu kesejahteraan sosial di masa pandemi 

ini tak ubahnya jamur yang tumbuh di atas sekam; subur dan tak tertahankan. Menteri 

keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan 

menurun sekitar 2,3% atau lebih parah akan terjun bebas menjadi negatif 0,4%. Sebuah 

kenyataan yang mencengangkan mengingat kemerosotan ekonomi akan mengundang 

berbagai kemerosotan di lain bidang. Desas-desus tentang PHK dan berbagai ancaman 

pemutusan hubungan kerja tidak lagi menjadi kabar burung semata. Produktivitas perusahaan 

yang menurun drastis memaksa para pemilik modal untuk menutup usahanya untuk 

sementara, Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah merilis sebanyak 1,5 juta orang telah 

kehilangan pekerjaannya sebagai dampak dari pandemi dan lebih dari 260 ribu orang tersebut 

adalah pekerja di sektor informal. Kita semua memahami bahwa kesejahteraan kaum buruh 

dan pekerja mengalami ancaman yang amat signifikan, selain dari buruh dan kaum pekerja 

juga ada orang dewasa lain yang mengalami ancaman kesejahteraan, yaitu mahasiswa.  

Isu kesejahteraan mahasiswa tidak terlepas dari beban dan tanggung jawab yang 

dipikul oleh mereka sebagai orang dewasa. Hal-hal mengenai finansial, akademik, spiritual 

dan arah gerak kerap kali menjadi beban pikiran bagi mahasiswa. Ketidakjelasan tentang 

sistem pendidikan di masa pandemi dan ditambah lagi dengan biaya kuliah yang tidak sedikit 

membuat mahasiswa seolah terjebak dalam daratan penuh ranjau. Maju salah, mundur pun 

salah. Tingginya nilai UKT di masa pandemi ini tak ubahnya seperti dosa besar yang harus 

mereka tanggung. Perasaan bersalah dan anggapan menjadi beban keluarga terus bergelut 

dalam pikiran mereka. Sebuah artikel memaparkan bahwa sebanyak 91% mahasiswa 

mengalami gangguan kecemasan, 81% mengalami kesedihan, 81% mengalami perasaan 

kesepian, dan 48% mengalami masalah keuangan (Zalaznick, 2020). Dari data tersebut kita 

dapat menyimpulkan bahwa gangguan kesejahteraan pada mahasiswa sudah tergolong parah 

dan perlu penanganan serius. Gangguan kesejahteraan pada mahasiswa ini memiliki korelasi 

yang signifikan pada psikologis mereka. Dampak dari gangguan kesejahteraan ini dapat 

memicu timbulnya depresi, kecemasan, serta disfungsi sosial.  
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Secara psikologis, sebagian besar mahasiswa takut untuk menghadapi apa yang 

terjadi, terutama apabila berhubungan dengan isu finansial. Perasaan bersalah dan label 

―beban keluarga‖ yang sering kali menjadi candaan sebenarnya adalah ancaman bagi mereka. 

Di usia yang menginjak dewasa, mahasiswa memiliki pemahaman seutuhnya tentang apa 

yang terjadi dan apa yang akan mereka hadapi. Isu finansial bagi mereka adalah momok yang 

paling menakutkan karena bagi mereka meminta uang kepada orang tua dalam jumlah besar 

dapat menimbulkan perasaan bersalah yang tak dapat dijelaskan. Ketidakjelasan mengenai 

kepastian sistem pendidikan di masa pandemi ini juga memicu depresi pada mahasiswa. 

Pasalnya, kuliah yang dilakukan secara daring tidak sepenuhnya efektif dan menjadi jembatan 

yang baik dalam proses distribusi pengetahuan. Seringkali yang terjadi selama proses belajar 

mengajar secara daring adalah tuntutan lebih yang dibebankan kepada mahasiswa karena 

adanya anggapan bahwa di rumah saja artinya tidak ada kegiatan. Hal ini menyebabkan 

timbulnya gangguan afektif yang mengganggu aktivitas sehari-hari, hilangnya minat untuk 

melakukan kegiatan, menurunnya tingkat fokus, serta hilangnya motivasi diri. Rumah yang 

sejatinya bukanlah pengganti ruang kelas, tuntutan sks, tugas-tugas yang dibebankan, dan 

prasarana belajar yang tidak cukup memperparah kasus yang terjadi sehingga sebagian 

mahasiswa merasa tidak berharga dan menutup diri dari lingkungan.   

Jika dilihat dari angka, jumlah mahasiswa yang mengalami gangguan psikologis ini 

tidaklah sedikit. Namun, jumlah besar tersebut tidak dapat diartikan sebagai kewajaran. 

Pasalnya, mahasiswa yang mengalami gangguan kesejahteraan dan psikologis berpotensi 

untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dan dapat melakukan perilaku yang 

membahayakan dirinya dan orang lain (Kitzrow, 2009).  

Usaha untuk menangani gangguan psikologis dan kesejahteraan pada mahasiswa 

sudah selayaknya untuk digencarkan terutama pada masa pandemi covid-19 ini. Seluruh 

perguruan tinggi wajib menyediakan fasilitas konseling bagi mahasiswa. Konseling dapat 

membantu mahasiswa untuk mengurangi stress yang berpotensi mengganggu kegiatan 

akademik yang sedang mereka jalani. Konseling pada mahasiswa yang mengalami gangguan 

psikologis dan kesejahteraan terbukti berdampak positif dalam mengembalikan mahasiswa 

untuk mencapai tujuan dan mencapai target pada nilai akademik mereka. Perguruan tinggi 

sebagai institusi pendidikan perlu terjun secara langsung dalam memperhatikan kesejahteraan 

peserta didiknya secara personal melalui komunikasi dua arah dan keterbukaan sehingga 

timbul perasaan percaya dari mahasiswa kepada pihak kampus. Dari sisi mahasiswa sendiri 
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diperlukan adanya keyakinan bahwa dirinya mampu mengatasi segala masalah yang terjadi 

sehingga mampu menjadi faktor protektif terhadap gangguan psikologis dan kesejahteraan. 

Pandemi yang tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir sejatinya bukanlah batu penghalang, 

melainkan langkah yang harus dilompati untuk mencapai ke titik yang lebih tinggi.  
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ASA DALAM GARIS WAKTU 

Oleh: Qathratunnada Amalia 

 

Derap langkah kaki masih setia menyusuri setiap liku perjalanan 

Lama sudah kata lelah itu tak terucap  

Sebagai alibi untuk menyudahi langkah ini 

Seakan perjalanan ini terasa baik-baik saja 

Walaupun bersama sisa-sisa hela yang terkadang menyesakkan 

 

Sesekali ku berhenti menatap langit 

Tersenyum menikmati sejenak deru angin yang menerpa wajah 

Meski harus bersamaan dengan sengatan sinar sang surya 

Namun tetap menyiratkan penuh arti syukur kepada Illahi  

 

Bukannya tanpa hambatan 

Bahkan begitu terjal jalan yang ku lalui 

Begitu sulit medan yang harus ku taklukkan 

Namun tak sebanding dengan kuatnya tekad yang telah teguh tertanamkan 

 

Asa ini semakin kuat 

Mendengungkan tekad yang tiada akhir 

Menumbuhkan ikhtiar sembari melangitkan do‘a tanpa batas 

Untuk sebuah cita yang mampu menembus langit impian 

 

Ini hanya persoalan garis waktu yang belum tiba pada titik akhir 
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Masih merangkai titik demi titik 

Hingga melengkapi setiap jengkal garis selanjutnya 

Sebagai pertanda bahwa 

Perjuanganmu kini belum sampai pada masa berakhirnya 
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SETANGKAI DOA PULANG 

Oleh: Ihza Fi’lia 

/1/  

Kulempar suaka di ujung haribaan 

Kuembus mantra-mantra tak berkesudahan 

Kau yang menyumpahi lingkar mimpi di ujung malam 

Mana geloramu? 

Mana gaungmu? 

Mana suara kalbumu? 

Dalam waktu dan sayap-sayapnya, 

Sepuluh jarimu melepuh di ketikan keyboard, atau kehitaman di kecup coretan 

Kelopak mata menyinglar peluh, dengan sepiring impian guna merapal ubun-ubunmu 

Pikiran kacau mengirim pertanyaan ke angkasa, dan berharap akan kembali membawa kabar 

gembira 

/2/ 

Sedang di luar, bunga kamboja layu di depan kamar 

Ia jatuh, menjadi kuning, lalu kering,  

Siapa gerangan yang mencabut umbinya? Tanyamu pada genangan do‘a-do‘a 

Saat nalurimu mulai berbelok, dan tangan waktu mulai menyentil kalbu 

Bersimpuhlah.. pada kuasa pencipta nirwana 

Berjalanlah menuju hari, meski baru separuh jadi 

Hanya dengan nyali saja, mulai dulu  

Walau sedikit uang di saku, walau tak ada bunga di buku 

/3/ 

Malam tiba, bayangan langkah mulai menjerang 

Di pucuk jembatan benam matahari 

Membentang seperti pasir; sebuah jalan pulang 

Lambaian kelapa, 

Nyiur pada mata  

Dan serumbun semak pagar rumah berulat yang tak habis di semprot pestisida 

Kaki-kaki langkah terseok memori, lagi dan lagi 

Ibu, bapak, walau kali ini perjalanan kami terasa jauh dan pilu 
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Suara kami serak, pikiran dihadang peluru 

Bekal kami habis, tenaga kami terkikis, napas kami menipis. 

Namun kak- kaki terus berlari menuju gelar harapan yang bersanding di belakang nama putra 

putrimu 

Menuju selipan toga di pagi yang bahagia 

Berterima kasih pada pantofel hitam yang menemani jari-jari kecil pengelana 

Dan jika saat itu tiba, 

Sudikah ibu dan bapak membukakan pintu, 

Untuk suatu hari kupersembahkan sepotong pagi di halaman rumahmu? 
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MERENDA ASA DENGAN SASTRA 

Oleh: Rani Nilasari 

 

Pada hamparan padi yang menguning 

Sebuah garis hidup terbentang luas 

Kabut-kabut bergelantung disela jemari pinus 

Menjelma sebagai penanda kala 

 

Di sudut keramaian kota 

Seorang gadis desa duduk, bernaung nabastala senja 

Merenda bumi bersama tinta aksara 

Menebas kerikil, mengelana takdir 

Memilih sepilihan nasib tuk bangkit mengait cita 

Yang bercecer dalam atma tinta 

 

Mata penaku tajam 

Mampu merobek sesak kehidupan 

Merekahkan biru tulisan 

Saksi tertuang selaksa harapan 

 

Aksara adalah senjata 

Bagi pemimpi yang tak takut angkasa 

Aku, gadis desa berkendara sastra 

Melenggangkan asa dan cita-cita 

Pada selendang hidup 

Berkelana sastra 

 

Ponorogo, 24 Juli 2021 
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CELENGAN MIMPI 

Oleh: Laila Fitri Mayrosidah 

 

Dahulu masa kecilku begitu lucu 

Dengan percaya dirinya aku menjadi guru 

Bermain belajar dengan teman-temanku 

Mengajarinya seolah-olah aku tau  

Selepas lulus dari masa abu-abu 

Melihat satu persatu teman-temanku beburu tempat belajar baru 

Melihat mereka dengan mudahnya mendapatkan izin orang tua 

Dengan entengnya memilih tempat yang mereka suka 

Aku bukanlah mereka 

Diriku sangat berbeda 

Aku hanyalah gadis desa anak buruh tani 

Menimba ilmu dengan biaya hasil jerih menanam padi 

Melihat kembali masa kecilku 

Tersenyum dan menepuk dadaku 

Tak apa harapan itu biarlah berlalu 

Jodoh, rezeki, dan maut tak ada yang tau 

Seperti tamu datang tiba-tiba tanpa pemilik rumah tau 

Mungkin ini rezekiku 

Melanjutkan menuntut ilmu seperti teman-temanku 

Terima kasih ya Allah, begitu indah rencanaMu 

 

Bagi orang lain ini hanyalah soal melanjutkan sekolah 

Tapi bagiku ini adalah sebuah amanah 

Amanahku menuntut ilmu untuk bekal dunia dan akhiratku 

Amanah yang diberikan kepadaku untuk esok aku akan menjadi seorang guru 

Amanahku untuk masa depan ketika aku menjadi sosok ibu 

Masa kecilku itu begitu lucu 

Dahulu berpura-pura menjadi guru 

Sekarang aku benar-benar belajar menjadi seorang calon guru 



 

90 
 

Benar-benar didepan mataku 

Selangkah lagi 

Harapan itu bukan angan-angan lagi 

Tetapi sebuah celengan mimpi 

Yang ku pecahkan dewasa ini 

Terima kasih Bidikmisi  
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KEPAHITAN JUANG 

Oleh: Majda Qudsiyatul Malikh 

 

Inilah kisahku! 

Tentang asa mengejar waktu 

Temani hujan mengikis batu 

Bergairah dan candu 

Akulah gadis pemimpi 

Sang petualang ilmu layaknya merpati 

Ciptakan keajaiban penuh teka-teki 

Satu tekad tujuan dalam intuisi 

Lihatlah! 

Langkahku terus melaju meski lelah 

Raih ilmu sembari berdakwah 

Mengubah pola pikir jahiliyah 

Lewati berbagai ujian dan rintangan 

Meski harus lintasi daratan dan lautan 

Semangatku tetap berkobar walau dalam kepayahan 

Duhai Tuhan semesta alam! 

Dengarkanlah keluh kesahku setiap malam 

Jangan biarkan masa depan ini suram 

Kabulkan segala cita-cita yang selama ini terpendam 
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PUAN DALAM HARAPAN 

Oleh: Mega Putri Anggraeni 

 

Pundak yang harus selalu tegap 

Raga yang ditarik paksa kuat 

Kenyataan yang menuntut harus menjadi hebat 

Adalah harap yang sering terucap 

Bagai pelangi yang dinantikan hujan 

Ada doa yang terus dipanjatkan 

Bagai rintikan yang berjatuhan 

Ribuan harap terus dinantikan 

Sudah sejauh mana cita membawa puan pergi? 

Sudah berapa ribu suka duka yang puan lalui? 

Sabarlah hati, sedikit lagi 

Karena Tuhan tidak buta dan tuli  

Tiap perjuangan terlihat tidak sia 

Untuk cita yang harus menjadi nyata 

Atmamu harus terus bertahan 

Karena puan, tombak peradaban 
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INI KISAH SI ANAK TUKANG 

Oleh: Eka Mulyaningrum 

Ini kisah si anak tukang 

Memikul pasir dan koral bukan lagi jarang 

Berpeluh darah asin tanda pengorbanan 

Berangkat petang demi menghidupi si jabang 

Dan kembali dengan rasa senang 

Hingga lupa pahitnya kehidupan 

Ini kisah si anak tukang 

Tumbuh dan berkembang dalam dekapan bunda 

Meski kadang menelan nasi pun susah 

Kini ia telah dewasa 

Merajut asa demi mengejar cita 

Berlari jatuh pun tak apa 

Tak acuh akan susahnya  

Tak acuh akan lelahnya 

Yang terpenting ia bisa mengejar 

Menggapai bintang dan terus belajar 

Bukankah Nirmala akan datang 

Jika Renjana telah pulang 

Bukankah Cahaya akan bersinar 

Jika kegelapan telah terlewat dan memudar 

Itulah aku dengan mimpiku  
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SEBUAH MISI YANG TERUMBU  

Oleh: Indah Nikmatul Maghfiroh  

 

Kulayarkan bahtera peraduan 

memintas setiap arus kehidupan 

mencari dermaga bahagia, dimana laju waktu 

kelak mengantarkan tubuh utuh berlabuh 

pada indah yang singgah- 

-ke tepian takdir yang masih rahasia. 

 

Di punggung samudera, 

kutekuni setiap kembara pada gelombang 

yang memerankan bahwa hidup adalah sepasang suka dan duka 

sedang kitalah yang memilih kemana akan terdampar. 

 

Demi menemukan pulau bahagia, 

kuarahkan ikhwal tekad meniti lembaran demi lembaran, 

sekolah demi sekolah, penelitian demi penelitian- 

dengan dalih itulah yang mangantarkan ke muara kesuksesan 

 -dalam khusuk buku, semesta ilmu bersemayam. 

 

Melanglang ruang, mendalu waktu 

sahih mengamati setiap gelagat zaman. 

badai akan datang dengan tanpa permisi 

bersanding mendampingi peraduan ambisi- 

 namun hari-hari ganjil akan tetap berduyun-duyun datang-  

lalu pergi, datang, lalu pergi, begitulah waktu akan terus melipatnya. 

 

: Jangan pernah menyerah, 

bahtera Nuh saja temui sandaran selepas badai redah. 

Di keluasan ini, kita adalah kehausan 

meski samudera terlentang membentang 
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kita akan senantiasa dahaga, dan dengan fasih-  

menimba dari tirta yang menjelma widya. 

 

Bukankah ilmu adalah keluasan tak bertepi, 

dari apa itu samudera sendiri? 

 

Kita adalah bahtera, 

yang pasti mengarungi setiap gelombang kehidupan 

ketegangan atas cobaan kadang datang berseteru 

namun jiwa-jiwa semestinya tetap terumbu- 

 

-tuk dampingi sebuah misi, 

 dari mimpi-mimpi untuk presisi tertuju. 
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BIODATA DIRI 

Nama    : Indah Nikmatul Maghfiroh  

TTL     : Gresik, 30 Januari 2000 

Alamat    : Banyuwangi, Manyar, Gresik 

Asal Perguruan Tinggi : UIN Sunan Ampel Surabaya 

Jurusan/Prodi   : Dakwah/Manajemen Dakwah 

 

BIOGRAFI PENULIS 

Penulis bernama lengkap Indah Nikmatul Maghfiroh. Ia lahir di Gresik pada 30 

Januari 2000. Ia merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Penulis merupakan 

mahasiswa aktif di UIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2018, dan Ia mengambil program 

studi Manajemen Dakwah. Penulis merupakan anggota Aliansi Mahasiswa Bidikmisi UIN 

Sunan Ampel Surabaya. Ia juga aktif dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia. Penulis memiliki hobi menulis, menganalisis masalah, dan membaca buku mulai 

dari novel, buku inspiratif, puisi, hingga buku gender. Penulis memiliki ketertarikan pada 

bidang photography, digital marketing, dan human resources.  
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MERAPAL DOA 

Oleh: Nur Aini 

 

Merapal doa adalah bahasa cinta paling indah 

Ia yang selalu tabah dan siaga  

Menjadi penawar: 

Tatkala perjalanan cita kehilangan arah 

Tatkala langkah ragu ke mana ia akan menuju 

 

Merapal doa:  

Diubahnya segala gelisah yang terpenjara di dalam sukma 

Menjadi kuntum-kuntum asa 

 

Ketika malam sudah semakin rebah 

Rinai hujan tanpa jeda 

Dan dingin udara semakin menyusup celah jendela 

Kamu masih saja gagah menggelar sajadah 

Tak pernah sekalipun alpa untuk meminta, bermunajat kepada-Nya 

 

Katamu: Tuhan adalah sebaik-baiknya tempat untuk mengadu  

Maka kepada-Nyalah, kamu mencurahkan seluruh ragu 

Meminta dengan sungguh  

Agar asa dan cita senantiasa saling teguh. 

 

Malang, 16 Juli 2021 
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BIODATA DIRI 

Nama    : Nur Aini 
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Asal Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Malang 
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Nur Aini, sedang menempuh S1 Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Malang. 

Bendahara Peer Counseling Corner (PCC) 2020-sekarang, anggota Unit Kegiatan Penulis 

(UKMP) UM, Demisoner Staf magang Geo Let Share Jurusan Geografi, pernah menjadi 

administrator Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis 

Independen (AJI) Malang. Peraih 15 Karya Terbaik Lomba Menulis Kreatif Tumbuhkan 

Motivasi yang diselenggarakan oleh zonamahasiswa. Beberapa puisinya pernah dimuat di 

Majalah Media Jawa Timur: (Secangkir Rindu, Februari 2018); (Luruh, April 2020).  

Perkenalan lebih lanjut:  

Twitter   : @isunbain 

Instagram  : @isunbain 
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UNTUK MENJIWAI MIMPI 

Oleh: Riska Fatna Amalia 

 

Kompor minyak mamak terbatuk-batuk 

Kelelahan mendidihkan niat sampai hangat 

Menghangatkan jiwa, menjiwai mimpi 

Pagi-pagi mamak singkap tirai gordenku 

Memberitahu betapa silau pencapaian orang-orang   

Mengisyaratkan beranjak, menyudahi yang nyenyak 

Lantas seruput kopi bapak memperdengarkan kenyataan; 

menikmati kepahitan 

Menjelang siang, kenari berdendang 

Mengejek sangkar yang gagal;  

tidak ada yang namanya korban keadaan 

―Dinikmati, Nak.‖ kata Bapak 

Petang datang, tugasku memanjang 

Saling pandang, siapa yang kiranya bakal matang duluan? 

Kompor minyak mamak tidak pernah terlambat mendidihkan 

Kopi untuk Bapak tidak pernah dibuat kemanisan 

Tirai gorden kamarku tidak pernah bersidekap memprovokasi 

Pun dendang kenari di rumah kami  

Tidak pernah sekali saja mengibuli 

Lantas apa susahnya menandaskan tugas? 

Lebih susah mengasuh! 

Selagi niat masih panas, ayo bergegas! 

Menghangatkan jiwa 

Menjiwai mimpi 

Semesta dingin, Juli 2021 
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BIODATA DIRI 

Nama    : Riska Fatna Amalia 
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Anak pertama dari dua bersaudara. Kini sedang menempuh pendidikan tinggi sambil berpuisi. 

Kegemarannya dalam sastra dia ketahui sejak masa sekolah dasar, tapi puisi serius menyita 

waktunya sejak ia masih belajar di tahun terakhir sekolah menengah pertama. Pada 2018, dia 

menulis di platform digital wattpad dengan akun @fatnamazka. Sekarang ia masih berusaha 

membawa tulisannya untuk dapat dicetak dan dinikmati oleh khalayak. Satu harapannya: puisi 

bisa menjadi teman diskusi, yang mendengar, yang mengerti. Satu pesannya: melalui akun 

instagram @rfamalia_ mari kita berbagi dan berkolaborasi! 
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LESAT PANAH CITA SANG KERDIL 

Oleh: Sofyan Zanuansyah 

 

Sang Kerdil terbangun, 

mentari menuntunnya menuju embun yang hanyut terbalut sepi. 

Langit berbisik, 

"Pergilah anak baik! 

Ambil pusaka yang tersimpan di atas langit  

agar dirimu tak dianggap sedikit dan jalan hidupmu tak terbelit. 

Akan tiba masanya kau harus selamatkan bangsa  

dan banggakan negeri ini.‖ 

Dedaunan bergemirisik, 

"Jauh di luar sana 

entah di balik bukit, atau di dasar danau, 

mungkin di celah lembah, juga di bibir jurang. 

Suatu tak terkira, yang akan menempamu 

untuk terus maju dan menuju impianmu." 

Maka ia menjelajah seluruh sudut dunia 

ada gersang ada kerontang dan ada juga kabut yang menyelimut. 

Sang kerdil bukan tak sakit, terbentur tiap detik menit, 

sering terbesit menyerah pasrah 

"Matilahku dan pulang ke tanah." 

Senja, jingga, dan nila ganti bersilih, 

pedih perih ia tetap menjurus dan lara yang didera tak terus diurus. 

Hari ketidakadilan dalam hidup pun tiba, 

jendral saling mengguling, serdadu mati menggunung, 

bingung Sang Kerdil linglung 

sesamanya kini bahkan musuhnya. 

 

Berang, Sang kerdil terbang menggapai asa mengambil pusaka 

dengan segala daya dan upaya 

menerjang jagat juang, porak poranda semuanya, 
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berserak berantakan sampai semua bergidik. 

Pusaka asa kini ia telah dapatkan  

sembari melerai mendamai, mengatur akur dan menyusun rukun. 

 

Dunia belum selesai 

Sang kerdil duluan menuai usai, 

Perestroika telah terselesaikan 

berpamitan dengan waktu, lesatnya tamat, 

Sang kerdil menjadi bermanfaat bagi seluruh umat. 
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Cisarua Bandung Barat (2017-2020), dan saat ini sedang menempuh jenjang S1 di Universitas 

Pendidikan Indonesia program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (2020- sekarang). 

Saat ini penulis aktif berkecimpung organisasi universitas yaitu di UKM LEPPIM, dan DPA 
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MASIH DALAM JARINGAN 

Oleh: Taufik Hidayat 

 

Sepi menjalar di ponselku yang lama menunggu.  

Suara angin dingin menderu, sepertinya membawa  

isi kantong celanaku, nelangsa. Sisa isinya  

tidak dapat gantikan harga lapar yang menyala.  

Perut semakin protes saja, "Ingat asam lambung" 

gumam perutku. "Jam kuliah di dalam ponsel berlaku" jawabku.  

Ada yang lelah menunggu, ada yang komentar mengganggu. 

Ada tenaga ilmu yang siap berbagi candu.  

Dan kuota di cangkir kopiku menguap, ponselku habis 

semangat, padahal isi perutnya baru saja padat.  

Satu jam sesudahnya, barulah surat berita mendarat: 

Kiriman cinta untuk ponselku yang habis kuota.  

Aku masih di rumah kamar, lapar dan gemetar.  

Hujan aku kirimkan ke-whatsapp beberapa teman. 

Untukku, ada yang memberikan jawaban, dan ada 

yang hanya mengirimkan beberapa alasan. 

Sementara, candu yang sampai dari temanku  

tidak lagi seru, karena tenaga ilmu sudah lama berlalu. 

Tinggal mata mencari makna, untuk disimpan  

di kepala, dan sebagian kata dilukis dengan pena.  

Perut masih sepi dari yang mengasihi.  

Agar ia tidak berlanjut kerut: aku balut satu seruput, 

dari secangkir hitam yang semakin surut. Masih dalam 

kalut berkabut, ponselku kembali ngajak diskusi.  

Kini siang semakin terang, malas dilarang datang.  

Biarpun lambung semakin gersang, semangat tidak 

akan menghilang. Perlahan ponsel melanjutkan 

menjahit toga dengan kata yang ia bacakan. 

Dari faham semak tenggelam. 
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Terang akan datang untuk menguatkan, pendidikan 

anak jalanan aku jadikan pusat perhatian.  

Dan kita masih di dalam jaringan, entah sampai kapan. 
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      Namanya Taufik Hidayat, lahir di Kebon Duren, 14 juli 1994. Anak ketujuh dari tujuh 

bersaudara, anak dari pasangan Waris dan Marinem. Taufik terlahir di keluarga yang sangat 

sederhana, ayahnya seorang petani sebelum meninggal dunia, ibunya hanya IRT. 

       Pendidikan SDN Negara Aji Baru tahun 2008, pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan 

mengambil ijazah paket B. Dan di MA AL-MU'AWANAH Lampung Tengah tahun 2014-

2017. Aktif organisasi Pramuka di kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dari tahun 
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SANG TITISAN DI NEGERI ASA 

Oleh: Winda Septiani 

Dekapan itu kini menjadi candu 

Bagi hati yang nestapa merindukan kehangatan 

Senyumnya kini jauh dimata  

Namun kian dekat di angan 

Untaian kata yang keluar dari lisannya 

Sungguh semerbak mengokohkan perjuangan 

Seolah menjadi pelipur lara 

Di tengah keluluhlantahan di negeri rantauan 

Sesungging untaian lirihnya via telepon kala itu 

Nyata-nya mampu mencipta sebuah hembusan lega 

Pertanda bahwa masih ada asa 

Tuk terus menapak tiap butiran lika-liku romansa kehidupan 

Ialah Ibu... sang titisan tuhan untukku 

Bahagianya kini bukan tentang seonggok berlian dariku 

Bukan pula pelayanan lengkap bak istana raja 

Namun bahagianya turut terpadu dalam bingkai bahagiaku  

Di setiap deraian puzzle-puzzle kehidupan yang kau susun atas nama cita 

Dan di setiap deraian langkah yang kau ayunkan atas nama asa 

Ada ukiran doa yang ia lantunkan di tengah kesunyian sepi 

Menembus sebuah dimensi keniscayaan 

Dalam diam ia tak padam  

Dalam gemuruh ia tak rapuh 

Dalam sanubari tak pernah berhenti 

Tuk meraih cita yang tlah menanti 

Meski harap kian nan jauh di sana 

Cita nun tinggi setinggi angkasa 

Dengan semangat dan tekad yang menggebu 

Kan kuraih Cita ku dengan Ridho Ibu 
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Politeknik Negeri Pontianak, mengambil Jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Keuangan. 

Kesibukannya selain kuliah ia juga aktif dalam berbagai Organisasi maupun kegiatan lainnya. 

Ia aktif dalam organisasi Kerohanian sekolah, organisasi Kemahasiswaan kampus, organisasi 

ekstraparlementer, dan juga organisasi kemasyarakatan berbasis karang taruna, dan Remaja 

Masjid di Kubu Raya. Selain itu Ia juga mengajar TPA pada suatu lembaga Dewan Dakwah 

Islamiyah Indonesia Kubu Raya. 
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DIORAMA MIMPI 

Oleh: Yeni Kartikasari 

 

Sebelum menyerah  

diorama mimpi kita seterang guruh 

Apabila orang-orang mengumpat, ribuan cahaya turun  

mengenai setiap kata-kata yang menghunus lewat udara 

lalu kesalahan dan menyalahkan dalam setapak jarak  

memusnahkan impian akan menjadi rudal kawan  

dalam dungunya kehidupan 

Karena kawan serupa lawan 

lawan lebih kejam dari kawan 

Apalagi kawan yang diam-diam menjadi lawan 

 

Di sanalah, diorama mimpi kita semakin terang  

Kita sama berpaling menutup suara-suara dari sesiapa 

Meski kita jadi timpang dan pincang, hawa tinggal hampa 

Apapun pedihnya, selagi mengutuk keraguan adalah memuja perubahan 

Kepercayaan serupa tanda wingit saat kesucian terpilih dalam setiap langkah 

 

Tatkala hujan merambati setiap peluh yang congkak 

Kita korbankan sementara nadi-nadi mimpi 

Pada jalan tanpa ujung 

Pada pencarian tanpa kemenangan 

Pada perjuangan yang kian busuk akan panjang penantian 

Maka sempurnalah kita serupa pemimpi 

Dengan luka lebam di kaki kiri, di tangan kiri, di mata kiri 

Sedang sekujur tubuh kanan telah tersengal mati 

Sebab simbol kebaikan telah terbentur kenyataan 

 

Kita kini termangu dalam peristiwa beku 

Mungkin mengharap dan melepas sama seperti ikhlas 
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Pernah air mata kami mengikat jalinan ucap, di bawah tiang bendera kampus 

Yang berdiri berkarat layaknya kami menahan tegak 

Merdeka menentang kemiskinan 

atas mimpi tak ada mati 

 

Ponorogo, 24 Juli 2021 
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Lomba Baca Puisi Universitas Pekalongan (2021). Nomor handphone 089684464464. Alamat 

Email: yenny.kartieka@gmail.com. 

 

 

  



 

116 
 

HARI-HARI ITU 

Oleh: Yustriana 

 

Teringat di waktu itu  

Ketika aku dipaksa berjalan tanpa pegangan 

 Merangkak sendiri, berdiri dengan berani 

Jalanku tertatih, walau lutut penuh luka perih 

Tak ada yang peduli, mereka hanya berkata ―Ayo lebih jauh lagi!” 

Teringat diwaktu itu 

Disaat raga dan mata begitu lelah, tetapi hati tak boleh lengah 

Otakku terus terngiang, pertanyaan memuakkan 

“Mau jadi apa kamu di masa depan!” 

Teringat di saat itu 

Caci, maki, jadi nyanyian setiap hari 

Hinaan, kucilan terdengar di setiap jalan 

Keringat sudah menjadi teman, 

Tangis tak usah dipertanyakkan 

Dulu 

Makanku tak senikmat hari ini 

Minumanku tak hangat seperti saat ini 

Pikiranku bercabang, terus memikirkan segala tuntutan. 

Tetapi kini,  

Tak ada lagi cerita sedih itu 

Terbayar lunas dari hasilku. 

Sekali lagi, kini! 

Tidak ada lagi masa-masa kala itu,  

Karena aku, aku berhasil menggapai impianku. 
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Nama    : Yustriana 
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dengan mengikuti UKM Kepenulisan. Saat ini menulis puisi, menulis cerpen, sajak, dan puisi 

itulah yang sedang ditekuni. Jika ingin berkenalan lebih jauh follow saja akun instagramnya 

@yustrnaa dan laman Facebook Yustriana  
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CERPEN 
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TAHLILAN 

Oleh: Avif Nur Aida Aulia 

 

Surat Yaasiin terdengar lamat-lamat dari mulut Ibu. Padahal seingatku, Ibu adalah tipe 

orang yang bacaannya nyaring saat mengaji. Duduk berseberangan dengan Ibuk membuatku 

leluasa memperhatikannya. Mataku bolak-balik antara buku Yaasiin dan Ibu. Duduk tegap 

pasti membuat tubuh tuanya capek. Mestinya ia bersandar saja ke tembok di belakangnya. 

Namun ia tak kunjung melakukannya, seteliti apa pun aku memantau. Mungkinkah ia 

khawatir kalau cat tembok rumah kami yang sudah mengelupas itu menempel ke punggung 

bajunya? Mungkinkah ia mengkhawatirkan hal semacam itu, sambil khusyuk membaca 

Yaasiin untuk Bapak? 

Enam hari usai kematian Bapak, tetangga yang hadir untuk tahlilan tak sebanyak hari-

hari sebelumnya. Buku Yaasiin yang dipinjam dari masjid tersisa banyak di sudut ruang tamu. 

Aku tidak kecewa, selama segelintir orang yang hadir sungguh-sungguh mendoakan Bapak. 

Karena rasa-rasanya ... aku tak pantas mendoakannya. Malam itu masih saja ada tetangga 

yang pangling melihatku. Pemuda yang tiga tahun lalu meninggalkan kampung ini untuk 

kuliah, kini pulang saat Bapaknya sudah tidak ada. Sang bapak menghabiskan hidupnya untuk 

bekerja di sawah hingga kulitnya terbakar sinar matahari, sementara anaknya kuliah di kota, 

tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan apa-apa. Kira-kira itulah yang mereka 

pikirkan. Aku yakin, biasanya mereka tak pernah mengingatku. Kepulanganku setelah tiga 

tahun seketika menjadikan mereka panitia ajang penghargaan, di mana aku adalah pemenang 

tunggal dari banyak nominasi: Anak Terdurhaka, Anak Terlupa Diri, Anak Tertega, dan lain-

lain. 

Tiga tahun lalu, aku pergi dari kampung ini karena mimpiku dan mimpi Bapak jauh 

berbeda. Bapak adalah orang yang kelewat sederhana. Saban pagi ia berangkat ke sawah, 

memakai kaus partai dari pemilu tahun 2014. Ia bukan simpatisan apalagi anggota partai itu, 

tapi kausnya menjadi dresscode wajib saat bekerja. Tidak ada alasan heroik. Ia hanya 

mengkhususkan kaus itu untuk kotor-kotoran di sawah. Sebagaimana warga kampung yang 

lain, Bapak punya sedikit lahan sawah peninggalan orang tuanya. Sepetak sawah itu 

menanamkan kepercayaan diri yang berlebihan pada diri Bapak, sehingga ia bermimpi 

menjadi petani besar. Meski begitu, Bapak tetaplah orang kampung yang sudah puas hanya 
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dengan membawa pulang hasil tani yang tak seberapa. Sifat Bapak yang gampang puas itu, 

tanpa ia sadari membuat keluarga kami serba kekurangan. 

Tak kunjung berhasil, Bapak pun berusaha menitipkan mimpinya menjadi petani besar 

kepada aku, anak semata wayangnya. Dengan tegas, aku menolak dititipi mimpi itu. Aku 

tidak mau seperti Bapak. Aku punya mimpi yang jauh lebih besar dan lebih meyakinkan. 

Mimpi yang tak akan dimengerti oleh orang-orang kampung. Mimpi yang hanya bisa 

dijemput jika aku bergelar sarjana. Bapak tentu saja tidak mendukung mimpiku. Lebih 

tepatnya ia tak punya cukup uang untuk itu. Lalu untuk menjaga harga dirinya, ia bilang 

bahwa kuliah hanya buang-buang waktu. 

Dengan tekad mengalahkan Bapak, aku menyelesaikan SMA-ku dengan baik, lebih baik 

dari anak-anak lain di kampung ini. Bapak memujiku ketika tahu bahwa aku menjadi lulusan 

terbaik di sekolah, tetapi mencelaku ketika tahu bahwa aku bolak-balik ke Kantor Kepala 

Desa untuk mengurus surat keterangan tidak mampu demi beasiswa. Lagi-lagi, Bapak 

menjaga harga dirinya dengan menyangkal bahwa kami ini miskin. Tanpa menggubris Bapak, 

aku pergi dari kampung ini begitu salah satu universitas menerimaku. Sejak itu, aku 

berencana untuk tidak pulang ke rumah sampai lulus kuliah dan mendapat pekerjaan mapan. 

Rencana itu ternyata harus kulanggar karena Bapak tiba-tiba meninggal. Begitulah sampai 

aku akhirnya tiba di kampung ini, sehari setelah kematian Bapak, meninggalkan garapan 

skripsiku yang sedikit lagi jadi. 

Begitu tahlilan selesai, dua orang segera menghampiri Ibu. Aku ingat, mereka adalah 

Pak Wakri dan Pak Mus, kawan-kawan Bapak sesama petani. Melihat mereka tampak serius, 

aku pun mendekat. Pak Wakri menyodorkan sebuah kertas dengan beberapa tanda tangan di 

atasnya. Sejenak kemudian aku tahu duduk persoalannya. Kawan-kawan Bapak sedang 

membuat petisi untuk menolak jual-beli lahan di kampung ini. Karena Bapak keburu 

meninggal, mereka pun meminta Ibuk atau aku yang menandatangani petisi itu. 

―Saya ndak ngerti beginian, lho, Pak,‖ kata Ibu. 

―Tapi sampeyan tau, kan, Yu, kalau almarhum sayang sama lahannya? Yo pasti dia 

ndak mau njual, to?‖ ujar Pak Wakri. 

―Yo, memang ....‖ Ibuk memandangku sebentar, lalu mengambil pulpen yang disiapkan 

dan bermaksud menandatangani petisi itu. Namun, aku segera menghentikan Ibuk. 

―Kalau kami nggak tanda tangan, kenapa, Pak?‖ tanyaku. 
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―Waduh, memangnya kenapa, Dik? Petisi ini, kan, bentuk solidaritas petani di sini ... 

biar orang-orang kota itu berhenti maksa kita buat njual, Dik,‖ terang Pak Wakri. 

―Iya, tapi keputusan jual atau nggak itu tergantung masing-masing keluarga, to? Saya, 

sih, berpikiran sebaiknya lahan Bapak saya itu dijual saja, toh selama ini nggak 

menghasilkan,‖ 

Ibuk, Pak Wakri, dan Pak Mus saling melempar pandangan. 

―Kalau begitu ... sama saja mengkhianati petani yang lain, Dik,‖ Pak Mus angkat bicara. 

―Loh … Kalau begitu apa bedanya, Pak, orang-orang kota itu memaksa Bapak-Bapak 

sekalian untuk menjual lahan, dan Bapak-Bapak sekalian memaksa saya untuk tanda tangan 

petisi?‖ 

Ibuk memegang lututku, mengisyaratkan agar aku menahan diri atau apalah, tapi aku tidak 

peduli. 

―Begini, Pak. Soal Bapak saya yang sayang sama lahannya, itu memang benar. Tapi 

saya kenal Bapak saya. Selama ini, dibanding menyejahterakan, lahan itu justru banyak 

menyusahkan kami.‖ lanjutku. 

Pak Wakri geram, ―Kalau soal kenal-mengenal, bukannya kami yang lebih kenal Bapakmu? 

Kami berjuang sama Bapakmu dari nol, dari kamu belum lahir. Waktu kamu kuliah di kota 

dan ndak pernah pulang, kami selalu ada di samping Bapakmu. Sampai Bapakmu meninggal 

... kami yang memandikan dan menyolati. Bukannya kami yang lebih kenal Bapakmu?‖ 

Kini giliran Pak Mus yang memegang lutut Pak Wakri. 

Pak Wakri dan Pak Mus membuatku merasa tolol. Malam itu, mereka pergi dari 

rumahku tanpa mendapatkan tanda tangan karena Ibu bilang dirinya akan berdiskusi 

denganku dulu. Apa yang disebut ‗diskusi‘ itu sejatinya adalah proses cuci otak. Setelah Pak 

Wakri dan Pak Mus pergi, Ibuk berusaha meyakinkanku bahwa lahan Bapak memang 

sebaiknya dipertahankan. Aku sendiri heran, bukankah biasanya Ibu selalu berada di pihakku? 

Bahkan ketika aku memutuskan untuk kuliah, Ibu mendukungku dan melawan Bapak. Lahan 

tidak berguna itu ... bukankah lebih baik dijual dengan harga yang bagus? Ibu bisa menikmati 

hari tua dengan uang itu, sembari menerima uang hasil kerjaku di kota, atau sekalian saja 

tinggalkan kampung terbelakang ini dan ikut ke kota bersamaku. Bukankah dengan begitu, 

masa depan kami akan lebih baik? 

―Kita ini serba kekurangan karena cuma tani, Bu!‖ kataku. 
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―Memang kekurangan apa yang kamu rasakan? Ibu dan Bapakmu ndak pernah merasa 

kekurangan. Kamu merasa gitu karena yang kamu lihat selalu orang-orang di atasmu. 

Serakah, Le,‖ Ibuk tampak mau menangis. 

Aku diam. Kami berdua duduk di sudut ruang tamu, ditemani lalat-lalat yang hinggap di 

pisang goreng sisa tahlilan. Tangan Ibu sibuk mengusir lalat sekaligus mengusap air matanya 

yang keluar. Aku sayang Ibuku. Sejenak kemudian kusadari bahwa selama tiga tahun ini, ia 

selalu berusaha menghubungkanku dengan Bapak. Tiap kali ku telepon, ia selalu 

mengabarkan tentang Bapak meski aku tak pernah bertanya. Dari Ibu aku tahu bahwa Bapak 

selalu membangga-banggakan aku di hadapan kawan-kawannya. Meski aku tidak ada di 

rumah, tampaknya Bapak masih berusaha keras menjaga harga dirinya. Awalnya aku 

membenci kemunafikan Bapak. Akan tetapi malam ini, rasa benciku jadi bubar dan tak jelas 

arahnya ke mana. Sekecewa apapun Bapak padaku, ia tetap melindungiku di hadapan orang-

orang. Mungkinkah jauh dalam lubuk hatinya, ia mendoakan mimpiku terwujud? 

Ibu berdiri sambil membawa pisang goreng sisa ke dapur. Aku yakin Ibu akan 

menyimpannya untuk digoreng lagi besok pagi. Sudah jadi kebiasaan Bapak, makan pisang 

goreng tiap pagi. Aku teringat ucapan Pak Wakri. Bahkan di saat-saat terakhir Bapak pun, aku 

tak ada di sampingnya. Perlombaanku dengan Bapak berakhir tanpa kejelasan. Padahal 

selama tiga tahun ini, aku selalu membayangkan betapa malunya Bapak jika aku pulang ke 

rumah dalam kondisi sukses. Aku sangat menanti-nantikan momen kemenanganku itu, dan 

Bapak harus melihatnya. Akan tetapi malam ini aku ragu, apa artinya kemenangan yang tak 

tahu malu seperti itu? Minggu depan aku sudah harus meninggalkan kampung ini lagi; 

kembali ke kampus untuk bimbingan. Skripsiku itu setidaknya harus selesai, bukan untuk 

mempermalukan Bapak, tapi untuk membuatnya bangga. 

Ibu kembali ke ruang tamu untuk mengumpulkan piring-piring kosong. Aku bangkit 

dan membantunya. ―Besok ... Pak Wakri sama Pak Mus ikut tahlilan lagi, kan? Kita 

tandatangani besok,‖ kataku pada Ibu. 
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GADIS HUJAN 

Oleh: Widia Lestari 

2020 

Ballroom dengan luas 10 x 5 meter ini telah terisi oleh  peserta yang bersiap untuk 

mengikuti lomba deklarasi puisi memperingati  Bulan Bahasa dan Sastra di Oktober ini. 

Ruangan yang memiliki suhu 20 derajat celsius ini tak dihiasi terlalu banyak dekorasi yang 

mewah. Berlatar dinding warna krem yang memiliki motif relief bunga berwarna coklat dan 

beberapa lukisan abstrak yang menggantung, menambah keanggunan ballroom ini. Saat ini 

sunyi, hanya ditemani sorot lampu temaram berwarna jingga menambah kekhidmatan para 

peserta mendengarkan syair-syair yang alunannya merasuk ke dalam sukma. Aku pun berada 

di sini, bukan sebagai peserta. Melainkan dewan juri.  

Aku membaca daftar peserta yang lolos ke babak final. Jemariku berhenti menunjuk 

nama peserta yang ada di selembar kertas itu. Seketika, jantungku berdetak kencang. Aku 

tertegun melihat nama yang sudah lama tak kudengar. Reina. Dialah Reina. 

*** 

2012 

Sepanjang perjalanan menuju salah satu desa yang terletak di daerah tertinggal 

Indonesia, tak henti-hentinya aku menatap kanan-kiri lintasan. Pohon-pohon kelapa sawit 

masih asri berdiri dengan kokoh, menjadi pemandangan sepanjang dua kilometer ke belakang. 

Sekarang berganti, pohon-pohon coklat dengan buah berwarna hijau-kecoklatannya yang 

datang menyapa, memanjakan mata minusku. Padahal ini bukan kali pertamanya aku pergi ke 

sini, tapi aku selalu takjub melihatnya.  

Aku sudah terbiasa melakukan perjalanan dua puluh kilometer bolak-balik dari kota ke 

desa untuk mengajar di Sekolah Kehidupan. Mengajarkan anak-anak yang memiliki minat 

tinggi untuk mempelajari kehidupan.  

―Hei! Itu Bu Nadine!!‖ teriak anak berambut keriting dan hidung mancung begitu melihatku 

melepas helm. Dialah Pascal, muridku yang hobinya bercerita. 

―Bu Nadine!!‖  

Sekarang, hampir semuanya berteriak dan berlari berhamburan ke arahku.  

―Ho-ho, baiklah anak-anak. Saat ini bukankah harusnya kita mendengarkan cerita dari teman-

teman yang ada di sini?‖ 

Pascal paling girang melompat, ―Betul! Aku mau jadi yang pertama!‖ 
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Aku mengangguk, mempersilahkan Pascal berdiri dan mengekspresikan dirinya untuk 

bercerita. Ia bercerita tentang serigala dan ular. 

Semua memberi tepuk tangan yang meriah begitu Pascal selesai bercerita. 

Selanjutnya, aku menunjuk perempuan yang paling pendiam untuk tampil di depan kelas. 

Perempuan yang memiliki manik mata berwarna coklat terang, yang sorot matanya selalu tak 

bisa kutebak. Tatapan teduh sekaligus memilukan lahir berbarengan. Dialah Reina.  

―Gadis itu bernama Hujan. Orang tuanya menamakan demikian. Hujan. Tapi sungguh, Hujan 

membenci hujan. Karena saat hujan datang, digembok pintu rumah untuk pergi menuntut 

ilmu. Dipaksa ikut bekerja dengan alasan di sana bisa makan enak. Tapi, turunnya hujan 

membisukan jeritan Hujan. Ia tak didengar meski langit jingga telah menyapa, rintihannya 

seolah terbawa terbang. Ke angkasa.‖ 

Mataku terpana. Begitupun dengan teman sepermainan Reina yang tak mengerti 

dengan diksinya. Reina selalu membuat orang terkejut, itulah pesona tambahannya. Tapi 

sebagai lulusan sastra, tentu saja aku mengenal betul makna yang hendak ia sampaikan 

kepada khalayak. Agar ada yang mendengar jeritan Hujan. 

―Aku tidak paham Kak Reina berbicara apa,‖ keluh Pascal. 

Deriza ikut menimpali, ―Kak Reina, bisakah kakak tidak dulu menjadi cerdas dalam 

berbicara?‖ 

―Ada apa Ceril?‖ tanyaku begitu menangkap Ceril—anak usia 8 tahun, tengah garuk-garuk 

kepala yang tak gatal.  

―Ceril bingung. Bagaimana cara hujan menjerit?‖  

Aku dan Reina reflek tertawa lepas. Diikuti cengiran dari anak yang lainnya.  

Kelas selesai setelah semuanya usai bercerita dan saling memberi komentar. Murid-

muridku langsung bergegas menuruni saung dan lari berhamburan menjajaki tanah merah 

menuju rumahnya. Menyisakan Reina yang masih memandang ke arah langit di siang hari. 

Aku duduk di sampingnya. 

―Mengapa kamu begitu takut dengan hujan, Rein?‖ tanyaku.  

Reina memandang teduh ke arahku, ―Bu Nadine, Rein ingin sekali bisa belajar dan 

melanjutkan sekolah ke kota.‖ 

―Tentu saja kamu bisa, Reina.‖ 

Reina tersenyum miris. ―Bukan begitu, Bu Nadine. Sungguh luar biasa jika di masa depan aku 

akan bisa menjadi seorang yang hebat, menjadi penyair andal.‖ 



 

126 
 

―Aku akan mendukungmu, Rein.‖ 

Ia mulai beringsut dari tempat duduknya dan memakai sandal capit. Siap untuk pulang juga. 

Namun, seperti kebiasaanku sebelum-sebelumnya, aku mengikuti langkah Reina. 

Bercengkrama sejenak dan mengantarkannya pulang.   

 Langkahnya terhenti sejenak. Aku menatap kembali manik mata Reina. Air mata 

yang menggenang di pelupuk matanya yang siap terjun kapan saja.  

―Tapi, apakah Bu Nadine tahu bahwa aku telah berpasrah pada hidup ini? Semuanya tampak 

tidak adil, Bu…‖ suaranya melemah.  

Baru kali ini Reina mengeluarkan apa yang menjadi bebannya. Ayahnya menentang 

dengan keras ketika Reina pergi untuk belajar. Bagi ayahnya, belajar adalah suatu kesia-siaan. 

Alih-alih jadi orang yang terpelajar, ayahnya lebih berharap Reina menjadi pelayan yang baik 

bagi majikannya.   

―Bagaimana dengan ibumu, Rein?‖ 

Reina menggeleng. ―Ibuku hanya menjadi orang lemah jika berhadapan dengan Bapak, Bu. 

Bapak sering menyiksa Ibu.‖ Terangnya tanpa memperpanjang percakapan. 

Tak terasa, rumah gubuk berukuran 25 meter persegi telah nampak di hadapan kami. 

Reina menggantungkan ceritanya, pamit diri untuk pulang ke rumah. Baru selangkah 

meninggalkan rumah Reina, kakiku terhenti. 

―Sudah berapa kali bapak bilang untuk tidak ke sekolah, ha? Sudah berapa kali bapak bilang 

luangkan waktu kamu untuk menemui majikan bapak, ha?‖ 

Bats. Suara benda memecut tubuh terdengar jelas di gendang telingaku. Saat hendak 

berbalik, pintu rumah Reina sudah ditutup dengan kasar.  

Tanpa kusadari, ternyata itulah hari terakhirku bertemu Reina. Setelahnya ia tak 

pernah masuk sekolah. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat untukku.  

Untuk: Bu Nadine 

Dari: Reina 

Pada akhirnya aku memilih untuk tidak menyerah pada kehidupan ini, Bu Nadine. aku 

pergi—bercampur dengan debu di jalanan, menyatu dengan bising motor-mobil yang terus 

berirama. Aku belum menentukan, di antara relief-relief yang ada di bumi ini, mana tempat 

terbaik bagi kaki yang akan berpijak. Entah akan berapa langit jingga yang akan kulalui, tapi 

mimpiku—aku ingin mengangkasakannya. Reina pergi bukan untuk menghilang, tapi 

menjemput asa. 
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*** 

2020 

Peserta terakhir atas nama Reina Angkasa mulai memasuki panggung, ia 

membungkukkan badannya sembilan puluh derajat sebagai tanda hormat. Hening. Sebelum 

akhirnya tiga kata dalam judul ia bacakan. 

―Gadis Hujan karya Nadine Aksara.‖ Suaranya begitu tegas dan lembut, sorot matanya teduh 

menatapku. Ia membacakan puisiku dengan suara yang mampu menghanyutkan emosi yang 

lain. 

Ada yang hilang untuk meniadakan, ketika hujan menjatuh bebaskan dirinya. Ada yang 

datang untuk merelakan, ketika hujan membuat partitur nadanya. Ada yang hilang, ada yang 

datang. Ada yang meniadakan, ada yang merelakan. Ia tidak berpusing dipilihan situ-situ 

saja. Ia datang. Dan tak pernah hilang. 

Begitu selesai melakukan penjurian, aku bergegas keluar. Aku tahu ini tidak etis untuk 

bertemu peserta lomba, tapi masa bodoh. Toh, penilaian sudah kuberikan pada panitia. 

―Reina!‖ aku setengah berteriak memanggil namanya. Ia tak menoleh, hanya berhenti. 

Aku menghampiri. ―Betapa sulit mencari jejakmu. Di antara ribuan relief yang ada, di mana 

kau berpijak?‖ 

Reina tetap diam. 

―Kamu tahu satu hal yang amat kusesali? Tidak memaksa menggedor pintu ketika kali 

pertama aku mendengar amarah bapakmu. Reina, jika sampai saat ini keadaan masih terasa 

memberatkan, aku ingin memberitahu bahwa aku akan di sampingmu.‖ 

Matanya menatapku, mulai berair. 

―Reina, di manapun kamu berada, tolong percaya satu hal. Akan selalu ada yang 

mendukungmu.‖ 

Reina hambur memelukku, ―Bu Nadine …  Reina rindu,‖ 

Begitu banyak pertanyaan yang ingin kulontarkan pada Reina. Namun, aku memilih 

diam saat Reina memelukku. Setidaknya ia kembali, menjadi sosok penyair yang hebat. 

Setidaknya, aku kembali melihat sorot mata nan teduhnya. 
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IK HOU VAN JE 

Oleh: Indigirka Agung Wulandari 

 

Arnold, sosok laki-laki bermata biru dan tampan duduk dengan santainya. Wajahnya yang 

mirip Reece Biby dari Band New Hope Cl*b, membuatnya kerap dilirik oleh beberapa 

pengunjung kafe. Lelaki kulit putih berkebangsaan Belanda itu memelototi layar laptop. 

Sesekali ia menekan kacamata kotaknya, sesekali mengacak rambut blondenya, hingga 

penampilan yang semula menawan berubah acak-adul tepat di depan Santika. 

Santika adalah gadis yang menemani Arnold. Ia memberikan sebuah mug berisi 'wedhang 

jahe' pada laki-laki ramah yang dikenalnya sejak berada di semester 1 perkuliahan S2 Hanze 

University of Applied Sciences. Sebuah universitas ternama di kota Groningen, Belanda. 

―Wat is dit?‖ ucap Arnold berbahasa Belanda sembari menyentuh gelas mug yang hangat. 

Ia menanyakan minuman apa ini. Kulit putih Arnold yang menerima cangkir minuman itu, 

tampak kontras dengan warna kulit sawo matang milik Santika. 

"Minuman jahe yang hangat, ini akan membantu tubuhmu jadi lebih segar," balas Santika 

memberi pengertian dalam bahasa Belanda. Santika berkata dengan alis naik berusaha 

meyakinkan Arnold. 

Arnold yang tersenyum manis segera meminumnya sambil memandang Santika. Ketika 

minuman itu melewati tenggorokannya dengan hangat, ia bergumam, "Dit drankje is pittig! 

(Ahh.. Minuman ini pedas)." Arnold berseru sambil membuka mulutnya, supaya rasa pedas 

dari minuman itu segera menguap. 

Santika yang merupakan orang Indonesia dan sering meminum wedhang jahe, hanya 

tertawa kecil saja. Walaupun kepedasan, Arnold mau saja minum sampai habis. 

Arnold dan Santika tengah berada di sebuah Kafe ―Nusantara‖ kepunyaan paman Santika. 

Mereka sedang menghabiskan waktu untuk sebuah proyek jurnalistik berdua. Mereka 

ditugaskan untuk menulis sebuah kisah cinta sepanjang masa di negeri Belanda. 

"Zullen we Romeo en Julia schrijven? (Apa kita akan menulis Romeo and Juliet?)" kata 

Arnold meletakkan kepalanya di meja. Ia lelah memikirkan ide-ide lain. Ia sudah  mencarinya 

sepanjang siang. 

Sementara itu, Santika sedang mengingat alkisah Belanda, dongeng William dan Irene 

yang menemukan cincin di dalam mulut ikan, hanya itu yang terngiang di otaknya. 
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"Kita butuh kisah yang nyata," sahut Arnold yang perlahan merebahkan kembali 

kepalanya ke meja. 

"Ga je niet naar het huis van vader Will? (apa kau tidak ke rumah bapak Will?)," tukas 

Paman Santika, berusaha memberi saran. Barista bertubuh besar, berkumis, dan memiliki 

rambut tebal di sekitar wajahnya itu merupakan orang yang paling banyak memberi wejangan 

pada Santika selama hampir 2 tahun ia tinggal di tanah Belanda. 

"Kenapa Paman, apakah Pak Will tetangga kita sakit?" 

"Niet daarom (Bukan. Bukan karena itu).‖ Paman menjelaskannya dalam bahasa Belanda, 

―Pak Will memiliki ayah yang sudah tua, ayahnya pernah tinggal di Indonesia selama 

beberapa tahun dan mengalami sebuah kisah cinta yang tak terlupakan puluhan tahun yang 

lalu. Tanyakan saja padanya, ia tak segan bercerita pada siapa saja." 

"Ik ben het eens (Oh ya, aku setuju! Akan sangat bagus kalau segera ke sana!)," sahut 

Arnold kegirangan. Arnold dan Santika menjawab secara berbarengan, kemudian saling 

tertawa. 

―Sudah berapa lama aku di sini?‖ tanya Arnold yang terdengar, ―hoe laat is het nu?" 

Arnold menoleh pada jam di pergelangan tangannya. Pukul 4 PM. Ia terburu-buru merapikan 

seluruh barang ke dalam tasnya. Ia lupa ada janji mengantar ibunya berbelanja sore ini. Ia 

juga meminta pada Santika untuk mengobrol lewat chat tentang kapan dan di mana lokasi 

mereka akan berjumpa besok.  

“Tot morgen! (Sampai jumpa besok!)" kata Santika ketika Arnold berjalan mendekati 

pintu keluar. 

Santika mencatat barang bawaan mereka untuk memulai wawancara besok. ―Pastinya, 

membawa notes, pulpen, alat perekam, dan buah tangan untuk Pak Will dan ayahnya,‖ 

gumam Santika. Paman mendekat untuk melihat apa yang Santika tulis. 

"Oh satu perlengkapan yang kurang, Santika." Paman mengimbuhi. Santika menoleh. 

"Jangan lupa untuk menyertakan pacarmu, si Arnold ke dalam list!" timpal Paman sambil 

terkekeh bahagia. 

"Paman!" Santika malah melempar tisu yang ada di dekatnya ke arah Paman yang jahil. Ia 

malu. Paman secara terang-terangan menjodohkannya dengan Arnold. Sekilas, Santika 

menoleh ke arah pintu, hatinya mau meledak jika Arnold mendengar mereka. Santika bisa 

bernafas lega mengetahui Arnold sudah keluar duluan. 



 

131 
 

Di sisi lain, Arnold yang berada di depan pintu dan hendak menjauh, spontan terdiam 

untuk menyimak pembicaraan, seharusnya dia tidak paham dengan bahasa Indonesia, tetapi 

mengapa ia ikut tersipu malu mendengarnya? 

*** 

Kakek Danielle, ayah dari Pak Willson sepanjang hari duduk di ranjang, kali ini 

menampakkan raut wajah yang sangat senang melihat dua anak muda berkunjung ke 

rumahnya. Kakek Danielle melambai pelan ke arah mereka supaya mendekat. 

―Persis,‖ katanya. Sejak pertama kali kedua anak itu muncul dari pintu, Kakek Danielle 

mengamati mereka berdua. Perempuan Asia dengan alis yang hitam bijaksana dan laki-laki 

Eropa yang senyumnya makin mengembang saja sejak detak jantungnya menghangat di 

sekitar keberadaan Santika. Arnold dan Santika yang menghampiri Kakek Danielle, bertanya 

balik, ―Apa yang persis, Kek?‖ 

―Kalian berdua persis dengan kisahku dulu.‖ Arnold dan Santika lantas saling beradu 

pandang. 

*** 

Rambutnya berwarna hitam, berkilau elegan. Dengan rambut panjang itu, ia 

menggulungnya rapi. Ada sebuah bandana yang mengikat rambutnya. Kulitnya agak cokelat 

dan ia memiliki mata hitam dengan keberanian yang mendalam. Anak perempuan suku Jawa 

itu sedang mengintip para pedagang yang sedang berdiskusi dengan orang asing. Ia sendiri 

tanpa sadar diikuti oleh Danielle Van Haver, anak dari keturunan Belanda yang sering 

bermain di dekat rumahnya. 

Wilujeng, nama perempuan itu, berusaha mendengarkan percakapan yang berlangsung. 

Antara kedua pihak itu terlontar, “Wij brengen deze kruiden naar Europa‖. Mata pedagang 

yang gesit menangkap pergerakan misterius dari gentong besar yang mengintai mereka. Ya, 

Wilujeng sedang bersembunyi dalam sebuah gentong. 

―Siapa di sana?‖ selidik para pedagang. 

Danielle yang cuek, langsung saja keluar dari tempat persembunyian. ―Aku sedang 

bermain petak umpet di sini,‖ kilahnya enteng. ―Bapak dan broer (abang) mau berdagang ke 

mana?‖ Danielle bertanya balik. Mengetahui Danielle adalah anak berusia 14 tahun, anak dari 

Tuan Haver utusan terhormat dari Belanda, pedagang dan pekerja asing itu tiba-tiba melunak. 

―Kami akan ke Gresik-poort (pelabuhan Gresik).” 

Wilujeng kaget mengetahui Danielle tiba-tiba berada di sisinya lagi. 
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―Kau mencari apa Wilujeng?‖ Danielle bertanya balik. 

―Aku mencari Perampok yang mencuri semua karung rempah-rempah kami di lumbung!‖ 

Wilujeng merupakan putri dari petani rempah-rempah yang kaya raya dan ayah Daniel adalah 

mitra bisnis dari ayah Wilujeng. 

―Bagaimana caramu memastikan siapa komplotan perampok itu?‖ 

―Malam itu, saat aku mengintip para perampok, aku melihat tanda tato kemudi kapal layar 

di pergelangan tangan mereka.‖ 

*** 

Kemarin Danielle makan di rumah Wilujeng dengan menu  soto ayam yang dimasak 

sendiri oleh Wilujeng. Daniel sangat suka. Ia menikmati cita rasa makanan nusantara yang 

menghadirkan berbagai bumbu rempah. Ketika menyantapnya, terasa perbedaan jauh pada 

lidahnya yang selalu mengunyah roti dan keju. 

Danielle sarapan pagi di rumah. Ia sebenarnya terburu-buru untuk menyelidiki sesuatu 

bersama Wilujeng, tapi ia tidak boleh keluar rumah jika belum sarapan. Tiba-tiba Tuan Haver, 

ayah Danielle menerima panggilan telepon dari atasannya di Belanda. Bos tersebut tidak puas 

dengan harga pengiriman rempah-rempah dari Tuan Haver. Sang Bos menginginkan Tuan 

Haver membeli murah hasil panen petani rempah-rempah di Java, tetapi ayah Danielle tetap 

bersikeras, membeli rempah-rempah sesuai harga yang disepakati dengan petani. Bahwa 

ladang berlian bernama ‗rempah-rempah nusantara‘ itu patut memiliki harga tinggi yang 

sesuai kualitas. 

Sang Bos geram pada Tuan Haver. Tak berselang lama, orang suruhan si Bos yang sudah 

mengawasi sejak tadi, mendatangi Tuan Haver. Ia memberikan sebuah surat yang harus 

ditandatangani sekarang juga. Pria kurus dengan wajah berengs*k yang menyodorkan secarik 

kertas ‗tamat‘ itu ialah Jack. Lengan kemeja pria itu yang terbuka, membuat Danielle 

terbelalak. Tato kemudi kapal, seperti yang diceritakan Wilujeng. 

Danielle tak bisa berbuat apa-apa. Sang Bos memutus biaya dan izin domisili keluarga 

Danielle di Java secara sepihak, melalui surat yang pagi ini sampai di meja sarapan ayah 

Danielle. Nyonya Haver yang mengetahui hal tersebut hanya bisa menangis. 

*** 

Danielle dan keluarganya, naik ke kapal, mereka akan ke Eropa. Sebelum kapal selesai 

menarik jangkar, Danielle berteriak pada Wilujeng yang berada di garis pantai. "IK HOU 

VAN JE* !!" 
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Wilujeng hanya melambai dan tersenyum, padahal sejak tadi berurai air mata. Mutiara-

mutiara bening yang jatuh dari matanya membasahi selendang dan bajunya. Mungkin bukan 

sekarang, mungkin suatu saat nanti, Wilujeng akan mengerti apa yang Danielle katakan saat 

itu. 

Hingga dewasa, Danielle selalu berkirim surat dengan Wilujeng. Ia sering membahas 

tentang pulau Java kepada teman-teman Belandanya. Di mana ia bilang, setelah melintasi 

jalur rempah-rempah di Selat Malaka, Banten, dan Tidore. Mereka harus singgah di Jawa. 

Sebuah surga dunia. Pulau yang tak pernah kedinginan oleh selimut es, ataupun tak pernah 

kekeringan di musim panas. Sebuah pulau dengan air melimpah dan makanan citarasa terenak 

yang membuatmu tak berhenti makan. 

*** 

Sangat cantik dan mempesona, baik dirinya atau tanah kelahirannya. Kakek tak pernah 

lupa dengan wajah gadis Jawa itu. Bahkan untuk mengingatnya, setiap hari Minggu, Kakek 

akan makan soto kesukaannya. Sayangnya, hari ini Mrs. Maryam yang merawat Kakek 

sedang mengambil cuti, sehingga tidak ada yang memasak soto. Sontak, Santika menawarkan 

diri meminjam dapur Pak Will untuk memasak. 

―Aku akan menunggu masakan soto sambil meluruskan punggungku. Bisakah kau 

menceritakan padaku, tentang kisahmu, anak muda?‖ Kakek Will meminta Arnold untuk 

duduk di kursi menemaninya. 

*** 

Beberapa hari berlalu saat kisah itu dimuat di koran universitas, Kakek Danielle 

berpulang dengan tenang. Ia setelah menyelesaikan seluruh cerita hidupnya yang menawan. 

Sementara itu, Arnold dan Santika tampak menyusuri pantai Gresik yang berpasir putih dan 

ombaknya tenang. Di bawah sinar matahari yang terik, mereka saling menatap. 

―Aku cinta kamu,‖ kata Arnold pada Santika. Ia fasih mengucapkannya dalam bahasa 

Indonesia. Ia sengaja menemani Santika pulang ke Indonesia untuk menemui keluarganya. 

Santika mengangguk singkat sambil tersenyum sangat manis. 

 

*Ik hou van je = aku sayang kamu 

RAMPUNG
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ADDICTION 

Oleh: Shilvi Khusna Dilla Agatha 

 

 Pagi itu dengan nafas terengah, Elora bangun dari tidurnya. Suara-suara berisik yang 

ada di kepalanya sangat membuatnya takut. Mimpi buruk itu selalu datang. Menghantuinya 

selama hampir satu tahun belakangan. Tangannya terulur mengambil gelas di meja sebelah 

ranjang, meminum hingga air tandas. Mata lentiknya kemudian melihat penangkap cahaya 

berbentuk kupu-kupu di dekat jendela kamar. Pikirannya melayang pada perdebatan kecil 

beberapa hari lalu dengan Floren, saat gadis itu berkunjung.  

 “Mau sampai kapan? Kau tak bisa terus menyalahkan diri atas sesuatu yang sudah 

terjadi di luar kendali manusia. Nggak capek?” tanya Floren lelah. 

 “Kau tak mengerti, Flo!” jawabnya dengan nada tinggi. 

 “Bagaimana mana yang tak kumengerti, El?! Kau saja yang terus denial!” balas 

Floren dengan nada sama tingginya. 

 “Hanya berdiam seperti tidak akan membuatmu mencapai mimpi.” 

 Setelah mengucapkan hal itu Floren pergi. Meninggalkan Elora dengan air mata 

tertahan. 

 Elora menutup mata, mencoba menghilangkan ingatan itu. Tapi tidak bisa. Sudah 

menjadi kebiasaan jika Floren mengajaknya bertengkar membahas masalah yang sama. 

Namun, entah mengapa percakapan hari itu terus mempengaruhinya. Tangannya skeptis 

meraih ponsel yang ada di balik bantal. Elora tersenyum tipis saat sambungan berhasil 

terhubung.  

***  

 Elora meneliti kembali tampilannya di kaca berbentuk bulat dekat halte. Lama tidak 

bertemu banyak orang membuatnya sedikit kehilangan kepercayaan diri. Tiga menit 

kemudian bis yang ditunggu datang. Elora masuk ke dalam bis paling terakhir. Gadis itu 

belum terbiasa naik kendaraan umum dengan menggunakan dua tongkat. Mengingat dia tak 

pernah keluar apartemen selama satu tahun ini, kecuali ke dokter untuk mengontrol kakinya. 

Itupun selalu diantar Floren atau sopir gadis itu, sehingga hal merepotkan ini tak pernah 

dirasakannya. Ah, Elora baru menyadari keberadaan Floren sangat berarti untuknya. 
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 Elora duduk sambil mendengarkan musik melalui earphone yang tersambung ke iPod 

di atas pahanya. Wajahnya menengok ke arah jendela yang sengaja ia buka, menyalurkan 

hembusan angin semilir pagi. Elora memencet tombol saat tujuannya hendak sampai. Gadis 

dengan bandana peach itu keluar setelah mengucapkan terima kasih kepada sopir.  

 ―Elo? Kau Elora, kan? Omo, long time no see, Elo!‖ kata gadis dengan bucket hat 

antusias sambil duduk depan Elora. 

  ―Hi, Jesselyn,‖ sapanya dengan senyum sedikit terpaksa. 

 Jesselyn melepas masker. Tersenyum manis ke arah Elora. ―Are you okay? Kata Kak 

Yena kau tidak akan kembali ke agensi karena kondisi kaki mu. Sayang banget, ih. Isn't that 

your dream, right? Poor you, Elo.‖ 

 Elora mengangkat alis, menyeruput iced Americano-nya dengan tenang. ―Bukannya 

kau senang kalau aku nggak bisa balik lagi ke agensi?‖ 

 Air muka Jesslyn berubah. Dia tertawa kecil. ―Ya kau benar. Aku bisa dengan mudah 

menguasai banyak hal yang kuingin tanpa harus bekerja sangat keras. Terima kasih banyak, 

Elo. Kau sangat berjasa kali ini.‖  

 Elora tersenyum miring. Dia sangat paham dengan karakter gadis di depannya ini. 

Mereka sudah saling mengenal sejak menjadi trainee hingga akhirnya berhasil debut dalam 

Girl group yang sama. Kecelakaan mobil yang menimpa Elora satu tahun lalu tentu sangat 

menguntungkan Jesselyn. Gadis di depannya ini tidak perlu bertekad menjatuhkan Elora 

seperti sebelumnya.  

 Jesselyn melihat jam yang melingkar di tangan kananya. ―Gue duluan, mau syuting 

buat variety show.‖ 

 ―Semoga kau nggak darah tinggi lihat wajah bintang di mana-mana, Elo,‖ bisik 

Jesselyn dengan nada mengejek. 

 Elora tahu Jesselyn hanya berusaha membuatnya terpuruk tentang kecelakan satu 

tahun lalu. Menari dan menyanyi adalah dunianya. Saat kaki yang menjadi aset berharga 

dinyatakan lumpuh untuk selamanya, tentu menjadi pukulan yang amat berat. Elora 

dikeluarkan dari agensi alih-alih memberinya banyak uang beserta fasilitas kesehatan. Tidak 

ada yang bisa menjadi sandaran, orang tuanya sudah pergi dalam kecelakaan pesawat saat 

usianya 7 tahun. Hanya ada Floren dan keluarganya yang terus berada disisinya. 

 Elora juga ingin bersikap tidak peduli, ingin bersikap tenang seolah kejadian itu bukan 

apa-apa. Tapi itu terasa sulit, apa lagi yang ada di pikiran Elora hanya bayang-bayang menari 
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dan menyanyi. Elora mengumpat tanpa suara. Sial, setelah merasakan sulitnya meraih mimpi, 

kini ia dipaksa melepasnya juga.  

 Elora menghela nafas ketika melihat seseorang yang ingin ditemui menuju ke 

mejanya. Diam-diam dia menyentuh dadanya, tepat pada bandul matahari kecil dari kalung 

hadiah ulang tahun dari mama. Berharap dapat energi baik dari sana.  

***  

 Seharusnya Elora senang ketika Yena, managernya dulu, menawarinya menulis dan 

mengaransemen lagu. Setidaknya dia tetap bisa melakukan hal yang disenangi. Harusnya 

Elora juga senang jika tidak debut sebagai penyanyi solo seperti yang ditawarkannya tadi 

siang. Karena dengan begitu dia tidak perlu repot bersusah payah mengangkat tongkat kesana-

kemari. Benar kata Yena, semua itu hanya akan menyulitkannya. Tapi yang justru kini 

dilakukan Elora adalah menangis dibawah guyuran air shower. Elora tidak peduli jika kulit 

jarinya keriput. Dadanya terlalu sesak.  

 Dari luar kamar mandi, Floren terus memanggil namanya, mengucapkan berbagai kata 

maaf karena memberikan ide itu. Sungguh, bukan itu yang dia harapkan. 

 Setelah berjam-jam menangis, Elora keluar. Floren yang mendengar pintu kamar 

mandi terbuka langsung menghambur ke pelukannya. Elora menengadahkan kepala, menahan 

air mata. Elora tahu, jawaban Yena ada di luar kendalinya dan Floren. Tapi paling tidak, Elora 

sudah mengerti bahwa dirinya benar-benar tidak bisa kembali. Satu yang dia tahu, 

kecanduannya tentang menari dan menyanyi harus dihentikan mulai dari sekarang.  

***  

 Sudah hari Jumat. Terhitung sudah 10 hari sejak kejadian di kafe tempo hari. Kelas 

melukis baru saja berakhir. Elora tidak tahu mengapa mendaftarkan diri, padahal ia tidak 

menyukainya. Tapi, dari yang sejauh yang dibaca, melukis dapat memberikan perasaan 

menyenangkan, dan Elora mendapatkan perasaan itu. 

 Elora menghentikan langkah saat mendengar suara piano mengalun dari ruangan di 

lantai 3 yang ia diketahui sebagai tempat kelas musik. Entah dorongan dari mana dia 

melangkahkan kaki menuju ruangan itu. Elora bertepuk tangan tanpa suara ketika lagu yang 

dia ketahui berjudul Dusk Till Dawn itu selesai dimainkan. 

 ―What are you doing there, Elora? Come in.‖ 
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 Elora terpanah mendengar aksen British dari orang itu. Sedetik kemudian ia tersadar, 

jika orang itu mengetahui keberadaannya bahkan mengenalinya. Alih-alih merasa takut, dia 

justru masuk ke dalam dan duduk di salah satu kursi yang ada disana.  

 ―Do you know me?‖ 

 Orang di depannya terkekeh. ―Aku cukup sering melihat wajahmu dimana-mana, 

Elora. Namaku Andreas.‖  

 Elora menepuk kening kecil. Bagaimana dia bisa lupa kalau dulu dirinya adalah idol 

terkenal. 

 ―Kau trainee?‖ tanya Elora skeptis. 

 ―My voice is bad and I hate to be a part of them. It sucks.‖ 

 Elora mencebikkan bibir sebal. ―Hate you, Buddy.‖  

 ―Kenapa kau marah? Kau bukan menjadi bagian dari mereka sekarang?‖ tanya 

Andreas dengan nada dibuat terheran-heran. 

 Elora menatap sinis Andreas. Kemudian pergi meninggalkan ruangan dengan 

dominasi warna pastel itu penuh amarah.  

 Sejak kejadian hari itu, intensitas pertemuan Elora dan Andreas semakin bertambah. 

Pemuda itu sering menungguinya menyelesaikan kelas. Saat ini, mereka tengah berada di kafe 

depan gedung Z-Arts, tempat keduanya mengambil kursus. 

 ―Apa kau ada masalah, Andreas? Wajahmu itu sungguh tidak enak dilihat,‖ ujar Elora 

sambil menyeruput smoothies mangganya. 

 ―Aku hanya sedang berpikir mengapa kita berdua tidak bekerja sama saja. Maksudku, 

kau bisa bernyanyi dan aku bermain alat musik. Kau tau AKMU, kan? Ya seperti itulah. Kau 

tidak tertarik?‖ tanya Andreas hati-hati. 

 ―Kau pikir mudah melakukan itu?‖ 

 ―Aku tidak pernah berpikir ini mudah, Elora. Kita bisa menggunakan media sosial 

untuk menarik banyak penonton. Aku tahu, musik sudah menjadi semacam zat adiktif dalam 

hidupmu, dan kurasa ini sebuah peluang yang bagus bagi kita.‖ 

 ―Lebih baik aku pulang,‖ putus Elora. 

 Andreas menahan tangan Elora, saat gadis itu mulai beranjak, ―Kau menyerah, eh?‖ 

 Elora memejamkan mata. ―Aku memilih untuk melepaskannya, Andreas.‖ 
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 Setelah mengatakan hal itu Elora pergi. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin menerima 

tawaran itu. Bahkan Elora sudah pernah memikirkan hal itu juga, tapi dia takut jika dia sudah 

berhasil meraihnya, dia diminta untuk melepaskannya lagi.  

***  

 Floren merangkul Elora dengan senyum lebar, lalu melompat-lompat saat nama Elora 

dan Andreas dipanggil. ―You deserve it all, Elora.‖ bisiknya sebelum Elora naik ke atas 

panggung bersama Andreas. Pemuda itu telaten membantu Elora berjalan agar tidak merasa 

kesulitan. 

 Sudah hampir 3 tahun Elora dan Andreas bekerja bersama. Elora mengakui jika 

Andreas adalah pemuda dengan tekad yang sangat kuat. Terbukti dengan usaha yang 

dilakukan untuk membujuknya. Pemuda itu bahkan mengajak Floren untuk bersekutu demi 

jawaban iya dari mulut Elora. Bersama pemuda itu, Elora menata mimpinya kembali. Betapa 

dia sangat berterima kasih pada Tuhan yang sudah mengirim Floren dan Anderas padanya.  

 Selama tiga tahun itu pula, Elora bekerja sangat keras. Melebihi saat dia masih 

menjadi trainee dulu. Dia sangat berusaha untuk bisa kembali, walau mungkin rasanya tidak 

akan sama. Benar kata Andreas, musik sudah menjadi zat adiktif dalam hidupnya. Elora 

mengatai dirinya sendiri karena pernah menyerah hanya karena Yena mengatakannya tidak 

bisa. Memang siapa Yena? Dia bukan Tuhan. Ah, hanya memikirkan itu membuat mood 

Elora memburuk. Buru-buru dia tersenyum lagi. Menatap penonton yang makin riuh dibawah 

sana. 

 ―Selamat malam semuanya,‖ sapa Elora lembut membuat penonton semakin menggila.  

 Elora makin tersenyum lebar, ―Terima kasih sudah datang. Semoga kalian menikmati 

lagu yang kami bawakan.‖ 

 Setelah mengucapkan itu, lampu mulai meredup. Kemudian secara perlahan dari 

bangku penonton paling atas memancar cahaya putih saat Andreas memainkan pianonya. 

Suasana semakin meriah ketika Elora mulai mengalunkan lagu. Semua orang larut dalam 

melodi yang dibawakan. Elora berharap, dia meraih banyak kebahagian di masa depan. 
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IJAZAH: GANJAL GORENGAN DAN GELAS KOPI 

Oleh: Ali Hamidi 

 

―Kalau kau mencari ilmu hanya untuk mengalahkan orang lain atau mengejar nafsu 

duniawi, maka kau sedang mencelakai dirimu sendiri Dul‖ ujar Paman dengan bijak sebelum 

aku pergi merantau, lalu waktu berjalan selemparan batu saja. 

Susah payah selama empat tahun aku kuliah di Jawa Tengah. Dengan tak mencerminkan 

rasa bersalah, Paman menjadikan ijazahku menjadi ganjal gorengan dan gelas kopi. Ingin 

kutangisi ijazah itu dan kusentil tenggorokan Paman ketika dia sedang minum tapi aku tak 

berani. Memang bagi masyarakat Desa Ujungpangkah, Gresik ini, setinggi apapun kita 

sekolah dan sepanjang apapun gelar seseorang, jika dia tak mampu membenarkan genteng 

bocor, tak bisa mengaduk semen, atau tak kuat mengangkat dua galon, maka dia termasuk 

golongan orang yang tak berguna. Aku juga menyesal telah memberitahu Paman bahwa ijazah 

yang kuterima di Institut Agama Islam Negeri itu mendapat IPK 3,9. Paman tak paham dan 

menceramahiku balik, “Kau itu niat belajar apa sekedar mencari kertas itu?” 

Sial, aku serasa makin tertampar oleh juragan warung kopi itu. Pamanku bukan lagi 

manusia jenis sumbu pendek atau pemarah, ia adalah manusia tanpa sumbu yang jika 

mendengar kursi warung bergoyang saja seketika naik darahnya. Terkadang jika darah tinggi 

Paman kumat, maka warung kopi ini akan menjelma perpustakaan, dilarang berisik dan 

membuat kegaduhan kalau tak ingin kena marah. Kalau saja kopinya tak enak mungkin 

bisnisnya sudah bangkrut. 

Kupandangi lagi gerimis yang jatuh dari serambi warung kopi, akhir-akhir ini dunia sedang 

tidak baik-baik saja. Banyak yang harus kutulis jika menjelaskan semuanya. Kulihat ke 

belakang, Paman sedang asyik membaca buku. Baru kali ini ia sebahagia itu, buku yang 

Paman baca adalah tulisanku ketika mahasiswa dulu, tentang mimpi-mimpiku. Sebuah tulisan 

yang menceritakan keunikan desa Ujungpangkah ini. 

―Paman, apakah memang meja di sana bolong?‖ tanya Nurman, seorang kuli yang 

menekuni karirnya sejak lulus sekolah menengah pertama. Dia adalah salah satu kawanku dari 

kecil yang memang bercita-cita menjadi kuli sejak dini, mimpinya adalah semua orang punya 

tempat berteduh. Beberapa kali Nurman membantu membangun rumah orang miskin tanpa 

memungut biaya, ia telah menemukan mimpinya. Keinginan yang sangat sederhana untuk 

dicapai. 
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―Bukan!!‖ Paman membentak, ―Itu namanya seni. Kau ini tak pernah mendapat pelajaran 

seni dan kebudayaan? Orang-orang Barat sana sengaja merusak barang dan apapun demi seni, 

sudah duduklah saja. Kalau hutangmu masih banyak jangan banyak tanya‖ maki Paman yang 

arogan itu. Darah tinggi membuat wataknya menjadi orang yang plin-plan, semuanya menjadi 

penuh kejutan di hidupnya. 

―Ini kopimu, aku belum mencuci piring, pakai ini saja untuk ganjal gorengan dan kopi‖ 

Paman meletakkan dua kopi dan beberapa gorengan di meja itu. Beberapa menit lagi pasti 

kawanku satunya bernama Rohim akan datang. Rohim adalah temanku yang bercita-cita 

menjadi seniman, cita-citanya tercapai semenjak diterima bekerja menjadi tukang mebel, dia 

kreatif dan serba bisa. 

―Terimakasih Paman‖ ucap Nurman sebelum Paman kembali ke beranda warung dan 

membuyarkan lamunanku. ―Dul! Sudah kubilang berkali-kali jangan melamun di depan 

pintu!! Bagaimana mungkin sarjana sepertimu lebih suka melamun daripada mengejar cita-

cita!!‖ 

―Aku menunggu kiriman barang, Paman, bukti sekolahku‖ entah kenapa diksi yang keluar 

di mulutku tak menyebutkan kata ijazah sama sekali. Paman kecewa, raut mukanya yang 

biasanya garang tiba-tiba membeku. ―Apa yang kau maksud dengan bukti sekolah Dul?‖  

―Ijazah?‖ jawabku ragu. 

Aku memiliki mimpi sejak sekolah dasar dulu, bahwa suatu hari aku akan menjadi seorang 

guru. Kubayangkan anak-anak sedang mengamati tulisanku, mendengar perkataanku, 

mencium tanganku, dan selalu menyapaku. Aku ingin merawat desa ini, menyiapkan generasi 

melalui pendidikan yang efektif. Aku kuliah dengan serius dan menekuni bidang-bidang 

terkait pendidikan. 

―Kalau kertas selembar itu kau sebut bukti sekolah, lantas kenapa lama-lama kuliah empat 

tahun untuk selembar kertas itu?‖ Belum sempat aku memikirkan jawaban, Paman 

melanjutkan kalimatnya, ―Bukti sekolah mungkin ijazah Dul, tapi itu hal administratif. Akan 

tetapi, bukti belajar ada pada ilmu, perilaku, keikhlasan, dan kebesaran jiwa. Itulah yang harus 

kau sumbangkan pada masyarakat.‖ Begitulah Pamanku, kadang menjadi seorang pemarah, 

tetapi tanpa sengaja ia bisa menjelma motivator. Hal itulah yang membuatku nyaman bekerja 

di warung kopinya untuk sementara, aku tak malu jika tetangga dan kawan-kawanku 

membicarakan tentang tidak sinkron antara pendidikan dan pekerjaanku. Kukira pendidikan 

adalah urusan kesadaran diri, sementara pekerjaan adalah urusan usaha saja. 
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―Permisi Paman, saya mau nambah pesan es teh‖ ujar Nurman, tanpa ambil tempo 

terdengar suara, ―Brak!!!‖ Paman mendobrak meja, ―Kau ini mau hutang saja banyak minta. 

Masuk! Buat es teh sendiri!‖ Nurman dengan agak malu-malu masuk warung, membuat es teh 

dengan tangan gemetar. 

―Ingat Dul!‖ Kini paman menudingku dengan nada tinggi, ―Seseorang sekolah belum tentu 

belajar. Namun, belajar juga tak harus sekolah. Kau tak ingat bapakmu susah payah menjual 

sawah, ibumu menjual kalung untukmu kuliah? Kalau perjuangannya hanya kau tukar dengan 

ijazah, kualat kau‖ aku mengangguk. 

―Memangnya apa saja yang aku lakukan di Jawa Tengah? Apa arti rumah? Dan bagaimana 

kau mengenang kerinduan?‖ Sebelum menjawab Paman, pikiranku mengingat Bapak yang 

sudah renta yang sedang mencangkul tanah di sana, beberapa hektar sawah kami dijual begitu 

juga dengan perhiasan Ibu untuk mendaftarkanku kuliah. Dengan mengantongi persyaratan 

berupa riwayat sekolah yang bagus, surat dari desa, dan surat keterangan cukup kriminal yang 

kuambil dari kantor polisi, aku lolos seleksi beasiswa Bidikmisi yang kemudian menjadi jalan 

meringankan beban orang tua. Semasa kuliah dulu, aku adalah mahasiswa yang aktif menulis 

dan berkarya, aku juga telah menerbitkan beberapa buku. Aku bergegas membuka tas dan 

mengeluarkan salah satu buku milikku berjudul ―Romansa Ujungpangkah‖, Paman terbelalak 

membaca judulnya, meraih buku itu dengan cepat dan memandangku dengan tersenyum. Aku 

mengangguk sombong, mengisyaratkan memang Paman tak salah baca, itu adalah namaku 

yang tertulis di sana, karyaku. Ia menaruh badannya yang gemuk di kursi, membuka buku, 

dan membacanya dengan tenang hingga kurang lebih setengah jam. 

 ―Assalamualaikum, kopi susu Pak‖ Paman tersenyum ramah pada 

pelanggan itu, bukan karena semata-mata darah tingginya sembuh, 

melainkan salam itu keluar dari mulut kepala desa kami. 

―Waalaikumsalam Warahmatullah. Njenengan duduk dulu Pak, saya 

buatkan.‖ Tak lama kemudian, kopi susu itu sudah berada di depan 

kepala desa dengan ramah tak seperti pelanggan pada umumnya. Paman 

ikut duduk dan tersenyum-senyum penuh arti hendak berbasa-basi. 

―Bagaimana keadaan warung Pak, laris? Kelihatannya ramai‖ tanya kepala desa. 

―Ah, saya tidak terlalu memikirkan laris ataupun tidak Pak, saya memang fokus 

mengabdikan diri melalui warung ini. Sesuai dengan nama warung ini, ‗Warung Mengabdi‘ 

bukan? Saya di sini memang selalu ramai Pak, sebab saya tidak terlalu menuntut pengunjung. 
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Baik itu orang atas atau orang biasa, tampan atau buruk rupa, yang bayar maupun yang hutang 

semua dipersilahkan Pak‖ 

―Wah memang pantas kalau njenengan dihormati masyarakat Pak‖ puji kepala desa, pipi 

Paman terangkat. 

―Oh, itu keponakan Bapak, Abdul ya? Bagaimana kuliahmu Dul, selesai?‖ 

―Oh iya Pak, dia adalah mahasiswa terbaik dengan IPS 3,9 (maksud Paman IPK)‖ Paman 

melirikku, aku mengangguk membenarkan, ―Saya sudah berkali-kali menasihatinya untuk 

belajar dengan serius, mendapat nilai yang baik, dan merawat ijazah dengan benar agar bisa 

mendaftar pejabat. Bukankah begitu Pak?‖ Paman agak berbangga diri, ―Saya memiliki firasat 

yang baik, siapa tahu keponakan saya ini bisa meniru njenengan menjadi kepala desa suatu 

hari nanti.‖ Perbincangan itu usai, kepala desa kembali pulang dan Paman kehilangan wajah 

ramahnya kemudian beranjak pergi. 

“Jdukk” Suara kaki Paman menabrak ujung meja dengan keras, suasana hatinya berubah. 

Tanpa aba-aba, semua yang ada di warung itu mendapat antrean amarah, dari ujung ke ujung. 

―Kau jangan berisik!! Kau memakai baju tak serasi, itu terbalik, cepat ganti!! Kau terlalu 

jelek, perangaimu mengganggu sering-seringlah mandi!! Dan kau Nurman!‖ Paman 

menunjuk jarinya, ―Jumat depan jadwal membayar hutang. Kau kira aku ini punya kebun kopi 

sendiri dan memiliki jatah uang seperti pejabat pemerintah. Kalau kau terus mengutang, 

warung kopi ini akan bangkrut! Abdul?‖ Paman melirikku. 

―Kau ini kebanyakan melamun hingga tak sadar beberapa waktu lalu tukang pos datang. 

Cepat kau ambil ijazahmu yang ada di bawah gorengan dan cangkir kopi Nurman itu, kau 

harus merawat ijazah dari sekarang. Tapi jangan jadi kepala desa, jadilah kepala rumah tangga 

yang baik saja dan jadilah seorang guru. Banyak desas-desus kepala desa menyalahgunakan 

dana sosialisasi desa untuk beternak sapi.‖ 

Begitulah kawan setidaknya sepenggal ceritaku. Kawan boleh mempercayainya atau tidak. 

Bagi orang-orang desa seperti kami, mimpi kami tak pernah terlampau jauh. Kami adalah 

golongan orang yang selalu dekat dengan pencapaian cita-cita dan mimpi-mimpi kami, sebab 

sederhananya harapan dan penilaian kami kepada kesuksesan hidup. Di warung kopi itu, kami 

dengan cepat, ringkas, dan murah menemukan kebahagiaan hidup. Bagi masyarakat kami, 

kesuksesan sejati ialah ketika kami menjadi orang yang bermanfaat, mungkin dengan cara 

mendirikan warung kopi, menjadi kuli, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang kami tekuni. Bagi 
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kami, mimpi itu amatlah dekat. Melihat orang-orang di sekitar kami tersenyum dapat 

menjumpai sesama dengan bergurau atau melalui pertemuan dengan segelas kopi.  
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ALORA 

Oleh: Dyah Kusumawardhani 

 

Aroma masakan mulai tercium mengisi setiap sudut ruangan. Suara air mendidih yang 

beradu dengan irama penggorengan sangat efektif untuk membangunkan penghuni rumah 

pada pagi itu. Hari Senin, mengembalikan Alora pada kehidupan yang sebenarnya, sampaikan 

selamat tinggal pada libur semester yang menyenangkan, kali ini dia harus berangkat sekolah 

lebih pagi. Seperti sekolah pada umumnya yang melakukan upacara bendera di hari senin, 

sekolah Alora mewajibkan siswa-siswinya masuk tiga puluh menit lebih awal agar proses 

upacara dapat dilakukan tepat waktu. 

 Alora berangkat dengan menggunakan motor peninggalan almarhum ayahnya, dengan 

kecepatan standar dia memperhatikan setiap kegiatan yang terjadi di jalanan pagi itu, penjual 

nasi yang mulai membuka warung nya, abang-abang penjual teh yang mulai berkeliling 

mencari pelanggan, dan anak-anak yang berebut naik angkot untuk berangkat sekolah. Dua 

puluh menit perjalanan menggunakan sepeda motor, Alora tiba di sekolah tepat tujuh menit 

sebelum bel berbunyi, masih ada waktu untuk bersiap. Tahun ini merupakan tahun terakhir 

Alora di sekolah, dia menyadari harus mulai memikirkan akan kemana setelah dia lulus nanti. 

 Satu jam berjalan, upacara bendera akhirnya selesai, Alora kembali menuju kelas. Hari 

itu dilakukan sosialisasi dari para alumni untuk siswa-siswi kelas 12, dengan harapan agar 

mereka dapat memiliki pandangan akan kemana setelah lulus nanti. Masa yang paling 

menentukan bagi mereka adalah saat ini, karena mereka harus mengambil rencana akan 

bekerja, kuliah, berwirausaha, atau yang lain. Alora sudah memantapkan niatnya, dia akan 

mulai menekuni bidang kecantikan, Alora ingin menjadi seorang MUA (Make Up Artist) 

yang dikenal seluruh negeri. Oleh karena itu, dia berencana untuk kuliah mengambil jurusan 

tata rias dan kecantikan di salah-satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Alora mengerti 

akan kondisi ekonomi ibu yang hanya berjualan soto di warung depan rumah. Oleh karena itu, 

dia berusaha semaksimal mungkin mengikuti jalur undangan agar bisa mendapat beasiswa, 

sehingga nantinya Alora tidak perlu membayar uang kuliah.  

Pendaftaran sudah dimulai sejak seminggu terakhir. Alora lulus seleksi tahap sekolah 

dan sudah mendaftarkan diri di salah satu perguruan tinggi negeri mengambil jurusan tata rias 

dan kecantikan. Dia terus berdoa dan berharap agar diloloskan dalam jalur ini, Alora tahu 

dirinya sedang bersaing dengan ribuan orang pendaftar diluar sana. Sejak kelas sepuluh, dia 
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selalu berusaha mempertahankan nilainya agar tetap bagus, karena Alora tahu bahwa jalur 

undangan ini akan menggunakan nilai rapor sebagai senjata utama. Alora masih belum 

memikirkan langkah cadangan yang akan diambil jika dia tidak lolos dalam jalur ini. Gadis 

cantik itu sangat berharap agar bisa masuk di kampus dan jurusan yang diimpikannya. Ibu 

juga selalu mendukung segala sesuatu yang dipilih anaknya selama itu hal positif, termasuk 

rencana Alora untuk kuliah dengan jurusan tata rias. Menurut ibu, selama Alora bahagia dan 

sungguh-sungguh dalam menjalaninya, maka doa ibu akan terus menyertainya. 

Pengumuman jalur undangan tinggal hitungan jam, perasaan Alora sejak tiga hari 

terakhir sudah campur aduk. Pukul 15.00 ini akan menentukan nasib Alora, apakah dia akan 

menjadi mahasiswa atau tidak. Masih satu jam lagi menuju pengumuman, tetapi Alora sudah 

berada di depan laptop dengan kondisi jantung yang berdegup kencang. Ibu sangat sibuk di 

warung melayani pembeli yang ramai sejak pagi, jika sempat beliau akan melihat 

pengumuman bersama Alora sore ini. Tiga puluh menit lagi menuju pengumuman, keringat 

dingin mengucur deras dari dahi Alora, tangan nya sejak tadi sudah dingin, perasaan nya 

gelisah tidak tenang, sangat cemas. Apa yang harus dia lakukan jika ternyata tertolak? Alora 

masih belum memikirkan rencana selanjutnya untuk perkiraan terburuk itu. Sepuluh menit 

menuju pengumuman, Alora terus menatap layar laptop yang menampilkan countdown 

pengumuman hari ini, hatinya sudah tidak sabar melihat hasil, tetapi disisi lain ada rasa tidak 

siap jika harus menerima penolakan. Layar laptop menampilkan countdown yang terus 

berjalan. Sepuluh, sembilan; jantung Alora semakin berdegup kencang; delapan, tujuh, enam; 

pikiran nya menjadi sangat tidak karuan; lima, empat, tiga; apapun hasilnya, kini Alora sudah 

siap. Dua, satu. Dengan tangan gemetar Alora mengetik nomor peserta dan tanggal lahirnya. 

Sebelum menekan tombol submit, sekali lagi dia berdoa agar lolos dalam jalur ini, gadis 

cantik itu mengambil nafas sejenak, submit. 

Ruangan bernuansa biru itu lenggang, menyisakan suara detik jam dinding dan 

desingan kipas angin yang menyala. Alora masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya 

sekarang, matanya memanas, penglihatannya mulai kabur, tubuhnya seakan tidak memiliki 

tenaga untuk bangkit, hatinya sesak seolah-olah oksigen dalam ruangan itu telah habis, dia 

masih begitu terkejut.  

―Al, gimana nak?? Maaf ya Ibu tadi banyak pembeli‖ Ibu berbicara sambil sedikit berlari 

menuju kamar Alora. 

―Al, kok ditanya Ibu diem aja‖ Ibu mulai mendekati meja belajar Alora. 
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Alora masih tetap diam, dia tidak sanggup untuk bicara saat ini. Tanpa bertanya lagi, Ibu 

langsung mengerti apa yang menyebabkan Alora diam, layar laptop Alora sudah menjelaskan 

semuanya kepada Ibu ―Mohon maaf Anda tidak lulus seleksi, tetap semangat dan jangan 

putus asa‖ 

―Gapapa nak, Ibu bangga kamu sudah sampai tahap ini, kita berjuang lagi, ya, Ibu sanggup 

loh bayar uang pendaftaran buat jalur tes.‖ hibur Ibu pada Alora. 

―Gapapa, Bu, Alora ikut jalur tes?‖ tanya Alora memastikan. 

―Gapapa dong! Selagi masih ada kesempatan dan selagi kita mampu, semua peluang harus 

dicoba, siapa tahu rezeki, kan‖ jelas Ibu.  

―Siap, Bu. Alora bakal berusaha buat lolos jalur tes supaya nanti bisa dapet beasiswa!‖  

―Nah gitu dong baru anak Ibu, Semangat!‖ 

―Semangat!!‖  

Ruangan bernuansa biru itu sekarang berubah menjadi penuh haru. 

Tidak mau bersedih terlalu lama, Alora langsung menyiapkan diri untuk mengikuti 

jalur tes masuk perguruan tinggi negeri, ini harapan satu-satunya agar dia bisa mendapatkan 

beasiswa. Persiapan Alora tidak main-main, setiap hari dia mempelajari materi lewat buku 

dan media belajar yang tersedia di internet, latihan soal juga dia tekuni agar mendapatkan 

hasil yang maksimal. Tidak terhanyut dalam persiapan jalur tes, setiap pagi Alora masih 

membantu Ibunya menyiapkan dagangan, sorenya dia membersihkan rumah untuk 

meringankan beban Ibu. Bagi Alora belajar saja tidak cukup, hal-hal sederhana seperti 

berbakti kepada orang tua juga merupakan faktor penting agar jalannya menggapai impian 

dapat dipermudah.  

Jarak dari pengumuman jalur undangan dengan jalur tes kurang lebih tiga bulan. 

Selama itu juga Alora memaksimalkan dengan baik kesempatan nya, bila merasa kurang 

paham terhadap satu materi tertentu, Alora tidak akan sungkan untuk bertanya kepada 

gurunya. Dia juga meminjam buku latihan soal kepada kakak kelasnya yang telah lulus, 

karena Alora tidak mampu untuk membeli buku latihan setebal itu, sehingga dia memilih 

untuk meminjam saja. Alora mempelajari materi satu subbab dalam waktu satu minggu, 

setelahnya dia akan mengerjakan soal-soal latihan untuk mengetahui sampai mana 

pemahaman nya, begitu pula pada subbab yang lain. Alora tidak ingin membuang waktunya. 

Jika dia malas, Alora selalu teringat ada ribuan pesaing lainnya yang sedang mati-matian 

belajar sekarang. Jadi, tidak ada waktu untuk mengeluh, ini kesempatan yang berharga.   
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Jadwal Alora tes telah tiba, dia mendapat sesi pagi hari ini. Setelah berpamitan dan 

meminta doa dari Ibu, Alora berangkat menuju tempat tes. Dia berangkat dengan penuh 

percaya diri, karena tiga bulan kemarin sudah melahap habis seluruh latihan soal yang ada di 

buku, kali ini Alora yakin bisa mengerjakan soal-soal dengan benar. Sebelum hari 

pengumuman tiba, Alora memutuskan untuk mengambil langkah cadangan, meskipun dia 

sangat yakin bahwa dirinya akan lolos, tetapi dia tetap tidak mau mengambil resiko. Selama 

masa menunggu hasil pengumuman yang kurang lebih dua bulan itu, Alora mengikuti 

berbagai macam webinar tentang tata rias, dia juga mengikuti berbagai ajang perlombaan 

make-up yang ada. Meskipun belum menempati posisi pertama, tapi Alora sudah bangga 

dengan hasil kerjanya. Masuk dalam lima besar tidak buruk juga, pikirnya. Selama dua bulan 

itu juga, dia mengikuti kursus dan pelatihan tata rias setiap minggu. Alora tidak meminta uang 

kepada ibunya, dia memiliki tabungan pribadi yang digunakan untuk membayar kursus, uang 

pendaftaran lomba, pembelian alat makeup, dan sebagainya. 

Pada hari pengumuman itu, Alora sangat mantap ketika membukanya, selama tiga 

bulan ini dia telah mengerahkan seluruh tenaga, tidak mungkin usaha akan menghianati hasil, 

bukan? Pikir Alora. Namun masa depan memang tidak ada yang mengetahui, pukul 15.00 

Senin itu, untuk yang kedua kalinya Alora mendapatkan kata ―Semangat‖ bukan ―Selamat‖ 

seperti yang dia harapkan. Ruangan bernuansa biru itu kembali sesak, oksigen seolah-olah 

telah hilang, mata Alora memanas, pandangannya mulai kabur, bulir air mulai jatuh dari 

kelopak matanya, sekali lagi Alora gagal dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jalur 

ini merupakan harapan terakhirnya untuk bisa masuk kuliah, karena dia tidak mungkin 

mengikuti jalur mandiri, biaya yang dikeluarkan tentu akan sangat besar. 

Sejak hari pengumuman sore itu, Alora memutuskan untuk bangkit dari kesedihan, 

tidak kuliah bukan berarti dunianya berhenti, tidak kuliah bukan berarti tidak memiliki masa 

depan yang cerah. Alora yakin di depan sana masih ada ribuan jalan untuk menggapai 

mimpinya menjadi MUA terkenal. Masih ada banyak kesempatan yang belum dia coba, 

karenanya sejak saat itu dia memberanikan diri membuka jasa make-up untuk acara wisuda, 

pertunangan, dan lain sebagainya. Berbekal ilmunya selama mengikuti kursus dan webinar, 

dia telah yakin bahwa ini adalah langkah yang akan membawa dia dalam mimpinya. Selama 

itu juga Alora semakin rajin mengikuti berbagai macam pelatihan dan perlombaan untuk 

meningkatkan dan mengasah skill-nya. Meski usahanya di awal masih sepi peminat, tetapi 

Alora tidak pernah menyerah, dia terus gencar mempromosikan tentang jasa make-up-nya 
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lewat media sosial, dia juga membuat video tutorial make-up pada platform youtube. Dengan 

kesabaran dan kegigihannya, usaha Alora kini membuahkan hasil, dia telah mendapatkan 

sertifikat kelayakan profesi dari kursus yang dia ikuti. Peminat jasa nya kini semakin ramai, 

Alora bersyukur telah melalui badai yang gelap dalam hidupnya, tetapi gadis cantik itu tidak 

puas begitu saja, Alora sadar di depan sana masih ada banyak rintangan yang akan ditemui, 

tugas Alora saat ini adalah terus berjalan, berdoa, dan berusaha agar usaha yang dirintisnya 

semakin berkembang pesat. Ada satu nasihat dari buku yang selalu Alora pegang dalam 

mengejar mimpinya selama ini, ―Never stop trying, never stop believing. Perfection is 

impossible, but to keep making progress is possible‖.  
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ASTRONAUT YANG TERPINCANG-PINCANG 

Oleh: Indri Febriani 

 

Halaman 73 pada buku bertajuk ―The World As I See It‖ membawaku ke zaman 

generasi terdahulu, di mana nasib kemanusiaan yang beradab lebih banyak bergantung pada 

kekuatan moral, serta akal-budi yang mampu diciptakan. Seperti saat ini, sungai yang 

ditunggangi oleh perahu angkutan peti, terbungkus. Sebungkus moralitas mulai mencecapi 

normalitas yang semula asing. Hari ini aku hanya bisa menemukan tiga kata kunci: moralitas, 

revolusi mental. dan keyakinan pada Tuhan. 

―Sam-bu-tan. Sambutan itu apa kak?‖ Aku terperanjat, terkejut mendengar suara yang 

tiba-tiba hadir. Ternyata adikku, dia membaca kata pertama di subbab buku yang kubaca.  

 ―Gumilang, sudah bangun?‖ 

 ―Sudah, buktinya aku udah gak merem lagi,‖ ucapnya mengundang gelak tawa 

sembari menatap pipinya yang membenamkan hidung. 

 ―Kamu, ya, selalu bertingkah lucu. Sini, duduk di pangkuan kakak.‖ Aku mengangkat 

tubuh Gumilang sembari menggigit bibir bawah, berat euy. 

―Gumilang mau tahu arti sambutan itu apa?‖  

Bocah kecil dengan gaya potongan rambut mangkuk itu mendongak ke arahku, ―Iya, 

Gumilang mau tahu itu artinya apa?‖ 

―Sambutan itu seperti kalimat yang diucapkan dalam suatu acara. Gumilang pernah 

lihat Pak Presiden di TV, kan? Nah, Pak Presiden itu biasanya memberikan pidato atau 

disebut sambutan sama rakyatnya.‖ Gadis sepertiku, fresh graduate Ilmu Keperawatan 

dengan hobi berwirausaha, serta melamun sekaligus menulis puisi, rasa-rasanya agak 

canggung menjelaskan suatu hal berkaitan dengan politik, negara. Ah, sudahlah. 

 ―Ohh…, begitu ya, Kak. Kalau Gumilang nanti waktu jadi orang dewasa, terus jadi 

astronaut, Gumilang juga boleh beri sambutan?‖ sontak aku terbungkam, tak tahu harus 

bersikap dan berucap apa. Binar mata Gumilang seakan berbaris teratur mendekap 

perhatianku, seolah menagih sebuah jawaban. Aku akan memberikannya, tapi dalam sebuah 

sajak yang terbenam di hati; takkan terbit lagi.   

Barangkali tidak perlu secepat ini 

mencari tahu 

dan berandai menjadi dewasa 



 

154 
 

** 

Mungkin Tuhan menjadikan dunia beserta seisinya sebagai tempat pergantian 

kelahiran dan kematian secara bergilir. Berita kematian itu seperti alarm kebakaran, 

mengaung-aung di telinga, mengundang kebingungan, dan berakhir ditimpa reruntuhan akibat 

virus yang tak terlihat. Tak ada peluang pasti untuk terhindar, kematian yang seolah acak tak 

terbatas jumlah. Kematian yang mengetuk pintu demi pintu kepala keluarga, menjemput satu 

per satu anggota keluarga, dan tega meninggalkan isak tangis yang bahkan tak dapat 

membasahi gundukan kuburan. 

Riuh adalah punggung yang dipaksa  

menopang impian 

melupakan rasa sakit 

di atas sekelebat awan putih 

ada impian Gumilang, melayang  

tentang astronaut 

tentang jubah putih 

tentang terbang   

 Hirup udara di depan rumah, sekejap memejamkan mata dan membukanya kembali. 

Aku yang tengah sendiri membelakangi sarang mentari, tetiba ditemani pria hebat dan duduk 

persis di sebelah kananku. 

―Lintang, kapan kamu akan ditugaskan?‖ 

 ―Pekan depan, Ayah. Sejujurnya Lintang risau.‖  

―Risau untuk apa?‖ 

 ―Risau untuk kesehatan Ayah dan Gumilang. Terutama impian Gumilang. Lintang 

takut, akan terulang ingatan buruk di kepala Gumilang, tentang-‖  

―Tentang jubah putih?‖ Sontak aku terperangah, kalimatku yang terpotong, sontak 

diteruskan oleh Ayah. Dia mampu segalanya, termasuk membaca pikiran putrinya. 

―Tidak hanya itu, Ayah.‖ 

 ―Lantas?‖ 

 ―Sejak Gumilang menjuluki APD sebagai sosok berjubah putih yang jahat, ingatan itu 

terus mengakar dalam hatinya. Gumilang tidak bisa lupa, sosok berjubah putih beramai-ramai 

menggotong Ibu, membenamkan raganya dalam peti tak terukir. Lalu, bagaimana jika nanti 
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Gumilang melihatku sebagai sosok yang serupa, Ayah? Apakah impiannya sebagai astronaut 

akan terkubur bersama raga Ibu?‖ 

 ―Gumilang belum memahami hal itu, Nak. Akan ada-‖ 

 ―Akan ada saatnya? Kapan, Ayah? Gumilang selalu memadupadankan APD dengan 

baju astronaut yang tergambar di poster kamarnya, menempel rapi sejak Ibu berkata kalau 

Gumilang tidak perlu sayap untuk terbang; menyentuh bulan.‖ Kataku, hingga nyaris 

menangis, tapi urung. Aku terlalu rapuh untuk terlihat tegar, tapi terlalu egois jika harus 

menangis di depan Ayah. Namun, Ayah tetaplah Ayah, seolah mengerti apa yang kubutuhkan 

saat ini, sebuah pelukan. 

―Tidak apa-apa, menangislah di atas kerisauanmu, Nak. Namun, ingatlah satu hal, 

Ayah yakin dan pasti Ibumu juga begitu, kalau anak perempuan Ayah bisa melalui langit yang 

tengah murung ini.‖ Sontak air mataku begitu deras, selaras dengan pelukan Ayah yang 

semakin hangat, semakin erat.  

 Suasana gerimis di sudut perkotaan, dihadapan tumbuhan perdu dan sepetak halaman 

basah, aku menangis sejadi-jadinya. Aku tidak tahu harus menyikapi keadaan, selain dengan 

menangis.  

 ―Lintang ingat sebelum Gumilang lahir? Ayah dan Ibu bekerja keras untuk pendidikan 

kamu, kehidupan kita, kehidupan di rahim Ibu. Lintang tahu betul kondisi keluarga kita 

seperti apa. Ayah hanya seorang pedagang sayur, sedangkan Ibu sebagai juru masak kondang. 

Bertahun-tahun kita berteduh di kontrakan, tapi apa yang terjadi?‖ 

Aku mengusap pipi yang basah terkena air mata, aku menatap Ayah, menelan ludah 

dua tegukan, ―Apa yang Ayah maksud?‖ Ayah tersenyum tipis, mengelus jilbabku, 

menghapus jejak air mata dua menit yang lalu. 

―Lintang, anak Ayah yang cantik. Bertahun-tahun, Ayah berlari ke Timur sejak 

mentari itu terbit. Ayah mencari rezeki dan sesekali membawakan roti cubit kesukaan 

Lintang. Sedangkan Ibumu; bayang-bayang Ayah; sesekali berjalan ke barat, tenggara, 

selatan, kemanapun itu saat ada acara hajatan. Arah langkah kami memang berbeda, tapi 

tujuan tetap satu; membahagiakan Lintang dan Gumilang.‖ 

Ayah menghela napas panjang, mengubah posisi duduk, tapi tetap merangkul 

pundakku, ―Andai Lintang tahu, selepas lulus SMA, Ayah dan Ibu hampir patah semangat 

untuk mengumpulkan biaya kuliah Lintang. Ayah dan Ibu tahu betul kalau Lintang bercita-

cita sebagai perawat, mengabdi pada negara dan berdedikasi pada masyarakat luas.‖ 
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―Lantas kenapa Ayah dan Ibu tidak memberitahuku? Kalau aku tahu, aku gak akan-― 

―Sudah, tidak perlu diteruskan. Lintang pasti tahu sajak ini, sajak Alm. Sapardi Djoko 

Damono. Konon kasih sayang itu sepenuh purnama yang pada suatu saat merasa putus asa, 

dan ingin menjadi telur yang lonjong dan halus sempurna kulitnya.‖ Mendengar hal itu, aku 

mengangguk, sajak yang begitu indah dan mengambil ruang di ingatan dan hatiku. 

―Setidaknya, sajak itulah yang menggambarkan kondisi saat itu. Ayah dan Ibu ingin 

sekali memberikan kasih sayang sepenuh purnama, salah satunya dengan memperjuangkan 

pendidikan Lintang serta Gumilang tentunya. Tapi, purnama pun bisa putus asa.‖ Ayah 

merekatkan dekapannya, aku tertegun sekaligus malu seribu keping.  

―Nyatanya, Tuhan tidak membiarkan Ibu dan Ayah putus asa. Tuhan merindukan 

semangat Ayah, merindukan senyuman Ibu. Apa yang terjadi? Sore itu, ketika terdengar suara 

klik dari pintu depan dan Lintang masuk dengan rona wajah bahagia. Tuhan mengirimkan 

beasiswa Bidikmisi itu kepada putri Ayah, Lintang. Studi Ilmu Keperawatan bukan lagi 

menjadi angan Lintang di sela-sela cerlang gerimis.‖ Ayah berucap sepenuh hati. Mendengar 

hal itu, seakan-akan aku ditampar berulang kali hingga melototkan mata, dan bertanya keras-

keras dalam hatiku, ―Masih mau tersesat dalam keputusasaan? Tanpa garis, tanpa warna, 

tanpa ujung. Kecuali penyesalan.‖   

Hingga gerimis kian mereda, pelukan dan dekapan Ayah tak pernah berubah, tetap 

hangat. Aku yakin, semakin yakin, bahwa bukan jubah putih atau sirine ambulans yang 

menyala dengan cahaya berpendar ke segala sorot mata, tapi keterwujudan cita-citalah yang 

akan melenyapkan duka dalam benak Gumilang. Astronaut, Ibu, dan angan bersandar pada 

bulan akan menjadi garis lurus, tak terbilang.   

** 

Ritual malam di tengah keheningan tanpa seruput kopi dan terjaga. Aku terkantuk-

kantuk sembari terus melanjutkan tatapanku pada Gumilang yang terlelap. Aku tak bisa 

mengalihkan duniaku darinya. 

 Aku ada di mana-mana 

 Hatiku, mataku, ragaku 

 mengawasimu   

 menjadi saksi bahwa Gumilang 

 tak akan bergantung pada tali keputusasaan 

tak akan 
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―Harta-benda hilang, sanak-saudara melayang. Terpenting, akal-budi tetap mengakar, 

Dik. Astronaut atau cita yang lain, akal budi jangan sampai diremas oleh keadaan. 

Langkahmu boleh terpincang-pincang, tapi tidak untuk terhenti. Kakak akan menjadi kakimu, 

hingga kamu bisa merayu bulan dan bersandar di bahunya.‖ Bisik suara terdengar, ricuh 

berhamburan dengan derasnya hujan. Langit-langit kamar membuka mata dan telinganya, 

bermetamorfosis menjadi kamera, mengabadikan kakak beradik yang bergulat dengan asa. 

 

  



 

158 
 

BIODATA DIRI 

Nama    : Indri Febriani 

TTL    : Tulungagung, 16 Februari 2001 

Alamat    : Jalan Raya Candi IIB RT 03 RT 05  

No. 185, Kelurahan Karangbesuki,  

Kecamatan Sukun, Kota Malang 

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Malang 

Jurusan/Prodi   : Biologi/S1 Biologi 

 

BIOGRAFI PENULIS 

INDRI FEBRIANI lahir di Tulungagung pada tahun 2001. Sedang belajar di 

Universitas Negeri Malang Program Studi Biologi Angkatan 2019. Kini, sedang berlayar 

mengikuti berbagai perlombaan karya tulis, baik ilmiah maupun sastra. Penulis novel ―Day of 

My Death‖ dan antologi cerpen ―Bumiku T‘lah Pergi‖ ini beberapa kali memenangkan ajang 

perlombaan, misalnya pada penghujung tahun 2020, mendapatkan predikat ke-13 dalam 

Lomba Menulis Cerita Pendek Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Komunitas 

Literasi Bangsa. 

 

  



 

159 
 

SURAT KERINDUAN 

Oleh: Laila Novitasari 

 

Abah dan Ibu tercinta, 

Petuah Abah, ―Cobalah dulu, baru cerita. Pahamilah dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru 

berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap.‖ Bah, Ajeng 

jadikan pegangan sampai sekarang. Awalnya Ajeng tidak paham maksud yang Abah katakan 

karena masih berusia enam tahun. Saat itu Ajeng bertanya hal apapun baik pertanyaan mudah, 

sulit, penting, bahkan tidak penting. Semacam, mengapa cebok harus menggunakan tangan 

kiri, apa yang terjadi jika matahari tidak ada, mengapa jenis kelamin hanya diciptakan dua 

jenis saja, dan masih banyak lagi. Terlalu banyak pertanyaan yang menumpuk di kepala, 

hingga akhirnya Abah mengeluarkan ultimatum kepada Ajeng untuk berhenti bertanya, lalu 

menyampaikan petuah itu.   

 

Abah, Ibu, Ajeng rindu lahir dan batin. Bila rindu dapat dibeli, seluruh kekayaan Jeff Bezos 

tidak akan mampu membayarnya. Jika Abah dan Ibu tidak tahu Jeff Bezos itu siapa, Jeff 

Bezos adalah bule yang kaya harta kekayaannya sekitar 3.000 triliun. Karung-karung padi 

Abah yang ada di lumbung saja tidak akan cukup untuk mengisi penuh uang itu. Intinya rindu 

Ajeng ini sudah sangat-sangat. Sangat besar, sangat tidak terhitung. Walaupun begitu, malu 

rasanya untuk mengunjungi istana kecil tempat Ajeng tinggal sewaktu kecil. Takut jika Abah 

dan Ibu tidak menerima anaknya ini. 

 

Ajeng masih ingat waktu memutuskan untuk pergi dari rumah, Ibu terlihat benar-benar marah. 

Kala itu, Ajeng sedang mengemasi pakaian dengan perasaan kesal, memasukan beberapa baju 

dengan gusar. Tanpa permisi Ibu masuk dengan tatapan memelas disertai rayuannya yang 

berusaha menggoyahkan keputusan Ajeng, hampir saja Ajeng tergoyahkan.  

 

Baru beberapa langkah dari pintu keluar ditemani tas gendong dan dua tas jinjing, Ibu 

meninggikan suara, ―Hidup saja semau Ajeng, Ibu capek. Bukannya Ibu tidak mau anak Ibu 

sukses tapi kita ini bukan orang berduit, Ajeng. Jika ingin pergi, sudah pergi saja! Tapi jangan 

anggap Ibu sebagai orang tua kamu lagi, persetan dengan mimpi sialanmu itu.‖ 
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Beberapa tetangga yang penasaran berbondong-bondong menuju ke halaman rumah. Ada 

yang langsung menghampiri Ibu, ada yang hanya menonton dengan saling berbalas bisik 

dengan sebelahnya. 

 

Bukan main, hati terasa teriris. Ajeng menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang 

telah mengalir deras. Walaupun berat hati menentang keputusan Abah dan Ibu, harus 

meninggalkan istana kecil tempat Ajeng tinggal tetapi keputusan yang Ajeng pilih telah bulat, 

inilah resikonya memilih jalan kehidupan sendiri. 

 

Abah dan Ibu tersayang, 

Mungkin Abah dan Ibu masih ingat ketika dahulu Ajeng mengatakan, ―Pokoknya Abah dan 

Ibu tenang saja, ketika Ajeng sudah besar nanti apapun yang Abah dan Ibu inginkan akan 

Ajeng kabulkan. Mau rumah gedong? Mau mobil Mercedes? Mau makan daging ayam setiap 

hari? Ahh… kecil.‖ Saat itu Abah dan Ibu mengaminkan, bukan? Hanya Bang Baron yang 

kala itu sedang di rumah menirukan perkataan Ajeng disertai improvisasi yang dilebay-

lebaykan. Makan malam kala itu walau dengan lauk seadanya sangat terasa hangat dan 

istimewa. Terlepas dari itu semua, sungguh Ajeng mengatakan itu dengan benar-benar. Benar 

akan mengabulkannya dan benar itu akan terjadi. 

 

Apakah Abah masih ingat kalimat andalan yang Abah keluarkan saat Ajeng mengeluh ketika 

disuruh belajar ataupun mengaji? Abah akan selalu berkata, ―Sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.‖ 

Berangkat dari situ, Ajeng ingin mengubah keadaan. Ingin memperbaiki rumah reyot yang 

khawatir roboh kala hujan dan angin, ingin Abah dan Ibu tidak bekerja di usia senjanya, 

Ajeng hanya ingin kehidupan kita lebih baik. Itulah alasan setelah lulus di bangku SMA 

Ajeng ingin melanjutkan pendidikan untuk menggapai mimpi. Di luar sana banyak orang-

orang sukses seperti Mbak Najwa pemilik Narasi TV, Ibu Sri Mulyani menjabat sebagai 

Menteri Keuangan, Agnez Mo penyanyi menyabet banyak penghargaan, dan masih banyak 

lagi. Mereka terlebih dahulu bermetamorfosis sebelum sukses menjadi kupu-kupu. 

 

Ajeng sempat pupus harapan, ketika menyampaikan keinginan Ajeng untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi ditolak mentah-mentah oleh Abah dan Ibu. Seribu alasan dan 
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rayuan telah Ajeng sampaikan, seribu penolakan sebagai balasannya. Ajeng sungguh minta 

maaf, secara diam-diam mendaftarkan diri di salah satu perguruan tinggi negeri. Dan 

untungnya, Ajeng diterima. 

 

Ketika Ajeng melaporkan rasa kegembiraan kepada keluarga sekaligus berharap mendapat 

restu. Secara spontan Abah menyatakan penolakan dengan alasan biaya yang tidak akan 

sanggup ditanggung, dengan muka merah padam Abah menghentikan percakapan. Ibu masih 

dengan omelannya yang tetap segar dipadukan seni komparatif, melemahkan Ajeng dan 

mengagungkan anak tetangga. Percuma Bu, sifat Ajeng yang keras kepala akhirnya 

memutuskan untuk keluar dari rumah, bersumpah untuk hidup mandiri, dan tidak akan 

bergantung lagi pada Abah dan Ibu. Sontak, itu yang membuat Ibu menjadi seperti Ibunya 

Malin Kundang, syukur saja tanpa kalimat kutukan. Kalimat pengusiran Ibu sampai sekarang 

masih terkenang jelas. 

Abah, Ibu… 

Setelah Ajeng pergi dari rumah, hidup terasa seperti neraka. Sekadar mencari tempat berteduh 

saja terbilang sulit hingga harus pasrah untuk beberapa hari hidup terombang-ambing di jalan. 

Mencari pekerjaan adalah jalan satu-satunya, niat untuk bersekolah tinggi lantas digugurkan. 

Sekadar memikirkan isi perut dan tempat tinggal saja sudah susah apalagi ditambah keperluan 

pendidikan. Berpikir idealis saat sedang kesusahan sangat tidak diperlukan. Akhirnya, selama 

setahun Ajeng menjadi pegawai serabutan, mulai menjadi cleaning service, Sales Promotion 

Girl (SPG), bahkan buruh pabrik. 

 

Namun, keadaan tidak akan berubah, jika mimpi yang telah lama ada dikubur begitu saja. Di 

tahun ajaran baru Ajeng mendaftarkan diri untuk melanjutkan pendidikan di salah satu 

perguruan tinggi negeri melalui jalur tes. Tapi sialnya, Ajeng gagal. Abah dan Ibu pasti tahu, 

bukan Ajeng namanya jika saat itu memutuskan untuk menyerah. Ajeng tidak akan sesekali 

mengucapkan selamat tinggal jika masih sanggup mencoba. Sebagai gantinya mendaftar ke 

universitas swasta dengan mengambil kelas karyawan walau biaya yang ditawarkan lumayan 

tinggi. Masa itu Ajeng hanya bekerja sebagai buruh pabrik. Dengan bekal tekad semuanya 

dapat terbayar, walau dalam beberapa kasus ada kalanya harus hutang sana-sini. Hingga gelar 

sarjana dapat Ajeng raih, sangat bangga sekali hasil jerih payah sendiri akhirnya membuahkan 

hasil. Itu semua karena Ajeng tidak akan sesekali menyerah jika masih merasa sanggup.  
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Abah, Ibu yang Ajeng rindukan, 

Sungguh, Ajeng membuat surat ini bukan semata-mata ingin mengingatkan masa lalu. Ajeng 

hanya ingin bercerita walau tidak secara langsung kita berjumpa. Setelah tujuh tahun tidak 

saling sapa, tujuh tahun pula memeluk rindu. Terkadang, ketika masa-masa gagal ingin sekali 

bercerita kepada Abah dan Ibu. Pasti akan dibaluti dengan wejangan-wejangan yang hangat, 

seperti dahulu ketika SMP Ajeng kalah olimpiade. Abah bilang, ―Kegagalan itu ibarat tanda 

koma dalam sebuah kalimat, ia hanya membuat tanda jeda tapi bukan tanda henti.‖ Namun, 

wejangan hangat itu tidak dapat Ajeng rasakan lagi. 

  

Terlepas dari itu semua, Ajeng hanya ingin menyampaikan, suatu waktu Ajeng akan menemui 

Abah dan Ibu. Ajeng janji. Semoga Abah dan Ibu masih dengan senang menerima Ajeng. 

 

 

Salam rindu 

 

Ajeng Kusuma 

 

*** 

Pikiran ini bagai mesin waktu, mengulang kejadian masa lalu ketika perkata dari surat 

kerinduan mulai aku telanjangi. Hanya kabar burung yang aku dengar selama tujuh tahun 

setelah kepergiannya, akhirnya ada juga kabar resmi darinya yaitu surat yang baru saja 

rampung aku baca. Aku bersyukur, mimpinya dapat tercapai walau dahulu aku sempat 

meragukan. Sungguh aku tidak serius mengusirnya. Kekhawatiran terhadapnya layaknya 

minum obat, tiga kali sehari. Pagi, siang, malam, aku selalu mengkhawatirkan. Bukan surat 

ini yang aku tunggu kedatangannya, tapi raganya yang asli. Jauh di lubuk hati, hasrat ingin 

sekali memeluknya. 

 

Aku tahu, tujuannya ingin mengubah kondisi perekonomian keluarga. Sungguh, aku tidak 

perlu itu. Percuma jika ekonomi bagus jika ujungnya tidak bahagia. Uang yang dikirimkannya 

setiap bulan sampai sekarang masih tetap dikumpulkan di laci lemari, setiap bulannya 

semakin menumpuk. Aku tidak akan memakai uang itu, bukan karena sombong atau tidak 
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butuh tapi itu adalah miliknya, karena alhamdulillah keluarga ini sudah Allah cukupkan. 

Uang tidak akan membayar rasa kekhawatiranku setiap harinya, tidak akan membayar 

kerinduanku terhadapnya.  

 

Aku memandang foto dua belas tahun silam. Rasanya indah ketika melihat potret keluarga ini 

berkumpul. Sayang, kita tidak akan mencapai itu lagi. Tapi dengan adanya surat itu, hatiku 

lumayan lega sekarang. Syukurlah keadaannya baik-baik saja. Aku sangat bangga membaca 

kisahnya, dari berjuang hingga berhasil. Pasti bukan hanya aku saja yang bangga, suamiku di 

surga pun akan ikut bangga mendengarnya.  

 

―Nak, pulanglah.‖ 
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UNEXPECTED COLORS 

Oleh: Zidni Ilma Nafi’ah 

 

Perlahan kakinya menapaki jalanan basah yang ditempuhnya. Tak peduli sepatunya 

akan kotor terkena genangan air, Dhara melangkah dengan pandangan lurus. Memikirkan 

perkataan ibunya dua hari yang lalu, entah apa yang terjadi tiba-tiba saja menghampiri dirinya 

yang sedang belajar di kamar. 

 ―Ibu tahu Kamu sering sedih apalagi sejak tiga tahun lalu. Ayo dong sekarang sudah 

saatnya Kamu bangkit, mumpung Kamu juga masih remaja, Kamu bisa menemukan apa yang 

ingin Kamu lakukan, Kamu bisa melakukan apa saja yang nantinya membuat Kamu bahagia. 

Apa saja itu, Ibu akan selalu mendukung Kamu asal jangan dalam konteks negatif aja, okay?‖ 

begitulah kira-kira perkataan ibunya yang membuatnya kebingungan. 

Bingung apa yang harus Ia lakukan sekarang. Di satu sisi dirinya ingin menuruti 

perkataan Sang Ibu, tapi di sisi lain dirinya ragu, apakah Ia bisa melakukan semuanya dari 

awal, apakah Ia mampu melupakan apa yang sudah terjadi, mampu menemukan mimpi lain 

setelah impian yang dibangun dari awal sirna begitu saja.  

Ahh tentang itu, sebenarnya dirinya mengalami kecelakaan tiga tahun yang lalu yang 

mengakibatkan kehilangan sosok ayah hingga membuat dirinya benar-benar terpuruk. Belum 

lagi ketika saat itu dirinya divonis kehilangan indra pendengaran dan kemampuan berjalannya 

membuat impian yang didambakan dan dibangunnya sejak kecil tak mungkin terwujud. 

Kalau dipikir-pikir, mengingat kejadian itu selalu membuat Dhara sedih dan sedikit 

menyesal. Tapi ya mau bagaimana lagi. Kalau semua sudah ditakdirkan Tuhan seperti itu, 

Dhara bisa apa. Paling tidak dirinya harus bersyukur dirinya masih bisa hidup dengan 

keadaannya yang sekarang. Bersyukur karena setahun setelah kecelakaan itu dirinya dapat 

berjalan kembali, ya walaupun tetap saja dirinya tak bisa meraih mimpinya menjadi ballerina 

karena kakinya tak sekuat dulu dan sekarang dirinya juga punya alat bantu dengar, yang 

hanya Ia gunakan di saat tertentu saja, seperti sekarang misalnya. 

―DHARAA!‖ mendengar teriakan seseorang, lantas membuat Dhara menoleh yang 

langsung disuguhi dengan rangkulan tangan seseorang. ―Astaga bikin kaget aja,‖ ucapan 

Dhara langsung mendapat cengiran dari Kayla, sang pelaku teriakan tadi. ―Hehehe, bareng ke 

kelas,‖ tanpa menunggu tanggapan dari Dhara, keduanya menuju ke kelas. 

―Kay,‖ panggil Dhara setelah keduanya duduk di bangku masing-masing.  
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―Hm, apaan?‖ Jawabnya dengan mengeluarkan beberapa alat tulis di meja. 

―Emm, cita-citamu apa?‖ tanya Dhara yang lantas membuat Kayla menoleh heran. ―Ha, 

kok tiba-tiba nanyain itu?‖  

―Gak papa sih hehe, nanya aja‖ ucap Dhara dengan menggaruk kepala kikuk. 

 ―Apa ya, Aku juga bingung sih sebenarnya. Mungkin untuk saat ini melanjutkan apa 

yang sudah kumulai sih, dan seterusnya mengikuti sesuai alur yang ada. Kamu tau kan, kalau 

Aku suka banget sama hal-hal yang berbau theater, mungkin ngelanjutin itu sih, kenapa Ra?‖ 

pertanyaan Kayla diakhir ucapannya membuat Dhara menggeleng pelan. 

 ―Sebenarnya Aku juga bingung, selama tiga tahun ini Aku gak pernah kepikiran dan 

mencoba mencari kesempatan lain selain terpaku pada impian ku yang sebelumnya. 

Menurutmu kalau Aku mau mulai dari awal, Aku itu bagus di apa sih?‖ tanyanya pada Kayla 

yang memang paham betul bagaimana keadaan Dhara mengingat dirinya bisa dibilang teman 

paling dekat Dhara sejak awal masuk SMA hingga sekarang. 

 ―Aku paham gimana perasaanmu ya walaupun aku gak pernah merasakan apa yang 

Kamu rasakan, tapi kalau urusan itu, lebih baik tanya ke diri Kamu sendiri deh, Ra. Aku gak 

mau kalau misalnya aku kasih Kamu saran atau pendapatku, Kamu gak minat di bidang itu 

dan malah buat Kamu tertekan atau gak bahagia. Tapi kalau kataku coba Kamu cari tau apa 

yang bisa buat santai kalau dilakuin, yang Kamu suka dulu.‖ Ucap Kayla dengan lembut. 

―Aku takutnya kalau misal aku udah nemuin yang aku suka tapi ternyata aku gak 

bakat. Gimana?‖ tanya Dhara ragu.  

―Kenapa gak dicoba, Kamu belum tau kalau belum nyoba. Nih ya, aku udah dua tahun 

ikut theater dibilang punya bakat juga enggak, mahir juga enggak, cuma sekedar bisa aja. 

Terus yang bisa ku lakuin cuma latihan sama usaha ngembangin kemampuan acting aja. 

Kalau ditanya kenapa? Ya aku juga gak tau hehe, emang suka aja sama acting. Nah, coba deh 

Kamu cari apa yang bisa bikin Kamu senang dulu, yang bisa bikin Kamu meluapkan perasaan 

Kamu. Pelan-pelan aja, jangan terlalu dipaksa, nanti malah Kamu tertekan sendiri,‖ jelas 

Kayla panjang lebar yang langsung diangguki pelan oleh Dhara.  

 Entah setelah hari itu, sesuai perkataan Kayla dirinya berusaha mencari hal-hal yang 

kemungkinan membuatnya senang, yang bisa membuatnya penasaran untuk mempelajarinya, 

ataupun kemungkinan menjadi impian yang akan diraih ke depannya. Tapi walaupun begitu 

entah kenapa rasanya begitu sulit menemukan apa hal yang dirinya suka. 
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 Dia bahkan juga meminta bantuan Kayla, yang tentunya dengan senang hati 

membantu sang teman dekat sejak awal masuk SMA ini. Mulai dari menemani melihat 

bagaimana anak theater latihan, melihat bagaimana kondisi ruang musik ketika latihan, 

lapangan olahraga, sampai ke perpustakaan mencoba mencari hal-hal yang perlu dia lakukan. 

Entahlah menurutnya sangat susah jika harus memulai dari nol, apalagi dirinya masih 

terbayang bagaimana impian di masa lalunya yang begitu Ia dambakan semakin membuatnya 

susah mencari kegiatan baru yang tidak melibatkan gerakan kaki dan musik itu. 

 Sepertinya memang benar apa yang dikatakan Kayla, dirinya terlalu giat dan terkesan 

buru-buru hingga membuatnya bingung dan capek sendiri. Apalagi sekarang sudah sebulan 

sejak hari dimana dirinya bertanya dan meminta pendapat mengenai impian pada Kayla. 

Rasanya dirinya hari ini hanya ingin me-refresh pikiran, sesekali merasakan rasanya me time 

dulu, tak tau mau pergi kemana saja yang penting jalan-jalan keluar, kali aja bisa mengobati 

rasa gelisahnya akhir-akhir ini. 

 Entah seberapa jauh kaki jenjangnya melangkah, sekarang dirinya berada di pinggir 

taman, duduk di kursi taman yang terletak di sana. Menghela napas mencoba meringankan 

sedikit pikirannya, matanya tak pernah berhenti melihat beberapa orang melintas di depannya 

yang mungkin juga sedang bersantai seperti dirinya.  

 Sejenak pikirannya menerawang, akankah dirinya bisa menemukan hal yang 

disukainya, menemukan tujuannya melangkah nanti. Menurutnya, diperlukan alasan untuk 

menyukai sesuatu. Tanpa adanya alasan, perasaan suka itu hanya berarti sesuatu yang semu, 

dangkal, dan tidak menarik sama sekali. Bahkan sekecil apapun tindakan seseorang, 

menurutnya pasti selalu ada alasan dibalik orang itu melakukan tindakan tersebut. Jadi 

pikirnya, paling tidak dirinya juga harus memiliki alasan yang jelas untuk menyukai sesuatu. 

 Dhara kembali menghela napas, kemudian mengedarkan pandangannya ke sisi lain 

taman, entah hari ini ada peringatan apa sepertinya di sana banyak sekali stand-stand yang 

menjual makanan dan berbagai barang, sehingga membuat dirinya berinisiatif menuju ke sisi 

lain taman itu.  

 Melihat betapa riuh dan ramainya keadaan, membuatnya tersenyum tipis. Di depan 

sana terdapat panggung besar, menampilkan seseorang yang tengah bernyanyi dengan sorot 

lampu panggung membuat penampilannya semakin menarik. Setelah beberapa kali melihat 

berbagai stand makanan, dirinya berdiri di tengah jalan mengedarkan pandangan ke 

sekelilingnya. Melihat banyak sekali orang berlalu-lalang di sekitarnya, membuat dirinya 
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merasa bahwa semua orang tengah bersenang-senang menikmati waktu mereka masing-

masing.  

Entah mendapat dorongan darimana, dirinya mulai menutup matanya, menikmati 

euphoria yang ada. Perlahan tangannya mencoba melepas alat bantu dengarnya, mencoba 

menenangkan diri di tengah keheningan yang menyelimutinya. Mencoba mencari jawaban 

segala kegelisahannya, bertanya apakah mereka juga pernah merasakan apa yang dirinya 

rasakan, mengapa sepertinya mereka tidak seperti dirinya, apakah dirinya bisa menemukan 

tujuannya melangkah.  

Jika seperti ini rasanya, walaupun sekeras apapun dia bertanya dan mencari jawaban, 

tak ada yang memberinya jawaban selain kehampaan, tak ada yang bisa memberi tahunya 

kecuali dirinya sendiri, ya hanya dirinya sendiri. Entah sudah berapa menit dirinya hanya 

diam berdiri, perlahan Ia membuka matanya. Sedikit tersentak melihat keramaian di 

sekitarnya, begitu indah. Ini benar-benar tak terduga, matahari sore yang tenggelam berpadu 

dengan suasana malam, lampu-lampu di sekitar stand dan di sepanjang jalan, belum lagi 

berbagai suasana keramaian ini, membuatnya tersadar warna ini, suasana ini begitu 

menakjubkan.  

Akhirnya dia menemukannya. Menemukan alasan untuk menyukai sesuatu, alasan 

melakukan sesuatu, alasan untuk menggapai impiannya. Warna-warna ini membuatnya sadar, 

jika seandainya dia tak bisa menggunakan kakinya, tak bisa menggunakan pendengarannya 

untuk melakukan sesuatu, setidaknya matanya merupakan salah satu harta terpenting yang 

dimilikinya sekarang.  

Dhara tersenyum penuh haru, bangga dengan dirinya sendiri bisa menemukan jawaban 

kegelisahannya selama ini. Ya, inilah awalnya, awal untuk memulai semuanya lagi, meraih 

impian baru untuknya, meraih kebahagiaan yang pernah sirna. Satu hal yang ada di pikirannya 

sekarang, warna-warna ini tak boleh dilewatkan begitu saja, harus dia abadikan dan torehkan 

entah pada kertas, kain atau kanvas sekalipun. Sekarang dalam benaknya Ia sudah 

menemukan tujuannya, tujuan untuk melangkah. Benar kata Kayla, dirinya harus mencoba, 

entah punya bakat atau tidak, setidaknya dirinya harus berusaha. 

Di hari-hari berikutnya Dhara benar-benar mewujudkannya. Entah menjadi apa 

dirinya nanti di masa depan, pelukis, illustrator atau fashion designer sekalipun. Dirinya 

hanya ingin  
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melakukan apa yang disukainya seperti sekarang ini, di depannya sudah ada kanvas 

dengan berbagai gambar ataupun warna yang Ia torehkan sendiri dengan tangannya. Perasaan 

senang dan lega yang muncul dalam dirinya, menunjukkan inilah jalan yang sedang ia cari, 

jalan yang Ia harapkan bisa membawanya dari masa lalu yang suram dan penuh kehampaan 

menuju ke dunia yang lebih berwarna. 

~ ~ ~ 
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MIMPI-MIMPI LUGU 

Oleh: Ngainul Fadilah 

 

Kala itu adalah bulan Januari, awal tahun baru yang kehadirannya selalu dinanti oleh 

setiap muda-mudi. Kulihat di sana semua tangan tengadah di tengah malam meminta sedikit 

belas kasih Tuhan. Satu di antaranya meminta kekayaan sedang yang lainnya meminta 

kesehatan, jodoh dan masih banyak lagi. Sedikit gemercik hujan yang turun perlahan rupanya 

tak menyurutkan semangat mereka dalam merayakan tahun baru. Hawa dingin yang mulai 

menyeruak masuk, diperparah dengan aroma tanah becek yang rupanya menyulut sebersit 

rindu, mengingatkanku pada beberapa memori kelam setahun yang lalu. Langit malam pun 

rupanya tak secantik harapanku, hitam kelam yang entah mengapa seperti berkaca pada masa 

depanku. Kasihan, batinku.   

Kusesap secangkir kopi hitam dengan kepulan asap putih yang rupanya sukses 

menghangatkan tubuhku. Mataku sedikit melirik jam dinding yang sedari tadi berdecit 

berisik. Sudah pukul 09.00 pagi namun sepiring nasi pun tak kunjung tersaji. Aku lalu 

berjalan gontai menuju dapur untuk memasaknya sendiri. Ya, kecelakaan setahun yang lalu 

telah merenggut banyak hal yang begitu berarti. Termasuk Ibu. Sosok Ibu yang biasa menjadi 

tempat kami mengadu, lebih memilih minggat meninggalkan aku dan Bapak sendiri. 

Kecelakaan setahun yang lalu bak mimpi di siang bolong yang menghantui keluarga kami. 

Bapak yang dulunya merupakan lelaki gagah tempat kami berlindung dari segala keluh kesah, 

Bapak yang notabenenya adalah tulang punggung keluarga, kini tak lagi bisa berjalan normal 

seperti orang lain.  

*** 

Namaku Arini, seorang gadis 21 tahun yang alhamdulillah atas izin Tuhan masih 

diberikan kesempatan mencicipi bangku kuliah. Sedikit pencapaian yang luar biasa dan yang 

layak aku banggakan mengingat kondisi ekonomi keluarga kami yang serba pas-pasan ini. 

Aku adalah seorang anak tunggal yang menjadi satu-satunya harapan bagi lelaki paruh baya 

itu. Kata beliau ―kuliahlah yang benar supaya kelak kamu bisa jadi orang‖.  Lalu aku hanya 

bisa tersenyum kecut sembari melebarkan telinga mendengarkan penuturan Bapak, mungkin 

sampai saat ini di mata Bapak, aku adalah fitoplankton. Batinku. 
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Bapak adalah satu-satunya manusia di bumi yang aku punya. Mimpi dan hidupnya 

hanyalah tentang aku. Tentang aku yang harus bisa jadi sarjana, tentang aku yang harus bisa 

hidup enak dan tentang aku yang sebisa mungkin tidak diremehkan oleh orang lain. 

Sedangkan mimpiku sebenarnya tidak muluk-muluk. Hanya berharap agar Bapak berumur 

panjang hingga aku bisa merawatnya sampai bosan. Ingin rasanya berteriak memaki diri 

ketika melihat Bapak yang tak kunjung bisa berdiri, namun harus membanting tulang mengais 

pundi-pundi rejeki demi putri semata wayangnya ini. Puluhan kali aku memohon kepada 

Bapak untuk tidak lanjut kuliah agar bisa membantu Bapak bekerja, tapi tak pernah sedikit 

pun digubris olehnya. 

 Saat ini aku berada di semester akhir. Satu langkah lagi untuk bisa menjadi sarjana 

seperti yang diinginkan Bapak. Memakai kebaya abu tua dengan batik senada miliknya yang 

sudah Ia beli sejak lama. Batik itu sengaja tidak Ia kenakan sama sekali. Katanya hanya akan 

dikenakan saat aku diwisuda nanti. Sungguh ironis, padahal Bapak tidak sekaya itu hingga 

mampu membelikanku setelan kebaya wisuda. Siang malam Ia membuat sapu lidi, 

dibersihkannya daun kelapa satu persatu lalu dikumpulkan dan ditukarkannya dengan 

lembaran rupiah. Sedikit untuk makan lalu sisanya ditabung untuk keperluan lain, termasuk 

untuk membeli setelan kebaya wisuda ini.  

*** 

Malam itu terasa begitu sunyi. Hanya terdengar samar suara sepeda motor yang lalu 

lalang kesana kemari. Kulihat raut wajah Bapak yang kulitnya mulai keriput ditambah dengan 

rambutnya yang penuh uban di sana-sini. Bapak yang berbekal sarung lusuh berwarna hijau 

tua itu berbaring meringkuk di atas kursi kayu. Di depannya tersaji seonggok singkong rebus 

dan secangkir kopi panas yang perlahan mulai dingin diterpa angin.  

―Rin, belikan Bapak obat mixagrip ya,‖ 

―Loh geneya Pak?‖ 

―Kepalane Bapak pusing, terus kerasa panas dingin ngene badane Bapak.‖ 

―Loalahh pak, Inggih sekedap.‖ 

Bapak memang tak pernah sedikitpun mengeluh ketika merasa lelah atau sakit seperti 

sekarang ini. Baginya, sakit adalah salah satu bentuk nikmat dari Tuhan untuk menggugurkan 

dosa-dosanya, juga semua manusia memang diharuskan untuk bersusah payah bekerja demi 

memenuhi segala keinginan dan kebutuhan. Katanya, hidup memang bukan semata-mata 
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tentang uang. Namun semua kebutuhan hidup nyatanya perlu uang. Alhasil prinsip inilah 

yang membuatnya tak mau mengeluh dan terlihat payah.  

Setelah meminum obat, rupanya demam Bapak tak kunjung turun. Rasa nyeri yang 

hebat di sekujur tubuh membuatnya sedikit kelimpungan. Ia terus saja mengubah posisi 

tidurnya, sesekali miring ke kanan dan ke kiri bahkan tengkurap pun sudah dilakoni. 

Tubuhnya menggigil tak karuan hingga terdengar keras suara gertakan  gigi geraham atas dan 

bawahnya. Es kompres yang sedari tadi melekat di dahi perlahan merembes ke bawah, 

meleleh menyatu dengan keringat bapak. Sarung lusuh berwarna hijau tua yang sedari tadi 

melingkar di dada itupun rupanya tidak berguna.  

Akupun mulai sedikit panik karena tak ada satupun sanak saudara yang aku punya 

yang dapat dimintai pertolongan. Aku lalu berjalan menuju rumah Pak Firman, salah satu 

tetangga yang letak rumahnya tak jauh dari rumahku.  

―Assalamu‘alaikum Pak Firman,‖ 

―Wa‘alaikumussalam. Eh Rini, ana apa Ndhuk?‖ 

―Anu pak, Bapak sakit, aku boleh minta tolong buat bawa Bapak ke rumah sakit ndak 

pak?‖ 

―Innalillahi.. iya-iya sebentar ya, Bapak tak siap-siap dulu.‖ 

―Nggih Pak.‖ 

*** 

Akhirnya satu hal yang sangat aku khawatirkan dari dulu benar-benar terjadi. Aku dan 

Bapak memang hidup di kampung, dimana orang-orang tua di sini benar-benar tak percaya 

dengan adanya virus corona. Mereka menyepelekan perihal disiplin protokol kesehatan, juga 

perihal jaga jarak dan lainnya. Kata dokter Bapak dinyatakan positif covid. Satu momok 

mengerikan karena Bapak punya penyakit komorbid.  

Aku berusaha susah payah untuk tetap tegar di depan Bapak. Dalam diam kuusap-usap 

punggung tangannya, lalu kukipas-kipas peluh di dahinya. Ia lalu sedikit melebarkan 

matanya. Tangannya beralih menggenggam jemariku lama sekali. Tangan kekar yang 

perlahan mulai keriput dimakan usia ini. Tangan kekar yang menjadi saksi penatnya kerja 

keras kami. Bapak terus saja menatapku iba. Ia menangisiku tanpa kata. Aku terus saja 

berusaha tegar di hadapannya.  

―Maafkan Bapak Ndhuk, tabungan wisudamu malah dipakai untuk berobat Bapak.‖ 
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Seketika tangisku pun pecah kala itu, menguap bersama rentetan pilu akibat mendengar 

penuturan maaf yang keluar dari mulut lelaki paruh baya itu. Bukan, bukannya  menangisi 

uang wisuda yang habis dipakai berobat melainkan karena mengingat Bapak yang di sela 

sakitnya saja masih sempat memikirkan bagaimana wisudaku. Wisuda yang tinggal 

menghitung hari itu.  

Perlahan aku mulai berjalan keluar dari rumah sakit, sembari sedikit melonggarkan 

maskerku agar bisa menghirup udara segar. Aku tak lagi bisa berpikir jernih. Tatapanku 

kosong seperti manusia tanpa indera yang buta di tengah keramaian, sedangkan otak kecilku 

mulai berkelana jauh ke negeri antah berantah, menerka-nerka bagaimana takdir Tuhan. 

Apakah Tuhan masih memberiku sedikit belas kasihan atau bahkan sebaliknya? Ingin rasanya 

memejamkan mata lalu tertidur melupakan segala gundah di dada, harap-harap cemas agar 

kejadian yang menimpaku ini hanyalah mimpi buruk semata. Namun berulang kali aku 

menyadarkan diri, bahwa ini bukanlah mimpi  melainkan fakta yang harus dihadapi. 

Kulihat di seberang sana bapak tua itu menjual sate kambing dengan gerobak 

berwarna biru. Salah satu makanan favorit Bapak yang hanya bisa Ia nikmati ketika mendapat 

jatah daging kurban saat Idul Adha. Tanpa berpikir panjang, kubelikan saja sate ini untuk 

Bapak. Dengan langkah terburu-buru, aku membawa satu kresek kecil berisi sate itu ke kamar 

Bapak. Kulihat wajahnya yang tenang dengan mata tertutup berbaring diam di atas ranjang, 

tentu dengan selang oksigen yang masih terpasang pada kedua lubang hidungnya.  

Aku lalu menepuk lengannya perlahan untuk membangunkannya. Namun  tidak ada 

sedikitpun reaksi darinya. Kuguncangkan bahunya pelan-pelan berharap agar Bapak 

membuka mata namun tetap saja nihil hasilnya. Lalu aku mencoba mengguncang bahunya 

sekali lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya, namun tetap saja Bapak diam pada posisinya. 

Seketika tubuhku ambruk di bawah ranjang Bapak, karena kaki atletisku tak lagi 

mampu menopang berat badanku. Mulutku terus saja komat-kamit melantunkan sholawat 

dengan harapan tubuh Bapak kembali menghangat dengan nafas naik turun melewati 

kerongkongan. Kupanjatkan doa-doa yang mengalir sepanjang sungai Firdaus berharap dewa-

dewi surga sedikit melirikku lalu memberikan ilhamnya. Namun sebesar pengharapanku pada 

Tuhan rasanya tak mungkin Ia bermain-main menarik ulur nyawa manusia. Air mataku lalu 

berdesak-desakan menerobos keluar dari pelupuk mata. Terjun bebas mencelos begitu saja 

tanpa mengaba. Tega sekali Bapak meninggalkanku di tengah kerasnya dunia. Tak bisakah 

Bapak pamit barang sebentar? Bahkan Bapak belum sempat memberiku wejangan hidup. 
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Belum sempat kami memakai setelan wisuda, juga belum  sempat kami memakan sate 

kambing ini bersama-sama.  

*** 

Kupoles wajahku dengan bedak setipis mungkin ditambah dengan sedikit sentuhan 

lipstik berwarna merah jambu agar terlihat lebih cantik. Aku memang sedikit khawatir, karena 

jika tampil beda takut bapak salah mengira aku adalah anak tetangga. Lalu kukenakan kebaya 

wisuda yang Bapak belikan setahun yang lalu itu. Kebaya wisuda berwarna abu tua dengan 

batik senada miliknya yang belum sempat Ia kenakan barang sekali.  

Melihatku diwisuda, lalu memakai toga dengan menyandang gelar sarjana adalah 

mimpi Bapak sedari dulu. Hanya mimpi-mimpi yang lugu bak goresan angan semu yang 

terlihat malu-malu. Mimpi lugu yang kehadirannya bahkan tak pernah sedikitpun mendapat 

restu, karena rupanya kalah start dengan maut yang melesat terburu-buru. 

  



 

176 
 

BIODATA DIRI 

Nama    : Ngainul Fadilah  

TTL    : Trenggalek, 24 Mei 2000  

Alamat  : Panggul, Trenggalek, Jawa Timur 

Asal perguruan tinggi  : Universitas Brawijaya 

Jurusan/Prodi   : Pemanfaatan Sumberdaya  

  Perikanan 

 

BIOGRAFI PENULIS 

Namaku Ngainul Fadilah, seorang remaja yang lahir di era 2000-an di tengah hiruk pikuk 

pinggiran kota Trenggalek, Jawa Timur.  Meskipun bukan putri seorang nelayan, namun entah 

dapat ilham dari mana sehingga bisa terdampar pada prodi Pemanfaatan Sumberdaya 

Perikanan. Bukan manusia dengan insang yang hobinya berenang, justru aku lebih menyukai 

seni dan sastra, menonton drama Korea, hingga membaca novel bergenre romansa. Kalian 

bisa menemukanku lewat lapak Instagram pribadiku @ngainulfadhila. Pepatah mengatakan 

tak kenal maka ta’aruf, oleh karena itu follow aja dulu siapa tau jodoh wkwkw. Oke, have fun 

dan jangan lupa Bahagia yaa.  

 

 

 

 

 

  



 

177 
 

MENARI DI ATAS DURI 

Oleh: Marcha Rahma Artanti 

 

Terjebak dalam angan, peristiwa yang akhir-akhir ini sering kualami. Bukan hanya soal 

kehidupan yang lebih layak, mimpiku sudah kelewat tinggi, ingin menari di atas panggung 

besar dengan diiringi alunan melodi yang lembut. Akan semakin hebat jika setiap pasang 

mata hanya tertuju pada seorang penari berbakat bernama Ranti. Alangkah indahnya khayalan 

itu, sampai aku tersenyum sendiri setiap memikirkannya. Namun, kenyataan tak seindah 

khayalan. Bahkan rasanya mustahil untuk mewujudkan apa yang aku impikan. 

*** 

Beralaskan lapangnya bumi dan beratapkan birunya langit, itulah panggung yang tepat 

untukku. Diiringi kicauan burung di setiap derap langkah kaki. Hembusan angin sesekali 

menderai rambut panjangku. Semburat sang surya menyinariku bagaikan sorot lampu di atas 

panggung. Aku mulai menggerakkan tangan dan tubuh dengan luwes hingga tercipta tarian 

sederhana nan elok. Aku terus menari hingga tidak menyadari jika gerbang sekolah sudah 

menyambutku. Kemudian aku bergegas menuju ke ruang kelas. 

Ruang kelas terasa sangat riuh dari kejauhan. Aneh, saat aku memasuki kelas, mereka 

semua membungkam. Kemudian terdengar sayup-sayup pembicaraan. Pendengaranku yang 

masih tajam dapat menangkap obrolan mereka.  

―Lagi-lagi anak-anak itu membicarakanku,‖ ungkapku dalam hati.  

Ya, sebagian orang di kelasku menganggapku aneh karena aku selalu menari dalam 

perjalanan menuju ke sekolah. Sebagian lainnya beranggapan aku tidak akan mampu 

mewujudkan mimpiku untuk menjadi seorang penari. Pada intinya tidak ada yang 

mendukungku di sini. Entah mereka tidak suka dengan anak ―kelas bawah‖ sepertiku atau 

mereka iri dengan cita-citaku yang ―kelas atas‖. Sekali pun tak pernah aku hiraukan 

pandangan mereka. Namun, kali ini mereka sudah kelewatan. 

―Hey! Sebaiknya segera hentikan mimpi konyolmu itu, kau sudah mulai tidak waras.‖ 

―Kamu tidak akan bisa mewujudkan apa yang kamu impikan!‖ 

―Takdir orang miskin sepertimu akan selalu buruk. Itu sudah melekat dari orang 

tuamu.‖  

―Sudah cukup! Akan kubuktikan bahwa mimpiku bukan omong kosong. Setidaknya aku 

punya mimpi untuk mengubah nasib keluargaku.‖  
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Aku berlari meninggalkan ruang kelas bak neraka itu. Hatiku diliputi amarah hingga 

membara. Pikiranku kacau sekaligus putus asa. Aku benci mendengar perkataan seperti itu. 

Namun, aku lebih benci pada kenyataan jika terkadang dalam pikiranku aku menyetujui 

ucapan mereka.  

Aku berlari pontang-panting tak tentu arah hingga akhirnya. ―BUG!‖ Tubuhku tidak 

sengaja menabrak seseorang.  

―Maaf,‖ ucapku merasa tidak enak.  

Oh, ternyata Arta. Seorang siswa teladan yang sangat sering menjuarai berbagai 

perlombaan. Dia tidak menjawab dan langsung pergi menuju kelasnya. Apa kutu buku selalu 

sedingin ini? Kulihat ada selebaran yang jatuh di lantai, pasti milik anak itu. Ternyata sebuah 

selebaran lomba seni. Bingo! Saatnya tunjukkan kemampuanku. 

*** 

Tekadku sudah bulat. Perlombaan ini akan menjadi awal yang dapat menggiringku 

menuju masa depan cerah. Piagam yang aku peroleh akan membungkam mulut orang-orang 

yang meremehkanku. Dan yang utama, senyuman ibu akan merekah karena melihat 

keberhasilanku. Aku sendiri bingung dengan tindakanku ini. Ibu menjadi alasan utama, tetapi 

aku menyembunyikan perlombaan ini darinya. Tentu ada alasan di balik ini. Akan memalukan 

jika ternyata aku kalah. Lebih baik aku memberi tahu ibu jika aku berhasil memenangkan 

lomba itu.  

Sayangnya ada satu masalah, bagaimana aku bisa membayar biaya pendaftaran lomba 

itu. Aku terus berpikir sambil diikuti mataku yang berputar mengamati sekitar hingga 

akhirnya tertuju pada bantal ibuku. Aku ingat! Ibu menyimpan sebagian uangnya di sana. Aku 

pasti sudah gila. Tidak, lebih tepatnya aku pasti akan menjadi anak durhaka. Namun, aku 

tidak punya pilihan. Tanganku merogoh bantal dan mengambil uang dari dalamnya. Aku 

harap ibu tidak menyadari jika sebagian uangnya hilang. 

*** 

Hari kompetisi akhirnya tiba. Perasaan ini tak pernah aku rasakan sebelumnya. 

Semangat, gugup, dan cemas bercampur menjadi satu. Sulit sekali mengendalikan tubuh yang 

gemetar ini sejak semalam. Aku memang masih amatir dalam hal perlombaan. Namun, aku 

yakin dapat menaklukan rasa takut ini. Akan aku tunjukkan seluruh kemampuan tariku di 

hadapan para juri hingga mereka menganga. Sombong sekali aku. Dalam hati aku tertawa. 

―Nomor urut 17,‖  
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Ini adalah giliranku. Menapakkan kaki di atas panggung sungguhan membuatku sangat 

percaya diri. Aku mulai menggerakan seluruh tubuh mengikuti irama lagu. Tak kusangka, 

setelah berada di atas panggung, rasa gugupku hilang dan aku dapat menari dengan lancar 

hingga musik berhenti mengalun. Kututup penampilanku dengan membungkuk ke hadapan 

para juri. Tepuk tangan dan sorakan penonton pecah mengagumi tarianku. Aku sangat bangga 

dengan diriku. 

Akhirnya tibalah saat yang paling mendebarkan, saat pengumuman pemenang lomba. 

Menundukan kepala dan terus berdoa, hanya itu yang aku lakukan. Hingga juara harapan 

namaku tidak juga dipanggil. Seketika tubuhku lemas dan aku hampir menangis. Apakah aku 

sungguh tidak menang? Melihat reaksi penonton seharusnya aku bisa menyabet piala 

kemenangan. Mungkin saat ini aku belum pantas menang. Tiba-tiba aku teringat dengan ibu. 

Aku pasti gagal karena telah menjadi anak durhaka.  

―Tetap semangat ya!‖  

―Ah, iya terima kasih.‖  

Ternyata anak itu lagi. Arta, siswa teladan di sekolahku yang sangat sering menjuarai 

lomba. Sudah bisa ditebak, dia kembali menang dalam kompetisi ini. Dia mengikuti lomba 

melukis dan berhasil memboyong piala juara 1. 

―Wah, kamu sangat hebat! Menyenangkan sekali bisa membawa pulang piagam dan 

piala. Orang tuamu pasti bangga.‖  

―Aku harap mereka sudah merasa cukup bangga dengan apa yang aku raih. Aku sudah 

lelah mengikuti berbagai perlombaan.‖ 

―Apa kamu mengikuti lomba ini dengan terpaksa?‖ 

―Aku senang mengikuti lomba, tetapi akan lebih baik jika ayah dan ibuku melihat 

pencapaian ini sebagai sebuah hal yang patut dihargai, bukan hanya dibanggakan kepada 

orang lain.‖ 

Aku sangat kaget mendengar jawabannya. Orang tua macam apa itu? Tidak pernah 

merasa puas dengan pencapaian anaknya yang sangat berharga. Kemudian aku teringat 

dengan teman-teman di kelas. Sepertinya mereka juga tidak akan peduli jika aku sudah 

berhasil membuktikan pencapaianku pada mereka. Untuk apa memuaskan mereka yang tidak 

pernah berekspektasi dengan kemampuanku. Sudah cukup hidup dalam bayang-bayang orang 

yang hanya berniat menjatuhkanku. Aku hanya harus fokus dalam menggapai mimpiku dan 
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membanggakan orang-orang yang mengharapkan keberhasilanku. Tidak ada yang lain selain 

ibuku. 

*** 

Langkah kaki ini sangat gentar. Tubuhku seperti menolak untuk memasuki rumah kayu 

nan sederhana ini. Aku sangat takut sekaligus merasa bersalah. Kepala ini bahkan tidak 

mampu menengadah. Bagaimana cara mengatakan semua yang sudah aku lakukan kepada 

ibu? Aku terlalu sibuk menunduk hingga tidak menyadari jika ibu sedang menungguku di 

ruang tengah. Oh tidak, ibu membawa bantal itu. Sorot tajam mata ibu bagaikan harimau 

kelaparan yang siap menerkam mangsanya. 

 ―Maafkan aku, Ibu. Aku sudah keterlaluan. Aku mengambil uang ibu dan mengikuti 

perlombaan tanpa seizin ibu. Aku hanya ingin membuktikan jika aku mampu.‖  

Tubuhku berlutut di hadapan ibu diikuti tangisan yang sudah tak terbendung. Ibu 

terdiam sejenak kemudian memelukku dengan erat. Ku dengar bisikan lembut terucap dari 

bibir ibu.  

―Mimpi itu bukan hanya tentang keinginan di masa depan, tetapi juga tentang harapan 

di masa lalu dan masa kini. Jika kamu berhasil memenangkan lomba itu dengan tidak jujur 

terhadap Ibu, suatu saat pasti kamu malu mengingat tindakanmu.‖ 

Mendengar ucapan ibu membuatku tersadar. Hanya untuk membuktikan cita-citaku 

kepada orang lain, aku rela berperilaku tercela. Sungguh memalukan. Aku berjanji padamu 

Ibu, aku akan terus semangat dalam menggapai cita-citaku dengan usaha yang baik. Tidak 

masalah jika saat ini aku harus menari di atas cemoohan orang-orang. Mungkin akan terasa 

menyakitkan seperti menginjak duri yang tajam. Namun, aku yakin, akhir yang 

membahagiakan telah menungguku sebagai buah dari perjuangan dan keikhlasan. 

*** 
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JALAN MENUJU ROMA 

Oleh: Sashi Romadhona 

 

‗Gelar dr. bersama’ 

Kalimat singkat penuh makna di baliknya itu tertulis rapi di belakang foto usang lima 

anak kecil. Kelimanya bukanlah saudara kandung, namun ikatan mereka lebih rumit untuk 

dijelaskan. Mereka dipertemukan di sebuah taman kanak-kana, mempererat tali mereka 

layaknya disimpul mati hingga menginjak keramik bangunan sekolah menengah atas. Yang 

membuat tali itu amat erat adalah mimpi mereka yang ternyata sama, menjadi abdi 

masyarakat yang bekerja di dalam bangunan berwarna serba putih bersih. Mereka belajar 

bersama demi memegang janji lima anak kecil yang kala masih nyaman dalam pelukan 

orangtua.  

―Olly, tadi pagi ada paket datang, ibu taruh di meja kamu.‖ 

―Iya, terimakasih bu.‖ Balas gadis yang dipanggil Olly, sambil dirinya melepas sepatu 

dan meniti tangga ke kamar. Saat tangannya membuka pintu, ia langsung terlentang di 

ranjang, tak acuh sekalipun pada paket yang disinggung ibunya. Matanya menatap lurus langit 

kamar yang ia cat biru muda. Olly mengeluarkan ponselnya, menatap jajaran pesan dengan 

perasaan malas dan sedikit kecewa saat pesan yang ia harapkan tak kunjung muncul juga. 

Grub pesan yang telah ia pin, berisikan lima orang itu tetap masih sunyi tak bersuara.  

Dari sekian cerita mereka bersama dari kecil hingga mereka lulus sekolah menengah, 

setahun belakangan ini teman-temannya lebih sibuk dari tahun sebelumnya, membuat grup 

pesan itu kian sepi. Memang, mereka berlima yang berbagi mimpi yang sama dan 

memegangnya cukup lama hingga sekarang saja merupakan sebuah keajaiban tersendiri. 

Sekalipun Ollypun sadar, masing-masing dari mereka saling mengarahkan ujung pisaunya. 

Karena semua orangpun tahu betul peluang lulus itu sangat tipis untuk kelima orang yang 

secara bersamaan mendaftar, dan belum terhitung dengan pesaing lain.  

Dan di tengah cerita perjuangan mereka kala itu, selayaknya bawang merah, kulit di 

bawah kulit, Alesha, anggota paling diam mereka, memiliki rahasia yang tidak diketahui 

sahabatnya. Jika ia dapat jujur, Alesha ingin berkata bahwa ia tidak lagi memiliki niatan 

meneruskan perjuangan mereka. Sekalipun ia siswa aktif nan pintar hingga orang-orang 

mendukung dan percaya ia dapat lulus kedokteran, namun Cita-cita itu telah ia anggap sebagai 
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bagian dari kisah main masa kecilnya. Nyatanya ia kesulitan, entah mengimbangi teman-

temannya dalam belajar atau bercakap pasal kedokteran. Karena hatinya telah tertarik pada 

nilai estetika kehidupan dalam bentuk lukisan, yang sahabatnya tak pernah tahu bahwa itu 

bukan sekedar hobi selingan Alesha semata. 

Hingga tiba waktunya, pengumuman keluar dan hanya nama Alesha, Netti dan Fata 

yang tertera di layar kelulusan. Fata adalah orang paling antusias di antara mereka semua. 

Rasya yang memang berlatar belakang besar, tanpa berpikir panjang, mengambil kesempatan 

lain dengan bantuan harta dan koneksi keluarganya. Ia pun berhasil menempati salah satu 

kursi di sebuah universitas ternama. Keempat temannya tak dapat iri atau protes karena 

mereka tahu betul cita-cita Rasya menjadi seorang dokter telah mendapat dukungan penuh 

dari seluruh keluarganya. Rasya yang mereka kenal merupakan pribadi keras kepala yang 

ingin menggenggam betul apa yang diinginkannya. Dan mereka juga tahu, Rasya yang 

ambisius itu akan menjadi sosok dokter hebat karena sikap tegas dan kepemimpinannya. Tak 

ada yang bisa menggoyahkannya. Maka, sekalipun Rasya masuk karena hal tersebut, mereka 

berempat mendukungnya.  

Namun tak dapat disangkal, Netti sempat iri kala Rasya memberitahukan bahwa ia 

berhasil menjadi mahasiswa baru kedokteran. Waktu itu, Netti dengan bersenang ria berlari 

pulang ke rumah dengan membawa surat kelulusannya, hanya untuk melihat ekspresi 

kesusahan kedua orangtuanya yang dengan keras ingin mereka sembunyikan. Wajah yang 

mulai berkeriput itu mengumbar kalimat pujian dan rasa bangga dengan wajah seperti 

kesenangan pada anak mereka. Tapi Netti yang notabene berkepribadian lebih dewasa 

dibanding teman sebayanya, merasakan hatinya memberat. Ia paham betul kondisi 

keluarganya yang sebenarnya mampu membiayai biaya masuknya jikalau adik kembar 

tiganya tidak ada. Kakak lelaki tertuanya juga harus menikah tahun ini, jadi sudah tak ada 

biaya yang tersisa untuknya atau mereka tidak akan makan berbulan-bulan sekalipun bekerja 

banting tulang. Tangan Netti tergenggam amat kuat, dan saat ia tak lagi kuasa, tangisnya 

pecah dengan cukup keras untuk pertama kali dalam hidupnya di tengah pelukan kedua 

orangtuanya yang masih tersenyum lebar, seakan yakin anak mereka menangis lantaran 

bahagia bukan untuk menutup mimpi selamanya. 

Alesha pun juga sempat menerima perang dingin dari Olly yang tak terima Alesha 

memilih membuang surat lulusnya dan menerima surat lulus dari sebuah institut seni. Mereka 

berdebat panjang karena Alesha yang baru saja jujur mengenai hal tersebut, hingga Netti 
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meredam semua. Kejadian tersebut membekas dengan dalam di hati Alesha. Bahkan hingga ia 

menerima pendidikan di institut seni yang ia idamkan, ia masih merasa tak tenang. Seperti ada 

rasa kurang puas dan kosong. Kemudian, di tahun berikutnya, semua dikagetkan dengan 

keputusan Alesha mengambil tes masuk kedokteran kembali bersama Olly yang belum 

sempat lulus di tahun pertama. Olly pun mewakili para sahabatnya dan bertanya mengapa 

Alesha berlaku demikian? Jawabnya adalah, ―Kosong hatiku beberapa bulan itu. Kupikir 

karena aku bersalah, tapi sepertinya kalian dan mimpi kita lebih berharga dari yang kukira. 

Makanya, aku tidak pernah berani jujur tentang melukis selama ini.‖ 

Dan baru Olly sadari, senyum manis Alesha yang sempat hilang setelah hari kelulusan 

SMA mereka, kembali merekah saat berpamitan dan meminta doa sebelum berangkat ujian. 

Dan Akhirnya mereka berdua mampu mencatatkan nama mereka di kolom peserta lulus ujian. 

Bakat melukis Alesha pun dijual lewat media sosial dan mampu menghasilkan uang tambahan 

lebih pada Alesha sekarang. 

―Bagaimana bukunya Ly?‖  

Olly tersadar dari lamunannya lalu menoleh, menatap salah satu sahabatnya tersenyum 

sambil menyeruput minuman dari gelas. 

―Isinya lebih lengkap dan bagus seperti dugaanku. Terimakasih sudah meminjamiku 

buku professor itu, Fa. Maaf merepotkanmu.‖ Jawab Olly mendorong buku tebal ke hadapan 

Fata. 

 ―Sudahlah, kamu kan sahabatku.‖ 

Olly membalas senyum Fata dengan penuh rasa bersyukur. Mereka berbincang cukup 

lama hingga waktu menyentuh senja dan setelah mengantar pulang Fata, Olly tertinggal 

sendirian di dalam mobilnya. Di tengah jalanan yang ramai itu, pikirannya kembali melayang 

pada kisah perjuangannya bersama para sahabatnya dari mereka masih kecil hingga dapat 

menyentuh waktu sekarang yang Olly sendiri masih hampir tidak mempercayainya. Kisah 

Rasya dan Fata yang memulai pendidikan di tahun awal, Olly dan Alesha yang menyusul di 

tahun berikutnya. Kemudian, Netti, satu-satunya yang tidak dapat kuliah, juga sekarang tidak 

perlu dikhawatirkan. Ia yang sangat pandai bersosialisasi dan dewasa itu mendapat lebih 

banyak ilmu pengobatan sekaligus sosial dari para kenalannya di dunia luar. Ia sekarang 

bahkan telah ikut teman dari temannya untuk menjadi asisten dokter relawan di sebuah desa 

pelosok. Wajah Netti pun tak kalah bahagia dengan para sahabatnya karena bahkan Olly 
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merasa kemampuan Netti berkembang jauh lebih cepat dari mereka. Karena itu, Olly sangat 

bersyukur bisa tumbuh dengan mereka semua.  

Pepatah mengatakan ‗Banyak Jalan Menuju Roma‘, artinya banyak cara untuk mimpi 

yang sama. Dan benar saja, ibaratnya, melalui jalan yang tengah ia lalui ini, banyak orang 

yang menuju tujuan kota yang sama dengannya. Di antara mereka, ada yang memilih 

mengendarai motor karena mungkin ingin menikmati suasana jalanan yang dilalui. Beberapa 

memilih membawa mobil karena ingin lebih nyaman selama perjalanan panjang. Ada juga 

orang yang memilih angkutan umum, menghabiskan waktu bercengkrama dengan orang asing 

yang tak sengaja ditemui. Ada yang lebih menyukai kereta dengan jadwal dan jalur pastinya, 

dan beberapa orang yang memilih naik pesawat untuk efisiensi waktu. Semua memiliki 

keadaannya masing-masing yang lebih rumit dari yang orang lainnya kira. Dan sekalipun 

garis mulainya berbeda, namun garis akhirnya tetap sama kapanpun itu waktu sampainya. 

Yang terpenting adalah perasaan kala berhasil menggenggamnya. Akankah ia telah puas atau 

ia memilih menuruti rasa egoisme dan semakin tenggelam dalam sisi gelap masyarakat yang 

bersembunyi di balik bayang-bayangnya. Intinya, mimpi tidak pernah terbatas waktu, karena 

itulah ia tidak memiliki wujud fisik di dunia ini layaknya barang yang pasti memiliki tanggal 

kadaluarsanya.
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TOGA UNTUK BAPAK 

Oleh: Yuni Sulistiawati 

 

Pagi itu cuaca sedikit mendung. Matahari enggan untuk memunculkan diri. Pepohonan 

terlihat basah karena terguyur hujan deras semalaman. Bapak melajukan motor dengan 

perlahan menyusuri jalanan desa yang basah. Sesekali motor kami berbelok-belok 

menghindari jalanan berlubang yang diisi genangan air. Hujan belum sepenuhnya reda. 

Gerimis kecil masih setia mengguyur Kota Hujan ini.  

Sesaat motor kami berhenti karena menunggu beberapa mobil sedan mewah keluar 

dari area perumahan. Aku selalu berdecak kagum jika melihat mobil-mobil itu. Aku sempat 

membayangkan, suatu saat nanti aku bisa memiliki mobil seperti mereka, membawa bapak 

dan ibu serta adikku jalan-jalan menggunakan mobil. Tidak perlu menggunakan mantel 

seperti saat ini jikalau hujan. Bisa gak ya aku sukses seperti mereka? Tanyaku dalam hati 

kepada diriku sendiri.  

 ―Mobilnya bagus-bagus ya, Pak. Kalau suatu saat nanti Kakak beliin mobil bagus, 

Bapak mau gak?‖ Tanyaku pada bapak. 

―Kak, Bapak sama Ibu akan lebih bahagia jika Kakak dan Meyra bisa menjadi anak-

anak yang sholihah. Berbakti pada Allah dan orang tua. Bapak juga bersyukur saat ini kita 

masih punya rumah yang layak dihuni. Si kuning ini juga masih bisa Bapak pake. Ya, 

walaupun akhir-akhir ini sering minta jajan ke bengkel.‖ Jelas bapak diakhiri dengan tawa 

renyahnya. 

Si kuning adalah sebutan untuk motor bapak. Sudah hampir enam tahun bapak 

memiliki si kuning ini. Tak aneh, jika akhir-akhir ini si kuning sering mogok. Si kuning setiap 

hari dipakai bapak untuk mengais rezeki. Ya, bapak bekerja menjadi seorang tukang ojek di 

kampung. Masih ojek konvensional bukan ojek online yang sudah semakin populer di 

Indonesia seperti saat ini. Aku sempat mengusulkan kepada bapak agar beralih menjadi ojek 

online, tetapi bapak menolaknya. Alasannya karena bapak gaptek alias gagap teknologi. 

Sampai saat ini pun bapak tidak mempunyai handphone.  

*** 

―Ra, bagaimana? Apa kamu sudah siap untuk mengikuti Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri pekan depan?‖ Tanya Bu Cahaya padaku.  
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 ―Sebenarnya Haura sudah siap, Bu. Haura juga sudah mempersiapkan semua 

dokumen yang diperlukan, tapi...‖ Jawabanku  menggantung. ―Haura belum bilang kepada 

bapak dan ibu. Haura khawatir mereka tidak mengizinkan Haura untuk kuliah, karena biaya 

kuliah pasti mahal, Bu.‖ Lanjutku. 

 ―Kalau begitu, izin dulu sama orang tuamu. Karena bagaimanapun ridho Allah 

berdasarkan ridho orang tua. Kamu harus bisa meyakinkan mereka. Oleh karena itu, kamu 

sendiri harus yakin terlebih dahulu dengan keputusanmu itu. Seperti yang Ibu bilang, kamu 

harus mempunyai The Big Why. Karena The Big Why inilah yang akan menguatkanmu saat 

nanti mendapat rintangan yang lebih besar lagi.‖ Tutur Bu Cahaya dengan bijaknya sambil 

memegang pundakku. 

―Untuk urusan biaya, insyaAllah pasti Allah beri jalan. Jika kamu lolos ke universitas 

negeri ini, banyak sekali program beasiswa yang bisa kamu ambil, Ra. Banyak jalan menuju 

Roma. Kamu sudah menulis proposal impianmu, tinggal kamu ajukan kepada Allah. Urusan 

diterima atau tidaknya, itu adalah hal prerogatif Allah.‖ Lanjut Bu Cahaya. Aku pun 

mengangguk tanda mengerti. 

*** 

―Assalamu‘alaikum,‖ ucap bapak sambil membuka pintu. Menjelang magrib bapak 

baru pulang dari mengojek. Hujan deras masih mengguyur desaku. Walaupun memakai jas 

hujan, seluruh pakaian bapak tetap saja basah. Wajahnya terlihat sayu. Tangan dan kakinya 

sangat dingin sekali. Langsung saja aku ambilkan air hangat untuk mandi bapak. Adikku, 

Meyra, bergegas mengambil teh hangat untuk bapak.  

Setelah makan malam, aku, bapak, ibu, dan Meyra berkumpul di ruang tengah sambil 

menonton televisi kesukaan keluargaku. Aku sedang memikirkan kata-kata yang tepat untuk 

memulai pembicaraan ini. Namun, rasanya lidahku kelu. Setelah mengumpulkan keberanian, 

akhirnya aku memulai untuk berbicara. 

―Oh iya Kak, ada yang mau Ibu bicarain.‖ Belum sempat aku berbicara, ibu sudah 

mendahuluinya. Langsung saja aku urungkan terlebih dahulu niatku itu. 

―Bicara apa, Bu?‖ Tanyaku. 

Ibu membenarkan posisi duduknya. Begitu pun dengan bapak. Firasatku mengatakan 

bahwa ibu dan bapak akan membicarakan hal yang serius.  

―Begini, tadi bibimu datang ke rumah. Dia ingin menyampaikan amanat dari Pak 

Kades bahwa Pak Kades ingin melamarmu untuk anaknya yang bernama Edi. Setelah 



 
 

 

189 
 

mengetahui kamu sebentar lagi akan lulus sekolah, Edi langsung mengutarakan niatnya untuk 

mempersuntingmu.‖ Penjelasan ibu bagaikan sebuah sambaran petir yang meluluh lantahkan 

duniaku. 

―Tapi bagaimana mungkin anaknya Pak Kades bisa menyukaiku, Bu? Aku tidak 

sedikitpun mencintainya. Dia berusia sepuluh tahun lebih tua dariku. Dan yang aku dengar, 

anaknya Pak Kades itu pengangguran. Setiap hari kerjaannya hanya berfoya-foya bersama 

perempuan yang selalu berganti-ganti. Jika pun harus menikah, aku tidak ingin menikah 

dengan laki-laki seperti dia walaupun dia anak seorang kepala desa, Bu.‖ Aku menjawab 

dengan nafas tak beraturan. 

―Kakak tenang dulu. Bapak dan ibu tidak akan memaksa Kakak untuk menerima 

lamarannya. Jika Kakak mau menolaknya ya tidak apa-apa.‖ Ucap bapak dengan tenangnya 

diiringi dengan anggukan ibu. 

―Kakak belum siap menikah, Bu, Pak. Tapi beneran tidak apa-apa jika Kakak menolak 

lamarannya? Apa nanti Pak Kades tidak akan marah?‖ Tanyaku memastikan. 

―Kenapa mesti marah? Namanya juga kan lamaran. Bisa diterima dan bisa juga 

ditolak. Betul tidak, Bu?‖ Bapak meminta pendapat ibu yang ibu jawab dengan anggukan 

kepala tanda setuju.  

Alhamdulillah! Batinku dalam hati. Setidaknya aku bersyukur mempunyai orang tua 

seperti Bapak dan Ibu yang tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. 

Bisa saja mereka menerima lamaran Pak Kades. Karena secara logika, jika aku menikah 

dengan anaknya Pak Kades maka nama orang tuaku pun ikut terangkat. Namun, kedua orang 

tuaku tidak silau dengan kedudukan.  

―Sebentar lagi, Kakak kan mau lulus. Lalu, rencana Kakak setelah lulus apa?‖ Tanya 

Bapak padaku. 

Aku terdiam. Sebelum aku masuk ke Madrasah Aliyah dan mengenal Bu Cahaya, aku 

seperti anak-anak kampung yang lain. Setelah lulus sekolah kebanyakan bekerja di pabrik. 

Atau jika beruntung, untuk lulusan SMA bisa bekerja menjadi kasir di supermarket. Bagi 

orang tuaku, aku bisa sekolah sampai tingkat aliyah pun sudah alhamdulillah sekali. Tidak 

terbesit sedikitpun di pikiranku untuk bisa melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi. 

Bahkan untuk bermimpi sekali pun aku tidak berani. Apalagi aku adalah seorang perempuan.  

“Buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya ke dapur juga.” 



 
 

 

190 
 

Itu adalah sebuah semboyan yang cukup membuatku down. Masyarakat di desaku 

memang masih minim tingkat pemahamannya mengenai pentingnya pendidikan. Anak 

perempuan biasanya hanya mendapatkan pendidikan sampai jenjang SD, dan setelah itu 

menikah. Padahal Allah memerintahkan untuk menuntut ilmu bukan untuk laki-laki saja, tapi 

untuk semua hambanya. Termasuk perempuan. Apalagi Islam sangat memuliakan perempuan. 

Perempuan menjadi lambang peradaban dan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya 

kelak. Jika perempuan itu tidak pandai, bagaimana bisa ia mengajarkan anak-anaknya kelak?  

Selain itu, sel yang paling banyak menyumbangkan kecerdasan kepada anak adalah 

seorang ibu. Kromosom X adalah sel yang menyumbangkan kecerdasan. Perempuan 

mempunyai dua kromosom sedangkan laki-laki hanya memunyai satu kromosom saja. Begitu 

istimewanya seorang perempuan. Jadi, bagiku tidak ada lagi alasan bagi seorang perempuan 

untuk tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan setara dengan laki-laki. 

―Kakak sebenarnya ingin kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak, Bu. Pekan 

depan ada seleksi masuk perguruan tinggi negeri menggunakan nilai raport atau SNMPTN. 

Alhamdulillah, selama ini Kakak selalu mendapat ranking dan nilai-nilai Kakak pun cukup 

bagus. Jadi, ada kemungkinan Kakak bisa lolos di seleksi ini.‖ Jawabku pelan namun 

terdengar mantap. 

Kulihat bapak masih terdiam. Lalu, kutatap ibu untuk meminta pendapatnya. 

―Sebenarnya sejak awal Kakak mengutarakan niat untuk kuliah, Ibu sangat mendukung sekali. 

Hanya saja semua bergantung pada keputusan bapak. Karena bagaimanapun juga bapak 

adalah kepala keluarga.‖ Kata ibu sambil mengelus kepalaku. 

Akhirnya, bapak angkat bicara. ―Tadi sore, Bu Cahaya tak sengaja menaiki motor 

Bapak saat hendak pergi ke pasar. Bu Cahaya sudah menceritakan semuanya pada Bapak. 

Maafkan Bapak karena selama ini Bapak tidak pernah setuju saat Kakak meminta izin untuk 

kuliah. Dari lubuk hati Bapak yang paling dalam, sebenarnya Bapak setuju denganmu, Kak. 

Hanya saja Bapak ini sadar diri. Siapalah Bapak ini. Hanya seorang tukang ojek di kampung. 

Bapak takut tidak bisa membiayai kuliahmu, Kak.‖ Bapak menghembuskan nafas dengan 

berat. Matanya terlihat berembun.  

Kemudian bapak kembali berbicara. ―Namun, Bu Cahaya bilang ada banyak program 

beasiswa yang bisa Kakak ambil jika Kakak berhasil lolos ke universitas yang Kakak tuju. 

Sekarang, Bapak izinkan Kakak untuk kuliah. Bapak dan ibu mungkin tidak bisa mewariskan 
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harta, tapi kami ingin mewariskan ilmu kepadamu, Kak. Sebab harta akan habis jika 

dibelanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah jika diamalkan.‖ 

Tak kusangka, ternyata bapak akan berkata seperti itu. Aku sangat terharu sekaligus 

bahagia mendengarnya. Langsung saja kupeluk bapak dan ibu. Jika ada sosok pahlawan tak 

berkuda, itu adalah bapak. Dan jika ada malaikat tak bersayap, itu adalah ibu. Terima kasih 

Allah, Engkau telah melunakan hati bapak dan ibuku. Batinku dalam hati.  

*** 

 Empat puluh delapan purnama telah berlalu... 

 Hari ini adalah hari dimana aku resmi menyandang gelar sarjana. HAURA AMALIA, 

S.S. Alhamdulillah aku menjadi lulusan terbaik dan mendapat beasiswa untuk kuliah S2 di 

Belanda. Hatiku bergemuruh saat mendengar namaku disebut oleh MC untuk menyampaikan 

sedikit pidato. Langsung saja aku berdiri dan menuju ke arah panggung. Namun, aku tidak 

sendiri. Aku pun tidak memakai toga seperti wisudawan dan wisudawati yang lain. Bapak 

yang memakainya. Bapak menemaniku di atas panggung saat aku memberikan sedikit pidato 

perpisahan. Bapak menangis saat aku menceritakan perjuanganku sampai ada di titik ini. 

Semua ini tak lepas dari do‘a bapak dan ibu. Orang tua yang hanya bisa merasakan duduk di 

bangku SD, dan hari ini, kupersembahkan toga ini untuk bapakku tercinta. 

―Ini seperti mimpi, anak tukang ojek bisa jadi sarjana.‖ Ucap bapak sambil berurai air 

mata. 
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AKU JUGA BERMIMPI 

Oleh: Dinda Yunisa 

 

Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. –Anies Baswedan 

 

 Tarik napas lega. Aku sedikit memiliki harapan setelah membaca biografi Dahlan Iskan. 

Benar kata Bu Suci, guru agamaku di SMA. Katanya perihal mimpi, semua orang berhak 

memperolehnya. Pun tidak masalah, jika kau dibesarkan dari lokasi yang begitu jauh dari 

jangkauan fasilitas negara. Lembaran yang berisi kisah heroik Pak Dahlan membuka kembali 

pikiranku, bahwa aku anak dari buruh tani pun berhak melambungkan impian.  

 Sejak kecil, kemiskinan menjadi takdir Tuhan yang selalu kusalahkan. Ibu memaksaku 

berhenti bermimpi untuk berkuliah. Mustahil ucapnya. Padahal berulang kali pak kepala 

sekolah menggelariku kamus berjalan, ensiklopedia bayangan, dan karunia Tuhan pada 

lembaga pendidikan. Beberapa guru sukarelawan membiayai kuliahku nantinya. Namun, ibu 

tetaplah ibu. Ia bilang dengan aku kuliah tidak memberi kepastian pada rupiah kami di rumah. 

Hingga akhirnya, aku menjalani kehidupan seperti ini. Menjual koran di lampu merah. 

 ―Kakak tidak punya impian ya?‖ tanya Nora, salah satu anak penjual bakso tempatku 

beristirahat dari panasnya raja siang. Aku sedikit mendidih mendengar pertanyaannya. Namun 

jika dikoreksi ulang, tidak salah anak usia 7 tahun melihat seorang perempuan yang lebih 

dewasa darinya memilih berjualan koran daripada duduk mengenyam pendidikan. 

 ―Puny. Besar sekali.‖ 

 ―Apa yang besar itu?‖ tanya Nora lagi.  

 ―Aku ingin lelah,‖ jawabku singkat. Wajah polos Nora mendadak berubah penuh tawa. 

Biarlah, impian menjadi lelah ini hanya aku yang mengetahui maknanya.  

. 

 Rembulan berada di ujung jagat. Siang yang begitu memilukan berhasil kulewati dengan 

berkali-kali mengumpat. Akhirnya malam datang juga, waktu perenungan dan jam-jam 

beristirahat. Aku duduk di ayunan depan rumah. Tiba-tiba aku teringat obrolan bersama 

mendiang abah di lima tahun yang terlewat. 

 ―Apapun yang terjadi, jangan sampai putuskan impianmu Nduk,” pinta abah. Bahkan 

suara itu masih terngiang hingga saat ini. Siapa sangka, istrinya lah yang mematahkan 
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impianku. Bulir bening menggelinding di pipi. Namun, gadis miskin sepertiku bisa apa? Aku 

sejenak terkekeh mengingatnya. 

 ―Hei Mala, apa kabar?‖ aku menahan kakiku di tanah. Menolehkan kepala, dan ternyata 

itu adalah Dika, teman sekelasku di bangku SMA. Cepat aku tangkis air mata yang tadi 

menggulir dan segera tersenyum ramah padanya. 

 ―Tumben ke rumahku, ada apa?‖ cecarku langsung. Tidak biasanya memang anak ini 

berkunjung. Terakhir kali saat kerja kelompok pelajaran Seni Budaya. Ia memberikan plastik 

yang berisi banyak buah, katanya baru saja ayahnya pulang dari luar kota. Setelah 

memasukkan pemberian darinya ke dalam rumah, aku duduk bersama Dika. Berdua. 

 Dika diam saja, begitu juga denganku. Kami saling tenggelam dalam pikiran masing-

masing.  

 ―Menurutmu, aku pantas tidak untuk berkuliah?‖ tanyanya. Aku langsung terhenyak, 

pertanyaan orang kaya ada-ada saja. Entah benar-benar bertanya, atau hanya ingin 

memojokkanku saja. 

 ―Siapa sih yang tidak pantas untuk berkuliah?‖ 

 ―Aku.‖ Aku menolehkan kepala padanya, menggambarkan pertanyaan ada apa.  

 ―Aku berkelahi dengan ayahku Mal,‖ lirihnya. Kuayunkan kakiku dengan pelan, 

menunggu kalimat Dika selanjutnya. ―Aku ingin fokus dengan bengkel yang kubuat. Memang 

masih kecil, tapi tidak salah kan jika aku ingin tetap di sana?‖ tanyanya padaku. Sebagai anak 

yang berambisi di bangku perkuliahan, ingin sekali aku mematahkan leher Dika. Tapi 

mendengar penjelasannya mengenai keinginan, aku menyetujuinya. Impian orang begitu 

beragam. 

 Pertanyaan dari Nora tiba-tiba ku lontarkan padanya. ―Kau tidak punya impian ya?‖ Dika 

menghadapkan kepalanya ke langit. 

 ―Impianku? Aku hanya ingin membuka bengkel, lalu memberi manfaat untuk orang 

lainnya.‖ Jawaban yang membuatku langsung tertegun.  

 ―Setelah kau tahu impianmu?‖ tanyaku lanjut. 

 ―Aku mengatakannya pada ayah kalau aku tidak ingin berkuliah. Ayah tidak setuju. 

Katanya, itu bisa menurunkan martabat keluarga,‖ ucapnya. ―Lalu kami berkelahi cukup 

besar. Akhirnya aku dibolehkan mengurus bengkel, tapi harus menjalani status sebagai 

mahasiswa,‖ lanjutnya. Aku terdiam mendengar tuturan Dika malam ini. Mungkin aku juga 

harus terlibat percekcokkan dengan ibu. Siapa tahu, setelahnya hatinya akan luluh? 
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 ―Aku ingin berkuliah,‖ lirihku pagi itu. Ibu dengan nampan yang berisi beras langsung 

diletakkannya. Aku tahu kalau ia tidak akan setuju. Tapi bagaimanapun, aku harus 

menyampaikan keinginanku pada ibu. ―Tidak,‖ katanya. Aku mengangguk pelan setelah ibu 

bertutur seperti itu.  

 Aku menarik napas perlahan. Ibu melanjutkan pekerjaannya memilih-milih beras, dan 

tanpa aba-aba lagi aku langsung memeluk kakinya. Merendah darinya, dan memohon rasa 

kasihani. Aku ingin kuliah, itu saja. Dan aku memohon ibu merestuiku untuk duduk di 

bangku pendidikan. 

 ―Ibu, tolong bolehkan aku berkuliah Bu,‖ isakku. Ibu sejenak terlihat kaku badannya, dan 

menoleh ke arahku. Ada perasaan iba, tapi ada yang dipertahankannya. 

 ―Bu, aku janji akan jadi diplomat. Itu cita-cita ibu kan? Biar aku yang meneruskan Bu. 

Ibu tenang aja, aku tidak akan minta uang ke ibu. Dan tenang saja, aku akan tetap berjualan 

koran Bu,‖ ucapku lagi. Benar, aku tengah berjanji sebelumnya untuk terus menjajakan koran 

untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, walaupun benar-benar jauh dari kecukupan. Ibu 

menunduk ke bawah, menjajarkan badan kami dan memelukku. 

 Begitulah caraku mempertahankan impian ini. 

. 

 Setahun akhirnya berlalu. Aku berhasil lulus dari mengerjakan tes ujian tertulis di 

perguruan tinggi negeri. Kabar baiknya, aku juga mendapatkan beasiswa penuh dari 

pemerintah. Tiap hari aku membawa koran-koran ini dalam tas yang kusediakan untuknya. 

Kadang kala dosen yang membeli, kadang-kadang pak satpam yang kusapa, dan kadang-

kadang ada juga dari beberapa mahasiswa. Pun jika tidak ada yang membeli, aku lah pembeli 

koran itu sendiri.  

 Duduk di bangku jurusan Hubungan Internasional, benar-benar membuka pikiranku 

tentang dunia. Diplomat pun masih menjadi impianku. Aku akan berpegang teguh pada ibu, 

bahwa aku akan menepati janjiku sebagai anak berpenghasilan dari koran, dan meneruskan 

impiannya sebagai duta besar.  

 Untuk Nora, aku lelah. Tapi aku bahagia, seperti impian yang pernah kukatakan padamu. 

Lelah menunggu konfirmasi dari ibu bahwa aku diberi izin berkuliah. Lelah memastikan 

orang-orang, bahwa membaca koran saat ini begitu penting diperhatikan. Pun kadang aku 
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lelah, bahwa aku masih tidak percaya bahwa orakel yang kunanti-nanti akan tercapai di saat 

ini. 
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ANAK LAKI-LAKI SEMBILAN TAHUN LALU 

Oleh: Aliffia Himma Amaliyah 

 

Aku tidak mengenalnya dengan baik. Kami hanya pernah satu kelas waktu di bangku sekolah 

menengah pertama, itu berarti sembilan tahun yang lalu. Sesekali aku melihatnya lewat 

tengah malam di depan rumahku yang lama. Para tetangga juga selalu bergosip tentang dia 

ketika sedang berbelanja di gerobaknya Pak Amir.  Kesan anak nakal tergambar tiap kali 

mendengar para ibu itu menggosip sambil memilih-milih sayuran. Ada setitik rasa iba yang 

membuatku memperhatikannya, meski dari jauh. Mengabaikan perkataan para tetangga 

tentangnya. Sejauh yang aku tahu, dia hanya anak laki-laki pendiam dan sering pulang 

malam.  

Rumahnya tidak jauh. Masih satu deret denganku, hanya berjarak beberapa meter. Tidak ada 

orang dewasa yang pernah aku lihat muncul di sana. Tinggal sendirian, itu satu hal yang aku 

simpulkan. Tapi ibuku bilang kalau dia tinggal bersama ayahnya. Aku bertanya-tanya kemana 

ayahnya hingga tidak pernah kelihatan batang hidungnya.  

Terlepas dari dia yang tidak terlihat pernah berbicara dengan orang lain dan seringkali pulang 

larut malam, dia tetap datang ke sekolah tepat waktu. Meski tidak bergaul dengan teman 

sekelasnya, dia tetap memperhatikan pelajaran dengan baik. Dia mencatat, mendengarkan, 

dan mengerjakan tugas. Di luar dugaan, dia merupakan murid baik yang taat dengan peraturan 

sekolah. Walaupun begitu, di kelas, perkataan para orang tua murid termasuk ibuku terngiang 

jelas, jangan dekat-dekat anak itu. Hal itu cukup untuk membuat teman sekelas 

mengucilkannya.  

Pernah sekali aku berbincang dengannya. Hari itu aku tidak sengaja melihatnya memberi 

makan kucing di samping kamar mandi sekolah. Kelas kami baru saja selesai olahraga dan 

aku yang terakhir di kamar mandi untuk berganti pakaian. Tanpa diketahui teman-teman, aku 

menghampirinya, bertanya satu dua pertanyaan. Katanya, itu kucing yang baru saja 

kehilangan ibunya. Jadi dia memberi makan tiga kucing kecil itu sebagai ganti ibunya.  

―Aku ingin punya toko hewan,‖ ucapnya ketika kutanya apa dia suka hewan. 

Jawabannya mengejutkanku. ―Itu menarik,‖ komentarku. 

Sekali lagi aku katakan, aku tidak mengenalnya dengan baik. Waktu itu, aku hanya tergerak 

oleh rasa iba bercampur penasaran, jadi aku sering memperhatikannya. Aku tidak berniat 

menjadi lebih dekat dengannya karena takut teman-teman menjauhiku. Hingga di akhir kelas 
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sembilan, dia datang ke sekolah dengan bekas keunguan di dahi kanannya. Walau 

menutupinya dengan rambut, aku masih bisa melihat memar itu. Satu kelas mulai berbisik, 

menerka apa yang menjadi alasan keadaan anak laki-laki itu. Beberapa teman mulai 

mengatakan kalau dia baru saja berkelahi dengan preman kampung sebelah, yang lainnya 

mengangguk-angguk percaya. Di pertengahan diskusi selang jam istirahat itu, aku hanya 

menyeruput es, tidak percaya kecuali memang anak laki-laki itu mengatakannya sendiri atau 

aku melihatnya langsung.  

Di hari berikutnya, untuk pertama kali dia tidak masuk sekolah. Hingga suatu siang, di tengah 

derasnya hujan, setelah seminggu menghilang tanpa jejak, aku berpapasan dengannya di 

perjalanan pulang sekolah. Tidak terbayangkan keadaannya akan jauh lebih buruk dari 

sebelumnya. Ada bekas darah di ujung bibirnya, luka memar di dahi kanannya sudah sedikit 

membaik, tapi ada perban di pergelangan tangan kirinya. Dia berdiri di luar pagar jembatan, 

jika saja dia melangkah sekali, maka dia tidak akan menapak apa pun selain udara. Tidak 

perlu dijelaskan, aku bisa tahu apa yang hendak dia lakukan. Waktu itu, kebetulan tidak ada 

yang keluar di tengah hujan deras, karena itu tidak ada seorang pun selain kami. Aku menilik 

ke bawah jembatan, arus tengah mengamuk di bawah sana. Kau bisa tebak apa yang akan 

terjadi jika seseorang nekat untuk terjun ke dalamnya.  

―Hey,‖ panggilku pelan. Entah karena air hujan atau dia benar-benar tengah menangis, aku 

tidak tahu. Tidak memiliki sedikit pengetahuan pun tentang apa yang dia alami, aku berusaha 

berhati-hati memilih kata. ―Mau mampir ke rumahku? Selama kau tidak masuk, aku 

membawa pulang kucing-kucing itu.‖ 

Dalam keadaan seperti itu, aku pikir bertanya kenapa hanya akan memperburuk suasana. Jadi, 

aku memutuskan seolah aku tidak punya pemikiran apa yang hendak dia lakukan dengan 

berdiri di luar pagar jembatan. Dia tidak menjawab, mendiamkanku beberapa saat sebelum 

akhirnya melompati pagar untuk menghampiriku. Otot wajahnya seperti kehilangan fungsi, 

dia tidak menampakkan ekspresi sedikitpun dan hanya membisu selama perjalanan pulang. 

Kusuruh dia masuk ketika kami sampai di rumahku, tapi dia menggeleng dan tetap berdiri di 

pelataran rumah. Karena itu aku hanya membawa keluar kotak kardus berisi tiga kucing yang 

aku bawa pulang dari sekolah. 

Berjuta pertanyaan berduselan di kepalaku, mereka mendesak ingin dikeluarkan. Tapi aku 

mengurungkan niatku ketika melihat wajah damainya saat memandang ketiga kucing itu. Tiga 
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kucing itu mengeluskan kepala mereka ke tangan anak laki-laki itu, seperti mengenali siapa 

yang sering memberi mereka makan. 

―Aku tidak pandai merawat hewan,‖ kataku kemudian jeda sesaat, aku melihatnya lamat-

lamat. ―Kau kan ingin punya toko hewan, kau saja yang rawat. Mereka juga sepertinya 

menunggumu selama ini,‖ 

Tangannya yang mengelus bulu kucing terhenti, membuatku sedikit gugup. ―Kau masih ingin 

punya toko hewan?‖ tanyaku yang memastikan. Aku sedikit was-was kalau-kalau perkataanku 

ini malah memperburuk suasana hatinya. 

Garis bibirnya melekung keatas. Sambil menatapku, dia mengangguk dan berterimakasih 

padaku entah untuk apa. Aku tidak mau mengakui, tapi senyumnya yang aku lihat itu 

membuatku tertegun sejenak. Seakan melihat sebuah pelangi setelah hujan yang lebat dan 

gelap. Mungkin karena itu pertama kalinya aku melihatnya tersenyum setelah sepanjang 

waktu rautnya begitu suram dan seperti penuh beban hidup. 

Umurku waktu itu lima belas tahun. Aku tidak mengenalnya begitu baik. Walaupun aku tidak 

tahu dengan pasti apa yang sudah dia lewati, tapi aku tahu hidupnya sulit. Setelah hari itu, aku 

bercerita pada wali kelasku tentang apa yang terjadi. Dia tetap tidak masuk sekolah untuk 

beberapa hari sebelum akhirnya kudapati kabar bahwa dia pindah ke kota lain untuk tinggal 

dengan pamannya. Pamannya menjadi wali pengganti ayahnya yang tersandung kasus 

kekerasan pada anak. Tidak perlu diberitahu, aku sudah mengerti makna luka-luka yang aku 

lihat di sekujur tubuhnya. 

*** 

―Dan percaya atau tidak, aku pernah berniat bunuh diri ketika duduk di bangku sekolah 

menengah pertama?‖ kata pemuda itu sembari mengelus anjing pudelnya. Aku tidak sengaja 

berpapasan dengannya ketika sedang joging tadi. Anjingnya yang lucu menarik minatku. 

Aku sedikit tertawa mendengarnya. Melihat perawakannya yang tinggi dan wajah yang 

tampak berwibawa, aku meragukan perkataannya. ―Apa kehidupanmu sesulit itu?‖ 

―Ayahku jarang pulang, sekalinya pulang, aku hanya akan jadi samsak tinjunya,‖ jelasnya 

santai seperti sedang menceritakan cerita picisan. ―Pernah suatu hari, dia terlalu parah 

menghajarku. Aku yang sudah muak, membolos seminggu dari sekolah, dan memutuskan 

ingin mengakhiri begitu saja hidupku.‖ 

 ―Sepertinya sulit sekali masa lalumu‖ kataku yang prihatin mendengar ceritanya. 
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Dia mengangguk, tangannya masih mengelus-ngelus anjingnya. ―Ya, ada anak perempuan 

yang waktu itu melihatku hendak bunuh diri. Bukannya mencegahku, dia malah mengajakku 

ke rumahnya, mengabaikan aku yang sebenarnya berniat bunuh diri. Dia teman sekelasku 

waktu kelas sembilan.‖ 

Entah kenapa aku mengingat cerita yang sama, tapi aku tidak begitu ingat. Pemuda itu 

tersenyum tipis, dalam tatapannya seakan menunggu akan sesuatu.  

―Aku pernah cerita padanya, kalau ingin punya toko hewan. Saat aku sudah muak-muaknya 

dengan hidup waktu itu, dia menunjukkan tiga kucing yang sempat aku beri makan rutin.‖  

Dadaku kemudian berdegup, aku menatapnya tanpa berkedip. Sebongkah ingatan yang 

terpendam selama sembilan tahun tiba-tiba muncul. Dia menangkap keterkejutanku, 

senyumannya semakin melebar. ―Aku waktu itu digosipkan yang tidak-tidak waktu itu, oleh 

teman dan para tetangga. Tapi aku tidak bisa berbuat apapun dengan itu. Ayah, satu-satunya 

orang tuaku yang tertinggal, tidak memiliki sedikitpun kasih sayang atau kepedulian. Aku 

bahkan sampai harus bekerja sebagai kuli angkut hingga tengah malam untuk uang makanku 

sendiri. Apa yang aku punya waktu itu? Tidak ada yang benar-benar mempedulikanku. Aku 

pikir, tidak ada akupun dunia masih baik-baik saja,‖ 

Dia menangkupkan kedua tangannya ke wajah anjing pudelnya, terdiam sebentar. Aku  yang 

duduk disebelahnya kehilangan kata-kata, menunggu apa yang hendak dia katakan. Wajah 

anak laki-laki sembilan tahun lalu tergambar jelas di kepalaku. 

―Saat anak perempuan itu menunjukkan ketiga kucing itu, berkata mereka tengah 

menungguku, lantas bertanya apa aku masih ingin punya toko hewan, aku sekaan diingatkan 

lagi kalau aku masih punya alasan untuk berada di dunia ini. Aku masih punya impian, dan 

hal yang perlu dilakukan. Terlepas dari bagaimana buruknya hidupku.‖ 

Sembilan tahun lalu, aku hanya berusaha untuk memilih kata dengan hati-hati. Aku tidak 

pernah menyangka kata-kataku bermakna begitu dalam untuknya.  

―Jadi Rin, kamu sudah mengingatku?‖ tanyanya, senyum yang dia lontarkan kali ini 

menampakkan bentuk giginya yang rapi. 

Ketika namaku disebut, aku sempat tertegun sebelum akhirnya tertawa. Anak laki-laki yang 

penuh luka dulu itu kini duduk di sebelahku. Dia datang dengan sosok asing yang memiliki 

kesan seratus delapan puluh derajat dari yang terakhir kali aku ingat. Aku mengangguk, 

sambil menepuk pundaknya. ―Jadi, apa kau sudah punya toko hewan?‖ 
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―Berkat kau, aku punya satu-satunya hal yang ingin aku usahakan. Tentu saja aku datang 

menemuimu setelah melakukan banyak hal.‖ 

Aku menyeringai. ―Aku ingin tahu apa saja yang kau lakukan, Yoga. Bisa ceritakan?‖ ―Harus 

aku mulai dari mana? Sepertinya itu perjalanan panjang.‖ 
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