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Umi 
Kulsum 
A Creative Writer 
 

Summary 
I’m Indonesian Writer. As a writer, I always in 
creative industry with ideas, imagination, and 

deadline. Make some stories, directed, and 

show it at the time. 
 

Experience 
Writer & Director  
Teater Emper Kampus “EMKA” – Humaniora 

Faculty of Diponegoro University, Semarang. 

2013 
 
Reporter 
Hayam Wuruk “HW” Magazine – Humaniora 

Faculty of Diponegoro University, Semarang. 

2011 
 

Competencies 
 Studies: Indonesian Fiction & Report, and 

Popular Culture. 
 Techniques: Scientific Writing, Creative 

Writing, & Editing. 
 Capacity: Semiotics, Semantics, Stilistics, 

and Aestatics. 
 Research: Method of literature, & Popular 

and Traditional Culture. 
 Public Relation. 

 

Education 
Fresh Graduate of Bachelor’s degree in 
Indonesian Literature, GPA: 3.82  
Diponegoro University – Semarang, Central 

Java 
2015 
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MY EVENTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MY TEAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 MY POSIT ION  

 

 

Perahu Tanpa Layar  {2011} 

Penulis Naskah & aktor 

 

Tuk {2012} 

 aktor 

 

Yang Tersimpan dan (Mungkin) 

 Terbuang {2012} 

Bendahara & Sponsorship 

 

Lorong Pintu {2013} 

Ass. Sutradara & Perlengkapan 

 

Leng (2013) 

Lighting 

 

Patahnya Sayap Kiri (2013) 

Penulis Naskah & Sutradara 
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Fiction Writing 

 

Puisi, Cerpen, Naskah Drama, dan Konseptor 

Pertunjukan. 

 

 Scientific Writing 

 

Karya Tulis ilmiah, Essai, Tajuk Penelitian, Berita, dan 

segala bentuk tulisan yang memerlukan observasi 

penelitian terhadap kasus tertentu. 

Achievements 
 

Juara V Gerakan Indonesia Membaca Menulis Tingkat Nasional 2015 

Juara I Lomba Cipta Puisi Festival Lomba Kreatifitas Seni BEM FIB UNDIP 2012 

Juara II Lomba Baca Puisi Engineering Festival 2012 

Juara III Penulisan Naskah Puisi Seleksi Seni Tingkat Universitas Diponegoro 2012 

 

Peserta Mahasiswa Gerakan Indonesia Membaca Menulis 2015 Delegasi Jawa Tengah 

Peserta Pekan Nasional Cinta Sejarah 2012 Delegasi Jawa Tengah 

 

Example 

 

Kurikulum 2013 

 
Kurikulum pendidikan idealnya mengalami perubahan setiap sepuluh tahun sekali. Hal tersebut terjadi karena 

dunia pendidikan bersifat dinamis, artinya pelaku di dalamnya akan terus berkembang pada setiap zaman 

dengan kebutuhannya masing-masing. Tuntutan sebagai simbol dari kedinamisan suatu bangsa itulah, kiranya 

yang menuntut pemerintah untuk terus mengubah kurikulum pendidikan kurang dari satu dasawarsa. 

 

Saat ini kurikulum pendidikan 2013 menjadi sebuah fenomena tersendiri dari produk pemerintahan, jujur saja 

saya merasa beruntung tidak lagi menjadi siswa; namun menjadi orang tua siswa ternyata jauh tidak beruntung 

juga. Bayangkan, di rumah, kurikulum 2013 menuntut saya untuk belajar tentang proklamasi, bilangan bulat, 

metamorfosis kupu-kupu dan yang lainnya. Dongkol memang, namun demi kelancaran studi anak di sekolah, 

saya pun rela belajar dari buku-buku pelajaran yang hanya memberikan gambar-gambar, lengkap dengan 

pertanyaan-pertanyaan.  

 

Metode tanpa materi itu ternyata juga masih menyulitkan saya, apalagi anak saya yang tidak tahu apa-apa. 

Metode tersebut mungkin terlihat menarik di mata, tapi ternyata tidak untuk otak anak saya, apalagi pada 

penerapannya di pelajaran bahasa Indonesia. Nilai anak saya itu, selalu kurang dari angka 6. Suatu hari saya 



 

merasa jengkel, semalaman saya pernah tidak tidur hanya demi mengumpulkan materi bahasa Indonesia dengan 

harapan nilainya akan meningkat, tapi ternyata nilainya masih saja sama; 53! 

 

“Dik! Kamu kan di rumah biasa berbicara dengan bahasa Indonesia, terus kenapa nilai ulangan Bahasa 

Indonesianya jelek terus??” tanya saya dengan nada yang sedikit tinggi.  

“... ya karena adik tidak bisa, Maaaaaa. Memang Mama tahu semua teori kebiasaan dari hal-hal yang biasa kita 

lakukan?” ucapnya dengan acuh, matanya mulai mengandung rasa protes. “Mama kan biasa kentut, memang 

Mama tahu teori tentang kentut? Siapa yang memberi pengertian kalau kentut adalah kegiatan mengeluarkan 

gas dari sebuah lubang bagian tubuh manusia paling bawah? Siapa? Siapa coba?!” 

 

Mendengar pertanyaan itu, seketika saya terdiam. Merasa di atas angin anak saya menambahkan, “Agnes 

monica juga bisa kentut, tapi apa dia juga tahu siapa yang mencetuskan pengertian kentut? Haiyyy, apalagi 

Mama. Hehehehe...” Saya merasa terpojok. Saya kemudian mencoba mengangkat harga diri, mata saya tertuju 

pada sebuah pertanyaan yang berada di soal jawaban singkat pada kertas ulangan yang sedang saya bawa. “Tapi 

Dik, semua juga tahu, kalau kumpulan kalimat dalam sebuah kesatuan yang menjorok ke dalam itu paragraf. 

Bukan got!”  

 

“Adik tidak tahu, Mamaaaa! Setahu adik, tempat yang paling jorok itu got. Di got ada sampah, bakteri, dan 

kuman. Itu kotor. Itu jorok!” jelasnya dengan semangat empat lima, dan tak mau lebih kalah. Mendengar 

jawaban dari anak saya itu, saya harus terpaksa mengalah. Saya melihat penderitaannya, saya peluk dirinya, dan 

tiba-tiba tangisnya terdengar lirih di telinga saya.  

 

Yah, begitulah. Saat pengetahuan menuntut ketidaktahuan untuk bekerja, siapa yang akan dapat menyalahkan 

anak saya. Harusnya ketidaktahuan itu dapat ada setelah mereka tahu keseluruhan materinya, bukan malah 

sebaliknya. Interaksi dari keterbatasan pengetahuan para siswa di dalam kelas, harusnya tidak dapat dijadikan 

sebuah patokan bagi gambaran pengetahuan yang mereka punya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nyawa dari Eksistensi Proses Membaca-Menulis; Narratee. 

 

 

Tahukah anda, bahwa fungsi karya sastra sebagaimana yang dilontarkan oleh Edgar Allan Poe
1
 adalah sebagai 

didactic heresy, yakni menghibur dan sekaligus mengajarkan sesuatu
2
 ? (Wellek & Warren, 1990: 25). 

Menghibur dalam konstruksi di sini, terdiri atas dua lapis. Lapis pertama terkait pada karya itu sendiri, yaitu 

karya seni yang memiliki fungsi menghibur; dan lapis yang kedua adalah daya pikat karya tersebut pada 

pembacanya. 

Aktifitas menghibur sekaligus bermanfaat terjadi dalam satu pemrosesan. Nilai menghibur di sini, tidak 

hanya memenuhi kedudukannya sebagai bahan hiburan, melainkan juga memberikan penghiburan atas segala 

kandungan manfaat yang ada di dalamnya. Manfaat tersebut dapat dilihat di antaranya melalui eksistensi dari 

sebuah karya; keberadaan antara pengarang dengan pembaca. Seperti H.B Jassin dengan dokumentasinya, 

Chairil Anwar dengan kejalangannya, Sapardi Djoko Damono dengan kesederhanaannya, dan Pramodya 

Ananta Toer dengan keabadiannya.  

Mereka sebagaimana yang diketahui dapat dihidupi oleh keberadaan karya-karya yang bersifat kekal, 

serta (dapat) bertahan dari keganasan jaman. Dapat melintasi kekejaman waktu yang terus bergulir adalah 

produk, sekaligus korban dari para eksistensialis. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya 

berpusat pada manusia individu yang bertanggungjawab atas kemauannya yang bebas, tanpa mengetahui mana 

yang benar dan mana yang salah
3
. Terdengar sedikit ekstrem memang, namun siapa yang dapat memungkiri 

bahwa eksistensi tersebut adalah hasil dari keteguhan seseorang yang bersifat idealis; keteguhan atas 

kebenarannya yang dianggap paling benar.  

                                                      
1
 Pada periode Renaisans di Amerika Poe mengkritisi konsep bahwa puisi bersifat didaktis, padahal konsep sastra umum pada zaman 

itu berbeda dengan istilah didaktis yang ia lontarkan. Tesis dan kontratesisnya berasal dari konsep Horace dulce dan utile: puisi itu 

indah dan berguna. Kalau dilihat secara terpisah, kedua kata sifat ini memberikan gambaran yang keliru tentang fungsi sastra 

(Wellek & Warren, 1990: 24-25). Jadi, fungsi dulce dan utile harus dilihat secara bersamaan dan saling berkaitan. 

 
2
Menghibur da  e gajarka  sesuatu ber a faat . Ber a faat  dala  arti luas sa a de ga  tidak e bua g-bua g waktu , 

buka  sekedar kegiata  ise g ; jadi, sesuatu ya g perlu e dapatka  perhatia  serius. Me ghibur  sa a de ga  tidak 
e bosa ka , buka  kewajiba , da  e berika  kese a ga  Wellek & Warre , 99 : 6  

3
 Lihat  Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia. Tahun 2001. 



 

Di sini penulis tidak akan membahas mengenai mereka; orang-orang yang telah berhasil hidup atas karya-

karya besarnya. Tanpa mendapatkan perhatian yang lebih, mereka mungkin sudah muak dengan dirinya yang 

biasa bertemu dengan pemerhati. Sebelum mendeklarasikan topik yang sedang penulis angkat, ijinkan penulis 

bertanya sekali lagi; tahukah anda siapa nyawa dibalik eksistensi dari sebuah karya? Pihak yang berperan atas 

terciptanya proses membaca dan menulis atas sebuah produk yang disebut buku?? 

Pengarang yang bernama mungkin dapat hidup dari royalti; royalti atas penjualan bukunya, & royalti atas 

transformasi bukunya ke film- serta fansnya, pihak yang bersedia menghidupi mereka atas hiburan yang telah 

ditawarkan olehnya. Tidakkah anda perfikir sekali saja; siapakah yang menghidupi orang biasa yang hanya 

sekedar membaca, orang yang hanya bisa menulis tanpa kemampuan dan tanpa harga jual?  

Sekiranya gerangan apa yang ada, dan telah cukup menjadi alasan bagi orang-orang biasa untuk 

melakukan aktifitas membaca dan menulis; tanpa mengharapkan penghidupan. Jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan itu hanya satu; narratee
4
. Narratee berbeda dengan narator, dia adalah pihak yang ingin diceritai 

pengarang. Selama masih ada pihak yang ingin diberikan cerita atas apa yang sedang disampaikannya, selama 

itu manusia akan tetap membaca dan menulis, meski hanya sekedar untuk membaca dan menuliskan gagasan 

sederhananya.  

Di saat itu, tidak akan ada lagi hal ihwal mengenai harga. Tidak akan ada lagi Si Chairil Anwar yang 

menyadur The Photret, dan menjadikannya uang untuk sekedar memperpanjang asap di mulutnya. Tidak akan 

ada, karena ada yang tak ternilai saat kita membaca tulisan yang hanya ditujukan untuk kita seorang, dan 

menuliskan gagasan apa yang ingin kita sampaikan; semua itu lebih dari eksistensi pengarang dan pembaca, 

lebih dari sebatas memberikan manfaat dan hiburan. Lebih dari sekedar artefak kebudayaan. 

Bila saat itu akan tiba; saat semakin banyak orang-orang yang mengungkapkan pesan terlepas dari baik 

atau buruknya tulisan yang dihasilkan, saat mereka tidak lagi berharap tentang royalti dan uang; manusia akan 

semakin sering membaca dan menulis. Kita harus segera bersiap untuk menjadi bagian di dalamnya, karena 

                                                      
4
 Narratee dalam penelilitian ini mengacu pada gagasan Gerald Prince, yaitu orang yang kepadanya pencerita menyampaikan 

wacananya. Narratee berbeda dengan pembaca. Pencerita dapat mengkhususkan narratee berdasarkan jenis kelamin, kelas, situasi, 

ras, atau umur, sedangkan pembaca yang nyata dapat atau tidak dapat bersamaan dengan narratee. Narratee adalah pembaca yang 

dipikirkan pengarang ketika mengembangkan ceritanya, sedangkan pembaca ideal ialah pembaca sempurna berwawasan yang 

mengerti setiap gerak penulis (Prince dalam Siswanto, 2008: 102). 



 

semua pihak sedang berusaha mewujudkan masa itu. Sekarang manusia sedang belajar, dan kini Indonesia telah 

menyiapkan. 
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