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HISTORY OF WRITING 

 

Years Achievments Grade 

2006 1st Place of  Writing Short Story Contest Junior 

High School 31 of Makassar 

Student of Junior High School 

31 of Makassar 

2007 3rd Place of Writing Short Story Contest ORBIT 

Senior High School 6 of Makassar 

Student of Senior High School 

6 of Makassar 

2008 1st Place of Writing Short Story Contest ORBIT 

Senior High School 6 of Makassar 

Student of Senior High School 

6 of Makassar 

2009 3rd Place of 2D Animation Contest Multimedia 

Nusantara University 

Student of Indonesia 

(National Competition) 

2014 The Academy of Makassar South East Asian 

Screen 3rd Edition (SEA Screen Acedemy) 

East of Indonesia 

2014 One of The Best Contributor Mini Fiction Story 

Collection “Hujan Bercerita” Penerbit Harfeey  

National Competition 

2015 One of The Best Contributor Short Story 

Collection “Solve Together” Penerbit Ellunar 

National Competition 

2015 Script Writer and Director of short movie “The 

Last Thread” 

Indie/Short Movie 

 



Hasil Karya Tulis Saya 
 
Cerpen : 
 
Lukisan Hujan 

Pertemuan singkat yang hampir setiap hari itu menghasilkan karya darimu untukku. Tidak 
pernah kusangka kalau sudah lama kau memperhatikanku dari jauh. Aku hanyalah 
perempuan sederhana yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan 
menuangkan minuman ke dalam gelas pelanggan. Tersenyum setiap malam, lalu pulang 
dengan rasa menyesal. Tapi kau mengukir senyumku di secarik kertas setiap malam, 
kuanggap itu sebagai penawar rasa menyesalku. Akhirnya hal itu menarik perhatianku untuk 
tahu siapa kau. Malam itu hujan begitu deras menghampiri kota tua ini. Seperti biasa, 
payung berwarna kuning ini kugantungkan di samping loker penyimpanan barang. Kau 
berbeda dari kebanyakan tamu pada tempat ini, kau duduk di sofa ujung mememasan 
minuman, meneguknya segelas lalu menandatangani suatu dokumen, dan meninggalkan 
secarik kertas yang di dalamnya ada senyumku. Entah sembari menuangkan minuman, 
mengantarkan bon, memegang baki, dan banyak sekali karyamu atas wajahku. Tapi 
entahlah, mungkin bukan takdirnya aku harus melayani mejamu, tak pernah sekalipun 
mendapat kesempatan untuk sejenak mampir ke mejamu. Kau tak pernah duduk lama, 
mungkin bila kau lebih lama lagi aku bisa mampir ke mejamu. Kau hanya minum segelas 
hampir setiap hari lalu berlalu dengan meninggalkan kertas itu untukku. Hari ini hujan 
semakin deras, mungkin bukan alasan bagimu untuk tinggal lebih lama disini. Akhirnya 
kuputuskan untuk pulang lebih awal dengan alasan sakit agar aku bisa mengejarmu di pintu 
keluar. Yah, hal itu kulakukan. Ku ambil payung kuning di samping loker lalu menunggumu 
depan pintu berharap kita saling menyapa. Momen yang kunantikan tiba, kau keluar 
perlahan membawa secarik kertas.  

“Mengapa kau pulang lebih awal?” Sapaan itu membuatku terdiam sejenak. Lalu dia 
menguraikan tangannya kehadapanku sembari memberi secarik kertas. Aku tercengang 
dengan hasil lukisannya saat ini. Itukah yang membuatnya duduk lebih lama? Sehingga aku 
harus menunggu depan pintu memegang payung yang tak juga kubuka lebih lama? 

Dia melukisku sedang berdiri dihadapan pintu dan mata menatap kedalam, seolah 
menunggu akan jawaban. “Mengapa kau lakukan ini hampir setiap hari?” Tanyaku tanpa 
ekspresi pasti. “Aku terlalu sibuk meladeni karyawan dan mitra kerja yang hobinya 
membuat janji ditempat seperti ini, dengan lampu redup dan minuman yang kurang 
variatif,” jawabnya. “Lalu kau melukisku sebagai hiburan?” Tanyaku lagi. “Hujan semakin 
deras, ada baiknya duduk di suatu tempat yang nyaman agar sepatumu tidak basah karena 
percikan air,” “di mana?” Dia hanya melihatku lalu berjalan berlawanan arah. Aku hanya 
diam di tempatku, dia memilih menyebrang melewati hujan. “Hei, perempuan muda lulusan 
Putih Abu-Abu! Kau tidak berlari ke arahku? Tak berniat membuka payungmu lalu kita 
gunakan bersama?” Tanyanya saat berbalik dan melihatku yang hanya diam. Aku lalu 
mengikuti katanya, berlari ke arahnya dengan payung kuning ini. “Payungmu terlalu besar 
untuk kita berdua!” “Haha..” Baru kali ini aku tertawa lepas. “Aku Chandra,” katanya 
mengajakku bersalaman di dalam payung. “Aku Intan.” “Aku senang berjalan kaki, tapi aku 
benci hujan. Hujan kuanggap sebagai mantan kekasih, dulu aku begitu mencintainya. 
Namanya Rara, dia lebih tinggi darimu dan memiliki pekerjaan yang lebih baik darimu. Tapi 



aku salah, aku menganggapnya hujan yang menenangkan, sejuk, dan aroma setelah hujan 
itu sangat indah. Hanya saja dia memilih pergi bersama lelaki lain yang menganggapnya 
kemarau panjang. Mungkin itu lebih baik, kesalahanku menganggapnya hujan sudah jelas, 
kubiarkan dia terus turun dan mengalir hingga membanjiri hatiku. Hasilnya hatiku terlalu 
dingin, hingga demam berkepanjangan.” Ceritanya padaku tanpa basa basi. “Apa maksudmu 
bercerita itu padaku?” “Kau suka hujan? Kebanyakan perempuan suka hujan, berpuisi kala 
hujan, menanti hujan agar ada lelaki yang memeluknya kala dingin. Berharap klasik namun 
faktanya hal itu sangat umum. Kau bekerja di tempat itu untuk apa? Cari makan?” Entah 
mengapa aku tersinggung. “Kau baik, lewat senyum pun kau kunilai baik. Tidak ada yang 
salah atas pekerjaan, namun aku sebagai tamu saja merasa jenuh dan tidak suka untuk 
terus-terusan di ajak keluar ke tempat seperti itu. Untung ada kau yang bisa sejenak buatku 
terhibur. Kuharap lukisanku bisa membantu untuk tenang dan tidak memikirkan 
pekerjaanmu,” katanya tenang. “Hujannya reda,” kataku. “Oh iya, baguslah, mantanku 
sudah reda. Kau mau menurunkannya lagi untukku?” “Apa? Hujan?” Tanyaku bingung. “Aku 
bisa menilai hujan dengan lebih bijak lagi, menghargai musim dengan lebih tenang sejak aku 
melukismu.” 

(Terbit dalam Buku Antologi Cerpen, Hujan Bercerita) 



Puisi : 

Kita Belum Tentu Dongeng 

Aku sedang berjalan bersamanya  
Mengutaran rasa hampir dengan cara yang sama pada orang sebelumnya 

Aku kini ditemani olehnya 
Berayun dengan musik yang hampir sama dengan nada sebelumnya 

Dia pernah mengucap kata sayang yang mungkin jauh lebih indah sebelum bersamaku 
Dia pula mungkin pernah yakin dengan apa yang dia jalani sebelum bersamaku 

Aku pernah berencana memiliki waktu yang akan kuhabiskan pada orang-orang terdahulu 
Dia pun mungkin pernah membangun rencana itu 

Aku dan dia kini berdiri di tempat yang sama 
Saling menatap tanpa kata 
Menaruh harapan dan juga visi yang sebelumnya pernah di taruh pada hati lain 

Aku memandangnya terlelap di tubuhku 
Aku menyisir rambutnya dengan jemariku 
Aku biarkan dia semakin nyenyak 
Terus mendengar nafas dan merasakan detak jantungnya 

Kala itu ku berpikir, akankah aku menjadi visi terakhirnya? 
Akankah dia terus terlelap bersamaku? 

 



Review : 
 
Review Program Talkshow Hitam Putih 
 
Hitam Putih merupakan program talkshow dengan format mind reading. Menghadirkan 
bintang tamu yang inspiratif dan tentunya banyak disukai. Dibawakan langsung oleh Deddy 
Corbuzier dengan menyelipkan aksi-aksi khasnya. Bintang tamu akan diberikan pertanyaan 
seputar masalah pribadi, prestasi, bahkan harapan. Dikemas dengan kejahilan, kemahiran & 
ketajaman Host dalam mengatur permainan pikiran akan mengundang gelak tawa. 
 
Komodifikasi adalah suatu bentuk transformasi dari hubungan, yang awalnya terbebas dari 
hal-hal yang sifatnya diperdagangkan, menjadi hubungan yang sifatnya komersil. Dalam 
artian bahwa hubungan sosial ter-reduksi menjadi hubungan pertukaran. Komodifikasi juga 
merupakan istilah yang hanya ada dalam konsep jual-beli di tahun 1977, namun 
mengekspresikan konsep fundamental atas penjelasan Karl Marx tentang bagaimana 
kapitalisme terbangun. Sedangkan Komodifikasi menurut Vincent Mosco digambarkan 
sebagai cara kapitalisme dengan membawa akumulasi tujuan kapitalnya atau mudahnya 
dapat digambarkan sebagai sebuah perubahan nilai fungsi atau guna menjadi sebuah nilai 
tukar. 
 
Karl Marx dalam bukunya Communist Manifesto, mendefinisikan komodifikasi sebagai 
“Callous Cash Payment”, yakni “pembayaran tunai yang tidak berperasaan”. Ia 
menggambarkan bahwa kaum kapitalis yang mempunyai kontrol atas apapun telah 
mengubah nilai-nilai personal menjadi nilai tukar, mengubah hubungan sentimental dalam 
keluarga menjadi hubungan yang mempergunakan uang. Sehingga segala sesuatu tidak akan 
bernilai jika tidak mempunyai nilai tukar. Kemudian Marx terfokus pada komodifikasi dalam 
proses kerja, dimana dalam realitanya, aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh masing-
masing pekerja (kerja guna) telah bertransformasi menjadi kerja abstrak. Jadi dalam kerja 
abstrak, aktifitas kerja yang diperlakukan seolah tidak ada perbedaan kualitas untuk 
memudahkan pertukaran. Katakanlah pembuat arloji dengan pembuat sepatu. Mereka 
bekerja dengan kemampuan yang berbeda, dengan pengoperasian yang berbeda, dan 
tentunya dengan alat yang berbeda. Namun di dalam kerja abstrak, semua itu dianggap 
sama agar dapat dianggap seimbang untuk memudahkan pertukaran. 
 
Dalam hal ini, program Hitam Putih akan dikaitkan dengan komoditas dan juga dipandang 
dari segi ekonomi-politik. Ekonomi Politik adalah kajian tentang relasi sosial , khususnya 
relasi kekuasaan yang membentuk produksi, distribusi, dan konsumsi termasuk 
sumberdaya-sumberdaya komunikasi. 
 
Hitam Putih dipandang berdasar komodifikasi : 
 
A. Komodifikasi Isi 
 
Berdasarkan konten isinya, Hitam Putih mengarahkan perbincangan pada masalah pribadi 
yang dianggap mampu memotivasi serta inspiratif. Talent ataupun bintang tamu yang 
diundang tentunya akan memaparkan pengalamannya dalam meraih kesuseksan hingga 



dikenal oleh banyak orang. Kisah yang dipaparkan tak jarang membuat bintang tamu 
menangis.  
 
Pertanyaan lugas pun terus disodorkan kepada bintang tamu. Konten isi perbincangan inilah 
yang dijual dengan kemasan santai dan disajikan dengan atraksi bahkan alunan musik. 
Masalah pribadi dari bintang tamu dianggap lumrah untuk diperbincangkan ke publik. Para 
fans yang mungkin sedang menonton pun akan merasa sangat tertarik dengan setiap 
ucapan dari bintang tamu. Komunitas-komunitas yang ada di Indonesia pun terkadang hadir 
sebagai bintang tamu sembari memamerkan karya mereka. Selebriti yang berprestasi pun 
dihadirkan dan diharapkan mampu memberikan inspirasi.  
 
Gaya hidup dan masalah perceraian diungkapkan lewat program ini. Salah satu episode 
Hitam Putih pun pernah memdapat teguran tertulis oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) 
karena pertanyaan yang ditujukan bersifat tidak pantas dan di luar konteks kesiapan usia. 
Hal ini dianggap menjual, namun justru dapat menyakiti pihak tertentu. Tepatnya episode 8 
april 2012 pukul 18.28 WIB menayangkan adegan Deddy Corbuzier yang menanyakan 
sebuah pertanyaan kepada seorang anak di luar kemampuan si anak untuk menjawab 
pertanyaan tersebut.  
 
Host menanyakan, “Lebih suka ketemu ayah(ayah kandung si anak yang orang tuanya telah 
bercerai) atau Daddy? (teman dekat sang ibu saat ini)”. Si anak terdiam sejenak dan 
akhirnya menjawab “Daddy” lalu menangis. Adegan tersebut disertai dengan penayangan 
teks “Nasywa lebih suka bertemu dengan “Daddy” Irwan daripada ayahnya sendiri?”. Jenis 
pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan kepada anak. KPi 
Pusat menilai bahwa adegan tersebut tidak layak ditayangkan karena dapat berdampak 
pada perkembangan psikologis si anak. Tindakan penayangan hal tersebut telah melanggar 
P3 Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 29 huruf a dan b serta SPS Pasal 15 ayat (1). 
 
B. Komodifikasi Audiens 
 
Audiens dijadikan komoditi para media untuk mendapatkan iklan dan pemasukan. Kasarnya 
media biasanya menjual rating atau share kepada advertiser untuk dapat menggunakan air 
time atau waktu tayang. Audiens dalam hal ini sebagai tolak ukur, seberapa banyak peminat 
ataupun khalayak yang menonton program acara Hitam Putih. Salah satu tayangan yang 
paling mampu merengkuh pasar dalam skala massif ialahtayangan hiburan. Hiburan menjadi 
dasar ideologi bagi segala konten yang disajikan ditelevisi karena orientasinya ialah untuk 
menjaring rating sebesar-besarnya. 
 
Dramatisasi visual tersebut tentunya dilakukan dengan orientasi rating tayangan 
yangakhirnya meningkatkan pemasukan iklan. Semakin sensasional dan kontroversial 
informasiyang disajikan, maka semakin dramatis pengemasan yang dilakukan, dan semakin 
tinggi pula rating yang akan dicapai. mengandung proses pengolahan isi media untuk dijual 
melalui pengiklan baru ke audiens. 
 
Oleh karena itu, audiens yang menjadi khalayak Hitam Putih tersebut menjadi tolak 
ukurtingginya nilai tukar Hitam Putih tersebut sebagai salah satu produk media 
melaluitingginya angka rating. Pengukuran banyaknya pemirsa yang menonton menjadi 



salah satuindikator keberhasilan suatu tayangan Hitam Putih yang kemudian dijual ke pihak 
pengiklan agar mau memasang iklan di tayangan tersebut. Dengan kata lain, audiens 
sebenarnya menjadi salah satu ‘komoditas’ andalan media untuk memperoleh keuntungan 
optimal.  
 
C. Komodifikasi Pekerja 
  
Seperti yang sudah digambarkan sebelumnya, pekerja merupakan penggerak kegiatan 
produksi. Bukan hanya produksi sebenarnya, tapi juga distribusi. Pemanfaatan tenaga dan 
pikiran mereka secara optimal dengan cara mengkonstruksi pikiran mereka tentang 
bagaimana menyenangkannya jika bekerja dalam sebuah institusi media massa, walaupun 
dengan upah yang tak seharusnya. 
 
Lebih jauh Mosco mengemukakan bahwa di samping ketiga hal tersebut di atas, juga ada 
komodifikasi yang lain yang perlu untuk diperhatikan, yaitu : 
 
Komodifikasi Imanen 
Bagaimana sebuah iklan yang membeli air time atau ruang dalam sebuah media massa 
kemudian mereka mendapat peningkatan keuntungan dari iklan-iklan yang mereka pasang 
pada media massa. Perputaran uang-uang hasil dari berbagai transaksi yang berhubungan 
proses komunikasi antara media dan khalayaknya maka dianggap juga sebagai hasil proses 
komodifikasi.Dalam hal ini, rating atau share adalah sebuah komoditi yang penting yang juga 
menghubungkan advertiser, pemilik perusahaan dan audiens yang juga sebagai konsumen 
dari produk-produk mereka. Maka rating menjadi sangat penting, bukan hanya untuk 
komoditas media tapi juga telah menjadi bagian dari tahapan-tahapan perkembangan 
komodifikasi komunikasi. 
 
Komodifikasi yang diperluas 
Komodifikasi yang diperluas terjadi ketika bagaimana nilai-nilai yang telah dikomodifikasikan 
pada khalayak dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Kemudian perubahan-
perubahan dari kepercayaan masyarakat terhadap sponsorship yang bersifat private atau 
swasta untuk tempat atau layanan publik. Lalu penggunaan taman-taman atau tempat 
hiburan umum yang lebih sepi dari pada shopping mall. Dikatakan juga bahwa komodifikasi 
dalam ekonomi politik bukan mengenai kekuatan tapi hegemoni. 
 
Menurut Mosco (2009: 139) dapat dilakukan melalui duacara: mengatur fleksibilitas dan 
kontrol atas pekerja dan "menjual" pekerja media untuk meningkatkan nilai tukar dari isi 
pesan media. Komodifikasi pekerja mengandung adanyaeksploitasi keahlian dan jam kerja 
para pekerja dengan menjadikannya sebagai komoditasdan menukarnya dengan upah dan 
gaji. Dalam hal ini, komodifikasi buruh cara pertama ini terjadi pada pekerja produksi acara 
yang selalu berlomba-lomba menayangkan liputan artis secara lengkap dan detil karena 
bukan lagi hanya ditujukan bagi ibu-ibu rumah tangga atau saat santai, tapi nyaris 24 jam 
sehingga para kru dan pekerja dituntut kerja ekstra keras, menggali lebih detil dan menjadi 
yangpertama dalam menyiarkan gosip. Sedangkan cara kedua dilakukan dengan 
memanfaatkan publik figur tertentu sebagai ‘ikon‘ media tersebut yang dapat menarik 
publik untuk mengkonsumsi. Pada tayangan ini misalnya yang menjual ‘ikon‘ Deddy 
Corbuzier sebagai host yang juga seorang mentalis. 



Feature Singkat : 
 
Tapal Batas di Utara Indonesia 
 
 
Indonesia merupakan negara kepulauan. Negara yang memiliki lautan yang sangat luas dan 
juga kaya akan sumber daya alam. Pesona alam yang disajikan oleh Indonesia pun sangat 
menawan. Salah satunya pulau terluar di utara Indonesia, yakni Pulau Miangas. Pulau 
perbatasan Indonesia-Filipina ini terletak di dalam wilayah kecamatan Khusus Miangas, 
kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki legenda yang sangat 
terkenal. 
 
Legenda tentang peradaban Pulau Miangas. Berawal dari seorang perempuan asal Sulawesi 
Tengah yang berlabu ke Filipina dan menikah dengan salah seorang pemuda Filipina. 
Mereka tinggal di Gunung Kulamah, Filipina. Dari atas gunung tersebut, mereka melihat 
Pulau Miangas ini layaknya kapal. Mereka pun memutuskan untuk berlabu ke Pulau Miangas 
dengan menaiki seekor ikan hiu. Saat tiba di sana, pulau itu masih kosong. Mereka pun 
memutuskan untuk tinggal sejenak di Pulau Miangas. Tidak lama, beberapa orang dari 
Nanusa yang hendak ke Filipina, singgah ke Pulau Miangas, dia menemukan jejak kaki 
pasangan lalu mencarinya dan membuangnya ke laut. Namun, ikan hiu yang pernah 
mengantar pasangan tersebut datang menolong dan mengantarkan mereka kembali ke 
Miangas.  
 
Beberapa orang dari Nanusa datang kembali dan membawa lebih banyak warga dari 
sebelumnya, hanya saja ia menemukan jejak kaki yang sama. Mereka pun beranggapan 
kalau jejak kaki itu adalah roh pasangan yang telah mereka buang ke laut. Mereka pun pergi 
dan membiarkan pasangan tersebut. Sepasang suami-istri itu pun hidup beranak-pinak di 
Pulau Miangas.  
 
Kata Miangas itu sendiri berarti "menangis", hal itu karena pulau ini letaknya sangat jauh 
dari jangkauan transportasi laut dan lebih dekat dengan negeri orang, yakni Filipina. 
Berbeda dengan bahasa Talaud. Arti kata Miangas dalam bahasa Talaud adalah "malu". 
Konon pada masa lampau, seseorang dari Nanusa beranggapan bahwa Pulau Miangas tidak 
berpenghuni, saat ia menginjakkan kaki ke Pulau Miangas, ia merasa malu karena Pulau 
Miangas sudah berpenghuni. 
 
Pulau Miangas memang lebih dekat dengan Filipina, jarak antara Filipina ke Pulau Miangas 
dapat ditempuh selama dua jam, sedangkan jarak yang akan di tempuh dari Pulau Miangas 
ke Pulau Sulawesi, butuh waktu tiga hari dua malam. 
 
Namun, perjalanan panjang menuju Pulau Miangas menjanjikan kita akan pemandangan 
yang sangat indah serta pulau-pulau yang memiliki daya tarik bagi para wisatawan. Salah 
satu kapal yang selalu melintas hingga merapat ke Pulau Miangas adalah Kapal Perintis. 
Salah satunya, Meliku Nusa.  
 
Meliku Nusa adalah kapal perintis yang akan mengantarkan kita mengarungi lautan 
ditemani oleh tiupan angin merdu menyusuri pulau demi pulau hingga tiba di Miangas. 



Pulau pertama yang akan kita temui saat melewati Kepulauan Sangir adalah Pulau Makalehi. 
Selanjutnya, Meliku Nusa akan mengantarkan kita ke Pulau Ulu Siau. Pulau kedua yang 
memiliki pemandangan puncak gunung yang sangat indah. Meliku Nusa pun mulai berlabuh 
kembali, dan mengantarkan kita menuju pulau-pulau lainnya. Diantaranya, Pulau Tumore, 
Pulau Kawio, dan Pulau Marore. 
 
Hingga akhirnya kita tiba di Pulau Miangas. Dermaga yang ramai dipenuhi oleh warga Pulau 
Miangas yang sekedar mengambil barang pesanan mereka dari pulau seberang atau 
beberapa warga yang menyambut kedatangan sanak saudara mereka, dan juga beberapa 
warga Pulau Miangas atau pengunjung Pulau Miangas yang akan berlabu ke pulau lain 
meninggalkan Pulau Miangas menjadikan kaca mata awal kita ketika tiba di Pulau Miangas.  
 
Meliku Nusa hanya menyandarkan kapalnya sekali per dua minggu. Ketika kaki ini 
melangkah turun dari kapal menuju dermaga Pulau Miangas, deru ombak terdengar begitu 
ramah menyambut, angin seakan berbisik-bisik mengucapkan kata "selamat datang", 
lautnya yang begitu biru dan jernih seakan menatap dan menoleh melihat setiap langkah 
kaki yang mengayun di Pulau Miangas, pasir putih bagaikan aspal yang akan selalu diinjak. 
 
Ketika kita membalikkan badan kita ke arah laut, tampak jelas gradasi warna laut dari 
pinggir pantai hingga ke tengah laut lepas. Pasir putihnya pun begitu indah, terdapat 
butiran-butiran berwarna merah dalam pasir.  
 
Satu lagi yang tampak jelas menyambut kedatangan kita di Pulau Miangas. Satu tugu 
pahlawan yang berdiri dengan kokoh lengkap dengan senjatanya dan semboyan yang kini 
jadi sejarah, "Biar saya mati di gantung, tidak mau tunduk kepada penjajah." Inilah Tugu 
Santiago, menjadi simbol NKRI Pulau Miangas. Pahlawan Santiago yang berjuang 
mempertahankan wilayah Indonesia. Bagi masyarakar Sulawesi Utara, khususnya di 
kabupaten Talaud, sebutan Santiago tercatat dalam sejarah sebagai ikon perlawanan 
terhadap kolonialisme sekira tahun 1670-1675. Sebagai nama tokoh (pejuang), Santiago 
adalah seorang raja di kepulauan Sangihe yang tewas dihukum pancung oleh penguasa VOC. 
 
Oleh karena itu, tidak boleh sebutir pasirpun dikuasai oleh negara asing. Hanya saja, jarak 
yang begitu jauh antara Pulau Miangas dengan ibukota, membuat proses pembangunan 
berjalan lambat dan berimbas kepada kesejahteraan warganya.  
 
Pulau perbatasan ini sangat kental dengan adat-istiadat mereka. Menanamkan kearifan 
lokal dengan terus menerapkan budaya-budaya mereka hingga kini. Satu proses yang harus 
dilewati saat menginjakkan kaki di sini adalah melakukan pendakian ke Gunung Keramat. 
Gunung yang terletak di bagian utara Pulau Miangas merupakan  
 
Sampai saat ini pun masih ada tokoh-tokoh adat yang dengan hangat memberikan 
pemaparan seputar Pulau perbatasan ini. Pulau yang begitu indah ini diisi oleh warga yang 
menjaga kearifan lokal dan nasionalisme. Mereka sadar betul bahwa mereka adalah warga 
Indonesia dan patut menjaga budaya Indonesia.  
 
Mayoritas warga Pulau Miangas beragama Kristen Protestan. Keseharian mereka diisi 
dengan ibadah dan acara adat. Berbagai aturan pun lahir di pulau ini. Diantaranya, melarang 



warga untuk berkegiatan atau bekerja di Hari Minggu. Hal ini karena Hari Minggu merupkan 
hari libur dan setiap warga harus memanfaatkan kesempatan ini untuk istirahat, bukan 
bekerja. Warga tidak boleh ke kebun dan melaut saat Hari Minggu. Bila ada warga yang 
melanggar, akan diberlakukan hukum pukul tambor. Ini merupakan tradisi adat warga 
Miangas. 
 
Warga ataupun pendatang yang melanggar akan digiring keliling kampung sambil memukul 
tambor dan meneriakkan kesalahan mereka. Begitu pula dengan pelanggaran-pelanggaran 
lain, seperti berhubungan gelap. 
 
Bukan hanya Hari Minggu warga Miangas tidak boleh berkegiatan, melainkan di hari duka. 
Ketika ada salah seorang warga Miangas atau keluarga yang sedang berduka karena 
kehilangan sanak saudara, warga Miangas harus menghargai dan turut berduka cita dengan 
tidak beraktivitas sampai jenazah dimakamkan. Ini merupakan satu wujud penghormatan 
kepada keluarga yang ditinggalkan. 
 
Pulau Miangas pun kaya akan kekayaan alam. Hampir seluruh jenis ikan ada di hamparan 
lautnya. Beraneka kuliner laut bisa tersaji di pulau ini. Begitu pula dengan hasil kebun, 
seperti kelapa, cengkeh, sagu tanah, talas laluga, daun lelem, dan masih banyak lagi.  
 
Sekalipun kekayaan alam melimpah, warga masih sulit untuk mengolah dan 
memasarkannya. Wilayahnya yang cukup jauh pun mengakibatkan mahalnya kebutuhan 
pokok sehari-hari. BBM diharga 25ribu per liter, ketika bahan makanan naik, cabai pun bisa 
dihargai 1000 rupiah perbiji. Saking sulitnya mengakses bahan pokok dan jauhnya bahan 
pokok yang harus diantarkan ke Miangas, harus melewati pulau demi pulau. 
 
Penduduk Miangas yang mayoritas nelayan ini pun sulit memperoleh pelayanan di bidang 
kesehatan. Tidak ada satupun dokter yang mengabdikan dirinya di Pulau ini. Puskesmas 
seperti bangunan pajangan. Puskesmas lebih sering kosong tanpa pekerja. Warga sulit 
mendapatkan obat ketika sakit, dan hanya memanfaatkan pengalaman dari warga yang tahu 
sedikit tentang kesehatan. Hal ini pun diterapkan bagi ibu-ibu yang hendak melahirkan, 
warga hanya meminta tolong pada pengalaman, bukan bantuan dokter. 
 
Sarana yang ada di Pulau Mingas cukup banyak, namun sumber daya manusianya yang 
jarang terlihat. Bukan hanya di puskesmas, pendidikan pun layak di sorot. Pulau ini sangat 
membutuhkan guru yang bisa membangkitkan semangat belajar anak-anak Miangas. Tidak 
jarang tentara yang bertugas di perbatasan pun turut menjadi guru. 
 
Pulau ini menfaatkan sumber daya matahari untuk sehari-hari. PLTS menjadi andalan para 
warga Miangas untuk menerangi di malam hari. PLN pun tersedia di sini, listrik akan padam 
setiap pukul 06.00 WITA hingga 15.00 WITA, dan akan menyala pukul 15.00 WITA hingga 
06.00 WITA atau pagi hari. Terkdang pun jadwal pemadaman listrik berubah. Hanya saja kini 
mulai diupayakan agar para warga bisa menikmati listrik selama 24 jam. 
 
Pulau ini merupakan aset bangsa. Butuh perhatian lebih dan juga binaan agar semakin 
berkembang dan bisa menjadi ikon Indonesia. 


