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Perawakannya kurus, rambutnya sudah seluruhnya memutih, jika dicoba untuk 

menebak maka usianya sekitar 60 tahun-an, namun dari segi fisiknya beliau ini 

tampak masih gagah terlihat dari gerak-gerik dan ucapannya yang jelas. Sama 

sekali tidak terduga sebelumnya, jika saya bisa mendapatkan ilmu dan 

pengetahuan yang luar biasa dari seorang kakek ini. Aep Nasrullah namanya, atau 

biasa dipanggil Pak Aep ini seorang pemetik daun teh yang masih aktif bekerja 

dari pagi hingga sore hari dengan lokasi kerjanya yang cukup jauh dari tempat 

tinggalnya. Saya beruntung sekali bisa bertemu beliau secara tidak sengaja ketika 

saya berlibur ke suatu Villa milik orang tua teman saya di Kampung Cimilik, 

Pasirjambu, Kabupaten Bandung beberapa waktu yang lalu. Rumah Pak Aep ini 

berada di atas Villa tersebut, maksudnya saya harus melewati jalan menanjak, 

berkelok-kelok, berbatu, dan berpasir, dengan jarak sekitar 500 meter dalam 

waktu tempuh kira-kira setengah jam berjalan kaki untuk sampai ke rumahnya. 

Awalnya saya dengan teman hanya ‘iseng’ ingin hiking ke pemukiman warga di 

kampung itu, hingga akhirnya bertemulah dengan Pak Aep ini.  

Di rumahnya, Pak Aep tinggal bersama istri dan 2 orang cucunya, sedangkan 

keenam anaknya tinggal di Kota Bandung karena memang bekerja di sana dan 



hanya seminggu sekali pulang ke rumah Pak Aep. Beliau menceritakan bahwa di 

usianya yang sudah tua ini sebenarnya ingin sekali bisa berada dekat dengan anak 

dan cucunya serta bisa setiap hari bertemu. Namun karena kebutuhan hidup, 

anak-anaknya harus ‘merantau’ ke kota karena pekerjaan di kampung sudah 

dianggap kurang menjanjikan untuk saat ini. Pak Aep selalu mengalami kerinduan 

yang luar biasa saat malam hari, saat kondisi kampung sudah mulai sepi. Pak Aep 

ingin sekali menelepon anak-anaknya ataupun sebaliknya anak-anaknya yang 

menelepon beliau, walau sekedar menanyakan kabar saja.  

Bahasa Sunda-nya sangat kental sekali ketika berbincang dengan Pak Aep ini. 

“Yeuh jang, Bapa gaduh HP tapi da teu tiasa dianggo nelpon kamana-mana” (Ini 

nak, Bapak punya HP tapi tidak bisa dipakai telepon kemana-mana), jawabnya 

sambil menunjukkan sebuah handphone, ketika saya mencoba bertanya kendala 

berkomunikasi dengan anak-anaknya itu. Ternyata Pak Aep ini memiliki sebuah 

handphone, saya agak terkejut melihatnya, karena saya pikir dengan kondisi 

daerah yang begitu jauh dari keramaian kota, listrik pun hanya dipasang lampu 5 

watt saja, tapi warganya memiliki sebuah HP. Namun Pak Aep menceritakan, 

bahwa HP-nya tidak bisa digunakan untuk menelepon atau mengirim SMS. Lho, 

bagaimana bisa? Saat itu saya baru teringat bahwa di sini sinyal HP itu sangat sulit 

sekali, kalaupun ada itu paling hanya 1 bar, itu pun seringnya tidak ada bahkan 

‘SOS’ dan emergency. HP saya pun yang dibawa ke Villa, saya nonaktif-kan dan 

disimpan di dalam tas karena memang kurangnya sinyal yang ada. Lalu kenapa 

beliau ingin dan bisa mempunyai HP tersebut?  

Sambil tersenyum Pak Aep menjawab, “Atuh pan HP teh penting pisan ayeuna 

mah, meh nu lain teu ngaremehkeun . . .” (HP itu kan penting sekali saat ini, biar 

yang lain tidak meremehkan, dst). Saya mengerti apa maksud dari ucapan Pak Aep 

tersebut, bahwa walaupun hidup di sebuah kampung tapi bagaimana pun caranya 

harus bisa memiliki sebuah handphone. Maksudnya adalah status sosial itu 

penting, dan handphone adalah suatu benda yang bisa menyimbolkan status sosial 

itu. HP yang dimiliki beliau itu saya perkirakan berupa HP second karena terlihat 

‘batangan’, dan juga jika saya taksir HP itu hanya seharga 500 ribuan saja. Walau 

merek HP itu ternama, tapi saya tahu tipe HP itu merupakan tipe HP ‘jadul’ yang 

sudah lama sekali. Saya pun menanyakan, apa yang bisa dilakukan dengan HP nya 



itu, sedangkan fungsi utama HP sebagai alat menelepon dan mengirim SMS tidak 

bisa? Dengan santai Pak Aep menjawab, “kangge ngabandungan tembang sareng 

radio we” (untuk mendengarkan lagu dan radio saja). Menurutnya, walau di sini 

sudah ada listrik tapi tetap saja televisi tidak bisa menjadi media hiburan yang 

utama, karena apa? Karena menurutnya, TV harganya mahal, kalau pun toh bisa 

membeli, tidak sanggup membawa TV yang ukurannya kotak dan lumayan besar 

dari kota ke rumahnya itu, ya karena jalannya yang tidak memadai. Adapun radio, 

sudah tidak bisa dipakai lagi karena sudah rusak dan juga terkesan ketinggalan 

jaman menurutnya. 

Dengan HP, Pak Aep bisa mendengarkan beberapa lagu MP3 yang beliau dapatkan 

ketika anaknya membelikan HP itu di sebuah counter pulsa di kota. Uniknya, Pak 

Aep tidak mengetahui apa yang namanya Memory Card, ketika saya mencoba 

mengutak-ngatik HP-nya itu dan melihat-lihat kumpulan MP3 yang tersimpan di 

MMC berkapasitas 2 GB, saat beliau menunjukkan HP-nya kepada saya. Saat 

mendengarkan lagu atau siaran radio, Pak Aep tidak sendiri, beliau mengajak 

tetangga-tetangganya untuk berkumpul di rumah panggung ‘bilik’nya, menikmati 

hiburan yang sederhana itu, namun bagi mereka hal itu sangatlah istimewa. 

Sebelum memainkan lagu dan radio di HP-nya, beliau tidak pernah lupa men-

charge penuh baterainya agar ‘pertunjukan’ di malam yang sepi bisa dinikmati 

dengan waktu yang lama. Setidaknya dengan adanya kegiatan seperti itu, Pak Aep 

bisa melupakan sejenak rasa rindu kepada anak-anaknya sekaligus melepas lelah 

setelah seharian bekerja. Saya terenyuh saat itu dan kemudian merenung sejenak, 

jika dibandingkan dengan kondisi di perkotaan sangat lah jauh berbeda. Di kota 

dengan aneka macam gadget yang canggih dan segala kemudahannya yang ada, 

kadang kita saat berkumpul dengan keluarga ataupun teman, kita selalu ‘sibuk 

masing-masing’ dengan gadgetnya itu, sehingga acara berkumpul itu terasa 

hambar. Sedangkan saat itu, saya merasakan hal yang sangat luar biasa ketika 

mendengar cerita dari Pak Aep, bahwa HP ‘jadul’nya itu bisa berfungsi sebagai 

alat pemersatu keluarga dan tetangganya untuk berkumpul dan mengobrol. 

Mengumpulkan masyarakat, saling berbagi kepedulian, berbagi kebersamaan, dan 

menciptakan kedekatan sosial di dalamnya. Satu gadget untuk bersama, suatu hal 

yang indah menurut saya. 



Saya pun bertanya tentang kartu yang dipakai oleh Pak Aep, beliau pun 

menceritakan bahwa HP-nya itu terpasang SIM Card dan katanya ada pulsa 5000 

rupiah tapi itu pun belum pernah beliau pakai karena tidak ada sinyal. Saya pun 

baru sadar, dari perjalanan saya tadi, saya tidak menemukan 1 menara BTS pun 

yang ada di kampung itu, kalau pun ada itu hanya berada di dekat Jalan Raya 

Soreang-Ciwidey, jalan masuk ke kampung itu yang berjarak sekitar 3 km dari 

rumahnya. Saya rasa, benar-benar seperti di daerah pedalaman yang sangat jauh 

dari kota, padahal kampung Cimilik ini berada di pusat Provinsi Jawa Barat, 

sebuah provinsi dengan jumlah penduduknya yang banyak, namun ternyata masih 

ada daerah yang belum ter-cover oleh sinyal telekomunikasi. Saat itu saya 

berpikir, daerah pegunungan di Jawa Barat saja masih ada yang belum terkena 

sinyal, apalagi daerah pegunungan dan pedalaman yang ada di pulau Nusa 

Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sana.      

Pak Aep pun menceritakan pekerjaan sehari-harinya sebagai pemetik daun teh di 

sebuah perkebunan teh yang berada di daerah dataran tinggi di perbatasan 

Pasirjambu dan Ciwidey. Menurutnya untuk sampai ke kebun teh itu memakan 

waktu sampai 1 jam dengan berjalan kaki, sebenarnya bisa saja menggunakan 

kendaraan umum namun harus turun dulu ke Jalan Raya Soreang-Ciwidey untuk 

menuju kesana, itu sama saja dengan jalan memutar yang jaraknya bisa lebih 

jauh lagi. Saat di kebun teh, beliau bekerja selama 10 jam dari jam 7 pagi sampai 

5 sore dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu libur. Saat bekerja, Pak Aep bisa 

berkomunikasi dengan teman-temannya yang saling berjauhan dengan lokasi 

kebun teh yang memiliki kemiringan tanah hampir 45’. Mereka memiliki cara yang 

unik dalam berkomunikasi untuk saling peduli, yaitu dengan menggunakan angin 

dan gema. Maksudnya? Saya  penasaran dengan ucapannya. Pak Aep pun 

melanjutkan ceritanya, jadi saat saling memberitahu diantara teman-temannya 

untuk istirahat, pulang, atau menginformasikan hal darurat seperti ada kabut, 

hujan, dan sebagainya, Pak Aep dan teman-temannya itu berbicara berdasarkan 

arah angin. Ikuti arah anginnya lalu berkata dan suara pun akan seperti 

menggunakan mikrofon yang volume suaranya bisa keras, sehingga bisa terdengar 

oleh semua pemetik daun teh yang lain. Lalu terkadang tidak usah berulang kali 

berbicara, sekali juga cukup karena di daerah lembah dan bukit itu selalu ada 



gema yang membuat suara itu menjadi terulang. Saya dan teman saya hanya bisa 

mengangguk-angguk mendengar cerita itu, bagi saya itu merupakan suatu kearifan 

lokal dalam hal komunikasi. Sangat sederhana sekali, tidak menggunakan alat 

canggih, hanya mengandalkan ‘teknologi’ alam, namun itu sangat berguna untuk 

semua orang dan sungguh masuk akal. 

Teknologi Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat, 

karena komunikasi termasuk salah satu hak setiap orang khususnya di Indonesia 

yang harus dipenuhi. Namun pada kenyataannya, pemerataan fasilitas komunikasi 

belum tersebar begitu luas ke berbagai daerah di Indonesia. Mungkin untuk kasus 

di Kampung Cimilik ini, menurut saya ada kesan terlewat, bukan terlupakan, 

karena saya yakin setiap kecamatan di semua daerah pasti ada menara BTS, hanya 

saja kondisi alamnya yang berbeda. Yang saya tahu, setiap BTS memiliki jarak 

jangkauan tertentu dalam mengirimkan sinyalnya, dan kampung ini sepertinya 

berada di luar batas kemampuan BTS terdekat dalam pengiriman sinyal 

telekomunikasi, apalagi kondisi kampung yang berbukit dan berlembah.  

Masyarakat yang ada di kampung itu memiliki kebutuhan yang sama dalam hal 

berkomunikasi, namun memiliki keterbatasan untuk menikmatinya. Penyedia jasa 

telekomunikasi lah yang seharusnya ‘menghampiri’ mereka, memberikan solusi 

agar masalah jaringan sinyal di sebuah daerah pegunungan yang berbukit dan 

berlembah itu bisa teratasi. Walaupun saya mengakui bahwa kondisi akses 

khususnya di kampung Cimilik tersebut terbilang cukup sulit jika dibangun menara 

BTS lagi, tapi tetap ini adalah kewajiban dari para perusahaan telekomunikasi 

dalam melayani masyarakat. Mereka pasti memiliki cara lain yang lebih canggih 

untuk menjawab permasalahan ini. Awalnya, saya rasa ini sebuah kisah dari 

kegiatan liburan yang biasa-biasa saja, hanya sebuah cerita dari seorang kakek 

yang memiliki pengalaman dan pengetahuan sederhana dalam hal komunikasi. 

Namun di sini ternyata ada pesan yang saya harus antarkan, tidak hanya dari Pak 

Aep tapi dari seluruh masyarakat yang ada di daerah-daerah pelosok, kepada 

kalangan industri telekomunikasi yang ada di Indonesia saat ini, khususnya XL. 

Agar bisa memberikan layanan terbaiknya yang tidak hanya dirasakan oleh 

masyarakat perkotaan saja, tapi juga dinikmati oleh masyarakat yang berada di 

daerah terpencil. 


