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 (Tugas Mata Kuliah Penulisan Populer: 

Deskripsi Ruang menurut Pengembangan Spasi) 

 

Ruang 4205 Pukul Enam Sore 

 Aku membuka pintu ruang 4205 yang merupakan kelas terakhirku hari ini. Suhu dingin 

langsung merayap di sekujur tubuhku. Meskipun sudah pukul 6 sore, pendingin ruangan belum 

juga dimatikan oleh penjaga gedung. Pendingin ruangan yang tetap bekerja di ruang tertutup 

yang kosong ini membuat ruangan menjadi lebih dingin daripada dua jam yang lalu ketika aku 

belajar di ruang ini. Ruang 4205 memang hanya memiliki satu pendingin ruangan dan jika ruang 

ini terisi penuh, seperti kelasku tadi sore, pendingin ruangan ini sama sekali tidak terasa, beda 

sekali dengan sekarang.  Sekarang memang sudah pukul 6 sore dan gedung IV FIB sudah sunyi, 

aku sengaja kembali ke ruangan ini untuk mengambil catatan kuliahku yang akan digunakan 

untuk materi ujian besok.  

 Ruangan yang berukuran kira-kira enam kali empat meter persegi itu terasa sangat sunyi. 

Aku bahkan bisa mendengar suara obrolan orang-orang di Taman Arkeologi yang berada tepat di 

belakang gedung IV ini. Padahal dua jam yang lalu, kelas ini masih ramai dengan derai tawa dari 

teman-temanku. Dua jam yang lalu, kelas ini terasa hangat oleh obrolan ringan antara mahasiswa 

dan dosen Penulisan Populerku, pak Frans. Dua jam telah berlalu dan semua terasa berbeda 

Ternyata waktu begitu hebat sehingga dapat mengubah ruangan ini menjadi begitu drastis. 

 Terdapat sebuah meja, kursi, dan mimbar untuk dosen di sebelah kiri pintu. Meja dosen 

itu berwarna cokelat muda senada dengan warna kursi dan mimbar yang menemaninya. Kursi 

dosen terbuat dari kayu dengan jok kulit hitam. Tepat di belakang meja dan kursi dosen tersebut 

terdapat sebuah white board untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Di atas mimbar yang 

terdapat di sebelah kiri meja, diletakkan sebuah OHP yang digunakan untuk presentasi oleh 

mahasiswa dan dosen.  

Tepat di seberang pintu atau bagian belakang ruangan terdapat dua buah jendela besar 

yang menghabiskan lebar dinding belakang tersebut. Dari jendela tersebut, aku dapat melihat 

langit senja yang mengintip di balik bayang-bayang pohon besar yang terdapat di belakang 

ruangan ini. Dinding di bawah jendela itu, seperti tumpukan batu bata berwarna oranye dan 

berwarna sama dengan lantai ruangan ini. Dinding ini berbeda dengan dinding sebelah kiri dan 
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kanan yang berwarna kuning gading. Dinding oranye tersebut memberikan kesan unik terhadap 

ruangan ini. Tumpukan kursi-kursi mahasiswa yang tidak dipakai di dinding sebelah kanan 

menciptakan kesan berantakan terhadap ruangan ini. 

“Mbak,” 

Aku terlonjak dua langkah dari tempatku berdiri. Panggilan dan tepukan kecil di pundak 

kiriku menyadarkanku dari lamunanku. Aku menoleh ke asal suara yang berhasil membuat 

jantungku berdetak lebih cepat itu. 

“Ngapain ngelamun di depan pintu maghrib-maghrib gini, Mbak? Saya mau ngunci pintu 

nih,” tanya laki-laki yang ternyata penjaga gedung ini. 

“Oh, saya mau ambil catatan yang ketinggalan, Mas.” Aku segera mengambil catatanku 

di kursi pojok baris ketiga sebelah kiri dan bergegas meninggalkan ruangan tersebut.  
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(Ditulis untuk Mata Kuliah Penulisan Populer) 

 

Jatuh Cinta Diam-Diam 

 “Orang yang jatuh cinta diam-diam hanya bisa, seperti yang mereka selalu lakukan, jatuh 

cinta sendirian.” Itu sepenggal kalimat yang aku baca dari novel Marmut Merah Jambu karangan 

Raditya Dika. Ya, orang yang jatuh cinta diam-diam tanpa berani mengungkapkannya pada 

akhirnya hanya dapat memendam cinta itu sendirian, seperti yang aku alami dulu. 

 “Yang itu ganteng lho. Itu anak UGM yang pake kemeja hitam dan bawa kamera,” 

kataku pada teman-teman perempuanku. Saat itu, aku menjadi panitia di acara jurusanku, 

Simposium Nasional Bahasa Indonesia untuk memperingati Bulan Bahasa Indonesia. Simposium 

ini diikuti oleh 30 universitas dan salah satunya UGM.  

Seperti biasa, jika melihat mahasiswa dari universitas lain, kami pasti mencari yang mana 

yang ganteng. Ketika peserta dari UGM datang dan kami berkenalan dengan mereka, aku 

langsung menunjuk Arya sebagai peserta yang paling ganteng. Tinggi Arya kurang lebih 170 cm, 

ia memiliki kulit hitam manis, di wajahnya ada kumis tipis, dan rambutnya lurus dengan model 

rambut seperti Dude Herlino. Ia terlihat ganteng di mataku, tetapi ternyata tidak di mata teman-

temanku. Wajah Arya memang bukan tipe wajah ganteng seperti aktor-aktor di televisi yang 

kegantengannya diakui oleh semua orang. 

Selama simposium, peserta yang berasal dari luar kota dan panitia menginap di Asrama 

UI sehingga aku sering bertemu dengan Arya. Setelah pernyataanku ditentang oleh teman-

temanku, aku jadi sering memperhatikan wajah Arya. Apa benar Arya tidak ganteng? Tetapi 

semakin aku lihat, entah kenapa aku jadi suka sama Arya. Aku jadi berdebar-debar sendiri setiap 

di dekatnya, bahkan hanya dengan melihat wajahnya. Aku terlalu malu mengakui kalau aku jatuh 

cinta pada Arya karena aku bahkan baru mengenalnya kemarin. Jatuh cinta saja sudah absurd. 

Bagaimana dengan jatuh cinta dengan orang yang bahkan baru kita tahu namanya? Sangat tidak 

masuk akal. Maka aku memutuskan untuk jatuh cinta diam-diam dan mengatakan pada temanku 

kalau aku hanya mengaguminya. 

“Gw ngefans sama Arya.” kataku pada Mila yang bertugas menemani peserta dari UGM 

selama simposium. 
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“Iya, iya. Mau dicomblangin?” 

“Hah? Gak usah. Orang Cuma ngefans kok, gak lebih.” tolakku di mulut, tapi tidak di 

hati.  

Mila masih meyakinkanku, “Yakin gak mau, Ris?” 

“Iya. Cuma ngefans. Sumpah!” tegasku. 

Selama simposium, aku tidak pernah berani berbicara dengan Arya. Jangankan berbicara, 

berdekatan dengannya saja aku sudah deg-degan setengah mati. Aku terlalu pengecut untuk 

mengungkapkan perasaanku, tidak hanya pada Arya, tetapi juga pada teman-temanku. Beberapa 

kali teman-temanku mengajak aku mengobrol dengan Arya, tetapi selalu kutolak karena aku 

terlalu malu untuk berbicara dengan Arya. 

“Risa, temanin gw ngobrol sama Arya yuk.”ajak Mila pada hari kedua simposium. 

“Nggak, ah. Mau ngobrol apa coba? Maluuuuu, Mila!” kataku pada Mila. 

“Ih, buat apa malu. Percaya diri, dong!” ucap Mila sambil menyemangatiku, tetapi aku 

tetap menolaknya dan melihat dari jauh Mila bercengkarama dengan Arya. 

Aku juga ingin dapat percaya diri berbicara dengan Arya, tetapi di depan orang yang aku 

suka, entah kenapa kepercayaan diri itu selalu menguap. Aku tahu kalau begini terus aku tidak 

dapat mengenal Arya lebih dalam lagi. Tapi mau bagaimana lagi, aku hanya bisa diam. 

Memendam rasa untuk diriku sendiri. 

Orang yang jatuh cinta diam-diam hanya berani mencari tahu tentang orang yang ia suka. 

Dari teman-temanku, aku tahu bahwa Arya adalah calon ketua Keluarga Mahasiswa Sastra 

Indonesia (KMSI) UGM tahun depan. Dari teman-temanku, aku juga tahu bahwa Arya lahir di 

Timor Leste dan keluarganya hidup berpindah-pindah. Anehnya, mengetahui hal-hal kecil seperti 

itu memberi kepuasan tersendiri untukku. Dari teman-temanku juga, aku tahu kalau Arya sedang 

jomblo. 

Di hari terakhir, sebelum para peserta pulang, Mila mengajakku berfoto bersama dengan 

peserta dari UGM. Mila sengaja meminta peserta UGM untuk berfoto dengan panitia agar aku 

memiliki kesempatan berada di frame yang sama dengan Arya. Setelah itu Arya kembali ke 

Yogya. Arya pergi tanpa tahu ada orang yang jatuh cinta diam-diam padanya. Aku 
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menyembunyikan perasaanku untuk diriku sendiri. Dan aku hanya memiliki selembar fotoku 

dengan Arya sebagai kenangan. 

Sebulan kemudian, Silvi, seorang temanku yang juga menjadi panitia simposium, 

mengatakan hal yang mengejutkan padaku. 

“Ran, tau gak?” tanyanya sok misterius. 

“Ya, nggaklah. Lo datang-datang langsung tanya tau apa nggak. Ya jelas gak tau.” 

“Mau tau gak?” lagi-lagi sok misterius. 

“Aduh, apaan sih. Udah langsung bilang aja deh!” kataku dengan agak kesal. 

“Gw kan punya teman anak Sastra Indonesia UGM 2010 juga. Kemaren gw sms-an sama 

dia. Dan lo tau gak?” 

Lama-lama kesal juga mendengar kata „lo tau gak?‟ dari Silvi, “Nggak. Dia kan teman lo 

bukan teman gw.” 

“Kemaren gw sms-an sama Amel kan temen gw itu. Terus gw nanyain tentang Arya. 

Terus Amel bilang kemaren Arya abis „nembak‟ dia dan  teman gw terima.” 

Aku terdiam. Terdiam. Dan terdiam. Berarti Arya sekarang sudah punya pacar dan itu 

temannya Silvi. Aku tidak tahu kalau dunia sesempit ini. Beginilah akhir dari orang yang jatuh 

cinta diam-diam. Hanya bisa nrimo. Mendoakan agar orang yang dicintainya itu bahagia. 

Selamat tinggal, Arya. Jika suatu saat kita bertemu lagi, aku janji akan mengatakan rasaku ini 

langsung padamu.  
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(Ditulis untuk Mata Kuliah Penulisan Populer: 

Disadur dari Hikayat Nabi Yusuf) 

 

Nabi Yusuf dan Saudara Tirinya 

 Kemarau panjang melanda di semua daerah, tak terkecuali Tanah Kanaan—tempat 

tinggal Nabi Yakub dan sepuluh orang anaknya. Yakub mendengar kabar bahwa di Mesir 

terdapat gandum yang melimpah ruah. Yakub segera mengutus sembilan anaknya, kecuali 

Benyamin—anak bungsu kesayangannya—untuk membeli gandum di Mesir. 

  Zubin dan sembilan saudaranya sampai di negeri Mesir dan langsung menghadap 

Perdana Menteri negeri tersebut. Zubin melihat wajah perdana menteri itu dan mengenalinya 

sebagai wajah Yusuf, adiknya yang dulu ia jual kepada orang-orang Ismail bertahun-tahun yang 

lalu. 

 Ketika mereka remaja dulu, Zubin dan sembilan saudaranya memiliki saudara tiri, yaitu 

Yusuf dan Benyamin. Yusuf ialah anak yang paling disayang oleh Yakub. Hal ini membuat 

saudara-saudara Yusuf yang lain menjadi iri dan dengki terhadap Yusuf. Suatu hari, Yusuf 

berkata ia bermimpi saudara-saudaranya itu menyembah dirinya. Mendengar hal ini, saudara-

saudara Yusuf makin bertambah benci kepada Yusuf. 

 “Bagaimana kalau kita bunuh si Yusuf itu sekarang lalu kita buang mayatnya ke dalam 

sumur?” Usul Yahuda, anak yang keempat, kepada saudara-saudaranya ketika mereka sedang 

mengembala. Suadara-saudaranya hanya mengangguk-angguk tanda setuju. 

 “Tapi bagaimana nanti kalau ayah bertanya Yusuf tidak pulang bersama kita?” Saudara-

saudaranya yang lain mengangguk-anggukan kepala tanda setuju dengan pertanyaan Zubin—

anak yang paling tua. 

 “Ah gampang, kita katakan saja Yusuf dimakan binatang buas,” jawab Yahuda yang 

diikuti dengan anggukan setuju dari saudara-saudaranya. 

 Zubin masih ragu dengan ide Yahuda. Ia sebenarnya tidak setuju karena Yusuf adalah 

saudara mereka sehingga tidak tega untuk membunuhnya. Zubin melihat rombongan kafilah 

orang-orang Ismail dari kejauhan. Rombongan itu menuju Mesir dengan mebawa rempah-
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rempah dan kemenyan. Tiba-tiba Zubin mendapat ide bagaimana melenyapkan Yusuf tanpa 

harus membunuhnya. 

 “Bagaimana kalau kita jual saja Yusuf ke rombongan orang-orang Ismail itu? Selain 

dapat melenyapkan Yusuf, kita juga bisa mendapatkan uang dari penjualnya” Ide Zubin ini 

langsung disambut antusias oleh saudara-saudaranya. 

 Saudara-saudaranya memaksa melepaskan baju yang digunakan Yusuf agar terlihat 

meyakinkan bahwa Yusuf adalah seorang budak. Yusuf pun dijual sebagai budak kepada orang-

orang Ismail itu dengan harga 20 keping perak. Setelah orang-orang Ismail itu pergi, Zubin dan 

saudara-saudaranya menyembelih seekor kambing lalu mencelupkan baju Yusuf ke darah 

kambing itu. Mereka menunjukkan baju Yusuf yang berlumuran darah itu kepada ayah mereka 

dan mengatakan bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Yakub sangat sedih mendengar 

hal ini. 

 “Tidak mungkin itu Yusuf. Yusuf waktu itu dijual sebagai budak, tidak mungkin ia bisa 

mnejadi seorang perdana menteri,” kata Zubin dalam hati untuk meyakinkan dirinya. Ia tidak 

berani untuk menanyakan ini kepada Perdana Menteri itu karena perdana menteri adalah orang 

kepercayaan Raja Firaun—Raja Mesir. 

 Perdana Menteri melihat wajah sepuluh orang yang menghadapnya. 

 “Ada perlu apa kalian ke sini?” 

 “Tuanku, hamba sekalian ini dari Tanah Kanaan ingin membeli makanan,” jawab Zubin 

mewakili saudara-saudaranya. 

 Perdana Menteri tidak percaya dengan perkataan mereka, “kalian sebenarnya mengintai 

negeri ini dan mencari celah untuk mencuri gandum di negeri ini, „kan?”  

 “Bukan, Tuanku. Kami ingin membeli makanan bukan mengintai negeri ini.” 

 “Coba jelaskan asal-usul kalian!” Perintah Perdana Menteri yang masih tampak tidak 

percaya kepada mereka. 

“Kami sesungguhnya dua belas bersaudara dari Tanah Kanaan. Satu saudara kami telah 

meninggal dan adik kami yang paling bungsu tinggal bersama ayah kami. Ayah kami menyuruh 
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kami bersepuluh untuk membeli gandum di negeri ini,” jelas Zubin kepada Sang Perdana 

Menteri. 

 “Baiklah, kalian dapat membeli gandum-gandum itu. Tapi ada satu syarat. Salah satu 

saudara kalian harus tinggal di penjara. Lalu bawa kemari adik bungsu kalian itu ke sini. Barulah 

aku akan mempercayai kalian dan akan kulepaskan saudaramu. Setelah itu kalian bisa bebas 

bertransaksi di negeri ini,” kata Perdana Menteri. 

 Sesuai persyaratan, Semaun—anak yang kedua—tetap tinggal di penjara Mesir. Zubin 

dan delapan saudaranya kembali ke Tanah Kanaan dengan membawa kantong-kantong gandum. 

Sesampainya di rumah, mereka membuka kantong gandum tersebut. Mereka terkejut karena di 

kantong-kantong tersebut terdapat uang yang telah mereka bayarkan tadi. Ayah mereka juga 

terkejut melihat hal ini. 

 “Apa yang terjadi? Ke mana Semaun?” Tanya Yakub melihat uang-uang itu dan Semaun 

yang tidak pulang. 

 “Ayah, Perdana Menteri negeri Mesir itu mengira kami adalah pengintai yang akan 

mencuri. Kami harus meninggalkan Semaun dan membawa Benyamin ke sana sehingga kami 

diizinkan untuk melakukan jual beli di sana.” Zubin menjelaskan apa yang terjadi di Mesir pada 

ayahnya. 

 “Membawa Benyamin? Setelah kehilangan Yusuf dan Semaun, sekarang kau mau 

membawa Benyamin juga?” Yakub sangat sedih mendengar hal itu. 

 “Baiklah. Bawalah Benyamin. Tapi jika terjadi apa-apa terhadapnya, kalian sama saja 

membunuh ayah kalian sendiri. Membiarkan ayah kalian ini mati dalam kesedihan. Sekarang 

pergilah kembali ke negeri itu dan bawa juga uang serta hasil tanah kita untuk mereka.” Perintah 

Yakub. 

 Zubin dan saudara-saudaranya kembali ke Mesir dengan membawa Benyamin. 

Sesampainya di tempat Perdana Menteri Mesir, Semaun dilepaskan. Perdana menteri itu ingin 

Benyamin menjadi budaknya. Tetapi ditolak oleh Yahuda. 

 “Tuanku, biarkan aku saja yang menjadi budak. Ayahku akan mati dalam kesedihan jika 

Benyamin tidak pulang. Ia pernah kehilangan Yusuf, anak kesayangannya. Ia akan sangat sedih 

jika harus kehilangan Benyamin juga. Ia akan mati dalam kesedihan.” 
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 Mendengar perkataan Yahuda, tiba-tiba perdana menteri menangis. 

 “Saudara-saudaraku, sesungguhnya aku lah Yusuf yang kalian jual kepada orang-orang 

Ismail itu. Apakah ayahku masih hidup?” Yusuf melihat wajah kesepuluh saudaranya. Tetapi 

semua saudaranya hanya diam dan terlihat terkejut. 

 “Yu… Yu.. Suf? Yusuf? Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menjadi perdana menteri?” 

Tanya Yahuda dengan terbata-bata. Ia tak percaya dengan perkataan perdana menteri itu. 

 “Iya, Yahuda, aku Yusuf. Setelah kalian jual pada orang-orang Ismail itu, aku dijual 

kepada salah seorang menteri Fir‟aun. Kemudian karena difitnah oleh istri majikanku, aku 

dicebloskan ke dalam penjara. Di penjara, aku berhasil menafsirkan mimpi-mimpi sehingga aku 

diminta untuk menafsirkan mimpi Raja Fir‟aun. Lalu aku diangkat menjadi perdana menteri di 

sini.” Yusuf menjelaskan masa lalunya kepada saudara-saudaranya itu. Tapi saudara-saudaranya 

itu hanya diam tak menanggapi. 

 “Maafkan kami, Yusuf. Maafkan kami” Ujar Zubin sambil terisak sedih mengingat 

perlakuannya terhadap Yusuf. 

 “Jangan lah kalian menyalahkan diri atas apa yang kalian lakukan terhadapku. Ini adalah 

jalan Allah untukku sehingga aku dapat menolong kekeringan yang terjadi di seluruh negeri ini” 

 Zubin kemudian memeluk Yusuf diikuti oleh saudara-saudaranya yang lain. 

 “Bawalah ayahanda dan keluarga kalian ke sini. Biar kita bisa hidup bersama lagi dalam 

sebuah keluarga. Di sini, kalian bisa mendapatkan bahan makanan yang cukup” Ucapan Yusuf 

ini membuat saudara-saudaranya menangis menyesal dan mengucapkan beribu terima kasih. 
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(Feature Article untuk Mata Kuliah Penyuntingan) 

 

Ki Kajali “Satu-Satunya Dalang Wayang Garing di Dunia” 

 Wayang Garing adalah salah satu kebudayaan khas yang berasal dari Provinsi Banten. 

Wayang Garing berbeda dengan wayang-wayang lain yang berasal dari Jawa. Meskipun sama-

sama menggunakan boneka wayang kulit, wayang Banten ini tidak menggunakan gamelan atau 

iring-iringan musik lain. Sinden yang biasanya menemani dalang ketika pertunjukan wayang 

kulit pun tidak ada. Wayang Garing hanya dimainkan oleh satu orang tanpa ada pemusik ataupun 

sinden. Hal inilah yang menyebabkan wayang dari daerah Banten ini disebut Wayang Garing. 

 Peralatan yang dibutuhkan dalam pertunjukan Wayang Garing ini hanya beberapa alat 

sederhana, yaitu boneka wayang kulit, kedebong pisang, dan kecrekan berupa simbal bertumpuk 

yang ditempelkan di kotak kayu. Kedebong pisang berfungsi untuk menancapkan boneka-boneka 

wayang yang akan digunakan dan kecrekan tersebut berfungsi menghasilkan efek suara untuk 

mempertegas cerita yang dimainkan oleh sang dalang. Kemudian dalang akan memulai 

pertunjukannya di balik kedebong pisang tersebut sambil memainkan wayangnya dan tak lupa 

menendang kecrekan tersebut dengan kakinya jika dibutuhkan efek suara. Pertunjukan seni yang 

sangat sederhana, tetapi sangat menarik ini patut disaksikan. 

 Meskipun hanya memerlukan peralatan sederhana, tak banyak yang berminat menjadi 

dalang Wayang Garing. Bahkan, keberadaan wayang ini hampir punah karena tinggal satu orang 

yang tetap melestarikan kebudayaan Banten ini. Orang tersebut adalah Ki Kajali. Ki Kajali 

adalah seorang dalang Wayang Garing yang tinggal di Kampung Watugalih, Kecamatan 

Cerenang, Serang, Banten. Kakek yang sudah berumur 64 tahun ini adalah satu-satunya orang di 

Banten, bahkan di dunia, yang masih menggeluti Wayang Garing. Penerus Ki Kajali pun tidak 

ada yang bisa melakukan pertunjukan Wayang Garing. Jika keadaan terus seperti ini dan Ki 

Kajali sudah meninggal, Banten akan kehilangan salah satu kebudayaannya. 

 Dalam melakukan pertunjukan Wayang Garing, Ki Kajali menggunakan bahasa yang 

dikuasainya, yaitu Sunda Banten, Jawa Pantura, dan Bahasa Melayu. Lakon wayang yang akan 

dipentaskan pun tergantung pesanan. Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Ki Kajali karena 

beliau telah menguasai banyak lakon pewayangan. Dalam melakukan pertunjukan, Ki Kajali 

suka menyelinginya dengan guyonan-guyonan pada penonton. Hal ini ia lakukan ketika 
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melakukan pertunjukan di FIB UI pada 3 Desember 2012. Guyonan-guyonan yang ia lontarkan 

membuat daya tarik tersendiri bagi penonton sehingga penonton tidak bosan menyaksikan 

pertunjukannya. 

 Ki Kajali telah menggeluti Wayang Garing sejak tahun 1964. Ki Kajali tidak mempunyai 

kepandaian lain hingga ia menggantungkan hidupnya pada boneka-boneka wayang kulit 

miliknya. Meskipun penghasilan dari pertunjukan Wayang Garing tidak menjanjikan, Ki Kajali 

tidak pernah kapok melakukan pertunjukan. Ia mencintai Wayang Garing hingga ia tak pernah 

lelah dalam melakukan pertunjukan tersebut. Karena keuletannya dalam melestarikan Wayang 

Garing, pantaslah Ki Kajali menerima Penghargaan Kebudayaan FIB UI 2012 yang diserahkan 

pada 3 Desember 2012 di Auditorium Gedung I FIB UI.  
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(Ditulis untuk keperluan mata kuliah Bahasa Indonesia Jurnalistik) 

 

alan Bahasa Jilid 3: Rumus 

Bahasa Indonesia 

oleh Khairani Fajrianisa 

Jumlah warga negara asing di Indonesia kian hari kian 

banyak. Mereka datang ke Indonesia tidak hanya untuk 

berlibur, tetapi juga belajar dan bekerja. Wajar jika banyak 

warga asing yang tertarik belajar bahasa Indonesia. 

Fenomena ini tidak terlewatkan oleh para ahli bahasa. 

Mereka pun menerbitkan buku pelajaran bahasa Indonesia 

khusus penutur asing. Salah satu buku bahasa Indonesia untuk warga asing adalah buku Jalan 

Bahasa Pelajaran Praktis Tata Bahasa Bahasa Indonesia Jilid 3 oleh Untung Yuwono. 

 Seperti jilid-jilid sebelumnya, buku ini tetap fokus mengajarkan tata bahasa bahasa 

Indonesia. Cara pengajaran bahasa dalam buku ini menggunakan jalan yang berbeda dengan 

buku-buku lain. Rumus identik dengan bidang eksakta. Namun dengan buku ini, kita dapat 

mempelajari bahasa menggunakan rumus.  

  

 

Rumus tersebut berarti imbuhan ber-~-an digunakan dengan jumlah subjek minimal dua 

orang/benda. Bentuk rumus di atas akan sering dijumpai dalam buku ini. Namun, rumus bahasa 

tersebut hanya terbatas penggunaannya untuk merumuskan bentuk-bentuk imbuhan saja. 

Penggunaan rumus ini memudahkan pembaca untuk memahami cara penggunaan imbuhan. 

Selain itu, buku ini memberikan contoh-contoh dan soal latihan untuk membantu pembaca 

memahami materi. 

 Sayangnya, contoh-contoh kalimat atau wacana yang diberikan sulit untuk dipahami 

penutur asing. Meskipun buku ini ditujukan untuk pembelajar tingkat lanjut atau mahir, tetap 

saja mereka adalah penutur asing yang baru mengenal bahasa Indonesia. Wacana atau kalimat 

J 

/ + ber- ~ -an 
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yang berhubungan dengan bidang tertentu, seperti politik, teknologi, atau geografi akan 

menyulitkan pembelajar dalam memahami teks. Selain itu, buku ini terdiri atas Pelajaran 1—9. 

Masing-masing pelajaran terdiri dari dua materi imbuhan dan satu materi kata tanya/konjungsi. 

Pembelajar akan lebih dapat memahami materi apabila setiap pelajar fokus di satu topik. 

Konjungsi atau kata tanya sebaiknya dibuat dalam satu pelajaran sendiri dan tidak perlu 

digabung dengan materi imbuhan. 

 Jalan Bahasa menawarkan jalan lain mempelajari bahasa, yaitu dengan rumus. Buku ini 

sebaiknya digunakan oleh warga asing yang sudah seperti orang Indonesia. Maksudnya, warga 

asing yang sudah fasih dengan teks atau kata-kata dalam bahasa Indonesia. Buku ini juga dapat 

menjadi acuan orang Indonesia dalam belajar tata bahasa karena penjelasannya yang mudah 

dipahami tentunya dengan bantuan rumus-rumus.   
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(Diikutkan dalam kompetisi esai “Menulis Indonesia” oleh Tempo Institute) 

 

Mata Kuliah Bahasa Isyarat Indonesia: Harapan Kesejahteraan Orang-Orang Tuli 

“Gw kemarin liat orang tunarungu di toko sepatu, Ran. Mbaknya gak ngerti orang tunarungu itu 

ngomong apaan. Yaudah, gw bantuin. Pas itu gw baru ngerasa kegunaan belajar bahasa 

isyarat.” Begitulah kata salah seorang teman saya dua hari sebelum saya menulis esai ini. 

Tuturannya tersebutlah yang menginspirasi saya menulis esai ini.  

Saya dan teman saya tersebut adalah mahasiswa Program Studi Indonesia—lebih akrab 

disebut Sastra Indonesia—di Universitas Indonesia. Ketika semester lima, kami mendapat mata 

kuliah Bahasa Isyarat Indonesia. Ini hanyalah mata kuliah pilihan untuk mahasiswa yang 

mengambil peminatan Linguistik. Namun, jumlah peminat mata kuliah ini sangat banyak 

sehingga jumlah kelas pun ditambah menjadi tiga kelas. Tidak hanya mahasiswa dari Program 

Studi Indonesia, mahasiswa dari program studi lain pun ikut mengambil mata kuliah ini. 

Mungkin banyak di antara mereka yang mengambil mata kuliah ini hanya untuk memuaskan 

dahaga penasaran mereka terhadap bahasa isyarat. Begitu pun saya. Saya tidak memikirkan 

apapun mengenai tujuan diadakannya mata kuliah ini. 

Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Indonesia memiliki dua sistem bahasa isyarat, 

yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo). SIBI 

merupakan sistem bahasa isyarat yang diciptakan oleh orang-orang dengar (sebutan untuk orang-

orang yang dapat mendengar) dan lebih dahulu berkembang di Indonesia. Namun, penggunaan 

SIBI dianggap sulit digunakan untuk kaum tuli karena berbeda dengan isyarat yang mereka 

gunakan sehari-hari. Kaum tuli, melalui Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), 

menciptakan bahasa isyarat mereka sendiri yang disebut dengan Bisindo. Bisindo dapat 

dikatakan lebih sederhana dibandingkan SIBI. Contohnya dalam mengisyaratkan frasa mencuci 

piring. SIBI memiliki isyarat untuk imbuhan men-, kata cuci, dan kata piring. Jadi, ada tiga 

gerakan untuk mengungkapkan frasa mencuci piring. Hal ini berbeda dengan Bisindo yang 

hanya menggunakan satu gerakan isyarat untuk mengungkapkan frasa tersebut. 
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Mata kuliah Bisindo tersebut diajar langsung oleh orang-orang tuli dari Gerkatin. 

Pengajar tersebut tidak hanya menceritakan pada kami bagaimana kehidupan sehari-hari orang-

orang tuli. Tentunya, mereka bercerita dengan bahasa isyarat. Kami dapat mengerti karena kami 

juga dibantu oleh seorang interpreter di kelas apabila ada isyarat-isyarat yang tidak kami pahami. 

Dari cerita pengajar tersebut, saya tahu orang-orang tuli kesulitan untuk mengikuti pelajaran di 

sekolah. Mereka tidak dapat mendengar penjelasan guru sehingga mereka mengikuti pelajaran 

hanya dengan memperhatikan gerakan bibir guru mereka. Mereka juga kesulitan berkomunikasi 

dengan orang-orang dengar karena kebanyakan dari orang-orang dengar tidak mengerti apa yang 

mereka ingin sampaikan. 

Bahasa merupakan sarana komunikasi utama antarmanusia. Bagaimana mereka dapat 

berkomunikasi, menyampaikan pendapat, atau mendapatkan informasi jika mereka tidak dapat 

mendengar dan kesulitan berbicara? Kaum tuli juga merupakan manusia dan warga negara 

Indonesia yang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Di Indonesia, 

ada sekitar 2.962.500 jiwa yang mengalami ketulian atau sekitar 1.25% dari jumlah penduduk 

Indonesia berdasarkan sensus tahun 2010
1
. Jumlah tersebut bukan merupakan jumlah yang 

sedikit. Mata kuliah Bisindo tidak hanya diadakan untuk percobaan atau memperbanyak subjek 

mata kuliah. Kami diharapkan untuk membantu 2.962.500 orang tersebut jika suatu ketika kami 

menemukan mereka kesulitan berkomunikasi, seperti yang dialami oleh teman saya tersebut.  

Setelah berinteraksi langsung dengan orang-orang tuli, saya baru membuka mata 

terhadap keberadaan mereka. Sejujurnya, saya tahu adanya orang-orang tuli di Indonesia, tetapi 

saya tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan mereka. Setelah belajar Bisindo, mendengar 

langsung cerita tentang kehidupan orang-orang tuli, dan mencari tahu lebih lanjut tentang 

Bisindo, saya baru menyadari Indonesia bukanlah negara yang ramah terhadap kaum tuli.  

Beberapa negara telah menyediakan interpreter bahasa isyarat untuk mempermudah 

orang-orang tuli mendapatkan informasi. Sebut saja Hongkong yang menyediakan interpreter di 

universitas. Bahkan, The Chinese University of Hongkong memiliki program Hongkong Sign 

Language di Departemen Linguistiknya. Burma pun telah menyediakan interpreter bahasa 

isyarat untuk program televisi Democratic Voice of Burma. Apa yang terjadi di Burma 

                                                             
1 Wakil Menteri Pendidikan Prof. dr Fasli Jalal, Ph.D dalam sambutannya pada acara Donasi Alat  

Bantu Dengar Widex dan Pusat Alat Bantu dengar (PABD) Melawai di XXI Club Jakarta  

Theater.Tempointeraktif.com 
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merupakan hal kecil yang tidak ada di Indonesia. Pada tahun 90-an, stasiun televisi TVRI sempat 

menyediakan interpreter bahasa isyarat yang dapat kita lihat di sudut kanan televisi untuk 

program-program beritanya. Namun, sekarang hal tersebut sudah tidak dapat ditemukan di 

stasiun-stasiun televisi lokal. Keberadaannya telah digantikan dengan running text atau berita 

berjalan. Padahal, running text hanya menyampaikan informasi hanya sekilas. 

Indonesia mungkin belum sampai pada tahap membuat program khusus bahasa isyarat, 

seperti yang dilakukan Hongkong dalam menyejahterakan kaum-kaum tuli. Gerkatin saja masih 

menemui kesulitan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah untuk menetapkan Bisindo 

sebagai bahasa resmi kaum tuli. Menurut saya, adanya mata kuliah Bisindo merupakan sebuah 

harapan baru untuk kesejahteraan kaum tuli.  

Kepedulian pemerintah dan para akademisi universitas di Indonesia untuk menjadikan 

Bisindo sebagai salah satu mata kuliah akan sangat membantu kehidupan kaum tuli. Tidak perlu 

ada di setiap fakultas, minimal Bisindo menjadi mata kuliah di setiap jurusan Sastra Indonesia 

atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di seluruh universitas di Indonesia. Hal tersebut 

dapat melahirkan interpreter-interpreter handal yang dapat membantu orang-orang tuli 

mendapatkan haknya—menyampaikan pendapat dan mendapatkan informasi. Adanya interpreter 

di program-program televisi, di sekolah-sekolah, dan universitas tidak hanya akan menjadi 

mimpi indah belaka bagi kaum tuli.  

 

Catatan: 

 Orang dengar merupakan sebutan untuk orang-orang yang dapat mendengar. 

 Orang/kaum tuli adalah sebutan untuk orang-orang yang tidak dapat mendengar. Komunitas 

tuli menghindari penggunaan kata tunarungu karena tunarungu memiliki makna yang sama 

dengar hearing impairment yang berarti “sesuatu yang kurang, sesuatu yang rusak.”, 

sedangkan mereka tidak merasa kekurangan atau rusak.  

 

Sumber 

Indra, Rahman. 2013. “Penerjemah Bahasa Isyarat Belum Bisa Jadi Profesi”. 
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(Diikutkan dalam kompetisi esai “Menulis Indonesia” oleh Tempo Institute) 

 

Penghidupan Kembali Donalan Anak:  

Upaya Mencegah Pribadi Anak yang Individualis 

 

Apa yang dibutuhkan anak-anak Indonesia? Blackberry, Ipad, Playstation 3? Menurut saya, 

deretan gadget canggih tersebut bukanlah jawabannya. Namun banyak orangtua, terutama dari 

kalangan menengah ke atas, bertolak belakang dengan pikiran saya. Entah saya yang terlalu kuno 

atau mereka yang sangat canggih. Di tahun 2013, saya dapat dengan mudah menemukan anak 

SD yang mahir menggunakan Ipad dibandingkan dengan saya yang merupakan mahasiswa 

tingkat akhir.  

Semua barang yang disebutkan di atas memang diperlukan untuk membentuk anak-anak 

Indonesia yang hi-tech, modern, dan tidak ketinggalan zaman. Mengingat sekarang telah 

memasuki zaman yang pernah ditakutkan Einstein, yaitu zaman ketika manusia di bawah kendali 

teknologi. Teknologi tercanggih sekarang bagai kebutuhan manusia, dari yang berusia anak-anak 

hingga orangtua. Namun, bagaimana dengan perkembangan jiwa anak-anak yang berada di 

bawah kendali gadget-gadget tersebut? Bagaimana pun mereka masih anak-anak—masih usia 

bermain. Mereka bukan orang dewasa yang membutuhkan teknologi tercanggih untuk 

mempermudah pekerjaan. Mereka, anak-anak, membutuhkan bantuan orang yang lebih tua—

bukan teknologi—untuk membantu kehidupan mereka. 

Orangtua-orangtua modern lebih memilih memberikan anaknya gadget-gadget terbaru untuk 

bermain game agar anaknya “diam” dan tidak rewel sehingga para orangtua dapat melakukan 

kegiatan mereka dengan tenang. Selain sebagai alat “pendiam” anak, mungkin mereka juga 

berharap game di gadget tersebut dapat melatih kemampuan otak anak mereka. Namun, 

sebenarnya game-game di gadget tersebut hanya akan membentuk karakter anak yang individual. 

Game di gadget adalah permainan yang dapat dimainkan hanya oleh satu orang. Walaupun lebih 

dari satu orang, si anak hanya akan melawan komputer. Anak akan terbiasa dengan dunianya 

sendiri—dunia game-nya. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah sendiri dengan 

menyelesaikan game mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. Jika anak sudah asik dengan dunia 
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game-nya, ia akan lupa bersosialisasi karena anak cenderung tidak mau diganggu ketika sudah 

bermain game. Hal ini tentu mengkhawatirkan mengingat mereka adalah generasi-generasi yang 

akan menjadi pemimpin bangsa ini kelak. Bagaimana jadinya bangsa ini jika penerusnya adalah 

orang-orang yang individual? Orang-orang yang asik dengan dunianya sendiri?  

Jika kita bandingkan dengan kehidupan anak-anak sekitar lima belas tahun yang lalu, kehidupan 

mereka sungguh berbeda jauh. Anak-anak generasi 90-an tidak terbiasa dengan gadget-gadget 

tercanggih karena gadget merupakan barang mewah ketika itu. Mereka terbiasa bermain dengan 

berbagai dolanan anak yang hidup dalam budaya Indonesia. 

Cublak cublak suweng 

Suwenge ting gelèntèr 

Mambu ketundhung gudèl 

Pak empong lera-léré 

Sapa ngguyu ndelikkaké 

Sir sir pong dhelé kopong 

Sir sir pong dhelé kopong 

Masih ingat dengan lirik di atas? Saya yakin anak-anak generasi 90-an akrab dengan lagu 

tersebut. Ya, lagu tersebut adalah lagu “Cublak-Cublak Suweng” yang berasal dari Jawa Timur. 

Lagu tersebut digunakan dalam salah satu dolanan anak yang juga berjudul sama. Dolanan 

tersebut tidak dapat dimainkan hanya oleh satu atau dua orang. Dolanan tersebut harus 

dimainkan paling sedikit oleh tiga orang. Selain itu, masih ingat dengan permainan Ampar-

Ampar Pisang atau Ular Naga? Permainan tersebut juga merupakan dolanan yang hidup dalam 

budaya masyarakat Indonesia. Dolanan-dolanan tersebut juga merupakan permainan yang harus 

dimainkan beramai-ramai.  

Dolanan-dolanan tersebut memang bukan permainan yang canggih. Semua itu adalah permainan 

yang sederhana, tetapi sarat makna. Di sini, anak tidak hanya bermain, tetapi juga belajar 

berkomunikasi, bersosialisasi, dan bekerja sama mengingat mereka harus memainkan permainan 

tersebut beramai-ramai. Bahkan, mereka akan hafal satu atau dua lagu daerah karena dolanan 

tersebut banyak yang menggunakan bahasa daerah. Nilai-nilai tersebut yang tidak akan 

ditemukan dalam game-game di gadget secanggih apapun. 

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan budaya karena banyak suku bangsa yang 

hidup di negara kaya budaya ini. Setiap suku bangsa pasti memiliki dolanan masing-masing yang 

dapat diajarkan pada anak-anaknya. Dolanan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari 
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tradisi lisan karena cara pewarisannya hanya menggunakan lisan secara turun-menurun. Jika 

dolanan ini terputus di generasi sekarang, kelak tidak akan ada yang mengajarkan dolanan ini 

kepada generasi-generasi puluh tahun mendatang. Dolanan ini akan lenyap begitu saja dari 

kebudayaan Indonesia. Keberadaan dolanan yang tergantikan oleh game-game impor merupaka 

keadaan yang cukup menyedihkan. Dolanan adalah salah satu cara anak untuk mengetahui lagu-

lagu daerah. Dengan hilangnya dolanan anak, anak dapat saja tidak tahu lagu-lagu daerah di 

Indonesia. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk negara lain mengakui lagu daerah 

Indonesia sebagai miliknya. Tentu kita tidak ingin hal ini sampai terjadi, bukan? 

Untuk mencegah hal tersebut, Indonesia hanya membutuhkan orang-orang yang peduli. 

Orangtua-orangtua yang cukup peduli untuk mengajarkan anak-anaknya berbagai permainan 

tradisional. Orangtua-orangtua yang cukup peduli untuk menemani anak-anaknya bermain. 

Orangtua-orangtua yang cukup peduli untuk tidak membiarkan anak-anaknya berada di bawah 

kendali gadget-gadget canggih. 

 Selain orangtua, penghidupan kembali dolanan anak ini memerlukan bantuan berbagai pihak. 

Pemerintah atau pemilik tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak 

(TK) perlu memasukan dolanan anak dalam salah satu kurikulumnya. Dolanan anak ini tidak 

berfungsi sebagai permainan, tetapi, seperti yang telah saya sebutkan, juga dapat menjadi sarana 

anak untuk berlajar berkomunikasi, bersosialisasi, dan bekerja sama. Lingkungan tempat tinggal 

anak juga memiliki peran untuk menghidupkan kembali dolanan-dolanan anak ini. Lingkungan 

tempat tinggal yang masih memiliki karang taruna atau perkumpulan ibu-ibu PKK dapat 

mengadakan program bermain dolanan anak setiap hari minggu. Mereka dapat mengumpulkan 

anak-anak di sekitar daerahnya dan mengajarkan cara bermainan dolanan setiap hari minggu. 

Hal-hal yang saya sebutkan di atas adalah teori-teori belaka jika pada akhirnya tidak ada orang 

yang cukup peduli untuk menghidupkan dolanan anak; tidak ada orang-orang yang cukup peduli 

untuk menyelamatakan anak dari bawah kendali teknologi; dan tidak ada orang yang cukup 

peduli untuk tidak membiarkan anak mejadi pribadi yang individualis. Orangtua merupakan 

tokoh utama yang dapat menghidupkan kembali dolanan anak karena mereka adalah orang-orang 

yang paling dekat dengan anak-anak mereka. Kita tidak mau jika pada akhirnya bangsa ini harus 

dipimpin oleh orang-orang yang individualis, bukan? 

 


