
Personal Detail
Lahir di Jakarta, tanggal 20 Juni 1989

Status pribadi belum menikah

Tempat tinggal, di Jalan Sawangan permai Gang 
Masjid Ar-rahman RT 02/ RW 08  No. 11 Sawan-

gan Baru-Depok

Education
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Univer-

sitas Brawijaya, Malang (2006-2012)

Skills
Mengedit naskah sesuai dengan tata bahasa tar-

get pembaca dan EYD Bahasa Indonesia

Menulis non-fiksi dan  fiksi

MS Office

Adobe Indesign

Wordpress

Social media platform

Experience
Editor bahasa dan penulis artikel di Surat 
Kabar Trans Bogor, dari Februari 2013 sampai 
dengan September 2013

Editor buku anak-anak dan buku sekolah, seka-
ligus content writer, di PT Galaxy Puspa Mega 
yang juga mengelola majalah online Flippkids, 
dari September 2014 sampai dengan Juni 2015

Kegiatan saya yang lain, sebagai dewan pengu-
rus BOM Cerpen sebuah media ekspresi dan apre-
siasi cerpen berbasis online, semenjak April 
2014 sampai dengan saat ini, *alamat website 
BOM Cerpen: bomcerpen.com atau bomcerpen.
wordpress.com

Career Objective
Mencari setiap kesempatan yang tersedia untuk 
mengasah keterampilan saya di bidang tu-
lis-menulis dan editing
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Pembangunan Kota Hilangkan Sejarah,
Dari Tugu Kujang Hingga Taman Kencana.

Sejarah kebudayaan serta kearifan lokal daer-
ah harusnya dipahami oleh seluruh lapisan 
masyarakat setempat, termasuk jajaran pe-

merintahan yang ada. Hal tersebut dilakukan, 
semata-mata agar pada saat mereka membuat ke-
bijakan pembangunan kota, mereka paham harus 
bagaimana menyesuaikan pembangunan terhadap 
rangkaian perjalanan sejarah kota yang sudah 

ada.

Seperti yang belum lama ini terjadi di Bogor, 
yaitu pembangunan Hotel Amaroossa di sisi 

samping Tugu kujang yang mengusik masyarakat 
setempat. Masyarakat hingga para sesepuh bu-
dayawan menganggap, jika hotel yang dibangun 
melebihi tinggi Tuga Kujang, telah menghilan-
gkan wibawa simbol kota Bogor bersamaan den-
gan nilai sejarah di dalamnya. Ada pula yang 
berkomentar, bahwa pembangunan hotel terse-

but merusak nilai estetika dan keindahan Tugu 
Kujang. Terlebih, sebelum pembangunan hotel 
tersebut tidak ada pembicaraan dengan para 

tokoh masyarakat atau budayawan untuk sekedar 
berkonsultasi apakah baik jika dibangun hotel 

di sana.

Permasalahan di atas merupakan salah satu 
pembangunan kota yang sangat terlihat jelas 
mempengaruhi nilai sejarah setempat, atau 

dengan kata lain juga dapat menghilangkan je-
jak sejarah itu sendiri. Sedangkan kenyataan 
yang ada, sudah sekitar 60 persen peninggalan 

sejarah dan budaya di Kota Bogor ini telah 
hilang, dan berganti menjadi dinding-dinding 

beton tanpa kita sadari sebelumnya.

(Potongan artikel di atas, terbit di surat 
kabar mingguan Trans Bogor)

Pertama di Dunia! Jalur Sepeda dengan Panel 
Surya di Belanda

Penggunaan panel surya sebagai energi listr-
ik terbarukan sudah banyak dilirik oleh warga 
dunia. Di Indonesia saja tahun ini sudah ada 
beberapa inovasi mengenai penggunaan panel 
surya, mulai dari mahasiswa ITS yang mencip-
takan panel surya pintar, hingga siswa SMK 
Negeri Losarang Indramayu yang menciptakan 
becak bertenaga panel. Biasanya penggunaan 
panel surya ini diletakkan di atap rumah agar 
sinar matahari yang terserap pun bisa leb-
ih maksimal. Tetapi beberapa hari yang lalu, 
di Belanda panel surya justru diletakkan di 
bawah, atau lebih tepatnya lagi di jadikan 
sebagai jalanan khusus untuk jalur sepeda, 
sobat Flipp.

Di beberapa media seperti Guardian dikatakan, 
jika jalur sepeda dengan panel surya di Be-
landa ini pertama di dunia. Jalur sepeda yang 
menghubungkan pinggiran Kota Amsterdam Belan-
da, dari Krommenie dan Wormerveer dengan jarak 
kurang lebih 100 meter dibuat oleh Organisasi 
Belanda untuk Terapan Riset Ilmiah atau TNO. 
Dengan tujuan pembuatan, sebagai salah satu 
cara untuk menambah pasokan listrik ramah 
lingkungan, yang mungkin saja bisa digunakan 
untuk lampu lalulintas hingga mobil listrik. 
Meski panel surya pada jalur sepeda ini hanya 
bisa menghasikan energi sekitar 30 persen, 
tetapi TNO memastika jika energi yang dihasil-
kan itu setidaknya bisa mencukupi kebutuhan 
listrik tiga rumah tangga.

Jalur sepeda yang terdiri dari deretan sel 
surya silikon kristal, dan terbungkus dalam 
beton dengan bagian atas di lapisi oleh kaca 
tebal serta lapisan plastik kasar itu memakan 
biaya hingga 4,4 juta US Dolar, sobat Flipp. 
Wah, jika di rupiahkan sudah pasti dalam ang-
ka yang sangat besar ya. Sten de Wit dari TNO 
juga mengatakan kepada Guardian, bahwa jalur 
sepedah panel surya ini telah diuji berhasil 
menahan bebab kendaraat berat seperti traktor.

(Artikel di atas, terbit di majalah online 
Flippkids)
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Mata Taliwang

Debur ombak bergema, seolah menyicilkan inga-
tan di setiap kuping pendengar. Tapi itu tidak 
berlaku bagiku yang sudah seumur hidup telah 
mendengarnya. Rasanya suara ombak seperti air 
garam yang kerap singgah di indra pengecap, 

membuat kelat rongga mulutku. Karena itu, aku 
lebih suka berlama-lama membuka mataku leb-
ar-lebar dan mengamati ombak, daripada harus 

menanjamkan telinga untuk mendengar gemuruhnya.

Coba lihat! ombak yang masih terpencar di ten-
gah laut itu bergerak berkumpul perlahan-lahan, 

terus bergerak--mengulung--mendekati kawasan 
pasut air laut. Dan, saat ombak-ombak itu meng-
gulung, aku seperti melihat sebuah pertunjukan 

tari. Ujung-ujunga air yang menyentuh gigir 
pantai, seperti selendang bening yang mengibas 
kering, hinggap sementara di butir-butir pasir 
atau karang yang menjadi alas pijak ku. Setelah 

itu, mereka akan bergerak mundur, kembali ke 
tempat asalnya tercipta—laut lepas.

Diam-diam, aku selalu berpikir untuk mengerat 
ombak. Akan aku masukkan mereka ke dalam botol 
kaca bekas, untuk kujadikan pajangan di salah 
satu  sudut gubuk reotku. Setidaknya, jika ba-
pak pulang melaut, ada hiburan yang tersuguh-

kan, dibandingkan harus melihat Inan Bale  yang 
seringnya kosong melompong. Atau terkadang, aku 
berkeinginan pergi untuk menjadi ombak. Kare-
na bagiku, ombak selalu tidak pernah merasakan 
kekurang air, meski selalu pecah dan tersebar 

di sepanjang gigir pantai. Dan ombak, suatu ke-
tika bisa sangat hebat, bergerak menyapu siapa 

saja yang tidak menghormati semesta.

Aku selalu suka duduk menghadap bentangan 
pantai, berlama-lama menatap ombak yang aku 
agung-agungkan. Tak ada yang tahu, jika di 

dalam ombak itu kutemukan tempat yang menjadi 
dunia dari kehidupanku sendiri. Kehidupan yang 
bukan seperti dalam dunia yang aku pijak kini. 
Melainkan sebuah tempat yang berbeda, di mana 
aku bisa menemukan banyak hal menakjubkan di 

dalamnya.

(Potongan Cerpen tersebut terbit di Surat Kabar Trans 
Bogor)

Harta Karun Bukit Rowndess

Usai bel istirahat berbunyi, Flipp segera 
mengambil bekal makanannya juga sebuah gulun-
gan kertas berwarna coklat. Sudah dari semalam 
gulungan itu Flipp siapkan. Sudah hampir satu 
hari penuh juga Flipp terus memperhatikan isi 
dalam gulungan kertas itu. Dan kini, Flipp siap 
memberi tahu isi gulungan itu kepada Tigi dan 
Lori.

Tigi dan Lori sudah akan meninggalkan kelas, 
saat Flipp menghampiri keduanya. Flipp dengan 
sedikit gugup berkata, “Tigi, Lori bagaimana 
kalau kita makan bekal di taman sekolah. Ada 
yanga harus aku bicarakan pada kalian berdua.”

“Ada apa Flipp?” tanya Lori sedikit cemas den-
gan kegugupan Flipp.

“Nanti akan aku ceritakan di taman.”

Tanpa banyak tanya lagi, Tigi dan Lori mengiku-
ti langkah Flipp menuju taman. Sampai di taman 
hanya ada beberapa siswa lain yang sedang sibuk 
membaca buku. Taman salah satu tempat yang ja-
rang di kunjungi saat istirahat. Anak-anak lain 
lebih senang menikmati bekal makan siang mereka 
di kantin sekolah.

“Jadi sebenarnya ada apa Flipp?” tanya Lori 
kembali dengan penasaran.

Mereka bertiga duduk disebuah bangku kayu di 
pinggir taman. Sebelum membuka bekal mereka 
masing-masing, Flipp sudah siap membuka gulun-
gan yang tadi ia ikat dengan akar wangi.

“Itu apa Flipp?” kali ini Tigi yang bertanya 
penasaran.

Flip melihat sekelilingnya, dan dengan suara 
pelan Flipp berkata, “Ini peta harta karun.”
Tigi dan Lori terkejut, dan segera menaruh 
bekal makan mereka. Flipp mulai menjelaskan 
asal mula ia menemukan peta itu. Hari ming-
gu kemarin, Flipp dibelikan sebuah buku ceri-
ta baru berjudul Kisah Rahasia Bukit Rowdness, 
oleh kedua orangtuanya.

(Potongan cerita tersebut terbit di majalah online 
Flippkids)
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