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Sugeng enjang sedherek sed-

herek

Siapa pejabat di Indonesia yang

paling sering marah? Mungkin Menteri

Sosial Tri Rismaharini. Beberapa

waktu lalu video mantan Walikota

Surabaya yang terkenal galak ini

beredar luas, ketika marah- marah di

Gorontalo. Dia bahkan sampai berlari

menghampiri seorang peserta rapat

sambil berteriak-teriak. Ketika staf itu

berdiri malah didorong badannya

hingga terduduk kembali.

Warganet pun berkomentar

macam macam. Tak sedikit yang

mengecam dan menyayangkan,

termasuk Gubernur Gorontalo.

Namun banyak pula yang men-

dukung agar aparat pemerintah di

daerah lebih serius bekerja teruta-

ma terkait dengan pemberian ban-

tuan sosial kepada rakyat kecil.

Seorang kawan yang lahir dan

besar di Surabaya cuma cengar

cengir ketika saya tanya. Dengan

enteng dia berkomentar. Lha kalau

tidak marah-marah ya bukan Bu

Risma. Ketika dua periode

memimpin Surabaya ya sudah

seperti itu.

Pernah ketika menjadi inspektur

upacara tiba-tiba turun podium meng-

hampiri dan memaki maki salah seo-

rang peserta upacara yang dilihatnya

terlalu santai berdiri padahal sedang

upacara. Risma tidak hanya marah

bahkan sampai menangis ketika men-

jumpai taman yang rusak diinjak-injak

orang di sebuah acara.

* * *

Marah tidak bisa disalahkan

karena itu adalah ekspresi dari

seseorang ketika melihat sesuatu

yang salah. Justru itu bagian dari

bentuk tanggung jawab. Orang tua

mana yang tidak pernah marah

pada anaknya.

Terus kenapa jadi masalah? Ya

karena caranya yang dianggap

berlebihan atau kurang pantas.

Apalagi ketika aksi kemarahan itu

dipertontonkan di depan Umum.

Apalagi untuk seorang pejabat set-

ingkat menteri.

Lho apa ada ukurannya soal

kepantasan itu. Maksudnya cara

memarahi anak buah bisa berbeda

beda. Misalnya,  apa tidak bisa

cukup dengan menepuk bahunya

sambil memberikan teguran dan

yang melakukan kesalahan

sudah takut bukan main.

Tapi kalau seperti itu ya

bukan Bu Risma

namanya. Persis

seperti seloroh

teman saya tadi.

Ada banyak cara

dan gaya ketika

marah. Yang dar der

dor keliatan sangat

emosional biasanya

malah cepat reda dan selesai.

Tidak diperpanjang, yang penting

segera diperbaiki dan jangan diu-

lang. Yang lebih menakutkan justru

marah model Menteri Susi

Pujiastuti. Langsung berani

menenggelamkan kapal kapal

asing pencuri ikan. Hahaha. 

Pada masa Pak Harto berkuasa

dulu, menteri-menteri-nya sudah

paham dan ketakutan bukan main

kalau sudah ada tanda-tanda sang

Presiden kurang berkenan.

Walaupun hanya dengan

diam atau cukup “berdehem”

sedikit maka yang merasa

bersalah sudah lang-

sung berkeringat dan

memberikan klari-

fikasi atau meminta

maaf.

* * *

Jadi yang

harus diper-

tanyakan itu soal

efektivitas kema-

rahan, bukan caranya.

Sebuah masalah tak berdiri

sendiri. Sebuah kesalahan tak bisa

hanya dibebankan pada satu dua

orang. Soal kekacauan data penerima

bantuan sosial yang membuat

Mensos naik pitam misalnya, sangat

mungkin sudah tak terkoordinasi den-

gan baik sejak di pusat.

Tapi seolah olah yang teledor di

bawah. Dan yang kena “damprat”

petugas di lapangan. Juga soal jem-

batan timbang mengapa dulu per-

nah menjadi lahan pungli?  Mungkin

ada yang salah dalam merancang

kebijakan. Atau mungkin juga

sudah “tersistem’ . Waduh waduh

malah jadi menuduh.

* * *

Monggo sedherek sedherek

jangan lagi dimasalahkan soal

marah marah walaupun tetap harus

selalu mempertimbangkan etika

dan kepantasan. Itu sangat manusi-

awi. Pak Jokowi pun sering mene-

gur dan memarahi menteri atau

dirut BUMN di depan orang banyak,

pada saat memberikan sambutan.

Yang perlu diingat, tugas pejabat

atau pemimpin itu mengambil kepu-

tusan. Jadi marahnya pemimpin

harus ditindaklanjuti pada perubahan

kebijakan dan dari sanalah efektivitas

akan ditemukan dan bobot

kepemimpinan akan dilihat. 

Kalau hanya bisa marah marah,

salah salah itu malah dianggap

hanya pencitraan atau sedang

membuat konten. Apalagi sekarang

sudah pada pemanasan menjelang

2024. Kepareng rumiyin. (21)

Marah

J
ika pemuda tahun 1980 dan
1990-an memiliki bahasa
prokem, gen Y dan Z yang

merepresentasikan anak muda generasi
mutakhir, mengembangkan gaya komu-
nikasi mereka menggunakan bahasa
gaulnya sendiri. Selain dipraktikkan
dalam percakapan verbal, bahasa gaul
itu juga digunakan lebih massif saat
berkomunikasi di media sosial. Apakah
itu sebuah keniscayaan sejarah? Sejauh
mana ia bisa ditoleransi?

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa
Tengah Dr Ganjar Harimansyah
melihat bahwa bahasa adalah
tradisi. Perubahan dalam
bahasa di setiap generasi ter-
jadi karena ada ”kreasi” dari
bahasa yang digunakan pen-
dahulunya. 

”Fenomena bahasa gaul
di kalangan generasi muda
adalah salah satu refleksi
dari kreasi itu,” katanya.

Fungsional kreasi
bahasa di kalangan generasi
muda dapat dilihat dari per-
tama, kebutuhan komu-
nikasi yang berubah dan seti-
ap generasi baru melakukan
penyesuaian bahasa untuk
disesuaikan dengan pengala-
man mereka. Kedua, kebu-
tuhan dan kemampuan komu-
nikasi dari generasi terkini
berbeda dari pendahulunya
sehingga bisa saja generasi
muda/remaja dan orang tua
berbicara dengan cara berbeda.
”Ketiga bagaimanapun usia meru-
pakan faktor yang menyebabkan
variasi khusus dalam pilihan berba-
hasa,” tandas Ganjar Harimansyah.

Sehubungan dengan itu pula, lan-
jutnya, kita dapat menyaksikan
bagaimana ungkapan, pengucapan
kata-kata, dan konstruksi bahasa yang
dipilih oleh generasi muda ”akan”
berbeda dari generasi sebelum-
nya, terutama pada tataran
leksikal dan sintaksis.

Generasi muda meru-
pakan pembicara yang kom-
peten dalam bahasanya, tidak
tertutup dalam pilihan
bahasanya.  Ketika mereka  terus
menyediakan bahasa dengan
mengembangkan kosakata dan
jarak stilistikanya, mereka men-
gontrolnya secara penuh.
Mereka sering memilih diksi
yang berbeda dari orang
dewasa pada masanya. 

”Misalnya, kosakata yang
digunakan oleh remaja pada 1970-
an, yang pada saat itu disebut bahasa
prokem, seperti gokil (gila), mokal
(malu), atau rokum (rumah). Semula pil-
ihan bahasa itu (sekarang disebut bahasa
gaul) digunakan sebagai bahasa sandi
untuk merahasiakan obrolan dalam
komunitas tertentu, tetapi kata-kata
tersebut lama-kelamaan menjadi bahasa
sehari-hari dan dikenal banyak orang,”
papar Ganjar Harimansyah.

Pada tahun 2000-an hingga
sekarang, kata dia, bahasa semacam itu

lebih bervariasi dan cepat menjadi pop-
uler, bahkan di kalangan kanak-kanak,
seperti kata  ciyus (serius), galau
(resah), hoax (bohong, berita palsu),
miapah (demi apa), kepo (selalu ingin
tahu), peres (palsu, pura-pura), woles
(santai), atau rempong (repot). 

”Bahkan, beberapa kata, seperti kata
kuy (kebalikan dari yuk, digunakan
untuk mengajak pergi ke suatu tempat),
kata takis (kebalikan dari kata sikat),
kata woles (kebalikan dari kata selow,
pelan), atau kata gemay (bersinonim

dengan kata gemes yang

berarti lucu), menjadi ciri bahasa
Generasi Milenial kini,” jelas dia.

Fenomena bahasa gaul menurutnya
juga cerminan kedinamisan bahasa.
Keberadaannya bisa berdampak positif
dan negatif dalam perkembangan
bahasa Indonesia.  Menurut pandangan
dia, bahasa gaul, bisa berdampak negatif
jika ranah non-informal bahasa gaul
dibawa ke ranah formal dalam berba-

hasa.  Akan merusak bahasa Indonesia,
jika penempatannya tidak apik dan
tepat. Apalagi jika dicampur aduk den-
gan bahasa asing.  ”Saya kira telinga kita
juga gatal ketika mendengar contoh uca-
pan, ”Even gue udah explain sama dia,
tapi ya gitu deh. Nyokap expect gue jadi
yang dia mau,” contoh dia.

Karena itulah, Ganjar Harimansyah
mengatakan perlunya pembinaan ter-
hadap anak muda. ”Sangat perlu ...
Tetap yang efektif itu melalui pembela-
jaran bahasa di sekolah. Juga pembi-
asaan di lingkungan rumah,” tandas dia.

Dalam hal ini, menurut Ganjar
Harimansyah, Balai Bahasa Provinsi
Jateng selalu melakukan pembinaan ini,
termasuk penyuluhan dan bimbingan
teknis kepada guru dan siswanya.
”Misalnya dalam penyuluhan kemahi-
ran berbahasa Indonesia bagi guru
bahasa Indonesia dan non-bahasa di
Batang, Jepara, Temanggung,

dan Wonosobo,” ujar
dia.

Keniscayaan
Sementara itu Direktur Narabahasa

Ivan Lanin menyebutkan bahasa gaul
adalah keniscayaan. Ia yang menyebut
dirinya sendiri sebagai, “Wikipediawan
pencinta bahasa Indonesia, pendiri
Narabahasa dan perangkai kata,”
menyebutkan bahasa gaul acap digu-
nakan anak muda di loka tertentu, atau
masyarakat di daerah tertentu sebagai

sarana berkomunikasi antarmereka. 
Selain fungsi komunikasi, ia

menyebutkan bahasa juga
memiliki fungsi ekspresi dan
fungsi sosial. Bahasa gaul ter-
masuk bahasa slang, yaitu

ragam bahasa nonformal
yang bersifat musiman
dan dipakai oleh kelom-
pok sosial tertentu. Jenis

bahasa slang lainnya, mis-
alnya, bahasa Ngalam yang

dipakai di Malang. Bahasa slang
muncul untuk, antara lain, membe-

dakan dengan orang di luar
kelompok dan menciptakan
rasa persaudaraan.  

Bahasa slang dipakai
pada kelompok sosial ter-
tentu dan termasuk
ragam nonformal.
Toleransi pemakaiannya
pada dua hal itu. Bahasa

slang sulit dipakai ketika
berkomunikasi dengan
orang di luar kelompok ter-

tentu itu karena tidak
dipahami. 

”Saya, misalnya,
(pada awalnya) tidak

memahami arti kata kuy
dan sabi yang dipakai oleh
anak saya.”

Bahasa slang juga sulit
dipakai dalam ragam formal,

misalnya ketika menulis surat
resmi atau laporan ilmiah. Ketika

dipakai dalam lingkungan
sendiri, bahasa slang meru-
pakan sebuah fenomena yang

wajar dan alami.
Agar anak muda lebih

akrab dengan bahasa
Indonesia yang baik dan

benar maka pertama-tama,
kita perlu memahami dulu
arti “bahasa yang baik” dan
“bahasa yang benar”. “Baik”
artinya sesuai dengan kon-
teks, sedangkan “benar”
artinya sesuai dengan
kaidah. Bahasa slang sudah
“baik” ketika dipakai di

dalam lingkungan kelompok
penuturnya. Meski tidak seketat

ragam standar (baku) bahasa Indonesia,
bahasa slang juga punya kaidah bahasa,
seperti tata bahasa, ejaan, dan kosakata.
Jadi, bahasa slang sudah merupakan
salah satu penerapan bahasa Indonesia
yang baik dan benar.

Yang perlu lebih disadari ialah
adanya ragam bahasa baku bahasa
Indonesia yang dipakai dalam keperlu-
an formal, seperti untuk wicara publik

(public speaking), surat resmi, dan
karya ilmiah. Keterbiasaan dengan
bahasa slang kerap menyebabkan kega-
gapan berbahasa formal. Keakraban
dengan ragam bahasa formal dapat
ditumbuhkan, antara lain, dengan pem-
berian contoh dan rujukan serta dengan
sedikit pemaksaan untuk berlatih.
Misalnya, contoh dari tokoh anutan atau
penugasan dari guru dan dosen.  

Jika dikomparasikan dengan gaya
berbahasa anak muda negara lain,
apakah gaya bahasa anak muda
Indonesia, masih pada taraf kewajaran.

”Saya belum melihat semua bahasa
lain, tetapi saya lihat dalam bahasa
Inggris pun ada bahasa slang dengan
kata-kata khasnya seperti yang direkam
dalam Urban Dictionary.”

Sementara itu Pakar Linguistik
Fakultas Ilmu Budaya Undip, Dr
Suyanto menyatakan bahasa gaul justru
akan memperkaya eksistensi maupun
khasanah kosa kata bagi masyarakat
umum maupun dunia kebahasaan.
Sebab melalui bahasa semacam ini akan
lahir banyak istilah baru walau
terkadang terkesan agak membin-
gungkan, aneh dan asing di telinga. 

Namun nantinya apabila ditelisik
lebih jauh juga akan bisa dicari
padanan kata sesuai yang diucapkan
maupun disampaikan oleh penutur
yang memakai bahasa semacam ini.
Atau, dulu juga dikenal juga sebagai
bahasa slengekan,  prokem bahkan
walikan bagi beberapa komunitas
yang memakainya.

”Bahasa pada prinsipnya meru-
pakan alat komunikasi antarindividu
untuk menyampaikan pesan.
Didalamnya adalah juga bahasa gaul
yang masuk pada ragam bahasa intim
sebagai ekspresi komunitas usia sebaya.
Selain itu bahasa gaul dapat dipakai
untuk menyembunyikan  pesan agar
tidak mudah diketahui oleh komunitas
lain,” kata Suyanto.

Lebih jelasnya, maka pesan yang
disampaikan itu khusus hanya ingin
dimengerti dan dikenali oleh kelompok
ini.  Dia juga menyatakan praktik
semacam ini tidak lantas bisa dianggap
menyimpang atau melanggar dari atu-
ran. Tergantung pula dari sudut mana
cara pandang terhadap pemakaian
bahasa kaum remaja.

”Ada cara pandang kebahasaan
model preskriptif dan deskriptif.
Tinggal bagaimana kita memandan-
gnya. Saya pun melihat pemakaian
bahasa semacam ini juga tidak meng-
ganggu kaidah kebahasaan,” kata dia.
(Eko Edi, Benny Benke, Hari
Santoso-21)

Bahasa Gaul Pilihan Generasi Z
Salah satu bentuk ekspresi anak muda 

dalam menunjukkan eksistensi dirinya adalah melalui

praktik berbahasa. Di setiap generasi, anak muda selalu

muncul dengan gaya berbahasa mereka yang berbeda. 



KITA punya ungkapan nabok
nyilih tangan untuk menyatakan
“melakukan pembunuhan, meny-
atroni, menyingkirkkan, atau
melukai seseorang dengan
menyuruh atau meminjam tangan
orang lain”. Kali ini agaknya
bakal muncul ungkapan nyund-
hang nyilih celeng atau yang lebih
tepat nyundhang nyilih sungune
celeng. Bisa juga nepang nyilih
celeng atau nepang nyilih sikile
celeng. Akan tetapi agaknya
orang akan lebih karib dengan
ungkapan nyundhang nyilih
celeng karena inti kekuatan
celeng berada di sungu atau sund-
hangan-nya itu.

Mengapa ungkapan ini bisa
muncul? Ini gara-gara dalam
dunia politik kita ada yang bilang,
“Di luar barisan bukan banteng, itu
namanya celeng.” Artinya diksi
celeng digunakan untuk meming-
girkan barisan liyan yang tak sepa-
ham. Celeng dianggap nista.
Sosok-sosok yang dibilang seba-
gai celeng dianggap sebagai
makhluk rakus. Tak mengikuti
aturan. Pendeknya mbalela. 

Sebenarnya diksi celeng telah
berkali-kali digunakan untuk
menunjukkan keberadaan pe-
mimpin-pemimpin yang rakus.
Ketika membuka pameran “Ber-
buru Celeng”, Djoko Pekik, sang
pelukis bilang, “Celeng itu lam-
bang keserakahan. Apa-apa
doyan, membabi buta, perusak,
dan kalau jalan enggak bisa lurus.
Jadi sesuka hatinya sendiri, men-
tang-mentang dia raja. Akan
tetapi, matinya celeng itu hanya
digebuki dan diburu orang.
Seorang raja atau penguasa yang
bersikap zalim akhir hidupnya
juga akan terhina seperti celeng.”

Pada waktu itu Djoko Pekik
memang memetaforakan pemim-
pin Orde Baru sebagai celeng yang
diburu.

Persoalan perihal celeng tak
berhenti di titik itu. Ki Manteb
Soedharsono waktu mempertun-
jukkan lakon Pandu Swarga juga
menyebut-nyebut tentang lengji
lengbeh (celeng siji celeng kabeh).
Pada akhir pertunjukan, Ki
Manteb mengenakan topeng
celeng dan bersama niyaga
menyerukan, “Lengji lengbeh,
lengji lengbeh, lengji lengbeh!”
Ini sebuah metafor betapa
masyarakat telah ikut-ikutan men-
jadi celeng. Celeng satu celeng
semua atau lengtu lengmua.

Karena itulah, sangat masuk
akal ketika diksi celeng muncul
lagi, publik pun heboh. Publik
merasa diajak untuk membenci
sosok-sosok yang dianggap seba-
gai “barisan celeng” oleh orang-
orang yang dianggap sebagai
“barisan bebek”. Bebek, kita tahu,
adalah binatang yang gampang
diatur sesuka sang pemilik. Ini
memunculkan istilah membebek
atau meniru siapa pun yang diang-
gap sebagai anutan. Pembebek
biasanya tidak punya kreativitas.
Hanya punya kwek kwek kwek.

Sebenarnya misuh menggu-
nakan nama-nama binatang
bukanlah hal baru. Sangat sering

orang bilang “Asu!” kepada
orang-orang yang tidak disukai.
Sangat kerap orang bilang, “Dasar
celeng!” kepada liyan. Tak sedikit
yang bilang, “O la ula, pantes
licik!”. Malah ada binatang-
binatang yang dianggap buruk
sehingga perlu ada nyanyian untuk
mereka. Misalnya saja ada lirik
kowe bocah bodho/ longa-longo
kaya kebo. Atau ada juga:
Menthok, menthok tak kandhani/
Mung lakumu angisin-isini/ Mbok
ya aja ngetok/ ana kandhang wae/
Enak enak ngorok ora nyambut
gawe/ Menthok, menthok mung
lakumu/ Megal megol gawe guyu.

Hanya, di luar semua itu, tak
sedikit nama binatang yang digu-
nakan sebagai nama orang. Ada
Kebo Ijo, sahabat Ken Arok, yang
terbunuh oleh Keris Empu
Gandring. Ada pula Ki Kebo
Kenongo dan Ki Kebo Kanigoro,
tokoh-tokoh penting pada masa
Jaka Tingkir atau Sultan
Hadiwijaya berjaya. Ada juga
Mahesa Jenar dan Gajah Sora,
serta Lutung Kasarung. Tak jarang
pula kita bertemu dengan nama-
nama lain semacam Pendekar
Naga Putih, Pendekar Rajawali,
atau Pendekar Cakar Harimau.
Tentu nama Gajah Mada tak bisa
ditinggalkan. Dalam kehidupan
modern, ada pula orang-orang
yang bernama Djenar Maesa Ayu
dan Rachel.

Tentu banyak alasan mengapa
orang-orang itu mencantumkan
nama binatang di dalam nama
lengkap. Dalam kasus Gajah
Mada, Agus Aris Munandar, seba-
gaimana termaktub di Kumparan,
guru besar UI di bidang Arkeologi
pada 2010 menuliskan nama
binatang yang dipakai oleh Gajah
Mada sebagai nama depan adalah
bentuk representasi diri dari
hewan tunggangan Dewa Indra.
Satwa itu bernama Airawata. Ia
seekor gajah putih. 

Hanya rupa-rupanya ada
hewan-hewan yang dihindari
untuk dipakai. Tidak ada yang
menyebut diri sebagai Asu Djarot
Markuat, Kethek Dyah Ayu, Putri
Menthok Putih, Celeng Cinta
Brenda Diana, atau Ula Elok
Pujiwati. Tak ada yang menyebut
diri sebagai Celeng Dhegleng.
Tak akan ada orang yang mau
menyebut dirinya sebagai sosok
yang rakus dan gila. Dhegleng
adalah puncak kegilaan. Dhe-
gleng adalah puncak dari hasrat
yang tak bisa dipenggak oleh
siapa pun. 

Lalu ketika ada sekelompok
orang yang kini membikin komu-
nitas Barisan Celeng Perjuangan,
apa yang sebenarnya terjadi?
Apakah akan ada mistifikasi ter-
hadap celeng dan sebaliknya
demistifikasi terhadap banteng?
Apakah celeng akan dimuliakan
dan sebaliknya banteng din-
istakan? Kita tidak tahu. Hidup
pada era orang-orang kerap mem-
bela yang disingkirkan atau jadi
korban, celeng bisa saja akan jadi
lebih mulia dari banteng. Tak ada
kemuliaan abadi sebagaimana tak
ada kenistaan yang kekal.

TAMU-TAMU yang akan menikmati
daging rusa hasil buruan Wideng datang
pada saat Saput Wengi. Wideng hanya
mengundang empat tetangga yang
rumahnya paling dekat dengan rumah Bibi
Kaesi. Mereka datang dengan membawa
anak mereka yang rata-rata baru berusia di
bawah 10 tahun surya. Selama aku di
Pandanwilis, belum pernah aku men-
jumpai seorang taruna pun, atau orang
yang seumuran dengan Wideng. Aku tak
tahu mengapa jarang ada taruna di sini.
Apakah mereka merantau ke kotaraja-
kotaraja? Entahlah, mungkin suatu saat
akan aku tanyakan kepada Bibi Kaesi, atau
Wideng. 

Malam itu, ketika melihat beberapa
anak kecil yang ikut pada acara itu, seolah-
olah Betari Saraswati tersenyum
kepadaku. Ya, dewi ilmu pengetahuan itu
seolah-olah membisikkan ke dalam hatiku
agar aku melakukan dharmabakti untuk
anak-anak di Desa Pandanwilis dengan
mengajari mereka membaca dan menulis,
mungkin juga menari dan menari. Apa
yang kupelajari di Istana Paranggelung
kuyakin akan berguna bila kubagi-bagikan
kepada anak-anak atau juga orang
dewasa di desa yang telah menerima
diriku sekian candra lamanya. 

Tentu saja aku tahu, tak mudah
menyampaikan kepada orang-orang
Pandanwilis yang umumnya berpikir
bahwa yang berhak belajar membaca dan
menulis hanyalah kaum brahmana dan

kesatria. Aku membayangkan dua golon-
gan itulah yang akan menentang
gagasanku. 

* * *
PIKIRAN tentang mengajari anak-

anak di Desa Pandanwilis itu buyar ketika
kurasakan Bibi Kaesi menjawil lenganku.

“Ah Putriku ini, dalam reriungan pun
bermenung. Jangan sampai Putriku kera-
sukan drubiksa yang ada di pohon-pohon
loh. Dan awas ya kalau alasannya kau tak
merasa nyaman bersama para tetangga,”
ujar Bibi Kaesi, disusul dengan cekikikan
yang jadi cirinya.

“Ah, Bibi ini! Putrimu ini sangat senang
berkumpul dengan mereka.”

Tanpa kunyana Bibi Kaesi meraih
kedua belah tanganku dan meng-
genggamnya erat-erat. Dia lalu menatap
wajahku lekat-lekat. Sesaat aku terkejut
dan merasa agak jengah oleh tindakan
mendadaknya itu. Lebih-lebih ketika meli-
hat matanya yang berkaca-kaca, aku tak
cuma terkejut tapi juga bingung. Memang
tak terlalu jelas dari penerangan da-
marsewu yang selalu menari-nari
digoyang angin, tapi aku yakin matanya
berkaca-kaca.

“Bibi kenapa?”
“Oh Putriku, hati Bibi bagaikan disiram

embun pagi yang dikumpulkan dari daun-
daun pepaya. Oh bahagia si tua ini.”

Mendengar kalimatnya itu, aku ingin
berteriak ‘Wah, Bibi benar-benar seorang
kawi. Kalimat Bibi adalah kalimat yang
biasa ditulis para kawi.’ Tapi aku urung
melakukannya karena kurasakan makin
erat genggaman tangannya, dan inilah jus-

tru yang keluar dari mulutku, “Bibi kok
mendadak aneh?”

“Putriku biasanya menyebut diri den-
gan saya, tapi baru saja yang Bibi dengar
itu sebutan ‘putrimu’. Oh ingin sekali itu
yang selalu Putriku sebutkan, dan semoga
suatu hari Bibi ini Putriku panggil Ibu.”

Aku tercenung dan merasa sangat ter-
haru. Tapi mendadak aku seperti mati kata.
Lalu ketika Bibi Kaesi melepaskan
genggamannya, giliran aku yang
menggenggam kedua tangannya dan
berkata, “Bukankah telah sekian candra
aku telah jadi putrimu? Saya juga ingin
sekali memanggil Bibi dengan Ibu. Saya
juga ingin benar-benar merasa menjadi
orang Pandanwilis.”

Bibi Kaesi tersenyum. Ronanya terlihat
sangat riang.

“Nah, ini ujian pertama menjadi orang
Pandanwilis: mengobrol dan bercandalah
dengan para tetangga.’’

Saat itu Wideng telah selesai mem-
bakar puluhan tusuk satai dan mele-
takkannya di atas daun pisang yang dige-
lar di atas tikar pandan. Di dekatnya ada
dua tampah nasi yang di atasnya dihiasi
beberapa daun pandan. Di sisi tampah
nasi ada beberapa tumpuk takir dan dua
kuali gulai yang kuahnya menguarkan
aroma perangsang selera makan. Akulah
yang meracik bumbu gulai dan saat
memasak dengan tertawa-tawa Bibi Kaesi
berseloroh, “Paling tidak ada beberapa
orang Pandanwilis yang akan menikmati
sajian gulai ala Istana Paranggelung.
Menikmati gulai istana di atas takir, wah
hanya ada di Pandanwilis ini, dan takirnya

bikinan seorang putri keraton.”
Aku ingat, ketika Bibi Kaesi mengucap-

kan Istana Paranggelung atau soal putri
keraton dengan nada berseloroh, aku tidak
terbawa perasaan seperti saat hal itu diu-
capkan Wideng. Hmm, apakah karena
yang mengatakan Wideng, dengan nada
serius pula, aku jadi terbawa perasaan?
Entahlah. Mungkin karena aku telah ter-
biasa dengan selorohan Bibi Kaesi.  

Setelah meletakkan satai Wideng
menoleh ke arahku. Ketika kami bersitatap,
dia menganggukkan kepala. Aku paham.
Itu isyarat agar aku segera mempersilakan
para tetangga menikmati hidangan.

Maka dengan riang, saling bercanda,
sesekali ada yang berseloroh, gulai dan
satai rusa itu tandas dalam waktu yang tak
lama. Pada saat makan, beberapa kali
Wideng yang duduk di sampingku
menaruh satai ke atas takir yang kupe-
gang. Mulutnya yang penuh makanan
mengucapkan, “Ini hati rusa. Lezat sekali.”
Kali lain, “Ini daging bagian punggung.
Paling lezat.”

Aku membalasnya dengan
berseloroh, “Kau pantas jadi tukang dag-
ing di pasar, Wideng.”

Dia tertawa dan mulutnya meletikkan
beberapa butir nasi. Melihat apa yang kami
lakukan, si tukang seloroh, ya siapa lagi
kalau bukan Bibi Kaesi, berbisik kepadaku,
yang tentu saja didengar Wideng, “Jangan
percaya, Putriku, dia hanya ingin dianggap
tahu banyak, bahkan soal daging. Dia itu
tak tahu cara memikat perempuan karena
dia layaknya kawin dengan hutan.”

Aku tertawa. Wideng yang sempat

agak terkejut mendengar ucapan bibinya
akhirnya tertawa juga.

“Aku heran, kok Anggraeni betah ting-
gal bersama bibiku yang ucapannya lebih
pedas dari cabai paling pedas ya?”

“Karena dia Putriku!” balas Bibi Kaesi.
Aku tertawa. Dan oh Sang Hyang

Mahadewa, aku merasa sangat senang
malam itu. Tak hanya karena aku, Wideng,
dan Bibi Kaesi bisa saling bercanda, tapi aku
juga bisa dengan nyaman mengobrol dan
bersenda gurau dengan para tetangga.

Aku sangat senang karena aku merasa
telah diterima menjadi bagian dari mereka.
Dari semua itu, yang paling aku ingat
adalah ucapan Bapa Barja, tetangga dua
rumah dari rumah Wideng. Ucapannya
membuatku tersipu-sipu yang kalau saja
penerangan sangat benderang pasti
memperlihakan pipiku yang memerah.

“Puan Anggraeni akan betul-betul
menjadi orang Pandanwilis kalau menikah
dengan orang sini.”

Ucapannya tegas, bahkan tanpa diser-
tai senyuman. 

“Betul itu, Bapa Barja.” 
Itu ucapan Ibu Wideng. Aku menun-

dukkan kepala ketika tahu semua orang
melihat ke arahku sementara Bibi Kaesi
hanya mengelus-elus punggungku. Aku
sempat melirik ke arah Wideng. Dia mem-
buang muka. ()

Catatan:
Saput Wengi: waktu Jawa kira-kira

pukul 19.00
Takir: ajang penganan dari daun

pisang.

Sang Pemanah Tanpa Jari-jemari (11)
Oleh Saroni Asikin
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Nyundhang Nyilih Celeng

E
ntah karena dia tidak
mengetahui arti sebuah
kata dalam bahasa Jawa

atau tidak punya tata krama seper-
ti orang Jawa pada umumnya.  Ada
juga sebuah kalimat lain yang ser-
ing saya dengar, ’’Ooo...wong kok,
ora njawani’’ kalimat kedua ini
ditujukan kepada  orang yang
tidak segera tanggap atau peka ter-
hadap keadaan, misalnya kedatan-
gan tamu, namun tidak segera
dipersilahkan untuk duduk atau
tidak segera dibuatkan minuman.
Dua buah kalimat tersebut memi-
liki makna tersirat 

bahwa  orang Jawa adalah
orang yang sangat memiliki
kepekaan dan tata krama yang
sangat tinggi.

Seiring dengan perkembangan
zaman, budaya dan bahasa Jawa
saat ini mulai terkikis, terutama
pada generasi muda dan anak-
anak. Anak-anak sudah jarang
yang membungkukkan badan
ketika lewat di depan orang tua.
Mereka juga  jarang menyapa keti-
ka lewat di depan rumah semen-
tara di depan rumah itu ada orang
yang sedang duduk. Kehadiran
smartphone telah melenakan para
orang tua untuk membiasakan tata
krama  kepada anak-anak mereka.
Adalah sebuah tindakan bijak apa-
bila sekolah-sekolah terutama
sekolah dasar mulai membiasakan
tata krama ini di sekolah. Di sosial
media, saya pernah melihat
postingan pembelajaran tata
krama di sebuah sekolah dasar.
Anak- anak SD itu berdiri sambil

memeragakan dengan gerakan
tangan dan membungkuk sambil
beryanyi. Gerakan tangan dan
badan disesuaikan dengan syair
lagunya.

yen esuk sugeng enjang
yen awan sugeng siyang
yen sore sugeng sonten
yen bengi sugeng dalu
diparingi maturnuwun
ditimbali matur dalem
yen lewat nderek langkung
yen salah nyuwun pangapun-

ten
Syair lagu berbahasa jawa

tersebut memang sangat cocok
untuk murid sekolah dasar, namun
juga tidak salah jika dipraktikkan
oleh anak usia di atasnya. Selain
mengajarkan tata krama, lagu
tersebut juga mengajarkan bahasa
Jawa yang baik

Selain tata krama yang mulai
terkikis, bahasa Jawa saat ini juga
sudah menjadi bahasa asing untuk
orang Jawa sendiri. Hal ini terjadi
karena saat ini sudah sangat jarang
orang tua yang menggunakan
bahasa Jawa sebagai bahasa ibu
untuk anak-anak mereka. Fakta ini
tidak hanya terjadi di kota besar di
Jawa Tengah,  namun juga pada
penduduk desa. Sebelum kehadiran
smartphone, desa adalah identik
dengan orang-orang yang masih
menggunakan bahasa Jawa untuk
berkomunikasi dengan orang tua
maupun dengan masyarakat sekitar.
Dahulu, guru SD di desa menggu-
nakan bahasa Jawa sebagai bahasa
pengantar saat mereka mengajar,
namun saat ini sudah mulai diting-

galkan. Maka menjadi suatu yang
wajar jika saat ini seorang murid SD
di desa tidak mengerti arti kata
selikur ( dua puluh satu)dan
selawe(dua puluh lima). Bahasa
Jawa yang ditulis dengan huruf
abjad saja, generasi muda Jawa
sudah merasa asing, apalagi jika dit-
ulis menggunkaan huruf Jawa.
Huruf Jawa  yang berjumlah 20 dari
ha sampai nga dan pasangannya
yang juga berjumlah sepuluh
adalah  menjadi sesuatu yang sangat
asing dan sulit. Jangankan memba-
ca, generasi muda  yang hafal
hurufnya saja sangat sedikit

Selain itu ada sebuah fenome-
na yang berpeluang merusak silsi-
lah dalam keluarga Jawa. Dalam
budaya Jawa kita menyebut sim-
bah kakung dan simbah putri
untuk bapak dan ibu orang tua kita.
Keponakan adalah anak dari
kakak atau adik kita. Sedangkan
mas dan mbak adalah anak laki-
laki atau perempuan yang lahir
sebelum kita, ada juga yang
menyebut dengan kakang dan
mbakyu. Adik adalah anak laki-
laki atau perempuan yang lahir
sesudah kita. Paklik  adalah sebu-
tan  untuk adik laki-laki dari ayah
atau ibu kita. Bulik  untuk menye-
but adik perempuan dari ayah atau
ibu kita. Sedangkan kata Lik
dipakai untuk menyebut adik laki-
laki dan perempuan dari ayah atau
ibu kita. Di beberapa daerah di
Jawa Tengah ada sebagian
masyarakat yang menggunakan
kata mbok tuwa untuk menyebut
nenek atau kakak perempuan dari
ayah dan ibu mereka. Untuk
memanggil kakek ada yang meng-
gunakan kata pak tuwa. Pak tuwa
juga dapat digunakan unuk meng-
gantikan sebutan pakdhe yaitu
kakak laki-laki dari ayah atau ibu
kita.

Belakangan terjadi di
masyarakat orang tua membi-
asakan anak-anak mereka

memanggil kakek dan neneknya
dengan bapak dan ibu, sementara
jika memanggil mereka dengan
mama dan papa. Ada juga orang
tua yang membiasakan anak mere-
ka memanggil adik laki-lakinya
dengan mas dan memanggil adik
perempuannya dengan mbak. Di
sekolah, saya pernah menemukan
jawaban soal bahasa Jawa seorang
murid yang menjawab  mas ketika
soalnya menanyakan sebutan
untuk adik laki-laki ibunya. Siswa
tersebut tidak dapat disalahkan
karena  faktanya dalam kehidupan
sehari- hari  dia memang memang-
gil mas kepada laki- laki yang
merupakan pakliknya tersebut,
namun seharusnya jawaban soal
adalah paklik atau lik. Secara
hukum memang tidak ada
undang- undang yang melarang
kebiasaan mereka, namun  kebi-
asaan ini akan merusak silsilah
dalam keluarga Jawa.

Fakta-fakta yang terjadi di
masyarakat ini lama-kelaman
akan mengikis budaya dan bahasa
Jawa di kalangan masyarakat
Jawa sendiri.  Memang ada seba-
gian generasi muda yang sangat
perduli dengan kelestarian
budaya Jawa, namun jumlah
mereka adalah sangat sedikit.
Pemerintah pun menempuh
berbagai cara untuk melestarikan
budaya dan bahasa Jawa.
Beberapa di antaranya dengan
menulis imbauan atau nama tem-
pat dengan  menggunakan bahasa
Jawa atau tulisan Jawa. Semoga
usaha pemerintah tersebut dapat
melestarikan budaya dan bahasa
Jawa yang adiluhung .(21)

—Tri Mulyani,  guru di SD
Muhammadiyah Program
Unggulan (MPU)  Colomadu,
Karanganyar, Jawa Tengah.

Budaya dan Bahasa Jawa 
pada Era Millenial

Wong Jowo ilang jawane. Kalimat tersebut sering

saya dengar dalam percakapan sehari-hari di

masyarakat. Kalimat itu menunjukkan ada orang

Jawa namun dia kehilangan ciri khas Jawa.

Oleh Tri Mulyani

SM/Syamsiyah

ANGKAJAWA:Angka 1784 (tahun Jawa) yang ditulis dalam aksara Jawa di Jam Istiwa. Jam yang memanfaatkan bayangan 
parallel sinar matahari di Komples Masjid Agung Surakarta. Banyak anak muda yang saat ini tidak lagi mengetahui aksara jawa.
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B
agaimana tidak? Sampai saat ini kulit
putih mulus dan kencang men-
jadikan pemiliknya terlihat cantik,

sehat terawat dan menambah percaya diri. Maka
wajar apabila produk kecantikan yang menja-
jikan perubahan penampilan wajah menjadi
glowing dengan instan banyak diburu pembeli.
Tapi benarkan kosmetik bisa dengan cepat men-
jadikan wajah glowing dalam waktu singkat? 

Dr Dian Perwita Sari, konsultan kecantikan
dari Larissa Aesthetic Center Semarang menga-
takan, sebenarnya kulit wanita Indonesia dan

kulit wanita Korea iklim
antara Indonesia &

Korea.

Ku l i t
wanita Korea

cenderung berpori
kecil karena memilki 4

musim sedangkan kulit wanita
Indonesia berpori lebar karena memilki iklim
tropis sehingga lebih sering berkeringat. Untuk
perawatannya pun wanita Korea lebih banyak
menggunakan cream dengan kandungan pelem-
bab lebih tinggi karena kelembaban udara lebih
tinggi sehingga kulit mudah kering. Sedangkan
untuk kulit wanita Indonesia  lebih banyak
menggunakan pelembab yang oil control karena
lebih sering mengeluarkan minyak/ sebum. 

‘’Untuk mendapatkan kulit glowing yang
looks like Korean kita melakukan upaya per-
awatan seperti pengunaan cream atau treatment
di klinik. Ada yg dengan metode invasif ataupun
natural,’’katanya.

Rangkaian perawatan kulit wajah yang bisa
digunakan agar kulit terlihat glowing terdiri dari
beberapa produk. Yaknin day cream, night
cream,  cleanser,  toner,  facial wash, peeling dan
sunblok.  

Berkaitan dengan perawatan kulit yang terli-

hat bersih bersinar, produk yang digunakan
adalah serangkain produk yang menggunakan
bunga sakura sebagai bahan aktif yang memiliki
khasiat antioksidan bagi kulit dan bisa
menangkal radikal bebas. ‘’Berkhasiat mengu-
rangi kemerahan dan flek-flek hitam. Ekstrak
bunga sakura, banyak manfaatnya untuk kulit.
Di antaranya adalah membuat wajah menjadi
lebih cerah merona, melembabkan kulit, mengu-
rangi tampilan pori-pori serta kerutan di wajah
karena ekstrak sakura dapat mengencangkan
kulit,’’katanya. 

Ekstrak bunga sakura tersebut memiliki
banyak manfaat jika terkandung dalam krim
wajah, di antaranya:

1. Anti-inflamasi

Sebuah penelitian di Ghuangzhou yang
dimuat dalam Journal of Cosmetic Science
menyatakan bahwa ekstrak bunga sakura bersi-
fat anti inflamasi atau anti peradangan.
Kandungan bunga sakura dapat menenangkan
kulit dan membuat kukit terasa halus bahkan
dalam 1 kali pemakaian.

2. Mengurangi kemerahan

Penelitian pada 40 relawan di pulau Jeju,
Korea Selatan menghasilkan bahwa penggu-
naan produk yang memiliki kandungan bunga
sakura sebanyak 2 persen mampu mengurangi
kulit yang iritasi dan kemerahan. Bahkan kemer-
ahan berkurang dalam waktu 24 jam dan ruam-
ruam kulit akan benar-benar hilang dalam waktu
9 hari pemakaian.

3. Mengurangi proses oksidasi

Menurut penelitian yang dimuat dalam
Journal of Agriculture and Food Chemistry,
ekstrak bunga sakura kaya akan caffeic acid atau
sejenis anti-oksidan yang dapat menghambat
proses oksidasi kulit, yakni proses yang membu-
at noda hitam muncul di kulit. Jika diaplikasikan
pada wajah, manfaatnya bisa menyamaratakan
warna dan tekstur kulit dalam sekejap.

4. Mengecilkan pori-pori

Menurut penelitian dari Oryza Fat Oil &
Chemical Co.Ltd, ekstrak bunga sakura memili-
ki unsur anti-glikasi yang bermanfaat untuk mer-
apatkan pori-pori kulit. Sehingga penggunaan
rutin dapat menghasilkan pori-pori yang lebih
halus dan tekstur kulit yang lebih kenyal.

5. Kaya nutrisi

Ekstrak bunga sakura juga kaya akan kan-
dungan Gluthatione, allanthoin & Arbyutin
yang terbukti mampu menutrisi kulit dengan
baik. Selain itu, kandungannya mampu menjaga
elastisitas kulit. Kandungan-kandungan tersebut
sangat kaya akan antioksidan alami, sehingga
kulit akan menjadi lebih glowing dan cerah
secara alami.

IPLSkin Rejuvenation
Dan selain penggunaan kosmetik yang

mengandung ekstrak bunga sakura, perawatan
wajah akan memberikan hasil lebih maksimal

dengan melakukan perawatan menggunakan
Facial IPL Skin Rejuv setiap 3 minggu sekali.

IPL skin rejuvenation, juga dikenal sebagai
fotorejuvenasi, adalah perawatan non-invasif
yang dirancang untuk merangsang dan men-
dorong penyembuhan dan regenerasi kulit
melalui penerapan cahaya spektrum luas.

Perawatan menggunakan IPL, yang
merupakan singkatan dari “light pulsed
light,” meningkatkan warna dan tekstur kulit
melalui energi cahaya yang aman. Ini teruta-
ma digunakan untuk menargetkan perubahan
warna kulit yang tidak diinginkan, seperti
bintik-bintik penuaan, bintik-bintik, melas-
ma, pembuluh darah yang terlihat dan kondisi
lainnya.

Tidak seperti peeling kimia, pelapisan
ulang laser dan dermabrasi, IPL skin rejuve-
nation tidak melibatkan pengangkatan epi-
dermis (lapisan kulit terluar) atau dermis
yang lebih dalam.

Untuk alasan itu, IPL skin rejuvenation
tidak memerlukan periode pemulihan yang
panjang beberapa hari hingga beberapa ming-
gu. 

Setiap pria atau wanita yang menunjukkan
tanda-tanda kulit tua dan rusak akibat sinar mata-
hari bisa melakukan perawatan kulit IPL.
Perawatan ini cocok bagi mereka yang memiliki
masalah kulit, terutama untuk mengurangi bin-
tik-bintik penuaan, bintik-bintik yang dise-
babkan oleh sinar matahari, pigmentasi tidak ter-
atur, melasma, gejala rosacea, tanda lahir, vena
yang tidak sedap dipandang, jaringan parut jer-
awat dan noda lainnya. Selain itu baik juga untuk
perbaikan warna kulit, tekstur, menghaluskan
wajah dan mengecilkan pori-pori, sehingga
wajah bisa terlihat sehat, bersih dan bersinar.
(Valentina Esti-65)

Perawatan Wajah
Glowing Alami

Memiliki kulit wajah terlihat glowing, 

bersih putih bersinar, seperti halnya artis-artis

Korea tentu menjadi dambaan banyak wanita. 

Konsultan: dr Dian Perwita Sari

Property:Larissa Aesthetic 

Center Semarang



Career Center Universitas Dian
Nuswantoro (Udinus) Semarang
kembali menggelar Virtual Jobfair
(bursa kerja) Udinus ke-4 yang dis-
elenggarakan selama 19 hari pada
11-30 Oktober 2021. Kegiatan
dilakukan melalui platform zoom
meeting. 

Untuk pendaftarannya, peserta
tidak dipungut biaya sepeserpun.
Kegiatan dapat diikuti oleh lulusan
dari berbagai jenjang, mulai dari
SMA/K hingga S-2. Terdapat 21
perusahaan yang bergerak dalam
bidang teknologi hingga keuangan
yang dapat dipilih oleh para pencari
kerja. Para peserta pun dapat
mendaftarkan diri melalui link,
http://cc.dinus.ac.id/vjf_udinus/.

Kepala Pelayanan Alumni dan

Karir Udinus Dr Sendi Novianto
SKom MTmemaparkan bursa pen-
cari kerja kali ini dilaksanakan oleh
Udinus masih secara online. Hal
tersebut dilakukan sebagai upaya
untuk ikut andil dalam mengurangi
tingkat pengangguran di Indonesia
selama pandemi. Menurutnya, hal
ini menjadi peluang yang baik pagi
para pencari kerja di masa pandemi
untuk mendapatkan pekerjaan yang
sesuai.

‘’Berbagai perusahaan yang
kami ikut sertakan tentu telah
memiliki kredibilitas yang baik.
Total terdapat 21 perusahaan yang
ikut berpartisipasi dan menawarkan
berbagai posisi untuk masyarakat
umum maupun alumni Udinus,’’
jelasnya.

Melalui virtual jobfair tersebut,
diharapkan mampu menjawab tan-
tangan bagi para pencari kerja agar
bisa menemukan pekerjaan di masa
pandemi Covid-19. Program terse-
but juga ditujukan untuk alumni
Udinus agar memiliki peluang yang
lebih tinggi untuk dapat terjun ke
dunia industri sesuai dengan minat
mereka. 

‘’Melalui virtual jobfair kami
berupaya untuk memberikan fasili-
tas bagi para alumni Udinus supaya
lebih cepat untuk mendapatkan
pekerjaan yang sesuai. Namun,
masyarakat umum juga dapat
mengikuti kegiatan ini. Mari man-
faatkan kegiatan ini sebaik
mungkin,’’ imbuhnya. (Humas
Udinus-21)

Salah satunya melalui kerja
sama antara  Fakultas
Ilmu Komputer (FIK)

Universitas Dian Nuswantoro
(Udinus) dengan PT Ruang Impala
Ruang Bersama. Kerja sama
ditandai dengan penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang
telah dilakukan oleh kedua pihak
pada Kamis (7/10). 

Penandatanganan berlangsung
secara daring melalui platform zoom
meeting dengan diihadiri oleh Dekan
FIK Udinus Dr Guruh Fajar Shidik
SKom MCs bersama dengan Wakil
Dekan I Bidang Akademik FIK

Udinus Affandy MKom PhD, dan
Wakil Dekan II Bidang Umum dan
Keuangan FIK Udinus Dr Ahmad
Zainul Fanani SSi MKom. 

Acara yang dipandu dosen
Program Studi (Prodi S1) Ilmu
Komunikasi Udinus, Naiza Rosalia
MSi, itu juga diikuti oleh dosen FIK
lainnya. Sementara dari pihak
Impala dihadiri oleh Emir Hartri
Putra selaku dan Muhammad
Pradytio Nugroho, yang merupakan
Co-director Business & Program
Impala Network. 

Proses penandatanganan dibuka
dengan sambutan dari Dekan FIK

mengenai keterkaitan kerja sama
tersebut dengan program Merdeka
Belajar Kampus Merdeka
(MBKM). Sesuai dengan arahan
Kemendikbud, program magang
yang dijalani oleh mahasiswa harus
tertata dengan rapi. MoU antara
pihak industri dengan universitas
menjadi salah satu hal mutlak yang
harus dilakukan.

‘’Dengan adanya penandatan-
ganan ini kami akan merasa lebih
yakin menitipkan mahasiswa
Udinus. Tentu kami berterima kasih
kepada Impala Network yang telah
percaya kepada mahasiswa kami
untuk melaksanakan magang dis-
ana,’’harapnya.

Selanjutnya, dibacakan perjan-
jian oleh Naiza Rosalia tentang apa
saja yang didapatkan oleh kedua
pihak. Seperti memfokuskan pada
program magang bersertifikat sela-
ma 6 bulan. Serta dijelaskan hak dan
kewajiban untuk kedua pihak yang
akan berlaku untuk 3 tahun kedepan.
Dilanjutkan dengan sesi penandatan-

ganan PKS yang dilakukan oleh
Dekan FIK dengan Co-director
Business & Program secara virtual. 

Pada sesi ramah tamah, ungka-
pan terima kasih juga disampaikan
oleh Emir Hartri kepada Udinus
yang akhirnya dapat melakukan
kerja sama secara resmi. Ia menyam-
paikan bahwa Impala Network
sebelumnya telah beberapa kali
membuka batch untuk magang dari
mahasiswa FIK Udinus. Pihaknya
juga sangat mendukung adanya pro-
gram MBKM yang menjadi komit-
men antara pihak industri bersama
universitas. 

‘’Komitmen nyata akan kami
berikan dengan menerima tang-
gung jawab ini agar mahasiswa
dapat melakukan magang yang
lebih baik lagi. Semoga melalui
kerja sama ini mampu meng-
hasilkan banyak manfaat, mampu
menciptakan mindset tentang
entrepreneur dan startup kepada
mahasiswa Udinus,’’ tutupnya.
(Humas Udinus-21) 
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Komitmen untuk meningkatkan angka wirausaha 

di Indonesia juga terus digencarkan 

Universitas Dian Nuswantoro (Udinus).
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Career Center Udinus 
Kembali Gelar Virtual Job Fair

FIK Udinus Jalin Kerja Sama
dengan Impala Network

SM/dok

Tim Universitas Dian
Nuswantoro berhasil juarai
Liga Mahasiswa (Lima) E-
Sport 2021 Mobile Legends
Eastern Region, dan berhasil
melaju ke tingkat nasional,
setelah mengalahkan beberapa
universitas dari eastern region,
baru-baru ini.

Dari dua tim Udinus yang
berlaga, Tim Udinus 1 berhasil
menjadi tim terbaik setelah
memenangkan pertandingan
final dengan skor 2-0. Hasil
tersebut disabet oleh tim yang
berisikan enam mahasiswa
Udinus dari berbagai jurusan.
Dengan diketuai oleh Rizkinur
Syafa’atul Udma (Mizuu),
mahasiswa Program Studi
(Prodi) D-3 Broadcast Udinus.

Sedangkan lima anggota
lainnya yakni Benedictus
Devito (OppaVeee) mahasiswa
Prodi S-1 Desain Komunikasi
Visual Udinus, Bryan Arya
(Zedless.) mahasiswa Prodi S-
1 Bahasa Inggris, Dimas Bayu
mahasiswa Prodi D-4 Film dan
Televisi, serta dua mahasiswa
Prodi S-1 Ilmu Komunikasi
Udinus Evn Endyka (Queen)
dan Evn Endyka (Queen).

Rizkinur Syafa’atul selaku
ketua tim mengaku bangga
dengan prestasi yang telah
dipersembahkan oleh timnya di
tingkat regional. Dalam per-
tandingan final ia mengakui
bahwa timnya telah mem-
berikan performa terbaik. Pada
gim pertama mereka berhasil
menang dengan catatan kill 26
berbanding 20. Sementara di
gim kedua timnya semakin
mendominasi dengan catatan
kill 25 dan hanya berbanding
16.

‘’Prestasi ini kami berikan
sebagai bukti nyata bahwa
Udinus juga mempunyai
pemain mobile legends yang
terbaik. Tentu capaian ini men-
jadi salah satu pendorong bagi
kami juga untuk nanti berlaga
di tingkat nasional,’’ujarnya.

Sementara itu, Benedictus
Devito yang memerankan
leader in-game dari tim Udinus
1, menambahkan bahwa hasil
pertandingan merupakan hasil
dari perjuangan seluruh
anggota tim. Menurutnya
kemenangan tersebut menjadi
sebuah pengalaman berharga
agar ke depannya dapat mem-
bawa nama Udinus di kancah
nasional maupun internasional.

‘’Target kami selanjutnya
bisa membawa pulang juara
‘’LIMA’’ di tingkat Nasional.
Meski begitu kami tetap men-
jaga fokus utama dan membagi
waktu antara latihan dan juga
perkuliahan,Å’’ harap penya-
bet juara Walikota Cup terse-
but.

Dalam pertandingan
mobile legends, setiap tim ter-
diri atas enam anggota. Lima
anggota melakukan pertandin-
gan dan terdapat satu pemain
cadangan. Pertandingan terse-
but dilakukan dengan sistem
best of three (BO 3).

Nantinya Tim Udinus 1 dan
tim Udinus 2 bersama universi-
tas di eastern region lainnya
akan melaju ke babak nasional
dan dipertemukan dengan
western region, pada 23-24
Oktober mendatang

Pada ajang tersebut Tim
Udinus 2 juga berhasil mem-
persembahkan juara yakni
juara tiga. Tim tersebut
beranggotakan tiga maha-
siswa Prodi S-1 Teknik
Informatika Udinus yakni
Moh. Arda Fadli Robby
(Tachiii), Bramasta Ghazy
Assyfani (DARLLL), dan
Wafiq Gandis Danan Joyo
(Tjoy), dua mahasiswa S-1
Manajemen Udinus yakni
Aldhila Zahr Adhana P
(Regannn) dan Bayu Wibowo
(Dzull Need Someone), serta
satu mahasiswa Prodi S-1
Sistem Informasi yakni
Prathama Pramuditya (Splash
T). (Humas Udinus-21)

Mahasiswa Udinus 
Juara 1 di Lima E-Sport

Eastern Region

KABAR SEPEKAN
TAYANG : SABTU

JAM : 19.00 WIB
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I
tulah sebabnya, sungai yang

jernih alami kini banyak dipilih

sebagai tempat melepas penat.

Seperti yang dilakukan sejumlah

pemuda di Dukuh Persen, Kelurahan

Sekaran, Kecamatan Gunungpati Kota

Semarang. Seusai rutinitas, mereka ter-

biasa melepas penat dengan berkumpul

dan nongkrong di Sungai Persen yang

merupakan aliran Kali Garang. Tempat

tersebut kini banyak dikunjungi dan

dikenal sebagai wisata alam  Gubuk

Serut. 

Awalnya para pemuda ini hanya

membuat satu gubuk di tengah sungai.

Gubuk itulah yang digunakan sebagai

‘’markas’’ untuk mereka berkumpul.

Seiring berjalannya waktu, semakin

banyak orang yang berdatangan ke

sungai tersebut. Akhirnya mereka

memutuskan untuk memperbanyak

Gubuk dan mengelolanya.

‘’Awalnya karena pandemi, teman-

teman banyak yang di-PHK. Kita

cukup penat dengan rutinitas saat pan-

demi seperti itu, lalu kita kumpul dan

nongkrong-nongkrong biasa.

Kemudian kita terbesit untuk membuat

gubuk. Setelah itu kita mengunggah

foto-foto di sosial media ternyata

banyak juga yang tertarik dan lama-

kelamaan banyak yang berdatangan,’’

ujar Rocky, pengelola Gubuk Serut,

Minggu (10/10).

Nama Gubuk Serut  diambil dari

dua ikon yang berada di sekitar wisata

ini. Ikon tersebut ialah gubuk dan serut.

Gubuk di sini merupakan bangunan

kecil yang dibuat dengan perpaduan

kayu dan bambu serta diberi atap daun

kelapa. Sedangkan serut merupakan

sebuah pohon  berusia ratusan tahun

yang letaknya tak jauh dari sungai. 

Tempat wisata dirintis awal 2019.

Belakangan, tempat ini ramai didatangi

pengunjung. Letaknya yang tak jauh

dari kampus Unnes, membuat destinasi

ini kerap dikunjungi mahasiswa terse-

but. Tak hanya itu, banyak pula pen-

gunjung dari tempat lain yang ingin

rekreasi di area Gubuk Serut.

Sayang, akses menuju destinasi

wisata ini jauh dari kata nyaman.

Medan jalan cukup curam dan

berkelok. Dibutuhkan nyali dan

kendaraan yang sehat agar bisa sampai

tujuan dengan cepat. Namun segala

rasa penasaran dan mungkin kelelahan

akan terbayar tuntas sesampainya

di tujuan. Pemandangan alam

nan hijau  dengan Hamparan

sungai dengan bebatuan dan

pepohonan yang asri cukup

memanjakan mata.

Arus Deras

Selain dikelilingi

dengan bebatuan dan

pepohonan, sungai ini

juga dialiri dengan arus

yang cukup deras. Jadi

jika ingin bermain air

ataupun mandi, harus

tetap berhati-hati. 

Untuk membantu pengunjung bisa

bersenang-senang dengan aman dan

nyaman di sungai, pengelola Gubuk

Serut ini juga menyediakan ban seba-

gai pelampung. Cukup dengan memba-

yar Rp 5000, ban ini  bisa disewa untuk

bermain di sungai. 

Sedang bagi yang ingin sekedar

bersantai menikmati pemandangan

sekitar sungai, pihak pengelola juga

menyediaan penyewaan tikar. Biaya

sewanya sama seperti sewa ban yaitu

Rp 5000.

Bagaimana cukup murah bukan?

Tak hanya itu, untuk memasuki wisata

alam ini, tidak dikenakan biaya dan

cukup membayar biaya parkirnya saja.

Untuk satu unit motor  biaya parkir

yang dikenakan hanya Rp 3000, sedan-

gkan untuk mobil dikenakan biaya Rp

10.000. 

Uang dari hasil biaya parkir digu-

nakan unuk memperbaiki fasilitas

wisata. Mulai dari pengecoran jalan,

pembuatan kamar mandi, pembutan

warung dan lain sebagainya.

‘’Kita

sudah per-

nah mengajukan

perbaikan jalan ke

pemerintah, tapi prosesnya yang

panjang membuat perbaikan jalan ini

tertunda lama. Oleh karena itu kita

memutuskan  menggunakan uang hasil

parkir untuk memperbaiki jalan. Selain

itu, kita juga menyediakan fasilitas

umum seperti mushlola, kamar mandi,

dan warung-warung kecil. Semua itu

kita bangun dari uang hasil parkir,’’

kata Ricky.

Rocky menjelaskan bahwa wisata

ini adalah wisata musiman.

Keberadaan wisata ini bergantung pada

musim. Hanya dibuka di musim kema-

rau, karena jika musim hujan, jalannya

licin, arusnya sangat deras, dan semua

bangunan hanyut. Jadi pihaknya

menghimbau kepada pengunjung

untuk tidak datang saat musim hujan. 

‘’Kami memang sengaja tidak

membuat fasilitas di sini dengan ban-

gunan permanen, karena ya itu

tadi, saat musim hujan semua

gubuk terseret arus. Jadi keti-

ka musim hujan kami tutup,

saat sudah kemarau kami

kembali berbenah dan

wisata kembali dibu-

ka,’’ imbuhnya.

Meskipun keberadaan wisata ini

hanya pada musim kemarau, namun

wisata ini cukup membantu pereko-

nomian warga sekitar. Dengan adanya

wisata ini, banyak warga yang mem-

peroleh penghasilan dengan berjualan

makanan di sekitar wisata, dan juga

menyewakan sebagian lahannya untuk

tempat parkir.

Ayunia (21), salah satu pengunjung

mengaku datang karena tertarik dengan

foto-foto dan video tentang Gubug

Serut di media sosial. Dia datang

bersama teman-temannya sesama

mahasiswi di salah satu perguruan ting-

gi negeri di Kota Semarang. ‘’Seru sih

di sini. Harus bawa baju ganti agar bisa

main air sepuasnya,’’ katanya.

(Hendra Setiawan-65)

Pesona Alam Gubuk Serut
Air sungai yang mengalir pelan menyajikan nuansa 

kedamaian hati. Apalagi didukung dengan udara yang sejuk

dan hijau pepohonan di sekelilingnya menambah 

rasa nyaman bagi siapapun yang menikmatinya.

BERMAIN AIR : Pengunjung bermain di aliran air di wisata alam Gubuk Serut, Dukuh Persen, 

Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

PINTU MASUK : Pengunjung memasuki pintu masuk wisata alam Gubuk Serut di Dukuh Persen,

Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.PANORAMA :  Panorama di area Gubuk Serut. 

BERFOTO : Pengunjung berfoto 

di wisata alam Gubuk Serut. 

BERTEDUH :  

Pengunjung berteduh 

di gubuk yang ada 

di wisata alam Gubuk Serut.

Foto: Hendra Setiawan
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SELAIN berjibun trofi dan kenangan

manis untuk Barcelona, Lionel Messi juga

meninggalkan bayang-bayang. 

Bayang-bayang itu bisa berupa suatu

citra baik atau bahkan cetak biru (blueprint).

Ini bayang-bayang Messi yang positif kare-

na Si Bocah Ajaib terjelma sebagai

semacam tuah bagi para pemain Barca

generasi sesudahnya. Tanpa kehadirannya

secara fisikal, Messi menjelma dalam ben-

tuk energi positif bagi mereka sehingga

mereka jadi pemain yang tak mudah puas

terhadap suatu prestasi; jadi pesepak bola

yang termotivasi untuk terus berperforma

bagus dan selalu bagus.

Tapi bayang-bayang Messi bisa pula

berupa rumus rumit yang tak mudah diu-

raikan, atau jalan terjal penuh onak duri,

yang tak mudah dilalui. Atau lebih buruk

lagi bila bayang-bayang Messi hanyalah

mimpi buruk. Inilah bayang-bayang yang

akan membebani pemain generasi sesu-

dahnya; bisa bikin frustasi, ujung-

ujungnya pemain yang berada di bawah

bayang-bayangnya tercatat nirprestasi

alias nihil kejayaan.

Tapi sudah galib, orang yang penuh

prestasi, pemain superhebat, pesepak-

bola ajaib, sang legenda, selalu akan

dijadikan ikon, selalu dijadikan parameter

untuk mereka yang datang sesudahnya.

Saya pernah menulis di kolom ini

ihwal ketidakberlakuan rumus like father

like son di dalam sepak bola (termasuk

bidang-bidang profesi lainnya). Saya

mencontohkan Jordi Cruyff yang sebe-

narnya bukan pemain semenjana, bahkan

diakui berkualitas, tetap tak bisa berjaya

ketika dia di Manchester United atau klub

lain yang dia bela. Orang melihatnya

sebagai Johan Cruyff, sang ayah yang

kehebatan dan kelegendaannya tak

dibantah siapapun. Orang mengukur si

anak dalam parameter si orang tua. 

Itu tidak fair. Tapi bukankah itu galib,

khususnya dalam sepak bola? Pada

akhirnya banyak pemain bagus yang

tumbang namanya di tengah karier.

Ungkapan ‘’pemain sepak bola legen-

daris adalah parameter’’ seolah-olah men-

jadi rumus baku bagi para penganalisis,

komentator, atau para penulis kolom bola.

Setiap ada pemain yang bak meteor mele-

sat, terutama pemain muda, maka dia akan

selalu dirujuk-rujukkan kepada pemain

hebat sebelumnya, baik yang sudah

menyandang titel mendiang atau

almarhum, yang sudah purnakarier

maupun yang masih ber-jersey. Gaya

mainnya akan dimirip-miripkan lalu

ekspektasi gempita dibebankan

kepadanya. Kita pernah punya pemain

yang disebut ‘’New Maradona’’ atau

‘’Titisan Maradona’’, atau ‘’Ronaldo Baru’’

(Ini bukan Cristiano Ronaldo melainkan

pemain Brasil Ronaldo Luis Nazario de

Lima yang kondang punya gaya rambut

kuncung). Tak tertutup kemungkinan akan

ada sebutan ‘’Titisan Messi’’. ‘’CR7 Baru’’. 

Itulah yang saya analogikan sebagai

bayang-bayang. Namanya bayang-

bayang, ia tak bisa dipegang alias tak

menentu.

Sering pula pembandingan itu lahir

dari kegandrungan akan statistik, akan

angka-angka di dalam dunia sepak bola.

Bukannya saya menolak statistik sebagai

parameter, tapi menilai hanya dengan

ukuran kuantitatif untuk sesuatu yang

dinamis (performa pemain, performa

klub, itu bersifat dinamis) tak akan

melahirkan pemerian atau gambaran

yang kaffah. Prestasi seorang pemain

yang akhirnya menjadi ikon dan legenda

tak bisa dibandingkan dengan capaian

pemain lain, dan tak bisa dipaksakan

untuk menilai pemain lain.

* * *

KEMBALI ke ihwal Messi, apa yang

telah dia berikan untuk Barcelona tak bisa

dijadikan rumus baku untuk siapapun

pemain Barca sesudah Messi tak lagi ada

di Camp Nou. Sebab, sehebat-hebatnya

kualitas Messi, prestasinya tak bisa hanya

ditentukan oleh kehebatannya semata.

Ada banyak faktor penentu. Contohnya

faktor pelatih dan situasi klub. Kita sudah

membuktikan, di bawah asuhan platih

yang berbeda, performa Messi juga tak

sama. Sudah beberapa candra dia di

PSG, dan dia belum bisa selalu oke, kan?

Karena itu, biarlah Messi menjadi

dirinya sendiri; para pemain setelahnya

bisa mengidolakannya, meneladani pro-

fesionalitasnya, meniru gaya bermainnya,

tapi jangan pernah menilai pemain itu

dengan ukuran Messi. Setiap individu itu

unik, begitu kata ujaran bijak. 

Beberapa waktu ini orang mem-

bicarakan Ansu Fati, pemain Barcelona

yang baru saja merayakan usianya yang

ke-18. Catatan statistik Fati sangat oke.

Tanpa harus bernaung di tim cadangan,

dia langsung ke tim utama ketika usianya

belum genap 17 tahun. Dan bagaikan

Houdini atau David Copperfield, dia

menyihir Camp Nou. Bisik-bisik tentang

‘’Messi Baru’’ muncul ketika sang legen-

da itu ber-adios untuk menerima bien-

vienue supergigantik dari fan PSG di Kota

Cahaya Paris.

Ansu Fati anak Guinea-Bissau,

sebuah negara di Afrika yang tak semua

kita paham di mana letaknya di atas peta.

Keluarganya berimigrasi dan selalu bang-

ga sebagai keluarga Sevilla. Dan pada

akhirnya Fati dinaturalisasi sebagai warga

negara Spanyol dan sejak usia 10 tahun

dia telah berlatih di La Masia, akademi

sepak bola Barcelona.

Kehadirannya di tim utama Barca

meletupkan harapan kejayaan (kembali)

Barcelona. Harapan besar itu sekaligus

bayang-bayang Messi disampirkan

kepadanya seturut jersey nomor 10 dis-

elubungkan kepadanya. Terbebanikah

dia? Boleh jadi iya, dan itu lumrah. Tapi

saya menyukai pernyataannya yang akan

mengikuti jalannya sendiri, dan saya

berharap ucapannya itu jadi kredonya

sebagai pemain yang masih panjang jalan

kariernya.

‘’Bagi saya, ini bukan beban. Tak

seorang pun akan seperti Leo (Messi),

sama seperti tak seorang pun akan seperti

Puyol atau Xavi (Hernandez). Tak seorang

pun akan menyamai apa yang telah

dilakukan Leo. Aku akan mengikuti jalanku

sendiri. Aku belum apa-apa. Kuharap aku

memiliki karier seperti mereka.’’

Untuk pemain semuda itu, ucapannya

tegas dan bijak. Penilaian saya ini pun

harus diuji seturut waktu. Tapi ungkapan

‘’kuikuti jalanku sendiri’’ saya yakin bagus

untuk diikuti. (17)

Kuikuti Jalanku Sendiri

Menjelang enam balapan terakhir di

ajang Formula 1 (F1), Max Vestappen (tim

Red Bull) memimpin klasemen sementara

dengan unggul enam poin di atas Lewis

Hamilton (tim Mercedes). Saya menilai

kans untuk menjadi juara relatif seimbang.

Kejuaraan Dunia F1 2021 tinggal

menyisakan enam putaran. Dari 16 bala-

pan yang sudah digelar, Verstappen tujuh

kali menang berbanding lima raihan

Hamilton.

Kedua rekan setim mereka, Sergio

Perez (Red Bull) dan Valtteri Bottas

(Mercedes), juga sudah memenangi satu

balapan. Lalu, bagaimana persaingan

antara Max dan Lewis nanti?

Enam race tersisa akan dimulai pada

Grand Prix (GP) Amerika di di Circuit of

The Americas (COTA) di Austin, Texas,

Senin (25/10/2021) WIB. Setelah itu

menyusul GP Meksiko (8/11/2021) WIB,

GP Brasil (15/11/2021) WIB, GP Qatar

(21/11/2021), GPArab Saudi (5/12/2021),

dan GPAbu Dhabi (12/12/2021).

Duel Verstappen kontra Hamilton

dalam perburuan poin akan bermula di

Sirkuit Austin yang dikenal sulit karena

bergelombang. Lewis sudah lima kali

menang di Austin.

Dari fakta tersebut, juara dunia F1

tujuh kali asal Inggris itu pantas menjadi

favorit. Namun, musim ini Max semakin

matang sejak sesi kualifikasi hingga bala-

pan.

Ambisi Hentikan Dominasi

Peluang Verstappen untuk meraih hasil

terbaik lebih terbuka pada GP Meksiko

dan Brasil. Sementara dalam tiga race ter-

akhir, kans kedua pembalap teratas itu

boleh dibilang seimbang.

Musim ini Red Bull sangat berambisi

menghentikan dominasi Mercedes.

Pabrikan dari Jerman itu sulit dikalahkan

sejak era hybrid pada 2014.

Upaya tim asal Austria ini menun-

jukkan titik terang pada musim 2021.

Verstappen mampu mengimbangi

kecepatan mobil milik Hamilton.

Pembalap berkebangsaan Belanda itu

berani tampil agresif di lintasan. Dia pun

tak lagi takut menghadapi Lewis dalam

duel satu lawan satu di trek.

Bos Red Bull Christian Horner pantas

diberi pujian untuk kemajuan pesat tim-

nya. Dia berhasil membangun mobil

RB16B yang terbukti cepat dan kuat

sejauh ini.

Berkat RB16B yang mantap,

Mercedes mendapatkan lawan yang

benar-benar sepadan. Horner tentu ingin

membuat happy ending dengan memenan-

gi gelar juara dunia pembalap dan

kontsruktor. (Alwin Basri, pengamat

Formula 1-17)

Peluang Seimbang
antara Verstappen

dan Hamilton

G
acoan anyar Don Carlo
adalah Vinicius Junior.
Pemain sayap 21 tahun itu

sudah mengemas dua gol dan dua asis
dari tiga laga di Liga Champions.

Total golnya di seluruh kompetisi
pada awal musim 2021-2022 adalah
tujuh gol dari 11 pertandingan. Di
bawah polesan Don Carlo, dia menja-
di andalan baru Los Blancos.

‘’Vinicius masih muda dan harus
banyak belajar,’’tutur Ancelotti seper-
ti dilansir dari situs resmi UEFA.

‘’Dia menuntaskan laga dengan
baik dan secara keseluruhan tampil
bagus pula,’’ imbuh pelatih asal Italia
ini.

Vini, sapaan akrab Vinicius,
sedang bersinar terang. Gol-golnya
mengalir deras buat Si Putih.

Pujian datang dari pemain paling
senior Madrid yang dulu pernah
merendahkannya, Karim Benzema.
Seiring dengan berjalannya waktu,
Benzema secara sportif menyanjung
kontribusi winger muda Brasil itu.

Vini menghasilkan tujuh gol dari
11 partai di seluruh kompetisi. Itu
merupakan catatan terbaiknya sejak
berseragam Los Merengues pada
2018.

‘’Vinicius terus belajar dan beker-

ja keras untuk berkembang. Dia masih
muda, tapi layak untuk bermain seba-
gai starter,’’ungkap Benzema.

Karim menyebut Vini sebagai
pemain luar biasa yang mau bekerja
keras untuk membantu tim. Mantan
striker Lyon itu berharap dia bisa men-
jaga performanya saat ini hingga akhir
musim.

Senjata utama Vini di atas lapang-
an adalah kelincahan, etos kerja, dan
kemampuan giringan bolanya yang di
atas rata-rata. Ronaldinho, mantan
pemain top Brasil, meyakini
yuniornya ini bakal menjadi salah satu
yang terbaik di dunia.
Pendribel yang Terampil

Ketika Madrid memukul Shakhtar
Donetsk 5-0 pada laga kelima Liga
Champions Grup D, Vini menggila
dengan goyangannya. Dia menjadi
bintang kemenangan klubnya.

Pemain yang memulai karier
yuniornya bersama Flamengo itu
membuat dua gol dan satu asis. Dia
membuktikan kepantasannya seba-
gai starter sekaligus menyisihkan
Eden Hazard.

Caranya mencetak gol ke
gawang Shakhtar juga penuh gaya.
Vini menerima bola dari Benzema,
dia lantas bergoyang melewati total

empat bek lawan, dan menuntaskan-
nya dengan tembakan kaki kiri.

Don Carlo yakin masa depan
anak muda ini akan cerah di Santiago
Bernabeu. Namun, entrenador
berpengalaman itu meminta semua
pihak untuk bersabar.

Si Putih memang membutuhkan
suksesor Cristiano Ronaldo yang
dikenal sebagai mesin gol. Saat
memperkuat Madrid, CR7 tampil
dalam 438 pertandingan dengan
torehan 450 gol dan 132 asis.

Selain punya bakat alam, Vini
juga serbabisa di lini depan. Di
samping sayap kiri, dia juga fasih
bermain selaku penyerang tengah.

‘’Saya selalu ingin membantu
tim selama saya mengenakan ser-
agam ini. Anda harus tenang dan
fokus untuk mencapai apa yang
pelatih ingin kami lakukan,’’ ujar
Vini mengenai caranya untuk terus
berkembang.

Saat ini Vini disebut-sebut seba-
gai penggiring bola terbaik di LaLiga
(Liga Primer Spanyol).
Kemampuannya dalam menggocek
si kulit bundar dinilai paling oke
sekaligus berada di depan Frenkie de
Jong (Barcelona), Eden Hazard
(Real Madrid), Luka Modric (Real
Madrid), dan Papu Gomez (Sevilla).

Kemampuan menggiring bola
dan kecepatan Vini sekarang
disamakan dengan seniornya,
Neymar Junior. Sejak kedatangan
Don Carlo, performa impresifnya

semakin kentara.
Di LaLiga, pemain dengan

kemampuan menggocek bola di atas
rata-rata akan menjadi sorotan penon-
ton karena dianggap paling
menghibur. Menggiring bola adalah
kombinasi dari banyak keterampilan.

Untuk menjadi pendribel bola
yang mematikan, seorang pemain
harus memiliki kaki yang cepat,
punya kecepatan berlari, kelincahan,
dan refleks. Semua unsur itu sudah
dikantongi Vini. (Edi Indarto-17)

GACOAN BARU ANCELOTTI
PELAN tapi pasti Real Madrid telah melupakan

Cristiano Ronaldo. Carlo Ancelotti, pelatih El Real,

bahkan sudah menemukan gacoan baru.

Vinicius Junior SM/dok



MINGGU, 24 OKTOBER 2021

Good Morning Everyone

Meramu Kisah dalam ”Lusi”

R
angkaian kisah hidup di atas
bukanlah sebuah cerita sekerli-
pan mata dan melintas cepat

dalam pikiran saja. 
Tetapi cerita-cerita itu telah malih

rupa guratan kisah yang mendekap
dalam sanubari hati para personel Good
Morning Everyone. Sekumpulan anak
muda dari Semarang berawak Ichsan
(vokal), Daniel (gitar), Yuli (gitar), Dhani
(bass), dan Erwin (Kibor). 

Tak heran sekelompok pemusik muda
berbakat ini membentangkannya dalam
komposisi harmoni musikal yang indah

dalam debut EPmereka berjudul ”Lusi”. 
”Sebagaimana rasionak yang berarti

masuk akal dan irasional berarti tidak masuk
akal, maka kami artikan 'Lusi' sebagai nyata.
Karena 'Ilusi' berarti tidak nyata,” kata motor
Good Morning Everyone, Ichsan secara dar-
ing di Jakarta, baru-baru ini.

Keempat track dalam EP ini
bertemakan perpisahan, penyesalan,
pengharapan, dan kemantapan hati. 

”Keempat hal ini benar-benar nyata
ada di kehidupan kita. Dan Keempat hal
ini kami gambarkan menjadi sosok yang
bernama Lusi. Semua orang pasti pernah

'bertemu' dengan LUSI,” ungkap sang
frontman. 

Dalam album EPdebut yang bernaung
di bawah label Sony Music Entertainment
Indonesia, band asli Kota Lunpia ini mem-
bagikan sejumlah kisah-kisah menarik
dibalik empat song list pilihan. 

Ada lagu yang dibubuhi dengan
judul ”Perhatikan Sejenak”, di mana lagu
ini menceritakan tentang kemantapan
hati seseorang yang telah memutuskan
untuk tak lagi acuh dan tak akan mele-
watkan sesuatu hal atau seseorang yang
berharga untuknya dan berusaha keras
untuk mendapatkannya. 

Kemudian mereka menyusun seke-
lumit cerita perpisahan dalam judul lagu
”Sampai Berjumpa Lagi”.
Tak Selalu Menyakitkan

Good Morning Everyone melihat
bahwa perpisahan tak selalu menyakit-
kan atau menjadi akhir dari sebuah
hubungan. Namun akan ada ada perte-
muan lagi di waktu, ruang, dan kesem-
patan yang lain. Lalu muncul pula lagu

berjudul ”Bukan Denganmu”. Di mana
lagu ini bercerita tentang penyesalan
seseorang yang telanjur memilih jalan
yang sebenarnya bukan yang diinginkan.
Seandainya bisa kembali ke masa dulu,
ia akan memilih jalan lain yang diingin-
kan. Dan tentu saja nomor indah dibalik
lagu berjudul ”Aku Untukmu”. 

”Lagu ini bercerita tentang seseorang
yang berharap bisa kembali bersama
dengan orang yang dia inginkan, sayangi
atau cintai. Dan sebisa mungkin berusa-
ha untuk tak melepasnya lagi,” papar
Daniel, gitaris Good Morning Everyone. 

Empat track ini mereka rajut dengan
menghadirkan intro yang naratif berjudul
”Lusi” dan outro berjudul ”Ikhtisar” yang
impresif. Bukan tanpa alasan, melainkan
mereka ingin memberikan benang merah
dan cerita yang sempurna layaknya dalam
sebuah diary yang tertulis rapi. 

Lalu, berapa lama anak-anak
Semarang ini menyusun diary lagunya?
”Kami menyusun proyek musikal ini
dikerjakan kurang lebih dua bulan.

Dengan disisipkan beberapa kali work-
shop yang bertujuan tentu saja ingin
menciptakan karya yang berbeda dari ril-
isan-rilisan sebelumnya,” ujar Yuli.

Dalam album EPdengan kadar nuansa
pop yang maksimal, pelantun lagu ”Sela-
mat Pagi” ini melibatkan Muhammad
Luthfi Adianto (cosmicburp) dan Irfan Abdi
sebagai produser untuk menggawangi
musik yang mereka rangkai tersebut. Dan
sudah barang tentu, mereka tak sabar untuk
memperdengarkannya kepada penikmat
musik di seluruh penjuru Nusantara
sesegera mungkin. 

”Kami berharap EP 'Lusi' ini bisa
menjadi soundtrack kehidupan teman-
teman pendengar sekalian, menemani
setiap penggalan kisah di kehidupan-
nya,” kata Dhani. 

Erwin berharap EP Good Morning
Everyone dikenal oleh para penikmat
musik di mana pun berada, khususnya di
Indonesia. ”Tentu saja kami berharap
semoga rilisan ini menjadi rilisan terbaik
di tahun ini,” tandas Erwin. (49)

Dalam hidup manusia selalu ada terselipkan cerita tentang

kemantapan hati untuk sebuah pilihan yang ditakdirkan. Kemudian

secara tetiba, muncul cerita perpisahan yang tak diharapkan.

Lantas ada juga cerita mengenai penyesalan yang datang

belakangan. Hingga terkadang datang kisah harapan yang selalu

diciptakan untuk asa yang lebih baik di kemudian hari. 

Foto-foto : dok. Sony Music Entertainment Indonesia

Oleh :

Benny Benke



Februari 1997

Aspal jalanan. Aku pada barisan paling depan memimpin ratusan

mahasiswa menuju Gedung DPRD di kawasan Malioboro Jogja. Tiba di

perempatan Jalan Sudirman, aparat mengadang. Tiada kesepakatan.

Dorong-mendorong, kacau tercipta. Lalu pentungan menghantam. 

Kawan-kawan kocar-kacir. Aku terhuyung-huyung kena hantaman

pentungan. Sebelum sepatu lars mendarat ke perutku, aku membalikkan

tubuh. Berlari kencang, berkejaran dengan aparat. Tersua jalan kampung.

Aku berlari ke arah kiri. Sembilan puluh meter berlari, ada pintu halaman

terbuka. Aku menghambur. Belum sempat aku ketok pintu, sudah

dibukakan. Perempuan setengah baya.

”Masuk,”katanya. Aku menerobos masuk rumah. ”Copot bajumu!”

dia menyuruhku.

”Apa?!” aku tak paham dengan perkataannya.

”Cepat, jangan banyak pertanyaan!” dia menghardik.

Aku copot baju. Dia segera memeluk diriku.

”Bedebah kau!” pintu dibuka. Senapan mengarah ke dalam rumah.

”Oh” dia yang sedang memeluk diriku, membalikkan wajah.

Menatap aparat.

”Maaf maaf.” suara aparat berubah lembut. Menutup pintu

pelan. ”Bukan dia!” Suara sepatu lars meninggalkan halaman

rumah.

Dia melepas pelukannya. ”Kau, Dimas ya?” 

”Ya,” kupakai bajuku. Kuatur napasku.

”Aku sering melihat kamu berorasi pada demo-demo

di kampus. Kau, pemberani, Dimas.” Dia membuka

lemari es, mengambil sebotol cola dan memberikan

padaku.

Kemudian aku ketahui, dia dosen

fakultas hukum kampus swasta. Bernama

Anggun Darmastuti. Aku panggil ”Bu

Anggun”, karena umur terpaut jauh. Aku

dua puluh satu tahun, dia tiga puluh dela-

pan tahun. 

Jumat sore, empat  hari sete-

lah peristiwa itu, aku ke rumah Bu

Anggun. 

”Dimas!” dia terkejut

mendapati aku ada di

depan pintu rumahnya.

”Pulang kuliah,

ingin mampir ke sini, Bu

Anggun,” kataku.

Berhadapan di

ruang tamu. Secangkir kopi

panas. Sore yang guyub dengan aneka

cerita. Kulihat jari manisnya, kosong

tiada cincin. Bu Anggun selaras dengan

wajahnya, terlampau anggun untuk tetap hidup

melajang sampai usia tiga puluh delapan tahun.

Mengapa? 

Bertamu perdana ini ternyata berbuntut pan-

jang. Ada dorongan dalam emosiku untuk berkunjung kem-

bali ke rumah Bu Anggun. Segendang sepenarian, Bu Anggun membuka

diri. Bahkan aku diberi kemewahan memakai ruang kerjanya. Aneka pam-

flet menentang penguasa, aku bikin dari ruang kerja Bu Anggun. 

Selasa malam, keenam kali aku berkunjung ke rumah Bu

Anggun. Pamflet selesai aku cetak. Jam menunjuk sembilan malam. Tiba-

tiba hujan deras mengguyur.

”Menginap saja di sini, Dimas. Sofa itu cukup untuk merebahkan

tubuhmu,” Bu Anggun menawarkan. Aku setujui. Setelah seharian

memimpin diskusi bawah tanah, tubuh memang perlu beristirahat.

Tidurlah aku di sofa depan. 

Lewat tengah malam. Setengah sadar, aku merasakan tubuhku

ada yang memeluk. Kutatap wajah anggun berada tepat di depan wajahku.

Bu Anggun! Ah! Yang terjadi biarlah terjadi.

”Cah Bagus,” katanya kepadaku ketika pagi hari aku pamit. Lalu, kosa

kata berubah sejak itu. Bu Anggun memanggilku ”Cah Bagus”. Aku pang-

gil dia, Mbak Anggun.

Garis edarku yang sebelumnya ruang kuliah dan tempat demon-

strasi, bertambah satu, rumah Mbak Anggun. Kami berpelukan, terus

berpelukan. Ada sensasi. Tercipta fantasi.

Kamis sore. Selesai memimpin diskusi bawah tanah, aku

meluncur ke rumah Mbak Anggun. Aku ketuk pintu. Bukan Mbak Anggun

dihadapanku, namun wanita tua enam-puluhan tahun.

”Mas Dimas?” tanyanya. Aku mengangguk.

”Bibi dititipi pesan. Bu Anggun ke Eropa. Melanjutkan kuliah.”

”Kuliah? Ke Eropa?!” aku nyaris tak percaya. Tiada selentingan, tanpa

pamit. Tiba-tiba Mbak Anggun pergi nun jauh ke Eropa. Bibi tidak tahu

Eropa sebelah mana. Aku telusuri ke fakultas hukum tempat dia mengajar.

Sama, tiada kejelasan kabar. Hanya sepenggal berita, Mbak Anggun

mengambil program doktor hukum di Eropa. Hubunganku dengan Mbak

Anggun, kelar. Selesai, tiada lebih dari tiga bulan.

Juni 2010

Pengalaman sebagai aktivis mahasiswa, perusahaan pertambangan

multinasional, merekrutku seba-

gai external relations

m a n a g e r .

T u g a s k u

bernegosiasi

dengan pen-

duduk lokal

untuk membu-

ka pertambangan baru.

Kali ini konsesi wilayah

pertambangan harus dise-

lesaikan di meja pengadilan. 

Riuh rendah penduduk lokal men-

datangi kantor pengadilan. Jika dulu saat mahasiswa aku memimpin mere-

ka, hari ini berbalik. Aku lawan mereka. Aneka kajian dari berbagai pakar

yang tentu perlu uang untuk menghasilkan kajian itu, ada dalam tasku.

Sidang pengadilan berlangsung panas. Aku dengan berbagai data.

Melawan kearifan lokal. Perdebatan yang menguras tenaga, dihentikan

untuk rihat minum kopi. Setengah jam kemudian sidang berlanjut. Sidang

mendengarkan saksi ahli yang mewakili penduduk lokal.

Aku duduk kembali di ruang sidang. Diundang saksi ahli. Nama saksi

ahli disebut. Aku terperanjat. Bangkit dari kursi. Melihat saksi ahli mema-

suki ruang sidang. Seketika kecerdasanku runtuh. Keberanianku roboh.

Dia sang saksi ahli, Anggun Darmastuti.

Sidang yang sebelumnya penuh dinamika tuntas terlalu awal. Aku

tiada daya berargumen. Apalagi ketika saksi ahli itu menatapku lekat.

Penuh amarah. ”Apa yang kamu bela, Cah Bagus?!”   

Bu Anggun, tiga belas tahun lalu menyelamatkan aku dari

kejaran aparat. Mbak Anggun, memberi sensasi yang tidak bisa aku dap-

atkan dari siapapun. Menuntaskan sidang dengan paripurna. Kucari dia

setelah sidang berakhir. Hanya bayang-bayang kujumpai. Mbak Anggun,

seperti dulu, hilang tanpa jejak. 

Aku sendiri tak berbilang hari mengundurkan diri dari perusahaan

tambang multinasional. Kembali ke Yogya. Menekuni penulisan dan

penerbitan.

Oktober 2019

Frankfurt Book Fair memberi panggung padaku untuk membacakan

puisi dari buku karyaku. Bersama dengan perangkai puisi dari tujuh negara,

kami bergantian membacakan puisi. Pembacaan puisi tuntas. Aku beranjak

meninggalkan panggung. Baru beberapa langkah, terdengar suara lirih

namun menghantam gendang telingaku, ”Cah Bagus” 

Aku membalikkan badan. Dalam keremangan cahaya malam, kulihat

sesosok wajah anggun di usia tuanya. Segera aku menghambur ke arahnya.

Kupeluk erat tubuhnya. 

”Apartemenku hanya sepelemparan batu dari sini. Sudah aku siapkan

kopi hangat untukmu,” ajak Mbak Anggun. 

Menelusuri Den Haagen Street, kami menuju apartemen Mbak

Anggun. Musim gugur di Frankfurt, menyisakan udara dingin.

Tubuhku menempel pada tubuh Mbak Anggun. Hangat adanya.

Sepanjang jalan Mbak Anggun bercerita. Setelah menyele-

saikan doktor hukum, ia bekerja di kantor yang menyebabkan

tinggal di berbagai negara. Antara Juli 2009 sampai Agustus

2010 berkarya di Indonesia.  Sejak September 2010,

Mbak Anggun tinggal di Jerman. 

Dua puluh menit berjalan kami tiba di

Citadines Apartemen, tempat dimana Mbak

Anggun tinggal.  ”Puisimu menarik. Kau

sekarang jadi sastrawan, Cah Bagus,”

Mbak Anggun menuang kopi. 

”Baru belajar jadi sastrawan,

Mbak,” aku raih cangkir kopi.

”Maaf, dulu aku merusak

masa depanmu,” ucap Mbak

Anggun tanpa menatap

wajahku. Mengingatkan

pada persidangan konsesi

pertambangan. 

Aku yang kemudi-

an memandang lekat wajahnya.

Pada usia enam puluh, Mbak

Anggun tetap saja anggun.

”Panggilanku memang

menulis dan mengelola

penerbitan. Bukan diperusa-

haan.” 

Aku bangkit,

mendekat ke arahnya. Kami sal-

ing bersitatap. Naluri purbaku tiba-

tiba muncul kembali. Sensasi dan

fantasi yang hanya aku dapat dari Mbak

Anggun. Kucium pipinya. Lalu berpindah melumat habis bibirnya. Tidak

lebih dari tiga menit. Kulepaskan lumatanku.

”Malam sudah terlalu jauh, Mbak. Besok pagi aku mengisi diskusi

sastra di Goethe University. Aku harus mempersiapkan sebaik-baiknya.

Terimakasih untuk perjumpaan indah ini,” kutatap wajah Mbak Anggun

terakhir kali. 

Tiada lagi berucap, aku membuka pintu apartemen. Melangkahkan

kaki menuju Grand Tower, tempat aku menginap. Dua ratus meter berjalan,

aku kais telepon genggam. Di Frankfurt sudah jauh malam. Di Yogya pagi

merekah. 

”Dita”kulihat dari layar telepon anak semata wayangku. ”Sarapan apa

pagi ini?”   ”Nasi goreng.” Memakai baju SMP, Dita meraih tas sekolah.

Berlari kecil keluar rumah. Menuju mobil dan telepon pintar Dita diberikan

kepada seorang wanita ayu. 

”Berangkat dulu, agak kesiangan nih. Takut kalau Dita terlambat,”

wanita ayu berkata pendek.

”Dah” tanganku melambai pada wanita ayu. Nama wanita ayu itu,

Agni. Artinya, kobaran api penyemangat. Agni, istriku. (37)

-AM Lilik Agung, trainer dan konsultan SDM. Menulis belasan buku

bisnis dan kepemimpinan. Menulis empat buku fiksi. Kumpulan cerpen

terbarunya, Manusia Urban (Elexmedia, 2021).
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Merindumu  

Di hening malam sunyi senyap
suara firmanmu melintas pelan 
menuntunku beranjak dari derai angin
dingin 
menusuk tulang 
untuk bertemu denganmu 
dalam kesunyian malam kudusmu

Hening sunyi masih terasa Shubuh itu
sebening wajahmu yang suci
tersungging senyum kasihmu
menunggu kilatan cahaya Dhuha
sambil merenungkan sejumput mimpi
indah
yang mendedah basah
tanpa kata 
hanya pasrah pada sejarah.

Dengan mata sendu 
dan sesal mengiris luka 
kedua tanganku menengadah 
dalam lintasan waktu 
yang terus berlalu.

Cairo, 7 Maret 2020

Secawan Anggur
Merah 

Saat kurajut harap 
untuk bisa membuatmu 
berpaling dari kesibukanmu
dan menemaniku mengurai waktu

Aku membaca pada dinding sakral-
mu.
Akan kusebut kau kekasih labuhan
hati
Tempat segala tuah dipulangkan

Aku tahu bila selama ini
Bersamamu adalah mimpi yang tak
terwujud
Bersamamu adalah harapan 
yang selalu kupintal dalam doaku

Bersamamu adalah secawan anggur
merah
Yang terlarang untuk kita reguk 

Meski aromanya membakar hasrat

kita.

Cairo, 19 Februari 2020

Bermakna 
di Usia Senja

Usia boleh saja tua 
siapa saja tidak mengapa 
Itu sebuah niscaya
aku punya semangat muda 

Usia memang telah senja
Semangat masih tetap menyala 
Tubuh sudah kurang bertenaga 
aku tetap rutin berolah raga
Badan sudah mulai renta
aku berusaha tetap berguna
Kulit sudah mulai keriput
langkahku tak seperti siput 

Pangkat tak lagi berperingkat 
aku ingin tetap terhormat 
Kini memang tak lagi menjabat
aku tetap menjaga martabat
Tenaga sudah tak sekuat kuda
aku ingin tetap punya daya
Jasmani tak lagi sekuat baja
aku tetap senang bekerja

Hidup memang tak sendiri
aku berusaha selalu mandiri
Kini memang tak lagi berdasi
hidupku tetap berfungsi 
Fisik sudah tak sebening kaca
aku tetap senang membaca
Ayat qauliah dan kauniah
kujadikan kaca brenggala
Mata memang tak lagi sebening
embun

aku berusaha tidak pikun

Sekarang sudah tak lagi mengejar
harta
aku lebih senang berwisata
Perjalanan jauh sering kutempuh
aku tak pernah mengeluh

Raga memang tak lagi perkasa 
aku selalu rajin berdoa
Rambut telah mulai beruban
beribadah tak pernah enggan.

Cairo, 17 Februari 2020

* * * * *

J  A kid  Lampacak

Di Bawah Bayang-
Bayang Daun

sejak daun-daun berlambai
memilih cara lain untuk bertakzim
pada luka-luka di tubuh angin
aku belajar baik menerima dingin
supaya rindu berdesir hening.

barangkali benar udara tak sanggup
menerima kedatangan redup
di tengah taman yang tak lebih besar
dari luas bayang-bayang.

segera kuberpaling dari teduh pohon-
pohon

menghapus jejak-jejak dalam renung
ketika kata-kata tak mampu lagi jadi
mantra
ketika doa-doa jauh dari binaan
kita lebih mengenal sedih daun-daun
di musim kemarau yang hampir gugur.

Lubtara,2020

Mengenangmu lewat
Jendela Kamar

serupa rintik hujan di luar jendela
kau telah sempurna 
mengantarkan purnama bulan ketiga
saat mataku mulai membeku
tak tahan melawan lentik kilaunya.

di luar jendela daun-daun menge-
nangmu
ada yang memang setia menjadi
teman
ada yang memang suka dipeluk hujan
hingga mengenal indah liuk-lekuk sun-
gai
di akhir malam yang hampir selesai.

setelah purnama sampai
di ujung cinta para penyair
tiada yang kau ingin, 
kecuali menjelma angin
yang berdiam di dalam selimut
saat kantuk menerobos mimpiku
diam-diam memeluk rindu.
Lubtara,2020

Jejak  Hujan Oktober

selembut langkah kuda di padang
pasir
senasib cinta kita dalam puisi ini
aku rela megulang luka pertama
demi merangkai kembali daun hijau
di matamu yang terpejam.
Lubtara,2020

Dalam Sakitmu

biarkan aku menjadi luka terakhir
yang selamanya membenci harapan
sebab hanya keinginan 
yang mampu bertahan
dalam gelap rimbun kehidupan.
Lubtara,2020

* * * * *

Profesor Ali Imron Ma’ruf, Guru
Besar pada Program Studi Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia , Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah (UMS) 

J Akid Lampacak, Mahasiswa
Jurusan Teknolagi Informasi IST
Annuqayah, Guluk-Guluk Sumenep,
Madura, ini sekarang aktif membina
Komunitas Lesehan Sastra Ponpes
Annuqayah,  Ketua Komunitas Laskar
Pena, dan pengamat literasi di
Sanggar Becak Sumenep.

Ali Imron Al-Ma’ruf

CAH BAGUS
Cerpen AM Lilik Agung

Publikasikan karya terbaik Anda (puisi atau cerpen) di

Suara Merdeka. Naskah dikirim ke email sastra-

suaramerdeka@gmail.com. Jangan lupa sertakan

nomer ponsel Anda. Panjang naskah sekitar 7.000

karakter. Ditunggu. Terima kasih. (Redaksi)



MINGGU, 24 OKTOBER 2021

S
EMARANG - Bunyi rente-
tan tembakan senapan, yang
sesekali ditimpali dentuman

meriam, yang berlangsung selama
tiga menit memecah keheningan
sekitar Tugu Muda Semarang,
semalam. Bunyi tembakan itu diirin-
gi pula oleh sirene yang menyibak
kesejukan malam bulan purnama
Kota Semarang, yang seharian
sebelumnya dibakar terik mentari.

Dalam suasana seperti itu lampu
di sekitar Tugu Muda padam total,

menambah lingkungan sekitarnya
senyap. Sementara itu, langit malam
bertabur bintang dengan sinar bulan
purnama menggantang di atas pucuk
menara gedung Lawang Sewu, yang
terletak di muka Gedung Museum
Perjuangan Mandala Bhakti.

Malam itu, peringatan heroik
tengah berlangsung, yang praktis
menjadikan Tugu Muda sebagai
”ajang pertempuran”.

Itulah puncak acara detik-detik
”Pertempuran Lima Hari di
Semarang”, dengan pembina upa-

cara Gubernur Jawa Tengah HM
Ismail dan Komandan Upacara
Mayor Pol Drs ST Guhansah
(Dansat Brimob Polda Jateng/DIY).

Pada waktu lampu padam,
puisi ”Kumara Tugu Muda” karya
Kasi Kebudayaan Depdikbud
Kodia Semarang, Iman Prakosa,
diiringi musik ”Gugur Bunga”.

Puisi heroik itu dibacakan Retno
Herawati, mahasiswi Akademi Penata
Ronsen (Apro) Depkes RI Semarang.
Pembacaan sajak perjuangan itu dit-
erangi dua obor yang dipegang dua
pemuda berseragam putih.

Bersamaan itu, bulan purnama
di angkasa bersembunyi di balik
awan, sinarnya redup seolah ikut
merasakan suasana yang terluka
dalam puisi di atas. Danóbegitu usai
pembacaan sajak, sang ”putri
malam” pun kembali menampakkan
diri, menyinari bumi Semarang.
Pahlawan Pembangunan

Gubernur Jateng HM Ismail
dalam sambutannya mengatakan,
peristiwa ”Pertempuran Lima Hari
di Semarang” 14-18 Oktober 1945

yang diperingati itu merupakan fakta
sejarah heroik yang menunjukkan
sikap patriotisme rakyat Semarang
dan daerah sekitarnya, dalam mem-
pertahan kemerdekaan.

”Untuk itulah sebagai generasi
penerus, kita hendaknya mampu
menyerap dan menghayati nilai-nilai
yang terkandung dalam peristiwa
pertempuran tersebut,” katanya.

”Nilai-nilai patriotisme dapat
kita jadikan sebagai sumber inovasi
dan pendorong semangat dalam
mengisi kemerdekaan,” tambahnya.

Dulu, katanya lagi, para pejuang
mempertahankan kemerdekaan
dengan bersimbah darah. Sekarang,
generasi penerus dalam alam pem-
bangunan ini harus pula berjuang
memeras keringat demi masa depan
yang lebih baik.

”Kita masih terus membutuhkan
banyak pahlawan pembangunan.
Karena itu tradisi peringatan pertem-
puran hendaknya benar-benar
bermakna bagi generasi sekarang
dalam membangun masa depan,”
pinta Ismail.

Bunyi Tembakan Tandai Peringatan Pertempuran Lima Hari di Semarang

Bagi warga Semarang, kejadian TKR dan warga

mengangkat senjata pada pertempuran selama lima

hari melawan pasukan Kidobutai dan batalyon

Jepang lain yang kebetulan singgah di Semarang

mempunyai arti sendiri. Beberapa waktu lalu Wali Kota

Semarang dalam upacara peringatan pertempuran

lima hari menekankan semangat perjuangan tak boleh

padam. Berikut ini suasana upacara peringatan pada

32 tahun lalu yang dipimpin oleh Gubernur Jawa

Tengah.(Pusdok SM-21)  

SUARA MERDEKA, Minggu 15 Oktober 1989

S
ederet makanan lezat dan minu-
man nikmat tersebut tersaji di
Resto Joglo yang terletak tak jauh

dari gerbang masuk kota Wonosobo.
Sesuai namanya, Resto Joglo menempati

bangunan berbentuk joglo yang luas dengan
pemandangan alam pegunungan asri di seki-

tarnya. Ditunjang udara sejuk yang kadang
disertai gerimis hujan semakin menambah
suasana makan terasa lebih berselera.

Tak kurang ratusan menu yang terdiri
dari makanan dan minuman yang dis-
ajikan.  Namun diantara deretan menu
yang ada, tiga menu favorit yang kerap

dipesan pelanggan adalah gurame bakar,
ayam goreng dan garang asem. 

Umumnya olahan Jawa, citarasa
gurih, manis, asin dan pedas diracik den-
gan seimbang dengan banyak menggu-
nakan bumbu rempah dan bahan-bahan
alami dan segar. Begitupun saat proses
pengolahan juga dilakukan dengan cara
tradisional seperti ayam yang diungkep
memakai kayu bakar dalam waktu relatif
lama maupun membakar ikan gurame
dengan bara dari kayu arang. Hal itu demi
terciptanya citarasa olahan yang lezat
dengan aroma yang menggugah selera.

”Setiap kali ada tugas ke Wonosobo
saya mampir ke Resto Joglo dan memesan

gurame bakar. Manisnya mantap dan
bumbu meresap hingga ke dalam,” kata
Mukardani yang mengaku sedang dalam
perjalanan bisnis dari Jogya menuju
Purbalingga. 

Lain lagi yang dikatakan Asep, pelanggan
asal Jakarta. Pengusaha bidang elektronik ini
mengaku sering mampir ke resto ini baik saat
makan siang maupun malam. Menu yang
menjadi kegemarannya adalah ayam goreng.
Menurutnya, selain ayamnya empuk, citarasa
gurih asin dari ayam gorengnya sangat pas.
”Racikan bumbu ayam gorengnya pas.
Sambalnya juga mantap,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Mahfud,
pelanggan asal Demak yang datang

bersama dua temannya. Dia mengatakan
gemar menyantap sup iga goreng dan
garang asem ayam. Sementara Tinung,
pengunjung asal Semarang justru
menyukai buntil lumbu. 

Menjelaskan tentang ragam menu Jawa
yang tersaji di Resto Joglo, Taufan selaku
pemilik menjelaskan, sejak awal pihaknya
memiliki komitmen untuk menjaga konsis-
tensi rasa dari setiap menu yang disediakan.
Untuk itu baik bahan, bumbu dan cara pen-
golahan tetap mengikuti resep  seperti yang
diajarkan oleh orang tuanya yang asli Jogya.
”Citarasa khas Jawa, khususnya Jogya, tetap
dijaga sesuai resep asli,” tandasnya.
(Valentina Esti- 65)

Jika Anda penggemar masakan Jawa  dan kebetulan

melintas di Jalan Raya Parakan-Wonosobo bisa  mencicipi

buntil talas, gurame bakar, garang asem ayam, ayam goreng

lengkap dengan lalapan sekaligus minuman hangat seperti

wedang uwuh, wedang jahe, bandrek dan wedang seroja.

Citarasa Lezat Masakan Khas Jawa

SM/Dok

Buntil Daun Lumbu

SM/Dok

Wedang Seroja

SM/Dok

Garang Asem Ayam
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P ernikahan impian pasti menjadi
momen yang sangat spesial. Para
wanita pasti ingin terlihat cantik dan

memukau dalam balutan busana yang tepat
di hari penting tersebut. Simak beberapa tips

untuk memilih gaun pengantin serta tren
apakah yang akan dan sedang happening di
pengujung 2021 menurut Angela Chung dari
Prive Boutique Semarang. Angela Chung
adalah desainer gaun pengantin dan gaun

malam yang sudah berkarya
sejak 2011 di Semarang. Ia
memiliki ciri khas desain gaun
yaitu custom fit, siluet feminine,
desain eye-catching, luxurious
tetapi tetap affordable

Menurut Angela, ada
beberapa tips untuk memilih
gaun, antara lain :

1. Eeksplorasilah ide-ide dan
kesukaan Anda di Pinterest atau
IG untuk mendapatkan inspirasi
gaun yang disuka, simpan seba-
gai referensi untuk desainer yang
akan ditunjuk.

2. Diskusikan dengan calon
atau keluarga mengenai budget
yang akan dikeluarkan. Jika
Anda sama sekali belum memi-
liki bayangan, lakukan survei
terlebih dahulu supaya bisa
mendapatkan gambaran men-
genai budget gaun dengan kual-
itas yang diinginkan.

3. Cobalah gaun-gaun di
bridal atau desainer pilihan,
supaya bisa merasakan langsung
style dan cutting yang paling
cocok di tubuh Anda. Setelah itu
ambilah foto di setiap look yang
Anda coba, supaya nanti bisa
menjadi bahan pertimbangan di
rumah.

Selanjutnya saat memilih
gaun, Angela Chung menggaris-
bawahi agar calon pengantin tidak
harus mengenakan gaun yang

trendi. Gaun yang paling tepat adalah tetap gaun
yang pas atau fit di badan dan membuat Anda
merasa cantik, percaya diri, dan bahagia. ”Saat
konsultasi, saya siap membantu desain style
yang paling cocok untuk Anda,” ujarnya.

Semnatar itu, ada berberapa tren gaun
pengantin yang sedang populer saat ini.

”Romantic, yakni siluet soft, bermotif
bunga-bunga atau tekstur yang lembut, pan-
jang rok 7/8 sampai panjang full, berdetail girly
seperti mengunakan pita dengan gaun yang
ringan, santai, dan romantis,” kata Angela.

Lalu, glamour yaitu siluet mermaid
atau A-line yang menunjukkan bentuk
badan. Menggunakan kemben korset den-
gan sebagian transparan, bagian punggung
berdesain low back, lengan yang dramatis,
dekorasi yang mendetail dan berpayet berk-
ilau, desain asimetris, memiliki belahan di
bagian paha, serta eye-catching.

Selanjutnya vintage, yakni gaun-gaun
classic seperti di Kerajaan Inggris. Memiliki
potongan pinggang atau empire-line, dengan
lengan panjang serta memiliki detail-detail
yang romantis seperti penggunaan bahan
lace, saten, dan kancing mutiara.

Terakhir minimalist, yakni simpel,
penggunaan main drapery kain untuk men-
ciptakan efek menarik di kain polos seperti
saten. Menggunakan aksen payet atau lace
di bagian tertentu agar lebih menarik. Bisa
dengan penambahan siluet yang bervolume
agar memiliki tampilan dramatis tanpa ter-
lalu banyak ornamen.
Filososfi

Dalam setiap menciptakan karya-
karyanya, Angela Chung sendiri memiliki
filosofi desain. 

”Everyday i create love, beauty, joy, and
confidence,” tegasnya, Custom desaign
adalah sebuah sinergi atau perpaduan
antara desainer dan klien. 

”Saat mendesain gaun baru, saya akan
mendengar dan mengobservasi klien ter-
lebih dahulu, agar saya bisa menciptakan
gaun dengan silhouette dan style tertentu,
supaya klien saya bisa merasa menjadi the
most beautiful and confident version of her-
self. Karena dirimu adalah tokoh utama di
cerita hidupmu, setiap hari adalah sebuah
kesempatan untuk dapat menciptakan
kenangan indah saat sedang menikmati
momen Istimewa Anda, dan fashion adalah

cara untuk memberitahu dunia siapa dirimu
tanpa menggunakan kata-kata,” tandasnya.

Bersama Prive Boutique yang dimi-
likinya, Angela Chung menyediakan
koleksi gaun siap pakai serta jasa made-to-
order untuk pembuatan gaun custom.

Koleksi Angela Chung dapat dilihat lang-
sung di Prive Boutique, Jl DI Panjaitan 62B
Semarang atau di Instagram @angelachun-
gofficial atau di www.angela-chung.com.
(humasikapesta-49)

Tren Gaun Pengantin di Pengujung Tahun

P residen Joko Widodo menjadi yang
kali pertama menggagas peringatan
ini. Hari Santri Nasional 2021

mengambil tema Santri Siaga Jiwa dan Raga.
Tema ini sesuai dengan situasi pandemi di
Indonesia dan dunia.

”Tema ini sebagai bentuk pernyataan
sikap santri selalu siap menyerahkan jiwa dan
raga membela tanah air, mempertahankan
persatuan Indonesia, dan mewujudkan per-
damaian dunia,” ujar Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas dikutip dari situs Kemenag.

Menag menjelaskan, tema tersebut sekali-
gus komitmen seumur hidup para santri.
Komitmen tersebut adalah untuk membela
tanah air yang lahir dari sifat santun, rendah
hati, pengalaman, dan tempaan di pesantren.

Di era pandemi Covid-19, tema Hari
Santri Nasional 2021 diwujudkan dengan
tetap disiplin menerapkan protokol kese-
hatan. Prokes mampu menekan risiko
penularan dan peningkatan Covid-19.
Prokes meliputi rajin menggunakan

masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak
berkerumun, mengurangi mobilitas, dan
selalu berdoa. Kepatuhan proses para santri
dan masyarakat umum berdampak baik
pada kepentingan bersama untuk men-
gakhiri pandemi.

Hari Santri Nasional juga tak lepas dari
para tokoh santri. Ada tokoh-tokoh santri
dari Indonesia yang berhasil mengepakkan
sayapnya hingga kancah dunia. Selain
melahirkan banyak pahlawan nasional
seperti KH Wahid Hasyim, KH Ahmad
Dahlan atau KH Hasyim Asyari, pesantren
juga melahirkan tokoh santri yang men-
dunia karena karya-karyanya. Beberapa
tokoh santri Indonesia tersebut, antara lain

KH Idham Chalid, merupakan salah
satu tokoh ulama sekaligus pahlawan
nasional berdasarkan Keppres Nomor
113/TK/Tahun 2011 tanggal 7 November
2011. Ia dilahirkan di di Setui, Kalimantan
Selatan pada 27 Agustus 1922.

Latar belakang pendidikannya dimulai

sebagai seorang santri di Madrasah Islam di
Pekapuran. Kemudian melanjutkan pen-
didikan menengah dan lanjutannya di
Pondok Modern Gontor. Ia menjadi lulusan
yang cakap berbahasa asing. Peran Idham
Chalid di dunia Islam internasional dapat
terlihat pada 1965. Saat itu, situasi politik
internasional mengancam dunia Islam
melalui neo kolonialisme dan neo imperial-
isme. Umat Islam di kawasan Asia dan
Afrika membentuk suatu solidaritas.
Mereka mengadakan Konferensi Islam
Asia Afrika di Indonesia tepatnya di
Gedung Merdeka yang saat itu dipimpin
oleh KD Idham Chalid. Ia memimpin kon-
ferensi ini sejak awal hingga berakhir.

Berbekal pengalamannya itu, Idham
Chalid kemudian dipercaya sebagai
Presiden Organisasi Islam Asia Afrika.
Sebab, ia dipercaya memiliki kepemimp-
inan dan cakap dalam menyelesaikan per-
masalahan dunia bagi umat Islam.

”Ketika Konferensi Islam Asia Afrika
dimulai pada 7 Maret 1965 KH Idham
Chalid terpilih sebagai ketua sidang yang
memimpin lajunya sidang KIAAA terse-
but. Dari Konferensi Islam Asia Afrika ini
membuat KH Idham Chalid terpilih menja-
di Presiden Organisasi Islam Asia Afrika,”
tulis situs resmi LTNNU Jawa Barat.
Sangat Populer

Hari Santri Nasional 2021 tak lengkap

tanpa menyebutkan Dr KH Abdul Ghofur
Maimoen yang kerap disapa Gus Ghofur
merupakan putra almarhum kyai dari
Rembang, Jawa Tengah KH Maimoen
Zubair. Gus Ghofur merupakan nama yang
cukup populer di kalangan pegiat tafsir
Indonesia.

Kiai kelahiran 16 Maret 1973 ini
menuntaskan pendidikan dasar hingga
menengahnya sebagai santri di Madrasah
Ghazaliyah Syafi'iyyah (MGS). Semasa
belajar di sana, ia dikenal sebagai anak
yang cerdas, kritis bahkan dipercaya dalam
memegang jabatan-jabatan besar di sana.

”Tidak hanya urusan pelajaran, di bidang
organisasi prestasinya cukup mengkilap.
Selama dua periode berturut-turut KH Abdul
Ghofur dipercaya sebagai ketua DEMU
(Dewan Murid), yaitu semacam OSIS di seko-
lah-sekolah formal,” tulis situs resmi Pondok
Pesantren Al-Anwar 3.

Kemudian, ketua Sekolah Tinggi Al
Anwar (STAI) Sarang Rembang ini melan-
jutkan pendidikannya di Universitas Al-
Azhar, Kairo, Mesir pada 1993. Hal ini
merupakan hal baru dalam tradisi pen-
didikan putra-putri KH Maimoen Zubair.

Gus Ghofur mengharumkan nama baik
Indonesia. Bahkan menambah deretan
peraih gelar Doktor di bidang ilmu tafsir
selama berkuliah di Mesir. Disertasinya
bahkan berhasil meraih hasil akhir excel-
lent the first atau summa cumlaude.

Selain itu, Gus Ghofur beberapa kali
dipercaya untuk mengisi acara internasion-
al di Maroko, Australia, Malaysia, dan
Belanda dalam mewakili Indonesia. Tidak
heran, bila Gus Ghofur menjadi salah satu
tokoh muda yang dapat dijadikan inspirasi
bangsa. Tokoh santri selanjutnya adalah
Syekh Ihsan bin Dahlan Jampesi.

Dikutip dari situs Studi Agama-Agama
(SAA) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

IAIN Kediri, Syekh Ihsan merupakan putra
pertama dari Kiai Dahlan atau pengasuh
pesantren Jampes. Karya-karyanya hingga
kini menjadi rujukan bagi kalangan ulama
di dunia.

Pria yang memiliki nama kecil Bakri ini
dikenal sebagai sosok yang suka berpetu-
alang. Bahkan ia pernah menjadi santri di
berbagai pesantren di tanah Jawa.
Beberapa pesantren yang pernah ia sam-
bangi di antaranya Pesantren Bendo-Pare
milik Kiai Khozin atau pamannya sendiri,
Pesantren Jamsaren Solo, dan Pesantren
Kiai Ahmad Dahlan yang terkenal
mumpuni dalam ilmu falak.

Selain itu, ada Pesantren Mangkang
Semarang, Pesantren Gondang Legi, dan
Pesantren Demangan Bangkalan, asuhan
sang guru para ulama Syekhona Kholil
yang juga pernah ia datangi semasa
mudanya.

Semasa di pesantren, Syekh Ihsan terke-
nal sebagai santri yang jenius bahkan mampu
menguasai ilmu para gurunya. Tidak
mengherankan bila hingga kini karya-
karyanya menjadi rujukan di kalangan ulama
dunia yakni kitab Sir‚j al-Talibin. Kitab ini
banyak dikaji di pesantren-pesantren bahkan
Universitas Al Azhar, Mesir.

”Hebatnya lagi kitab ini pernah menja-
di menu wajib dalam proses pembelajaran
di Universitas Al-Azhar, Mesir. Melalui
kitab ini, Syekh Ihsan-Jampes memberi
penjelasan 'syarah' terhadap kitab Minhaj
al-Abidin karya Im‚m al-Ghaz‚lÓ.” bunyi
tulisan dari IAIN Kediri tersebut.

Tidak sampai situ, pada tahun 1934,
Raja Mesir Farouk pernah mengirim utu-
sannya langsung khusus ke Dusun Jampes.
Tujuan pengutusan itu untuk meminta
Syekh Ihsan mengajar di Universitas Al-
Azhar, Kairo, Mesir yang kemudian ditolak
dengan halus olehnya. (dtc-49)

Hari Santri Nasional baru saja diperingati pada 22 Oktober lalu.

Penetapan Hari Santri Nasional tidak lepas dari sejarah bangsa

Indonesia. Dikutip dari situs Fakultas Adab dan Humaniora UIN

Jakarta, peringatan ini tercantum dalam Keppres nomor 22

tahun 2015.

SM/dok

SM/dok

SM/dok

Meneladani Tokoh Santri
yang Mendunia



* HONDA *

CRV`2011 Tangan 1 Dari Baru,Mesin
Body Super Istimewa Mulus Sekali
100% Betul2 Masih Gres Seperti Baru,
Kunci Serep,Buku Manual Ada.Pasti
Suka,Hub:dr Tasya 0812 8523 2467
                                            404187-05

* SUZUKI *

New Jimny Ready!! Carry DP 10Jtan,

Ertiga angs 3Jtan PPNBM 100% msh

brlku.Bonus melimpah. 081227770143

                                            403742-03

DIJUAL FORKLIF 3 TON KOMATSU

SIAP PAKAI ISTIMEWA  B.U. BOOM

STANDART  HUB. 081235464679

                                   31264761/404220-03

** BIRO JASA **

* SERVIS (PANGGILAN) *

P.MAN 085 103 069 700 Buat SUMUR

Bor,P.Air,M.Cuci,W.Heater,Klks,K.Gas

                                            404150-02

* SUMUR/WC *

ZEBRA KRS WC jl.CAKRAWALA Timur

No.18 Hub:7601651 & 089687597596

                                            404149-02

ANUGRAH PAGAR BETON PASANG

+ JUAL MURAH,KUAT.0818456811

& 081215010634 & 085640469108

                                            403492-03

** KEHILANGAN **

Hlg BPKB Nopol H4038BME Noka

MH1KF2115KK236820. Nosin

KF21E1236319,  a/n Rondiyah

                                            404179-03

HLG:BPKB Spm Honda AD-5210-AOF

an.MuhammadRizkiMahardika,Plesungan

Rt.05/11 PlesunganGdrjKaranganyar

                                            404210-03

HILANG STNK H-4078-TW ,

AN:WORO AYU NASTITI,Jl.Subali

Makam II/60 RT.04 RW.02 Smg-Barat

                                            404183-03

JUAL RUMAH HM 3LANTAI 3KT,3KM
LT.1 Ada Mini Bar,LT 2:Ada Ruang
Tamu,Ruang  Santai,LT 3:Utk Gazebo
Garasi Bisa 2 Mobil (Besar/Kecil)
PDAM,2200Wt, Full Bangunan,
Jl.Bukit Kemuning IV/486 Perum Bukit
Sendangmulyo Smg.081325526060
                                            404151-07

BURmhKos 40kmr 3Lantai Jangli Raya
dpn Alfamidi pintu masuk Candi Golf
WaterBlaster Lt 563 HM.081226666664
                                   31264761/404219-03

Cocok buat usaha indomaret/alfamart

Jl. Raya bergas kidul, kab. Semarang

Depan sosro,samping SPBE&Gang diwak

Sertifikat HM Lt/Lb:+/-885/400m Rp3M

dinego, dikredit, angsur 08122923435

Bisa Pakai Perantara / Open Listing !!

                                            404204-06

JUAL CEPAT RUMAH (MAP)CLUSTER

DURIAN POJOK BANYUMANIK SHM,

LT84 LB80,3 Kamar Tidur,Carport

2 Mobil.Jual 480Jt Cash-Nego.

Pemilik Langsung WA: 085100232414

                                            404121-05

Dijual Cpt Rumah Di Jl. Rambutan IV

RT.01 RW.06 Kelurahan Mijen Semarang

LT 140, LB 120, Hub: 08881182253

                                   82347385/404223-03

JUAL RUMAH HM Di TEMBALANG

Luas 200m2,100m dari UNDIP,Bisa

Utk Usaha,Jalan Lebar.08156582463

                                            404190-03

Jual RHM Ltb.250m 800jt J.Cemara &

Ltb.135m 900jt Duta Bkt Mas&Lb84 m

Mranti 325jt Bymnk 081 7950 3935 TP

                                            404180-03

JUAL RMH HM 2LT LT/LB:140/155m

6KT,3KM,Gudang,Bbs Bjr,Jl.Beruang

Ry VII/11 Gymsari Smg.08122883929

                                            403995-03

** TANAH DIJUAL **

TNH HM LT.240m Pggir Jl Wonolopo-

Mijen,Lingkungan Sngat Berkembang

Rmh Baru2,Super ISTW TOP Skli,Dkt

Pasar,Unika Mall,BSB:08122.8000.60

                                            404188-04

DIJUAL TANAH di Jl. Rambutan IV RT.

01 RW 06 Kelurahan Mijen Semarang.

Luas 2.000m2. Hub: 08881182253

                                   82347385/404222-03

DIJUAL TANAH ,Jl.ARGOPURO 20B

CANDI SMG,LT.468m,SHM,IMB,Harga

4M,Hub:081326579696.Tnp Perantara

                                            404122-03

Dicari Tanah Di Semarang Untuk

Perumahan. Hub : 08112761339

                                   36832693/404193-02

Tnh Jl Gondang IV Tembalang 670 Cck

Utk Kost2an/TmpTinggal.08121555488

                                   36832693/404194-02
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ALAT BERAT

MOBIL DIJUAL MOBIL DIJUAL

TANAH DIJUAL

DI TAMAN Petirtaan Kaprameswaren di Istana
Siwaloka, bagai seorang kawi, aku pun sedang meman-
dangi gerumbulan kembang. Tapi di kedua tanganku tak
ada lempiran rontal dan pengutik. Tak terkempit pula karas
di ketiakku. Aku justru mengempit sebuah dulang berisi
uba rampe penginangan untuk Sang Uma yang akan
berkinang di Bale Astaka. 

Saat memandangi kembang katirah dan gadung yang

merambat di pagar, juga menur, angsana, rajasa, kacapir-
ing, kesumba, dan angsoka yang berjajar bagai barisan
para hapsari siap melipur dukalara para dewa, mendadak
aku merasa didera ketakjuban yang aneh. Benakku berke-
camuk, seolah-olah diriku sedang dipusar pelan-pelan
memasuki dua jagat yang berbeda.

Oh betapa mudah berubah cakrawati kehidupan ini....
Sampai pagi kemarin, dua belas tahun lamanya aku
berkubang dengan bebauan busuk mayat buangan di
Setra Gandamayu. Kini aku berada di tempat yang penuh
keindahan kembang-kembang di taman istana.

Aku beringsut dan memandang ke arah Bale Astaka.
Bangunan itu mirip sebuah perahu beratap yang
mengambang di atas air kolam yang keperak-perakan.
Bubungannya berhiaskan ukiran kepala Ganesya di
kedua ujungnya dan ukiran bunga padma mekar di
tengah-tengahnya. Di empat sudut kolam, berdiri empat
padasan berbentuk ikan bersayap yang dari mulutnya tak
henti-henti mengucurkan air ke atas kolam. Rupa-rupa
tanaman kembang berada di tepian kolamnya, tertata
rapi, pertanda tak pernah alpa disentuh jari-jari lentik yang
merawatnya. 

Ingatanku melayang ke Setra Gandamayu. Oh betapa
pesona Bale Astaka itu tak bisa dibandingkan dengan
sebuah gubuk ringkih beratap ijuk di Setra Gandamayu.
Tak jauh dari gubuk itu, gerumbulan perdu tempat ular-ular
berbisa bersarang dan berbiak; sebatang pohon randu
yang bebuahan keringnya rontok ke tanah kerontang sela-
lu memburaikan kapas-kapas yang lalu menyerak
sebelum diterbangkan angin; sebatang pohon aren
dengan buah yang berjatuhan memenuhi selokan yang
selalu kering; nyamuk-nyamuk, tak siang tak malam,
berdengung-dengung di mana-mana, seolah-olah tak
ingin disaingi oleh nyanyian riang lalat di atas tumpukan
mayat para tuccha, mleccha, candala (sesekali ada juga
mayat seorang kesatria atau mungkin saja brahmana atau
brahmani), atau suara rakus serigala berpesta daging para

bekas manusia tanpa nama itu. 
Di tempat seperti itulah, selama dua belas tahun

lamanya telah kutemani Sang Uma, perempuan yang
kupanggil Sang Ratu Uma, perempuan yang dikucilkan
suaminya sendiri untuk suatu tuduhan perselingkuhan
yang tak pernah dibuktikan.

Di tengah Bale Astaka, Sang Uma tampak duduk
setengah berbaring di atas kursi malas.

Oh cakrawati kehidupan, betapa tak ternyana ger-
akanmu: dua belas tahun lamanya perempuan itu din-
istakan di sebuah tempat pembuangan mayat, kini dia ada
di sini sebagai seorang permaisuri. Oh Sang Hyang
Tunggal, mana bisa manusia seperti aku menerka arah
cakrawarti kehidupan?

Kupetik tiga kuncup menur yang belum mekar dan
menciuminya. Meskipun kuntum-kuntumnya belum sem-
purna, keharumannya sudah terasa. Kembali aku menen-
gok ke arah Sang Uma, perempuan yang kisahnya akan
kutuliskan.

Kau tahu, aku bukan seorang kawi. Aku hanyalah biti
perwara, perempuan abdi yang membaktikan hidupnya
untuk melayani Sang Uma. Tapi tak kurang-kurang selalu
kupanjatkan rasa syukur kepada Sang Hyang Tunggal
karena Sang Uma tak pernah menganggapku sebagai biti
perwara. Aku baginya adalah adik perempuannya.

Sekali lagi kukatakan kepadamu, aku bukan seorang
kawi, tapi aku akan menulis kisah tentang perempuan
yang sedang di Bale Astaka itu. Aku ingin penderitaannya
selama dua belas tahun diketahui banyak orang, penderi-
taan yang tak semestinya dia tanggungkan. Kalau nanti
kau membacanya, tak semata aku ingin melipurmu atau
mengetuk hatimu untuk merasakan penderitaannya. Tak
semata itu. Aku ingin saat kau membaca ceritaku, kau
(siapapun dirimu, perempuan atau lelaki) jadi sadar bahwa
dia menderita karena dirinya seorang perempuan; dia
dihukum dalam pengucilan karena dia perempuan. Satu-
satunya kesalahan dia adalah karena dia perempuan, dan

kau pun tersadar bahwa hukum lebih banyak dibuat oleh
lelaki, dan sering menguntungkan lelaki. 

Aku tidak mengajakmu untuk memerangi lelaki;
dengan cerita yang akan kutulis itu, aku ingin mengajakmu
memerangi siapapun, perempuan atau lelaki, yang
menistakan orang lain tanpa keadilan seperti yang telah
dialami Sang Uma, Sang Ratu Uma. Dia memang din-
istakan lelaki karena dia perempuan, tapi bila kausigi lebih
saksama, dia dinistakan dengan pengucilan di tempat
busuk pembuangan mayat oleh kuasa hukum yang
dipegang lelaki. Ya, Sang Uma dituduh berselingkuh
dengan Brahma. Sang Uma dihukum dua belas tahun
lamanya dengan pengusiran dari kehidupan surgawi di
istana, sementara Brahma tak pernah dipersalahkan.
Jangankan dipersalahkan, tuduhan kepada Sang Uma itu
pun tak pernah dibuktikan. Maka atas kuasa lelaki berna-
ma Siwa, Sang Uma merana dan Brahma tertawa-
tawa.(13)

Catatan:

(1) Bale Astaka adalah sebuah bangunan yang tera-
pung di atas kolam; secara singkat boleh disebut balai
apung.

(2) Tuccha adalah sebutan orang di luar empat kasta
(Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra) yang ditujukan untuk
orang-orang yang tak diketahui asal-usul dan keluar-
ganya; mleccha adalah orang di luar empat kasta untuk
merujuk orang asing; candala adalah orang di luar empat
kasta untuk merujuk orang hasil perkawinan campuran
antarkasta dan dianggap hina; kata candala ini diserap ke
dalam bahasa Indonesia dengan arti ''hina, nista'' dan
''merasa rendah diri''.

(3) Biti perwara adalah sida-sida atau pelayan di
istana.

(Bersambung)
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Hlg Sertifikat Tanah HM No. 4791

Luas 561M2 An. Kustiyah

Kecapi Tahunan Jepara

                                            404155-03

STNK K 4459 V An. Yukanan Pujianto

Watulumpang 6/4 Bucu Kembang

                                            404156-02

HILANG STNK H-4260-BKG ,AN:

Wahyu Febriyanto,Jl.Kaba Utr Rt.5/12

                                            404185-02

Hilang STNK H.3163.ADW ,AN:Yulius

Hardi Kusumo,Perum BPI L-3 Rt.4/10

                                            404147-02

KEHILANGAN STNK Motor Yamaha

AB 4854 UT a.n Dhian Pipit Palupi

                                            404161-02

Hilang Sertifikat HM No.263

Ds.Candirejo Ung Brt an.Antok

                                   76745897/404177-02

Hilang Stnk H-4473-IN,An:Pawindro

Cipto H. Ds Gajah Rt.3/3 Gajak DMK

                                            404189-02

** MUSIK **

LES PIANO PRIVAT.Klasik dan Pop,

not angka/not balok.untuk anak dan

dewasa. Hub:Cella 08995121508 (wa)

                                            404153-03

Service Keyboard Yamaha Roland

Jl.Nilam 3C SMG. T:6730401

                                            404191-02

Dbthkn: Salesman Brpglmn Sparepart
Area Jateng Gaji min UMR / Komisi
Menarik Krm CV ke Jl.Wolter Mongin-
sidi no 99 Sedayu Genuk Smg (PWM)
                                   31264761/404221-04

BUTUH SEGERA GURU EKONOMI ,
Matematika,PKWU,Kimia,Min S1:Pria
/Wnt,Hub:SMP-SMA-SMK Setiabudhi
Jl.WR.Supratman 37 Smg,T.7605783
                                            404184-04

PROGRAM KERJA AUSTRALIA VISA

AGRICULTURE BISNIS,BIAYA MULAI

60.000.000.WA:0856 4044 1766

                                            403939-03

RM Bakso di Ungaran mencari

Tenaga Pria,Muslim,Bujangan.

Lamaran Hub WA: 089608999822

                                   76745897/404178-03

ADMIN ,CS,Call Center,Consltn,PT,RFB

GROUP,D3/SMA:P/W,Max 45Th.0821-

36454394 / dewirifan556@gmail.com

                                            403349-03

DICARI TUKANG KENTENG DAN

TUKANG DEMPUL OLEH BODY

REPAIR,Hub:0878 3102 0004

                                            403566-03

MUSIK



H
al itu diungkapkan Penga-
mat Ekonomi Undip Prof Dr
FX Sugiyanto, mengacu

pada sejumlah catatan laporan lemba-
ga-lembaga internasional.

”Kalau berbicara terkait perspek-
tif internasional perkiraan dari banyak
lembaga, kira-kira ekonomi dunia
akan tumbuh enam persen, termasuk
Indonesia,” kata Prof Sugiyanto saat
Ngobrol Virtual yang diseleng-
garakan Suara Merdeka melalui
zoom meeting, kemarin.

Selain Prof FX Sugiyanto, acara
yang dimoderatori Redaktur Senior
Suara Merdeka Ananto Pradono itu
menghadirkan sejumlah narasumber
lainnya, seperti Ketua DPD Perba-
rindo Jateng Dadi Sumarsana, Ketua
Apindo Jateng Frans Kongi, dan
Senior Vice President Head of Region

BNI Arif Suwasono. 
Prof Sugiyanto berpandangan,

meski ekonomi dunia tumbuh
enam persen secara umum dan
memiliki tren membaik, keadaan
belum akan pulih sama seperti di
2019. Dari tiga negara raksasa
dunia, kata Prof Sugiyanto, AS
akan tumbuh 5,6% sampai tujuh
persen. Kemudian Eropa akan tum-
buh 4,6%. Sementara dua negara
raksasa Asia akan tumbuh cukup
tinggi, seperti China diperkirakan
akan tumbuh 8,1% dan India 9,5%.

”Indonesia pasar utamanya
adalah Asean, China, dan AS. Jadi
kalau negara-negara tersebut tum-
buh, harapannya menjadi pen-
gungkit ekonomi di Indonesia juga
akan tumbuh,” terangnya.

Menurutnya, dalam situasi pan-

demi sekarang ini tidak ada yang tidak
berkorban, semua pasti berkorban.
Tapi ada catatan menarik setelah dua
tahun terakhir ini. Ketika masyarakat
Indonesia tetap mematuhi protokol
kesehatan serta sudah vaksinasi, maka
harapan itu akan terealisasi.

”Hikmah dari pandemi ini,
khususnya dunia perbankan adalah
mau tidak mau masuk pada era dig-
ital. Digital banking. Itu era baru
yang tidak bisa ditolak dan harus
mampu beradaptasi,” ujarnya.

Pertanyannya bagaimana dunia
perbankan beradaptasi dengan era
digital? Pertama dengan sistem pem-
bayaran. Jadi sistem pembayaran
akan berubah, dari pakai cash menuju
cashless transaction. Pada akhirnya,
cara tersebut menjadi yang utama.
Peran OJK

Menurut Prof Sugiyanto, dalam sis-
tem cashless, selain harus diantisipasi
oleh dunia perbankan termasuk BPR,
juga otoritas jasa keuangan (OJK)
bersama sejumlah lembaga keuangan
lainnya juga harus melakukan literasi
terkait dengan infomatika teknologi (IT)
di bidang keuangan.

”Belakangan ini kasus pinja-
man online yang menyebabkan
banyak orang stres dikarenakan lit-
erasi masyarakat terkait perbankan
yang masih lemah,” katanya.

Menurutnya, sebagai salah satu
pengguna dan pemanfaat literasi, lem-
baga keuangan harus ikut mendorong
adanya literasi tersebut. Karena itu,
ada tanggung jawab lain untuk
menambah aktivitas yang tidak terkait
langsung dengan transaksi keuangan,
yakni bagaimana perbankan mempu-
nyai tanggung jawab untuk memba-
ngun penggunaan literasi IT kepada
para nasabahnya.

”Jadi selain memberi kredit
ataupun meminjam dari masyara-
kat, juga bagaimana mengem-
bangkan literasi IT di bidang
keuangan kepada para nasabah dan
juga calon nasabah,” imbuhnya.

Sebagai lembaga entermediasi, ia
berpikir walaupun ini bukan menjadi
cordbisnis perbankan, bank bisa men-
jadi agen marketing dalam mema-
sarkan produk. Karena kata kunci di
sektor real adalah marketing.(arw,
H32, K14-49)

Frans Kongi
Ketua Apindo Jateng

Harapan saya, pandemi ini makin
lama makin surut, sehingga bisa
kembali normal. Para pengusa-
ha berusaha tetap optimistis.
Kepada perbankan, kami harap-

kan bisa membantu pengusaha,
karena kita sebagai mitra. Rata-rata

para pengusaha ini beritikad baik,
misalnya membayar utang. 

Arif Suwasono 
Senior Vice President Head of

Region BNI 

Selama ini BNI ikut komit dalam
mendorong pelaku usaha dan
UMKM untuk kembali mendorong
perekonomian Tanah Air akibat

pandemi. Kami berharap agar pro-
duk Xpora ini bisa dimanfaatkan oleh

pelaku UMKM di Jawa Tengah. 

Prof Dr FX Sugiyanto 
Pengamat Ekonomi Undip

Perekonomian dunia pada 2022
diprediksi akan tumbuh sebesar
enam persen. Satu di antara negara-
negara yang ekonominya tumbuh
adalah Indonesia. Meski ekonomi

dunia tumbuh enam persen secara
umum dan memiliki tren membaik,

keadaan belum akan pulih sama seperti
di 2019. (arw, H32, K14-49)

Dadi Sumarsana 
Ketua DPD Perbarindo Jateng

Situasi pandemi ini mengajak
perbankan memahami perubah-
an. Perbankan dituntut untuk
adaptif terhadap perubahan.

Literasi IT Dorong Ekonomi Global 
SEMARANG - Perekonomian dunia pada 2022

diprediksi akan tumbuh sebesar enam persen. Satu

di antara negara-negara yang ekonominya tumbuh

adalah Indonesia.

SM/Irawan

SAMPAIKAN MATERI: Sejumlah narasumber menyampaikan materi saat Ngobrol Virtual bertema ”Sepak Terjang Kreatif Perbankan

saat Pandemi” melalui Zoom Meeting, kemarin.(49)
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S
EMARANG - Ketua

Asosisi Pengusaha Indo-

nesia (Apindo) Jateng

Frans Kongi mengungkapkan,

pandemi virus korona (Covid-19)

yang melanda Indonesia dan dunia,

menjadi pukulan berat bagi dunia

pengusaha. Kenyataan pada 2020

hingga 2021, paling tidak  60%

industri manufaktur di Jawa

Tengah  terdampak. Penghasilan

sangat menurun, sedangkan pen-

geluaran tetap. Jadi tidak seim-

bang, sehingga membuat para

pengusaha ini kesulitan. 

”Kita mau lari ke mana, sudah

barang tentu minta bantuan peme-

rintah. Seperti berharap bantuan

stimulus agar kita bisa bernafas.

Misalnya, kita minta penurunan

tarif dasar listrik, insentif pajak, dan

bantuan sosial bagi karyawan.

Karena kondisi ini, banyak karya-

wan yang dirumahkan, bahkan

PHK karena tidak ada pendapatan

lagi,” ungkapnya. 

Tak kalah penting, menurut

Frans, dunia perbankan yang meru-

pakan mitra pengusaha, bisa mem-

beri kemudahan di masa pandemi

ini. Misalnya ada rekstrukturisai

utang pengusaha. Juga bunga pin-

jaman tidak terlalu tinggi. Jangka

waktu jatuh tempo pengembalian

utang bisa diperpanjang, dari

setahun menjadi tiga tahun. 

”Tetapi yang kita dapatkan dari

pihak perbankan kepada para

pengusaha ini belum sepenuhnya.

Masih banyak yang harus diperbu-

at oleh bank kepada dunia usaha.

Menurut konsep saya, bank adalah

mitra pengusaha,” tuturnya.

Lebih lanjut Frans menyam-

paikan, jika para pengusaha saat ini

sedang terguncang akibat pandemi,

bank juga akan guncang. Tetapi, ia

justru melihat di saat para pengusaha

kolaps, bank malah mengalami keun-

tungan. 

”Sebaiknya bank-bank itu

jangan egois, sehingga memo-

sisikan kami sebagai mitra.

Memang kita tahu, prinsip kehati-

hatian di dalam bank itu penting.

Tetapi dalam kedaan semacam ini,

bank bisa memberi perhatian

khusus kepada para nasabah yang

baik, yang ada harapan harus

dibantu. Ini adalah kasus kondisi

luar biasa akibat pandemi Covid-

19,” paparnya. 

Komitmen Baik

Ditambahkan Frans, bank harus

percaya kepada para pengusaha.

Sebab sejauh ini para pengusaha itu

memiki komitmen yang baik.

Misalnya, tertib membayar utang dan

bunganya. Karena itu, perlu timbal

balik antara bank dan pengusaha.

Frans mencontohkan, situasi wabah

virus korona belakangan ini mulai

membaik. Artinya, industri mulia

tumbuh, pesasan produksi mulai

datang. Tetapi persoalannya, peng-

usaha kehabisan modal untuk berpro-

duksi. Ia berharap perbankan bisa

membantu permodalan itu dengan

pinjaman lunak.

”Pandemi ini memang terlalu

berat bagi pengusaha. Bahkan ini

lebih berat dari krisis ekonomi

1998. Tetapi para pengusaha d

Jateng ini selalu optimistis, karena

memang kerja mereka ya berusaha

itu. Mau tidak mau, bank harus

membantu kita,” katanya. (H32,

arw, K14-49)

Perbankan Diharapkan
Beri Kemudahan

SM/Irawan

SM/Irawan

SM/Irawan

SM/Irawan

S
EMARANG-Industri
perbankan komit men-
dukung para pengusaha

dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) melalui
berbagai program dan layanan. PT
Bank Negara Indonesia (BNI)
misalnya, meluncurkan program
BNI Xpora yang berupa aplikasi
digital untuk mendukung pening-
katan usaha dari pelaku UMKM.
Xpora merupakan bentuk dukung-
an BNI terhadap pelaku usaha
nasional khususnya UMKM untuk
mengembangkan usahanya agar
mereka bisa pulih kembali setelah
selama masa pandemi mengalami
kelesuan. Senior Vice President
Head of Region BNI Arif
Suwasono menuturkan, selama ini
BNI ikut komit dalam mendorong
pelaku usaha dan UMKM untuk
kembali mendorong perekonomi-
an tanah air akibat pandemi. 

”Kami berharap produk ini
bisa dimanfaatkan oleh pelaku
UMKM di Jawa Tengah,” tuturnya
saat Suara Merdeka Ngobrol
Virtual bertajuk ”Sepak Terjang
Kreatif Perbankan saat Pandemi”
melalui Zoom Meeting, kemarin.

Dia mengungkapkan, BNI

memberikan layanan terintegrasi
dan pendampingan kepada UMKM
menjadi lebih produktif (Go
Productive), meningkatkan literasi,
inklusi, dan kapabilitas digital (Go
Digital), serta mampu mengem-
bangkan usahanya hingga menem-
bus pasar global (Go Global).
Selama pandemi, mengalami per-
ubahan perilaku baik itu perilaku
nasabah, UMKM, dan wholesale.

Dari sisi perubahan perilaku
nasabah misalnya, terjadi pening-
katan permintaan perlindungan,
tabungan, dan investasi. Lalu,
penurunan permintaan pinjaman
konsumen seperti KPR dan oto-
motif. Juga, peningkatan pemba-
yaran tanpa uang tunai serta tantan-
gan dari digital attackers. Semen-
tara perubahan perilaku dari
UMKM antara lain, pergeseran
yang cepat ke saluran digital,
memanfaatkan data digital, kebu-
tuhan yang lebih tinggi untuk
modal kerja jangka pendek dan
restrukturisasi, penilaian risiko
untuk eksposur sektor yang lebih
prudent. Juga, terjadi perubahan
perilaku dari wholesale, yaitu per-
ubahan profil risiko dan kebutuhan
karena Covid-19 dan pergeseran

trade flow, kebutuhan likuiditas
dan transparansi arus kas yang
lebih tinggi serta adanya transaksi
akuisisi oportunistik. 

”Saat pandemi, kondisi ekster-
nal perbankan mengalami suku
bunga yang lebih rendah menekan
NIM. Permintaan pinjaman baru
menurun, peningkatan risiko sis-
temik yang berdampak pada kuali-
tas kredit, dan ancaman dari digital
attackers,” papar Arif. 

Menghadapi situasi ini, BNI
berupaya merespons kondisi indus-
tri selama pandemi, yaitu dengan
memberikan solusi berdasarkan
customer journey. Mendorong
transaksi melalui mobile dan digital
transaksi untuk meningkatkan rev-
enue dengan memanfaatkan data
analisa nasabah. Seperti membuka
rekening dengan selfie, DigiCS, dan
EDC android melalui BNI Channel
dan non BNI Channel, kemudahan
login biometrik lupa user ID, fitur
yang lengkap,  QRIS, mobile tunai,
Dikado Yang Unik, fitur reverral,
BNI Poin+, dan reward program
untuk retensi customer. 
Memahami Perubahan

Sementara itu, Ketua DPD
Perbarindo Jateng Dadi Sumar-

sana mengatakan, situasi pande-
mi ini mengajak perbankan
memahami perubahan. Perban-
kan dituntut untuk adaptif ter-
hadap perubahan. 

”Alhamdulillah BPR tidak
mengalami masalah berarti
selama pandemi. Penyaluran
kredit terus berlangsung, DPK
nasabah juga masih dilak-
sanakan,” ungkapnya. 

Menurut dia, hal yang wajar
apabila BPR harus mengalami
pertumbuhan atau penurunan.
Namun, aset BPR Jateng per Juli
lalu justru masih tumbuh 8,6%
year of year lebih tinggi dari
nasional 8,3%. Selain aset,
kepercayaan dana pihak ketiga
nasabah juga BPR di wilayah
Jateng juga mengalami pertum-
buhan 10,19% lebih tinggi dari
Provinsi DIYyakni hanya 8,2%.
Juga penyaluran kredit BPR di
Jateng justru tumbuh sampai
8,2% lebih tinggi dari nasional
hanya 7,9%. Selama ini BPR
sangat pro terhadap UMKM.
Pihaknya sangat mendorong
pertumbuhan usaha UMKM
melalui berbagai program yang
digulirkan. (K14, H32, arw-49)

BNI Xpora  Komit Dukung UMKM


