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Musibah besar yang sedang dihadapi manusia 
memaksa memukul runtuh individu. Hujan 
kehilangan mengoyak lembaran memori.

HALAMAN REDAKSI

COVER STORY

Hari-hari yang berat kita lewati bersama-
sama. Hari dimana kita merasakan ketakutan, 
kesedihan, bahkan kehilangan. Kehilangan 
peluang, kehilangan pekerjaan, bahkan 
kehilangan orang tercinta. 

Hari dimana kita sama-sama berjuang untuk 
dapat bertahan dimasa-masa sulit seperti 
sekarang. Tentu saja bukan hal yang mudah 
bukan? Tapi kita masih ada disini, bertahan 
dan tetap berjuang. 
Mari kita lupakan sejenak hari-hari itu, dan 
mencairkan suasana dengan membaca edisi I 
Nada Minor 2020/2021. 

Titik nol yang membuat pikiran kita terbuka, 
bahwa sesuatu yang telah hilang pada kita 
mungkin bisa menjadi hal yang sangat 
berguna untuk orang lain. Cerita-cerita 
pendek pada rubrik terusan kata, dan bait-
bait puisi indah yang bisa membuat kita larut 
di dalamnya. 

Edisi Nada Minor kali ini juga mengenang 
satu tahun kepergian 'Sang Penyair 
Legendaris Indonesia'.
Tetap semangat menjalani hari-hari 
berikutnya yang tidak selalu mudah! Selamat 
membaca! 

PROLOG

Bagi kawan-kawan yang ingin mengirimkan 
karya sastra untuk dimuat di Nada Minor 
dapat dikirim ke sekretariat Viaduct atau 
melalui E-mail viaductpress@gmail.com. 
Ditunggu kawan!
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“Ini milik aku, jangan diganggu, disentuh, 
dibuka tanpa izin ku”. 
 Kita begitu menjaga apa yang kita punya, atau 
setidaknya yang kita ‘rasa’ adalah milik kita, 
dan akan sangat dimaklumi jika mata 
berlinangan apabila telah terjadi kehilangan.
 Hilang bukan selalu tentang apa yang 
dirampas dari genggaman, banyak kehilangan 
yang disebabkan dia yang memilih untuk 
berjalan pergi dengan beribu alasan. Mari kita 
beranggapan semua setuju bahwa waktu 
adalah satu-satunya yang akan membantu kita 
terbiasa dari apa yang sudah tiada. Kita sangat 
kesulitan untuk merelakan apa yang telah 
hilang, bahkan kita mengobati luka hati 
dengan cepat-cepat mencari pengganti, dan 
tidak ada yang salah dari hal itu bukan?
Tidak apa-apa untuk enggan merelakan, dan 
tidak perlu menjabarkan cara bagaimana 
mencari apa yang kini telah pergi, tapi kali ini 
mungkin ada sudut pandang lain dari 
kehilangan. Seperti artis Terry Putri yang 
mungkin sakit hati saat maling yang 
membongkar brankas miliknya 2 bulan lalu, 
bagaimana jika di lain sisi maling itu 
berbahagia? bisa saja mungkin hidup keluarga 
maling itu sedang membutuhkan biaya, 
mungkin itu cara tuhan memberikan rezeki 
walau harus ada yang menjadikorban dilain 
sisiTumpukan kardus bekas yang disimpan di 
halaman belakang kini telah beralih fungsi 
menjadi rumah kucing yang kedinginan saat 

malam datang, kardus itu tidak benar-benar 
hilang, namun kini berguna bagi yang lain, 
berguna bagi yang lebih membutuhkan 
bukan?
Apa yang telah hilang darimu mungkin 
berguna bagi yang lain, seperti hilangnya dia 
yang kita rasa adalah milik kita dan kini 
berpindah ke lain hati, dirampas begitu saja 
tanpa memberi aba-aba. Mungkin bisa saja 
sudah habis waktunya untuk menemani, kini 
orang lain lebih membutuhkannya, dan 
kepergiannya mungkin membuat dia lebih 
merasa bahagia. 
Ki ta  se la lu  te r fokus  pada .  sak i tnya 
kehilangan, padahal hilangnya apa yang kita 
miliki berguna bagi diri ini, berguna untuk 
memberikan pelajaran agar lain kali dijaga 
dengan aman, dan pelajaran untuk merelakan. 
Semua yang kita punya tidak benar-benar 
milik kita, dan jika telah terjadi kehilangan, 
mungkin berguna bagi yang lain bukan? Atau 
ini hanya kepura-puraan seseorang yang 
sebenarnya tidak pernah bisa merelakan?
 

BERGUNA BAGI YANG LAIN
Oleh : Laras Dinda Harianti

TITIK NOL
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Sebuah pertemuan singkat yang tak terduga
Membuatnya harus kembali mengingat masa lalu
Dari seseorang yang telah memberikannya
Rasa sakit, trauma, dan kekecewaan yang mendalam.

Pertemuan singkat itu seolah mengorek kembali
Luka lama yang sudah lama dia kubur dalam diam
Air mata yang kembali jatuh dari pelupuk matanya 
Serpihan kenangan dari masa lalu yang otomatis terputar
Membuatnya kembali merasakan emosi yang terpendam
Dia menangis bukan perihal ingatan masa lalu itu,
Namun karena rasa amarah yang semakin memuncak.

Pesan singkat itu dikirim oleh seseorang yang telah
Membuatnya jatuh dengan sebegitu dalamnya, dan
Meninggalkan luka yang begitu dalam di hatinya.

Dia tidak pernah membencinya, sungguh… tidak…
Akan tetapi dia juga tidak menginginkannya kembali
Dia hanya ingin menjadi orang asing bagi masa lalunya

Selepas kejadian yang menyakitkan hatinya
Membuatnya memilih untuk tetap menyendiri
Dia menjadi takut untuk kembali merasakan cinta
Karena ketika dia mencintai seseorang

PELABUHAN MIMPI

PERTEMUAN SINGKAT
Oleh : Wulan Nurasih Dian Putri
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PELABUHAN MIMPI

Sekarang atau nanti
kita kan mendua

Lepas
Terbang

Namun tak hilang 
Abadi dalam angan

tepat sebelum nafas akhirnya berhenti
dan raga yang tak lagi berdaya

Kan ku raba raga indah ini
tuk kali terakhir

yang ku harus relakan 
walau dengan dada yang berdebar

SATU YANG MENDUA
Oleh : Taruna Ardy Matthew
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Hari Minggu pagi di penghujung 
Desember yang cerah ini, diriku 
dibangunkan oleh alarm yang 

berdering bersamaan dengan hangatnya 
sinar matahari yang menembus jendela 
kamarku. Segera kurapikan kamarku dan 
bergegas mencari sarapan. Ohiya, namaku 
Alvin, seorang pemuda berumur 23 tahun, 
pencari pekerjaan dan juga pencinta wanita. 
Aku tinggal sendiri di rumah kosku yang 
berada di pinggiran Jakarta Selatan. Selama 
menganggur beberapa bulan ini, pagiku 
hanya dihabiskan dengan menikmati 
secangkir kopi, menghisap beberapa batang 
rokok dan juga mendengarkan alunan musik 
yang kuputar melalui turntable.
 Hari ini tidak seperti hari minggu 
s e b e l u m n y a ,  b i a s a n y a  a k u  h a n y a 
menghabiskan waktu bermain video game 
dikosan, namun hari ini aku mendapat tugas 
dari omku. Om Anto, dia adalah adik dari 
ayahku. Keluarga besarku berasal dari 
Bandung, orang tuaku pun masih tinggal di 
Bandung. Semenjak aku kuliah di salah satu 
perguruan tinggi ternama di Jakarta, aku 
memutuskan untuk tinggal dan menetap 
disini. Sementara omku baru beberapa bulan 
pindah ke Jakarta. Om Anto dan tante Rasti, 
sudah menikah sekitar 7 tahun, namun belum 
juga mendapat momongan. Om Anto saat ini 
sedang kembali  ke Bandung,  rapat 
penghujung tahun yang mengharuskan 
dirinya kembali ke kantor pusatnya, oleh 

karena itu  aku ditugaskan untuk 
membantu tante Rasti merapikan taman 
belakang rumahnya dan membeli bahan 
makanan. 
 Setelah mendengarkan album 
semut hitam dari God Bless, aku segera 
bangkit untuk mandi dan bersiap-siap. 
Ini pertemuan pertama kami setelah 
bertahun-tahun lalu di Bandung, ketika 
mereka pindah ke Jakarta aku sedang 
sibuk dengan skripsiku sehingga belum 
sempat menemui mereka. Ku buka 
t e l e p o n  g e n g g a m k u ,  l a l u  a k u 
menyalakan peta elektronik dan 
menancap laju mobilku. 
 Sesampainya dirumah Om Anto, 
aku segera memencet bel dan Tante Rasti 
pun segera membuka pintu. Lalu 
keluarlah Tante Rasti dengan baju 
terusannya yang lumayan ketat, sehingga  
menonjolkan siluet tubuhnya. Aku 
lumayan terkejut karena begitu banyak 
perubahan pada diri Tante Rasti. 
Sepersekian detik aku memandangi 
keindahan tubuhnya, buah ceri yang 
terletak di dadanya begitu bulat dan 
sangat tegas. Begitu juga dengan lekukan  
pinggulnya, dan kesempurnaan buah 
persik di bokongnya, ya Tuhan betapa 
indahnya pagi ini.
 Setelah curi-curi pandang, aku 
pun mulai berbasa-basi, namun Tante 
R a s t i  s e g e r a  m e n g a j a k  k u  k e 
supermarket untuk membeli bahan 

AKHIR DESEMBER
Oleh : Alva Radimpos Exaudio

TERUSAN KATA

makanan dan juga ke toko tanaman. 
Setelah membeli semua peralatan dan 
bahan makanan kami pun segera pulang. 
Sesampainya dirumah, aku langsung 
mengerjakan taman belakang dan Tante 
Rasti pun ikut membantu, keberuntungan 
pun menghampiri ku dua kali. Tante Rasti 
mengganti bajunya dengan kaos dan jins 
ketatnya, ketika melihatnya dari belakang, 
aku berpikir ini pemandangan terindah 
dalam hidupku. Melihat tubuhnya meliuk-
liuk ketika berjalan, membuat pikiranku 
tak karuan.
 Ketika aku sedang membayangkan 
hal-hal indah seperti gunung, lembah, atau 
bahkan palung mariana, Tante Rasti 
berteriak dari dalam rumah, ternyata 
jarinya teriris pisau ketika membuka 
plastik yang berisi pupuk. Aku pun segera 
berlari ke dalam, lalu kubersihkan tangan 
tante Rasti. Kupegang tangannya, lalu ku 
teteskan sedikit obat merah, dia meringis 
pedih. Melihatnya sedekat ini, aku bisa 
melihat betul betapa indah setiap jengkal 
tubuh Tante Rasti. Telapak tangannya yang 
halus dan lembut, kulitnya yang putih dan 
terawat, nampak jelas bahwa Tante Rasti 
begi tu  memperhat ikan perawatan 
tubuhnya.
            Bulir-bulir keringat yang 
bercucuran di wajah hingga lehernya, 
membuat suasana menjadi semakin panas. 
Sambil kuseka darahnya, semakin dalam 
aku mengamati tubuhnya, bak menyelam 
sambil minum air. Mataku terpana di 
bagian dadanya, ukurannya mungkin tidak 
terlalu besar, tidak juga terlalu kecil, pas. 

Namun bulatan dan ketegasannya begitu 
jelas, seolah-olah dengan jumawa 
menantang dan menegaskan bahwa buah 
ceri itu nikmat rasanya.
 Entah apa yang terjadi, Tante Rasti 
s e o l a h - o l a h  m e n y e t u j u i  d a n 
memperbolehkan aku menikmat i 
keindahan tubuhnya, dia mengubah 
posisinya dari duduk menjadi bersandar, 
setengah tiduran, mimpi apa aku malam 
tadi. Setelah selesai membersihkan 
lukanya, dia meminta waktu untuk 
istirahat sebentar, lalu ia segera tengkurap 
di sofa. WAW. Betapa terkejut dan 
kagumnya aku, tonjolan di bokongnya, 
bagaikan punuk unta yang sangat 
cembung. Celana jinsnya yang ketat 
mempertegas bentuk buah persik disana, 
ingin sekali rasanya aku lahap sampai 
habis.  Ketika pikiran terbang jauh, dan 
perseneling sudah bergerak, tiba-tiba 
terlintas muka Om Anto. Kuhentikan 
pikiranku, dan menyadari  betapa 
beruntungnya Om Anto.
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persik di bokongnya, ya Tuhan betapa 
indahnya pagi ini.
 Setelah curi-curi pandang, aku 
pun mulai berbasa-basi, namun Tante 
R a s t i  s e g e r a  m e n g a j a k  k u  k e 
supermarket untuk membeli bahan 
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makanan dan juga ke toko tanaman. 
Setelah membeli semua peralatan dan 
bahan makanan kami pun segera pulang. 
Sesampainya dirumah, aku langsung 
mengerjakan taman belakang dan Tante 
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ketatnya, ketika melihatnya dari belakang, 
aku berpikir ini pemandangan terindah 
dalam hidupku. Melihat tubuhnya meliuk-
liuk ketika berjalan, membuat pikiranku 
tak karuan.
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tante Rasti. Kupegang tangannya, lalu ku 
teteskan sedikit obat merah, dia meringis 
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melihat betul betapa indah setiap jengkal 
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begi tu  memperhat ikan perawatan 
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Namun bulatan dan ketegasannya begitu 
jelas, seolah-olah dengan jumawa 
menantang dan menegaskan bahwa buah 
ceri itu nikmat rasanya.
 Entah apa yang terjadi, Tante Rasti 
s e o l a h - o l a h  m e n y e t u j u i  d a n 
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posisinya dari duduk menjadi bersandar, 
setengah tiduran, mimpi apa aku malam 
tadi. Setelah selesai membersihkan 
lukanya, dia meminta waktu untuk 
istirahat sebentar, lalu ia segera tengkurap 
di sofa. WAW. Betapa terkejut dan 
kagumnya aku, tonjolan di bokongnya, 
bagaikan punuk unta yang sangat 
cembung. Celana jinsnya yang ketat 
mempertegas bentuk buah persik disana, 
ingin sekali rasanya aku lahap sampai 
habis.  Ketika pikiran terbang jauh, dan 
perseneling sudah bergerak, tiba-tiba 
terlintas muka Om Anto. Kuhentikan 
pikiranku, dan menyadari  betapa 
beruntungnya Om Anto.
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ndonesia mempunyai keanekaragaman 

Ibudaya yang unik dan langka. Keunikan 
dan kelangkaan itu sekarang sudah jarang 

kita temui dan kita nikmati, dikarenakan oleh 
berkembangnya jaman yang membuat 
masyarakat jaman sekarang mulai lupa 
dengan tradisi dan kebudayaan nenek 
moyang kita.  Namun tanpa kita sadari, 
kebudayaan Indonesia sampai sekarang ini 
masih dilakukan oleh masyarakat adat 
setempat, terutama upacara-upacara adat, 
sistem perkawinan dan penurunan hak waris 
setiap adat. Dari semua tradisi-tradisi yang 
d i lakukan  masyaraka t  ada t ,  t rad is i 
pemakaman merupakan tradisi yang jarang 
dilakukan dan dibahas oleh anak jaman 
sekarang. Salah satunya, tradisi pemakaman 
suku Minahasa.
Suku  M inahasa  mempunya i  t rad i s i 
pemakaman yang unik dan pastinya jarang 
diketahui oleh orang banyak. Tradisi 
pemakaman itu dinamakan waruga. Waruga 
mempunyai berasal dari kata tombulu, kata 
‘waru’ yang berarti rumah dan ‘ruga’ yang 
berarti badan. Jadi, waruga juga berarti 
“rumah badan”, tetapi orang Minahasa 
mengartikan waruga sebagai awal yang baru 
atau sebuah jalan kematian untuk menuju ke 
kehidupan yang baru. Pada jaman dahulu, 
tradisi pemakaman waruga dipraktekan 
sebagai tempat tradisi pemakaman dalam 
kepercayaan animisme dan dinamisme. 
Namun pada saat ini, tempat tersebut sudah 
dijadikan tempat wisata pendidikan dan 
kebudayaan. 
Waruga terbuat dari batu, pada bagian atas 
berbentuk segitiga dan bagian bawah 

berbentuk kotak. Jadi, orang yang 
meninggal di taruh di dalam kotak yang 
terbuat dari batu, dalam posisi meringkuk 
layaknya seperti posisi bayi yang masih 
dalam kandungan dan setelah itu ditutup 
oleh batu yang berbentuk segitiga. 
Rakyat suku Minahasa percaya bahwa, 
seseorang yang memula i  da lam 
hidupnya dengan posisi bayi, maka 
orang itu harus dikuburkan juga sama 
seperti posisi awal ia hidup. Sama persis 
sepert i  posisi bayi yang lututnya 
mencium kepala. Selain itu arah dari 
waruga harus mengarah ke utara, yang 
mengartikan bahwa nenek moyang atau 
leluhur kita berasal dari utara. Bentuk 
unik dari waruga tidak hanyalah dari 
bentuk makamnya saja, namun waruga 
mempunyai ornamen-ornamen unik 
yang dihias dengan motif utama yaitu 
manusia, hewan, tumbuhan dan gambar 
abstrak bergeometri. Motif utama 
manus ia  sanga t  mena r i k  un tuk 
diperhatikan oleh wisatawan, karena 
gambarnya menceritakan kehidupan 
manusia seperti pada saat ia sedang 
menari, ilustrasi kehidupan sehari-
harinya, dan yang lainnya. Selain itu, 
p a d a  m o t i f  u t a m a  g e o m e t r i , 
menampilkan bentuk tumpal, swastika 
dan meander. Ornamen-ornamen yang 
ada pada waruga tersebut bukan hanya 
sebagai hiasan dari waruga, namun 
ornamen tersebut mempunyai arti atau 
sebuah kisah orang yang dimakamkan di 
dalamnya.

Selain menjadi tempat tradisi pemakaman 
rakyat suku Minahasa, waruga digunakan 
s e b a g a i  t e m p a t  p e m a k a m a n  d a n 
pelaksanaan ritual kematian (kepercayaan 
animisme dan dinamisme). Ornamen yang 
terdapat pada setiap waruga digunakan untuk 
mengusir roh-roh jahat dan melambangkan 
kemakmuran atau pekerjaan dari jenazah 
yang dimakamkan. Ada sebuah fakta menarik 
tentang kebiasaan orang Minahasa yang 
terbawa dari tradisi pemakaman waruga, 
orang Minahasa biasanya mengubur mayat 
beserta barang-barang yang bernilai seperti 
piring-piringan, baju, gelas, perhiasan, dan 
lain-lain. Kebiasaan itu terbawa semenjak 
diberlakukannya waruga, pada jaman dahulu 
sebuah rumah panggung khas Minahasa di 
samping makam akan menunjukkan barang 
apa saja yang dikubur beserta mayatnya.
Waruga mulai digunakan semenjak abad ke-
10 (sekitar tahun 901 Masehi). Tetapi rakyat 
s u k u  M i n a h a s a  s u d a h  t i d a k  l a g i 
memberlakukan tradisi pemakaman waruga. 
Semenjak adanya beberapa perubahan, 
seperti mulai berdalihnya agama Kristen dan 
Katolik, serta paham-paham modern yang 
masuk ke dalam lingkungan masyarakat suku 
Minahasa. Selain itu, pada tahun 1860 
pemerintah Belanda melarang tradisi 
pemakaman waruga untuk dilakukan lagi, 
karena tradisi tersebut membawa wabah tikus 
(pes), tipus dan korela.

Oleh: Gregorius Jeremia Sinyo R 
MAKAM LANGKA MINAHASA

RONA BUDAYA
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10 11

"Hidup Selamanya !" sorak Liam saat 
memandangi laut serta ombak yang bergerak 
menuju tepi pantai ditemani dengan matahari 

terbenam yang begitu indah. Liam adalah seseorang 
yang sangat percaya diri dalam segala hal yang ia 
lakukan sehingga dianggap oleh beberapa orang 
bahwa ia sangat keren dan berani. Namun berbeda 
dengan pendapat Noel sang kakak dari Liam. "Mana 
bisa sih kita hidup selamanya Liam? Jangan 
berkhayal terus menerus dan duduklah, malu diliatin 
orang-orang lu teriak dan lompat-lompat!" ucap 
Noel yang sedang duduk dan menghisap sebatang 
rokok.

Setelah onar yang dibuat oleh Liam di sebuah kafe 
dekat pantai, akhirnya Noel mengajak Liam untuk 
pulang ke rumah dikarenakan Noel merasa malu di 
muka umum bersama dengan sang adik yang bawel 
dan tidak tau malu. "Bisa gak lu sekali aja gitu gak 
bikin gua malu di muka umum, bersikap kayak 
orang biasa aja gitu dan jangan sok keren!" ucap 
Noel sembaring nyetir mobil bersama dengan Liam. 
Noel memang dikenal sebagai seorang yang tidak 
terlalu banyak berbicara dan tidak terlalu suka 
dengan hal yang terlalu dihebohkan. Tetapi banyak 
orang bilang sekalinya ia bicara, maka kata-kata 
yang ia keluarkan dari mulutnya bisa sangat indah 
dan juga sangat menusuk. "Memang kenapa Noel? 
Gua merasa supersonik kalau percaya diri dan kalau 
banyak ngomong gitu! Penting untuk percaya diri 
jadi orang. Sehingga gak gampang di begoin orang 
dan bikin mereka segan sama diri kita." Ucap Liam 
sembaring meneguk minuman wiski Jack Daniels. 

Setelah adu mulut di dalam mobil dan akhirnya 
sampai di rumah, Liam lanjut bermain playstation di 
ruang tamu dan menelpon temannya untuk ngobrol-

ngobrol. Noel langsung menuju kamar tidurnya 
dengan membawa teh panas dan lanjut bermain 
dengan gitarnya dan iseng-iseng menulis lagu 
dikarenakan cita-cita nya dia adalah menjadi 
seorang musisi yang terkenal. Jam dinding 
menunjuk pada pukul 11.30  malam sehingga Noel 
memutuskan untuk tidur dikarenakan hari esok ia 
ada kerjaan yang memerlukan energi. 3 Jam setelah 
Noel memutuskan untuk menutup matanya untuk 
tidur, ia terbangun oleh suara gedor-gedor dan 
suara ketawa yang terbahak-bahak. Namun Noel 
memutuskan untuk tetap di kasur dikarenakan ia 
sudah tau bahwa yang membuat onar di luar 
kamarnya pasti Liam.

Tak lama setelah mengabaikan onar yang dibuat 
oleh Liam, Noel pun tertidur dengan pulas. Alarm 
berbunyi pada pukul 7 pagi sehingga Noel 
terbangun dan bergegas untuk berangkat kerja. 
Setelah ia selesai mandi dan memakai baju rapi, 
Noel keluar kamar untuk membuat sarapan 
sebelum ia berangkat kerja. Keadaan ruang tamu 
sangatlah berantakan dengan TV yang masih 
dalam kondisi nyala, piring kotor dan kaleng-
kaleng bir yang berantakan di lantai. "Pasti ini 
ulahnya si Liam, dasar adik gua yang jorok" ucap 
Noel saat menyantap sarapan roti, bacon dan telur. 
Noel yang sebenarnya kesal dengan kebiasaan 
Liam yang jorok akan tetapi ia peduli dengan Liam 
dan mengerti dengan sifat liar nya sehingga 
membiarkan Liam untuk tidur dan tidak 
membangunkan nya untuk membereskan ruang 
tamu. 

Selesai dengan sarapan nya, Noel ingin berangkat 
kerja dan bergegas mencari kunci mobil yang tak 
kunjung ditemukan. 20 menit sudah lewat dan 

Noel belum menemukan kunci mobil nya dan 
memutuskan untuk memeriksa di garasi yang 
mungkin ia berpikir bahwa ia meninggalkan nya di 
garasi nya. Pada saat sampai di garasi, Noel kaget 
dikarenakan mobilnya tidak ada dalam garasi. Noel 
mulai panik dikarenakan ia menduga mobilnya 
telah dicuri oleh maling. Sehingga ia menuju kamar 
Liam untuk bertanya dikarenakan pada hari yang 
lalu Liam tidur paling akhir. Pada saat membuka 
kamar Liam, Noel tidak menemukan adiknya di 
dalam kamarnya dan kemudian menghubungi 
ponsel nya Liam. "Woi lu dimana?! Terus mobil gua 
ada dimana tau gak?" Noel bertanya dengan badan 
yang bercucuran dengan keringat dikarenakan 
sudah telat untuk kerja dan panik. "Oh iya, gua lupa 
bilang ke lu kalau gua mau pake mobil buat nginep 
di rumah temen. Kemarin subuh gua berangkat tapi 
mau bangunin lu ga enak soalnya lu udah pules 
banget kemarin." Ucap Liam. "Ah repotin aja lu, 
yaudah lah gua naik sepeda aja berangkat kerja. 
Cepetan balik dan jangan celakain mobil gua! 
Beresin ruang tamu!" Ucap Noel dengan nada yang 
tinggi.

Akhirnya Noel memutuskan untuk berangkat kerja 
dengan sepeda. 8 Jam berlalu dan Noel sudah 
selesai dengan kerjaan nya dan memutuskan untuk 
langsung pulang ke rumah dikarenakan ia sangat 
capek dan butuh istirahat. Setelah sampai rumah ia 
langsung membakar sebatang rokok dan minum 
kopi hitam panas untuk menenangkan dirinya. 
Namun ia belum melihat Liam sama sekali di rumah 
dan ruang tamu masih dalam keadaan semula. Liam 
pun tak kunjung pulang sehingga Noel memutuskan 
untuk membersihkan ruang tamu nya dengan 
sendiri dan setelah itu memutuskan untuk tidur. 
Pagi hari pun tiba dan ada ketukan keras dari pintu 
depan rumah yang membuat Noel terbangun. Yang 
mengetuk pintu tersebut adalah Liam yang ingin 
masuk rumah yang dimana ia baru sampai dari 
rumah temen nya. "Noel gua pinjem duit dong! Gua 

diajak temen gua buat nonton konser Blur sama The 
Stone Roses nih sama temen gua." Ucap Liam saat 
Noel membuka pintu rumah nya. "Lu pikir gua 
ATM otomatis gitu yang banyak duitnya? Pikiran lu 
tuh aneh banget asli. Lu menganggapnya semua hal 
ibaratkan sebuah Oasis yang ada segala hal yang 
nan indah dan gampang." Ucap Noel dengan 
lantang. "Sebuah Oasis? Boleh juga tuh buat nama 
band, tapi serius gua mau pinjem duit buat itu 
konser." Ucap Liam. Dengan amarahnya Noel 
mendorong Liam keluar rumah dan menutup pintu 
sekaligus mengunci nya. "Liam gua sayang lo 
karena lo adik gua, tapi lo pergi dulu dari kehidupan 
gua dan coba belajar hormat dan etika dulu. Balik ke 
gua kalau lo udah sadar dengan kelakuan lo!" Ucap 
Noel dari jendela. Liam pun dengan marah lempar-
lempar  barang yang ada di  ja lanan dan 
menunjukkan jari tengah kepada Noel dan mulai 
menjauh dan pergi dari rumahnya. 12 tahun pun 
datang, dan kakak adik tersebut belum bertemu 
maupun berbicara.

TERUSAN KATA
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PUJANGGA NEGERI

T
ak terasa sudah setahun berlalu 
sejak sang Profesor Hujan 
meninggalkan kita. Entah, masih 

akan ada kah keindahan kata setelah 
beliau telah berpulang menjemput 
keindahan lain di sisi-Nya. Berulang kali 
terbayang sepenggal puisi karya 
Sapardi Djoko Damono dengan makna 
yang sangat mendalam, "Yang fana 
adalah waktu, Kita abadi". Demikian 
pula beliau mengabadikan seluruh 
hidupnya lewat pemikiran-pemikiran 
yang dituangkan kedalam kata-kata nan 
indah. Sehingga kenangan tentangnya 
akan terus hidup dan ia pun abadi 
melalui karya-karyanya. 
Sapardi Djoko Damono, atau yang 
akrab dipanggil dengan singkatan 
namanya SDD lahir di Surakarta pada 
tanggal 20 Maret 1940. Ia merupakan 
putra pertama dari pasangan Sadyoko 
dan Saparian. Bersama dengan kedua 
orang tuanya, ia tinggal di Desa 
Ngadijayan, Solo, Jawa Tengah. 
Menurut kalender Jawa, SDD lahir di 
bulan Sapar. Hal inilah yang kemudian 
menimbulkan pemikiran orang tuanya 
untuk memberikan nama Sapardi 
karena dalam kepercayaan masyarakat 
Jawa, seseorang yang lahir di bulan 
Sapar kelak saat dewasa akan menjadi 
sosok yang pemberani dan teguh dalam 

keyakinan. Nyatanya, Sapardi tidak 
terlahir dari keluarga seniman. 
Kedua orang tuanya pun juga tak 
ada yang berdarah seniman. Namun, 
kakeknya ialah seorang abdi dalem 
yang bertugas sebagai dalang dan 
penadah wayang di Keraton 
Surakarta.
Sapardi mengenyam pendidikan 
dasarnya di sekolah dasar rakyat 
untuk kalangan kraton. Di 
sekolahnya, Sapardi dilatih 
memainkan gamelan dan menari 
Jawa. Ia kemudian melanjutkan 
pendidikan di SMP Negeri II Solo 
dan SMA Negeri 2 Surakarta. Masa 
kecilnya dipenuhi dengan menikmati 
perang dalam ketakutan. Pada 
zaman penjajahan Jepang, 
kehidupan keluarganya dapat 
tergolong berkekurangan. Pasca 
kemerdekaan, kehidupan keluarga 
beliau juga tak kunjung membaik. 
Pagi dan sore, Sapardi kecil harus 
memakan bubur. Untuk membeli 
minyak tanah pun, Ibunya harus 
menjual buku-buku. Ayah Sapardi 
juga mengungsi ke luar kota 
dikarenakan harus menghindar dari 
penangkapan Belanda.
Sebelum akhirnya menjadi seorang 
pujangga terkemuka, di masa 

mudanya Beliau juga banyak menulis 
sejumlah karya yang kemudian ia 
kirimkan ke majalah. Kegemarannya 
dalam menulis pun semakin 
berkembang saat ia menempuh kuliah di 
Fakultas Sastra Universitas Gadjah 
Mada. Selain dikenal sebagai salah satu 
penyair terbaik yang pernah dimiliki 
tanah air, beliau juga dikenal sebagai 
seorang akademisi. Sejak tahun 1974 
sampai pensiun, beliau mengajar di 
Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. 
Selain itu, ia juga turut serta aktif dalam 
pengembangan kesusastraan Indonesia 
sebagai pengamat, pakar, dan kritikus 
sastra.
Hujan Bulan Juni merupakan salah satu 
karya Bapak Sapardi yang fenomenal. 
Saking legendarisnya, novel ini diangkat 
ke layar lebar pada tahun 2017. 
Diksinya yang amat romantis dan penuh 
dengan cinta membuat puisi-puisi karya 
Beliau dapat diterima oleh berbagai 
kalangan, mulai dari generasi muda 
sampai tua. Hal inilah yang 
membuatnya dikenal oleh generasi 
milenial tanah air, bahkan oleh mereka-
mereka yang tak begitu tertarik untuk 
mendalami dunia sastra Indonesia. 
Pada tahun 2018 lalu, Beliau juga 
mendapatkan penghargaan ASEAN 
Book Award yang diselenggarakan di 
Kuala Lumpur bersamaan dengan acara 
Kuala Lumpur International Book Fair 
untuk bukunya yang tak lain tak bukan 

yaitu “Hujan Bulan Juni” yang terpilih 
sebagai buku kompilasi terbaik (best 
compilation book)  dan sebagai penulis 
produktif (prolific writing) melalui 
karyanya “Yang Fana Adalah Waktu”. 
Selain itu, sepanjang hidupnya banyak 
penghargaan internasional bergengsi 
yang berhasil ia raih. Pada tahun 1978 
melalui karya pertamanya ‘Duka-Mu 
Abadi” beliau mendapatkan Anugerah 
Budaya (Cultural Award ) dari Australia. 
Kemudian tahun 1983 ia mendapatkan 
penghargaan Anugerah Puisi Putra 
dari Malaysia karena bukunya yang 
berjudul “Sihir Hujan dari Malaysia”. 
Tiga tahun setelah itu, pada tahun 
1986, ia juga mendapatkan SEA Write 
Award dari Thailand.
Terima kasih atas karya-karyamu yang 
sudah menghiasi hati Indonesia, Bapak 
Sapardi! Semoga diberikan yang 
terbaik di sisi-Nya.
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adi Pada hari Jumat 2 Juli 

J2 0 2 1  J a m  7  m a l a m 
m e n a m p i l k a n  a c a r a 

Komunitas acara musik FISIP 
U I  y a n g  d i  p a n d u  O l e h 
Ta k o r a d i o  m e n a m p i l k a n 
s e j u m l a h  b a n d - b a n d 
diantaranya adalah : Kinder 
Bloomen, Murf, NGHTNGALE, 
Putra timur, The Stroots, Traffic 
Jam, Ufuk Timur, Vvachrri, Wall 
of Calf, Yaere yang bertemakan 
JENIPER : Jumat Night Party 
Volume 3, jadi ini adalah acara 
musik dari komunitas Fisip UI .
    Tentunya ini sangat menarik 
untuk dinikmati para pencinta 
m u s i k  k o m u n i t a s  d a r i 
Universitas-universitas terkait 
untuk saling berkolaborasi 
b a n d - b a n d  m u s i k  y a n g 
m e m a n g  p a d a  d a s a r n y a 
dilaksanakan secara Offline 
tetapi karena situasi tidak 
mendukung d i laksanakan 

secara Offline dan live dari 
Youtube dari audisi-audisi lain 
yang tentunya sangat menarik 
untuk bisa di tonton lagi di 
Youtube jadi ini benar-benar 
full online dengan memakai 
protokol ketat secara 3 M, 
memakai masker,menjaga 
jarak & mencuci tangan yuk 
tunggu apalagi tonton juga 
supaya kebagian untuk kaum-
kaum rebahan .
    Tentunya secara garis besar 
musik-musik ini dari berbagai 
macam khas ya mulai dari 
Akustik, Rock, Jazz, dll mulai 
d a r i  s e n i o r  k a l a n g a n 
universitas & junior universitas 
jadi di Jeniper ini , sebenarnya 
n i a t n y a  u n t u k 
menyelenggarakan event 
kampus dari setiap jurusan 
dan universitas di khususkan 
oleh Fisip UI dll.

Kaum Rebahan yang Siap Nonton " Jeniper "
Oleh Mizzi Maqdizi Erman

JENDELA SENI
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N
gaben, adalah upacara pembakaran 
jenazah yang dilakukan di Bali. Ada 
banyak macam upacara adat di bali 

yang terkenal akan budaya dan tradisi yang 
sangat kental, ngaben termasuk salah satu 
upacara sakral dan penting di dalam budaya 
masyarakat Hindu Bali. Di Bali, mayoritas 
penduduknya menganut agama Hindu. Di 
dalam agama Hindu mereka percaya akan 
kehidupan berikutnya. 

Upacara ngaben adalah upacara kremasi yang 
dilakukan saat ada salah satu anggota 
keluarga yang sudah meninggal dan keluarga 
memiliki kewajiban untuk mengirimkan 
almarhum ke kehidupan berikutnya. Untuk 
almarhum dapat pergi ke kehidupan berikutnya 
dan bereinkarnasi menjadi tubuh baru, jiwa 
almarhum harus dilepaskan/dibebaskan 
melalui api kremasi. 

Saat ingin melakukan upacara ngaben, 
keluarga harus konsultasi dengan seorang 
pendeta untuk mendapatkan hari yang tepat 
untuk upacara ngaben. Upacara ngaben juga 
terkenal akan salah satu upacara di Bali yang 
memakan banyak biaya. Keluarga almarhum 
harus mengeluarkan banyak uang dan 
terkadang harus menabung terlebih dahulu 
sehingga upacara bisa berlangsung berhari-
hari bahkan berbulan-bulan setelah orang 
tersebut meninggal. 

Di dalam upacara ngaben ada beberapa 
upacara yang harus dilakukan, yang pertama 
adalah “Ngulapin” yang memiliki arti memanggil 
atma/jiwa jika almarhum meninggal diluar 
rumah, contohnya meninggal karena 

kecelakaan. Setelah memanggil atma/jiwa 
tubuh akan dibersihkan sebagai simbol agar 
almarhum akan mendapatkan tubuh yang 
sempurna di kehidupan selanjutnya, proses 
ini disebut “Nyiramin/Ngemandusin”. 
Setelah tubuh dibersihkan keluarga, ada 
yang disebut “Ngajum Kajang”, sesepuh 
dan para tetua adat akan menuliskan tulisan 
di selembar kertas putih dan akan ditekan 
sebanyak tiga kali oleh pihak keluarga yang 
memiliki arti bahwa keluarga yang 
ditinggalkan sudah ikhlas. Lalu, ada 
“Ngaskara” yang memiliki arti menyucikan 
roh agar roh dapat Bersatu dengan Hyang 
Widhi. Setelah itu ada “Memeras”, tidak 
semua keluarga melakukan upacara ini, 
upacara ini dilakukan hanya jika yang 
meninggal sudah memiliki cucu. Lalu, 
hubungan Duniawi Roh dan keluarga akan 
diputus agar roh tidak terhambat menuju 
tempatnya, upacara ini bisa disebut dengan 
“papegatan” 

Setelah tubuh dibersihkan dan didoakan, 
keluarga harus menyiapkan elemen 
terpenting dalam upacara ngaben yaitu 
Waddhu dan Lembu. Waddhu adalah 
struktur candi yang dibuat dari kayu secara 
bertingkat, semakin penting orang yang 
meninggal Waddhu nya akan semakin tinggi 
tingkatan Waddhu yang perlu dibuat. Lalu 
lembu, lembu adalah kerbau yang dibuat 
dengan kayu dan digunakan sebagai peti 
mati untuk menyanggah tubuh almarhum 
saat dikremasi. 

Saat tubuh almarhum dibawa ke tempat 
kremasi, tubuh diletakan di dalam Waddhu 
dan orang bali yang melaksanakan upacara 

tersebut akan berusaha membingungkan 
arwah almarhum untuk memastikan agar 
arwah tidak dapat pulang ke rumahnya 
dengan cara mengguncang pura, memutar, 
dan tidak diperbolehkan membawanya dalam 
keadaan berjalan lurus. 

Saat tubuh sudah sampai di tempat kremasi, 
sang pendeta akan menyalakan api yang 
akan membakar jenazah beserta Lembu dan 
Waddhu untuk mengirimkan almarhum ke 
kehidupannya yang selanjutnya. Setelah 
kegiatan pembakaran/kremasi keluarga akan 
mengambil abu almarhum dan abu tersebut 
akan ditebarkan di laut. 

Setelah 12 hari upacara ngaben dilaksanakan 
keluarga akan menyiapkan patung orang yang 
telah meninggal dan menyebarkan abu patung 
tersebut di laut. 

Karena upacara ngaben adalah upacara yang 
dirayakan dengan meriah oleh masyarakat 
Hindu Bali dalam rangka menunjukkan bahwa 
anggota keluarga sudah menyelesaikan 
tugasnya di dunia, tidak ada raut kesedihan 
maupun air mata yang tampak di wajah 
keluarga dan orang-orang yang datang 
melayat karena umat Hindu Bali percaya 
dengan adanya kesedihan saat upacara 
ngaben dilaksanakan akan menghambat 
almarhum untuk sampai dan mencapai 
kehidupan selanjutnya. 

Mengingat biaya yang dikeluarkan oleh 
keluarga untuk upacara ngaben tidak sedikit, 
masyarakat Hindu Bali dalam beberapa tahun 
sekali akan melakukan ngaben massal yang 
dilakukan dengan tujuan penghematan waktu 
dan biaya. Meskipun ngaben dilakukan secara 
massal, ngaben massal tidak mengurangi 
maknanya selama upacara dilakukan sesuai 
dengan dasar agama Hindu yang ada. 

UPACARA ADAT PEMAKAMAN KHAS BALI : NGABEN
Oleh : Fortunela Diva Saskia
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N
gaben, adalah upacara pembakaran 
jenazah yang dilakukan di Bali. Ada 
banyak macam upacara adat di bali 

yang terkenal akan budaya dan tradisi yang 
sangat kental, ngaben termasuk salah satu 
upacara sakral dan penting di dalam budaya 
masyarakat Hindu Bali. Di Bali, mayoritas 
penduduknya menganut agama Hindu. Di 
dalam agama Hindu mereka percaya akan 
kehidupan berikutnya. 

Upacara ngaben adalah upacara kremasi yang 
dilakukan saat ada salah satu anggota 
keluarga yang sudah meninggal dan keluarga 
memiliki kewajiban untuk mengirimkan 
almarhum ke kehidupan berikutnya. Untuk 
almarhum dapat pergi ke kehidupan berikutnya 
dan bereinkarnasi menjadi tubuh baru, jiwa 
almarhum harus dilepaskan/dibebaskan 
melalui api kremasi. 

Saat ingin melakukan upacara ngaben, 
keluarga harus konsultasi dengan seorang 
pendeta untuk mendapatkan hari yang tepat 
untuk upacara ngaben. Upacara ngaben juga 
terkenal akan salah satu upacara di Bali yang 
memakan banyak biaya. Keluarga almarhum 
harus mengeluarkan banyak uang dan 
terkadang harus menabung terlebih dahulu 
sehingga upacara bisa berlangsung berhari-
hari bahkan berbulan-bulan setelah orang 
tersebut meninggal. 

Di dalam upacara ngaben ada beberapa 
upacara yang harus dilakukan, yang pertama 
adalah “Ngulapin” yang memiliki arti memanggil 
atma/jiwa jika almarhum meninggal diluar 
rumah, contohnya meninggal karena 

kecelakaan. Setelah memanggil atma/jiwa 
tubuh akan dibersihkan sebagai simbol agar 
almarhum akan mendapatkan tubuh yang 
sempurna di kehidupan selanjutnya, proses 
ini disebut “Nyiramin/Ngemandusin”. 
Setelah tubuh dibersihkan keluarga, ada 
yang disebut “Ngajum Kajang”, sesepuh 
dan para tetua adat akan menuliskan tulisan 
di selembar kertas putih dan akan ditekan 
sebanyak tiga kali oleh pihak keluarga yang 
memiliki arti bahwa keluarga yang 
ditinggalkan sudah ikhlas. Lalu, ada 
“Ngaskara” yang memiliki arti menyucikan 
roh agar roh dapat Bersatu dengan Hyang 
Widhi. Setelah itu ada “Memeras”, tidak 
semua keluarga melakukan upacara ini, 
upacara ini dilakukan hanya jika yang 
meninggal sudah memiliki cucu. Lalu, 
hubungan Duniawi Roh dan keluarga akan 
diputus agar roh tidak terhambat menuju 
tempatnya, upacara ini bisa disebut dengan 
“papegatan” 

Setelah tubuh dibersihkan dan didoakan, 
keluarga harus menyiapkan elemen 
terpenting dalam upacara ngaben yaitu 
Waddhu dan Lembu. Waddhu adalah 
struktur candi yang dibuat dari kayu secara 
bertingkat, semakin penting orang yang 
meninggal Waddhu nya akan semakin tinggi 
tingkatan Waddhu yang perlu dibuat. Lalu 
lembu, lembu adalah kerbau yang dibuat 
dengan kayu dan digunakan sebagai peti 
mati untuk menyanggah tubuh almarhum 
saat dikremasi. 

Saat tubuh almarhum dibawa ke tempat 
kremasi, tubuh diletakan di dalam Waddhu 
dan orang bali yang melaksanakan upacara 

tersebut akan berusaha membingungkan 
arwah almarhum untuk memastikan agar 
arwah tidak dapat pulang ke rumahnya 
dengan cara mengguncang pura, memutar, 
dan tidak diperbolehkan membawanya dalam 
keadaan berjalan lurus. 

Saat tubuh sudah sampai di tempat kremasi, 
sang pendeta akan menyalakan api yang 
akan membakar jenazah beserta Lembu dan 
Waddhu untuk mengirimkan almarhum ke 
kehidupannya yang selanjutnya. Setelah 
kegiatan pembakaran/kremasi keluarga akan 
mengambil abu almarhum dan abu tersebut 
akan ditebarkan di laut. 

Setelah 12 hari upacara ngaben dilaksanakan 
keluarga akan menyiapkan patung orang yang 
telah meninggal dan menyebarkan abu patung 
tersebut di laut. 

Karena upacara ngaben adalah upacara yang 
dirayakan dengan meriah oleh masyarakat 
Hindu Bali dalam rangka menunjukkan bahwa 
anggota keluarga sudah menyelesaikan 
tugasnya di dunia, tidak ada raut kesedihan 
maupun air mata yang tampak di wajah 
keluarga dan orang-orang yang datang 
melayat karena umat Hindu Bali percaya 
dengan adanya kesedihan saat upacara 
ngaben dilaksanakan akan menghambat 
almarhum untuk sampai dan mencapai 
kehidupan selanjutnya. 

Mengingat biaya yang dikeluarkan oleh 
keluarga untuk upacara ngaben tidak sedikit, 
masyarakat Hindu Bali dalam beberapa tahun 
sekali akan melakukan ngaben massal yang 
dilakukan dengan tujuan penghematan waktu 
dan biaya. Meskipun ngaben dilakukan secara 
massal, ngaben massal tidak mengurangi 
maknanya selama upacara dilakukan sesuai 
dengan dasar agama Hindu yang ada. 
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ninda Safira Putri adalah pacar gua selama 4 Tahun. AKami mulai berpacaran semenjak kelas 3 SMA. 
Safira sendiri bisa dibilang cinta pandangan 

pertama gua atau orang-orang menyebutnya love at first 
sight. Safira sendiri adalah primadona di sekolah, ada 
banyak cowok yang lebih keren dari gua coba mendekati 
dia, namun entah mengapa safira justru memilih gua 
sebagai pacarnya. Awal pacaran gue merasa ga percaya aja 
bisa dapetin dia hingga kadang gua berfikir kalo gua cuman 
akan di mainin sama dia. Namun itu semua salah.
Hari demi hari kami lewati bersama, hubungan kami pun 
juga ikut berkembang, seperti bisa mengerti satu sama lain, 
lalu bisa menurunkan ego masing-masing demi keutuhan 
hubungan kita, dan masih banyak lagi. safira sendiri adalah 
wanita yang mudah tersenyum, tertawa, cerewet sama hal-
hal kecil (apalagi kalo berhubungan dengan orang yang dia 
sayang), asik deh pokoknya. Namun beberapa hari 
belakangan tawa dan senyumnya pun berubah menjadi 
kesedihan
Melihat hal tersebut, gua pun langsung berinisiatif bertanya 
kepada safira
“saf kamu kenapa kok belakangan berubah menjadi 
pendiem?” tanya gua kepada safira
“gapapa kok, lagi ga enak badan aja” ujar safira
Mendengar jawaban tersebut, jujur gua merasa ga percaya 
namun gua mencoba untuk percaya dan tidak terlalu banyak 
berbicara, karena takut membuat dia semakin kesal.
Selang beberapa hari kami pun bertemu di kampus, safira 
pun tetap dengan sifatnya yang pendiam dan terkadang 
suka termenung seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. 
Ketika ditanya dia selalu menjawab tidak apa-apa. Hal ini 
pun membuat gua khawatir, gua pun memikirkan 
bagaimana cara membuat kembali safira yang dulu sambil 
pertanyaan keadaan dia. Setelah berfikir beberapa menit, 
gua pun mendapatkan ide untuk mengajak dia jalan berdua 
(ngedate).
Saat sedang jalan berdua, safira pun tidak terlalu banyak 
berbicara dan suasana pun terasa dingin. Untuk mengakali 
hal tersebut, gue pun mengajak dia untuk makan 
semangkuk ramen hangat di salah satu kedai ramen di 
jakarta. Sembari makan gua mencoba untuk mencairkan 
suasana dengan cara melempar beberapa jokes-jokes yang 
biasanya membuat dia tertawa. namun tawa yang ditunggu 

tak kunjung ada, bahkan senyum tipis pun tidak keluar 
dari bibirnya yang manis itu. Akhirnya gua 
memutuskan untuk pulang, karena gua berpikir, 
mungkin dia membutuhkan waktu untuk sendiri.
Selama perjalanan pulang kami pun hanya berdiam saja 
di dalam mobil, safira pun menggunakan earphone, 
sambil sesekali memejamkan matanya. Sesampainya di 
rumah masing-masing, gua mencoba untuk menanyai 
kabar dia via telepon, namun tidak kunjung diangkat 
oleh safira. Gua mencoba menelponnya beberapa kali 
karena khawatir terjadi sesuatu dengans safira. Setelah 
sekian kali percobaan, akhirnya safira pun mengangkat 
telepon tersebut. Gua pun langsung bertanya tentang 
keadaan dia, namun jawaban yang sama pun keluar dari 
mulutnya “aku gapapa kok, kamu jangan mikir yang 
aneh-aneh ya sayang”. mendengar jawabannya yang 
sama gua kira obrolan akan terhenti disini saja, namun 
ternyata tidak. Safira pun bercerita tentang beberapa 
hal, begitu pula dengan gua. Tak sadar kami sudah 
berbicara selama hampir 2 jam, hingga safira 
memutuskan untuk tidur kembali karena sudah 
mengantuk. Mendapatkan respon yang baik dari safira, 
gua pikir dia sudah baikan, sehingga gua pun merasa 
senang.
Keesokan harinya saat sedang di kampus, gua sama 
sekali nggak ngeliat safira, beberapa temannya gua 
tanya, namun mereka menjawab tidak tahu dimana. 
Saat pelajaran yang dimana kami sekelas, safira pun tak 
kunjung hadir. Gua pun merasa cemas dan berpikir 
kalau ada kejadian buruk sedang menimpa safira. 
Namun gua coba menguatkan diri dengan berfikir 
“mungkin dia sedang sakit”. Namun entah mengapa, 
semakin dipikirkan, kegelisahan ini justru semakin 
parah. Gua pun memutuskan untuk menjenguk dia 
sehabis kuliah.
Sesampainya di rumah safira, gua langsung bertemu 
dengan kedua orang tua safira. Mereka pun tampak 
terkejut dengan kedatangan gua, tapi gua tidak terlalu 
menanggapi reaksi mereka. Orangtua safira pun 
mengizinkan gua masuk kedalam dan duduk di sofa 
ruang tengah sambil menunggu safira turun dari 
kamarnya. ketika safira sudah turun, gua langsung 
bertanya 

“saf kenapa kamu tadi ga masuk kuliah? anak-anak pada 
nyariin kamu, beberapa dosen juga bertanya ke aku…?”
“tadi pagi pas bangun, aku ngerasa ga enak badan, 
kepala kliyengan, badan kurang enak, makanya aku ga 
masuk”
“oalah gitu, lain kali kabarin aku ya kalo ga masuk, aku 
khawatir terjadi sesuatu sama kamu”
Kita pun berbincang banyak hal dari hal yang serius 
sampai hal random pun kami bahas. Saking asiknya, tak 
terasa hari sudah mulai gelap, dan gua memutuskan 
untuk pulang. Sebelum pulang safira berkata :
“haris sabtu nanti kamu mau jalan ga?”
“sabtu aku kosong sih, mau jalan kemana emang?”
“udah ikut aja, nanti kamu juga tau kok”
“oalahh okok, yaudah aku pulang dulu ya, bye”
Hari sabtu pun tiba, gua terkejut, karena safira 
menggajak gua ke ke tempat pertama gua menyatakan 
perasaan gua ke dia, yaitu di suatu taman hiburan 
tepatnya di depan komedi putar. Kami pun duduk di 
salah satu tenan makanan yang berada tidak jauh dari 
komedi putar tersebut. Suasana pun terasa romantis, 
dengan lampu-lampu kecil menerangi tiap sudut jalan, 
suasana yang tidak terlalu ramai, lantunan musik yang 
romantis, dan semangkuk ramen yang menghangatkan 
hati. Saat sedang makan, kami pun bercerita satu sama 
lain, namun gua merasa ada yang aneh dengan safira, 
raut wajah dan bibirnya seperti sedang ingin 
mengatakan sesuatu namun sulit untuk terucap. Melihat 
hal tersebut, gua berinisiatif untuk bertanya kepada dia
“saf kamu lagi kenapa? Kok aku kaya ngerasa aneh gitu, 
kaya ada yang kamu tahan-tahan?”
Tanpa banyak bicara safira pun langsung berkaca-kaca 
dan secara perlahan mengeluarkan air matanya. Gua pun 
langsung menggenggam tangan dia dan memeluk dia 
dengan erat serambi mengusap-ngusap kepalanya dan 
berkata “udah-udah”. Setelah beberapa menit, safira pun 
memberanikan diri untuk berbicara. Namun apa yang 
dia lontarkan dari mulutnya membuat gua terkejut, 
karena safira ingin meminta putus, dengan alasan yang 
menurut gua aneh.
Mendengar hal tersebut gua mencoba untuk ngomong 
bahwa hubungan yang kita jalani sudah terbilang lama, 
kedua orang tua kita juga sudah setuju dengan hubungan 
kita, gua pun menyayangi dia dengan tulus. Kalau 
memang kamu bosan atau capek sama aku, setidaknya 
kita bisa omongin baik-baik supaya bisa ada jalan 
keluarnya. Namun safira tidak ingin mendegar apapun 
yang gua ucapkan dan dia pun langsung pergi 
meninggalkan gua.
Sesampainya di rumah gua memutuskan untuk 

menelpon safria namun telpon pun tidak di angkat, chat 
pun tak dibalas. Gua mencoba untuk bertanya ke 
sahabatnya, namun ia pun tidak tahu apa-apa soal 
keadaan safira.
Keesokan harinya gua memutuskan untuk mendatangi 
rumahnya namun tidak ada siapa-siapa. Gua mencoba 
tanya ke satpam namun ia bilang kalau safira sekeluarga 
sedang keluar kota.
Selang beberapa minggu tanpa kabar, gua mencoba 
untuk datang kembali ke rumahnya. Namun kali ini 
berbeda, rumah yang tadinya kosong pun akhirnya terisi. 
Melihat hal tersebut gua langsung bergegas untuk 
mengetuk pintu rumah. Saat ingin mengetuk tiba-tiba 
terdengar suara tangisan seorang wanita. Gua pun merasa 
kenal dengan suara ini, dan ternyata benar, tangisan 
tersebut berasal dari ibu safira. Tangisan tersebut 
membuat perasaan gua gak enak. Setelah berpikir untuk 
mengetuk atau tidak, gua memberanikan untuk 
mengetuk pintu tersebut.
Setelah beberapa kali mengetuk, akhirnya pintu pun 
dibuka oleh ibu safira. Melihat dia menangis gua 
langsung spontan bertanya apa yang sedang terjadi. Ibu 
safira pun menjelaskan fakta yang membuat gua tidak 
percaya, bahwa safira mengidap penyakit kronis selama 
2 tahun belakangan, dan penyakit itu membuat safira 
meninggal dunia.
Gua yang mendengar hal tersebut seakan tidak percaya 
dan berusaha untuk menolak fakta tersebut. Tanpa sadar 
tiba-tiba air mata pun keluar dan secara spontan gua 
memeluk ibu dan ayah safira.
Selang beberapa jam gua dan keluarga safira pergi 
menuju peristirahatan terakhir safira. Sambil 
memandangi makam safira gua pun menangis dan 
mengusap salib sambil bicara “kembali safff”. Saat 
sedang mengusap salib tersebut, ibu safira pun 
memberikan surat terakhir peninggalan safira kepada 
gua, yang isinya ucapan terimakasih dan permintaan 
maaf. Safira juga meminta gua untuk merelakan 
kepergian dia  dan mencoba membuka hati untuk wanita 
lain.
Sulit untuk menuruti permintaan terakhir safira, karena 
membutuhkan waktu berbulan bahkan bertahun-tahun 
untuk mengikhlaskan dia pergi untuk selamanya. Namun 
gua akan berusaha untuk mewujudkan permintaan 
terakhir tersebut.

BUNGA TERAKHIR
Oleh : Johan Rovino Agripa
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ninda Safira Putri adalah pacar gua selama 4 Tahun. AKami mulai berpacaran semenjak kelas 3 SMA. 
Safira sendiri bisa dibilang cinta pandangan 

pertama gua atau orang-orang menyebutnya love at first 
sight. Safira sendiri adalah primadona di sekolah, ada 
banyak cowok yang lebih keren dari gua coba mendekati 
dia, namun entah mengapa safira justru memilih gua 
sebagai pacarnya. Awal pacaran gue merasa ga percaya aja 
bisa dapetin dia hingga kadang gua berfikir kalo gua cuman 
akan di mainin sama dia. Namun itu semua salah.
Hari demi hari kami lewati bersama, hubungan kami pun 
juga ikut berkembang, seperti bisa mengerti satu sama lain, 
lalu bisa menurunkan ego masing-masing demi keutuhan 
hubungan kita, dan masih banyak lagi. safira sendiri adalah 
wanita yang mudah tersenyum, tertawa, cerewet sama hal-
hal kecil (apalagi kalo berhubungan dengan orang yang dia 
sayang), asik deh pokoknya. Namun beberapa hari 
belakangan tawa dan senyumnya pun berubah menjadi 
kesedihan
Melihat hal tersebut, gua pun langsung berinisiatif bertanya 
kepada safira
“saf kamu kenapa kok belakangan berubah menjadi 
pendiem?” tanya gua kepada safira
“gapapa kok, lagi ga enak badan aja” ujar safira
Mendengar jawaban tersebut, jujur gua merasa ga percaya 
namun gua mencoba untuk percaya dan tidak terlalu banyak 
berbicara, karena takut membuat dia semakin kesal.
Selang beberapa hari kami pun bertemu di kampus, safira 
pun tetap dengan sifatnya yang pendiam dan terkadang 
suka termenung seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. 
Ketika ditanya dia selalu menjawab tidak apa-apa. Hal ini 
pun membuat gua khawatir, gua pun memikirkan 
bagaimana cara membuat kembali safira yang dulu sambil 
pertanyaan keadaan dia. Setelah berfikir beberapa menit, 
gua pun mendapatkan ide untuk mengajak dia jalan berdua 
(ngedate).
Saat sedang jalan berdua, safira pun tidak terlalu banyak 
berbicara dan suasana pun terasa dingin. Untuk mengakali 
hal tersebut, gue pun mengajak dia untuk makan 
semangkuk ramen hangat di salah satu kedai ramen di 
jakarta. Sembari makan gua mencoba untuk mencairkan 
suasana dengan cara melempar beberapa jokes-jokes yang 
biasanya membuat dia tertawa. namun tawa yang ditunggu 

tak kunjung ada, bahkan senyum tipis pun tidak keluar 
dari bibirnya yang manis itu. Akhirnya gua 
memutuskan untuk pulang, karena gua berpikir, 
mungkin dia membutuhkan waktu untuk sendiri.
Selama perjalanan pulang kami pun hanya berdiam saja 
di dalam mobil, safira pun menggunakan earphone, 
sambil sesekali memejamkan matanya. Sesampainya di 
rumah masing-masing, gua mencoba untuk menanyai 
kabar dia via telepon, namun tidak kunjung diangkat 
oleh safira. Gua mencoba menelponnya beberapa kali 
karena khawatir terjadi sesuatu dengans safira. Setelah 
sekian kali percobaan, akhirnya safira pun mengangkat 
telepon tersebut. Gua pun langsung bertanya tentang 
keadaan dia, namun jawaban yang sama pun keluar dari 
mulutnya “aku gapapa kok, kamu jangan mikir yang 
aneh-aneh ya sayang”. mendengar jawabannya yang 
sama gua kira obrolan akan terhenti disini saja, namun 
ternyata tidak. Safira pun bercerita tentang beberapa 
hal, begitu pula dengan gua. Tak sadar kami sudah 
berbicara selama hampir 2 jam, hingga safira 
memutuskan untuk tidur kembali karena sudah 
mengantuk. Mendapatkan respon yang baik dari safira, 
gua pikir dia sudah baikan, sehingga gua pun merasa 
senang.
Keesokan harinya saat sedang di kampus, gua sama 
sekali nggak ngeliat safira, beberapa temannya gua 
tanya, namun mereka menjawab tidak tahu dimana. 
Saat pelajaran yang dimana kami sekelas, safira pun tak 
kunjung hadir. Gua pun merasa cemas dan berpikir 
kalau ada kejadian buruk sedang menimpa safira. 
Namun gua coba menguatkan diri dengan berfikir 
“mungkin dia sedang sakit”. Namun entah mengapa, 
semakin dipikirkan, kegelisahan ini justru semakin 
parah. Gua pun memutuskan untuk menjenguk dia 
sehabis kuliah.
Sesampainya di rumah safira, gua langsung bertemu 
dengan kedua orang tua safira. Mereka pun tampak 
terkejut dengan kedatangan gua, tapi gua tidak terlalu 
menanggapi reaksi mereka. Orangtua safira pun 
mengizinkan gua masuk kedalam dan duduk di sofa 
ruang tengah sambil menunggu safira turun dari 
kamarnya. ketika safira sudah turun, gua langsung 
bertanya 

“saf kenapa kamu tadi ga masuk kuliah? anak-anak pada 
nyariin kamu, beberapa dosen juga bertanya ke aku…?”
“tadi pagi pas bangun, aku ngerasa ga enak badan, 
kepala kliyengan, badan kurang enak, makanya aku ga 
masuk”
“oalah gitu, lain kali kabarin aku ya kalo ga masuk, aku 
khawatir terjadi sesuatu sama kamu”
Kita pun berbincang banyak hal dari hal yang serius 
sampai hal random pun kami bahas. Saking asiknya, tak 
terasa hari sudah mulai gelap, dan gua memutuskan 
untuk pulang. Sebelum pulang safira berkata :
“haris sabtu nanti kamu mau jalan ga?”
“sabtu aku kosong sih, mau jalan kemana emang?”
“udah ikut aja, nanti kamu juga tau kok”
“oalahh okok, yaudah aku pulang dulu ya, bye”
Hari sabtu pun tiba, gua terkejut, karena safira 
menggajak gua ke ke tempat pertama gua menyatakan 
perasaan gua ke dia, yaitu di suatu taman hiburan 
tepatnya di depan komedi putar. Kami pun duduk di 
salah satu tenan makanan yang berada tidak jauh dari 
komedi putar tersebut. Suasana pun terasa romantis, 
dengan lampu-lampu kecil menerangi tiap sudut jalan, 
suasana yang tidak terlalu ramai, lantunan musik yang 
romantis, dan semangkuk ramen yang menghangatkan 
hati. Saat sedang makan, kami pun bercerita satu sama 
lain, namun gua merasa ada yang aneh dengan safira, 
raut wajah dan bibirnya seperti sedang ingin 
mengatakan sesuatu namun sulit untuk terucap. Melihat 
hal tersebut, gua berinisiatif untuk bertanya kepada dia
“saf kamu lagi kenapa? Kok aku kaya ngerasa aneh gitu, 
kaya ada yang kamu tahan-tahan?”
Tanpa banyak bicara safira pun langsung berkaca-kaca 
dan secara perlahan mengeluarkan air matanya. Gua pun 
langsung menggenggam tangan dia dan memeluk dia 
dengan erat serambi mengusap-ngusap kepalanya dan 
berkata “udah-udah”. Setelah beberapa menit, safira pun 
memberanikan diri untuk berbicara. Namun apa yang 
dia lontarkan dari mulutnya membuat gua terkejut, 
karena safira ingin meminta putus, dengan alasan yang 
menurut gua aneh.
Mendengar hal tersebut gua mencoba untuk ngomong 
bahwa hubungan yang kita jalani sudah terbilang lama, 
kedua orang tua kita juga sudah setuju dengan hubungan 
kita, gua pun menyayangi dia dengan tulus. Kalau 
memang kamu bosan atau capek sama aku, setidaknya 
kita bisa omongin baik-baik supaya bisa ada jalan 
keluarnya. Namun safira tidak ingin mendegar apapun 
yang gua ucapkan dan dia pun langsung pergi 
meninggalkan gua.
Sesampainya di rumah gua memutuskan untuk 

menelpon safria namun telpon pun tidak di angkat, chat 
pun tak dibalas. Gua mencoba untuk bertanya ke 
sahabatnya, namun ia pun tidak tahu apa-apa soal 
keadaan safira.
Keesokan harinya gua memutuskan untuk mendatangi 
rumahnya namun tidak ada siapa-siapa. Gua mencoba 
tanya ke satpam namun ia bilang kalau safira sekeluarga 
sedang keluar kota.
Selang beberapa minggu tanpa kabar, gua mencoba 
untuk datang kembali ke rumahnya. Namun kali ini 
berbeda, rumah yang tadinya kosong pun akhirnya terisi. 
Melihat hal tersebut gua langsung bergegas untuk 
mengetuk pintu rumah. Saat ingin mengetuk tiba-tiba 
terdengar suara tangisan seorang wanita. Gua pun merasa 
kenal dengan suara ini, dan ternyata benar, tangisan 
tersebut berasal dari ibu safira. Tangisan tersebut 
membuat perasaan gua gak enak. Setelah berpikir untuk 
mengetuk atau tidak, gua memberanikan untuk 
mengetuk pintu tersebut.
Setelah beberapa kali mengetuk, akhirnya pintu pun 
dibuka oleh ibu safira. Melihat dia menangis gua 
langsung spontan bertanya apa yang sedang terjadi. Ibu 
safira pun menjelaskan fakta yang membuat gua tidak 
percaya, bahwa safira mengidap penyakit kronis selama 
2 tahun belakangan, dan penyakit itu membuat safira 
meninggal dunia.
Gua yang mendengar hal tersebut seakan tidak percaya 
dan berusaha untuk menolak fakta tersebut. Tanpa sadar 
tiba-tiba air mata pun keluar dan secara spontan gua 
memeluk ibu dan ayah safira.
Selang beberapa jam gua dan keluarga safira pergi 
menuju peristirahatan terakhir safira. Sambil 
memandangi makam safira gua pun menangis dan 
mengusap salib sambil bicara “kembali safff”. Saat 
sedang mengusap salib tersebut, ibu safira pun 
memberikan surat terakhir peninggalan safira kepada 
gua, yang isinya ucapan terimakasih dan permintaan 
maaf. Safira juga meminta gua untuk merelakan 
kepergian dia  dan mencoba membuka hati untuk wanita 
lain.
Sulit untuk menuruti permintaan terakhir safira, karena 
membutuhkan waktu berbulan bahkan bertahun-tahun 
untuk mengikhlaskan dia pergi untuk selamanya. Namun 
gua akan berusaha untuk mewujudkan permintaan 
terakhir tersebut.

BUNGA TERAKHIR
Oleh : Johan Rovino Agripa
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Masih jelas di ingatan kita, final 
kejuaraan sepak bola terbesar di 
Eropa yang baru saja digelar 

pada 12 Juli  silam. Final tersebut 
mengeluarkan Italia sebagai tim terbaik di 
Eropa setelah mengalahkan Inggris lewat 
adu penalti jauh di Wembley Stadium, 
Inggris. Namun tidak, kita tidak akan 
membahas final yang menyakitkan bagi 
saya itu. Tenang saja, rubrik ini masih 
bernama Jendela Seni, bukan Peluit 
Panjang atau Jebakan Offside. 
 Kita akan membahas pagelaran yang 
diadakan sang official broadcaster dari 
kejuaraan sepak bola tersebut, yaitu Mola 
TV. Mola, menggelar sebuah festival musik 
sebagai sebuah persembahan dalam 
menyambut laga puncak Euro 2020. Hal 
ini, tentu bukan saja selingan yang menarik 
bagi para penikmat sepak bola, namun juga 
menjadi sebuah pengobat rindu bagi 
penikmat musik yang harus kehilangan 
pagelaran-pagelaran musik dikarenakan 
pandemi. 
                Festival musik virtual ini tersedia 
di platform Mola dan eksklusif bagi para 
pelanggannya. Festival ini diramaikan oleh 
sedikitnya 26 musisi dalam negeri dan 
mancanegara. Nama-nama seperti The 
Adams, The Sigit, Efek Rumah Kaca, 
White Shoes & The Couples Company, 
Morad, Sisitipsi, Ramengvrl, hingga 
Kodaline meramaikan line up yang 
memeriahkan acara ini

SELINGAN SEPAK BOLA YANG MEMANJAKAN TELINGA
Oleh : I Gede Oka Kertiyasa 
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Seperti yang kita tahu memang para 
penikmat dan para pelaku industri 
musik semakin sulit mengadakan 
pagelaran-pagelaran selama lebih dari 
satu tahun terakhir. Ini tentu saja 
membuat para penikmat dan pelaku 
musik merindukan keberadaan konser 
ataupun fest ival-fest ival  musik 
semacam Synchronize Festival, We the 
Fest, ataupun Soundrenaline. Itulah 
mengapa beberapa musisi mulai 
mengadakan pagelaran-pagelaran 
musik virtual untuk memanjakan para 
penggemarnya. Hal ini dilakukan oleh 
musisi-musisi seperti Elephant Kind, 
Nadin Amizah, Isyana Sarasvati, 
hingga grup musik legendaris seperti 
Dewa 19. 
Berkaca dari keadaan pandemi yang 
lama menetap inilah mungkin Mola 
berani untuk mengadakan pagelaran 
musik virtual. Festival ini dinamai Mola 
Chill Festival. Ini merupakan gelaran 
Mola Chill Festival kedua yang 
diadakan Mola. Sebelumnya mereka 
pernah mengadakan pagelaran serupa 
pada 30 April silam. Pagelaran itu juga 
diramaikan oleh 26 musisi seperti 
Danilla, Kelompok Penerbang Roket, 
Diskoria, hingga Barasuara. 
Sesuai dengan namanya festival musik 
yang diadakan Mola ini memberikan 
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warna yang berbeda dengan festival 
musik offline pada umumnya. Bila 
f e s t i v a l  m u s i k  b i a s a n y a 
memberikan kesan kemegahan dan 
keramaian yang menciptakan 
a tmosfer  dan euphoria  yang 
m e n y e n a n g k a n  b a g i  p a r a 
penikmatnya. Maka, festival musik 
virtual memberikan kesan intim 
yang mengisi jarak yang jauh antara 
penikmat musik dan musisinya. Set 
yang diperlihatkan pun jauh dari 
kesan megah dengan lighting dan 
sound system yang mengguncang 
dada, namun lebih sederhana 
b a h k a n  d i i s i  o l e h  s o f a  d a n 
perabotan-perabotan yang seolah 
menggambarkan para musisinya 
berada di sebuah rumah. 
           Para musisi ini juga dibagi 
lagi menjadi beberapa sesi. Setiap 
sesi akan terbagi menjadi empat 
mus i s i  yang  mas ing-mas ing 
membawakan tiga sampai empat 
setlistnya. 26 musisi ini total 
menghibur kita selama 12 jam 
l a m a n y a .  Wa k t u  t e r s e b u t 
seharusnya cukup untuk sekadar 
menikmati musik-musik dari musisi 
kesayangan  k i t a  a t au  un tuk 
mengobati rindu saat menghadiri 
pagelaran-pagelaran musik yang 
kita nikmati sebelum datangnya 
pandemi. 

JENDELA SENI

Sumber : Mola TV
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Jika kamu mau mendengar sebuah kisah
Akan kuceritakan sebuah lantunan kesah.
Lantunan yang membuatku gelisah
Yang menjaga hati ini selalu terbelah.

Jika dapat ku tangkap sebuah angan
Akan kuletakkan dalam setiap lamunan
Akan ku utamakan dalam setiap kenangan,
Akan kutanam dan museumkan.

Mencintaimu, walaupun diam-diam, adalah sebuah kebanggaan
Kegiatan yang akan selalu kutekankan
Pendapat yang akan selalu kutekankan
Jika kamu mau tahu berhentinya kapan,
Sepertinya, tak akan.

MENARA YANG TERDIAM
Oleh : George Yoel Leonard
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PELABUHAN MIMPI

Melihat langit cerah hari ini 
Saat aku terbangun dari tidurku

Mengingat kembali semua yang sudah kita lalui
Saat kita tertawa, menangis, bertengkar, dan berbagi cerita

Menatap langit cerah hari ini
Membuat ku kembali teringat

Aku telah membiarkanmu masuk ke kehidupanku
Menjadi pemegang peran, yang kuharap tidak akan berubah

Langit cerah hari ini menjadi saksi
Bahwa kenyataannya tidak sesuai dengan harap

Bahwa janjimu untuk selalu menetap hanya omong kosong
Jangan pernah kembali lagi, jika sekarang memilih untuk 

pergi

LANGIT CERAH
Oleh : Maria Stevia Diva Clearesta 

PELABUHAN MIMPI

23
NM1/2020-2021 NM1/2020-2021



Jika kamu mau mendengar sebuah kisah
Akan kuceritakan sebuah lantunan kesah.
Lantunan yang membuatku gelisah
Yang menjaga hati ini selalu terbelah.

Jika dapat ku tangkap sebuah angan
Akan kuletakkan dalam setiap lamunan
Akan ku utamakan dalam setiap kenangan,
Akan kutanam dan museumkan.

Mencintaimu, walaupun diam-diam, adalah sebuah kebanggaan
Kegiatan yang akan selalu kutekankan
Pendapat yang akan selalu kutekankan
Jika kamu mau tahu berhentinya kapan,
Sepertinya, tak akan.

MENARA YANG TERDIAM
Oleh : George Yoel Leonard

22

PELABUHAN MIMPI

Melihat langit cerah hari ini 
Saat aku terbangun dari tidurku

Mengingat kembali semua yang sudah kita lalui
Saat kita tertawa, menangis, bertengkar, dan berbagi cerita

Menatap langit cerah hari ini
Membuat ku kembali teringat

Aku telah membiarkanmu masuk ke kehidupanku
Menjadi pemegang peran, yang kuharap tidak akan berubah

Langit cerah hari ini menjadi saksi
Bahwa kenyataannya tidak sesuai dengan harap

Bahwa janjimu untuk selalu menetap hanya omong kosong
Jangan pernah kembali lagi, jika sekarang memilih untuk 

pergi

LANGIT CERAH
Oleh : Maria Stefia Diva Clearesta 

PELABUHAN MIMPI

23
NM1/2020-2021 NM1/2020-2021



Hanya rerintikan
Namun dibuatnya meremang

Berteduh..
Dan berharap lekas sembuh

Setibanya dirumah
Mungkin bersama sesal

Kenapa harus usai
Lalu sembuh?
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SEMBUH
Oleh : I Gusti Bagus Adhika Andrayuga
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