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Kehilangan. Dampaknya terhadap diri dari 
akumulasi emosi tanpa wadah yang 
menghancurkan identitas.

HALAMAN REDAKSI

COVER STORY

Bagimana hari-hari kemarin? Apa 
hari-hari itu masih terasa berat? 
Tapi masih semangat untuk 
menjalani hari-hari esok kan? Mari 
luangkan waktu sejenak untuk 
beranjak dari beratnya hari-hari itu 
dengan membaca edisi II Nada 
Minor 2020/2021.

Titik Nol tentang “Kodrat”, 
beragam cerita pendek, dan bait 
indah puisi yang diharapkan bisa 
membuat kamu terhanyut saat 
membacanya. Rubrik Rona Budaya 
dan Jendela Seni yang diharapkan 
bisa menambah pengetahuanmu 
tentang budaya dan seni. Edisi Nada 
Minor kali ini juga membahas 
tentang Sang Penyair ‘Jan Engelbert 
Tatengkeng’
. 
Tetap semangat untuk menjalani 
hari berikutnya, dan selamat 

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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KODRAT
Oleh : Oka Kertiyasa 

TITIK NOL
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B
arangkali manusia telah kehilangan kodratnya sebagai makhluk dengan hati nurani. 
Kematian menjelma angka-angka tanpa air mata begitu mudahnya. Seribu, dua ribu, 
tiga ribu adalah jiwa-jiwa yang tak bisa kembali lagi ke dunia. Kita tak sempat 

mencernanya, tak sempat menangisinya, bahkan sedikitpun menerimanya.

Barangkali manusia telah kehilangan kodratnya untuk merasa. Ketika setiap penuntut 
keadilan dibiarkan berkelana tanpa perhatian. Berteriak di sela-sela siang yang 
menyengat, menanti di setiap hujan yang melunturkan keringat. Mereka tak sempat 
mempertanyakannya, mendendamnya, ataupun merelakannya.

Barangkali manusia telah kehilangan kodratnya untuk peduli. Ketika setiap tanggung jawab 
dapat berkompromi atas kepalan tangan yang menggenggam kertas warna-warni. 
Nominal-nominal itu dikultuskan bagai Tuhan yang maha suci. Mereka tak sempat 
membelinya, menjualnya, atau menabungnya.
Manusia semakin baik dalam mengingkari kodratnya sendiri. Mereka mulai menciptakan 
dunia tanpa kehilangan. Untuk apa ada kehilangan? Jika sesuatu bisa kompromi, diganti, 
ataupun dibeli. 

Manusia semakin terbiasa untuk mengorbankan hal-hal di sekitarnya demi kepentingannya 
sendiri. Menjelma makhluk tamak haus darah yang senang bermandikan nominal-nominal 
sambil tidur dengan kepala menghadap ke langit. Mungkin dalam tidurnya ia pun 
berangan, “barangkali langit juga bisa dibeli sebab agaknya Tuhan juga maha kompromi”.

Sebagai makhluk intelek, manusia juga tak perlu khawatir. Teknologi demi teknologi kerap 
membokongi hukum-hukum Tuhan. Manusia sudah terbiasa memanipulasi waktu, jarak, 
ataupun ruang untuk saling terkoneksi. Bahkan terbang dengan burung besi. 

Maka wajar jika sekarang mereka mendefisiasi makna kematian, mengorbankan keadilan, 
ataupun mengkorupsi mandat Tuhannya sendiri. Ketika manusia tahu emosi pun bisa 
dimanipulasi, kebenaran dapat diimitasi, dan tanggung jawab dapat berkompromi maka 
kehilangan hanya menjadi fase yang tak perlu ditangisi. Sebab, semua ini akan terganti. 
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Ingatan ini kembali ketika kehendakNya terjadi,

Aku sendiri,

Dan,

Aku mencoba bertaruh pada hujan 

bahwa setiap tetesnya ada kamu dan kenangan,

Aku mencoba bertaruh pada mentari pagi

bahwa hangatnya pelukmu akan selalu menghadiri,

Aku pun mencoba bertaruh pada malam 

bahwa doa akhir ku nama mu terekam.

Ingin aku bertaruh pada semesta bahwa kita akan berjumpa, bersama,

Seperti janji yang abadi bernyanyi pada kedalaman laut mati.

Namun apakah pertemuan itu ada? 

Saat nistanya dunia menjadi tarungnya.

PELABUHAN MIMPI

PERPISAHAN MALAM ITU
Oleh : Hendrick Samuel
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PELABUHAN MIMPI

Senang
Hanya itu yang bisa kurasakan
Menemukan dia tanpa mencari

Mencintai dia tanpa belajar

Terasa gelap, terasa hambar
Namun dia mampu menghidupkan rasa ini lagi

Yang sudah lama mati
Tidak bernyawa

Hampir berpikir tidak akan ada yang membuat cinta ini jatuh
Tetapi semua terjadi tanpa di duga

Cinta tidak mengenal waktu
Siapapun terlena

Tidak ingin berpikir jauh
Menikmati setiap kebahagiaan dan kerinduan saat 

bersamanya
Dan mungkin bila nanti ia mematahkan hati ini lagi

RASA INI 
Oleh : Ivan David
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ku terlahir sedikit berbeda. Levi Anamaku, orang bilang akulah yang 
sebenarnya. 

Temanku  r ey  s e r ing  be r t e r i ak  dan 
membentak diriku. Entah apa maksudnya, 
mereka bilang itu wujud pemberontakan
Rasya, disisi lain bertubuh mungil imut lucu. 
sangat menggemaskan.
 
Energinya selalu bersemangat, dan disertai 
sifat kekanak-kanakan.Gimanapun sifatnya, 
mereka adalah teman terdekatku. tetapi, 
Orang bilang aku adalah aku. dan kami selalu 
satu”

Begitulah kira-kira perkenalan singkatku. 
Namaku Levi. Selama 17 tahun aku bernafas 
di bumi ini, aku hanya memiliki 2 teman. Rey 
dan Rasya. Mereka adalah sosok yang tau 
semua sifatku serta baik dan burukku. Rey 
a d a l a h  s e o r a n g  y a n g  a b u s i f  d a n 
temperamental, dibekali emosi tidak stabil 
dan keinginan violens yang kuat. Walau 
b e g i t u ,  a k u  t e t a p  m e n y a y a n g i  d i a 
sepenuhnya. Rasya, dilain sisi adalah 
temanku yang lemah lembut dan amat 
perhatian. Jika digambarkan, Rasya adalah 
air yang tenang dan bersih tanpa noda. Aku 
juga menyayangi dia sepenuhnya. Mereka 
adalah satu-satunya yang menerima aku apa 
adanya. 

Aku sadar mengapa hanya mereka berdua 
yang ingin berteman denganku. Sejak lahir 

aku diberi bentuk wajah yang buruk. Ya, 
wajah yang jelek. Tidak heran banyak 
orang yang memandangku rendah dan 
sering mengolok diriku. 
Sungguh tidak adil rasanya. Ketika orang 
- orang disekitarku memiliki wajah yang 
cantik dan tampan disertai dengan 
kepribadian yang luar biasa.  Sedangkan 
aku disini layaknya produk cacat dan 
gagal yang orang hindari. 

Sungguh tidak adil pula rasanya. Ketika 
Tuhan sedang melukis, Ia menggambar 
orang - orang disekitarku dengan indah 
rupanya menggunakan tangan kanannya. 
A k a n  t e t a p i  k e t i k a  T u h a n 
menggambarku, Ia justru menggunakan 
tangan kirinya.
 
Jika kalian berasumsi kalau aku sedang 
menceritakan mimpi burukku, kalian 
salah. Mimpi burukku justru terasa lebih 
indah daripada sadarku di dunia. Apabila 
kalian merasa tersinggung, aku meminta 
maaf.  Aku tidak mampu mencari 
me ta fo ra  l a in  yang  t epa t  un tuk 
menggambarkan realitas yang ada. 
Alasanku menulis ini adalah semoga 
tidak ada aku-aku yang lain di dunia ini. 
Setidaknya aku dapat berkontribusi 
dalam keabadian di tengah-tengah 
fananya dunia.

Di 17 tahunku aku berekspektasi hal-hal 

ANDAI TUHAN ITU KIDAL
Oleh : Nathanael Chandra Kusuma

TERUSAN KATA

yang indah, yang mungkin saja mengubah 
hidupku di dunia, atau setidaknya sekedar 
memperbaiki nasibku. Aku pernah melihat 
tiupan lilin berbentuk angka 17 beserta 
pelukan hangat dan kecupan di pipi orang-
orang tercinta. Aku pernah melihat 
kenyamanan dan rasa tentram menyelimuti 
tiap sudut ruangan pesta. senyum haru 
dengan kata kata manis penuh harapan 
sebagai bekal seseorang yang telah 
menginjak umur dewasa. Aku pernah 
melihat sepasang insan sedang gila-gilanya 
dimabuk asmara, bergenggaman tangan di 
tiap langkah kaki yang mereka injak 
berdua, disertai janji manis untuk tetap 
bersama hingga hari tua. Ah, iya satu lagi, 
juga tidak lupa untuk sepakat mencinta 
hingga mati tiba. Walau yang ada diakhir 
cerita hanyalah mati atau ditinggal mati 
selamanya.

Breakdown-breakdown ku selama ini 
selalu menghadiahiku dengan air mata. 
Disaat itu, aku selalu merasakan hujan 
ketika langit biru sedang cerah-cerahnya. 
Disaat itu juga aku merasakan keramaian 
ketika aku duduk manis sambil memeluk 
kedua kakiku di sudut tempat tidur 
kamarku yang sepi, dengan mata yang 
sembab tentunya. Akan tetapi, hari ini 
semua itu tidak terjadi. Aku. Sudah. Muak.

Aku menyadari bahwa mengulurkan 
tangan dan berdamai dengan orang yang 
aku benci masih jauh lebih mudah, dari 
pada harus berbesar hati dan bermaaf 
dengan diri sendiri di setengah dua pagi.

Di hari itu aku merasakan amarah yang 
membara, aku telah dipenuhi oleh 
dendam, dan mataku telah tertutup oleh 
kebenc i an .  Dengan  bu tanya  aku 
menyerang dan memukul Rey. Rasya telah 
berkali-kali mencoba untuk menghentikan 
diriku, namun disaat itu terjadi, semua 
sudah terlambat. Rey telah menang. Ia 
menarik paksa diriku keatas sebuah kursi 
dan mengalungi leherku dengan sebuah 
tali, kemudian ditendangnya kursi itu, 
meninggalkan diriku tergantung. Selang 
beberapa saat, asupan oksigen ke otakku 
mulai  menipis .  Disela-sela  nafas 
terakhirku aku melihat cahaya putih tepat 
didepan mataku. Aku senang, akhirnya 
mereka menjemput.  Sambil menahan 
sakit di leher karena tali yang menopang 
badanku, aku pun tersenyum tipis. Inilah 
yang selama ini aku inginkan. Keabadian 
dalam kefanaan. Perlahan kesadaranku 
menghilang, kakiku yang melayang kian 
melemah, dan mataku menutup. Sungguh 
akhir yang pantas aku dapatkan. Andai 
Tuhan itu kidal dan mahir menggunakan 
tangan kiri, mungkin ini semua tidak akan 
terjadi.
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ernikahan adalah suatu bentuk upacara 

Ppengikatan janji nikah yang dirayakan 
oleh dua orang, yang bermaksud untuk 

meresmikan ikatan perkawinan secara norma 
agama, norma hukum, maupun norma sosial. 
Upacara pernikahan ini juga memiliki ragam 
dan variasi yang banyak. Di Indonesia yang 
terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya 
ini, juga terdapat beragam tradisi dalam 
melangsungkan pernikahan, bahkan upacara 
yang diadakan tidak hanya pada hari dimana 
pernikahan i tu berlangsung, terdapat 
rangkaian-rangkaian acara adat yang 
dilangsungkan dari sebelum hari pernikahan 
itu terjadi.

Seperti acara adat yang berasal dari provinsi 
Sumatera Barat, upacara menikahkan anak 
perempuan di Minang dianggap suatu hal 
yang sakral. Terdapat acara adat yang disebut 
dengan ‘Malam Bainai’. Acara adat ini 
dilakukan setelah melalui rangkaian acara 
adat lainnya. Malam Bainai ini suatu tradisi 
untuk mempelai Wanita, yang dilakukan 
sebelum hari pernikahan bagi orang minang. 
Acara adat ini juga dilakukan sebagai wadah 
untuk memberi restu dan berkumpulnya sanak 
saudara dari keluarga mempelai wanita. Pada 
umumnya acara adat ini diselenggarakan 
pada malam sehari sebelum pernikahan 
berlangsung.

Bainai adalah melekatkan tumbukan dari daun 
pacar merah atau daun inai yang telah 
dihaluskan ke kuku calon pengantin wanita. 
Bainai ini memerlukan air yang telah diberi 
tujuh macam kembang yang harum, kemudian 

ditumbuk bersama dengan daun inai. 
Selain itu diperlukan payung kuning, kain 
jajakan kuning, kain simpai dan kursi 
untuk calon mempelai wanita. Calon 
mempelai wanita juga menggunakan baju 
adat khusus, serta selendang yang 
disilangkan di depan dada, dengan 
sunting atau riasan kepala dari adat 
minang yang rendah, tidak seperti sunting 
dan r iasan pada har i  pernikahan 
berlangsung. 

Pada acara adat Malam Bainai ini calon 
mempelai wanita akan dibawa keluar dari 
k a m a r,  d a n  d i i r i n g i  o l e h  t e m a n 
sebayanya, kemudian terdapat kegiatan 
yang disebut ‘mandi-mandi’ yang dimana 
dilakukan secara simbolisasi dengan 
memercikan air yang berisikan kembang 
tujuh rupa dan daun sitawa sidingin 
kepada calon mempelai wanita oleh para 
sepupu, dan kedua orang tua, dan jumlah 
orang yang memercikkan air bunga ini 
harus ganjil, mulai dari lima, tujuh, atau 
sembilan. Alasannya adalah karena di 
dalam Islam, angka ganj i l  ser ing 
melambangkan hal-hal sakral, contohnya 
sholat lima waktu. Pada proses ini juga 
sebagai simbolisasi dimana orang tua 
memandikan anak perempuannya untuk 
yang terakhir kali sebelum melepas anak 
perempuannya kepada calon suaminya.

Kemudian setelah kegiatan ‘mandi-
mandi’ calon mempelai wanita akan 
dituntun ke tempat proses pemakaian 
inai, calon mempelai wanita akan dituntun 

dengan didampingi kedua orang tua atau 
kerabatnya dan berjalan diatas kain jajakan 
berwarna kuning yang terbentang. Hal ini 
memiliki makna tentang perjalanan dari usia 
anak-anak hingga usia dewasa. Kain yang 
dilewati akan digulung dari belakang langkah 
kaki mempelai wanita oleh dua kerabat laki-
lakinya, yang memiliki makna sebuah harapan 
agar pernikahannya cukup hanya sekali 
seumur hidup, 

Setelah mempelai wanita duduk ditempat 
proses pemakaian inai, kuku calon mempelai 
wanita akan dipakaikan inai oleh kerabat 
wanita yang dituakan, kuku yang dipakaikan 
inai hanya berjumlah Sembilan, dan daun sirih 
digunakan untuk menutupi kuku ibu jari, selain 
itu pada proses pemakaian inai ini para kerabat 
akan membisikan doa dan nasehat kepada 
calon mempelai wanita untuk bekal dalam 
pernikahannya kelak. Proses Malam Bainai ini 
dipercaya akan melindungi calon mempelai 
wanita dari bermacam goodaan dalam 
pernikahan dan dipercaya untuk melindungi 
calon mempelai wanita dari berbagai macam 
bahaya.

Bainai selain untuk memperindah tampilan jari-
jari mempelai wanita, hal ini juga menjadi tanda 
bahwa telah berumah tangga, yang berguna 
agar terbebas dari gunjingan jika ia terlihat 
berduaan dengan suaminya. Acara Malam 
Bainai ini juga biasanya disertai dengan 
kemeriahan kesenian tradisional dari adat 
minang, seperti tarian dan musik tradisional. 
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10 11

ada suatu hari, ada anak kecil laki-laki Pbernama Naru, ia sering sekali melihat 
Ayahnya dan Abangnya selalu duel 

berpedang, hal tersebut memberikan Naru tujuan 
untuk menjadi Swordman terkuat di Alakapuri. 
 
Sejak saat itu Naru berlatih dengan Ayahnya dan 
Abangnya dengan giat, agar dapat menjadi 
Swordman terkuat, ia berlatih dengan giat, 
walaupun setiap duel dengan Abangnya ia selalu 
kalah, ia tetap tidak menyerah, ia terus berlatih 
pada saat hujan, matahari terik, hingga salju turun 
ke bumi.

Hingga Naru beranjak dewasa, ia mulai 
mendaftar ke sekolah KNIGHT yang sangat 
terkenal di Alakapuri, yang dimana Abangnya 
juga mendaftar. Selama sekolah Naru mendapat 
pengalaman baru, yang dimana  tidak diajarkan 
oleh Ayahnya, ia juga mendapatkan teman baru, 
dan yang paling penting, Naru telah menemukan 
pujaan hatinya yang membuat ia terpesona.

Gadis tersebut bernama Alreta, ia memiliki 
rambut berwarna kuning kecoklat-coklatan, 
matanya yang membara seperti api, dan bulu mata 
yang lentik, hal-hal tersebut membuatnya jatuh 
hati dan tidak dapat melepaskan pandangan 
darinya.

Namun, ada satu hal yang membuat Naru 
bersedih dikarenakan cewe tersebut merupakan 
Putri pertama dari Kerajaan Alakapuri, ia berpikir 
ia tidak akan bisa mendapatkannya karena ia 
merupakan rakyat biasa. Dan karena hal tersebut 

Abangnya datang dan berkata kepada Naru “hei, 
janganlah kau berpatah semangat, kau bisa 
menikahi ia jika kau menjadi Knight terkuat 
menjadi pahlawan di Kerjaan Alakapuri”, 
dengan perkataan abangnya, Naru bersemangat 
lagi ia mendapatkan tujuan baru untuk menjadi 
kuat dibandingkan yang lain.

Dan pada hari dimana sedang hujan Naru 
mendapatkan firasat buruk, yang dimana 
membuatnya khawatir akan saudara laki-
lakinya yang sedang melakukan ekspedisi di 
luar kerajaan Alakapuri.Tiga hari kemudian 
Naru mendapatkan kabar jika Abangnya telah 
meninggal dunia dikarenakan menyelamatkan 
teman sekelasnya dari serangan corrupted, 
dimana Captain Thorpe menyerang.Hal tersebut 
membuatnya sangat sedih dan sangat marah ia 
berharap  ia dapat membunuhnya dengan kedua 
tanganya sendiri, ia berlatih lebih keras dan 
lebih semangat untuk membunuh Captain 
Thorpe.

Akhirnya Naru lulus sekolah dan langsung 
menjadi tentara dimana ia langsung pergi 
berperang melawan kerajaan Yoilbrada, di 
perang tersebut Naru memberikan kontribusi 
yang sangat besar, yang mengangkatnya 
menjadi seorang bangsawan, ia telah memenuhi 
tujuannya dimana ia dapat melamar sang pujaan 
hatinya.

Tinggal tujuan terakhir dimana ia mendapatkan 
kepala sang Captain Thorpe, dengan kedua 
tangannya sendiri. Pada saat itu Corrupted 

sedang menyerang kerajaan lain dimana hal 
tersebut membuat Naru memiliki kesempatan 
untuk membunuh Captain Thorpe, dengan 
tangannya sendiri. Di hari itu langit berwarna 
merah dan burung gagak berterbangan dimana 
mana. Pada hari itu banyak teman yang dikenal 
Naru berkumpul dan menjadi suatu pasukan 
yang sangat besar. Semua pasukan dan Naru 
sudah mulai bersiap untuk berperang melawan 
Captain Thorpe. Bunyilah suara teropet yang 
menandakan perang sudah dimulai. Naru 
memimpin pasukannya langsung menuju ke 
depan, banyak sekali prajurit yang meninggal di 
perang tersebut ada yang kepalanya putus 
dipenggal oleh pasukan Corrupted, ada yang 
dadanya ditusuk hingga menembus ke belakang.

Walaupun banyak sekali prajurit yang tumbang 
Naru tidak berhenti ia menuju ke depan dengan 
gagah berani, melawan satu persatu pasukan 
corrupted menebas dengan pedang yang telah ia 
tempa sendirri, hingga sampailah Naru di tempat 
dimana Captain Thorpe berada, dalam ruangan 
tersebut Naru bersama rekannya langsung 
menyerang melawan Captain Thorpe.
Tepat pada hari ketujuh dimana hari itu 
merupakan hari dimana kematian Abangnya 
meninggal, Naru berhasil mengalahkan sang 
Captain Thorpe yang dimana ditakuti di seluruh 
dunia, Naru sangat sedih dan sekaligus lega 
bahwa dendam Abangnya telah dibalaskan 
dengan kedua tangannya. Badan Naru sudah 
tidak dapat bergerak lagi dikarenakan bertarung 
bersama Captain thorpe selama tujuh hari, ia 
merasa jika ia mati ia sudah siap, semua tujuan 
mimpi sudah tercapai. Lalu datanglah sisa 
pasukan dan ia melihat Naru sedang beristirahat 
dengan tenang. 
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PUJANGGA NEGERI

an Engelbert Tatengkeng, 

Jadalah penyair Angkatan 
Pujangga Baru yang biasa 

dipanggil sehari-hari dengan 
panggilan ‘Om Jan’. Tatengkeng lahir 
pada 19 Oktober 1907 di Kolongan, 
Sangihe, Sulawesi Utara. Ia dikenal 
sebagai Raja Pujangga dan Pejuang 
Indonesia dari Pulau Sangihe. 

 Karyanya dikenal sebagai 
Pujangga Baru yang membawa 
warna kekristenan. Pujangga Baru 
adalah penyair yang memopulerkan 
ragam puisi yang lazim dengan 
istilah puisi baru dalam bentuk 
sonata, distikon, tersina, kuartren, 
septima dan oktaf. Tatengkeng pun 
banyak menulis puisi dengan bentuk 
seperti itu. Ia juga yang memelopori 
bentuk puisi yang tata wajahnya 
tidak lazim pada saat itu.Ia sendiri 
adalah putra dari seorang guru injil 
yang juga merupakan kepala 
sekolah. Ia sendiri juga menempuh 
pendidikanya di sekolah Belanda, 
HIS di Manganitu dan kemudian 
meneruskan ke Sekolah Pendidikan 
Guru Kristen di Bandung dan 

Sekolah Menngah Tinggi 
Pendidikan Guru Kristen di Solo. 

 Tatengkeng mulai menulis 
ketika di kota Solo pada awal 
tahun 1930-an. Karyanya 
dipublikasikan melalui surat kabar, 
Rindoe Dendam. Di kota ini ia  
mulai berkenalan dengan 
kesusastraan Belanda dan 
Gerakan Tatchtigers “Angkatan 
80-an” yang kemudian hal 
tersebut banyak mempengaruhi 
karya-karyanya. Puisi, Esai dan 
Artikel Seni sastra juga 
dikirimkannya pada surat kabar 
yang berada di Indonesia. 

 Setelah menamatkan 
Pendidikan Guru Kristen, ia 
kembali ke kampung halamanya 
di Sangihe dan bekerja menjadi 
guru Bahasa Indonesia, ia juga 
sempat menjabat sebagai Kepala 
Sekolah. Tatengkeng juga 
memimpin surat kabar pemuda 
Kristen di Sangihe, Tuwa Kona. Ia 
juga membantu beberapa surat 
kabar umum seperti Soeara 

Omoem (Surabaya), Soeloeh Kaoem 
Moeda (Solo), dan Pemimpin Zaman 
(Tomohon). Selama ia tinggal di 
Sangihe ia juga menulis sajak-sajak 
yang akan dikirim ke mahalah 
Poedjangga Baroe di Jakarta. 

 Mengingat dia adalah Kristen 
yang taat, ia pernah membuat 
sebuah tulisan pada tahun 1935 yang 
berjudul “Penyelidikan dan 
Pengakuan”. Dimana ia tidak 
menyetujui bahwa seni adalah 
segala-galanya. Dalam tulisan 
tersebut ia mengatakan bahwa kita 
tidak boleh menjadikan seni itu 
sebagai Allah namun sebaliknya 
jangan menjadikan seni itu alat 
semata, seni harus tetaplah seni. 
Bagi Tatangkeng, seni adalah 
Gerakan sukma yang menjelma ke 
indah kata.  

 Pada zaman perjuangan 
kemerdekaan, Tatengkeng 
meninggalkan pekerjaanya sebagai 
kepala sekolah lalu ikut berjuang 
melawan Belanda. Pada masa 
perjuangan inilah ia pernah menjabat 
Menteri Muda Pengajaran (1947), 
Menteri Pengajaran (1948), dan 
Perdana Menteri Negara Indonesia 

Timur (1949-1950). Setelah 
Indonesia kembali menjadi negara 
kesatuan pada 1950. Ia diangkat 
sebagai kepala Inspeksi 
Kebudayaan Provinsi Sulawesi 
Selatan di Makassar. Ia juga turut 
serta mendirikan Universitas 
Hasanuddin Makassar. Ia juga 
menjadi dosen dan pernah 
menjabat Dekan Fakultas Sastra.

 Tatengkeng meninggal dunia 
di Makassar pada 6 Maret 1968. 
Karya Tatengkeng yang sangat 
terkenal adalah buku kumpulan 
puisi yang berjudul “Rindu Dendam” 
yang diterbitkan pada tahun 1934. 
Dalam kumpulan buku puisi tersebut 
memuat 32 sajak hasil karya-
karyanya. 
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alah satu dampak dari pandemi 

Si a l a h  k e t e r b a t a s a n  d a l a m 
pemanfaatan ruang publik. Namun, 

setelah melewati hampir dua tahun 
pandemi, mulai banyak bermunculan 
acara pameran seni setelah koma akibat 
epidemi Covid-19. Gelaran Pameran 
Indonesian Contemporary Art & Design 
(ICAD) yang ke-11 mempersembahkan 
konsep baru,  karena t idak hanya 
diselenggarakan di venue utama saja di 
Grand Kemang Hotel, akan tetapi tersebar 
juga di kawasan elit Jakarta Selatan, yaitu 
di daerah Kemang. 

Pameran ini berlangsung dari tanggal 22 
Oktober sampai 28 November, dengan 
mengangkat tema "PUBLIK". Dengan 
tema PUBLIK ini, diharapkan karya seni 
dan desain yang dipamerkan bisa 
dinikmati oleh publik, serta membuat 
publik dapat memberikan respon atas 
karya para seniman Indonesia. Tidak 
hanya memperlihatkan pameran bertajuk 
kuratorial yang berbeda melalui PUBLIK, 
p i h a k  I C A D  X I  j u g a  m e n y a j i k a n 
#KEMANG12730 untuk merayakan 
desain dan seni yang unik dan khas dari 
Jakarta Selatan.

Indonesian Contemporary Art and Design 
(ICAD) pertama kali diselenggarakan pada 
tahun 2009 silam. ICAD telah menjadi 

pameran besar dari tahun ke tahun yang 
mempromosikan desain dan juga seni 
kontemporer di  Indonesia.  ICAD 
m e n g h a d i r k a n  p a m e r a n  y a n g 
menginisiasi kolaborasi industri desain, 
sen i ,  t ekno log i ,  h i bu ran ,  se r t a 
melibatkan desainer interior, desainer 
grafis, sutradara film, scenographers, 
fo tografer,  v ideografer,  pe luk is , 
pematung, arsitek, musisi, dan banyak 
kreator lainnya. Selain itu ICAD juga 
disertai dengan berbagai acara-acara 
pendamping seperti (fringe events), 
konvensi, lokakarya, dan pemutaran 
film.

Pameran seni ini sendiri juga dibagi ke 
dalam beberapa kategori, yaitu In Focus 
(seniman dan desainer terkemuka dari 
Indonesia yang diundang), Artis Tamu 
(seniman dan desainer internasional 
yang diundang), Next Gen (seniman 
muda inovatif yang diundang), dan Open 
Submission.
Salah satu seniman terkemuka yang 
karyanya dipajang antara lain ialah 
Arahmaiani, Budi Pradono, Nindityo 
Adipurnomo, dan Eddi Prabandono. 
Selain itu juga ada berbagai seniman 
muda inovatif seperti Vendy Methodos, 
Naomi Samara, Iran Ahmett, dan Eldwin 
Pradipta. Seniman internasional seperti 
Charles Lim (Singapore), Aung Myat 

Indonesian Contemporary Art & Design 
Kembali Hadir dengan Tema Publik

Oleh : Tika Siagian

JENDELA SENI
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Htay (Myanmar), Takashi Makino 
(Japan). Mark Salvatus (Philippines), 
dan Wang Bo (China)  juga ikut 
berpartisipasi dalam ICAD 2021.

Selain itu terdapat juga instalasi spesial 
dari B.J. Habibie dan Irvan A. Noe’man 
yang sukses membuat para pengunjung 
larut dalam kenangan. Tidak hanya 
pameran seni, ICAD juga menyuguhkan 
lebih dari 35 program, antara lain 
pemutaran film, diskusi, masterclass, 
workshop, dan tidak ketinggalan juga 
p e n a m p i l a n  d a r i n g  y a n g 
diselenggarakan bersama dengan 
institusi mitra lokal dan internasional 
untuk membagikan wawasan dan 
inspirasi, tanpa dipungut biaya apapun.

Saat masuk kedalam pameran seni, para 
pengunjung akan disambut o leh 
berbagai macam instalasi karya seni 
mulai dari patung berbahan batu jasper 
merah hingga logam yang dipamerkan di 
sepanjang area lobby dan sekitarnya di 
dalam Hotel Grand Kemang, Jakarta 
Selatan. Selain itu terdapat juga 
beberapa karya seni yang menggunakan 

medium campuran interaktif dalam 
bentuk instalasi, gambar, dan seni 
kinetik.

Semoga dengan digelarnya Pameran 
Seni ICAD ini dari tahun ke tahun, 
dapat menginspirasi publik untuk 
selalu mengapresiasi seni, desain, 
dan budaya. Serta menjadi iklim yang 
baik untuk pameran seni lainnya baik 
dari lokal maupun mancanegara agar 
semakin banyak diselenggarakan di 
Indonesia.
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embahasan mengenai tradisi-tradisi 

Pdari budaya yang ada di Tanah Air 
kita tentu tidak ada habisnya, mulai 

dari tarian yang anggun hingga adu 
keperkasaan yang bahkan beberapa 
melibatkan kekerasan dalam praktiknya. 
Kali ini kita akan membahas salah satu 
tradisi saudara kita dari bagian timur 
Indonesia yaitu adu betis yang berasal 
dari Sulawesi Selatan.

Adu betis merupakan sebuah tradisi yang 
dilakukan masyarakat Sulawesi Selatan di 
Kecamatan Moncongloe, Bone ,bertujuan 
sebagai pengucapan syukur atas panen 
besar yang biasanya jatuh pada bulan 
Agustus. Tradisi ini juga merupakan 
pengingat leluhur yang telah menjaga 
kerajaan Bone.

Tradisi adu betis memiliki tata cara 
pelaksanaan yaitu; Pertama, para pria 
dikumpulkan dengan membentuk 
lingkaran dan bergerak secara 
berkelompok. Permainan dimulai 
dengan 1 orang berdiri memasang 
posisi kuda-kuda dan 2 orang 
menendang betisnya. Tradisi ini tidak 
memiliki pemenang karena bukan 
merupakan perlombaan namun 
merupakan adu ketangguhan, sehingga 
tak heran jika sebelum memulai anda 
melihat para peserta mencium-cium 
dan menyembur-nyebur kaki berharap 
kakinya akan bertahan yang walaupun 
pada akhirnya memar-memar tidak 
dapat dihindarkan.

Adu betis pun tidak dapat dilakukan di 
sembarang tempat, adu betis biasa 
dilakukan di sebuah makam leluhur yaitu 
makam Gallarang Moncongloe yang 
merupakan paman Sultan Alaudin, raja 
kerajaan Gowa. Para Wanita biasa 
bertugas untuk membawa makanan yang 
akan dimakan Bersama-sama setelah 
acara selesai. Ada ikatan kekeluargaan 
yang erat dari dilakukannya adu betis ini, 
yaitu dengan keikutsertaan para pria 
yang tidak ada kapoknya kakinya 
ditendangi tiap tahun, bahkan hingga 
patah, juga dengan adanya makan 
bersama setelah acara selesai. 

TRADISI ADU BETIS/MALLANCA
Oleh : George Yoel Leonard
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Hal tersebut menggambarkan ikatan 
yang selalu ada, yaitu ikatan daerah, 
adat , dan budaya yang sama. Jika 
melihat dari teropong yang lebih jauh 
sungguh luar biasanya Tanah Air kita 
dengan keragaman tradisi-tradisi yang 
bersejarah panjang, dari keindahan yang 
memangku tangan, hingga yang 
membangkitkan adrenalin, semua 
disatukan dalam satu tanah air, satu 
bangsa, dan satu bahasa. Bagi kalian 
yang tertarik melihat tradisi adu betis, 
dapat memesan tiket untuk berangkat ke 
Sulawesi Selatan pada bulan Agustus, 
adu betis dilakukan pada 17 Agustus 
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Pak, tolong saya. Ada suara penyusup di malam hari.” “Alexei berkata pada polisi yang bertugas di 
administrasi depan. “Pak, maaf, tapi tidak ada yang 

bisa saya lakukan lagi. Seperti yang anda bisa lihat, kami 
sangat sibuk mengurusi beberapa kasus pembunuhan dan 
penculikan anak” kata polisi kepada Alexei, matanya terus 
melihat ke layar komputer didepannya. “tolong 
pengertiannya ya”
“iya, saya ngerti, tapi boleh gak tolong kirim seseorang 
untuk melihat saja pak. Saya denger suara-suara pas malam 
dan saya jadinya tidak bisa tidur. Bikin kepikiran kayak ada 
orang masuk ke dalam rumah…..”Tidak dijawab oleh 
polisi, sepertinya aku udah mengganggu dia kelamaan 
sampai akhirnya dia enek dan ga menjawab aku. Ini ke 
enam kalinya aku udah datang ke kantor polisi, mohon-
mohon untuk dibantu melihat apa yang salah dengan 
rumahku, tapi tidak ada yang datang. Mereka terlalu sibuk 
dengan kasus pembunuhan yang terjadi di kota kecil 
dimana diriku lahir. 

“Pak, tolong pak.” Pak polisi menghela nafas panjang, 
matanya terus tertuju ke layar komputer. Setelah ia 
memencet beberapa tombol di keyboard ia pun 
menjawabku “yaudah tapi tidak bisa sekarang ya, banyak 
dari unit kamu yang sibuk mencari petunjuk dari kasus-
kasus pembunuhan anak-anak jadi mungkin agak lama. 
Mana media pada berisik neken instansi kepolisian buat 
nemuin mentang-mentang kasusnya korbannya anak-anak. 
Maaf, tapi masalah anda harus tunggu sebentar ya.” Pria itu 
berkata “terimakasih telah datang mas Alexei.” Selalu 
sama aja, masa sih tidak ada satu pun unit polisi yang bisa 
dikirim ke rumahku untuk mencari petunjuk. ‘Bikin cape 
dengar mereka, itu saja yang diomongin macam radio rusak 
padahal nyawaku bisa terancam. ‘Walaupun gitu, Alexei 
pun mengucapkan terima kasih ke polisi dan keluar dari 
kantor polisi dengan hati yang berat.
Tampaknya Alexei harus hadapi masalah ini sendiri. 
Masalahnya, uangnya tidak cukup untuk menginap di 
hotel, ia tidak punya teman yang bisa diminta bantuan 
maupun orangtua. Ia juga tidak bisa menghadapi orang 
misterius itu, siapa tau bahaya kan ya?
‘Aneh orang yang suka menyelinap ke rumah. Ga pernah 
keliatan tapi aku rasa itu orang ada dan kedengeran jalan-

jalan sekitar rumah.’TIdak mungkin yang obrak-abrik 
rumah itu hewan liar karena Alexei pun tidak tinggal 
dekat hutan dan beberapa hal hilang dari rumahnya 
termasuk beberapa pisau, gunting dan juga kotak 
perkakas. Sebuah mujizat ia masih hidup! Orang yang 
menyelinap ke rumah bisa saja sudah membunuhnya 
dan merampoknya tetapi mungkin penyusup itu tidak 
punya rumah…. Tapi tidak mungkin juga.

Kota tempat Alexei tinggal merupakan kota kecil 
dimana ia kenal semua orang yang tinggal disana dan 
semua orang pun mengenal Alexei seperti Dr Lukas 
sang dokter gigi dan juga anaknya Sara yang 
mempunyai toko roti paling enak sejagat raya, Katie si 
pemilik restoran ayam dan juga James mekanik mobil 
mewah yang beken di quickgram. Ia kenal semua 
orang, kecuali penyusup yang suka masuk kedalam 
rumahnya. 

‘Mengapa ini terjadi? Mengapa hidupnya menjadi 
sangat rumit? Ia hanya mau hidup sendiri tanpa 
komplikasi tetapi itu saja tidak bisa.’Suara batuk, 
menggema ditengah sunyi nya malah di rumah mungil 
Alexei. Dengan keringat dingin ia menutupi dirinya 
dengan selimut dan coba pelankan suara deg-deg keras 
di  hatinya.  Melihat  ke kanan, jam dinding 
menunjukkan pukul 1.25 subuh dan penyusup itu 
datang rupanya. Kali ini, lebih berisik dan berani. 
Mereka bahkan tidak mikir untuk ngumpet atau hati-
hati. Setiap langkah orang itu bisa terdengar, membuka 
pintu kamar mandi, suara batuk yang sangat keras dan 
juga suara tertawa sambal memeang dua pisau 
bersamaan.

Setiap suara yang ia dengar, ia gemetar, hatinya seperti 
berdebar seakan-akan mau keluar dari jantungnya. 
Pikiran Alexei kemana-mana. Ia membayangkan apa 
saja yang bisa dilakukan penyusup itu jika ia 
menangkap Alexei.‘ apa mereka siap-siap bunuh aku 
ya? Apa malah mereka pakai rumahku buat buang 
badan-badan anak kecil itu’
Mungkin saja penyusup itu merupakan orang yang 
membunuh anak-anak itu. Kalau Alexei menelfon 

polisi, apakah polisi akan memikir bahwa ia membantu 
pembunuh itu? Ini rumahnya kan.

Walaupun tidak ada yang psati, Alexei berpikir 
mungkin saja penyusup itu bukan pembunuh. Mungkin 
saja penyusup itu adalah gelandagan…… iya, 
gelandangan.
 Alexei tidak bisa berpikir. Jika ia menemui penyusup 
itu mungkin hidupnya berbahaya. Tetapi jika tidak, 
siksaan ini akan berlanjut terus-terusan.‘jadi aku harus 
gimana?’ alexei semakin berkeringat dingin saat 
mendengar suara pisau sedang diasah. ‘bodo amat lah’ 
Alexei pun berdiri dengan sebanyak keberanian yang ia 
bisa kumpulkan. Saat ia berdiri, lantai kamarnya pun 
berbunyi keras dan pada saat itulah suara disekitar 
rumahnya berhenti. Hati Alexei seakan-akan sudah 
keluar dan masuk lagi dari rongga dadanya. 

Ia melangkah hati-hati menuju mejanya dan meraba 
untuk apapun yang bisa ia pakai untuk melindungi 
dirinya. Tidak ada apapun selain peta kotanya dan juga 
serutan pensil kayu yang bisa ia temukan. Mengambil 
penggaris yang ada di mejanya, Alexei menghela napas 
dan melangkah hingga tangannya menyentuh pintu 
kamarnya.Memutar gagang pintu kamar Alexei, ia 
membuka gagang itu dengan cepat dan menghunus 
penggaris tersebut.

‘hah? Ga ada orang?’Ruang tamunya kosong, tidak ada 
orang yang ada di rumah.‘aneh’ pikir Alexei. Ia pun 
berjalan keliling ruang tamunya menuju dapur. Lagi-
lagi, tidak ada orang. Ia harap penyusup itu sudah keluar 
dari rumahnya. Mungkin penyusup itu dengar ia dari 
kamarnya dan kabur. Mungkin saja penyusup itu pun 
merupakan gelandangan. Dari video yang telah ia 
nonton, banyak orang gelandangan yang suka 
menyusup ke rumah orang dan mengambil beberapa 
barang.Bisa dipercaya juga, karena Alexei tinggal 
sendiri dan kesempatan menangkap penyusup itu 
menjadi sangat minim. Alexei pun mengitari rumahnya 
sekali lagi dan tertawa.

‘ga ada apa-apa taunya. Dasar bodoh’
Alexei kembali ke kamarnya dan menutup pintunya. Ia 
duduk di ranjangnya dan menaruh penggaris di  meja 
nakasnya dan mengucek matanya. ‘hah? Kok aneh. 
Kenapa tanganku lengket ya, baru nyadar.’Alexei pun 
menyalakan lampu mejanya dan hatinya berhenti saat 
melihat tangannya. Tangannya berlumuran darah dari 
kuku ke sikut. Panik, ia pun melihat ke arah mejanya. 

Ternyata yang ia pegang merupakan pisau, bukan 
penggaris. 

Ia berteriak keras dan lari dari ranjangnya keluar 
kamarnya. Ia berlari ke toilet dan apa yang ia lihat 
mengejutkannya. Kamar mandi berantakan dengan 
banyak cipratan cairan merah dimana-mana. Tangan 
Alexei bergetar dan disaat itu dia ingat apa yang 
terjadi.‘haha aku nungguin kapan kamu bangun alexei’ 
suara di kepalanya berkata ‘siapa kamu?’ Alexei 
berteriak kepada kamar mandi kosong panik. 

‘aku kamu Alexei, versi kamu yang lebih…… 
Menyenangkan’ gema suara di kepalanya, tertawa 
dengan kencang. ‘Maksudnya apa, aku ga ngerti. Pergi 
dari kepalaku!’ Alexei menarik rambutnya, seakan-akan 
ia akan mengusir suara dikepalanya itu. ‘kita satu Alexei, 
aku kamu dan kau adalah aku. Terimakasih telah 
meminjamkan tubuhmu’ .‘Pinjamkan tubuhku? APA 
MAKSUDNYA?’
‘apakah kau tidak pernah bertanya mengapa kadang-
kadang kamu tidak ingat beberapa hal yang terjadi? 
Mengapa memorimu seperti terbalik-balik? Mengapa 
kau suka mendegar hal-hal berbunyi di malah hari? Ia itu 
aku. Dan apa yang kau lihat merupakan kesadaranmu 
yang ku dorong kebelakang kepalamu. Oh betapa 
senangnya diriku akhirnya bebas walaupun untuk 
beberapa jam saja.’ Kata suara dalam kepalanya

Alexei pun tidak bisa mendengar lagi, seperti ada suara 
statis yang berulang-ulang di kepalanya. Setelah 
beberapa detik, Alexei hanya bisa melihat gelap.
Alexei pun terbangun di depan kantor polisi, dengan 
tidak ada memori mengapa ia disana. Ia hanya bisa 
berpikir untuk melaporkan suara kencang yang selalu 
ada di malah hari. Ia pun berjalan kedalam. 
“Pak, tolong saya. Ada suara penyusup di malam hari.”
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Pak, tolong saya. Ada suara penyusup di malam hari.” “Alexei berkata pada polisi yang bertugas di 
administrasi depan. “Pak, maaf, tapi tidak ada yang 

bisa saya lakukan lagi. Seperti yang anda bisa lihat, kami 
sangat sibuk mengurusi beberapa kasus pembunuhan dan 
penculikan anak” kata polisi kepada Alexei, matanya terus 
melihat ke layar komputer didepannya. “tolong 
pengertiannya ya”
“iya, saya ngerti, tapi boleh gak tolong kirim seseorang 
untuk melihat saja pak. Saya denger suara-suara pas malam 
dan saya jadinya tidak bisa tidur. Bikin kepikiran kayak ada 
orang masuk ke dalam rumah…..”Tidak dijawab oleh 
polisi, sepertinya aku udah mengganggu dia kelamaan 
sampai akhirnya dia enek dan ga menjawab aku. Ini ke 
enam kalinya aku udah datang ke kantor polisi, mohon-
mohon untuk dibantu melihat apa yang salah dengan 
rumahku, tapi tidak ada yang datang. Mereka terlalu sibuk 
dengan kasus pembunuhan yang terjadi di kota kecil 
dimana diriku lahir. 

“Pak, tolong pak.” Pak polisi menghela nafas panjang, 
matanya terus tertuju ke layar komputer. Setelah ia 
memencet beberapa tombol di keyboard ia pun 
menjawabku “yaudah tapi tidak bisa sekarang ya, banyak 
dari unit kamu yang sibuk mencari petunjuk dari kasus-
kasus pembunuhan anak-anak jadi mungkin agak lama. 
Mana media pada berisik neken instansi kepolisian buat 
nemuin mentang-mentang kasusnya korbannya anak-anak. 
Maaf, tapi masalah anda harus tunggu sebentar ya.” Pria itu 
berkata “terimakasih telah datang mas Alexei.” Selalu 
sama aja, masa sih tidak ada satu pun unit polisi yang bisa 
dikirim ke rumahku untuk mencari petunjuk. ‘Bikin cape 
dengar mereka, itu saja yang diomongin macam radio rusak 
padahal nyawaku bisa terancam. ‘Walaupun gitu, Alexei 
pun mengucapkan terima kasih ke polisi dan keluar dari 
kantor polisi dengan hati yang berat.
Tampaknya Alexei harus hadapi masalah ini sendiri. 
Masalahnya, uangnya tidak cukup untuk menginap di 
hotel, ia tidak punya teman yang bisa diminta bantuan 
maupun orangtua. Ia juga tidak bisa menghadapi orang 
misterius itu, siapa tau bahaya kan ya?
‘Aneh orang yang suka menyelinap ke rumah. Ga pernah 
keliatan tapi aku rasa itu orang ada dan kedengeran jalan-

jalan sekitar rumah.’TIdak mungkin yang obrak-abrik 
rumah itu hewan liar karena Alexei pun tidak tinggal 
dekat hutan dan beberapa hal hilang dari rumahnya 
termasuk beberapa pisau, gunting dan juga kotak 
perkakas. Sebuah mujizat ia masih hidup! Orang yang 
menyelinap ke rumah bisa saja sudah membunuhnya 
dan merampoknya tetapi mungkin penyusup itu tidak 
punya rumah…. Tapi tidak mungkin juga.

Kota tempat Alexei tinggal merupakan kota kecil 
dimana ia kenal semua orang yang tinggal disana dan 
semua orang pun mengenal Alexei seperti Dr Lukas 
sang dokter gigi dan juga anaknya Sara yang 
mempunyai toko roti paling enak sejagat raya, Katie si 
pemilik restoran ayam dan juga James mekanik mobil 
mewah yang beken di quickgram. Ia kenal semua 
orang, kecuali penyusup yang suka masuk kedalam 
rumahnya. 

‘Mengapa ini terjadi? Mengapa hidupnya menjadi 
sangat rumit? Ia hanya mau hidup sendiri tanpa 
komplikasi tetapi itu saja tidak bisa.’Suara batuk, 
menggema ditengah sunyi nya malah di rumah mungil 
Alexei. Dengan keringat dingin ia menutupi dirinya 
dengan selimut dan coba pelankan suara deg-deg keras 
di  hatinya.  Melihat  ke kanan, jam dinding 
menunjukkan pukul 1.25 subuh dan penyusup itu 
datang rupanya. Kali ini, lebih berisik dan berani. 
Mereka bahkan tidak mikir untuk ngumpet atau hati-
hati. Setiap langkah orang itu bisa terdengar, membuka 
pintu kamar mandi, suara batuk yang sangat keras dan 
juga suara tertawa sambal memeang dua pisau 
bersamaan.

Setiap suara yang ia dengar, ia gemetar, hatinya seperti 
berdebar seakan-akan mau keluar dari jantungnya. 
Pikiran Alexei kemana-mana. Ia membayangkan apa 
saja yang bisa dilakukan penyusup itu jika ia 
menangkap Alexei.‘ apa mereka siap-siap bunuh aku 
ya? Apa malah mereka pakai rumahku buat buang 
badan-badan anak kecil itu’
Mungkin saja penyusup itu merupakan orang yang 
membunuh anak-anak itu. Kalau Alexei menelfon 

polisi, apakah polisi akan memikir bahwa ia membantu 
pembunuh itu? Ini rumahnya kan.

Walaupun tidak ada yang psati, Alexei berpikir 
mungkin saja penyusup itu bukan pembunuh. Mungkin 
saja penyusup itu adalah gelandagan…… iya, 
gelandangan.
 Alexei tidak bisa berpikir. Jika ia menemui penyusup 
itu mungkin hidupnya berbahaya. Tetapi jika tidak, 
siksaan ini akan berlanjut terus-terusan.‘jadi aku harus 
gimana?’ alexei semakin berkeringat dingin saat 
mendengar suara pisau sedang diasah. ‘bodo amat lah’ 
Alexei pun berdiri dengan sebanyak keberanian yang ia 
bisa kumpulkan. Saat ia berdiri, lantai kamarnya pun 
berbunyi keras dan pada saat itulah suara disekitar 
rumahnya berhenti. Hati Alexei seakan-akan sudah 
keluar dan masuk lagi dari rongga dadanya. 

Ia melangkah hati-hati menuju mejanya dan meraba 
untuk apapun yang bisa ia pakai untuk melindungi 
dirinya. Tidak ada apapun selain peta kotanya dan juga 
serutan pensil kayu yang bisa ia temukan. Mengambil 
penggaris yang ada di mejanya, Alexei menghela napas 
dan melangkah hingga tangannya menyentuh pintu 
kamarnya.Memutar gagang pintu kamar Alexei, ia 
membuka gagang itu dengan cepat dan menghunus 
penggaris tersebut.

‘hah? Ga ada orang?’Ruang tamunya kosong, tidak ada 
orang yang ada di rumah.‘aneh’ pikir Alexei. Ia pun 
berjalan keliling ruang tamunya menuju dapur. Lagi-
lagi, tidak ada orang. Ia harap penyusup itu sudah keluar 
dari rumahnya. Mungkin penyusup itu dengar ia dari 
kamarnya dan kabur. Mungkin saja penyusup itu pun 
merupakan gelandangan. Dari video yang telah ia 
nonton, banyak orang gelandangan yang suka 
menyusup ke rumah orang dan mengambil beberapa 
barang.Bisa dipercaya juga, karena Alexei tinggal 
sendiri dan kesempatan menangkap penyusup itu 
menjadi sangat minim. Alexei pun mengitari rumahnya 
sekali lagi dan tertawa.

‘ga ada apa-apa taunya. Dasar bodoh’
Alexei kembali ke kamarnya dan menutup pintunya. Ia 
duduk di ranjangnya dan menaruh penggaris di  meja 
nakasnya dan mengucek matanya. ‘hah? Kok aneh. 
Kenapa tanganku lengket ya, baru nyadar.’Alexei pun 
menyalakan lampu mejanya dan hatinya berhenti saat 
melihat tangannya. Tangannya berlumuran darah dari 
kuku ke sikut. Panik, ia pun melihat ke arah mejanya. 

Ternyata yang ia pegang merupakan pisau, bukan 
penggaris. 

Ia berteriak keras dan lari dari ranjangnya keluar 
kamarnya. Ia berlari ke toilet dan apa yang ia lihat 
mengejutkannya. Kamar mandi berantakan dengan 
banyak cipratan cairan merah dimana-mana. Tangan 
Alexei bergetar dan disaat itu dia ingat apa yang 
terjadi.‘haha aku nungguin kapan kamu bangun alexei’ 
suara di kepalanya berkata ‘siapa kamu?’ Alexei 
berteriak kepada kamar mandi kosong panik. 

‘aku kamu Alexei, versi kamu yang lebih…… 
Menyenangkan’ gema suara di kepalanya, tertawa 
dengan kencang. ‘Maksudnya apa, aku ga ngerti. Pergi 
dari kepalaku!’ Alexei menarik rambutnya, seakan-akan 
ia akan mengusir suara dikepalanya itu. ‘kita satu Alexei, 
aku kamu dan kau adalah aku. Terimakasih telah 
meminjamkan tubuhmu’ .‘Pinjamkan tubuhku? APA 
MAKSUDNYA?’
‘apakah kau tidak pernah bertanya mengapa kadang-
kadang kamu tidak ingat beberapa hal yang terjadi? 
Mengapa memorimu seperti terbalik-balik? Mengapa 
kau suka mendegar hal-hal berbunyi di malah hari? Ia itu 
aku. Dan apa yang kau lihat merupakan kesadaranmu 
yang ku dorong kebelakang kepalamu. Oh betapa 
senangnya diriku akhirnya bebas walaupun untuk 
beberapa jam saja.’ Kata suara dalam kepalanya

Alexei pun tidak bisa mendengar lagi, seperti ada suara 
statis yang berulang-ulang di kepalanya. Setelah 
beberapa detik, Alexei hanya bisa melihat gelap.
Alexei pun terbangun di depan kantor polisi, dengan 
tidak ada memori mengapa ia disana. Ia hanya bisa 
berpikir untuk melaporkan suara kencang yang selalu 
ada di malah hari. Ia pun berjalan kedalam. 
“Pak, tolong saya. Ada suara penyusup di malam hari.”
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ameran virtual karya keratif pelajar Sekolah PKhusus Spectrum, yang digelar untuk 
peringatan  ulang tahun ke 44 Museum Seni 

Rupa dan Keramik Jakarta. Pameran virtual yang 
satu ini  mungkin agak sedikit unik, karena karya 
lukisan yang dipresentasikan adalah karya-karya 
yang  merupakan hasil tangan dari pelajar Sekolah 
Khusus Spectrum. Di masa pandemi COVID-19,  
banyak museum yang terpaksa tutup sementara 
karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang  
membatasi jalannya kegiatan wisata. Oleh karena 
itu, banyak juga museum serta galeri lukisan  yang 
dibuka secara virtual. 

Menurut saya, pameran virtual yang satu ini 
sangat menarik. Bukan hanya dari latar belakang  
pelukisnya saja, melainkan dari bagaimana 
mereka mempresentasikan lukisan-lukisannya 
dan  mekanisme dari pameran virtual oleh 
Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta. 
Lukisan lukisan yang diperlihatkan dalam 
pameran ini dilampirkan dengan makna dan/atau 
arti yang  terkandung dari lukisan, serta siapa 
pelukis dibalik lukisan tersebut. Tanpa basa-basi 
lagi, mari  kita simak lukisan-lukisan yang 
diperlihatkan di dalam pameran virtual ini. 

Terdapat 6 (enam) orang yang mempunyai 
kesempatan untuk memperlihatkan hasil karya 
karyanya, orang-orang itu adalah Taha, Adityo, 
Pipin dan Rani, Putri dan Radian. Menurut  saya 
Taha dan Adityo menjadi pemeran utama dalam 
pameran virtual ini. Taha membawakan  lukisan 
yang modern, rapi dan seperti pelukis profesional, 
sedangkan Adityo membawakan  lukisan layaknya 
hasil lukisan anak kecil, unik, dan penuh cerita. 
Tentu saja tidak hanya karya  Taha dan Adityo 
yang menjadi panggung utama dalam pameran 
virtual ini, peluki Pipin dan  Rani, serta Putri dan 
Radian juga berhasil mengambil perhatian dengan 
gambar-gambarnya  yang sangat memuaskan mata 

Keterbelakangan Mental
 Bukanlah Batasan Untuk Berkarya

Oleh : Fortunela Diva Saskia  
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Contoh diatas ini merupakan sebuah gambar karya 
Taha. Jika kita lihat lebih dalam lagi dengan  
mengetahui apa makna dan latar belakang dari 
gambar karya Taha, kita bisa yakin bahwa  gambar 
ini bukan hanya sebuah gambar saja, namun 
gambar ini adalah sebuah lukisan yang  nyata dan 
akan hidup sampai dunia menutup umurnya. 
Gregorius Andhika Meidiyanto (Taha)  berhasil 
membawakan lukisan yang sangat profesional, 
dengan kebanyakan menunjukan latar  belakang 
sosial, seperti contoh lukisan “Pasar Tradisional”. 
Ia juga berhasil membawakan  ilustrasi muka 
orang dan dengan suasana kota beserta ilustrasi 
arsitektur

Lukisan Adityo Haryo Putro (Adityo) tidak kalah 
bagus juga dengan lukisan Taha. Bentuk  lukisan 
Adityo mirip dengan hasil lukisan anak kecil, yang 
berantakan dan penuh dengan  bentuk geometri. 
Tidak hanya dari bentuk lukisan saja yang 
menarik, lukisan Adityo lebih  menceritakan 
keadaan sekitarnya atau orang-orang yang pernah 
ia ketemui. Seperti contoh  pada lukisan karya 
Adityo “Pak Agum Tukang Cukur” 
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Gambar tersebut menceritakan sosok Pak 
Agum seorang tukang cukur yang berasal dari  
Banten. Pak Agum dalam gambar itu, sedang 
mencukur rambut Adit yang panjang. Lukisan  
Adityo tidak memperlihatkan keindahan atau 
sisi profesional dari seorang pelukis yang  
biasanya, namun lukisan Adityo berhasil 
membuat para penikmat lukisan dengan 
sebuah kisah  yang ada dibalik lukisan 
Adityo. 

Sebuah karya yang bagus dan menarik tidak 
dibatasi oleh kecakapan atau kesempurnaan  
seorang pelukis. Pameran virtual yang 
diadakan oleh Museum Seni Rupa dan 
Keramik Jakarta  sangat mendukung pelukis-
pelukis yang mempunyai kebutuhan khusus, 
dengan tema  “Semangat Kreatif Tak Pernah 
Padam” Museum Seni Rupa dan Keramik 
Jakarta membuktikan  bahwa seseorang yang 
mempunyai kebutuhan khusus masih 
mempunyai pikiran yang kreatif,  serta 
kondisi mental dari seseorang itu bukan 
menjadi batasan seseorang untuk berkarya.
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dan tidak kalah menarik dengan lukisan yang 
lainnya. 

Dari pameran virtual ini, ada beberapa hasil 
lukisan yang menangkap perhatian saya. 
Tidak banyak ekspektasi terhadap blukisan-
lukisan yang ada di pameran virtual ini. 
Namun ketika anda mengikuti pameran ini 
sampai akhir, saya yakin bahwa anda akan 
terkesan dan sangat  terkejut dengan hasil-
hasil karya yang di presentasikan. Lukisan 
pertama yang menangkap  perhatian saya 
adalah lukisan Presiden dan Wakil Presiden, 
karya Gregorius Andhika Meidiyanto (Taha) 
yang digambar dalam kertas A4. 

Lukisan-lukisan yang ada dalam pameran 
virtual ini banyak yang bersifat ilustrasi bagai  
gambar anak kecil. Mungkin masih banyak 
orang yang sulit untuk mengerti apa maksud 
dari  penunjukan karya-karya lukisan oleh 
pelajar Sekolah Khusus Spectrum, namun inti  
penunjukan hasil karya tersebut bahwa 
keunikan bukanlah sebuah batasan dari 
seorang  makhluk hidup, sama seperti karya 
Gregorius Andhika Meidiyanto (Taha) yang 
berjudul “Pasal  Tradisional”.  

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Sumber: Dokumentasi Pribadi
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ameran virtual karya keratif pelajar Sekolah PKhusus Spectrum, yang digelar untuk 
peringatan  ulang tahun ke 44 Museum Seni 

Rupa dan Keramik Jakarta. Pameran virtual yang 
satu ini  mungkin agak sedikit unik, karena karya 
lukisan yang dipresentasikan adalah karya-karya 
yang  merupakan hasil tangan dari pelajar Sekolah 
Khusus Spectrum. Di masa pandemi COVID-19,  
banyak museum yang terpaksa tutup sementara 
karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang  
membatasi jalannya kegiatan wisata. Oleh karena 
itu, banyak juga museum serta galeri lukisan  yang 
dibuka secara virtual. 

Menurut saya, pameran virtual yang satu ini 
sangat menarik. Bukan hanya dari latar belakang  
pelukisnya saja, melainkan dari bagaimana 
mereka mempresentasikan lukisan-lukisannya 
dan  mekanisme dari pameran virtual oleh 
Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta. 
Lukisan lukisan yang diperlihatkan dalam 
pameran ini dilampirkan dengan makna dan/atau 
arti yang  terkandung dari lukisan, serta siapa 
pelukis dibalik lukisan tersebut. Tanpa basa-basi 
lagi, mari  kita simak lukisan-lukisan yang 
diperlihatkan di dalam pameran virtual ini. 

Terdapat 6 (enam) orang yang mempunyai 
kesempatan untuk memperlihatkan hasil karya 
karyanya, orang-orang itu adalah Taha, Adityo, 
Pipin dan Rani, Putri dan Radian. Menurut  saya 
Taha dan Adityo menjadi pemeran utama dalam 
pameran virtual ini. Taha membawakan  lukisan 
yang modern, rapi dan seperti pelukis profesional, 
sedangkan Adityo membawakan  lukisan layaknya 
hasil lukisan anak kecil, unik, dan penuh cerita. 
Tentu saja tidak hanya karya  Taha dan Adityo 
yang menjadi panggung utama dalam pameran 
virtual ini, peluki Pipin dan  Rani, serta Putri dan 
Radian juga berhasil mengambil perhatian dengan 
gambar-gambarnya  yang sangat memuaskan mata 

Keterbelakangan Mental
 Bukanlah Batasan Untuk Berkarya

Oleh : Fortunela Diva Saskia  
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Contoh diatas ini merupakan sebuah gambar karya 
Taha. Jika kita lihat lebih dalam lagi dengan  
mengetahui apa makna dan latar belakang dari 
gambar karya Taha, kita bisa yakin bahwa  gambar 
ini bukan hanya sebuah gambar saja, namun 
gambar ini adalah sebuah lukisan yang  nyata dan 
akan hidup sampai dunia menutup umurnya. 
Gregorius Andhika Meidiyanto (Taha)  berhasil 
membawakan lukisan yang sangat profesional, 
dengan kebanyakan menunjukan latar  belakang 
sosial, seperti contoh lukisan “Pasar Tradisional”. 
Ia juga berhasil membawakan  ilustrasi muka 
orang dan dengan suasana kota beserta ilustrasi 
arsitektur

Lukisan Adityo Haryo Putro (Adityo) tidak kalah 
bagus juga dengan lukisan Taha. Bentuk  lukisan 
Adityo mirip dengan hasil lukisan anak kecil, yang 
berantakan dan penuh dengan  bentuk geometri. 
Tidak hanya dari bentuk lukisan saja yang 
menarik, lukisan Adityo lebih  menceritakan 
keadaan sekitarnya atau orang-orang yang pernah 
ia ketemui. Seperti contoh  pada lukisan karya 
Adityo “Pak Agum Tukang Cukur” 
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Gambar tersebut menceritakan sosok Pak 
Agum seorang tukang cukur yang berasal dari  
Banten. Pak Agum dalam gambar itu, sedang 
mencukur rambut Adit yang panjang. Lukisan  
Adityo tidak memperlihatkan keindahan atau 
sisi profesional dari seorang pelukis yang  
biasanya, namun lukisan Adityo berhasil 
membuat para penikmat lukisan dengan 
sebuah kisah  yang ada dibalik lukisan 
Adityo. 
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Awan menghitam, petir mencakar langit.
Mereka memakai payung diselimuti kemeja hitam 

Tak kusangka kemarin kita baru saja berdamai, tertawa dan berpelukan.
Malam itu ya, terakhir aku melihat senyum dan derai tawamu kawan. 
Pertanyaan dan jawaban setiap insan manusia menyisakan kenangan 

Tak ada lagi kopi santai dan sebotol hangatnya alkohol 
Yang ditemani oleh tawa dan candamu. 

Tak kusangka pula pagiku mendengar berita itu
Kaget, sedih dan marah menjadi satu bungkusan. 

Terimakasih sudah mengajarkanku bagaimana cara menghargai pertemanan
Mungkin dirimu tak akan ada disini lagi. 

Tapi ingatlah dunia diciptakan oleh yang mahakuasa.
Aku mungkin tak bisa melihatmu di duniaku lagi

Tapi tolong sambutlah aku nanti didunia keabadian dengan 
Sebatang rokok, segelas anggur dan tentu tawa candamu 

Aku akan selalu mengenangmu kawan, rindu tak berujung
Kami akan selalu mendoakanmu,

 karena kami sayang samamu, saudara …. 

TEMAN, SAHABAT DAN SAUDARA 
Oleh : Manatap Siburian
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Tidak pernah ku terpikirkan akan kehilanganmu kawan
Setiap kali kita berbicara, saling bertukar keresahan, bersenda gurau, 
mengolok-olok tentang ketidakadilannya negara
Engkau selalu ada untuk membiarkan aku tersenyum, seakan-akan 
waktu itu tidak ada

Sekarang aku berada di dunia khayalan, kesepian, menunggu 
keberadaanmu yang tidak nyata
Terdiam di lorong sempit sambil memikirkan kenangan kita saat 
sedang bersama

Seseorang tolong!, aku meminta tolong, tolong hilangkan perasaan 
sesakku ini
Tidak mungkin aku melupakannya dan tidak mungkin aku 
melepaskannya
Seorang teman yang selalu ada saat aku susah dan disaat aku 
berduka
Seorang teman sejati sebagai penerang dalam kegelapan

KEHILANGANMU
Oleh : Gregorius Jeremia Sinyo Roong 
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Oleh : Gregorius Jeremia Sinyo Roong 

23
NM2/2020-2021 NM2/2020-2021

PELABUHAN MIMPI



Aku memutar ulang kenangan kita di belakang pikiranku,
Seperti lagu hits di radio
aku ingat setiap lelucon yang kita tertawakan
Setiap detail harimu
Setiap kali kita bersentuhan
Setiap saat kita bertatapan

Aku tidak ingat hal-hal ini untuk membuat kamu bahagia
Ku ingat hal-hal ini karena ku peduli

Sekarang kamu tidak mengingat apapun
Dan sekarang semuanya tidak begitu sempurna
Itu membuatku bertanya-tanya,
Apakah itu benar-benar karena kamu memiliki ingatan 
yang buruk,Atau karena kamu tidak pernah cukup peduli
Untuk mengingat ?
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Beautiful Mind
Oleh : Nathania Emily Henriette
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