
dalam perubahan sikap atau 

kepribadian kita. Semakin 

baikkah atau malah membu-

ruk. Unutk apa nilai besar jika 

itu adalah hasil dari men-

cotek misalnya, karena yang 

perlu di perhatikan adalah 

kepercayaan diri kita.  

Semoga saja nilai-nilai 

ualangan selanjutnya se-

makin membaik. Amin

Oya sobat mading. Kali ini 

alhamdulillh kami bisa 

memuat kembali edisi 

baru yakni edisi: 04 s/d 

17 Maret 2012. semoga 

sobat sekalian suka dan 

bisa menambah pengeta-

huan, hiburan atau hal-hal 

lainnya yang bermanfaa.

Tidak lupa kami mohon 

doanya agar mading kita 

ini tetap eksis berbagi 

pengetahuan dan tidak 

lupa saran dan kritiknya 

kami selalu menanti agar 

kedepannya lebih baik lagi.

Salam hangat Pembina mad-

ing (Aat Atoillah)

Assalamualakum WR. WB.

Tiada kata yang patut kita 

ungkapkan selain rasa syukur 

kita kepada Allah swt, yang 

kiranya senentiasa memberi-

kan kita kesehatan dan 

kekuatan sehingga 

sampai detik ini kita 

masih bisa beraktivitas 

seperti yang kita harap-

kan.

Sahabat pembaca mari-

lah kita berdoa semoga 

kita selalu mendapat 

bimbingan dan petun-

juk dari Allah swt. Agar 

kita senantiasa se-

makin semangat beri-

badah kepada-Nya dan 

satu lagi semoga kita 

tetap semangat dalam 

belajar, menuntu ilmu, 

memperbaiki akhlak 

kita, belajar menghargai 

diri dan orang lain, bela-

jar memperbaiki diri sendiri, 

belajar untuk bermanfaat 

bagi orang lain sebagaimana 

Rasulullah saw pernah 

berpesan bahwa “Sebaik-

baiknya manusia adalah yang 

bermanfaat bagi manusia 

lainnya”.

Selanjutnya, kami bahagia 

bisa menyapa anda kembali. 

Setelah bebarapa hari saha-

bat pembaca melaksanakan 

Ulangat Tengah Semester 

(UTS) kami doakan semoga 

hasilnya memuaskan. Yang 

harus diingat adalah bukan 

nilainya namun proses bela-

jar kita, keikhlasan kita 

Petikan Hikmah

Kegagalan adalah sesuatu yang patut disyukuri 

karena kita masih dikasih kesempatan untuk 

melakukan hal baik lainnya. 
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Tapi buka dulu topengmu
Buka dulu topengmu
Biarku lihat warnamu
Kan kulihat wajahmu

Itulah salah satu penggalan 
lirik lagu yang dinyanyikan ban 
Peterphan yang cukup menarik untuk 
kita dengar. Dalam lirik sebelumnya 
dimaksudkan untuk memastikan niat 
seseorang dalam liriknya “tapi 
kudapat melangkah pergi bila kau 
tipu aku disini”. Sebelum pada 
pembahasan selanjutnya, alangkah 
lebih baiknya kita mengetahui definis 
topeng terlebih dahulu.

Dalam kamus besar bahasa 
Indonesia topeng berarti, 1 penutup 
muka (dr kayu, kertas, dsb) yg 
menyerupai muka orang, binatang, 
dsb: 2 kepura-puraan untuk 
menutupi maksud sebenarnya; 
kedok: sedangkan ber·to·peng v
berarti 1 memakai topeng; 2 ki
melakukan sesuatu untuk menutupi 
maksud yang sebenarnya; menyaru; 
berkedok.

Selain itu topeng juga disebut 
sebagai sebuah karya seni yang 
biasa diproduksi dan digunakan 
untuk sebuah tarian  atau 
pertunjukan tradisional disebuah 
daerah yang masing-masing 
mempunyai makna dan kepercayaan 
tersendiri sesuai dengan budaya atau 
agama yang dianut. Misalkan tari 
reogponorogo, tari topeng ireng dll. 
Biasanya dalam pagelaran atau 
pertunjukan mengisahkan tentang 
sejarah Ramayana, atau panji dll.

Hal ini terlihat sangat menarik 
perhat ian  b i la  ada sebuah 
pertunjukan tari topeng baik itu 
d imed ia  e lek t ron ik  maupun 
menyaksikannya secara langsung. 
Masih ingatkah saat kita kecil dulu 
juga pasti menyukai dan membeli 
serta memakai topeng meskipun 
sekedar untuk bermain dan hiburan 
atau hanya untuk membuat orang 
lain kaget dan takut.

Makna Filosofis
Sahabat pembaca, selain kita 

tahu makna topeng secara harfiah. 
Maka penulis juga mengajak untuk 
memaknai topeng secara filosofisnya. 
Penulis awali dari sebuah pertayaan, 
“topeng apakah yang ada dalam diri 
kita?” pernahkah kita berbuat 
dengan bertopeng atau dengan 
maksud yang bukan sebenarnya. 

Mungkin kita pernah berpura-pura 
berlaku baik kepada orang lain, 
padahal ada udang dibalik batu, 
punya niatan jahat, cari perhatian 
dsb. Selain itu ada sebuah istilah 
orang bermuka dua. Hal ini terjadi 
karena dia berbeda dari yang 
sebenarnya. Tidak bisa dipercaya, 
suka mengadu domba, lain dimuka 
lain dihati da lain pada perbuatan.

Ada kalanya kita bisa berseni 
dan memakai topeng yang indah. Hal 
ini khusunya dalam ranah yang 
positif. Misalnya pada saat melihat 
sahabat kita atau orang-orang 
disekeliling kita sedang bersedih 
maka kitapun memasang wajah 
seakan-akan ikut bersedih. Begitu 
pula saat melihat orang lain bahagia 
kitapun ikut berbahagia walaupun 
tidak tau bahagia dan tidaknya diri 
kita. Itu semua dilakukan sebagai 
rasa empati kita kepada orang-orang 

yang kita cintai dan syangi yang ada 
disekeliling kita. Sehingga kita 
bermanfaat untuknya. Dalam sebuah 
teori yang sudah lazim kita dengar 
bahwa kita dianjurkan untuk selalu 
tersenyum meskipun dalam keadaan 
apapun baik itu senang, susah, 
banyaknya masalah. Ini juga disebut 
memakai topeng yang indah, karena 
menyembunyikan sesuatu yang 
sebenarnya terjadi pada diri kita. 
Namun tidak semua orang bisa 
menggunakannya (memakai topeng 
dengan seni yang indah). Ketika kita 
punya masalah rasanya sulit sekali 
untuk tersenyum, mukapun ditekuk, 
sikapnya dingin, acuh dll. Bahkan 
saat seseorang emosi atau marah 
m a k a  o r a n g - o r a n g  y a n g 
disekelil ingpun kena dampak 
kemarahannya.

Mungkin ini sebagai salah 
satu keburukan kita yang belum 
dapat memenej diri kita dalam 
menahan emosi, dalam menghadapi 
masalah. Padahal dalam islam telah 
jelas dianjurkan untuk bersabar, 
ikhlas, istiqomah, bersyukur, optimis 
dan selalu punya harapan dan doa 
yang tanpa putus kepada Allah swt. 

Maka sekali lagi, ada kalanya 
kita memakai topeng yang indah dan 
berseni khusunya pada ranah yang 
positif. Sesuatu yang terjadi atau 
yang ada dalam diri kita tak 
semuanya harus diperlihatkan 
kepada orang lain. Misalnya tentang 
kekurangan kita, kesedihan kita, 
kegagalan dan keburukan kita. Masih 
ingatkah riwayat Rasulullah ketika ia 
lapar, ia mengikat batu kerikil pada 
perutnya untuk menahan rasa 
laparnya tanpa memberi tahu 
sahabat-sahabatnya atas ketidak 
punyaannya. Itu karena semata-mata 
untuk menjaga wibawa.

Kita juga jangan sampai 
menilai seseorang dari apa yang 
terlihat. Karena apa yang smua 
terlihat belum tentu benar. Seperti 
para pejabat atau petinggi negara 
yang kini menjamurkan krisis 
kepercayaan atas keteledoran dan 
penyelewengan atau korupsi . oleh 
karena itu mari kita berdoa semoga 
kita bisa membawa diri kita pada 
jalur yang benar, berbuat dari hati 
yang ikhlas,  mengutamakan 
kejujuran dan pahala dari Allah swt. 
A m i n .  S e m o g a  be rmanfaa t . 
Bagaimana menurut anda? Salam 
hangat An-Nahl.***

t o p e n g

P a g e  2 Wacana / Tulisan Khusus

“Ada kalanya kita memakai 
topeng yang indah dan berseni 

khusunya pada ranah yang 
positif. Sesuatu yang terjadi 

atau yang ada dalam diri kita 
tak semuanya harus 

diperlihatkan kepada orang 
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penyajian materi pada penghujung 
kalimat ada kata-kata “mohon maaf 
dan maklum bila terdapat kesalahan 
dan kekurangan”.

Segala sesuatu memang 
jauh dari kesempurnaan termasuk 
tentang bagaimana berkata-kata 
yang baik dan benar. Terutama kita 
sebagai orang Indonesia haruslah 
berbahasa indonesia yang baik dan 
benar. Dengan demikian di sekolah-
sekolah atau di kampus diajarkan 
secara khusus ilmu tentang 
komunikasi yang baik (lisan). Apalagi 
islam, sudah jelas menganjurkan 
untuk bertutur kata yang sopan dan 
santun sebagaiaman Rasulullah saw 
pernah bersabda.

''Barangsiapa yang beriman 
kepada Allah dan hari Akhir, maka 
hendaklah ia berkata-kata yang baik 
atau hendaklah ia diam.'' (HR 
Bukhari dan Muslim). Dalam hadits 
yang telah disepakati keshahihannya 
ini disebutkan bahwa tidak layak 
seseorang berbicara kecuali jika kata
-katanya itu mengandung kebaikan, 
yaitu perkataan yang mendatangkan 
kebaikan. Untuk itu jika seseorang 
ragu tentang ada atau tidaknya 
kebaikan pada apa yang akan 
diucapkannya maka hendaklah ia 
tidak berbicara.

Allahpun pernah berfirman 
dalam QS. Al-Isra: 23 yang artinya 
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan 
supaya kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah kamu 
berbuat baik pada ibu bapakmu 

dengan sebaik -
baiknya. Jika salah 
seorang di antara 
keduanya atau 
k e d u a - d u a n y a 
sampai berumur 
l a n j u t  d a l a m 
pemeliharaanmu, 
maka sekali-kali 
janganlah kamu 
mengatakan kepada 
keduanya perkataan 
“ah” dan janganlah 
kamu membentak 
m e r e k a  d a n 
ucapkanlah kepada 
mereka perkataan 
yang mulia.

Mengucapkan kata 
ah kepada orang tua tidak 
dibolehkan oleh agama apalagi 
mengucapkan kata-kata atau 
memperlakukan mereka dengan 
lebih kasar daripada itu.

  
Kembali pada kata-kata. 

Bahwa kata-kata bisa mempengaruhi 
orang lain. Hal ini bisa positif bahkan 
negatif. Yang posistif misalnya sering 
dipakai oleh para motivator, 
spikolog, konsultan, penceramah dll. 
Untuk melakukan hal yang positif 
dan lebih baik lagi. Sedangkan kata-
kata yang negatif bisa saja misalnya 
rayuan gombal, berjanji namun 
diingkari, berbohong, dll. Yang harus 
diingat dan diperhatikan  adalah 
kehati-hatian kita dalam berbicara 
kepada orang lain. Pikirkan terlebih 
dahulu baik tidaknya sebelum 
diungkapkan. Dalam sebuah 
pepatah dikatakan lebih baik diam 
daripada berbicara tak berguna. 
Dijelaskan pula dalam salah satu 
ceramaha Aa Gym bahwa diam itu 
adalah salah satu tingkatan marah 
yang paling rendah artinya lebih baik 
daripada marah yang lainnya. 
Karena jika kita diam artinya tidak 
membawa dampak kerusakan yang 
besar atau kerugian pada orang lain.

Bagi guru maupun orang tua 
jangan pernah le lah untuk 
mengingatkan dan mendididik anak-
anaknya untuk bertutur kata yang 
baik dan sopan. Karena penilaian 
seseorang baik tidaknya bisa dari 
kata-kata yang ia ungkapkan. 
Bagaiaman menurut anda?. Salam 
hangat An-nahl.***

K a t a - k a t a

P a g e  3

S e b e r a p a 
ahlinya kita dalam 
merangkai kata, 
bagaimanapun kita 
sebagai manusia 
y a n g  t e l a h 
dinobatkan sebagai 
makhluk sosial 
tentu tiada hari 
tanpa berkata-kata 
(berkomunikasi) . 
Dalam sehari-hari 
kita dituntut untuk 
terampil dalam 
mengungkapkan 
kata-kata karena 
apa yang pernah 
kita ungkpakan 
belum tentu orang 
lain bisa menerima 
dan mengerti. Apa lagi saat kita 
marah, kesal atau sedang emosi 
sudah pasti kita mengungkapkan 
kata-kata yang tidak terkendali. 
Tanpa berpikir apakah itu baik atau 
tidak, apakah bisa menyakiti orang 
lain atau tidak. Alangkah indahnya 
jika seorang guru menasihati 
siswanya dengan kata-kata yang 
lembut dan bijak tanpa memfonis 
benar atau salah. Alagkah indahnya 
jika seorang pimpinan tidak 
mengungkapkan aib atau kejelekan 
bawahannya, karena setiap orang 
punya khilaf atau kesalahannya 
masing-masing.

Ketika seseorang melakkan 
kesalahan. Bukan  dimarahi bukan 
pula membeberkan kesalahan itu 
menjadi panjang melainkan sebuah 
nasihat yang baik dan bijak tanpa 
ada kata-kata yang menyakitkan. 
Pikirkanlah bagaimana caranya agar 
seseorang tersebut sadar dan tidak 
akan mengulangi kesalahan yang 
sama bisa memberikan pelajaran 
bagi yang lain. Bagaimana caranya 
agar termotivasi dan bangkit kembali 
dari keterpurukannya.

Jika lisan atau kata-kata 
bagaikan panah bila telah lepas dari 
busurnya takkan kembali. Maka 
seberapa banyak orang yang pernah 
tersakiti atau terluka oleh kata-kata 
yang pernah kita lemparkan keapada 
mereka. Andaikan itu pernah terjadi 
maka tidak ada kata terlambat untuk 
berupaya menghapusnya, dengan 
meminta maaf misalnya. Bahkan 
dalam sebuah pidato, ceramah atau 

Wacana / Tulisan Khusus
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DUHAI ENGKAU

Duhai engkau bungaku yang 

sedang mekar. Wangimu 

terbawa angin, menerobos 

semak-semak dan rumput-

rumput ilalang..

Aku jiwa yang berkelana 

mencarimu

Bekerjaran dengan belalang 

dan binatang-binatang 

jalang lainnya

Sampai akhirnya aku mene-

mukanmu dengan bahagia 

dalam sekuntum bunga 

yang sedang mekar.

Saat aku mendekat engkau 

terperanjat, saat aku hing-

gap engkau gelisah mena-

tap.

Oohhh.. Rupanya kau men-

giraku sikumbang jahat..!!

Wahai kuntum bungaku, 

aku datang untuk menja-

gamu dari binatang-

binatang jahat yang meng-

godamu, menghamamu. 

Aku datang untuk meme-

lukmu agar engkau tetap 

tegar dari segala macam 

cobaan yang menerpamu.

Lihatlah aku yang membawa 

setetes embun cinta yang 

tertawan dan benih kasih 

yang tersimpan dihati. Aku 

mempersembahkannya 

dengan harap dan doa pe-

nuh ikhlas.

Agar engkau tetap mewangi 

nan mekar.

Pesonamu bening nan suci 

tak terhenti dan tak terno-

dai.

Aku hanya ingin menjagamu 

da akan sabar menanti saat 

dimana aku dapat bermadu 

kasih bersamamu dengan 

cinta yang diberkati oleh 

Tuhan. 

Hingga menjadi kekasihmu 

yang abadi.amin. An-Nahl*

Mengingatmu tak mengenal 

waktu. Terus dan terus ter-

patri dalam khayalku.

Tertidur dan selalu ber-

mimpi mimpikan tentang 

kita yang indah.

Entah sampai kapan kita 

bersama, karna kapnpun 

kita bisa bertemu dan 

berpisah. Itulah arti waktu 

terus berlalu. Namun Se-

moga kau tak cepat berlalu 

karna kuingin kau selalu 

menetap dihatiku.

BENIH CINTA

Tak terbayang.. Itulah waktu 

membawa berjalan kemana 

arah pergi dan pulang..

Aku tak pernah berjanji aku 

tak pernah bertemu meski 

saat ini kita dipertemukan

Senyummu bagai cahaya, 

cahaya hidupku. Sampai 

kapan aku melagkah dan 

berhenti menanti mentari 

terbit hingga senja pun 

menghilang berganti malam.

Perasaan yang pernah ter-

pendam tanpa penyesalan 

ku temukan jawan darimu 

yang mencintaiku.

Aku telah menanam benih 

cinta dan kuingin kau ikut 

menghidupkanya. 

Dan setelah tumbuh Jangan 

sampai kau biarkan daun-

nya berguguran satu demi 

satu sampai kahirnya pohon 

cinta itu mati. An-Nahl*

seperti musa yang membe-
lah jeladri merah

Sementara aku adalah angin

Yang nanti aku hembuskan 
menuju merucusuar atau 
pelabuhan atau berburu 
gelombang.

Tapi engah da aku harap, 
bahwa kita pak tua

Saling berlanjut di tepi pan-
tai bersajak lalu menelusuri 
sungai yag mengalir ke hulu 
itu. 2009.

TUBUHKU MENJELMA 
HUJAN

Tubuhku menjelma hujan

Merintik di genting-genting 
rumah

Meresap di akar lumut yang 
tumbuh di sela-sela 

Atap, aku harus mengelana, 
mengenal retakan tembok, 
cat yang mulai memudar dan 
mencium bau bekas jejak 
tikus. Lalu cuaca semakin 
pudar. Mendidis mimpi ang 
tersesat .

CAMAR YANG 
HINGGAP DI KELO-
PAK MATAMU

Camar yang hinggap di kelo-
pak matamu adalah getar-
getar laut yang mengisyarat-
kan selembar sajak berden-
dang jadi gurindam.

Uban yang ranum di ek-
palamu

Adalah benang yang akan 
membenteng layar papan 
sampan nelayan menye-
brang alam.

Kau belah samudra itu 

P a g e  4 Puisi

Tubuhku menjelma hujan  
dari genting tergelincir jatuh 
ke tanah. Menciprat rerum-
putan, ditangkap kelopak 
kembang. Cuaca menjadi 
lanau.

Menjelma hujan, tubuhku 
terus meliuk ke selokan. 
Menggenang di hati dangau. 
Merika, mericik, lalu men-
gendap di muara. Aku pun 
berputar-putar tenang.

2009

Karya: Bunyamin Fasya

Pikiran Rakyat. 19-02-12
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Kita bercinta seperti angin yang sam-

pai di sebuah dangau, meningkah 

sayup suara gending di radiao 

yang merasuk dalam mimpi si-

nang petani yang lelah.

Sementara seekor kerbau sibuk 

memamah rumput di sebuah 

kubangan. Di dekat sungai. Persis 

aku yang takjub-bagimana cinta 

selembut maut, tiba-tiba mengin-

gatkan akan Tuhan.

2011/ Dedy Tri Riyadi

Kompas/11-03-12

“ semua pelukis terkenal 

mungkin sanggup dan bisa 

melukis wajah cantikmu, dia 

tas kanvas, tetapi mungkin 

hanya aku yang bisa melukis-

nya didalam hati”

“Suatu hari kau akan ber-

tanya, mana yang lebih 

penting, harta atau hubungan 

qt aku jawab ‘HARTA’ lalu kau 

pergi meninggalkanku tanpa 

tau bahwa kaulah hartaku”

“Jika akudapat menarik pe-

langi di langit maka akan ku 

“ jika aku disuruh memiliih.. 

Untuk bernafas aau mencin-

taimu.. Aku akan mengguna-

kan napas terakhirku untuk 

mengatakan “aku mencin-

taimu”

“Aku ingin mencintaimu den-

gan sederhana dengan kata 

yang tak sampai diucapkan 

kayu kepada api yang men-

jadikanna abu, dengan isyarat 

yang tak sempat disampaikan 

awan kepada hujan yang 

menjadikannya pelangi”

bentuk namamu dan kan ku 

kembalikan ke lagit lagi agar 

semua tau betapa berun-

tungnya aku memilikimu”

“Pikirkanlah sebelum men-

gambil keputusan tetapi un-

tuk mencintaiku, jangan ber-

pikir terlalu panjang”

“Kalau kamu nya mana yang 

lebih penting buat 

aku:hidupku atau hidupmu, 

aku bakal jawab hidupku, Eits 

jangan marah dulu, karena 

kamulah hidupku”

Pada angin kasar dan cam-

buk hujan

Sebab pohon-pohon ini bukan 

keluargaku aku telah patah 

semenjak bertemu.

Aku pula yang terakhir tersisa

Manakala lambahan dibong-

kar rumah dijual karena 

paman mati

Dan putrinya kawin lari

Hanya oleh kelembutan bulan 

aku masih bertemu ikatan 

batang patah yang sama di 

tangan perambah membawa 

kami ke haribaan api.

Kiki Sulistyo.

Aku sibatang patah dilamba-

han paman

Menerimap pagi seperti ubi 

ungu dilaburi madu pagi yang 

cemerlang dengan gelem-

bung cahaya bergulir kedaun 

banten sebelum lesap oleh 

kagen

Ada saat aku harus gentar

K i t a  b e r c i n t a  s e p e r t i  
a n g i n  d i  g u n u n g  i t u

S M S  G O M B A L

S i  b a t a n g  p a t a h

P a g e  5

Kita bercinta seperrti angin di 

gunung itu, dilembutkannya 

suara hutan dan ari terjun. 

Dipagutkan warna satwa dan 

segala rumpun, sampai kita 

tak bisa bedadak: itu percik 

atau embun.

Cahaya matahari memintal 

bayangannya sendiri, seperti 

aku yang tak menyesal hi-

langnya diri, sedangkan kau-

gemwan di unjung ufuk, me-

mukau tubuh lading yang menguning 

jeruk.

Puisi
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Pertama bertemu dengannya aku 
begitu mengaguminya. Sosoknya yang 
anggun dan mempesona membuat 
kaum adam berdecak kagum, 
termasuk aku. Dan beruntungnya aku 
bisa akrab dengannya. Tentunya 
banyak kaum adam yang iri denganku. 
Tika namanya.
Tapi perasaanku begitu kacau ketika 
mengetahui Tika adalah janda beranak 
satu. Rasanya jantungku bagai ditusuk 
belati mengetahui kenyataan itu. Tapi 
apa mau dikata, cinta datang tiba - tiba 
dan kita tidak bisa memilih kepada 
siapa kita akan jatuh cinta. Aku tak 
peduli akan status Tika, bahkan andai 
diapun bersuami aku tetap 
mencintainya.
“Bagaimana kalau kita pacaran?” Aku 
memberanikan diri menyatakan cinta 
pada Tika.
“Kamu ngawur! Aku ini janda beranak 
satu, mana pantas sama kamu!”
“Aku nggak peduli! Yang penting aku 
cinta sama kamu. Kamu juga cinta kan 
sama aku?” Aku menggenggam erat 
tangan Tika.
“Baiklah, asal kamu gak menyesal.”
“Aku gak akan menyesal sayang.” 
Ucapku lembut sembari mencium 
kening Tika.
Tapi semua tak berjalan sesuai 
rencana. Orangtuaku menentang 
hubunganku dan Tika. Bahkan dengan 
teganya mereka mengusir Tika! Apa sih 
salahnya berhubungan dengan 
seorang janda beranak? Toh mereka 
juga manusia yang butuh cinta!
“Rafael! Kamu jangan bikin malu 
mama dan papa! Buat apa kamu 
berhubungan sama wanita nggak jelas 
itu!”
“Tika bukan wanita nggak jelas Pa! Dia 
adalah orang yang Rafael cinta!”
“Kamu sadar nggak atas 
perkataanmu? Kita keluarga 
Tanubrata! Keluarga terhormat! Apa 
kamu nggak bisa cari wanita yang 
seumur kamu dan jelas belum pernah 
menikah!”
“Memang banyak wanita diluar sana 
tapi cuma Tika yang Rafael cinta!”
“Jangan membantah! Kamu anak 
tunggal keluarga Tanubrata! Apa kamu 
mau papa usir dan kamu jadi gembel 
dijalan?!” Papa membentakku. “Dua 
minggu lagi kamu harus menikah 
dengan wanita pilihan papa! Jangan 
pernah membantah! Lupakan wanita 
itu kalau kamu nggak mau hidup 
dijalan!”
Terpaksa aku menuruti kemauan 
orangtuaku. Jujur aku nggak sanggup 

hidup miskin dan menderita! Apalagi 
sampai jadi gembel dijalan! Aku! 
Rafael Tanubrata yang seumur hidup 
tidak pernah susah harus menjadi 
gembel? Pasti rasanya bagaikan 
neraka! Aku nggak sanggup!
Mungkin aku memang pengecut! Aku 
lebih takut hidup miskin daripada 
kehilangan Tika! Aku memang pria 
nggak berguna! Tika, aku harap kamu 
mengerti dan mau memaafkan aku. 
Aku memang nggak pantas buat kamu! 
Lelaki pengecut yang lebih memilih 
harta dibandingkan rasa cinta. 
Maafkan aku.*
Tika? Sedang apa kamu sekarang? 
Apakah kamu akan datang ke 
pernikahanku hari ini? Tidak mungkin! 
Aku memang kejam, memberi Tika 
surat undangan pernikahanku! Aku 
nggak pantas jadi seorang lelaki. 
Maafkan aku Tika! Meskipun beribu 
bahkan berjuta maaf yang aku 
ucapkan tak mampu menghapus 
dosaku padamu.
Tiba saat pengucapan sumpah setia. 
Sejujurnya hatiku memberontak ingin 
menolak pernikahan paksa ini, tapi 
apa dayaku?

“Apa kalian berdua sudah siap?” tanya 
pendeta yang akan menikahkan aku 
dan Tania, wanita pilihan orangtuaku.
Aku mengangguk dengan terpaksa, 
sementara Tania tersenyum mantap.
“Baiklah. Apakah kamu, Tania Lubis 
Wibisono bersedia menerima Rafael 
Tanubrata sebagai suami mu baik 
dalam keadaan susah ataupun 
senang? Sehat ataupun sakit?”
Tania menjawab tanpa keraguan 
sedikitpun. “Saya bersedia!”
“Apakah kamu Rafael Tanubrata 

bersedia menerima Tania Lubis 
Wibisono sebagai istri baik dalam 
keadaan susah ataupun senang? Sakit 
ataupun sehat?” Pendeta Immanuel 
menatapku.
Kenapa hatiku ragu menjawab 
pertanyaan itu? Apa aku siap hidup 
bersama Tania? Hidup tanpa cinta?
“Rafael!!” Tania menyenggol lenganku 
meminta jawaban.
“Saya.....”
Braaaakkkkkkkk!!
Suara dentuman keras menggema. 
Para undangan berlarian keluar untuk 
melihat apa yang terjadi. Mau tak mau 
aku sedikit lega karena masih punya 
waktu untuk menjawab ikrar 
pernikahan tadi. Aku melangkahkan 
kakiku mengikuti para undangan. Aku 
ingin sejenak menjauh dari Tania. 
Sebenarnya tak sedikitpun aku merasa 
penasaran tapi biarlah itung - itung 
mencari udara segar sebelum aku 
harus melanjutkan pernikahan yang 
gak aku hendaki.
“Apa disini ada yang bernama Rafael?” 
tanya seorang Bapak berperawakan 
gemuk.
Dengan kebingungan aku menjawab, 
“Saya Pak, memang kenapa?”
“Wanita yang tergeletak disana tadi 
menyebut -nyebut nama Rafael. Apa 
saudara kenal?”
Aku berjalan kearah yang ditunjukkan 
Bapak itu. Aku melihat seorang wanita 
tergeletak berlumuran darah. Semakin 
dekat semakin jelas siapa wanita itu. 
Tika? Apa aku cuma berhalusinasi atau 
itu memang Tika?
“Bagaimana mas? Apa anda kenal?” 
Bapak itu membuyarkan lamunanku.
“Eh...?” aku menggaruk dahiku yang 
tak gatal.

Aku menggosok - gosok mataku 
berharap apa yang aku lihat hanya 
sekedar mimpi. Tapi ternyata semua 
itu nyata, Tika tergeletak berlumuran 
darah didepan mataku.
“Tika??” Aku mengguncang -
guncangkan tubuh Tika yang kaku. 
“Bangun Tika! Please? Aku belum 
minta maaf sama kamu!” Teriakku 
histeris.

“Maaf mas, saya harus membawa dia 
kerumah sakit.” ujar salah seorang 
pria berpakaian putih.
“Tolong selamatkan dia! Saya akan 
bayar berapapun asal dia selamat!”
Pria itu memeriksa denut nadi Tika. 
“Maaf mas, semuanya sudah 
terlambat.” Pria itu menggeleng lemah.

P a g e  6 CERPEN

SESALKU
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Ternyata kertas itu adalah sepucuk 
surat yang ditujukan untukku. Aku 
membuka lipatan surat itu dan 
menemukan tulisan yang sangat ku 
kenal.

To: Fael

Kenapa akhir - akhir ini kamu jarang 
menghubungiku? Jujur aku sangat 
merindukanmu. Tiba - tiba surat 
undangan darimu datang, aku 
merasa kaget dan sedih. Tapi aku 
gak marah sama kamu, karena pasti 
sangat berat untuk memilih antara 
aku atau orangtuamu. Sungguh aku 
ingin sekali datang ke pernikahnmu 
tapi aku gak sanggup. Aku gak bisa 
melihat orang yang aku sayang 
bersanding dengan orang lain. Tapi 
tulus dari dalam hati, aku 

mendoakan kebahagianmu bersama 
pasanganmu.

Love Tika

Air mata mengalir dari kedua 
mataku, hatiku rasanya remuk bagai 
ditusuk belati. Bagaimana tidak? Aku 
begitu bodoh lebih memilih harta 
dan takut hidup dalam kemiskinan 
daripada memilih orang yang benar -
benar tulus mencintaiku. Kini 
semuanya sudah terlambat hanya 
penyesalan yang menghampiri.

“Tikaaaaaaa!! Maafkan aku!!”

THE END ....

harus langsung 
berhadapan dengan 
orang lain. Kalau latihan 
bicara sendiri di depan 
cermin, besar resiko 
dianggap SeGi 
(setengah gila). So 
pasti, kita ngga mau 
resiko ini khan.

2. Menuntun kita 
memasuki dunia seni 
yang menjanjikan 
keindahan yang melebihi 
logika dan kata. 
Kalaupun belum 
mencapai keindahan 
seni puisi minimalnya 
kita bisa masuk dalam 
petualangan rimba kata 
dan makna. Seperti 
pergi ke Louvre di Paris 
mencari Monalisa. 
Kalaupun belum berhasil 
menemukan Monalisa, 
maka kita sudah 
terpesona melihat 
keindahan berbagai 
lukisan bahkan dari 
interior ruangan. 
Menulis puisi dapat 
dinikmati seperti 
perjalanan yang tidak 
tergantung sepenuhnya 
pada tujuan akhir.

3. Memampukan kita 

â€ saying one thing and 

meaning another 

1. Melatih kita berani 
mengekspresikan diri 
melalui kata-kata tanpa 
harus ada partner 
bicara secara langsung. 
Kadang kala buat kita-
kita yang tidak fasih 
lidah, berlatih 
mengekspresikan diri 
menjadi sulit kalau 

Beberapa Manfaat Menulis Puisi, Cerpen, Pantun 
dan Karya tulis lainnya 

P a g e  7

Lanjutan Cerpen Sesalku....
“Tidaaakkkkkkkkk!! Aku gak 
percaya!! Coba periksa lagi!!” 
paksaku kepada pria itu.
“Maaf mas. Tidak ada lagi yang bisa 
saya lakukan.”
“Bohooooooongggg!!!”
Pria itu tersenyum tipis. “Saya harap 
mas sabar.”
Aku memeluk Tika untuk terakhir 
kalinya. Aku sudah tak peduli 
meskipun pakaian pernikahanku 
kotor berlumuran darah. Semua ini 
salahku! Aku yang menyebabkan 
Tika tewas. Seandainya aku tak 
menggundangnya Tika tak mungkin 
datang dan tertabrak mobil.
Aku melihat secarik kertas dalam 
genggaman Tika. Kertas putih kusut 
yang telah berlumuran darah. 

CERPEN

thingâ€ , dapat 

menyampaikan makna 
ganda yakni yang 
tersurat dan tersirat. 
Budaya Asia masih 
meminta kita berbudi 
bahasa dengan indah. 
Cukup sering martabat 
seseorang diukur dari 
kemampuannya 
berbahasa. Meski gelar 
S3 kalau tutur katanya 
seperti preman yang 
kasar serta merta 
berkuranglah 
penghargaan kita. Puisi 
dapat menyampaikan 
maksud kita dengan 
indah. 
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Di suatu senja sepulang 
kantor, saya masih 
berkesempatan untuk 
ngurus tanaman di depan 
rumah, sambil 
memperhatikan beberapa 
anak asuh yang sedang 
belajar menggambar peta, 
juga mewarnai.. Hujan rintik-
rintik selalu menyertai di 
setiap sore di musim hujan 
ini.

Di kala tangan sedikit 
berlumuran tanah kotor….. 
terdengar suara tek…tekk.. 
.tek…suara tukang bakso 
dorong lewat. Sambil 
menyeka keringat…, ku 
hentikan tukang bakso itu 
dan memesan beberapa 
mangkok bakso setelah 
menanyakan anak-anak, 
siapa yang mau bakso?

“Mauuuuuuuuu..”, secara 
serempak dan kompak anak
-anak asuhku menjawab.
Selesai makan bakso, lalu 
saya membayarnya.

Ada satu hal yang 
menggelitik fikiranku 
selama ini ketika saya 
membayarnya, si tukang 
bakso memisahkan uang 
yang diterimanya. Yang satu 
disimpan dilaci, yang satu 
ke dompet, yang lainnya ke 
kaleng bekas kue semacam 
kencleng. Lalu aku bertanya 
atas rasa penasaranku 
selama ini.

“Mang kalo boleh tahu, 
kenapa uang-uang itu 
pisahkan? Barangkali ada 
tujuan?”

“Iya pak, memang sengaja 
saya memisahkan uang ini 
selama jadi tukang bakso 
yang sudah berlangsung 
hampir 17 tahun. Tujuannya 
sederhana saja, hanya ingin 
memisahkan mana yang 
menjadi hak saya, mana 
yang menjadi hak orang 
lain / amal ibadah, dan 
mana yang menjadi hak cita
-cita penyempurnaan iman 
seorang muslim”.

“Maksudnya…?”, saya 
melanjutkan bertanya.

“Iya Pak, kan agama dan 
islam menganjurkan kita 
agar bisa berbagi dengan 
sesama. Sengaja saya 
membagi 3 tempat, dengan 
pembagian sebagai berikut :

1. Uang yang masuk ke 

dompet, artinya untuk 
memenuhi keperluan hidup 
sehari-hari untuk keluarga

2. Uang yang masuk ke 

laci, artinya untuk infaq /
sedekah, atau untuk 
melaksanakan ibadah 
Qurban. Dan alhamdulillah 
selama 17 tahun menjadi 
tukang bakso saya selalu 
ikut qurban seekor kambing, 
meskipun kambingnya yang 
ukuran sedang saja
Uang yang masuk ke 
kencleng, karena saya ingin 
menyempurnakan agama 

yang saya pegang yaitu 
Islam. Islam mewajibkan 
kepada umatnya yang 
mampu untuk 
melaksanakan ibadah haji. 
Ibadah haji ini tentu butuh 
biaya yang besar, Maka 
kami sepakat dengan istri 
bahwa di setiap penghasilan 
harian hasil jualan bakso ini 
kami harus menyisihkan 
sebagian penghasilan 
sebagai tabungan haji.. Dan 
insya Allah selama 17 tahun 
menabung, sekitar 2 tahun 
lagi saya dan istri akan 
melaksanakan ibadah haji."
Hatiku sangat… sangat 
tersentuh mendengar 
jawaban itu. Sungguh 
sebuah jawaban sederhana 
yang sangat mulia. Bahkan 
mungkin kita yang memiliki 
nasib sedikit lebih baik dari 
si tukang bakso tersebut, 
belum tentu memiliki fikiran 
dan rencana indah dalam 

Kisah Penjual Bakso Teladan

P a g e  8 Al-Hikmah

hidup seperti itu. Dan 
seringkali berlindung di 
balik tidak mampu atau 
belum ada rejeki.

Terus saya melanjutkan 
sedikit pertanyaan, sebagai 
berikut : “Iya tapi kan 
ibadah haji itu hanya 
diwajibkan bagi yang 
mampu…? termasuk 
memiliki kemampuan dalam 
biaya…?
Ia menjawab, “Itulah 
sebabnya Pak, justru kami 
malu kepada Tuhan kalau 
bicara soal Rezeki karena 
kami sudah diberi Rezeki. 
Semua orang pasti mampu 
kok kalau memang niat..?
Menurut saya definisi 
“mampu” adalah sebuah 
definisi dimana kita diberi 
kebebasan untuk 
mendefinisikannya sendiri. 
Kalau kita mendefinisikan 
diri sendiri sebagai orang 
tidak mampu, maka 
mungkin selamanya kita 
akan menjadi manusia tidak 
mampu. Sebaliknya kalau 
kita mendefinisikan diri 
sendiri, “mampu”, maka 
Insya Allah dengan segala 
kekuasaan dan 
kewenangannya Allah akan 
memberi kemampuan pada 
kita kok."

“Masya Allah… sebuah 
jawaban dari seorang 
tukang bakso”.
Sahabat…..

Cerita perjalanan spiritual 
ini sangat sederhana dan 
jadi inspirasi. Semoga 
memberi hikmah terbaik 
bagi kehidupan kita. 
Amien……..

Dalam hadits Qudsi,
“Sesungguhnya Allah 
berfirman: Aku akan 
mengikuti prasangka hamba
-Ku dan Aku akan 
senantiasa menyertainya 
apabila berdoa kepada-
Ku” (HR. Bukhari Muslim)

“Kalau kita mendefinisikan diri sendiri 
sebagai orang tidak mampu, maka 

mungkin selamanya kita akan menjadi 
manusia tidak mampu. Sebaliknya 

kalau kita mendefinisikan diri sendiri, 
“mampu”, maka Insya Allah dengan 

segala kekuasaan dan kewenangannya 
Allah akan “memberi kemampuan 

pada kita kok."

Mading Amuniaka SMKN1 Puloampel Edisi :04 s/d 17 Maret 2013



tabib, ibu muda itu merasa sangat 
lega seperti terlepas dari beban 
berat. Kemudian, ibu muda itu pun 
menceritakan semua masalahnya 
pada sang tabib. Tabib tua pun 
bertanya, “Bagaimana perasaan 
suami Anda terhadap Anda?”
Si ibu muda menjawab dengan 
tersenyum, “Sangat menyayangi 
saya.” Tabib tua bertanya lagi, 
“Apakah punya anak?” Dengan 
penuh ceria si ibu muda menjawab, 
“Ada, seorang putri, sangat 
pengertian….”
Selagi tadi bertanya, sang tabib pun 
menuliskan sesuatu. Setelahnya, ia 
memperlihatkan tulisannya di dua 
kertas pada si ibu muda itu. Lembar 
yang satu bertuliskan masalah si ibu 
muda, dan lembaran yang lain 
berisikan sukacita si ibu muda.
Kemudian, sang tabib berkata pada 
si ibu muda, “Kedua kertas ini 
adalah resep obat untuk penyakit 
Anda, Anda mencatat semua 
masalah yang Anda hadapi, dan 
melupakan sukacita di sekitar Anda.”

Sambil berkata begitu, sang tabib 
t u a  m e n y u r u h  m u r i d n y a 
membawakan sebaskom air dan 
tinta. Setelah itu, sang tabib 
meneteskan tinta hitam ke dalam air 
yang jernih. Terlihat warna hijau 
muda dari tetesan tinta yang mulai 
menyebar ke seluruh permukaan air.
Dan dalam sekejap, tinta itu tak 
terlihat lagi. Sang tabib berkata lagi, 
“Ketika tinta hitam masuk ke dalam 
air, warnanya akan memudar. 
Bukankah kehidupan kita juga 
begitu?”
Sering kali beban penderitaan yang 
begitu berat kita rasakan, lebih 
dikarenakan diri kita sendiri yang 
terlalu terpaku pada masalah-
masalah yang ada dan melupakan 
sukacita yang ada di sekitar kita. 
C o b a l a h  b e l a j a r  u n t u k 
mencampurkan sedikit demi sedikit 
penderitaan pada air kehidupan 
yang jernih, luas, dan berisi sukacita 
kita. Dengan begitu, beban hidup 
kita akan terasa lebih ringan.

O B A T  P E N A W A R  D E R I T A

P a g e  9

Alkisah, ada seorang ibu muda yang 
sudah berhari-hari tidak makan, 
hingga tubuhnya semakin kurus saja. 
Seorang tabib tua memeriksa denyut 

nadinya, lalu berkata： “Anda 
memendam begitu banyak masalah 
dalam hati Anda, sehingga badan 
menjadi lemah. Karena sebenarnya 
Anda tidak memiliki penyakit yang 
parah.”
Setelah mendengar diagnosis sang 
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motivasi

K A T A K  D A N  S I P U T

Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap 
katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran 
akhirnya berkata kepada siput: “Tuan siput, apakah saya 
telah melakukan kesalahan, sehingga Anda begitu 
membenci saya?”

Siput menjawab: “Kalian kaum katak mempunyai empat 
kaki dan bisa melompat ke sana ke mari, Tapi saya mesti 
membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, 
jadi saya merasa sangat sedih.”

Katak menjawab: “Setiap kehidupan memiliki 
penderitaannya masing-masing, hanya saja kamu cuma 
melihat kegembiraan saya, tetapi kamu tidak melihat 
penderitaan kami (katak).”

Dan seketika, ada seekor elang besar yang terbang ke 
arah mereka, siput dengan cepat memasukan badannya 
ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh 
elang.

Nikmatilah kehidupanmu, tidak perlu dibandingkan 
dengan orang lain. keirian hati kita terhadap orang lain 
akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik 
pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan 
membawakan lebih banyak rasa syukur dan 

kebahagiaan bagi kita sendiri.

Secerdas apapun 

seseorang, pasti punya 

kelebihan dan 

kekurangan.

Orang yang sibuk 

melihat kelebiahan 

orang lain itulah yang 

melambatkan dirinya 

untuk maju”



Pramoedya Ananta Toer lahir di Blora, 
Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 
1925. dia merupakan anak sulung 
dalam keluarganya. Ayahnya adalah 
seorang guru, sedangkan ibunya 
berdagang nasi. Nama asli Pramoedya 
adalah Pramoedya Ananta Mastoer, 
sebagaimana yang tertulis dalam koleksi 
cerita pendek semi-otobiografinya yang 
berjudul Cerita Dari Blora. Karena nama 
keluarga Mastoer (nama ayahnya) 
dirasakan terlalu aristokratik, ia 
menghilangkan awalan Jawa "Mas" dari 
nama tersebut dan menggunakan "Toer" 
sebagai nama keluarganya. Sebagai 
putra sulung tokoh Institut Boedi 
Oetomo, Pram kecil malah tidak begitu 
cemerlang dalam pelajaran di 
sekolahnya. Tiga kali tak naik kelas di 
Sekolah Dasar, membuat ayahnya 
menganggap dirinya sebagai anak 
bodoh. Akibatnya, setelah lulus Sekolah 
Dasar yang dijalaninya di bawah 
pengajaran keras ayahnya sendiri, sang 
ayah, Pak Mastoer, menolak 
mendaftarkannya ke MULO (setingkat 
SLTP).

Ia pun melanjutkan pendidikan di 
sekolah telegraf (Radio Vakschool) 
Surabaya atas biaya ibunya. Biaya pas-
pasan selama bersekolah di Surabaya 
juga hampir membuat Pram gagal di 
ujian praktik. Ketika itu, tanpa 
mempunyai peralatan, ia tetap 
mengikuti ujian tersebut namun dengan 
cara hanya berpura-pura sibuk di 
samping murid yang terpandai. Walau 
begitu, secara umum nilai-nilai Pram 
cukup baik dan ia pun lulus dari sekolah 
meski karena meletusnya perang dunia 
II di Asia, ijazahnya yang dikirim dari 
Bandung tak pernah ia terima. 
kemudian bekerja sebagai juru ketik 
untuk surat kabar Jepang di Jakarta 
selama pendudukan Jepang di 
Indonesia. Pada masa kemerdekaan 
Indonesia, ia mengikuti kelompok militer 
di Jawa dan kerap ditempatkan di 
Jakarta pada akhir perang 
kemerdekaan. Ia menulis cerpen serta 
buku di sepanjang karier militernya dan 
ketika dipenjara Belanda di Jakarta 
pada 1948 dan 1949. Pada 1950-an ia 
tinggal di Belanda sebagai bagian dari 
program pertukaran budaya, dan ketika 
kembali ke Indonesia ia menjadi 
anggota Lekra, salah satu organisasi 
sayap kiri di Indonesia. Gaya 
penulisannya berubah selama masa itu, 
sebagaimana yang ditunjukkan dalam 

karyanya Korupsi, fiksi kritik pada 
pamong praja yang jatuh di atas 
perangkap korupsi. Hal ini menciptakan 
friksi antara dia dan pemerintahan 
Soekarno.

Selama masa itu, ia mulai mempelajari 
penyiksaan terhadap Tionghoa 
Indonesia, kemudian pada saat yang 
sama, ia pun mulai berhubungan erat 
dengan para penulis di Tiongkok. 
Khususnya, ia menerbitkan rangkaian 
surat-menyurat dengan penulis Tionghoa 
yang membicarakan sejarah Tionghoa di 
Indonesia, berjudul Hoakiau di 
Indonesia. Ia merupakan kritikus yang 
tak mengacuhkan pemerintahan Jawa-
sentris pada keperluan dan keinginan 
dari daerah lain di Indonesia, dan secara 
terkenal mengusulkan bahwa 
pemerintahan mesti dipindahkan ke luar 
Jawa. Pada 1960-an ia ditahan 
pemerintahan Soeharto karena 
pandangan pro-Komunis Tiongkoknya. 
Bukunya dilarang dari peredaran, dan ia 
ditahan tanpa pengadilan di 
Nusakambangan di lepas pantai Jawa, 
dan akhirnya di pulau Buru di kawasan 
timur Indonesia.

Ia dilarang menulis selama masa 
penahanannya di Pulau Buru, namun 
tetap mengatur untuk menulis serial 
karya terkenalnya yang berjudul Bumi 
Manusia, serial 4 kronik novel semi-fiksi 
sejarah Indonesia. Tokoh utamanya 
Minke, bangsawan kecil Jawa, 
dicerminkan pada pengalaman RM Tirto 
Adisuryo seorang tokoh pergerakkan 
pada zaman kolonial yang mendirikan 
organisasi Sarekat Priyayi dan diakui 

oleh Pramoedya sebagai organisasi 
nasional pertama.  Jilid pertamanya 
dibawakan secara oral pada para kawan 
sepenjaranya, dan sisanya 
diselundupkan ke luar negeri untuk 
dikoleksi pengarang Australia dan 
kemudian diterbitkan dalam bahasa 
Inggris dan Indonesia. Pramoedya 
dibebaskan dari tahanan pada 21 
Desember 1979 dan mendapatkan 
surat pembebasan secara hukum tidak 
bersalah dan tidak terlibat G30S/PKI, 
tapi masih dikenakan tahanan rumah di 
Jakarta hingga 1992, serta tahanan 
kota dan tahanan negara hingga 1999, 
dan juga wajib lapor satu kali seminggu 
ke Kodim Jakarta Timur selama kurang 
lebih 2 tahun.

Selama masa itu ia menulis Gadis 
Pantai, novel semi-fiksi lainnya 
berdasarkan pengalaman neneknya 
sendiri. Ia juga menulis Nyanyi Sunyi 
Seorang Bisu (1995), otobiografi 
berdasarkan tulisan yang ditulisnya 
untuk putrinya namun tak diizinkan 
untuk dikirimkan, dan Arus Balik (1995). 
Edisi lengkap Nyanyi Sunyi Seorang Bisu 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 
oleh Willem Samuels, diterbitkan di 
Indonesia oleh Hasta Mitra bekerja 
sama dengan Yayasan Lontar pada 
1999 dengan judul The Mute's Soliloquy: 
A Memoir

Ketika Pramoedya mendapatkan Ramon 
Magsaysay Award, 1995, diberitakan 
sebanyak 26 tokoh sastra Indonesia 
menulis surat 'protes' ke yayasan 
Ramon Magsaysay. Mereka tidak setuju, 
Pramoedya yang dituding sebagai "jubir 
sekaligus algojo Lekra paling galak, 
menghantam, menggasak, membantai 
dan mengganyang" pada masa 
demokrasi terpimpin, tidak pantas 
diberikan hadiah dan menuntut 
pencabutan penghargaan yang 
dianugerahkan kepada Pramoedya. 
Tetapi beberapa hari kemudian, Taufik 
Ismail sebagai pemrakarsa, meralat 
pemberitaan itu. Katanya, bukan 
menuntut 'pencabutan', tetapi 
mengingatkan 'siapa Pramoedya itu'. 
Katanya, banyak orang tidak 
mengetahui 'reputasi gelap' Pram dulu. 
Dan pemberian penghargaan Magsaysay 
dikatakan sebagai suatu kecerobohan. 
Tetapi di pihak lain, Mochtar Lubis 
malah mengancam mengembalikan 
hadiah Magsaysay yang dianugerahkan 
padanya di tahun 1958, jika Pram tetap 
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menyebut Pramoedya sebagai 'juru-
tulis'. Pekerjaan juru-tulis yang 
dimaksud oleh Joko Pekik adalah 
Pramoedya mendapat 'pekerjaan' 
dari petugas Pulau Buru sebagai 
tukang ketiknya mereka.

Bahkan menurut Joko Pekik, nasib 
Pramoedya lebih baik dari umumnya 
tahanan yang ada. Statusnya 
sebagai tokoh seniman yang oleh 
media disebar-luaskan secara 
internasional, menjadikan dia hidup 
dengan fasilitas yang lumayan -
apalagi kalau ada tamu dari 'luar' 
yang datang pasti Pramoedya akan 
menjadi 'bintangnya'. Pramoedya 
telah menulis banyak kolom dan 
artikel pendek yang mengkritik 
pemerintahan Indonesia terkini. Ia 
menulis buku Perawan Remaja 
dalam Cengkraman Militer, 
dokumentasi yang ditulis dalam gaya 
menyedihkan para wanita Jawa yang 
dipaksa menjadi wanita penghibur 
selama masa pendudukan Jepang. 
Semuanya dibawa ke Pulau Buru di 
mana mereka mengalami kekerasan 
seksual, mengakhiri tinggal di sana 
daripada kembali ke Jawa. 
Pramoedya membuat perkenalannya 
saat ia sendiri merupakan tahanan 
politik di Pulau Buru selama masa 
1970-an. Banyak dari tulisannya 
menyentuh tema interaksi 
antarbudaya; antara Belanda, 
kerajaan Jawa, orang Jawa secara 
umum,

dan Tionghoa. Banyak dari 
tulisannya juga semi-otobiografi, di 
mana ia menggambar 
pengalamannya sendiri. Ia terus aktif 
sebagai penulis dan kolumnis. Ia 
memperoleh Ramon Magsaysay 
Award untuk Jurnalisme, Sastra, dan 
Seni Komunikasi Kreatif 1995. Ia 
juga telah dipertimbangkan untuk 
Hadiah Nobel Sastra. Ia juga 
memenangkan Hadiah Budaya Asia 
Fukuoka XI 2000 dan pada 2004 
Norwegian Authors' Union Award 
untuk sumbangannya pada sastra 
dunia. Ia menyelesaikan perjalanan 
ke Amerika Utara pada 1999 dan 
memperoleh penghargaan dari 
Universitas Michigan.

Kisah asmara Pram juga tidak lepas 
dari pengaruh realitas kemiskinan 
yang bahkan masih jamak 
menghinggapi kehidupan para 
penulis dan seniman masa kini. 
Perkawinan pertamanya berakhir 
dengan perceraian dan diusirnya 

Pram dari rumah mertuanya karena 
hasil yang ia peroleh dari menulis 
yang belum menentu tak dapat 
menafkahi keluarganya. Sementara 
ia masih hidup tak menentu, suatu 
hari, meski tak memiliki uang 
sepeser pun, ia mengunjungi sebuah 
pameran buku pertama di Indonesia 
dan melihat salah seorang wanita 
penjaga stan yang menarik 
perhatiannya. Ia pun nekad datang 
dan berkenalan dengan wanita yang 
ternyata bernama Maemunah 
tersebut. Setiap hari ia berlama-lama 
menemani Maemunah duduk di stan 
itu layaknya seorang penjaga. 
Bahkan sampai ketika Presiden 
Soekarno juga mengunjungi dan 
melihat gadisnya tersebut, dengan 
bercanda ia gambarkan adegan itu 
sebagai "buaya kedahuluan buaya." 
Keteguhan dan pendekatannya pun 
membawa hasil, Maemunah terbukti 
adalah istri yang selalu tetap setia 
mendampinginya dalam segala suka 
duka mereka sampai sekarang.

Sampai akhir hayatnya ia aktif 
menulis, walaupun kesehatannya 
telah menurun akibat usianya yang 
lanjut dan kegemarannya merokok. 
Pada 12 Januari 2006, ia dikabarkan 
telah dua minggu terbaring sakit di 
rumahnya di Bojong Gede, Bogor, 
dan dirawat di rumah sakit. Menurut 
laporan, Pramoedya menderita 
diabetes, sesak napas dan 
jantungnya melemah. Pada 6 
Februari 2006 di Teater Kecil Taman 
Ismail Marzuki, diadakan pameran 
khusus tentang sampul buku dari 
karya Pramoedya. Pameran ini 
sekaligus hadiah ulang tahun ke-81 
untuk Pramoedya. Pameran bertajuk 
Pram, Buku dan Angkatan Muda 
menghadirkan sampul-sampul buku 
yang pernah diterbitkan di 
mancanegara. Ada sekitar 200 buku 
yang pernah diterjemahkan ke 
berbagai bahasa dunia.
Pada 27 April 2006, Pram sempat 
tak sadar diri. Pihak keluarga 
akhirnya memutuskan membawa dia 
ke RS Sint Carolus hari itu juga. Pram 
didiagnosis menderita radang paru-
paru, penyakit yang selama ini tidak 
pernah menjangkitinya, ditambah 
komplikasi ginjal, jantung, dan 
diabetes. Pram hanya bertahan tiga 
hari di rumah sakit. Setelah sadar, 
dia kembali meminta pulang. Meski 
permintaan itu tidak direstui dokter, 
Pram bersikeras ingin pulang. Sabtu 
29 April, sekitar pukul 19.00, begitu 
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akan dianugerahkan hadiah yang 
sama.
Lubis juga mengatakan, HB Jassin 
pun akan mengembalikan hadiah 
Magsaysay yang pernah diterimanya. 
Tetapi, ternyata dalam pemberitaan 
berikutnya, HB Jassin malah 
mengatakan yang lain sama sekali 
dari pernyataan Mochtar Lubis. 
Dalam berbagai opini-opininya di 
media, para penandatangan petisi 
26 ini merasa sebagai korban dari 
keadaan pra-1965. Dan mereka 
menuntut pertangg

ungan jawab Pram, untuk mengakui 
dan meminta maaf akan segala 
peran 'tidak terpuji' pada 'masa 
paling gelap bagi kreativitas' pada 
zaman Demokrasi Terpimpin. Pram, 
kata Mochtar Lubis, memimpin 
penindasan sesama seniman yang 
tak sepaham dengannya. 
Sementara Pramoedya sendiri 
menilai segala tulisan dan pidatonya 
pada masa pra-1965 itu tidak lebih 
dari 'golongan polemik biasa' yang 
boleh diikuti siapa saja. Dia 
menyangkal terlibat dalam pelbagai 
aksi yang 'kelewat jauh'. Dia juga 
merasa difitnah, ketika dituduh ikut 
membakar buku segala. Bahkan dia 
menyarankan agar perkaranya 
dibawa ke pengadilan saja jika 
memang materi cukup. Kalau tidak 
cukup, bawa ke forum terbuka, 
katanya, tetapi dengan ketentuan 
saya boleh menjawab dan membela 
diri, tambahnya. Semenjak Orde 
Baru berkuasa, Pramoedya tidak 
pernah mendapat kebebasan 
menyuarakan suaranya sendiri, dan 
telah beberapa kali dirinya diserang 
dan dikeroyok secara terbuka di 
koran. Tetapi dalam pemaparan 
pelukis Joko Pekik, yang juga pernah 
menjadi tahanan di Pulau Buru, ia 
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sampai di rumahnya, kondisinya jauh 
lebih baik. Meski masih kritis, Pram 
sudah bisa memiringkan badannya 
dan menggerak-gerakkan tangannya. 
Kondisinya sempat memburuk lagi 
pada pukul 20.00. Pram masih dapat 
tersenyum dan mengepalkan tangan 
ketika sastrawan Eka Budianta 
menjenguknya. Pram juga tertawa saat 
dibisiki para penggemar yang 
menjenguknya bahwa Soeharto masih 
hidup. Kondisi Pram memang sempat 
membaik, lalu kritis lagi. Pram 
kemudian sempat mencopot selang 
infus dan menyatakan bahwa dirinya 
sudah sembuh. Dia lantas meminta 
disuapi havermut dan meminta rokok. 
Tapi, tentu saja permintaan tersebut 
tidak diluluskan keluarga. Mereka 
hanya menempelkan batang rokok di 
mulut Pram tanpa menyulutnya. 
Kondisi tersebut bertahan hingga 
pukul 22.00.

Setelah itu, beberapa kali dia kembali 
mengalami masa kritis. Pihak keluarga 
pun memutuskan menggelar tahlilan 
untuk mendoakan Pram. Pasang surut 
kondisi Pram tersebut terus 
berlangsung hingga pukul 02.00. Saat 
itu, dia menyatakan agar Tuhan segera 
menjemputnya. "Dorong saja saya," 
ujarnya. Namun, teman-teman dan 
kerabat yang menjaga Pram tak lelah 
memberi semangat hidup. Rumah 
Pram yang asri tidak hanya dipenuhi 
anak, cucu, dan cicitnya. Tapi, teman-
teman hingga para penggemarnya ikut 
menunggui Pram. Kabar meninggalnya 
Pram sempat tersiar sejak pukul 
03.00. Tetangga-tetangga sudah 
menerima kabar duka tersebut. 
Namun, pukul 05.00, mereka kembali 
mendengar bahwa Pram masih hidup. 
Terakhir, ketika ajal menjemput, Pram 
sempat mengerang, "Akhiri saja saya. 
Bakar saya sekarang," katanya.

Pada 30 April 2006 pukul 08.55 
Pramoedya wafat dalam usia 81 tahun. 
Ratusan pelayat tampak memenuhi 
rumah dan pekarangan Pram di Jalan 
Multikarya II No 26, Utan Kayu, Jakarta 
Timur. Pelayat yang hadir antara lain 
Sitor Situmorang, Erry Riyana 
Hardjapamekas, Nurul Arifin dan 
suami, Usman Hamid, Putu Wijaya, 
Goenawan Mohamad, Gus Solah, 
Ratna Sarumpaet, Budiman Sujatmiko, 
serta puluhan aktivis, sastrawan, dan 
cendekiawan. Hadir juga Menteri 
Kebudayaan dan Pariwisata Jero 
Wacik. Terlihat sejumlah karangan 
bunga tanda duka, antara lain dari 
KontraS, Wapres Jusuf Kalla, artis 
Happy Salma, pengurus DPD PDI 

Perjuangan, Dewan Kesenian Jakarta, 
dan lain-lain. Teman-teman Pram yang 
pernah ditahan di Pulau Buru juga 
hadir melayat. Temasuk para anak 
muda fans Pram. Jenazah dimandikan 
pukul 12.30 WIB, lalu disalatkan. 
Setelah itu, dibawa keluar rumah 
untuk dimasukkan ke ambulans yang 
membawa Pram ke TPU Karet Bivak. 
Terdengar lagu Internationale dan 
Darah Juang dinyanyikan di antara 
pelayat.

Penghargaan

 Freedom to Write Award dari PEN 
American Center, AS, 1988

 Penghargaan dari The Fund for 
Free Expression, New York, AS, 1989

 Wertheim Award, "for his 
meritorious services to the struggle for 
emancipation of Indonesian people", 
dari The Wertheim Fondation, Leiden, 
Belanda, 1995

 Ramon Magsaysay Award, "for 
Journalism, Literature, and Creative 
Arts, in recognation of his illuminating 
with briliant stories the historical 
awakening, and modern experience of 
Indonesian people", dari Ramon 
Magsaysay Award Foundation, Manila, 
Filipina, 1995

 UNESCO Madanjeet Singh Prize, 
"in recognition of his outstanding 
contribution to the promotion of 
tolerance and non-violence" dari 
UNESCO, Perancis, 1996

 Doctor of Humane Letters, "in 
recognition of his remarkable 
imagination and distinguished literary 
contributions, his example to all who 
oppose tyranny, and his highly 
principled struggle for intellectual 
freedom" dari Universitas Michigan, 
Madison, AS, 1999

 Chancellor's distinguished Honor 
Award, "for his outstanding literary 
archievements and for his 
contributions to ethnic tolerance and 
global understanding", dari 
Universitas California, Berkeley, AS, 
1999

 Chevalier de l'Ordre des Arts et 
des Letters, dari Le Ministre de la 
Culture et de la Communication 
Republique, Paris, Perancis, 1999

 New York Foundation for the Arts 
Award, New York, AS, 2000

 Fukuoka Cultural Grand Prize 
(Hadiah Budaya Asia Fukuoka), 
Jepang, 2000

 The Norwegian Authors Union, 
2004
Centenario Pablo Neruda, Chili, 2004

Lain-lain

 Anggota Nederland Center, ketika 
masih di Pulau Buru, 1978

 Anggota kehormatan seumur 
hidup dari International PEN Australia 
Center, 1982

 Anggota kehormatan PEN Center, 
Swedia, 1982

 Anggota kehormatan PEN 
American Center, AS, 1987

 Deutschsweizeriches PEN 
member, Zentrum, Swiss, 1988

 International PEN English Center 
Award, Inggris, 1992
International PEN Award Association of 
Writers Zentrum Deutschland, Jerman, 
1999

Referensi :
- http://id.wikipedia.org/wiki/
Pramoedya_Ananta_Toer
- http://
pawonsastra.blogspot.com/2008/04/
biografi-singkat-pramoedya-ananta-
toer.html
- http://
pelitaku.sabda.org/11_fakta_mengena
i_pramoedya_ananta_toer
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akan malas menghafal dan 
menelantarkan ingatannya (Al-Fayyadl, 
2005:50).
Usaha mematerialkan ide lewat tulisan, 
kata Plato, merupkana sebentuk 
“Kekerasan arketipal” (archetypal 
violence) terhadap supervisialitas 
tulisan yang sebenarnya menunda 
ingatan yang abadi, transenden, dan 
jauh dari manipulasi inderawi. Tulisan 
adalah materi ingatan yang cepat 
lekang oleh gerusan waktu-suatu 
pemikiran yang tak berlaku pada zaman 
modern.
Gagasan anti tulis Plato sangat 
dipengaruhi gurunya, Socrates. Dialog 
adalah menu utama dalam hidangan 
pemikiran Socrates. Dia tak memiliki 
satupun karya tulis. Lalu, mengapa 
Plato akhirnya menulis karya 
monumental (Republic) juga?
Dalam Derrida (2005), Muhammad Al-
Fayyadl mengetengahkan jawaban 
menarik: plato mereduksi tulisan 
sekedar teknik, tapi fungsinya diabil alih 
dengan memetaforkan sebuah “tulisan 
alami” (natural writing). Dengan kata 
lain, Plato tidak menolak  sepenuhnya. 
Al-Fayyadl menyebut logosentrisme 
berwajah ganda: ia tidak menampik 
kehadiran tulisan, melainkan  hanya 
menunda.
Pada pngujung abad XI, Imam Al-Ghazali 
(1059-1111) mengeluarkan statemen 
bernada sama: “Al-Ilmu fi Al-Shudur, La 
fi-Shutur”, ilmu tersimpan di dada (jiwa), 
bukan dalam teks (tulisan). Tampaknya, 
metafisika Al-Ghazali terpengaruh 
gagasan Plato. Walau sebenarnya dia 
hendak mengajarkan “kemandirian 
metafisik” kepada umat silam secara 
khusus agar tidak terjebak dan terseret 
arus formalitas teks yang sublim.
Buku yang terus ditulis
Memasuki abad II, seorang pegawai 
negeri kerajaan di Tongkok, Ts’ai Lun, 
pada 105 M, memperkenalkan kertas 
pertama di dunia. Penemuan Ts’ai Lun  

bukan saja menguntungkan 
administrasi kerjaan-kerajaan di 
Tiongkok, namun juga mampu 
membentuk sendi-sendi peradaban 
baru dipunggung sejarah.
Sejak itu, ekspor kertas Tiongkok 
menyebar ke India dan Timur Tengah. 
Orang-orag Vhina merahasiakan resep 
produksi kertas beraba-abad lamanya. 
Baru pada 751, sejumlah ahli kertas 
dari China menjadi tawanan di Arab 
sehingga rahasia pembuatan kerjtas 
terkuak. Pada abad VIII, di Bahgdad dan 
Samarkand kertas diproduksi secara 
masif. Orang eropa mengenal teknik itu 
baru abad XII (Hart, 1978).
Ketika itu pula, buku tidak lagi jadi tema 
ekslusif. Hampir semua pemikiran dan 
ilmuan serentak menerjemahkan, 
menelaah, dan menulis hingga 
menerbitkan buku tanpa ragu. Secara 
gradual, tumbuhlah “peradaban buku”. 
Pada babaj berikutny, orang-orang 
eropa mengambil alih “peradaban 
buku” dari tangan Islam. Itu diperkuat 
dengan penemuan mesin cetak 
bergerak oleh Johann Guternberg (1400
-1468).
Orang –orang yang hidup dipasca 
ditemukannya kertas dan mesin cetak 
akan menolak gagasan mirng Plato itu. 
Andai saja plato tahu bahwa kelahiran 
peradaban modern tak bisa lepas dari 
transformasi ide dalam bentuk beriu-
ribu buku, dia mungkin tidak 
seorangpun itu mengucilkan buku 
sebagai “kekerasan arketipal”.
Mungkin juga, Al-Ghazali akan miris 
melihat umat islam justru tertidur 
lantaran Tahafut al –falasifah dan 
ihya’Ulumi al-Din-nya dijadikan 
“leimitasi agama” secara paten. 
Sebagian besar ulama menjadikan buku
-buku Al-Ghazali sebagai rujukan utama 
yang final, sesuatu yang dikritik Al-
Ghazali sendiri.
Baik Plato maupun Al-Ghazali memiliki 
spirit yang sama. Keduanya hendak 
membangun  tiang metafisika 
transenden. Sayang, konsep kedua 
tokoh itu tampak gegabah tatkala pada 
abad ke-19 psikologi hadir justru 
mengapresiasi tulisan sebagai “luapan 
mental” yang menyehatkan daya 
kognisi. Era mutahkir menahbiskan 
buku sebagai “makanan pokok” yang 
harus dicicipi, dibaca, dan digauli sehari
-hari. Dengan menulis, ingatan tidak 
akan berkurang sebagaimana diyakini 
plato, melainkan mampu meminjam 
istilah Foucault mengabadikan kita 
sebelum kematian menjemput.(*)
Naufil Istikhari Kr.Jawa Pos, 03/06/12.

           D i b a l i k  b u k u
M e n g g a u l i  b u k u - m e l a w a n  p l a t o
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     “BOOKS are windows to the world”, 
suatu adagium yang tak berlebihan 
diucapakan. Karena buku, ihwal 
manusia dan dunianya sejak zaman 
purba dapat terlacak dengan rapi. 
Orang mulai berspekulasi, dunia terasa 
begitu kecil ketika sebuah pengetahuan 
besar ternyata dapat dirangkum dalam 
tumpukan kata-kata, kalimat,dan teks 
bersampul: buku.
         Membincang “peradaban buku” 
tak lengkap tanpa memulainya dari 
Yunani Kuno. Meski kala itu kebiasaan 
bertutur verbatim mengakibatkan karya 
tulis tampak begitu asing. Sebagian 
filsuf Yunani memanfaatkan papyrus, 
kulit hewan, daun lontar, pelepah, dan 
irisan bamabu atau kayu sebagai lahan 
menulis.
          Sebelum  ada II M, orang-orang 
Tiongkok menggunakan irisan bambu 
dan kain sutera sebagai media 
menuangkan tulisan. Fasilitas yang 
minim disertai efektivitas yang minus 
ikut memacetkan gerakan kepenulisan 
dalam jumlah besar. Plato, Pythagoras, 
Aristoteles, Herodotus, serta kolega-
kolega merekabergerak dibawah 
pendulum pemikiran minus alat. 
Jikapun mem(ada)i, tentu harus 
mengeluarkan keringat untuk 
mengumpulkan alat-alat yang 
diperlukan.
          Kondisi semacam itu menjadi 
sasaran empuk proyek pemikiran Plato 
(437-347 SM) yang cenderung idealis. 
Baginya, pengetahuan inderawi sama 
saja ilusi. Satu-satunya realitas yang 
bisa  dipercaya adalah idea. Gagasan 
tentang idea dengan sendirinya telah 
mengesklusi realitas yang tampak 
menjadi kacau, kabur, terberai, dan 
menipu, tak terkecuali teks, tulisan, 
atau karya.
          Plato yakin bahwa jiwa manusia 
dan ingatan sesungguhnya abadi, 
seabadi arketipe-arketipe yang menjadi 
sumber pengetahuannya. Tulisan 
mengalihkan ingatan jadi sementara. 
Transfigurasi ide ke dalam bentuk 
material (tulisan) mendobrak tatanan 
transenden takluk kepada bayang-
bayang imanensi. Lewat tulisan, kognisi 
manusia terberai setengah jadi dan 
memori akan lemah kembali.
          dalam phaedrus, Plato mengutip 
dialog antara Hermes, penemu tulisan, 
dan Raja Thamus. Hermes 
memperkenalkan temuannya itu 
kepada Thamus dan menganjurkannya 
agar sang raja mulai menggunakan 
tulisan. Tetapi Thamus menolak karena 
dia cemas bila manusia menulis, merka 
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Tidur Rasulullah saw merupakan cara 
tidur yang sangat baik bagi kesehatan. 
Setiap posisi dan waktu yang beliau pilih 
untuk tidur sangat bermakna bagi 
kesehatan bahkan jauh sebelum ilmu 
kedokteran berkembang seperti 
sekarang. Ibnu Qayyim berkata, 
“Barangsiapa yang memperhatikan pola 
tidur dan bangun beliau, niscaya 
mengetahui bahwa tidur beliau tersebut 
paling proporsional dan paling 
bermanfaat untuk badan, organ, dan 
kekuatan.”
Mau tahu banyak bagaimana cara-cara 
Rasulullah saw tidur? Kalau begitu ayo 
kita intip. Ada beberapa kebiasaan yang 
dilakukan Rasulullah saw berkenaan 
dengan tidur yang mungkin kita tidak 
tahu selama ini namun perlu kita 
ketahui sekarang agar kita bisa lebih 
mengenal orang yang paling kita 
sayangi didunia ini setelah Allah swt ini, 
yaitu:
• Rasulullah saw mempunyai kebiasaan 
tidur pada awal malam kemudian 
bangun pada permulaan paruh kedua 
malam. Pada saat itu beliau bangun lalu 
bersiwak, berwudhu dan melaksanakan 
sholat tahajjjud
• Rasulullah saw selalu tidur dalam 
keadaan miring, terutama dalam posisi 
miring ke kanan
• Terus berdzikir sampai jatuh tertidur
• Rasulullah saw tidak pernah tidur 
dalam kondisi perut penuh makanan 
dan minuman
• Rasulullah saw tidak pernah tidur di 
atas tanah tanpa alas dan tidak pernah 
tidur di atas kasur yang terlalu tinggi 
pula. Minimal beliau memakai kasur 
yang berisi sabut, menngunakan bantal 
dan kadang-kadang meletakkan 
tangannya di bawah pipi.
Setelah tahu kebiasaan-kebiasaan 
Rasulullah SAW dalam hal tidur 
mungkin kita juga perlu tahu bagaimana 
aturan-aturan tentang tidur yang telah 
diajarkan oleh Rasulullah:
1.Tidur Terbaik
Tidur terbaik adalah tidur yang dimulai 
dengan posisi miring ke kanan. 
Tujuannya adalah agar makanan dapat 
masuk ke dalam lambung dengan 
sempurna. Hal ini dikarenakan posisi 
lambung yang berada agak ke samping 
kiri. Kemudian padanya dianjurkan 
untuk mengubah posisi ke kiri untuk 
mempercepat proses pencernaan. Baru 
kemudian tidur dilanjutkan dengan 
posisi miring ke kanan kembali. Sebagai 
peringatan, jangan terlalu sering tidur 
dalam posisi miring ke kiri karena hal itu 

dapat membahayakan organ hati yang 
berada di sisi kiri dekat dengan 
lambung. Pada saat itu organ-organ 
tubuh akan mengarah pada hati dan 
beresiko mengalirkan bahan berbahaya 
ke dalamnya.
Ada yang menyatakan bahwa hikmah 
tidur dengan posisi miring ke kanan 
adalah agar orang yang melakukannya 
tidak terlalu lelap dalam tidurnya, 
karena posisi hati/jantung di dalam 
tubuhnya agak miring ke kiri. Jadi jika 
seseorang tidur dengan posisi miring ke 
kanan, maka jantungnya akan terdorong 
dari tempatnya di sebelah kiri. Hal itu 
akan mencegah orang yang 
bersangkutan tidur terlalu lama dan 
terlalu lelap.
Posisi tidur Nabi saw setelah miring 
kesebelah kanan Kemudian, beliau 
berbalik bertumpu sedikit pada sisi kiri, 
supaya dengan begitu proses 
pencernaan lebih cepat karena 
condongnya lambung di atas hati. 
Kemudian beliau kembali tidur 
bertumpu pada sisi kanan lagi, agar 
makanan segera larut dari lambung; jadi 
posisi permulaan dan posisi terakhir 
tidur bertumpu pada sisi kanan.
a. Untuk jalan nafas, tidur miring 
mencegah jatuhnya lidah kebelakang 
yang dapat menyumbat jalan nafas. Lain 
halnya jika tidur pada posisi terlentang 
maka relaksasi lidah pada saat tidur 
dapat mengakibatkan penghalangan 
jalan nafas, penampakan dari luar 
berupa mendengkur. Jika suami Anda 
suka mendengkur atau mengorok, coba 
cara ini.
Orang yang mendengkur mengakibatkan 
tubuh kekurangan oksigen malah 
kadang-kadang dapat terjadi henti nafas 
untuk beberapa detik yang akan 
membangunkan orang yang tidur 
dengan posisi demikian. Orang tersebut 
biasanya akan bagun dengan keadaan 
pusing karena kurangnya pasokan 
oksigen ke otak. Tentunya ini sangat 
mengganggu tidur kita.
b. Untuk jantung, tidur miring kesebelah 
kanan membuat jantung tidak tertimpa 
organ lainnya ini karena posisi jantung 
yang memang berada lebih disebelah 
kiri. Tidur bertumpu pada sisi kiri 
menyebabkan curah jantung yang 
berlebihan karena darah yang masuk ke 
atrium juga banyak, sebab paru-paru 
kanan berada diatas sedangkan paru-
paru kanan mendapatkan pasokan 
darah yang lebih banyak dari paru-paru 
kiri.
c.Bagi kesehatan paru-paru: paru-paru 

kiri lebih kecil dibandingkan dengan paru
-paru kanan. Jika tidur miring kesebelah 
kanan, jantung akan jatuh kesebelah 
kanan, itu tidak menjadi masalah karena 
paru-paru kanan besar, lain halnya kalau 
bertumpu pada sebelah kiri, jantung 
akan menekan paru kiri yang berukuran 
kecil, tentu ini sangat tidak baik.
2. Selain posisi tidur yang miring ke 
kanan Nabi saw juga meluruskan 
punggungnya pada saat tidur, 
manfaatnya adalah supaya organ-organ 
dalam tidak tertekan, posisi tersebut juga 
melancarkan peredaran darah.
3.Sedikit menekuk kaki
Di dunia kedokteran seorang dokter akan 
meminta pasien menekuk kakinya jika 
dokter tersebut akan memeriksa perut 
pasien. Fungsi dari sedikit menekuk kaki 
adalah untuk mengendurkan otot-otot 
perut sehingga lebih mudah untuk 
diperiksa. Menekuk kaki sedikit pada 
saat tidur menolong organ-organ dan otot 
otot perut itu sendiri untuk relaksasi 
lebih sempurna. Sehingga tidur kita lebih 
nyaman.
4. Menggunakan telapak tangan sebagai 
bantal.
Kita tentu sering dengar bahwa posisi 
leher sangat mempengaruhi kualitas 
tidur. Leher yang tidak lurus pada saat 
tidur menyebabkan sakit leher pada saat 
bangun dan biasanya ini menetap 
beberapa lama sehingga mengganggu 
aktifitas. Maha suci Allah yang 
menciptakan tangan sedemikian rupa 
sehingga apabila kita melihat orang yang 
tidur dengan telapak tangan maka 
antara kepala, leher dan punggung 
tercipta garis lurus.
5. Tidur Terburuk
Tidur terburuk adalah tidur dalam posisi 
telentang. Posisi ini hanya 
diperkenankan untuk beristirahat dan 
bukan untuk tidur. Namun demikian 
dibandingkan dengan posisi tidur 
telentang tidur dengan posisi tengkurap 
adalah posisi tidur yang paling buruk. 
Selain itu, selain bagi orang sakit, tidur di 
pagi dan sore hari adalah hal terburuk. 
Tidur di pagi hari dapat membahayakan 
tubuh karena kebiasaan ini dapat 
membuat tubuh lemah dan merusak 
organ-organ tubuh. Bahkan jika tidur di 
pagi hari dilakukan sebelum buang air 
besar, gerak badan/olah raga dan 
mengaktifkan lambung dengan 
makanan, maka kebiasaan tersebut 
dapat memunculkan berbagai macam 
penyakit. Sedangkan tidur di sore hari 
sesudah sholat Ashar dapat membuat 
orang kehilangan akal. (islampos)

B a g a i m a n a  
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membesarkan ke 4 buah hati 
mereka, sekarang anak2 mereka 
sudah dewasa, tinggal si bungsu yg 
masih kuliah.
Pada suatu hari, ke empat anak 
suyatno berkumpul dirumah orang 
tua mereka sambil menjenguk 
ibunya. Karena setelah anak mereka 
menikah, sudah tinggal dengan 
keluarga masing-masing dan Pak 
Suyatno memutuskan ibu mereka 
dia yang merawat, yang dia inginkan 
hanya satu semua anaknya berhasil.
Dengan kalimat yang cukup hati-hati 
anak yg sulung berkata “Pak kami 
ingin sekali merawat ibu, semenjak 
kami kecil melihat bapak merawat 
ibu, tidak ada sedikitpun keluhan 
keluar dari bibir bapak, bahkan 
bapak tidak ijinkan kami menjaga 
ibu”.

Dengan air mata berlinang anak itu 
melanjutkan kata-kata: “sudah yang 
keempat kalinya kami mengijinkan 
bapak menikah lagi, kami rasa 
ibupun akan mengijinkannya, kapan 
bapak menikmati masa tua bapak, 
dengan berkorban seperti ini kami 
sudah tidak tega melihat bapak. 
Kami janji kami akan merawat ibu 
sebaik-baik secara bergantian”.
Pak Suyatno menjawab hal yg sama 
sekali tidak diduga anak-anaknya: 
“Anak-anakku… Jikalau perkawinan 
& hidup di dunia ini hanya untuk 
nafsu, mungkin bapak akan 
menikah.. tapi ketahuilah dengan 
adanya ibu kalian disampingku itu 

sudah lebih dari cukup, dia telah 
melahirkan kalian. Sejenak 
kerongkongannya tersekat, kalian yg 
selalu kurindukan hadir didunia ini 
dengan penuh cinta yg tidak satupun 
dapat dihargai dengan apapun.”
“Coba kalian tanya ibumu apakah 
dia menginginkan keadaannya 
seperti ini? Kalian menginginkan 
bapak bahagia, apakah bathin bapak 
bisa bahagia meninggalkan ibumu 
dengan keadaanya sekarang, kalian 
menginginkan bapak yang masih 
diberi Tuhan kesehatan dirawat oleh 
orang lain? Bagaimana dengan 
ibumu yg masih sakit.”
Sejenak meledaklah tangis anak-
anak pak suyatno. Merekapun 
melihat butiran-butiran kecil jatuh 
dipelupuk mata ibu Suyatno. Dengan 
pilu ditatapnya mata suami yg sangat 
dicintainya itu.

Sampailah akhirnya Pak Suyatno 
diundang oleh salah satu stasiun TV 
swasta untuk menjadi nara sumber 
dan merekapun mengajukan 
pertanyaan kepada Suyatno, kenapa 
mampu bertahan selama 25 tahun 
merawat Istrinya yang sudah tidak 
bisa apa-apa.
Disaat itulah meledak tangis beliau 
dengan tamu yang hadir di studio, 
kebanyakan kaum perempuanpun 
tidak sanggup menahan haru. 
Disitulah Pak Suyatno bercerita..” 
Jika manusia didunia ini 
mengagungkan sebuah cinta dalam 
perkawinannya, tetapi tidak mau 
memberi (memberi waktu, tenaga, 
pikiran, perhatian) itu adalah kesia-
siaan”.

“Saya memilih istri saya menjadi 
pendamping hidup saya, dan 
sewaktu dia sehat diapun dengan 
sabar merawat saya, mencintai saya 
dengan hati dan bathinnya bukan 
dengan mata, dan dia memberi saya 
4 orang anak yg lucu-lucu. Sekarang 
dia sakit karena berkorban untuk 
cinta kita bersama. Dan itu 
merupakan ujian bagi saya, apakah 
saya dapat memegang komitmen 
untuk mencintainya apa adanya. 
Sehatpun belum tentu saya mencari 
penggantinya apalagi dia sakit…”
Hidup adalah Perjuangan tanpa henti
-henti, tidak usah kau tangisi hari 
kemarin.

***

A r t i  k e s e t i a a n

P a g e  1 5

Kisah nyata yang bagus sekali untuk 
contoh kita semua yang saya dapat 
dari millis sebelah (kisah ini pernah 
ditayangkan di MetroTV). Semoga 
kita dapat mengambil pelajaran.
Ini cerita nyata, beliau adalah Bp. 
Eko Pratomo Suyatno, Direktur Fortis 
Asset Management yg sangat 
terkenal di kalangan Pasar Modal 
dan Investment, beliau juga sangat 
sukses dlm memajukan industri 
Reksadana di Indonesia. Apa yg 
diutarakan beliau adalah sangat 
benar sekali. Silakan baca dan 
dihayati.
———————————————————————
Dilihat dari usianya beliau sudah 
tidak muda lagi, usia yg sudah senja 
bahkan sudah mendekati malam, 
Pak Suyatno 58 tahun 
kesehariannya diisi dengan merawat 
istrinya yang sakit istrinya juga sudah 
tua.Mereka menikah sudah lebih 32 
tahun. Mereka dikarunia 4 orang 
anak.
Disinilah awal cobaan menerpa, 
setelah istrinya melahirkan anak 
keempat tiba-tiba kakinya lumpuh 
dan tidak bisa digerakkan. Itu terjadi 
selama 2 tahun. Menginjak tahun ke 
tiga, seluruh tubuhnya menjadi 
lemah bahkan terasa tidak 
bertulang, lidahnyapun sudah tidak 
bisa digerakkan lagi.
Setiap hari pak suyatno 
memandikan, membersihkan 
kotoran, menyuapi, dan mengangkat 
istrinya keatas tempat tidur. 
Sebelum berangkat kerja, dia 
letakkan istrinya didepan TV supaya 
istrinya tidak merasa kesepian. 
Walau istrinya tidak dapat bicara tapi 
dia selalu melihat istrinya tersenyum.
Untunglah tempat usaha pak 
suyatno tidak begitu jauh dari 
rumahnya sehingga siang hari dia 
pulang untuk menyuapi istrinya 
makan siang. Sorenya dia pulang 
memandikan istrinya, mengganti 
pakaian dan selepas waktu maghrib 
dia temani istrinya nonton televisi 
sambil menceritakan apa2 saja yg 
dia alami seharian. Walaupun 
istrinya hanya bisa memandang tapi 
tidak bisa menanggapi, Pak Suyatno 
sudah cukup senang, bahkan dia 
selalu menggoda istrinya setiap 
berangkat tidur.
Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno 
lebih kurang 25 tahun, dengan sabar 
dia merawat istrinya bahkan sambil 
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Ramalan Zodiak Scorpio (23 Oktober 
– 22 November)
Bertindaklah lebih tegas dan tak 
perlu takut dengan rintangan yang 
menghadang. Terjang saja sekiranya 
ada yang menghambat langkah Anda 
apalagi dihari ini dorongan angin 
tampak cukup membantu perjalanan 
Anda sehingga langkah terasa lebih 
ringan dan mantap. Tunjukkan 
kemampuan Anda jangan mau 
diremehkan oleh orang lain apalagi 
oleh klien sendiri karena hal itu jika 
dibiarkan maka akan sangat 
mempengaruhi dedikasi Anda selama 
ini.

 Kesehatan: Penyakit mag 
sebaiknya perlu waspada dan patuhi 
anjuran dokter sebaik mungkin dan 
jangan lupa untuk selalu rajin kontrol 
kedokter. Apalagi akhir-akhir ini 
aktivitas begitu beratnya sehingga 
harus lebih rajin untuk selalu kontrol kesehatan kedokter.
Asmara: Tak perlu ikut terhanyut oleh suasana yang tidak 
menentu ini, cobalah dijaga keakraban dan keharmonisan 
hubungan Anda dengannya.
Ramalan Zodiak Sagitarius (23 November – 20 Desember)
Jangan pernah berhenti untuk terus beraktivitas dengan 
penuh semangat dan pantang menyerah. Kesuksesan sudah 
tinggal selangkah lagi sehingga sangatlah disayangkan jika 
Anda kurang bisa bersemangat dalam mengejar kesempatan 
ini. Bila ada persoalan pribadi, sebaiknya jangan 
dicampuradukkan dengan urusan pekerjaan yang sudah rumit 
ini.

 Kesehatan: Dengan banyak tertawa maka akan membuat 
pikiran menjadi rileks dan membuat hati senang, sehingga 
bisa untuk mengusir kepenatan karena urusan pekerjaan.
Asmara: Masih menggelora, dan tampak semakin harmonis. 
Hanya saja ada gangguan kecil akan tetapi itu tidak 
berpengaruh banyak terhadap kebahagiaan yang Anda 
rasakan dihari minggu ini dengannya.
Ramalan Zodiak Capricorn (21 Desember – 19 Januari)
Tak perlu malas untuk segera memfollow up janji-janji yang 
ada dan tak perlu malu untuk memulainya dari awal. Di hari 
ini sangatlah berprospek sekali untuk melakukan terobosan-
terobosan baru.

 Kesehatan: Hindarilah begadang sampai larut malam, 
karena kondisi badan Anda masih rentan terhadap angin 
malam.
Asmara: Yakinlah bahwa semua ini pasti akan berlalu, untuk 
itu yang tenang saja.
Ramalan Zodiak Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Di hari ini cukup baik bila ingin melaksanakan terobosan 
terobosan penting, karena peruntungan masih lumayan 
mujur. Kerjasama dengan pihak luar, sebaiknya benar-benar 
dipikir secara mendalam.

 Kesehatan: Meskipun cukup sibuk akan tetapi kondisi 
badan Anda masih cukup sehat dan prima, sehingga tidak ada 
yang perlu dikuatirkan.

Asmara: Tak ada gunanya Anda 
terus berpikiran negative 
kepadanya karena itu sama 
saja menyiksa diri sendiri.
Ramalan Zodiak Pisces (19 
Februari – 20 Maret)
Bertindaklah lebih hati-hati dan 
tidak grusa-grusu dalam 
mengambil keputusan. Karena 
faktor kecerobohan akan 
dominan sekali menghiasi 
langkah Anda dihari ini. 
Tawaran yang datang secara 
mendadak, sebaiknya jangan 
diberi keputusan dulu.

 Kesehatan: Berusahalah 
untuk selalu berolahraga 
ringan dipagi hari, agar selain 
badan selalu sehat juga pikiran 
akan terasa segar dan jernih.
Asmara: Terimalah realita yang 
ada dengan hati yang senang.

Ramalan Zodiak Aries (21 Maret – 20 April)
Bekerjalah dengan penuh semangat karena dihari ini 
peruntungan Anda benar-benar bagus dan cukup 
menjanjikan. Manfaatkan kesempatan baik yang sudah 
dipelupuk mata.

 Kesehatan: Sadarilah bahwa kesehatan itu mahal 
harganya dan ternilai harganya, untuk itu Anda harus 
menjaganya dengan benar dengan selalu berpola hidup 
yang sehat.
Asmara: tidak ada gunanya terlalu mendengarkan 
omongan orang, karena itu hanya akan bikin sakit hati 
saja.
Ramalan Zodiak Taurus (21 April – 20 Mei)
Jangan bersantai ria dihari ini karena tingkah laku Anda 
sangat menentukan sekali bagi kesuksesan karir dan 
bisnis yang lagi ditekuni ini. Cobalah terus ditingkatkan 
prestasi kerjanya agar tidak kesulitan dalam meraih setiap 
peluang yang terbuka lebar.

 Kesehatan: Sisi kesehatan sangat mendukung 
langkah Anda, namun demikian jangan ulangi kebiasaan 
buruk yang telah berhasil ditinggalkan. 
Copyright:pustakasekolah.com.
Asmara: jangan hanya diam terpaku memandang si dia 
yang lagi kacau pikirannya, segera ambil tindakan yang 
dapat meringankan beban pikirannya.
Ramalan Zodiak Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Usahakan untuk bersikap sewajarnya saja, tempatkan 
segala sesuatunya pada proporsi yang benar, agar tidak 
ada ganjalan sehingga segalanya berjalan dengan lancar. 
Semangat yang mulai kendor karena omongan orang 
sebaiknya bisa ditingkatkan kembali.

 Kesehatan: Hindari udara malam yang berlebihan, 
jaga agar tubuh jangan sampai terlalu capai.
Asmara: Berpikirlah positif dengan kesibukannyaakhir-ahir 
ini yang cukup banyak menyitawaktu.
Ramalan Zodiak Cancer (21 Juni- 20 Juli)
Tak perlu cemas akan kehabisan order ataupun nganggur, 

R a m a l a n  z o d i a k  m i n g g u  i n i
T g l ,  1 1 - 1 7  m a r e t  2 0 1 3
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konsentrasi dan jeli dalam melihat 
suatu peluang, agar tidak ada yang 
tersia-siakan.

 Kesehatan: Segi kesehatan 
cukup baik dan gangguan muncul 
hanya karena rasa penat yang 
berlebihan dibadan Anda.
Asmara: pertahankan suasana yang 
lebih indah dan menyenangkan ini, 
dengan selalu menuruti segala 
keinginannya.
Ramalan Zodiak Virgo (22 Agustus –
22 September)
Proyeksi Anda membuahkan hasil 
yang lumayan besar sehingga ada 
harapan untuk bisa meraih hasil 
besar dihari ini. Tetaplah tenang dan 
jangan keburu lupa diri dulu dengan 
peluang yang tampak jelas 
dihadapan Anda itu. Tak perlu 
mendengarkan gunjingan orang yang 
bikin suasana hati menjadi panas 

saja.

 Kesehatan: Hindari pulang larut 
malam karena bagaimanapun juga 
kondisi badan Anda kurang begitu 
sehat.
Asmara: Walaupun kata-katanya 
terkadang menyakitkan hati, akan 
tetapi hatinya yang paling dalam 
cukup baik dan sayang kepada Anda.
Ramalan Zodiak Libra (23 
September – 22 Oktober)
Dihari ini Anda perlu memikirkan 
tawaran kerjasama dengan pihak 
luar, sebaiknya benar-benar dipikir 
secara mendalam jangan hanya 
berlandaskan faktor perasaan saja. 
Diawal bulan ini cukup baik bila ingin 
melaksanakan terobosan-terobosan 
penting, karena peruntungan masih 
lumayan mujur. Hilangkan dulu 
perasaan cepat puas dan bangga 
dengan apa yang telah Anda raih 
selama ini. Copyright: 
pustakasekolah.com.

 Kesehatan: Berolahragalah 
dipagi hari meskipun hanya lari-lari 
kecil. Jangan biarkan rasa kantuk 
dan hawa malas Anda mengalahkan 
kebiasaan positif tersebut.
Asmara: Terimalah realita yang ada 
dengan hati yang senang, tidak perlu 
cemas dengan situasi yang cukup 
sulit itu.
Demikianlah artikel mengenai 
Ramalan Zodiak yang terupdate tiap 
minggunya, semoga artikel ini 
tentunya dapat memberikan 
informasi yang menghibur dan 
memberikan inspirasi tentunya bagi 
kita semua.[ps]
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karena banyak peluang yang 
terbentang didepan mata. Sehingga 
motivasi harus tetap dipertahankan 
dan cara kerja perlu ditingkatkan. Di 
hari inilah kesempatan bagi Anda 
untuk meraih sesuatu yang selama 
ini tidak mungkin diraih.

 Kesehatan: Jangan lupa untuk 
mengatur waktu makan dan istirahat 
yang secukupnya. Olahraga kecil 
baik dilakukan untuk menjaga 
stamina dan kebugaran tubuh.
Asmara: Menjadilah yang terbaik dari 
yangbaik, apalagi sidia mulai ada 
yang mengincarnya.
Ramalan Zodiak Leo (21 Juli-21 
Agustus)
Di hari ini jangan terfokus pada 
suatu permasalahan, karena masih 
banyak peluang yang lebih terbuka 
lebar dan dapat dimanfaatkan 
dengan maksimal. Cobalah lebih 

Hiburan/zodiak minggu ini
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Jangkrik adalah serangga kecil yang rajin bernyanyi, 
terutama pada malam hari sehabis hujan. Suaranya yang 
nyaring menimbulkan sensasi tersendiri seolah membawa kita 
untuk melawat kembali ke jaman ketika negeri kita terdiri dari 
kerajaan-kerajaan kecil. Suara jangkrik akan semakin keras 
dengan naiknya suhu di sekitarnya.

Seiring dengan bertambahnya waktu, keberadaan 
jangkrik semakin terdesak dan sulit didapat karena habitat 
hidupnya semakin sempit. Saat ini orang ramai memelihara 
jangkrik bukan saja untuk didengarkan keindahan suaranya 
tetapi untuk keperluan ekonomi, karena harga jualnya yang 
semakin meningkat. Menurut informasi yang didapat harga 
per kilogramnya adalah Rp. 30.000,-.

Jangkrik hasil budidaya, biasanya digunakan untuk 
keperluan pakan ikan, burung atau hewan peliharaan lainnya 
sedangkan untuk konsumsi (ada juga lho orang yang suka 
makan jangkrik…) biasanya diolah dulu menjadi kue kering 
atau cukup dengan digoreng saja.

Kandungan dan Manfaat
Jangkrik mengandung 105,49 ppm hormon 

progesteron dan 259,535 hormon esterogen. hormon itu 
diketahui baik untuk membangun vitalitas perempuan. 
Misalnya, bermanfaat untuk pertumbuhan sekunder serta 
kesuburan, di samping bisa mengurangi rasa nyeri saat 
menopause dan membuat siklus menstruasi lancar.

Jangkrik juga menghasilkan sumber energi 4,87 kalori 
per gram, jauh di atas bahan makanan lainnya, data 
penelitian menyebutkan jangkrik memiliki senyawa kimia 
seperti asam amino yang dibutuhkan untuk proses 
pembentukan sel. Selain itu, jangkrik juga mengandung 
glutation (GSH) dan berfungsi sebagai antioksidan alami pada 
tubuh manusia

Kandungan proteinnya yang mencapai 57,32 persen 
(sesuai penelitian Fakultas Peternakan Universitas Jenderal 
Sudirman Purwokerto) membuat jangkrik layak untuk 
dikonsumsi manusia

Mau Bikin Kue Jangkrik ?
Begini caranya ; sediakan bahan dasar sbb :

Jangkrik…………………………………1 kg

Tepung Terigu ………………………..1 kg
Tepung Maizena………………………1 kg
Telur …………………………………….. 10 butir
Roombutter/ mentega………………. 0.5 kg
Gula………………………………………. 0.5 Kg
Coklat Bubuk …………………………. 100 gram

Cara membuat:
Jangkrik dihancurkan dengan menggunakan 

blender hingga lembut, lalu dicampur dengan tepung terigu 
dan cokelat bubuk. Secara terpisah, dibuat adonan kedua 
dari telur, room butter, gula dan tepung maizena. 
Kemudian kedua adonan itu dicampur, digiling, lalu 
dicetak. Setelah itu dikeringkan dengan oven selama 20 
menit. Jadi deh…. mengenai rasa… jangan dibandingin 
dengan brownies kukus….dijamin beda!!!

Manfaat Lain
Disamping manfaat yang telah disebutkan diatas, 

ternyata jangkrikpun mempunyai kegunaan lain. 
Pernahkan anda merasa frusatasi dengan ulah si moncong 
tikus?, berbagai cara dilakukan untuk mengusir tikus mulai 
dari memasang jebakan sampai dengan memberi racun 
tapi hasilnya tidak memuaskan?

Ya.. karena tikus memiliki insting yang tinggi 
sehingga mereka akan cepat belajar untuk menghindari 
jebakan-jebakan yang kita buat ataupun umpan-umpan 
beracun yang kita pasang.

Ada cara sederhana untuk mengusir tikus, 
tempatkan 2 atau 3 ekor jangkrik ditempat yang biasa 
disukai tikus seperti didapur, digudang ataupun di atas 
langit-langit rumah. Dijamin sang tikus langsung kabur dan 
tidak betah tinggal di rumah kita. Kenapa demikian? 
Karena menurut sahibul hikayat tikus tidak menyukai 
frekwensi suara yang ditimbilkan oleh gesekan-gesekan 
sayap jangkrik itu….
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pemulihan lebih cepat dari penyakit 
berat seperti peradangan, vaginitis, 
arthritis, borok, sembelit dan 
insomnia.
5. Meremajakan tubuh
Lidah buaya membuat Anda 
diremajakan dan segar sepanjang 
hari. Oleh karena itu, memilih untuk 
asupan makanan dari lidah buaya 
membantu untuk merasa muda dan 
tetap aktif dan fit.
6. Memiliki sifat anti-penuaan
Lidah buaya secara alami 
mempunyai sifat anti-penuaan yang 
dalam arti dapat menghambat 

pengaruh penuaan. Ketika 
digunakan dalam bentuk krim kulit 
atau lotion, Aloe Vera menunjukkan 
kemampuan untuk menembus ke 
dalam kulit dan memeliharanya. Hal 
ini dapat meremajakan sel-sel alami 
yang membantu untuk memulihkan 
kecantikan.
7. Mengatasi nyeri
Gel lidah buaya, bila digunakan 
secara topikal, dapat membebaskan 
Anda dari luka bakar pada kulit, luka 
dan lecet. Gel dingin yang memiliki 
efek menenangkan, sedangkan sifat 
kimianya membantu menyembuhkan 
luka lebih cepat.
8. Membantu menyembuhkan 
jerawat
Lidah buaya dapat membantu 
menyembuhkan jerawat walaupun 
tidak sepenuhnya. Terutama lidah 
buaya membantu dalam mengurangi 
kemerahan dan pembengkakan yang 
disebabkan karena jerawat yang 
selanjutnya mengurangi iritasi dan 
gatal yang disebabkan karena 
jerawat yang muncul di wajah Anda.
9. Menyehatkan rambut dan kulit 
kepala

Lidah buaya adalah berkah 
dan sahabat badi rambut 
juga kulit kepala. Lidah 
buaya merupakan 
kondisioner alami bagi 
rambut dan memberikan 
kemilau pada rambut. Maka 
tak heran jika tumbuhan ini 
menjadi bahan dari shampo.
10. Menghilangkan lingkaran 
hitam
Gel dari daun lidah buaya 
jika diterapkan pada bagian 
bawah mata ketika 
menjelang tidur dapat 
membantu anda 
menghilangkan lingkaran 
hitam. Aloe vera memiliki 
efek pendinginan pada mata. 
Akibatnya, mengurangi iritasi 
yang terjadi pada mata 
karena stres atau 
penggunaan yang 
berlebihan.
11. Tidak memiliki efek 
samping
Anda tidak perlu khawatir 
untuk mengambil manfaat 
dari lidah buaya karena 
tumbuhan ini sama sekali 
tidak mempunyai efek 
samping. Yang perlu anda 
tahu hanyalah efek laksatif 
jika asupan yang berlebihan 
dari lidah buaya.
Sumber: Magforwomen
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Lidah buaya dengan nama latin 

Aloe vera merupakan tumbuhan 
yang memiliki bentuk mirip lidah dan 
gerigi di sisinya menyerupai duri dari 
buaya. Lidah buaya sudah dikenal 
sejak zaman dahulu sebagai bahan 
ramuan untuk kecantikan dan obat 
kesehatan. Khasiat dari lidah buaya 
memang sudah tidak diragukan lagi. 
Berikut adalah 11 Khasiat dan 
manfaat lidah buaya yang perlu anda 
ketahui:
1. Kaya vitamin B12
Lidah buaya merupakan sumber 
alami vutamin B12 yang membantu 
dalam kelancaran fungsi sirkulasi 
darah dan metabolisme. Jika Anda 
menderita kelelahan, depresi atau 
daya ingat yang rendah, Lidah buaya 
adalah obat paling aman untuk 
memperbaiki kerusakan 
disebabkannya karena kekurangan 
vitamin B12.
2. Sumber vitamin dan mineral
Selain vitamin B12, lidah buaya juga 
sumber dari zinc, kalsium, 
magnesium, protein, asam lemak 
esensial dan vitamin A, C dan E. 
Vitamin tersebut dan 
dan mineral membantu 
dalam memulihkan 
sirkulasi darah normal, 
meremajakan jaringan 
usia, dan meningkatkan 
kekebalan tubuh.
3. Membantu 
detoksifikasi
Minum jus lidah buaya 
secara teratur 
membantu untuk 
membersihkan tubuh 
dan detoksifikasi itu. Hal 
ini membantu untuk 
membersihkan lambung, 
ginjal, hati, kandung 
kemih dan limpa. 
Khasian yang didapat 
adalah Anda dibebaskan 
dari segala jenis 
gangguan lambung, 
maag dan gangguan 
pencernaan. Jus Aloe 
Vera juga 
menyembuhkan dan 
menenangkan rasa sakit 
yang disebabkan karena 
infeksi ginjal dan 
kandung kemih.
4. Membantu 
menyembuhkan penyakit
Dari riset yang telah 
dilakukan lidah buaya 
membantu 
menyembuhkan, atau 
setidaknya membantu 

Serba-serbi
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Khasiat dan 
Manfaat 

Lidah Buaya 
Bagi 

Kesehatan



Jika Anda sedang mengalami kelelahan dan 
bosan, maka tentunya membutuhkan sebuah 
hiburan yang dapat mengocok perut hingga 
akhirnya tertawa dan ceria menghilangkan 
penat dan masalah sejenak Anda. Oleh karena 
itu, mungkin cerpen lucu banget ini dapat 
membantu Anda yang sedang dilanda galau 
dan sedih untuk bisa tertawa bersama.

Kadang saat kita sedang serius membaca 
cerita, namun ternyata bisa saja pada bagian 
akhir cerita kita tertawa ngakak dikarenakan 
bagian yang lucu, itulah namanya cerpen lucu. 
Terkadang cerpen lucu ini merupakan cerita 
yang pendek sehingga tidak terlalu mumet dan kepanjangan 
untuk membaca cerita ini, tentunya dengan tujuan untuk bisa 
dipahami oleh semua kalangan.

Salah Kado
Kemarin aku ingin membelikan sebuah topi dan 
membungkusnya dalam kado untuk pacarku, dan ternyata 
salah bungkus. Malah yang kubungkus ternyata celana dalam, 
padahal di atas kado aku tulis "Sayang nanti kalau dipake 
rambutnya dikeluarin dikit ya".

Suami Nyasar
Sang suami pulang dengan hati senang. Begitu sampai 
dirumah ternyata si kucing sudah pulang duluan dan lagi asik 
nangkring diatas pagar.
Dengan marahnya si kucing dimasukkan kembali ke mobil. 
Setelah kira2 20 km dibawa keliling2 kucing itu dibua
ng ke jalan dan si suami pulang dengan hati lega.
Eeeeh,begitu sampai dirumah si kucing ternyata sudah duluan 
pulang dan sedang tidur2an di ruang tamu.
Kali ini sang suami benar2 habis kesabarannya.Si kucing 
dimasukan lagi ke dalam mobil lalu di bawa keluar masuk tol, 
keluar masuk gang kecil,belok kanan kiri,belok kiri 
kanan,masuk tol lagi,masuk gang lagi dan akhirnya dibuang 
kejalan.....
3 jam kemudian si suami nelpon istrinya.....
Suami : yank kamu dimana? Dirumah? kucing mu ada 
dirumah gak?
Istri : ada tuh lagi di teras.
Suami :cepet telponnya kasih ke dia !! aku nyasar nih. . . ! !

Orang Utan
Pada suatu hari semua orang hutan berkumpul mengadakan 
rapat,membahas tentang semua suku yang ada di indonesia. 
Ketika Raja orang hutan bertanya
“Hai kalian semua ….. kita akan bangun sebuah kota di hutan 
ini, masing-masing harus mendaftar sebagai suku yg ada di 
Idonesia,”
“iya….iya….iyaaaaa.” jawab semua
“kamu jadi suku batak,”
“saya siap,”
“kamu jadi suku sunda ,”
“saya siap,”
“kamu jadi suku madura ,”
“saya siap,”
“kamu jadi suku dayak,”
“saya siap ,”
Ketika yang terakhir di tanya,
“Hai … kamu jadi suku jawa…..!”
Dengan muka masam yg terakhir menjawab,

“saya tidak mau jadi suku jawa”
Dengan tegasnya dan sambil marah-
marah…!
“Apa alasan kamu kok nggak mau jadi 
suku jawa …?”
dia pun menjawab … dengan tegasnya …
“kalau saya jadi suku jawa saya pasti 
DITRANSMIGRASIKAN LAGI KE 
HUTAN !!!”

Pengadilan
Seorang suami menggugat cerai istrinya 
ke pengadilan. Di pengadilan, dia 
dihadapkan beberapa pertanyaan.

Hakim: “Apakah anda serius untuk menceraikan isteri 
Anda?”
Suami: “Serius Tuan Hakim”
Hakim: “Mengapa?”
Suami: “Karena ia diperkosa, Tuan Hakim”
Hakim: “Hah? Bukankah Anda harus membelanya. Bukan 
menceraikannya? “
Suami: “Seharusnya Pak Hakim. Tapi, saya lihat dia sempat 
ganti posisi…

Gajah Mati
Seorang Pemimpin sebuah Kebun Binatang mendapat 
laporan dari staffnya bahwa seekor gajah telah mati di 
kandangnya. Untuk mengecek kebenaran laporan tersebut 
sang Pemimpin Bonbin tiba di tempat kejadian dan 
menemukan seseorang yang sedang menangis di dekat 
bangkai binatang itu.

"Sebagai pawang gajah ini tentu anda sangat bersedih atas 
hal ini dan saya juga demikian, " sang Pemimpin mencoba 
menghibur.

"Saya bukan pawang gajah ini, Pak" sahut orang itu. "Tapi 
sayalah yang ditugaskan untuk menggali kuburannya.. 
Gajahnya kan gede banget pak... jadi saya galinya harus 
dalem banget... T_T"

Kecelakaan
Kecelakaan Lebih Banyak Yang Selamat dari Penumpang
Seorang Guru matematika bertanya kepada murid-
muridnya:
Guru : “Seandainya pesawat Boeing 747 Lion Air dipiloti 
oleh penyabu, dan mengangkut 560 orang anggota DPR RI, 
meledak di ketinggian 1000 feet dan jatuh di pegunungan 
berbatu tajam dengan kemiringan 45 derajat, berapa 
kemungkinan yang selamat ?”
Murid-murid menjawab serempak dan tegas : “Yang 
selamat 250 Juta rakyat Indonesia, Bu!”

P a g e  2 0 Hiburan/cerita lucu

Mading Amuniaka SMKN1 Puloampel Edisi :04 s/d 17 Maret 2013



Sehingga hidupku pun berarti

E                              A
Cinta tak mudah berganti
     F#                           Bm
Tak mudah berganti jadi benci
          G#          F#  Bm
Walau kini aku harus pergi
Bm 
Tuk sembuhkan hati

     G
Walau seharusnya bisa saja dulu aku 
menghindar
Gm                 A
Dari pahitnya cinta
           G                                  C
Namun ku pilih begini biar ku terima
Am          G        B

Sakit demi jalani cinta…

                                  A
Cinta tak mungkin berhenti
  B                            E
Secepat saat aku jatuh hati

A                        D#m
Jatuhkan hatiku kepadamu
       G#     C#m       B   E
Sehingga hidupku pun berarti

E                           Am
Cinta tak mudah berganti
     Em                           G#
Tak mudah berganti jadi benci

   C#                F#m
Walau kini aku harus pergi
Bm                    E
Tuk sembuhkan hati

     D          Gm Em
Hanya kamu yang bisa
  D              C  Am
Bisa membuatku rela,
      Bm                  B
Rela menangis karnamu

B                                 A
Cinta tak mungkin berhenti

F#m          B         A-E
Secepat saat aku jatuh hati

Am                      D#m
Jatuhkan hatiku kepadamu
         E         C#m  G#m-E
Sehingga hidupku pun berarti

E                              A
Cinta tak mudah berganti
  F#m                               E Bm C#
Tak mudah berganti jadi benci
                     F#m
Walau kini aku harus pergi
Bm               C#m
Tuk sembuhkan hati

F#                                   E
Biar ku pergi sembuhkan hati 

               Bm
bila harus memaksa
               A
Atau berdarah untukmu
               D
apapun yang kurasakan
             G
Mencoba menerimaku

Chord Gitar dan Lirik Lagu Noah feat 

Momo Geisha Cobalah Mengerti

Bm                     A
Aku takkan pernah berhenti
              D
akan terus memahami
Masih terus berpikir

   Bm                   A
Dan kamu hanya perlu terima
               D
Tanpa harus memahami
dan tak harus berpikir
                 Bm
hanya perlu mengerti
              A
aku bernapas untukmu
               D
Jadi tetaplah disini
                G
dan mulai menerimaku

D       
Cobalah mengerti
G             Bm
semua ini menjadi arti
         A
Selamanya takkan berhenti
D

Inginkan rasakan
G             Bm
rindu ini menjadi satu
          G
Biar waktu yang memisahkan 
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Chord Tangga 

Cinta Tak Mungkin Berhenti :

Intro : E C Dm D

       G             Am                     G     A
m
Tak ada kisah tentang cinta yang 
bisa terhina
G            A D
Dari air mata
           G           Am           G           A
m
Namun ku coba menerima hatiku 
membuka
C                     B
Siap untuk terluka

              E                  A
Cinta tak mungkin berhenti
  B                              E
Secepat saat aku jatuh hati
  A                            D
Jatuhkan hatiku kepadamu
        G#               E B  E

Hiburan/lirik lagu
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Keterangan:
1. terlihat bangunan 

pagar sekolah 
yang telah 
difungsika 
sebagai salah satu 
upaya 
mendisiplinkan 
siswa. Seperti 
yang terlambat 
tidak diijinkan 
untuk masuk.

2. Pembangunan 
pendopo masjid 
Jami’Taufiqul 
Ikhlas SMKN1 
Puloampel yang 
sedang 
dikerjaka..

Keterangan:
3. Salah satu siswa 
Kelas XII Kimia 
Industri saat 
melaksanakan Ujian 
Kompetensi 
(UKOM) di lab. 
Kimia

4. Ujian praktek 
(Ukom ) kelas XII 
Administrasi 
Perkantoran sedang 
berlangsung di Lab. 
Komputer SMKN1 
Puloampel.
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Keterangan:

5. Terlihat tertib para 

peserta Ujian 

Kompetensi (UKOM) 

kelas XII jurusan 

Administrasi 

Perkantoran dan 

Akuntansi SMKN1 

Puloampel 

mengerjakan soal ujian 

teori dan praktik.
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Keterangan:
5. Terlihat bangunan 

gedung sekolah 
yang dari tahun ke 
tahun semakin 
bertambah. Jumlah 
ruang kelas yang 
telah berdiri sampai 
tahun 2013 ini 
mencapai 19 Ruang. 
Sementara ini 
kegiatan belajar 
mengajar para siswa 
terpaksa dibagi 
menjadi dua sif, 
yaitu pagi dan 
siang.

Foto pekan ini
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