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Buku yang berjudul “Pelangi Literasi KPLJ” bagi saya merupakan 
kado istimewa peringatan satu tahun lahirnya KPLJ. KPLJ dibentuk 
tanggal 28 Oktober 2016 di Bandung Barat. Selama 1 tahun ini, lebih 
dari 25 buku ditulis oleh warga KPLJ. Hal ini sebagai bukti bahwa 
KPLJ lahir untuk berkarya dan berkontribusi dalam membangun dan 
mengembangkan budaya literasi khususnya di Provinsi Jawa Barat 
dan umumnya di tingkat nasional, karena ada anggota KPLJ bukan 
hanya berasal dari Jawa Barat saja, tetapi juga dari luar Jawa Barat.

Buku ini merupakan bunga rampai dari pelatihan menulis buku 
yang diberi tajuk “KPLJ Writing Camp #1” pada tanggal 27 s.d. 29 
Oktober 2017 bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 
(LPMP) Jawa Barat. Selama tiga hari para peserta diberikan wawasan 

PENGANTAR KETUA KOMUNITAS PEGIAT 
LITERASI JABAR (KPLJ)

IDRIS APANDI
“PELANGI LITERASI, KADO 1 TAHUN KPLJ”
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tentang tips dan trik menulis artikel, cerpen, dan puisi dari para nara
sumber yang kompeten di dibidangnya. 

Sebagai tagihannya, para peserta diminta untuk mengumpulkan 
produk tulisan berupa artikel, cerpen, atau puisi, disesuaikan dengan 
minat dan kemampuan mereka. Dengan kata lain, pada pelatihan 
tersebut, para peserta ditantang untuk melahirkan tulisan untuk 
kemudian digabungkan menjadi satu buku bunga rampai. Dan, 
alhamdulilah mereka sanggup menjalaninya. Mereka patut berbangga 
bahwa koleksi buku karya mereka meski masih “keroyokan” akan 
bertambah.

KPLJ lahir dilandasi oleh adanya minat, keinginan, dan komit
men yang sama untuk membangun dan mengembangkan budaya 
literasi di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena 
itu, para anggota dengan sukarela menginvestasikan waktu, biaya, 
dan tenaga nya untuk berkarya bersama KPLJ. Saya bangga sekali 
dengan sikap militan para anggota KPLJ dalam rangka meningkatkan 
profesi onalismenya.

KPLJ Writing Camp #1 merupakan keinginan dan aspirasi warga 
KPLJ yang ditindaklanjuti oleh pengurus KPLJ, dan lahirlah buku 
berjudul “Pelangi Literasi” yang anda pegang ini. Ke depan semoga 
KPLJ dapat menyelenggarakan seminar, workshop, atau pelatihan 
yang bukan hanya terbatas pada bidang menulis, karena dunia literasi 
bukan hanya terbatas pada dunia menulis saja, tetapi juga pada semua 
bidang, karena saat ini, seiring dengan perkembangan globalisasi 
dan menjamurnya beragam informasi di berbagai media, manusia 
dituntut untuk semakin literat, mampu memilah dan memilih 
berbagai informasi yang diterimanya. 

KPLJ ingin hadir untuk mencerdaskan dan mencerahkan 
khusus nya bagi para anggotanya dan bagi masyarakat pada umumnya. 
Pesan saya kepada warga KPLJ, jadilah seperti pelangi yang bereda
beda warna karya tetapi saling melengkapi sehingga terlihat indah 
meng hiasi langit literasi.
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Maju terus KPLJ. Mari harumkan dan kibarkan panji kebesaran 
KPLJ melalui karya nyata untuk ikut mencerdaskan bangsa. Mari 
jadi kan KPLJ ada dan beda karena karya. Tingkatkan kualitas karya 
secara berkelanjutan melalui forum diskusi di grup WA KPLJ atau 
melalui forum lainnya. Selamat membaca buku ini. Salam literasi. 

Bandung Barat, 1 November 2017
Ketua KPLJ,

Idris Apandi
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Nina Tanziah Sulaeman, S.Pd lahir di Bandung 16 Agustus 
1981. Pendidikan terakhir di STKIP Pasundan Cimahi jurusan Seni 
Budaya dan Sastra Bahasa Inggris tahun 2004. Hobi memasak dan 
menulis, saat ini memilih fokus mengurus rumah tangga. 

Judul Puisi;
1. Gedeh I’m in Love 
2. Rayuan Sebuah Telepon Genggam
3. Terpurukku di Sini
4. Nasib Anak Gusuran
5. Untuk Sang Mantan
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Gedeh I’m In Love
(Perkebunan Teh Gedeh)

Nie Tan

Jalan terjal nan berliku
Kulalui indah tanpa ragu

Hanya untuk menemuimu
Duhai Gedehku

Permadani hijau terhampar dengan indah
Terlihat bersinar tatkala mentari bangkit menyapa pagi

Air tetesan embun keluar dari sela sela tubuhmu
Sungguh indah terpancar sinar di wajahmu

Senyummu di pagi ini
Disambut mentari pagi

Walau tampak ragu dan malu

Hamparan hijau itu
Perkebunan teh nan indah termasyhur

Bertempat di dataran rendah Cianjur

Bandung, Oktober 2017
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Rayuan Sebuah Telepon Genggam
Nie Tan

Serasa termanjakan jari dan mata ini
Di kala aku melihatmu
Untaian rindu berat di kalbu
Dari terlelap mata hingga kubangun
Kupeluk dirimu
Kusapa dirimu
Gelap mata hingga kuanggap dirimu berharga
Tak peduli situasi sekitar
Dimataku hanya dirimu yang paling berharga

Rayuan apa yang kau punya
Hingga aku terpesona
Ketika kumakan
Ketika kutidur
Ketika anak bercerita
Ketik suami meminta
Yang kupedulikan hanya dirimu

Mungkin kubutuh dukun untuk mengusirmu
Atau kyai untuk menendangmu
Tak butuh kata bijak untuk mengusirmu
Hingga akhirnya kusadar,
Kau hanya sebuah alat
Yang membuatku diperalat

Ku harus tegas menghadapimu
Dan kamu,
Hanya sebuah telpon genggam
Barang tak bernyawa

Bandung, Oktober 2017
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Terpurukku di Sini
Nie Tan

Tak terasa kepergianmu seminggu sudah
Aku masih terasa rindu

Di kala ku datang mendekat
Engkau pergi berlalu

Seakan enggan bertemu

Terasa kering airmata
Tak kuasa menahan rasa

Penyesalan tiada arti
Kurangnya rasa berbakti

Buatku terpuruk disini

Seandainya aku tahu
Kepergianmu kan secepat itu

Tentu ku kan datang mengiba
Menemani harimu dengan mesra

Ibu..... 

Bandung, Oktober 2017
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Nasib Anak Gusuran
Nie Tan

Tak tahan dengar tangismu
Kesedihanmu menyesakkanku
Kurangkul namun kau tepis
Hanya tertunduk dan menangis

Hidupmu harus dijalani
Apakah ini suratan nasib
Kita tertahan di sini
Untuk meniti hidup berarti

Kau kesal 
Kau marah
Namun apa daya
Aku tak kuasa

Pernah ku berdoa
Beri kami waktu
Untuk menyelesaikan semua itu
Aku dan anakku

Tapi mereka tak peduli
Hanya bilang ini yang terbaik

Ahh, ku bosan dengan rayuanmu
Ku bosan dengan janjijanjimu
Ku tahan 
Ku tak dendam
Terdiam
Biar semua redam

Bandung, Oktober 2017
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Untuk Sang Mantan 
Nie Tan

Harus kemana ku berlari
Menumpahkan resah yang bergelayut dalam hati

Cinta yang selama ini ku cari
Harus lepas dengan cara keji

Bayangbayang masa lalu
Menghantui jejak langkahku

Kenapa kau tak bisa biarkan diriku
Bahagia dengan kekasihku

Bandung, Oktober 2017
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Maya Pujianingsih, lahir di Ciamis tangal 21 Maret 1971 meru
pa kan seorang Kepala Sekolah di SD Negeri 9 Hegarsari Kecamatan 
Pataruman, Kota Banjar. Hobi yang disenangi adalah membaca, 
menulis, dan traveling. Sedikit torehan prestasi selama berkarir 
yaitu pernah meraih juara II guru berprestasi tingkat Kota Banjar 
pada tahun 2011. Penulis juga berhasil menghantarkan SD Negeri 9 
Hegarsari mendapatkan Piagam Gubernur sebagai Sekolah Inspiratif 
pada tahun 2017 pada kegiatan Jambore Literasi Jawa Barat di Kiara 
Payung dari tanggal 1 – 2 Nopember 2017.

Beberapa aktivitas berkegiatan yakni dari tahun 2012 sampai 
2017 menjadi wakil ketua KKG Gugus 1 Banjar, menjadi wakil 
sekretaris PGRI Kecamatan Pataruman Kota Banjar dari tahun 2017 
 2021, menjadi anggota tim penyusun soal tingkat Kota Banjar, dan 
tim penyusun soal tingkat Provinsi Jawa Barat. 

Buku yang sudah ditulisnya adalah Antologi Puisi Tema Kuliner 
yang berjudul “ Cinta, Rasa. Dan Puisi”.
Judul Puisi;

1. Bertabur Syukur
2. Titik Kulminasi Merah Putih
3. Terpasung Rindu
4. Rindu yang Tak Berujung
5. Kau Lukis Pagiku
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Bertabur Syukur
Maya Pujianingsih

Tintatinta emas satu persatu merangkai cita
Deretan nikmat tak mampu lagi termuat
Badai prasasti menghujani bumi nurani

Tertegun
Haru

Pada limpahan cinta yang tak biasa

Engkau tunjukkan hebatMu
Engkau buktikan adilMu

Engkau pampangkan rahimMu
Pada titian perjuangan yang membatu

Lelah ini terbayar sudah
Ketika putaran waktu mampu tunduk pada badai semangat hebat

Hingga 
Asa demi asa berwujud nyata

Abaikan cubitan kecil
Abaikan kerikil yang melukai hati

Pandang terus jalan yang terbentang
Di sana tlah menunggu samudera kemenangan

Tundukkan jiwa
SkenarioNya pijakan

Kita tetap bersama 
beriringan 

membangun monumen keterbacaan

#LPMP_Jabar_281017
Jelang Jambore Literasi
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Titik Kulminasi Merah Putih
Maya Pujianingsih

Tabir perih yang diselimuti sutera berenda emas 
Tak mampu lagi menutupi rembesan darah dalam jiwa
Bergolak
Menggema
Goreskan pedang ke dasar rimba nestapa
Tumbangkan keteguhan dan keteduhan yang selalu dicipta
Porak poranda

Kenapa 
Mengapa
Aku hanya bisa membasuh muka 
Sambil berbisik lirih pada air bening suciMu
Sesak yang semakin membukit
Magma dan lahar amarah yang selalu dibelok arah
Tak mampu dibendung lagi
Gelegarnya memecah surya
Yang terpana dengan peristiwa yang dilihatnya

Kau tak faham hakekat hidup
Kau tak faham bagaimana menghargai
Kau tak faham visi misi sebuah hati
Kau tak faham sebuah harga diri
Kau tak faham 
Mampukah kuucapkan selamat datang pada masa depan??

#Sudut_Kota_Idaman_070817
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Terpasung Rindu 
Maya Pujianingsih

Hanya bisa termangu
Menunggu sapamu

Serasa beku
Urat nadiku

Kapan kau datang
Ulurkan tangan

Menyisir sepi
Menata cerita

Andai sayapmu bisa kau kepakkan
Segeralah kau telusuri awan

Bawakan bintang yang paling terang
Untuk memapahku dalam kegelapan

Menata rindu yang membelenggu

Di sini
Ku menunggumu

Slalu
Berteman lampu yang makin redup

#Pangandaran_111116
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Rindu yang Tak Berujung 
Maya Pujianingsih

Engkau datang tak kuundang
Engkau hadir tanpa permisi
Masa berganti
Waktu berpacu
Tinggalkan angkaangka menjadi saksi kita

Selaksa pelangi kau hadirkan untukku
Sejuta cinta kau kirimkan ke kalbuku
Selaksa harap sempat tertancap kuat di langit jiwaku

Kini
Hujan tak jua datang
Saat kunanti pelangi yang biasa hadirpun tak datang
Kemana
Di mana engkau sembunyi?

Bila pelangi tak kutemui
Biarlah mentari kan kujajaki
Tuk titipkan rasa yang tak pernah padam
Pada rindu yang kau tinggalkan

Bilakah ini berakhir?
Rindu yang tak berujung

#Sudut_Kota_Idaman_090417
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Kau Lukis Pagiku 
Maya Pujianingsih

Aku
Kamu

Dia
Tenggelam dalam samudera cita

Menumpuk syukur
Menata sedekah

Hanya berharap barokah
Pada setiap senyum mentari 

Saat posisi berganti

Pena amalmu kau gores lembut
Pada lembarlembar nafas ikhlas

Merenda sabar, menyulam ikhtiar, memahat semangat penuh 
rahmat

Kau lukis pagiku
Pada butirbutir tatap mesra 

Sang pemilik mushala jiwa 

Lirih
Perih

Tak lagi datang menyapa
Kala debudebu dosa kau sibak dengan belaian dhuha

#Sudut_Kota_Idaman_110417
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ETI PATMAH, S.Pd SD, lahir di Garut pada tanggal 28 Fe
bruari 1969. Kini bertugas sebagai kepala sekolah di SDN Leles 06, 
Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Buku yang di tulis nya adalah 
Mengeja Abjad (Perahu Kecil) yang merupa kan kumpulan puisi karya 
sendiri, dan buku anto logi puisi SASTRA KIDUNG SEMILIR dalam 
SATU ABAD KARANGANYAR, yang merupakan karya bersama 
anggota SKS.

Judul Puisi;
1. Elegi Rindu Darimu
2. Macet Lagi
3. Pulang
4. Cuma Ayah yang Tahu
5. Perempuan Pemikul Beban
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Elegi Rindu Darimu 
Eti Patmah

 
Pagi ini 

Kau kirim aku sebuah elegi 
Bersenandung lirih 

Berayunayun dari ranting ke ranting 
Lalu terjatuh di rerumputan nurani 

 
“Ijinkanlah..kukecup keningmu
Bukan hanya ada dalam angan

Esok pagi kau buka jendela
Kan kau dapati seikat kembang merah...” 

 
Aku terbangun dari mimpi 

Yang lama terdiamkan 
Kaukah itu 

Yang mengetuk kenangan 
Dengan kata yang paling perih 

 
Aku telah mengeja setiap makna 

Kuselipkan di antara deretan angkaangka dari hari ke hari 
Hingga kalender menyudahi penantian 

Bahwa siasia mengukir asa 
Sebab angin telah menitip pesan pada jarak dua kota 

Pada lelah dua hati 
Bagai sobekan kertas  usang 

Aku bukanlah tetes sejuk di kemaraumu. 
 

“Barangkali di tengah telaga
Ada tersisa butiran cinta

Dan semoga kerinduan ini
Bukan jadi mimpi di atas mimpi.” 

Leles, 17 September 2017
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Macet Lagi
Eti Patmah
 
Sore yang gerah 
Di antara lalu lintas macet 
Sepotong sajak kugoreskan 
Menjelajah aspal panas menguap 
 
Bougenvil di tepi jalan 
Daunnya bergerak kian kemari 
Dicumbu angin senja 
Yang merindukannya untuk bercanda 
Sambil menatap matahari 
Yang akan pulang ke tepi malam 
 
Dendang lagu kasmaran 
Merayurayu manja 
Dari mobil putih di samping kiri 
Tapi senandungnya malah membuat hati semakin risau 
 
Melajulah rodaroda empat 
Dengan rasa yang tetap indah 
Agar kekesalan tak menjadi amarah 
Karena setiap hari kita selalu disuguhkan dengan waktu yang 
terlambat  
 
Di jalan raya antara Garut dan Leles, 280917, pukul 17.16
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Pulang
Eti Patmah 

 
Terpaku di sini 

Menatap kursikursi membisu 
Jam besuk sudah tiba 

Temui yang terbaring dipagut sakit 
 

Seolah merekalah yang akan segera pergi 
Dijemput Izroil menuju pangkuanNya 

Kita berdoa dan menangis 
Tak mau kehilangan 

 
Padahal kita adalah makhlukNya 

Kapanpun dimanapun bagaimanapun siapapun 
Izroil akan datang 
Mencabut nyawa 

 
Menangislah untuk diri sendiri 

Usia semakin senja 
Semakin mendekati liang lahat 

Tapi bekal untuk menuju ke sana 
Belum apaapa 

 
Kita akan kembali ke bumi 

Kampung halaman yang teduh 
Dunia hanyalah perantauan 

Bukan untuk  memetik bahagia 
 

Jam besuk sudah habis 
Sapa tulisan di dinding sendu 

Tangis yang tertahan 
Tersimpan di dada yang perih 

Kita harus pulang
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Pulang kemana ? 
 
Sunyi mendekap 
Teringat jalan pulang 
Yang belum sempurna 
Dilafalkan segala petunjuknya 
Masih sering tersesat 
Di antara godaan nan memikat. 
 
RS Muhammadiyah, 13 Oktober 2017-Pukul 19.11 
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Cuma Ayah yang Tahu
Eti Patmah

 
Saat pagi tiba 

Ayah menghimpun doa 
Bukakan pintu rezeki 

Untuk hamba menjalankan ibadah 
Sebagai sang imam di keluarga 

Demi anak dan istri 
 

Ketika pintu itu dipermudah 
Betapa kristalkristal bahagia menggunung  

Cuma ayah yang merasakan 
Kala anak istri tersenyum 
Menerima jerih payahnya 

 
Dan ketika pintu itu masih tertutup 

Betapa sungaisungai meluap oleh luka 
Cuma ayah yang merasakan 

Saat anak dan istri harus turut merasakan pedihnya. 
 

Ketika sang anak mulai banyak kegiatan 
Kadang lalai melaksanakan ibadah 

Cuma ayah yang tahu 
Gemuruh di dada bergejolak mengingat pertanggungjawaban kelak 

Kepada Tuhan. 
 

Ketika anak gadisnya menuju dewasa 
Ayah meneteskan air mata 

Sebab doanyalah yang mengantarkan anak gadisnya menuju 
kehidupan baru 

Cuma ayah yang merasakan 
Saat tanggung jawabnya tergantikan. 
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Ketika anak lelakinya beranjak dewasa 
Mencari kerja dan mencari pendamping hidup 
Ayah membatin, sudahkah dirinya menjadi teladan 
Agar anaknya tak salah memilih 
 
Ketika malam tiba 
Semua terlelap dalam mimpi 
Ayah bangkit menjaga malam 
Dengan air wudhu 
Dia merasa tak berdaya 
Atas amanah 
Kecuali karena pertolonganNya 
Maka tak ada yang diminta 
Selain kekuatan untuk tetap memberikan surga bagi anak dan istri. 
 
EP. 260817 
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Perempuan Pemikul Beban
Eti Patmah 

 
Dia hanya ingin memberi bahagia 

Dengan peluh dan keringat 
Dengan tatapan penuh kasih 
Dengan belaian penuh cinta 

 
Tak boleh ada yang memberi perih 

Pada anakanak yatim di genggamannya 
Sepanjang jalan dia bertasbih 

Menghentakkan perjuangannya pada samudra yang paling tulus 
 

Maka enyahlah segala petaka dan gulana 
Menjauhlah air mata  

Segala kabut bukanlah penghalang 
Segala beban bukanlah rintangan 

 
Ini lenganku yang lemah 

Ini langkahku yang pelanpelan 
Dan ini doaku yang tetap menyala 

Untuk mempersembahkan matahari kemenangan 
 

Begitu dia berteriak  
Pada sepotong bulan 

Yang setia menemani sepi malam. 

 
Leles, 21 Oktober 2017 
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Apriani Dinni SN, dilahirkan di Bandung pada tanggal 03 
Desember 1975, Alumnus IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon jurusan 
Pandidikan Agama islam (PAI). Melanjutkan study S2 di IAIN Syeckh 
Nurjati Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Kini mengabdi sebagai 
Kepala SDN Karya Mulya II Kesambi Kota Cirebon.

Selain sebagai Kepala Sekolah penulis juga aktif dibeberapa 
organisasi diantaranya, sebagai wakil bendahara PGRI Kota Cirebon, 
andalan Pramuka Kwarcab Kota Cirebon, andalan Ranting Kesambi, 
Pamong Saka Wirakartika 0614, Wakil Bendahara ICMI Kota 
Cirebon, Wakil Sekretaris Persatuan Ibuibu Sucofindo (Perindo), 
anggota Komunitas Pegiat Literasi Jawa Barat (KPLJ).

Suka menulis semenjak SD dengan diary sebagai sasarannya. 
Artikelnya pernah dimuat di Suara Daerah pada tahun 2012 dan 
2014. Semenjak bergabung dengan Grup KPLJ (Komunitas Pegiat 
Literasi Jawa Barat) hobi menulis puisi tersalurkan, sudah ratusan 
puisi yang penulis buat. Hasil karyanya bersama sesama anggota KPLJ 
menghasilkan satu buku ‘Antologi Berpuisi, Bangun Budaya Literasi’ 
oleh penerbit Smile’s. Buku ini di gagas oleh bapak Idris Apandi. Buku 
keduanya Penaku menghasilkan sajak, buku ketiganya Antologi Puisi 
Kuliner, buku keempat Antologi Puisi Narasi Hati Dinni yang akan 
segera terbit, yang merupakan buku mandiri perdananya. Selain 
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menulis artikel dan puisi, juga suka menulis cerpen walau belum 
pernah dipublikasikan. Pernah mengikuti lomba guru berprestasi 
pada tahun 2014, menarih juara 1 Tingkat Kota Cirebon dan tingkat 
Propinsi sebagai finalis. 

Moto penulis
“Hari ini adalah sejarah untuk hari esok”

Judul Puisi;
1. Gerimis Hati
2. Tendang Bunda, Nak
3. Tentang Kagum
4. Aku Ingin
5. Kertas Berdebu
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Gerimis Hati
Apriani Dinni SN

Engkau ya engkau
Tak akan tahu
Hatiku menahan gerimis
Tak kubiarkan sampai turun

Biarlah engkau tahu purnama bersinar terang
Gelap malam aku sembunyikan 
Warna cerah aku tunjukkan
Hitam, biarlah aku yang tahu

Engkau, ya engkau
Tak akan pernah tahu
Gerimis di hati berubah menjadi air hujan
Masih bisa kusembunyikan
Biar aku dan Tuhan yang tahu

Kota Cirebon, 241017
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Tendang Bunda Nak
Apriani Dinni SN

Jedug!
Perut terasa sakit kau tendang

Tapi bunda senang nak
Ayo tendang lagi

Kau terdiam
Jika kau terdiam bunda gelisah

Sedang apa engkau
Mengapa bunda tak kau sapa

Sehatkah?

Jedug!
Ternyata engkau tendang bunda lagi

Bunda usap engkau
Engkau tendang kesana kemari

Bunda bahagia

Anakku tenagamu semakin kuat
Bunda merasa sesak

Tandanganmu semakin bertambah
Membuat senang

Tiap hari bunda menunggu tendanganmu
Kusapa engkau dengan usapan

Tendanglah nak, sebagai jawaban usapan bunda
Tak sabar ingin kutimang engkau

(231017)
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Tentang Kagum
Apriani Dinni SN

Siang hari menghadiri undangan
Atas kepindahan seorang teman
Beliau seorang komandan
Beralih tugas karena jabatan

Ditengah acara hadir penyanyi
Seorang pria penuh percaya diri
Bernyanyi seorang diri
Dia memandang memintaku menemani

Serasa dapat durian runtuh
Membuat para tamu terperangah
Sang penyanyi bermata teduh
Berwajah tampan nan gagah

Terbuai dengan suaranya
Menghayati penuh pesona
Suaranya membuat hati terpana
Semua mata memandang tak percaya

Berdekatan dengannya membuat badan gemetar
Gesekan biola membuat hati bergetar
Hai Alfin, engkau sangat pintar
Suara emasmu merdu terdengar

Beruntung aku bertemu denganmu
Rezeki menjadi salah seorang tamu
Pada perpisahan temanku
Kuharap kita bisa bertemu
Dilain waktu
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Aku Ingin
Apriani Dinni SN

Sayang, aku ingin kau gores kata cinta untukku, kau nyanyikan 
kidung percintaan dengan senandung yang lembut, serasa kau 

berbisik di telingaku.

Sayang, aku ingin kau memandang penuh cinta, tersenyum manis 
serta mengecup penuh kehangatan, merengkuh dalam dekapan.

Sayang, aku ingin kau tuliskan kata cinta untukku seraya kau 
selipkan bunga di telingaku, kita berlarian bak film India, bermain 

hujan sambil berpegangan tangan.

Sayang aku ingin selusuri pesawahan, kita mendaki pegunungan, 
menghirup udara segar, mandi bak bidadari disungai nan jernih.

Saya hanya ingin menikmati indahnya pelangi bersamamu, 
memandang langit malam bercahaya serasa berucap “aku cinta 

padamu selamanya”

Ah itu hanya keinginanku
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Kertas Berdebu
Apriani Dinni SN

Kubuka kertas putih bersih
Tak ada debu menempel
Kugoreskan pena diatas kertas
Tinta berwarna hitam agar mudah terlihat

Baru setengah kutulis perjalanan hidup
Kesibukan memanggilku
Kutinggalkan kertas putih itu
Tenggelam dalam kesibukan

Kertas putih terlupakan
Kegiatan menyita waktu
Dua puluh empat jam terasa kurang 
Kertas putih terabaikan

Tik tok tik tok
Waktu bergulir cepat
Kulihat kertas putih masih ditempat yang sama
Kuambil terasa kasar dan kotor berdebu
Perjalanan hidupku masih tertuang disana
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Menjalani kehendak semesta dengan terlahir sebagai Tjitjih 
Mulianingsih WS di kota Bogor pada tgl 22 September 1971 adalah 
karunia yang luar biasa terberkati.

Lahir dari keluarga penuh kasih Ir. Sukarsa WS dan Nurjanah 
Sukarsa, penulis menghabiskan masa kecil di Kendari Sulawesi Teng
gara. Bersekolah di SD Islam Kemaraya Kendari, kemudian melan
jutkan sekolah di SMPN I Karawang, SMAN I Karawang, Fakultas 
Kehutanan IPB dan FKIP Unpas Bandung. 

Pengagum berat Emha Ainun Nadjib, pencinta bunga Kemuning 
dan Melati ini sekarang sedang menikmati perannya sebagai seorang 
ibu dan pengajar di SD Puri Artha Telukjambe Timur Karawang.
Buku yang pernah di tulis adalah

1. Tetralogi Novel Air dan Api sebagai co writer 
2. Setelah Koma (kumpulan Puisi, IPB Press 2017)

Saat ini penulis sedang menyelesaikan buku cerita anak Dunia Dibi, 
beberapa lagi Antologi Puisi. Dan bersama Mim Yudiarto, Tetralogi 
Novel Air dan Api.
Judul Puisi;

1. Koperkoper
2. Setelah Pagi
3. Hari ini Aku Bersumpah
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4. WA Grup
5. Sesisir Pisang di Atas Meja Pembicara

Koper-Koper
Tjitjih Mulianingsih WS

Deretan koper di sebuah supermaket tertawa mengejek ketika 
kuputar putar rodanya
Kurang ajar pertanyaannya
Berapa umurmu dimana saja selama ini
Barisan warna putih di rambutmu mulai semarak tetapi baru 
dipilihnya kami sebuah koper
Begitu katanya.
Mereka memberikan saran yang cerdas tetapi penuh penghinaan
Pilihlah yang paling besar
Karena kau sangat perlu memasukkan banyak 
Tubuh tuamu tak mengenal arti efisien
Saluran uretramu akan berteriak sepanjang jalan
Jangan lupa pastikan juga muat cukup baju hangat karena pori pori 
kulit sudah mengeriput pastilah menyiksa menahan dingin
Uhhhh
sungguh brengsek
Nantikan saja kupilih yang paling nyinyir 
yang akan terbawabawa kemana sebuah mimpi menuju 
Dialah yang menjadi saksi nanti ini mimpi terbukti atau 
harapan semu sia sia yang dimiliki dua orang gila penyuka kata

Karawang, 26 Okt 2017
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Setelah Pagi
Tjitjih Mulianingsih WS

Setelah pagi udara sejenak
membawa gelisah pergi

Hijaunya daun Swietenia sempat mengajak sesak meninggalkan jejak
Hangatnya matahari pagi pukul tujuh nanti sedang kunanti 

Harapanku semoga panasnya nanti menghilangkan semua sakit
Sehingga bisa lagi kunikmati senyummu yang seterang kejora

Bandung, 26 Okt 2017
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Hari Ini Aku Bersumpah
Tjitjih Mulianingsih WS

Hari ini aku bersumpah bukan untuk siapa siapa 
bukan untukmu apalagi negaraku
Itu terlalu tinggi buatku
Aku ini hanya manusia yang terpinggirkan 
apalagi dengan embel embel tambahan garis keturunan dari 
moyangku
Aku tak berani
Apalagi dengan huru hara kata pribumi
Ah aku apalah
Tapi dengarlah
Boleh jadi aku berbeda denganmu
Dan aku masih bersaudara dengan Asmaraman Kho Ping Ho 
dan bersepupuan jauh dengan Jet Lee 
Tapi kau tak berhak menyebutku bukan Indonesia 
Apa hakmu
Setia ada di hati dan perbuatan 
ingat aku ber KTP Warga Negara Indonesia

Hari ini sumpahku di hari Sumpah Pemuda
Satu, aku bersumpah memilih kata sekarang daripada now 
haram buatku berkata generasi zaman now
Dua, aku bersumpah tak akan memakai sepatu merek kicker 
converse 
akan kupakai sepatu made in Cibaduyut 
Tiga, aku bersumpah aku akan mencintai Indonesia dengan caraku 
menerima keberagamannya 
tak mau sungguh kubuat menjadi satu seragam, satu corak!
Empat, aku bersumpah mematuhi sumpahsumpahku

Bandung, 28 Okt 2017
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WA Group
Tjitjih Mulianingsih WS

Kuberitahu sebuah rahasia
Tentang program komunikasi penghubung 

kita ngobrol ngalor ngidul sepanjang pagi siang malam
Hingga lupa makan, sholat dan memeluk anak

Tertawa cekakak cekikik di depan HP
Sehingga tiba tiba kau menjadi autis 
Tak tahu apa yang terjadi sekeliling

Lantas apa rahasianya
Begini

Jika suatu saat tak ada bunyi di HPmu 
di grup kumpulan orang orang yang kau temani 

jangan kaget dan terimalah dengan besar hati
Karena

Itu artinya kau dikeluarkan dari WA group

Bandung, 28 Okt 2017
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Sesisir Pisang di Atas Meja Pembicara
Tjitjih Mulianingsih WS

Aku mau pisang yang warnanya kuning menyala di atas mejamu
Sedari siang sudah kutatap penuh rindu 
apalagi di tambah kruyukan nyanyian panggilan asam lambungku
Krucuk krucuk musik lambungku semakin keras
Pisangnya masih melambai dalam diam tergeletak di atas meja
Mungkin aku harus bernegoisasi dengan waktu
Supaya waktu bicara selesai
Dan
Horeeeee
Pisangnya buatku
Aku lapar

Bandung, 28 Okt 2017
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Nama : ETI Kresnawati,S.Pd
Alamat : SDN Anggaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasik

malaya

Judul Puisi;
1. Menjemput Asa
2. Mengapa?
3. Kunanti
4. Rintihan Hati
5. Di Antara
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Menjemput Asa
Eti Kresnawati

Ketika mentari menampakan sinarnya
Semilir angin pagi mengelus tubuhku
Burung pun bersiul di pepohonan
Kulangkahkan kaki, membawa sekepal harapan
Dengan tekad dan rasa ikhlas di dada

Senangnya hati bertabur bunga
Ketika tangan tangan halus menyentuhku
Senyum tulus, celoteh lucu menyapaku
Kupeluk dan kuusap kepala mereka
Malaikat malaikat kecil tunas bangsa

Bermacam prilaku terlihat
Yang menyenangkan, menjengkelkan, 
Kadang bangkitkan emosi
Ingin kulontarkan kata kata tak sedap
Agar mereka diam 

Bukan itu yang yang harus kulakukan
Tapi ketulusan dan kasih sayang 
Itu yang diperlukan malaikat kecil
Untuk mencapai asa di masa depan
Ikhlas dan sabar itu pengorbanan

Ketika mentari bergeser ke ufuk barat
Letih dan lunglai menyerang tubuhku
Tapi rasa bahagia terselip di hati
Tlah kuberikan walau hanya setitik ilmu 
Untuk malaikat malaikat kecil 
Sebagai tunas bangsa pembela Negara
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Mengapa?
Eti Kresnawati

Gerimis pagi menyiram bumi
Membawa hati kian sepi

Sejuta tanya menggelora dalam dada
Tak ada jawab kau ungkapkan

Kau berlalu tak menolehku
Tinggalkan aku yang termangu

Mengusap gerimis pagi
Bercampur air mata dengan sejuta tanya

Hujan masih tetap basahi bumi
Ada rasa sakit menggelitik dalam dada

Langkahmu makin menjauh
Inikah yang kau katakan cinta?

Inikah yang kau katakan sayang?
Dengan sebilah pisau kau tancapkan didadaku

Tinggalkan luka menganga, perih rasanya
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Kunanti
Eti Kresnawati

Rintik hujan kembali datang
Anginpun berbisik lirih di kesunyian
Dalam luka yang menganga
Ada sebersit rindu menggelitik di kalbu
Ah, kubuang rasa itu sebab kau tak peduli

Walau gerimis masih merintih
Kukan menunggu lewati waktu
Sampai titik embun esok pagi
Bergelayut di daun basah
Ku kan sabar, menanti asaku,
Yang hilang, kembali kau bawa pulang
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Rintihan Hati
Eti Kresnawati

Di perempatan jalan yang gempita
Di kala lampu merah menyala bak darah

Semua kendaraan diam membisu
Saat itulah kuharus beraksi

Leher berkalung rantai besi 
Topeng menutup wajah sedihku

Kadang payung menemani 
Meliuk berputarputar

Menari ikuti irama gendang

Kulihat tatapan orangorang di balik jendela
Ada yang senang gembira tertawa terbahak 

Ada yang iba dengan melempar uang recehan
Kutangkap kuberikan pada induk semangku

Tak banyak orang tahu isi hatiku
Yang selalu menjerit menangis pilu

Tubuhku letih berbalut debu jalanan
Tapi tetap diam tak berdaya tuk berontak

Cambuk kan beraksi meluluhkan tubuh kurusku

Sepotong pisang yang hampir busuk
Itulah sarapan dan makan siangku tak lebih,

Lantas kemana recehan itu
Aku hanyalah seekor hewan kecil

Punya hati dan nurani
Tapi mengapa manusia tak berperikemanusaan

Memeras keringatku demi uang recehan.
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Di antara
Eti Kresnawati

Diantara kita,
Ada rasa yang tak terucap
Yang selalu membara di dada
Diantara kita,
Ada rindu yang menggebu
Bergemuruh di kalbu
Diantara kita,
Ada dinding menjulang tinggi
Yang tak bisa kita daki
Rasa, rindu, cinta,
Kukemas dalam asa yang tertunda
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Nama : TATI SUTIARSIH, S.Pd
Intansi : SMP NEGERI 3 MANONJAYA
Alamat Intansi : Jl. Pangangonan, Desa. Cihaur, Kec. Manonjaya 

Kabupaten Tasikmalaya
Alamat Rumah : Kp/Ds. Cihaur RT. 014/RW. 03 Kec. Manonjaya 

Kabupaten. Tasikmalaya
No HP/WA :  082318973619 / 085723477719
Alamat email : tatisutiarsih@gmail.com

Judul Puisi;
1. Untukmu Sang Mantan
2. Setitik Rindu Untukmu
3. Malam yang Sepi
4. Harapan Ada di Pundak Generasi Muda
5. Untukmu Putri Tercinta
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Untukmu Sang Mantan
Tati Sutiarsih

Di keheningan malam 
Aku termenung sendirian
Di teras rumah sambil membayangkan
Betapa rindunya aku pada sang kegelapan

Ingin rasanya aku memeluknya
Tapi apa daya jangankan malam 
Bintang pun terkubur di kegelapan
Aku hanya bisa merenung dan mengkhayal
Menatap langit yang hitam kelam tanpa sinyal

Tuhan aku ingin menghapus jejaknya
Aku ingin menghapus semua kenangan 
Aku tak mau mengingat lagi dirinya
Sang kelam yang selalu mengganggu pikiran

Tuhan hanya Engkau yang mampu 
Menghilangkan semua asa dalam pikiran ku
Hanya Engkau yang bisa membuang
Segala kenangan dalam bayangan

Tuhan hapuskanlah nama nya dalam hatiku
Jauhkan pikiranku tentang dirinya
Bersihkan semua kenangan dari pikiranku
Dan datangkan pengganti yang lebih untukku.



44

Pelangi Literasi KPLJ (Bunga Rampai Puisi, Cerpen, dan Artikel)

Setitik Rindu Untukmu
Tati Sutiarsih

Sang bayu mengguyur bumi
Setitik asa menusuk sukma

Berhias mimpi setia menikmati sepi
Membelai sukma hangati jiwa

Merapal ayatayat rindu menahan sepi
Perlahan melukis mimpi
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Malam Yang Sepi
Tati Sutiarsih

Butir butir jernih air hujan
Tak henti mengguyur bumi
Senja hilang terganti malam
Gelap.. seram…dalam kelam

Hati terasa sepi menjelma kesunyian
Perlahan melukis mimpi kepagian
Getaran rindu menggoyah kalbuku
Benak dan hati tersungkur di serambi cahayaMu
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Harapan Ada di Pundak Generasi Muda
Tati Sutiarsih

Wahai generasi muda…
Buka matamu lebarlebar

Lihat….nun jauh disana…
Banyak yang merintihrintih berharap padamu

Untuk minta pertolongan melalui hatimu

Wahai generasi muda
Singsingkan lengan bajumu
Siapkan fisik dan mentalmu
Kuatkan iman dan takwamu

Demi kejayaan bangsa dan Negara

Wahai generasi muda
Jauhi narkoba perangi narkotika

Jadilah anak muda yang berkarya
Demi kemajuan bangsa dan negara

Wahai generasi muda
Kutitipkan negeri ini kepadamu

Atas keutuhan dan kemajuan bangsa ini
Jadikan negeri ini negeri yang dikagumi dan disegani…….NKRI 

Harga Mati.
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Untukmu Putri Tercinta
Tati Sutiarsih

Anakku,
Kau putriku satusatunya yang kumiliki
Kau kukandung sembilan bulan dalam rahimku
Kau kulahirkan saat menjelang bulan Ramadhan

Putriku,
kau ku besarkan dengan kasih sayangku
walau terkadang kau tidak setiap waktu
selalu digendong dininabobokan ibu
ibu setiap hari harus meninggalkanmu 
diasuh dan dititipkan kepada orang lain 

Putriku,
Perasaan baru kemarin kau kulahirkan
Kau tumbuh jadi wanita kecil nan mungil
Keceriaanmu manjamu membuat ibu lupa akan lelah
Belum puas ibu membelaimu

Putriku,
Setelah dewasa kau ada yang memiliki selain ibu 
Walaupun sakit rasanya hati ibu untuk kehilanganmu
Tapi apa daya memang kamu harus berumah tangga
demi masa depan kamu dan anakmu kelak

Putriku,
Maafkan ibu yang terkadang menyakitimu
Ibu belum bisa dan tidak bisa membahagiakanmu
Semakin tumbuh dewasa semakin banyak kebutuhanmu
Ibu tidak bisa memenuhi segala kebutuhanmu yang sepatutnya
Kau rasakan kebahagiaan kehidupan seperti wanita remaja yang lain
Ibu tak mampu memenuhi apa yang seharusnya kau dapatkan
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Putriku,
Ibu ikhlas kau disunting suamimu

Dan pesan ibu jadilah istri yang setia sama suami
Jadilah wanita kebanggaan suami dalam suka dan duka

Jagalah harga dirimu, suamimu, orang tuamu dan sodarasodaramu

Putriku,
Ibu cinta padamu, Ibu sayang padamu

Putriku…I love you
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KARTIKA, M.Pd
SMPN 3 SUKARATU, KAB TASIKMALAYA
FB : kartika only
WA: 081 123 1339

Menulis adalah hobby, kubiarkan angan mengembara seperti 
tulisan – tulisan dalam puisi ini yang kubiarkan lepas tak berpelana. 
“Ketika seorang penulis hanya menunggu, maka sebenarnya ia belum 
menjadi dirinya sendiri” – Steven King.

Pada dasarnya menulis bukan cuma sekadar menghasilkan 
tulisan yang mantap. Ini juga tentang mempermantap daya pikir kita. 
Kita tidak akan selamanya bisa berbicara, tak akan selamanya bisa 
bisa bergerak membantu orang lain. Tapi tulisan kita akan selamanya 
bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebuah tulisan yang menginspirasi 
akan menjadi amal baik utuk kita.

Judul Puisi;
1. Burung dan Rumput
2. Cerita
3. Dalam Perjalanan
4. Menari dalam Pelangi
5. Warna
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Burung dan Rumput 
(Ingatan untuk percakapan menjelang siang di jeda waktu dengan 

seorang sahabat, 312 North Terrace)
Kartika

Harmoni hari, kekal dengan kata hati
Bianglala cerita, kesepian nada, cipta bias invasi kehampaan

Sekat masa, kerinduan akan sesuatu yang hilang, satu yang hilang.

Aku, adalah rumput di savana Tuhan
Sang rumput kering, merana, dan semilir angin

Eksekusi diri, coba cari damai hati
Kaidah hakiki, bungabunga kesegaran Seroja 

taman Nirwana
Kidung suara haluan pijar

Penasbih keyakinan akan aku

Saat masa lewati senja,
Saat diri bergelut rasa resah, gulana sebab maharani,

Senada bunyi titir burung malam, nyanyian kesedihan rasa anak 
bunda

Mungkin aku jauh,
Mungkin aku alpa,

Ya, kujauh dari yang seharusnya dekat

Maafkan aku dari segala Ras dan yang hidup
Izinkan diri terus melata mencari arti ajaran diri

Hidup dan kehidupan terlalu sayang diburamkan
Biarlah, kuterus berjalan

Walau ada nyeri usik keindahan diri
Walau ada sedikit sesal, tak perlu kuungkap!
Banyak analogi klise sengat realitakan cerita
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Terlarut aku di sukma damai mu
Wangi kehidupan adalah harum tubuh bayi
Ya, sang penerus cerita pembuat episode baru

Terima kasih burung kecil, sadarkan diri akan rasa 
dan perasa
Maafkan aku dari segala ras yang hidup
Hidup dan kehidupan terlalu sayang untuk 
diburamkan
Burung kecil di serambi dari Antah Berantah

Radius aku adalah keyakinan
Kesendirianku adalah kedamaian
Aku adalah rumput
Kau adalah rumput
Kita adalah lalang
Suatu hari jemput ajal, luruh, kering
Bunga pun gugur
Cerita pun mati
Tinggal renungan akan balas lakon di Pengadilan

Burung kecil, sang bayi kearifan
Ku tetirah dari keletihan tualang kepuasan tabir
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Cerita
Kartika

Dari iris mataku yang menerawang bentuk pesona
Serat potongan angan dari denyut hasrat gununggunung padat

Yang putih
Dari kabut putih

Yang tak terselesaikan di angan kerinduan
Yang tak terpuaskan dan terdiamkan

Akan pelepasan yang tersandung benang di mata kaki
Merek yang tak berarti

Yang bercabang
Yang takut

Yang berharap
Yang menjadi mimpimimpi dan gelembung

Pendakian di rimba perawan
Dan awan tersaput di rona mentari senja

Bunga setaman di puncak pencapaian abadi
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Dalam Perjalanan
Kartika

Hari ini aku ingin bersamamu
Kembara terawang arungi rahasia maya
Walau sisip dirinya adalah batas horizon
Sebelum bolabola salju mencair
Sebelum anganku beku dan ngilu
Sungguh, hari ini aku ingin bersamamu

Berjalan kembangkan layar
Sambut bayu, retasi hirarki baru
Janganlah menangis di perjalanan
Kuyakin cinta satukan kelana

Sang dewi asmara
Senafas dengan ruh langit
Setelah pergi,
Dan aku jaga kolam itu
Dalam perjalanan kau dan aku
Malam ini aku ingin bersamamu
Sebelum pagi
manakala cericip menusuk kabut, mendekap temaram
Kulukis bayang
Hasrat, gelepar, satusatu namamu terucap sedak
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Menari dalam Pelangi
Kartika

Saat ku pakai gaun tidurku menjelang malam
Dan kesadaranku belum pulih dari yang terindah dan halus

Kau tahu resapi harihari malamku
Di keceriaan yang menggelora, dari wajahwajah yang berkerut

Dan dari keringat yang menganak sungai menuju Matahari

Adalah keletihan dari yang direguk
Dari tetabuhan yang mengguncang dunia

Dan malam pun terbalik
Serta kepalsuan dan pengakuan hati yang menggambarkan ilusi

Saat itu, Matahari adalah kekhawatiran
Gelepar jantung dan putaran waktu harus terbias puas

Dari kehausan yang menggelegak
Aku menari dengan kabut

Dan dinamit tepat kupasang di ulu hati yang samar

Si cantik yang halus
Ingin kuhirup kau, sarisari kecantikan memikat

Karena darahku milikmu
Karena dagingku adalah makananmu

Karena nadiku anak sungaimu
Arungi setiap jelajah faalku

Sampai kumenari dalam pelangi

Dan kuteriak dari bumi yang menangis
Putih, halus tersedak kematian nikmat
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Warna
Kartika

Saat sendiri, kubertanya padamu tentang warna
Warna dan wajah di musim harihari yang selalu berubah
Mengapa warna?
Dan ada apa wajah?
Cobalah berbalik dan pandangi wajahmu di cermin diri
Kelam, Hijau, Merah, Kuning, Jingga adalah bias dari diri

Ada seberapa warna yang kamu punya hari ini?
Cinta adalah hirarki yang muncul tak terduga
 
Oh Tuhan kucinta dia
Sayang dia
DIA SIAPA? (Sepenggal syair sepasang bocah pengamen)
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Nama saya Mindariningsih, M.Si 
Lahir di Ciamis, 31 Maret 1963, Lulus S1 Bahasa dan Sastra 

Indonesia STKIP Galuh Ciamis tahun 1997, S2 Administrasi Pen
didikan STIAMI 2008.

Tugas sebagai Pengawas Sekolah Jenjang Sekolah Dasar sejak 
tahun 2001 sampai dengan sekarang di Satuan Kerja Dinas Pendidikan 
Kota Bandung, Jawa Barat.

Judul Puisi;
1. Belahan Jiwa
2. Tuhanku
3. Tuliskan dan Terbitkan Jadi Buku
4. Sahabat KPLJ Writing Camp 1
5. Mengejar Mimpi Menjadi Pelangi Literasi
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Belahan Jiwa
Mindariningsih

Belahan jiwaku
Mama teramat sayang kepadamu
Kasih sayangku takkan hilang dengan lekangnya waktu
Siang malamku hanya untukmu
Jalani hariharimu dengan diawali do’a pada Sang Pencipta
Jangan kau siasiakan waktumu 
Belajarlah dengan sungguhsungguh
Kejar citacitamu setinggi langit
Langit dan bumi harapan masa depanmu
Agar kelak bisa menjalani kehidupan yang kau inginkan

Belahan jiwaku
Jalani kehidupan dengan penuh arti hidup
Langkahkan kakimu dengan sekuat tenagamu
Tuhan selalu bersamamu beserta do’aku
Kelak kau akan mengerti betapa berharganya 
Seorang ibu
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Tuhanku
Mindariningsih

Jadikan siang malamMu yang indah
Dalam setiap langkahku agar menjadi ibadah

Tuhan,
Dalam malam yang penuh keheningan

Jagalah aku dalam kasih sayangMu
Yang penuh dengan rahmatMu

Agar pagi hariku terasa indah 
Untuk menjalani kewajibanku mencari nafkah

Mencukupi segala kebutuhanku beribadah kepadaMu

Tuhan,
Kumohonkan kepadaMu

Dengan segala anugerahMu untuk kehidupan dunia akhiratku
Bimbinglah aku
Sayangilah aku

Cintailah aku
Jadikanlah aku menuai bahagia abadi
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Tuliskan dan Terbitkan Menjadi Buku
Mindariningsih

Hatiku sangat tergugah
Dengan tema yang sangat indah 
Hatiku sangat menggebu untuk ikut menjadi peserta
Menulis 
Harus penuh dengan penjiwaan
Sebagai curahan kalbu
Namun aku belum mampu
Masih butuh waktu 
Untuk lebih belajar lebih banyak
Agar lebih bermanfaat 
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Sahabat KPLJ Writing Camp 1
Mindariningsih

Kita lalui bersama kawan
Penuh tawa dan canda
Dalam suka dan duka

Penuh dengan kekeluargaan
Kita tinggalkan keluarga 

untuk menjadi penulis yang handal
sahabatku

mulai dari saling sapa 
kita saling berbagi cerita

berbagi ilmu
itulah sahabat KPLJ
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Mengejar Mimpi Menjadi Pelangi Literasi
Mindariningsih

Tiga hari aku bersama anakanakku
Untuk mengejar mimpiku
Kuikuti pelatihan menulis penuh dengan optimis
Tanpa ada rasa lelah sedikitpun dalam jiwaku dan anakanaku 
Karena kuingin mengejar mimpi
Pemateri terus bergantian membekali ilmu 
Tentang cara menulis dan berimajinasi diri
Beriringnya waktu 
Aku dan anakanakku 
Peserta lainnya dimulai dengan cara bercerita berantai
Jadilah sebuah cerita
Pada awalnya aku ragu tetapi kumencoba memberanikan diriku
Ternyata disinilah aku bisa mengeluarkan katakataku
Sesuai kemampuanku 
Semoga Tuhan bersama aku dan anakanakku 
dalam mengejar mimpi menjadi 
Pelangi literasi
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Ratu Nandi, S.Pd.SD, lahir di Cirebon, tanggal 13 Nopember 
1975. Anak ke 4 dari 6 bersaudara. Menikah dengan Dida dan 
mem punyai 4 putri. Tinggal di Bekasi. Pernah sekolah SD di SDN 
Mertasinga I, lulus tahun 1987. SMP Cirebon Utara, lulus tahun 1990. 
SMAN 6 Cirebon, lulus tahun 1993. D II PGSD UNJ, lulus tahun 2001, 
S I PGSD Universitas Terbuka UPBJJ Bandung, lulus tahun 2011. 
Pernah bekerja sebagai Tata Usaha di SMP PGRI Cirebon Utara Th 
1994 – 1996, Mengajar di SMP PGRI Cirebon Utara Th 1997–1998. 
Mengajar di SDN Kaliabang Tengah III Bekasi Utara, Kota Bekasi 
dari Th 2001 – 2002. Mengajar di SDN Kaliabang Tengah VIII Bekasi 
Utara, Kota Bekasi Th 2002 – sekarang.

Pernah menulis: Buku pertama buku antologi artikel yang 
berjudul Guru “MENYEMAI BENIH LITERASI” 2016. Buku antologi 
puisi berjudul “MEMBANGUN BUDAYA LITERASI, (2017). Buku 
antologi puisi “PUISI – PUISI DARI TAPAL BATAS” (2017). Buku 
bertema kuliner ”Cinta Rasa Puisi” (2017). Salah satu pengurus KKG 
GUGUS IV Kaliabang Tengah dan KKG Kecamatan Bekasi Utara, 
Andalan Ranting Bekasi Utara. Anggota PGRI, Anggota Komunitas 
Pegiat Litererasi Jawa Barat (KPLJ). Email ratunandi75@gmail.com. 
Telp 087824955905
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Judul Puisi;
1. Indahnya Rindu
2. Mengejar Rinduku
3. Sakit
4. Secercah Rindu
5. Ular Besi Meliukliuk

Indahnya Rindu
Ratu Nandi

Birunya langit yang memutih seluas lautan rindu
Hembusan angin pada umbulumbul laksana derunya ombak
Mata memandang terawang seindah khayalku
Disini gelisah itu menanti menuju sang rindu

Oh... rindu ini membelengguku
Sejauh langkah kaki menyusuri tepian kalbu 
Menapaki hitamnya aspal jalanan
Namun kuyakin penantian yang tak siasia

Bunga pucuk merah di taman
Melambai meliukliuk bagai penari dansa
Menampilkan keindahan warna yang berbeda
Begitu pula rindu yang tak pernah pudar

Bekasi, 10052017, 07:52
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Mengejar Rinduku
Ratu Nandi

Siangku syahdu temani kamu
Kuingin terus bersamamu rinduku

Ingin selalu bersandar di bahumu
Sekedar melepas lelahku 

Senja menerjang temaram
Rinduku takkan padam 

Walau berarakarak awan hitam
Kutancapkan hatiku pada api yang tak pernah padam

Kukan selalu membayangimu
Bukan sekedar mengejar rinduku

Kuberlari tuk melepas peluhku
Berharap kulabuhkan rinduku padamu

Bekasi, 15032017, 23:31
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Sakit
Ratu Nandi

Lemas seperti kembang yang lupa disiram di pagi hari
Tak berdaya seperti cacing terkena terik matahari
Tuhan mengambil keceriaan diri
Seraya ingin yang begitu tinggi
Namun tak kuasa tuk berdiri

Obat hanya perantara untuk sembuh
Beroda dan bertawakal terhadap takdir Allah
Seraya berharap sirna sudah sakit yang diderita
Terbang bersama angin menjauh dari raga

Hanya mampu bertafakur 
Meminta dan memuja padaMu ya Allah
Berikan kembali tubuh yang sehat dan bugar
Berikan kembali keceriaan wajah yang pernah pudar

Bandung, 28101917
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Secercah Rindu
Ratu Nandi

Pagi nan indah menyapaku
Angin semilir menerpa wajahku

Namun terasa sesak rasa di dadaku
Menahan gemuruh perasaanku

Sejuknya pagi tak mampu menghilangkan gerahku
Menahan rasa yang berkecamuk di pikiranku

Dengan cawan yang indah kuteguk rinduku
Namun tak jua mampu menghapus rasaku

Larut sudah waktuku
Dibandingkan siangku

Kutatap rinduku yang menggebu
Tak berkesudahan mengharu biru 

Bekasi, 15032017, 23:45
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Ular Besi Meliuk-Liuk
Ratu Nandi

Ular besi panjang meliukkan rodanya
Mengantarkan penumpang menuju tujuannya
Terowongan nan gelap dilalui
Melintasi lembah dan tebing yang curam dan tinggi

Berdebar rasa mengalunkan nada rindu di hati
Jumpa sahabat terkasih yang di nanti
Tuk mengisi ruang kosong nan sunyi
Memahat hati dan pikiran bagai tangga nada seni

Yang mengalunkan irama seiring hentak kaki
Bagai sawah yang menghasilkan bulir padi yang berisi
Sungai yang mengalir menyejukkan rasa dengki
Mengantongi tumpukan lembaranlembaran hakiki

Bandung, 271017 
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TANTY AGUSTIANTY HENDAYANTI, lahir di Bandung 17 
agustus 1969. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Muham
madiyah Jakarta dan sedang menyelesaikan S2 di MPAI UNISBA. 
Menulis puisi di medsos KPlJ, Kompasiana dan media guru. Mengajar 
di TK Pembina kota Cimahi. Buku antologi puisi yang telah terbit 
adalah Cinta Rasa dan Puisi 2017 dan Roncean Syair Perempuan 
2017.

Judul Puisi;
1. Jendela Malam
2. Lorong
3. Tubuh Puisi
4. Tiga Hari
5. Sisa Embun yang Basah
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Jendela Malam
Tanty Agustianty

Tirainya kubuka perlahan
Ada hening tak bergeming
Cerita malam beriak dari sudut jalan
Lalu lampulampu yang menyala di tubuh malam
Sekedar memberikan terang pada kelam
Sembunyikan lelah yang menyeret begitu dalam
Menjauh dari ramai semayam

Ada bayang sedang menyapa hati
Aku tinggalkan pandanganku tepat di lapang berkawat
Mengurung sekantung kata yang berjalan lambat
Sungguh malamku di balik jendela semakin bulat
Sebulat bumi yang kupijak
Menjaring malam menjadi cahaya
Cahaya bijak yang sengaja ditambat 

Kututup tirai jendela 
Suarasuara satu demi satu menipis di bibir waktu
Sesekalli dehem dan batuk kecil terdengar berlalu
Sedangkan aku meramu sunyi sendiri 
Membenahi tirai jendela agar gelap
Tak melahap sisi batinku. 

Padalarang, 27 Oktober 2017



70

Pelangi Literasi KPLJ (Bunga Rampai Puisi, Cerpen, dan Artikel)

Lorong
Tanty Agustianty

Berapa jarak yang kau pikirkan bila peraduan
Memejamkan semua angan

Semestinya hanya malam yang kau sulap
Menjadi rindu yang beralas pelangi

Dan separuhnya adalah penghambaan diri

Aku berjalan sepanjang lorong 
Bukan karena kisah di ujung perjalanan

Namun angin yang bersemayam dalam wajah semesta
Membangunkan hasrat dan menuliskan di kaki langit

Indraku meminta, tulang tulangku berkeretak
Banyak yang belum tunai 

Berbaris rapih keinginan berderak 
Sedekah di antara sendi mestinya mengerak

Belum lagi lempang jalan itu
Sering berkelok di tepi luka yang mengguris

Seluruh tubuhku 
Seluruh lorong hatiku 

Biarlah do’a do’a lekat menguat
Melubangi hatiku semayam cahaya malaikat

Padalarang, 28 Oktober 2017
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Tubuh Puisi
Tanty Agustianty

Tubuh puisiku terpotongpotong letih
Jatuh berserakan di pojokpojok tangga
Lemas dan tak bertenaga
Bukan karena tak bertinta
Bukan karena tak bernyawa
Tapi ditimpa air mata 
Suara bapak tua bersedekap berdiri
Di atas sajadah 

Tubuh puisiku menggigil
Dihembus angin dari tepi kubur yang berlalu
Hanya aku yang menangis terisak
Suara pak tua di sebelah mimbar mirip
Suara bapakku
Sujudku terhenti lama, lama sekali

Tubuh puisiku rebah
Berbaring mengikat katakata cinta 
Tengkurap membelah diri bagai rinduku pada bapak

Padalarang, 28 Oktober 2017
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Tiga Hari
Tanty Agustianty

Hari membiusku bagai senyuman bidadari
Seperti malam sebelumnya aku direndam puisi

Kamarkamar sepi suarasuara sunyi
Bila malam menjelang 

Diam mengayuh heningpun menggantang

Ada yang melintas 
Pada setiap kalimat yang terkupas

Setiap katamu mulai mengurungku lagi
Dari ujung pagi hingga malam kembali

Tak pernah gugur, tak pernah mati 
Aku menjadi bagian dari lapisan puisi

Tiga hari aku tahu dirimu
Menjadi bagian hidupku 

Padalarang, 28 Oktober 2017
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Sisa Embun yang Basah
Tanty Agustianty

Begitu banyak yang hendak kusampaikan padamu
Wahai tamantaman di lubuk hatiku meneduh di sisi pagi
Dalam buaian langit yang keperakan 
Bungabunga kecil berserakan 
Maka aku menjadi lebah bahkan menjadi kupu kupu
Lalu terbang mengelilingi hatimu yang penuh bunga 

Kembali bungabunga itu jatuh satu persatu
Bak mutiara di selasela rumput
Ada kenangan masa kecil di roncean putihnya
Disemat menghiasi rambut
Semerbak harum dalam senyuman 
Ujung jari telunjuk dalam genggaman tanganku
Masih menempel di hatiku

Kubiarkan kakiku telanjang tanpa sandal
Menarinari di antara bebatuan, kerikil, dan tanah
Dan kubiarkan kenangan mencium kulit kakiku
Sisa embun yang basah dalam ingatan

Padalarang, 28 Oktober 2017
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Wiwik Suluh Trisna Handriyani lahir di Purworejo pada 
tanggal 14 April 1971. Riwayat Pendidikan: Setelah menamatkan SD 
pada tahun 1983 dan SMP pada tahun 1986, melanjutkan ke Sekolah 
Pendidikan Guru (SPG) Negeri Purworejo. Sempat menjadi Pelajar 
Teladan seKabupaten Purworejo pada tahun 1988 dan lulus pada 
tahun 1989. Melanjutkan studi ke IKIP Negeri Semarang program 
D3 Pendidikan Bahasa Inggris dan lulus tahun 1992. Transfer 
program S1 Pendidikan Bahasa Inggris ditempuh di Universitas 
Muhammadiyah Purworejo, lulus tahun 2002.

Karir sebagai guru diawali menjadi guru honor di SMP 
Muhammadiyah 4 Semarang. Diangkat menjadi CPNS di SMPN 2 
Kemiri (Sekarang SMPN 32 Purworejo) pada tahun 1994. Setelah 
mengabdi selama hampir 10 tahun di sekolah ini kemudian pindah 
ke SMPN 26 Bekasi pada tahun 2003 hingga sekarang. Kecintaannya 
pada sastra sejak di SMP. Hobby membaca dan berorganisasi 
serta tempaan disiplin dari ayahnya yang anggota ABRI mampu 
mengantarkannya menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Pada 
tahun 2006 sempat menjadi juara 2 Lomba Inovasi Pembelajaran 
yang diselenggarakan oleh LPMP Jawa Barat, tahun 2013 dikirim 
shortcourse ke Adelaide Australia, Pernah menjadi juara ke2 guru 
berprestasi tingkat kota Bekasi, Juara II Olimpiade Guru Nasional 
Bahasa Inggris th 2016 dan dikirim shortcourse ke Jepang. 
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Menikah tahun 1999 dengan Moh. Famuji dan dikaruniai tiga 
orang putra, Muhammad Farrel Ewaldo, Muhammad Faruq Zufar 
Huberta dan Muhammad Fairuz Javier Haidar yang selalu menjadi 
motivator dan sumber inspirasi. Tergabung dengan Komunitas 
Pegiat Literasi Jawa Barat sejak November 2016. Untuk kontak 
person ke email: wiwikfamuji2@gmail.com atau ke nomor whatApp 
081291428378.

Judul Puisi;
1. Badai
2. Ketika Sunyi Hadir
3. Katakan Jika Kau Ingin Berkata
4. Rindu Ayah
5. Kau dan Dia
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Badai
Wiwik Suluh Trisna Handriyani

Langit mulai meraung murka
Mencambuk bumi dengan lidah apinya

Lantas amarah tertumpah
Entah apa yang memicu gelegaknya

Mungkinkah karena matahari yang khianat
Atau angin yang tak lagi bersahabat

Awan yang tak sabar memikul beban berat
Serta bumi yang kian padat dan sarat?

Langit melengking menahan sakitnya
Sakit yang diciptakan oleh amarahnya sendiri

Bumi menggigil memeluk dingin
Menatapi awan hitam yang mengancam

Manusiamanusia bumi meringkuk dalam ketakutan
Ketidakberdayaan membenturkan manusia pada kesadaran

Bahwa dia bukan apaapa 
Dia juga bukan siapasiapa.

27 Oktober 2017
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Ketika Sunyi Hadir
Wiwik Suluh Trisna Handriyani

Kesenyapan mengungkung jiwa hampa
Ketika rasa kehilangan terasa menyergap
Memenjarakan pikiran pada aroma kengerian
Lantas terhempas dalam lengang yang panjang

Menepis sunyi memasuki lorong waktu
Menyisir jalanan usia yang telah berlalu
Dalam etape yang berbedabeda
Terentang saat sunyi dan gegap gempita
Membirukan harihari yang terlewati

Di setiap etape aku berhenti
Sekedar menghela nafas dan introspeksi
Kadang menoleh ke belakang tuk meyakinkan langkah kaki
Kadang enggan melihat kembali
Ingin kulupakan saja etape yang sepi

27 Oktober 2017
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Katakan Jika Kau Ingin Berkata
Wiwik Suluh Trisna Handriyani

Mengapa harus diam ketika mulutmu dibungkam
Kau bisa katakan dengan pena kejujuran

Mengapa harus bungkam dan terdiam
Sedangkan genderang perang belum dibunyikan

Katakan jika kau ingin berkata

Katakata tak selalu bersuara
Kedipan matamu dan lekuk bibirmu adalah bahasa

Goresan penamu adalah hati yang bicara
Kepalan tanganmu adalah perintah tuk memberi abaaba

Langkah kakimu adalah bahasa dari niat dalam dada
Katakan jika kau ingin berkata

Sebab kau punya seribu bahasa.

28 Oktober 2017 
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Rindu Ayah
Wiwik Suluh Trisna Handriyani

Hujan hadir menitipkan dingin
Membekukan darah luka yang menganga
Luka dari rindu yang kian menua
Pada seraut wajah lelah yang renta
Yang setia menunaikan amanah Tuhannya

Masih nyata di pelupuk mata
Garisgaris lelah menggurat di wajah
Lukisan sketsa perjalanan panjang perjuangan
Yang kau tempuh dengan keikhlasan

Pahitnya cobaan bagimu bukan racun yang harus kau telan
Hanya secangkir kopi pahit yang memberi kenikmatan
Sebab bagimu cobaan adalah perhatian
Dari Sang Pemberi kehidupan

Jejak langkahmu tinggalkan wanginya melati
Mengukir kenangan indahnya embun pagi 
Yang menemani mekar kuntumkuntumnya
Hingga wangi dan keindahanmu tetap tersimpan
Sangat rapi dalam kotak memori

Di ujung usiamu kau sisakan nafasmu
Untuk menyapaku dengan senyum lemahmu
Sebelum mutiara kata pesan terakhirmu terucap
Untuk menjaga negeri agar tetap berdiri
Dengan mengenakan pakaian harga diri

Nasehat darimu ayah
Prajurit sejati penjaga negeri
Kan kuingat hingga ku bertemu denganmu nanti.
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Kau dan Dia
Wiwik Suluh Trisna Handriyani

Percuma kau berpaling dan mengingkari
Rindumu pada dia yang selalu ada

Sedangkan kau mengenal setiap helaan nafasnya
Kau tak pernah luput dari hitungan detak jantungnya

Kau mampu mengeja sinar matanya
Kau lafaskan do’ado’a terindah untuknya

Mengapa harus dusta?

Percuma kau menepi dan sembunyi
Sedang tabir yang menutupimu bertuliskan setiap rindumu

Belukar tempatmu berkamuflase menguningkan hijau daunnya
Angin yang lalu menebarkan aromamu

Dan kau persembahkan setiap detikmu untuk mengenangnya
Mengapa harus dusta?

Kau dan dia nyata adanya
Walau wujudmu antara ada dan tiada

Rasamu tak pernah berdusta
Tak perlu kau terus bertanya

Apakah rindu bisa menipu 
Dan cinta bisa berdusta?
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Neng Rika, S.Pd.I, lahir di Bandung, 28 Desember 1982. Putri 
kedua dari pasangan Bp. Endan AR dan ibu Cucu M (Alm) adalah 
seorang guru di SMP MADANI CIHAMPELAS Kab. Bandung Barat. 
Hobi wisata kuliner dan traveling. 

Bukubuku yang pernah diterbitkannya antara lain: Berpuisi 
Bangun Budaya Literasi (2017); Cinta, Rasa dan Puisi Menu 2 (2017).
Saat ini aktif dalam Komunitas Pegiat Literasi Jawa Barat ( KPLJ)

Judul Puisi;
1. Aku
2. Rasa Tanpa Rasa
3. Gelisah
4. Berbaik Sangka
5. Harta
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Aku
Neng Rika

Aku, siapa aku?
Aku, ya kamu, kamu yang dulu begitu lugu

Kini, bukan dirimu yang aku tahu
Kamu adalah kamu yang tak tahu malu

Aku, siapa aku?
Aku, Ya kamu, kamu yang tak berguna

Kamu yang tak bisa memberi makna
Kamu yang dulu pergi entah kemana

Tak ada kabar berita
Tak ada cerita
Tak ada canda

Tak ada tawa
Aku, siapa aku?

Aku, ya kamu, kamu yang lupa diri
Tak pandai mensyukuri

Hanya bisa menyumpahi
Lupa akan jati diri
Lupa kodrat Illahi

Aku, siapa aku?
Aku, ya kamu, kamu yang banyak keinginan

Hiduplah dalam kenyataan
Lupakan semua impian

Karena Tuhan hanya akan memberikan
Yang kita butuhkan

Bukan yang kita inginkan
Cukup

Cukup sudah
Jangan ada lagi amarah

Perasaan gundah
Apalagi gelisah

Biarlah aku yang mengalah
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Agar tak ada lagi masalah
Aku hanyalah manusia biasa 
Yang berlumur dosa
Dan hanya bisa mengharap ridhoNYA
KepadaNYA hanya kepadaNYA

25022017,09.00
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Gelisah
Neng Rika

Ketika hati tak bersinergi
Tak ada semangat dalam diri

Pikiran tak karuan
Tak ada hasrat yang melenakan

Jiwa melayang
Raga seakan terbang

Energi terbuang sayang
Air mata berlinang

Wahai diri
Jauhkan gelisah

Hiraukan gundah
Hadirkan semangat membuncah

#NR_290717_19.15
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Harta
Neng Rika

Harta adalah semua yang mungkin dimiliki, disimpan dan 
dimanfaatkan
Memilikinya adalah sah menurut islam
Namun pemilikannya bukanlah tujuan
Jadikan harta sebagai wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan
Nafkahkan sesuai hukum yang di disyaratkan

Islam memerangi kekikiran dan kebakhilan
Sederhana adalah sifat yang diajarkan dalam islam
Harta yang di gunakan akan di pertanggungjawabkan
Di hari perhitungan

Keluarga adalah harta yang paling berharga
Hadirnya adalah sumber bahagia
Hidup pun lebih bermakna
Tidak ada nominal rupiah yang bisa ditukar untuk menggantikan 
kebahagiaan dan kehangatan 
Saat berkumpul bersama keluarga tercinta.

#Cililin_241017_13.30
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Rasa Tanpa Rasa
Neng Rika

Hambar, itulah rasa tanpa rasa
Hilang seketika bagai pasir yang diterjang ombak

Bergelombang 

Di mana manis?
Yang senantiasa menemaniku di indahnya gerimis

Mendulang optimis
Hilangkan pesimis

Di mana Asin?
Yang setia menggauliku dalam dinginnya angin

Tenangkan batin

Di mana pahit?
Yang hadir di gelapnya langit

Temani hati yang rumit

Di mana asam?
Yang setia temaniku di kala muram

Sempurnakan mulutku yang terbungkam
Di kemelut yang merunyam

Tak ada lagi rasa
Tanpa rasa 

Hambar menampar
Luka menduka

Dalam menerkam

#Batujajar_281017_15.10
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Berbaik Sangka
Neng Rika

Opini tanpa bukti
Hanya kira kira pribadi
Akan menyiksa diri 
Membuat sakit hati
Karena perkara yang tak pasti

Berprasangka baik
Buat hari jadi asik
Biarkan orang mengusik
Teruslah berakhlak baik

Cobalah berfikir postif
Tak perlu gerakan masif
Apalagi konsumtif
Agar hati dan pikiran kondusif
Dan hidup lebih produktif

#Bandung_021017_07.30
#keephusnudzon
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Hj. RATU BAWON INDAHWATI, S.Pd.,M.Si., lahir di Cirebon, 
17 September 1973 adalah seorang guru SDN Kaliabang Tengah III, 
Kota Bekasi. Menikah dengan Drs. H. Syamsudin Laya dan mem
punyai seorang putra bernama Mohamad Rynaldie Syam (18 tahun) 
dan seorang putri bernama Nadirah Indah Syamsiati (16 tahun). 
Pernah menjadi juara III Guru Berprestasi Tingkat Kota Bekasi tahun 
2013, Juara II Lomba BKR Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2014. 
Sejak mengikuti kegiatan workshop menulis yang dilaksanakan 
di LPMP Jawa Barat pada bulan Mei 2016 saya mulai aktif menulis 
artikel maupun puisi di www.kompasiana.com/ ratubawonindahwati. 

Buku  buku yang pernah diterbitkan yaitu : buku antologi 
artikel berjudul “GURU Menyemai Benih Literasi ( September 
2016), buku antologi puisi kplj Jawa Barat berjudul : “BERPUISI 
Membangun Budaya Literasi (Januari 2017), antologi puisi kplj Kota 
Bekasi berjudul : “Puisi  Puisi Dari Tapal Batas (Juni 2017), antologi 
puisi Cinta, Rasa, dan Puisi Menu 2 (September 2017)dan sedang 
menulis artikel yang mendeskripsikan masjid di sekitar wilayah.

Judul Puisi;
1. Amarah
2. Mentari
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3. Menggapai Asaku
4. Tangisanmu Membasahi Bumi
5. Aumanmu Mengoyak Jiwa Raga

Amarah
Ratu Bawon Indahwati

Bergejolak darah dalam dada
Membakar jiwa tak terarah

Menyulut semua nadi dalam raga
Memporak porandakan seluruh rasa

Meronta melepaskan duka
Merana jiwa sepenuh raga

Menangis tak tentu rasa
Hilangkan separuh nyawa

Kuhempaskan gelisah
Kuhembuskan rasa sesak

Kubuang pikiran tak berarah
Kutata pikiran suci benahi diri

Kutenangkan hati
Kutenangkan jiwa

Kekurangan milik diri
Kesempurnaan milikNya

Bekasi, 27102017



91

- Puisi -

Mentari
Ratu Bawon Indahwati

Ku sambut dinginnya pagi dengan kuluman senyum
Kukejar rasa di dada yang menggelora
Kujemput asaku yang semakin meninggi
Dengan kalimat “bismillahirrohmaanirrohiim”

Kurajut harapan impian tergapai
Kulantunkan kalimat doa nan suci
Menyentuh qalbu...
Menusuk jiwa...
Merajuk... menangis...

Kulihat bola matamu keluar malumalu
Seolah enggan untuk bertemu
Tetap kutunggu sampai tak berbatas waktu
Walau rasa cemas begitu menderu qalbu

Akankah kau menemuiku?
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Menggapai Asaku 
Ratu Bawon Indahwati

Asaku melayang di tengah terik sinar bola matamu yang memutih
Kurentangkan harapan untuk meraihmu

Walau terkadang ku sulit bernafas
Terasa sesak menghimpit dada

Asaku berjalan di tengah hitamnya badanmu
Kususuri satu persatu panjangnya badan hitammu tuk mengikutinya

Kuhempaskan nafasku terbang jauh
Agar kini tak terasa sesak mendera kalbu

Kutundukan mataku dari belaian sinarmu yang sendu
Kuhitung betapa panjang dan pedih kisahku

Kini kuberserah diri atas kehendakMu
Semoga angan itu menghampiriku penuh ikhlas
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Tangisanmu Membasahi Bumi
Ratu Bawon Indahwati

Awan menggumpal hitam pekat
Bak air selokan yang tercemar limbah
Menyelimuti luasnya langit
Membahana tak berarah

Kini gumpalan itu luruh
Menangis sekencang  kencangnya 
Berteriak dengan lantang
Bumi basah curahan tangisnya

Cucuran air matamu dibarengi cahaya
Suara gemuruh terdengar riuh
Seolah tak perduli kegelapan malam
Kau terus berteriak dan menangis

Tangisanmu membasahi bumi 
Curahanmu limpahan rezeqi kami
Sawah ladang subur terbasuhi
Limpahan rezeqiMu kami nikmati

RBI, 05052017
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Aumanmu Mengoyak Jiwa Raga
Ratu Bawon Indahwati

Malam itu...
Suara dentuman terdengar menggelegar 

Membelah jiwa raga terbagi dua
Mengoyak hati tercerai berai

Aumanmu mengoyak tak berperasa pada yang terlihat oleh mata

Malam itu...
Bagimu kerumunan manusia tak berarti

Kau tetap mengaum tak berhati
Seolah tak mendengar jeritan

Tak mendengar tangisan
Tak mendengar rintihan

Kau terus mengaum tak henti  henti

Malam itu...
Semua bola mata bergelimang air 

Bak sungai yang terkena hujan
Mengalir deras ke muara

Tak tertampung...
Menggenang ke berbagai arah

Malam itu...
Semua mata nanar membara
Menahan amarah dalam jiwa
Gelora hati menyeruak wajah

Tuhan... mengapa ini terjadi pada negeriku tercinta ?

#Bom Kp. Melayu#
RBI, 24052017
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Nama saya Bella Octaviani, teman teman biasa memanggil 
saya Oca. Saya lahir di Garut tanggal 08 Oktober 2002. Saya pernah 
bersekolah di SD Darul Hikam kemudian saat kelas 4, saya pindah ke 
SD Negeri Kencana Indah 1. Tidak lama di sana, saya pindah ke SD 
Negeri Moh. Toha sampai kelas 5 dan lulus di SD Negeri Griba 27. 
Kemudian saya melanjutkan studi saya di SMP Negeri 17 Bandung 
dan lulus di SMP Negeri 22 Bandung. Sekarang saya bersekolah di 
SMA Negeri 23 Bandung. 

Peluk cium
Bella octaviani
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Happy Birthday Tasha!
Oleh: Bella Octaviani

Langit senja berwarna jingga menghiasi kota Jakarta hari ini. 
Tasha terduduk manis di kursi taman, ditemani kenangan hangat 
bersama lelaki paruh baya yang selalu membawanya ke sini. Senyum 
Tasha mengembang mengingat semua kenangannya bersama lelaki 
yang sering ia panggil ayah. Bayangan lelaki paruh baya yang kini tak 
bisa ia peluk lagi kembali terlihat. Matanya menyisir pemandangan 
taman yang sama sekali tidak pernah berubah sejak ia kecil. Daun
daun kuning kering berjatuhan mewarnai jalanan taman dan berbagai 
jenis bunga memperkuat keindahan taman kota yang kini ia hiasi 
dengan kenangan indah bersama ayahnya.

Kecelakaan mobil yang terjadi satu bulan lalu, telah merenggut 
nyawa ayahnya. Kini Tasha hanya bisa memandang wajah ayahnya 
dari layar handphone, saat ia merindukannya. Mau bagaimana pun, 
semua nya sudah terjadi. Mau tidak mau, Tasha harus merelakan 
kepergian sang ayah. Hanya bundanya yang ia miliki saat ini. Tasha 
harus tetap melanjutkan hidupnya dan mimpinya. Impiannya saat ini 
adalah memberi bundanya kebahagiaan terbesar dari hasil keringat 
Tasha sendiri.

Sudah merasa cukup mengenang kebersamaannya bersama 
ayah, Tasha pulang menggunakan sepeda motornya. Sesampainya 
di rumah, Tasha tidak melihat bundanya, dan ia tidak berniat untuk 
mencarinya. Tasha langsung naik ke lantai 2 untuk mandi dan kembali 
turun saat akan makan malam. Tasha yang tengah asik berimagine 
bersama bukunya menjadi buyar saat mendengar suara gaduh di 
lantai bawah, ia langsung turun.

“Bunda mana Mbok?” Tasha melihat Mbok Ati sedang menata 
meja makan.

“Nyonya teh di kamarna, N eng. Mau Mbok panggilkan?” Mbok 
Ati menunjuk pintu kamar bundanya dengan ibu jarinya agar ter
kesan lebih sopan.
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Tasha berpikir sejenak,

“Mmm… gak usah Mbok biar aku aja yang panggil. Mbok ke 
dapur lagi aja, masih ada kerjaan yang belum beres,kan?” Tasha asal 
menebak.

“ahh… Neng Tasha mah tau saja. Ya sudah Mbok ke dapur lagi 
ya.” Mbok Ati tertawa kecil diikuti dengan Tasha yang gemas melihat 
kelakuan asisten rumah tangganya. 

Setelah Mbok Ati meninggalkan Tasha sendirian, Tasha meng
hampiri kamar bundanya dan mengetuk pintu kamar bundanya. 
Tak lama menunggu, Kirana, ibunya langsung keluar dari kamarnya 
bersama dengan senyuman manis yang semakin membuatnya terlihat 
sangat cantik.

Di selasela makan malamnya Kirana membuka pembicaraan 
memecah keheningan yang sedari tadi melengkapi makan malamnya. 

“Tasha, kamu udah punya pacar belum?” Kirana bertanya 
dengan berhatihati.

“Bunda!!” Tasha sedikit merengek pada bundanya. “ Kok nanya 
tentang itu sih Tasha ini masih 16 tahun bun” Tasha memutar bola 
matanya malas.

Kirana terkekeh melihat anak sulungnya yang kini memper
lihatkan wajah malasnya. 

“Besok kamu bukan 16 tahun lagi,kan sayang.” Kirana mengem
bangkan senyuman manisnya, mengingat besok adalah hari ulang 
tahun puteri sulungnya.

Senyuman Tasha mengembang juga tak kalah manis dari bunda
nya, mengingat besok hari ulang tahunnya wajah malasnya berubah 
menjadi berbinarbinar. Tasha tidak sabar akan ada kejutan apa dari 
bundanya dan sahabatsahabatnya. 

“Tapi, Bun, besok Sabtu ya? yahh, Salsa, Jovan sama Nabila gak 
akan ngucapin langsung dong. Sekolah kan libur.” perubahan wajah 
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Tasha terjadi begitu cepat. Kini ia mengubah wajahnya menjadi 
cemberut. 

Kirana tidak menanggapi ocehan anaknya, ia hanya tersenyum.

“Tidur gih, udah jam berapa ini. Kamu harus bangun pagi 
besok!” bundanya bersiap untuk berdiri akan menyimpan piring 
bekas ke dapur. 

“Besok kan libur kenapa Tasha harus bangun pagi huh” Tasha 
mendengus kesal pada bundanya. Bundanya mengangkat kedua bahu
nya tidak peduli kemudian pergi ke dapur untuk menyimpan piring
nya dan kembali ke kamar tanpa melirik anaknya yang menatapnya 
penuh kesal.

Tasha meninggalkan piringnya di meja makan dan langsung 
masuk ke kamarnya. Ia mengadah tasnya mencari barang persegi 
pan jang bewarna putih. Setelah mendapatkan handphhonenya. Tasha 
menghubungi Salsa.

Tuuuut… tuuut…

“hallo, Sha kenapa?” Sapa dari orang di sebrang. “lo ingetkan 
besok ulang tahun gue?” kata Tasha penuh harap.

“Aduh, Sha sorry banget gue ga bisa dateng ke rumah lo. Gue 
harus temenin nyokap besok. Happy Birthday sweety! Kadonya Senin 
ya…” Salsa mengucapkan dengan penuh sesal. 

“Ya udah deh gapapa sal. Makasih ya salam ke nyokap lo.” Tasha 
memutuskan sambungan sepihak. Ia kesal pada semuanya hari ini 
dan ia lebih memilih untuk tidur dibandingkan memikirkan semua 
hal yang membuatnya kesal.

Suara alarm berhasil membangunkan Tasha yang masih terlelap. 
Tasha membuka matanya pelan dan segera mematikan alarmnya. 
Dengan wajah yang masih kusut ia membuka pintu kamarnya dan 
me nuju ke lantai 1. Saat ia sampai di lantai 1, ia baru tersadar jika 
rumahnya sangat gelap saat ini. Perasaan takut juga penasaran terbesit 
di hatinya.
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“Bunda…? Mbok…?” Tasha terus mengulang nama orang 
orang rumahnya. Namun tidak ada jawaban apapun. Tasha kesulitan 
men cari saklar untuk menyalakan lampu, saat ia sedang merabaraba 
dinding tangannya seperti memegang tangan seseorang. Jeritan pan
jang keluar dari mulutnya dan ia menutup wajahnya dengan kedua 
tangannya.

“HAPPY BIRTHDAY TO YOU! HAPPY BIRTHDAY TO YOU! 
HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY 
TASHA!” 

Tasha menurunkan kedua tangannya dan membuka pelan mata
nya. Dilihatnya orangorang yang ia sayangi kini berada di depannya 
terutama bundanya yang memegang kue ditangannya dengan lilin 
menunjukkan angka 17. Salsa, Jovan dan Nabila ikut serta bersama 
bundanya. Temanteman Tasha memeluk Tasha bergantian dengan 
menyelipkan beberapa do’a dan ucapan di setiap pelukannya. Dan 
yang terakhir bundanya memberikan ribuan kecupan diwajah Tasha. 

“Selamat ulang tahun sayang, do’a bunda selalu menyertaimu” 
Tasha kembali dihujani kecupan oleh bundanya. 

“Tiup lilinnya, Sha” Jovan mengganggu Tasha yang tengah di
hujani kecupan oleh bundanya.

“Jangan lupa make a wish.” Nabila menambahkan.

Tasha mengalihkan pandangannya kepada lilin berbentuk 
angka 17 dengan api yang menyala di atasnya. Tasha memejamkan 
mata  nya dan menggenggam kedua tangannya.

“Tuhan, ini adalah ulang tahun pertamaku tanpa ayah. Jangan 
kau ambil lagi seorang yang aku sayangi. Cukup ayah saja. Hanya itu.” 
Tasha meniup lilinnya dan disambut dengan pelukan hangat dengan 
orangorang yang menyayanginya.
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Dra.Hj. Neni Hayati Nufus,MPd, Lahir di Pandeglang, 2 Mei 
1962 bersuami Djoko Utomo memiliki buah hati 3 orang putri 
Tastaftyani Kurnia Nufutomo M.ST, Rizka Adityaningsih Nufutomo, 
S.IP, dan Cesaria Drazaty Nufutomo, S.S. Tugas di Dinas Pendidikan 
Kota Bekasi sebagai Pengawas Sekolah Pengalaman menulis puisi 
yang sudah di bukukan dalam judul Antologi Puisi mebangun Budaya 
Literasi, Buku cerita anak Petualangan Anant terbit tahun 2017. 
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Rumah Seorang Janda
Oleh : Neni Hayati Nufus

Aku melihat rumah yang hancur lebur, kotor, dan penuh 
dengan sangkutan sampahsampah di atas reng rumah. Gentengnya 
habis terbawa hanyut, entah melayang ke mana arahnya, mengikuti 
air bah yang membawanya. Rumah ini tidak beratap lagi dan tidak 
layak untuk di huni akibat air bah yang menimpa bulan lalu. Aku 
pun tahu dari berita yang kulihat di media elektronik yang selalu 
gencar memberitakan bencana air bah. Aku baru sempat berkunjung 
ke kota ini untuk melihat tempat terjadinya bencana bulan lalu. Sisa 
puing puing rumah itu masih terlihat berserakan, di mana mana 
kayu lapuk, kain bahkan bekas kasur lepet menyangkut di tiang pintu 
depan rumah. Belum sempat di bersihkan, baik oleh pihak kebersihan 
maupun oleh masyarakat. 

Terenyuh hatiku melihat rumah tersebut, bagaimana nasib 
peng huninya? Apakah selamat atau tidak? Kemanakah mereka dan 
bagaiman harta bendanya, mungkin habis terhanyut air bah. Ingin 
rasanya aku membantunya, karena kebahagiaanku adalah jika aku 
bisa membahagiakan orang lain. Memang aku datang ke sini dengan 
niat ingin membantu orang yang kena bencana. Kutemukan rumah 
ini berada di tengah kebun, di belakang rumah. Terdapat kali yang 
penuh dengan lumpur warna coklat, yang membalut pohon pisang 
yang roboh. Aku bertanya kepada orang yang lewat, ke mana 
penghuni rumah ini. Siapa yang punya rumah ini? 

Pertanyaanku terjawab bahwa penghuni rumah ini adalah ibu 
Cicih, seorang janda dan satu anak kecil yang kini pergi entah ke
mana. Rasa kepenasaranku pada pemilik rumah ini semakin kuat. 
Maka kukejar orang yang lewat tadi, namanya Pak Aceng. Aku dapat 
petunjuk darinya agar aku datang ke rumah warna merah di pinggir 
Jalan Pembangunan. Maka aku pun datang ke alamat yang diberikan 
oleh Pak Aceng, dan langsung mengunjungi rumah tersebut. Setiba
nya saya di rumah warna merah, kutemui seorang kakek yang mem
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bukakan pintu untukku. Aku pun dipersilakan duduk.

Aku bertanya kepada seorang kakek yang bernama Kakek 
Ahmad. Aku bertanya tentang Bu Cicih dan anak lakilakinya. Kakek 
itu air mukanya sangat sedih dan menunduk.

“Kakek kenapa terlihat sedih?” tanyaku. 

Kakek itu tidak menjawab malah tambah menunduk dan akhir 
nya kakek berbicara bahwa Cicih adalah anaknya dan cucunya ber
nama Amir. Mereka pergi, bilangya mau ke Kota mau cari suami dan 
cari kerja. Selama ini cicih hanya mengandalkan hasil kebunnya dan 
mengambil buruh tani dari memetik sayuran dari juragan sayuran 
tuan samsul. Kakek sudah melarangnya tapi cicih tetap pergi dengan 
anaknya karena kakek di sini tidak bisa merawat cucu kakek.

 “Kakek tahu alamat Bu Cicih yang di Kota?” tanyaku. 

Akhirnya Kakek mengeluarkan secuil kertas warna putih yang 
sudah kekuningkuningan rupanya dalam kertas tersebut tertulis 
se buah alamat yang disodorkan kepadaku. Kubaca dan kuteliti. Ini 
alamat tidak asing. Kecamatan yang di tulis di kertas itu satu kota 
dengan tempat tinggalku.

“Kakek boleh tidak, pinjam alamat ini,… mau saya cari.” pinta
ku. 

“Silahkan. “ kakek memberikan kertasnya padaku.

“Ini alamat siapa Kek?” 

“Ini alamat BOS suami Cicih.” 

 “Cicih anak kakek satusatunya perempuan dari tiga anak 
kakek…menantu kakek sudah tiga tahun ini tidak pulang sejak Cicih 
melahirkan Amir. Terakhir pulang saat cukur rambut tujuh hari 
Amir, dari situ tidak pernah pulang lagi walaupun hari lebaran. Sudah 
berapa tahun menantu kakek tidak pulang. “ kakek bercerita sambil 
menerawang.
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“Umur Amir sudah lima tahun, berarti sudah lima tahun tidak 
pulang.” Sambungnya.

 “Tidak dicari menantu kakek itu ?“ tanyaku.

 “Sudah dicari, tapi di alamat ini, mereka tidak ada yang tahu. “

“Kakek masih punya alamat yang lain?“ 

“Tidak hanya satu ini alamat yang kakek punya.” 

 “Menantu kakek itu kerja di mana ?“ 

“Waktu itu bilangnya sih supir.“ 

“Lalu Bu Cicih juga ke Kota, mau ke alamat ini? Sama siapa Bu 
Cicih ke Kota? “ tanyaku. “

“Cicih ikut bersama temannya yang kerja di kota. “ 

“Kakek punya foto mereka ? tanyaku penuh penasaran.

 Kakek masuk ke dalam lama sekali. Rupanya kakek mencari foto 
yang aku minta. Sudah sepuluh menit kakek belum juga ke luar, aku 
tengak tengok melihat ke arah dalam sepi. Akhirnya aku mengintip 
karena sepi.. Kemana Kakek, aku tidak tahu. Lama sekali menunggu 
dia ke luar. Aku agak khawatir takut ada apa apa. Akhinya, kupanggil
panggil Kakek. Tidak ada jawaban. Kuberanikan diri masuk sambil 
memanggilmanggil Kakek. Hatiku dag dig dug takut ada apa apa. 

  Ruangan ini sangat gelap, dengan sedikit rasa takut dan 
hawatir, aku langkahkan kakiku ke arah dapur. Aku memanggil lagi 
Kakek. Aku lihat, ternyata kakek sedang menyalakan api di tungku.

”Kakek sedang apa ?” tanyaku.

“Ini kakek mau memasak air buat bikin the, pasti adek sangat 
haus.. “ 

“ya Allah kakek kenapa repotrepot sampai bikin teh segala.., 
saya pikir kakek lagi nyari foto anak mantu kakek, eh malah lagi 
masak air… sini Kek saya bantu.” Pintaku.
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“ jangan nanti kotor!” larang kakek.

“Kakek tingal dengan siapa ? tanyaku. 

“Kakek tinggal sendirian. Nenek baru meninggalkan kakek satu 
tahun yang lalu, kadang Cicih datang untuk mencucikan baju kakek 
karena cicih jauh rumahnya. Pagipagi harus sudah ke kebun untuk 
menanam, sorenya metikmetik. 

Akhirnya kubawa teh dalam teko kecil dan empat gelas ke 
depan. Satu untuk kakek, untuk suamiku, untuk supir, dan satu untuk 
aku. Kakek masuk kamar lalu ke luar sambil membawa sebuah foto, 
lalu disodorkan padaku. Begitu ku lihat foto yang diberikan kakek 
Ahmad, aku merasa, sepertinya aku kenal dengn orang ini. 

“Kakek apakah menantu kakek ini namanya Muklis? 

“Iya..Adek kenal sama menantu saya ini ?” tanya kakek.” aku 
tidak menjawab. 

“ib,u Cicih ini sudah dicerai belum sama muklis?” tanyaku. 

“Dia datang terakhir sambil menceraikan cicih, tapi sampai 
sekarang tidak ada surat cerainya.” Terang Kakek.

Suamiku menjelaskan bahwa dulu Muklis pernah jadi supir 
kami, sekitar lima tahun yang lalu. Dia pamit mau pulang kampung 
tapi dia tidak balik lagi ke rumah. Sebenarnya, aku tahu Muklis sudah 
punya istri dan aku tahu istrinya,tapi istrinya bukan Bu Cicih yang ada 
di foto ini. Kerja di rumahku juga tidak lama, hanya 6 bulan saja. Ya 
Allah jadi selama ini Muklis membohongi istrinya yang di kampung. 
Kasihan Bu Cicih, seorang janda pemetik tomat dan pemetik cabe, 
sudah menjadi korbannya. 
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Nurmani, S.Pd. SD lahir di Jakarta  tanggal 17 september 
1971. Anak ke 3 dari pasangan alm. Bapak H. Ramli Basir dan Ibu 
Hj. Maimunah. Lulus S1 PGSD tahun 2012 di Universitas Terbuka. 
Mem punyai hobi membaca sejak SD namun baru aktif menulis sejak 
tahun 2016. Kumpulan karya puisinya sudah dibukukan bersama 
anggota KPLJawa Barat. Walaupun karyanya yang diterbitkan masih 
bersifat “keroyokan”, beliau tetap semangat untuk terus belajar dan 
terus belajar. Buku buku yang sudah terbit adalah : Berpuisi Bangun 
Budaya Literasi (2017), Puisi puisi dari Tapal Batas (2017) dan Cinta, 
Rasa dan Puisi (2017). Kali ini Nurmani belajar membuat cerpen. Ide 
berasal dari kegiatan beliau sehari hari sebagai guru di SDN Kaliabang 
Tengah, Bekasi Utara.
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Kelasku Inspirasiku
Oleh : Nurmani, S.Pd. SD

Hari ini adalah pelajaran IPA, materi tentang tumBuhan hijau. 
Saat pembelajaran inti, siswa kuberi tugas untuk mengamati tanaman 
yang ada di lingkungan sekolah. Tepatnya adalah mengamati tana
man yang dimanfaatkan oleh manusia. Aku hanya menyuruh satu 
orang perwakilan dari kelompok belajar untuk mengamati. Agar 
tidak repot, aku menyuruh para ketua kelompok untuk mengamati. 
Di kelas 5 tahun ini ada 50 siswa. Aku bagi 10 kelompok. Jadi ada 
10 orang para ketua yang mengamati tanaman di sekitar sekolah. 
Se belum anakanak ke halaman sekolah, saya memberikan sedikit 
pengarahan agar tugas yang saya berikan lebih jelas dan dipahami 
siswa. Para ketua kelompok umumnya adalah siswasiswa pilihan 
yang memiliki kemampuan lebih dari temanteman kelompoknya. 
Biasa nya mereka yang dipilih menjadi ketua kelompok adalah mereka 
yang memiliki jiwa pemimpin dan rangking di kelas.

Satu persatu para ketua kelompok turun dengan tertib.Kelas 
kami berada di lantai 2. Diapit oleh kelas 6A dan 6B. Para anggota 
kelompok belajar aku tugaskan untuk meringkas materi sambil me
nunggu ketua kelompok mereka melakukan pengamatan. Setelah itu 
aku turun untuk mengamati keseriusan para ketua kelompok dalam 
mengamati tanamtanaman yang bermanfaat di halaman depan dan 
samping sekolah. Sekalikali aku berdialog dengan beberapa dari 
mereka. Ada yang saya abadikan ketika mereka mengamati tanaman. 
Aku juga mengamati karakter melalui penilaian proses. Karakter yang 
aku pilih adalah rasa ingin tahu, disiplin, dan kerjasama.

“ Ibu, ini tanaman apa?” tanya Indah sambil memegang pohon 
belimbing wuluh yang tingginya baru mencapai 1 meter. Saat ini 
buah nya belum muncul karena masih kecil. Mungkin Indah belum 
pernah melihat tanaman terseBut, sehingga ia bertanya padaku.

Aku tidak langsung menjawab, tapi aku kembali bertanya: 
“Buah ini rasanya asam dan bentuknya lonjong sebesar ibu jari. Suka 
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di pakai untuk masak ikan atau kadang dibuat manisan.” kataku sambil 
memancing pengetahuan indah.

“Oh, iya IBu, namanya belimbing,...belimbing apa ya, Bu?”

“ Belimbing wuluh.” kataku sambil tersenyum. 

Aku berkeliling ke halaman depan sekolah. Walaupun sekolah 
kami tidak memiliki halaman yang luas, tapi saat ini sekolahku sudah 
bagus penghijauannya. Apalagi sumbangan dari para siswa tahun lalu 
adalah tanaman obatobatan. Biasa dikenal dengan apotek hidup. 
Alhamdu lillah, sangat bermanfaat, warisan mereka sebelum lulus. 
Ada tanaman sirih, sereh, kunyit, lengkuas dan lain lain. Tanaman 
ini hanya ada dalam potpot plastik. Tapi ada beberapa yang sudah 
di pindahkan ke pot yang lebih besar. Saat aku mengamati para siswa 
aku dikagetkan dengan suara salah satu siswaku.

“Ibuuuu.” suara itu terasa nyaring di telingaku, suara Bela. Anak 
ini memang cantik, centil, tidak bisa diam dan selalu protes. Aku me
makluminya. Aku pikir Bela adalah anak cerdas, yang memiliki gaya 
belajar kinestetik. Tidak bisa diam, dan paling suka jalanjalan di 
dalam kelas.

Bu, aku lihat ada pohon pandan.” ia memetik sedikit daun 
“wangi”. Aku bertanya kepadanya, “Apa manfaat daun pandan? 

“Buat memasak BuBur kacang hijau Bu, biar sedap dan harum”. 

“Betul...100 Buat Bela”. Kataku sambil mencubit pipinya yang 
putih. Bela tersenyum senyum riang mendengar pujianku.

10 anak antusias sekali mengamati pohon pohon yang ada di 
lingkungan sekolah, sekalikali mereka saling memberikan info bagi 
teman mereka yang belum tahu. Kali ini perhatianku kepada Fariz 
noval. Dia adalah siswa pindahan kelas 5B. seharusnya dia masuk siang 
duduk bersama teman teman sekelasnya. Anak ini pintar, sayangnya 
ketika bergaBung dengan anak kelas 5A, peringkatnya tidak ke 1 lagi 
tapi peringkat 5. Sayang sekali, waktu diBkelas sebelumnya selalu 
mendapat peringkat 1.
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Dia begitu serius mengamati daun sirih dan di sebelahya ada 
daun yang berbentuk seperti mangkuk. 

“Fariz, kamu tahu tidak yang kamu pegang pohon apa”? kataku. 

“Tidak tahu Bu, kok bentuknya seperti mangkuk ya Bu”. Jawab 
fariz.

“Nama tanaman ini seperti bentuknya” kataku sedikit 
“memancing”

“Kalau begitu namanya daun mangkukan Bu.” kata Fariz.

“ Ya, kamu benar Fariz”, kataku sambil mengacungkan iBu jari 
kepadanya. 

Daun mangkokan bisa dimakan tapi harus dimasak terlebih 
dahulu. IBuiBu yang suka makan daun ini dijadikan lalapan. Di
makan bersama sambal. iBu punya tanaman ini di rumah iBu. IBu 
dapat dari orang tua iBu. Cara menanamnya juga mudah. Hanya me
nan capkan batang pohon ke dalam media tanam. Disiram setiap pagi 
dan jangan kena sinar matahari dulu. Sekitar seminggu, tanaman ini 
akan memiliki akar.”katakubmenerangkan daun mangkokan 

“Manfaatnya untuk apa ya Bu?” Fariz bertanya dengan serius. 
Terlihat siswa yang satu ini rasa tahunya lebih tinggi dibandingkan 
teman teman yang lain. 

“Apa ya, nanti dikelas ibu kasih tahu, agar temanteman yang 
lain juga mendengarkan.” jawabku.

15 menit sudah berlalu. Anakanak aku suruh kembali ke 
kelas. Mereka akan melaporkan hasil pengamatan mereka kepada 
para anggota kelompoknya.Kelas sedikit gaduh, aku memakluminya. 
Sebab anggota kelompok hanya mendapat cerita dari ketua. 

Saatnya laporan tiap kelompok. Laporan dimulai dari kelompok 
1. Mengamati 16 jenis tanaman yang memiliki khasiat dan manfaat 
bagi manusia. Selanjutnya kelompok 2, 3 hingga kelompok 10. Semua 
rata rata mendapatkan data sekitar 15 hingga 17 tanaman yang bisa 
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dimanfaatkan. 

Sementara beberapa ketua melaporkan hasil pengamatan 
mereka, aku mencari info di geogle manfaat daun mangkukan. 
Berun tung paketan aku masih bisa untuk mencari info. Hasil pen
carian tersebut aku bacakan untuk anakanak, setelah para ketua 
mengomunikasi kan hasil pengamatannya, ternyata ada beberapa 
man faat daun mangkukan, yaitu melancarkan buang air besar karena 
daunnya memiliki serat yang tinggi, mencegah anemia karena daun
nya mengandung zat besi, mengurangi kerontokan rambut, mencegah 
penuaan dini dan lain lain.

Aku berpikir, pantas ibuku selalu makan lalaban daun mang
kokan, sedangkan aku selama ini belum pernah memasak daun 
mang kokan yang sengaja kutanam di rumahku. Aku menanam 
dengan cara sangat mudah. Sekarang tumbuh sub ur di halaman 
depan. Alhamdulillah berkat dari pembelajaranku hari ini dengan 
anak anak kelas 5, aku baru mengetahui begitu banyak manfaat daun 
ter sebut. Suatu saat aku akan masak daun mangkukan yang aku 
tanam karena khasiatnya begitu banyak. Terimakasih anakanakku, 
karena pertanyaanmu aku mendapat ilmu
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Nama saya Shinta Yulia Fardini biasa dipanggil Aca lahir di 
Garut, 23 july 1998, saya sulung dari dua bersaudara, besar di Bandung 
dan pernah bersekolah di SD Almasoem,SMPN 3 Rancaekek lalu 
pin dah ke SMPN 38 Bandung, dilanjut di SMAN 23 Bandung dan 
sekarang saya kuliah di universitas widyatama jurusan akuntansi S1. 
Kalian bisa menemuiku di 
Twitter : @shintaaaworld
Instagram : @acaa.yf
Email : fshintayulia5@gmail.com 
          
 Kiss hug,

  

    



113

- Cerpen -

Dibalik layar merah muda
Oleh : Shinta Yulia Fardini

Laina Salsa seorang aktris berumur sekitar 20 tahun, dengan 
dandanan serba mewah dan barang yang serba bermerek menyusuri 
lorong gedung pembagian award tahun 2017, ia memasuki kategori 
sebagai aktris pendatang baru paling top 2017 sayangnya untuk kali 
ini ia tidak mendapatkan awardnya, mungkin karena sudut pandang 
masyarakat yang buruk kepada Laina, karena ia terjerat kasus 
narkoba dengan pacar barunya yaitu Jerremy, seorang actor kondang 
di Indonesia. kasus narkoba ini sulit dijelaskan oleh Laina kepada 
para awak media, pasalnya Laina tidak mengetahui apapun dalam 
kasus ini, pada saat dihampiri oleh para awak media Laina mengaku 
pada saat kejadian tersebut Laina sedang mabuk berat dengan teman 
– teman satu manajemen di apartemen Laisa.

Delapan Bulan Kemudian

Jl.Raflesia No.716 Bandung, di situ Laina tinggal bersama kedua 
orang tuanya dan satu pembantu rumah tangga, Laina kembali ke 
Bandung setelah Laina memutuskan untuk keluar dari Manajemen 
yang menyeretnya ke dalam masalah yang sangat besar.

“Mbok ? Mbok ? “ teriak Laina sambil melepaskan tasnya dan 
membuka tali sepatunya. “ Kok gaada orang sih “

“Eh, Neng Laina sudah pulang, Neng ? “ sapa Mbok Imas 
dengan nada khas sunda “ saya buatkan makan ya Neng ? “

Laina melihat ke sekelilingnya, Laina merasakan rumahnya 
agak berbeda mungkin suasananya terasa lebih sepi 

“boleh mbok, Ayah sama Ibu mana ya mbok “ Tanya Laisa 

“Oh ibu sama bapa,… anu Neng, katanya harus ke Surabaya 
Neng. “ mbok Imas pergi meninggalkan Laina dan Laina pun masuk 
ke dalam kamarnya.
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Laina menyalakan air conditioner, ia melihat langit – langit 
kamarnya sunyi, sepi seketika ia melihat foto disebelah lemarinya, ia 
ingat bahwa Ravel teman semasa kecilnya berulang tahun, Ravel selalu 
menemani Laisa kemanapun Laisa ingin pergi karena jarak rumah 
mereka hanya terhalangi oleh beberapa rumah, Laisa mengambil tas 
dan mengganti bajunya menjadi lebih simple ditambah riasan pada 
pipi dan gincu di bibirnya. ia lari ke halaman rumah dan membuka 
pagar ia melihat mobil Ravel terparkir di dekat pagar rumahnya ia 
yakin Ravel sedang ada dirumah.

“Permisi, permisi ….“ Laina berteriak halus 

“Eh Laina, aduuuuh, tante kangen… apa kabar sayang? “ sapa 
ibu Ravel sambil mencium pipi kanan dan kiri Laina.

“ ayo masuk, Ravel kangen kamu deh kayanya, secara artis ibu 
kota gitu loooh haha “ Laina dan Ibu tertawa 

Laina melihat fotonya masih terletak di sudut meja ruang tamu, 
pertanda bahwa keluarga Ravel masih mengingatnya hingga kini, 
Laina tersenyum kecil, ia seketika teringat masa kecilnya dulu, duduk 
lah ia di sofa biru sambil berbincang sedikit dengan ayah Ravel, tidak 
lama kemudian Ravel datang dengan memakai baju tidur, baju jersey 
dan celana pendek yang Ravel pakai ingin membuat Laina tertawa 
terbahak – bahak.

“ Ngapain sih ah ganggu hari gue aja deh lo! “ gerutu Ravel

Tanpa basa – basi Laina langsung mengucapkan selamat ulang 
tahun kepada Ravel.

“ Happy birthday yaa, mau gue traktir ga ? dulu kan lo yang 
suka beliin gue es krim sama kue di toko kelontong mak cik, mau yaa 
pleaseeeeeee.”

Ravel menggaruk kepalanya sambil memutarkan matanya “ ga 
!! ntar gue dibantai sama cowo lo siapa sih tuh namanya lupa gue, 
Memy kan ya “
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“Jeremmy kali ah, udah sih ah gausah mikirin dia, dia juga 
kayanya gak pernah mikirin gue, cepetan ah lumayan di toko es krim 
sebelah lagi ada discount, kan sekarang hari kasih sayang haha. “ 

“Dih apaan si gak lucu, ya udah tunggu di depan… 5 menit gue 
turun ke bawah “

Sekitar 5 menit Laina menunggu Ravel, berangkatlah mereka ke 
toko es krim yang ada di dekat rumah mereka, sepanjang perjalanan 
mereka membicarakan tentang masa kecilnya dulu, mulai dari makan 
jajanan SD jaman dulu hingga karier yang sekarang mereka tekuni 
masing – masing. saat tiba di tempat makan, Laina melihat seorang 
laki – laki berawak seperti Jeremmy, namun Laina tetap berpikiran 
positive ia melanjutkan pesannanya,matanya tertuju pada pria itu, 
benar saja firasat tidak bisa dibohongi Laina melihat Jeremmy sedang 
bermesraan dengan wanita lain.

Laina menarik jaket bomber milik Ravel.

“ Vel, udah yuk keluar gak jadi aja jangan di sini, gue gak enak 
badan nih jadinya, gimana kalo kita food delivery aja…. “

“Ah apaan si, kebiasaan dari dulu, ga ! gue jalan ke sini ngabisin 
10 menit, waktu itu berharga bagi gue “ timbal Ravel. “ udah lo stay 
disini gue tau lo kenapa ! “

Tanpa basa – basi Ravel menghajar Jeremmy, seketika Laina 
menghampiri Ravel, “ vel, udah vel, gue udah bilang kita keluar aja, 
gue tau lo pasti gini “

“ Sini lo, pecundang !! bisanya nyakitin hati cewe aja lo,ciut !! “ 
teriak Ravel kepada Jeremmy, sedangkan Jerremy hanya bisa diam dan 
menatap mata Laina sangat dalam, begitu pula dengan perempuan 
yang sedang duduk dengan Jeremmy ia menatap mereka satu persatu 
menandakan ia tidak mengerti apa yang sedang tejadi saat ini. Laina 
menarik keluar jaket Ravel dan mereka pulang. Di perjalanan, Laina 
menangis tersedu ia merasa kecewa firasatnya saat ini benar, karena 
Jeremmy bertingkah acuh akhir – akhir ini, Ravel kebingungan 
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ia tidak tahu apa yang harus ia berbuat. Sesampai di rumah, Ravel 
memeluk Laina dengan erat, terlihat bahwa Ravel sangat menyayangi 
Laina pada saat itu, hingga Ravel membuka perckapan di antara 
mereka.

“ Na, gue tau ini pasti sakit, inget ga dulu pernah gue bilang 
sebelum lo terkenal ? lo harus bisa menilai laki – laki dari beberapa 
sisi, masih inget quotes yang pernah kita baca barengan ?” tanya Ravel, 
dan Laina hanya menganggukan kepala yang berarti iya 

“ yang dipegang oleh laki-laki adalah janjinya, ketika ia ingkar ia 
melukai 2 hal besar yaitu perempuan dan harga dirinya. “ “Itukan ?” 
tanya Laina, tanpa kata Ravel memeluk Laina seraya berkata, “ Aku 
mencintaimu sejak dulu “. 

Laina menjawab, “Me too. “
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Terima Kasih Bi Minah 
Oleh : Wiwik Roviyantini

“Nindya…tolong nanti kalau kamu sudah selesai makan, cuci 
piringmu sekalian,ya…” 

Mama baru saja selesai mencuci piring dan membersihkan 
dapur karena untuk dua hari ini, Bi Minah tidak Bisa datang karena 
anaknya sakit. 

“Jadi kamu harus bisa membantu mama membersihkan rumah 
ya,Nin…!”mama mengingatkan Nindya yang sedang sarapan pagi. 

“Yaa, mama…kenapa harus dicuci nanti bisa terlambat ke sekolah 
!” sambil cemberut dan menghabiskan makanannya, Nindya menolak 
perintah mamanya. Tidak lama kemudian sambil mengeluarkan 
sepedanya, Nindya berpamitan dan berangkat ke sekolah. Mama 
yang mendengar teriakan anaknya hanya menggelenggelengkan 
kepalanya, lalu mendekati ranjang bayi dan menggendongnya.

Bi Minah adalah asisten keluarga di rumah Nindya. Bi Minah 
sudah cukup lama bekerja di rumah itu. Memang sudah beberapa hari 
ini Bi minah ijin tidak bekerja karena anaknya harus di rawat di rumah 
sakit. Otomatis semua pekerjaan rumah jadi terbengkalai, biarpun 
sudah kelas 5 SD tapi Nindya belum bisa membantu membersihkan 
rumah karena memang selama ini semua yang menyangkut pekerjaan 
rumah tangga yang melakukan hanya Bi minah. 

Sambil terenggahenggah, Nindya turun dari sepedanya dan 
membuka pintu,sesampainya di dalam rumah, Nindya tertegun 
sejenak, dia melihat dalam rumah yang biasanya rapi dan bersih tapi 
hari ini terlihat kotor. Piring sarapan yang ia gunakan tadi pagi pun 
masih tergeletak di atas meja. Nindya langsung mencari mamanya. 
“Tapi mama tidak ada di dapur, mungkin mama ada di kamar 
bersama Nandito. “ guman Nindya sambil berjalan ke arah kamar 
mamanya.Tapi ternyata mama tidak ada di kamarnya, Nindya hanya 
menemukan selembar kertas berisi pesan dari mamanya …
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”Kakak…mama ke rumah sakit bawa adikmu untuk berobat … 
kalau mau makan tadi, mama sudah masak opor ayam kesukaanmu 
tapi masih ada di dalam panci di,atas kompor..oya mama minta tolong 
nanti kalau kamu selesai makan, tolong cuci piringmu sekalian ya…
terimakasih ya Kakak.”, karena lapar Nindya langsung berlari kea rah 
dapur untuk mengambil nasi dan opor ayam kesukaannya. 

Tidak lama kemudian makanan Nindya habis. Dengan malas 
Nindya beranjak dari kursinya dan berjalan ke arah tempat cuci 
piring …di depan tempat cuci piring ia terdiam sejenak ia me
rasa ragu apakah ia bisa mencuci piringpiring kotor ini……
tapi wajahnya berubah cerah kembali sambil membaca Bismiilah 
Nindya mulai mencuci piring. Ternyata Nindya pernah sekali waktu 
melihat Bi minah sedang mencuci piring kalau tidak salah setelah 
mama papanya mengadakan syukuran qeqah adik kecilnya, saat itu 
Bi minah mencuci piring dan barang lainya yang lumayan banyak, 
dan tanpa sengaja Nindya memperhatikan cara Bi minah mencuci. 
Tidak lama kemudian piringpiring sudah tertata rapi dan bersih di 
tempatnya. Nindya merasa puas dengan hasil kerjanya. Dalam hati 
ia sangat berterima kasih kepada Bi minah yang secara tidak sengaja 
sudah mengajarkan dirinya untuk peduli dengan kebersihan dan 
disiplin diri. 

By : Bu Wiek
Bekasi, 22 Oktober 2017
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Oleh: 
Aan Dahliani

TK PGRI Cimahi

“Pemberian rangsangan pendidikan 
dengan cara yang tepat melalui bermain, 

dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak”

Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentangan usia 0 
sampai 6 tahun pada usia ini seluruh aspek perkembangan kecerdasan 
IQ, EQ, SQ, tumbuh dan berkembang secara luar biasa, hal ini dapat 
terjadi jika dilakukan upaya pengembangan melalui pendidikan, para 
ahli berpendapat bahwa perkembangan kecerdasan anak berkembang 
sangat cepat pada tahuntahun awal kehidupan anak, anak pada masa 
usia ini disebut “Golden Age”, atau masa emas perkembangan. 

Pada usia 5 tahun kapasitas kecerdasan anak sudah mencapai 
50%. Usia 8 tahun mencapai 80%, dan mencapai titik kulmunisi 100% 
pada usia 18 tahun, pada masa ini terjadi pematangan fungsifungsi 
fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh 
lingkungan di taman kanakkanak yang merupakan pendidikan bagi 
anak usia dini sebagai upaya pembinan yang di tujukan kepada anak 
sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang di lakukan melalui 

Mengembangkan Multiple Intelligence
Anak Usia Dini melalui

Pendekatan Bermain dengan Media Bahan Sisa
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pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 
memasuki pendidikan lebih lanjut.

Kecerdasan tidak dapat berkembang tanpa kerja keras guru yang 
memegang peranan cukup penting dalam proses belajar me ngajar, 
guru adalah perencana, pelaksana, dan pendorong untuk mengem
bangkan potensi yang ada pada diri setiap peserta didik, dengan 
menggunakan berbagai metode / model pembelajaran agar potensi 
tersebut berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya. 
Dalam Undangundang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional padal 39 ayat (2) menyebutkan pendidikan peraga profesi
onal yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pem
belajaran, menilai hasil pembelajaran.

Pendekatan bermain merupakan salah satu prinsip pembe
lajaran di Taman kanakanak. Upaya guru dalam melakukan aktivitas 
pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi kecer
dasan jamak tersebut dapat di lakukan dengan membuat suatu pro
gram layanan bimbingan penerapan layanan yang tepat pada anak 
usia dini akan sangat berpengaruh terhadap aktifitas anak. 

Kondisi ini dipandang wajar karena anak pada usia dini sedang 
berada pada masa yang ideal untuk mempelajari sikap ketrampilan 
dan kecerdasan tertentu. Sangat memungkinkan bahwa anakanak 
SD yang memiliki latar belakang pendidikan di Taman kanakkanak 
memiliki tingkat kemampuan berprestasi lebih tinggi di bandingkan 
dengan anak yang tidak menyenyam pendidikan pra sekolah atau 
taman kanak kanak. Kemampuan multiple intelligence atau kecerdasan 
majemuk yang di gagas Howard Gardner pada anak usia dini ini dapat 
di kembangkan Melalui pendekatan permainan dengan bahan sisa 
hal ini di lakukan karena bahan bahan sisa atau bahan bekas mudah 
di dapat dan ada di sekitar anak 

Rancangan pembelajaran Belajar melalui bermain Anak di 
bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian rangsa
ngan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain, dapat 
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memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak. Tali rafia, botol 
kemasan air minum, gelas plastik dan bola adalah bahan bahan yang 
banyakdan mudah di temukan di tong sampah mungkin ada beberapa 
sekolah yang menerapkan membawa botol minum yang dapat di isi 
ulang sehingga tidak akan memenuhi tong sampah, dengan ini anak 
akan memulai pembelajaran yang bermakna.

  

Pembelajaran dengan menggunakan bahanbahan sederhana untuk 
mengembangkan Multiple Intelligence siswa. (Foto : Google).

Bahanbahan:
Dus air mineral bekas gelas, gelas plastik, dan tali rapia.

Dari permainan yang menggunakan dus air mineral bekas, 
gelas plastik, dan tali rapia tersebut dapat dikembangkan kecerdasan 
majemuk (multiple intelligence) sebagai berikut:

1. Kecerdasan linguistik anak dapat menyebutkan warna, ben
tuk panjang pendek tebal dan tipis serat untuk menambah per
bendaharaan anak, anak dapat menyebutkan logo.

2. Kecerdasan logis matematik, tali dapat di bentuk huruf, angka 
dan bentuk geometri.

3. Kecerdasan intrapersonal anak tidak akan suka bermain 
sendiri. 
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 Carilah teman tali dapat di gabungkan masing masing anak 
memegang ujung tali simpanlah bola di atasnya, biarkan bola 
itu mengelinding turun naik sesuai kehendak anak secara 
bergantian.

4. Kecerdasan Spasial 
 tali dan botol akan di letakan di atas buku/ lantai kemudian di 

jiplak anak akan asik menggambaranak bekerja sama dengan 
teman temannya untuk memindahkan sebuah bola di atas 
botol kedalam gelas kosong mereka kerja sanya hati hati

5. Kecerdasan Musikal
 Dengan Botol botol itu akan di pukul pukul kelantai, keatas 

meja bahkan badan sendiri anak akan membedakan suara 
botol besar dan suara botol kecil. 

6. Kecerdasan Kinestetik 
 anak akan bergerak sesuai dengan keinginannya gerakan yang 

di lakukannya sangat cepat bola yang tergeletak akan di tendang 
di lempar di tangkap bahkan di kejar.

7. Kecerdasan Naturalis
 Tali, kardus bola,botol dan gelas akan di buat sebuah bentuk 

baru/ mainan baru rumah kucing, perahu pesawat, dll 
8. Kecerdasan Spiritual
 Anak anak di anjurkan untuk memanfaatkan bahan bahan sisa 

tidak menghambur hamburkan karena allah tidak menyukai 
orang yang berlebihan. 

Proses pembentukan kecedasan majemuk dalam praktek pem
belajaran dapat dilihat pada gambargambar di bawah ini:
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Pendekatan pembelajaran sambil bermain dan bermain seraya 
belajar adalah pendekatan yang mengharapkan bahwa ilmu atau 
pengetahuan bukanlah di transferkan oleh guru tapi di bangun dari 
dalam diri peserta didik melalui komunikasi dan saling berbagai 
antara peserta didik dan guru. Sebagaimana penekanan dari Piaget 
bahwa anakanak harusnya secara aktif terlibat dalam apa yang di
pelajari dan seharusnya disesuaikan dengan tingkat perkembangan 
anak (Nelnemey & Melnemey) 1998).

Dengan pendekatan belajar sambil bermain anak tidak akan 
merasa di gurui atau di paksa harus bisa melainkan anak akan 
menikmati bahwa belajar itu adalah proses yang menyenangkan. Dari 
tidak bisa menjadi terbiasa. Melalui bermain dengan bahan bahan sisa 
anak –anak tidak hanya akan betah dan senang di sekolah melainkan 
ia juga akan lebih kreatif. 
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Lilis Endang Sunarsih, dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal 
24 Agustus 1963. Bekerja sebagai seorang guru SMAN 4 Cimahi, dan 
Tim Penjamin Mutu Sekolah. Selain itu pernah menulis beberapa 
Penelitian Tindakan Kelas, satu Jurnal, dan satu buku ‘Pengolahan 
Limbah’.

Pendidikan terakhir S2 jurusan PLS di STKIP Sili wangi 
Bandung. Pernah menjadi juara 1 Guru Berpres tasi tingkat kota 
Cimahi pada tahun 2015.
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Oleh : Lilis Endang Sunarsih
SMAN 4 Cimahi 

lilisendangs.24@gmail.com
082117485046

Pada tahun 2016 merupakan tahun pertama SMAN 4 Cimahi 
menjadi sekolah model yang mendapat kepercayaan dari Dinas Pen
didikan Pemuda dan Olahraga kota Cimahi. Pada tahun pertama ini 
sekolah model diperkenalkan mengenai defenisi SPMI dan siklus 
SPMI. SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) merupakan suatu 
upaya untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan untuk mencapai 
8(delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilaksanakan 
oleh satuan pendidikan itu sendiri, melalui siklus SPMI. Siklus 
SPMI meliputi lima tahap, yaitu : 1) Perencanaan, 2) Pembuatan 
Program kerja, 3) Pelaksanaan Program, 4) Monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan program pemenuhan mutu, dan 5) Penentuan strategi. 
Dalam pelaksanaan SPMI sekolah model mendapat pendampingan 
dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat. 

1. Perencanaan; perencanaan diambil dari visimisi sekolah 
dan kebijakan pendidikan di tingkat kota. Kemudian dibuat 
angket yang disebar dan diisi oleh perwakilan warga sekolah, 
yang meliputi ke pala sekolah, komite, guru, dan siswa. Dari 

Peran Sekolah Model terhadap 
Pengimplementasian SPMI di Sekolah Imbas 
mmelalui Pendampingan LPMP Tahun Kedua

( SMA Negeri 4 Cimahi Sebagai Sekolah Model)
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hasil angket, dimasukan dalam aplikasi untuk mendapatkan 
rapot mutu satuan pendidikan (sekolah). Rapot mutu akan 
memperlihatkan nilai sekolah, sehingga dari hasil analisis nilai 
tersebut sekolah akan mengetahui kekurangan dan kelebihan 
yang dimiliki oleh sekolah.

2. Pembuatan program pemenuhan mutu internal dilaksanakan 
berdasarkan hasil analisis rapot mutu. Dari kelemahankele
mahan yang diperoleh ditentukan skala priotas, periotas yang 
mendesak, itu yang didahulukan untuk dibuatkan programnya. 
Di Sekolah Mene ngah Negeri 4 Cimahi yang menjadi skala 
periotas tahun pertama adalah peningkatan disiplin peserta 
didik.

3. Pelaksanaan program pemenuhan mutu internal di SMAN 4 
Cimahi mengenai disiplin peserta didik, diawali dengan pem
buatan buku poin peserta didik. Buku poin tersebut berisi nilai 
poin untuk pelanggaran disiplin berupa pengurangan poin dan 
nilai poin untuk pencapai suatu prestasi berupa penambahan 
poin. Jumlah nilai poin pelanggaran tertinggi sebesar 200 poin. 
Jadi diharapkan dari peng gunaan buku poin, peserta didik 
akan berusaha dan mengetahui peroleh an poinnya, sehingga 
mereka dapat menilai sendiri jumlah poin mereka.

4. Monitoring dan evaluasi; istilah monitoring dan evaluasi atau 
yang biasa kita kenal dengan monev. Istilah monev sebelum nya 
adalah audit, tetapi karena kata audit menjadi momok menakut
kan bagi onjek yang akan diaudit maka istilah tersebut diganti 
dengan istilah yang lebih bersahabat yaitu monev. Sebelum 
melaksakan monev, tim monev membuat dan menyiapkan 
instr umen monev mengenai ke giatan pemenuhan mutu yang 
dilaksanakan. Dengan menggunakan instrumen tersebut salah 
seorang guru yang mempunyai kompeten dan telah men
dapat surat keputusan dari kepala sekolah, melaksanakan 
monito ring dan evaluasi terhadap penggunaan buku poin 
untuk pemenuhan mutu standar kelulusan yaitu indikator ke
disiplinan. Setelah di monev, kemudian petugas monev akan 
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menganalisis dan merekomendasikan strategi pemenuhan 
mutu berdasarkan SNP dan indikator yang akan dicapai.

5. Penentuan strategi; berdasarkan rekomendasi dari tim monev 
maka ditentukan langkah berikutnya. Tim SPMI menganalisis 
re komen  dasi, kemudian menentukan apakah harus dibentuk 
strategi baru, bila hasil monev dari kegiatan penggunaan buku 
poin kurang berhasil secara signifikan untuk meningkatkan 
disiplin peserta didik, atau meningkat ke kegiatan pemenuhan 
mutu lainnya. Di SMAN 4 Cimahi ternyata hasil monev kegiatan 
pemenuhan mutu pada tahun pertama, direkomendasikan 
tim monevator bahwa penggunaan buku saku belum dapat 
mening katkan disiplin peserta didik. Selain itu tim monev 
juga merekomendasikan bahwa peningkatan peserta didik 
direkomendasikan untuk meningkatkan juga seluruh warga 
sekolah.

Dokumen dari masingmasing siklus disimpan dalam ordner 
ter pisah berdasarkan siklus SPMI. Ordner 1 berisi dokumen yang 
menerang kan pelaksanaan siklus pertama, yaitu visimisi, profil se
kolah, dan ordner nya dinamai Dokumen 1. Ordner 2 berisi doku
men yang menerangkan siklus ke dua, berupa hasil analisis rapot 
mutu berupa kekurangan dan kelebihan sekolah, dari hasil analisis 
rapot, baru dibuat Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan ordner nya 
dinamai Dokumen 2. Ordner 3 berisi dokumen yang menerangkan 
pelak sanaan siklus ketiga, yaitu pelaksanaan kegiatan pemenuhan 
mutu, dan ordnernya dinamai Dokumen 3. Ordner 4 berisi dokumen 
yang menerangkan pelaksanaan siklus keempat, yaitu instrumen 
moni  toring dan evaluasi, hasil monev, dan rekomendasi dari moni
vator, dan ordnernya dinamai Dokumen 4. Benner Ordner 5 berisi 
dokumen yang menerangkan pelaksanaan siklus kelima, yaitu stra
tegi sekolah, dan ordnernya dinamai Dokumen 5.

Hasil dari pendampingan tahap pertama kemudian di ekspose 
di tingkat kota dan provinsi. SMA Negeri 4 sebagai sekolah model 
mempunyai lima sekolah imbas yang harus mengenal SPMI, yaitu 
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SMAN 6 Cimahi, SMA Pasundan 1 Cimahi, SMA Pasundan 2 Cimahi, 
SMA Budhi Luhur Cimahi, dan SMA Warga Bakti Cimahi. Sekolah 
imbas belum diwajibkan melaksanakan SPMI, sehingga mereka 
belum atau tidak diwajibkan menjalankan SPMI di sekolahnya.

Pada pendampingan SPMI tahun kedua, sekolah model diwajib
kan mengimbaskan SPMI kepada ke lima sekolah imbas. Metode 
yang digunakan adalah masih sama dengan pada tahun pertama, 
yaitu metode kombinasi tatap muka dan mandiri berupa penugasan 
( IN – ON – IN). Proses pendampingan diawali dengan IN1 pada 
tanggal 01 Agustus 2017, bertempat di SMA Negeri 4 sebagai sekolah 
model. IN 1 difasilatasi oleh fasilitator daerah yaitu pengawas sekolah 
model, kemudian dilanjutkan kegiatan ON 1,2,3 yang dilaksanakan 
oleh sekolah model sebagai narasumber (pendamping) di sekolah 
imbas. 

Hasil dari pendampingan sekolah model ke sekolah imbas pada 
ON1 yaitu visi  misi sekolah imbas, rapot mutu. Pada ON2 sekolah 
imbas dapat menyusun rencana kegiatan sekolah (RKS) dan program 
kegiatan. Dan pada ON3 sekolah imbas dapat melaksanakan moni
toring dan evaluasi serta membuat rekomendasi strategi baru. 

Hasil ON dibawa ke dalam kegiatan IN2, yang dilaksanakan di 
sekolah imbas dan difasilitasi oleh fasilitator daerah, juga didampingi 
oleh LPMP Jawa Barat. Semua sekolah imbas mempresentasikan hasil 
tagihan pada tahap ON, merefleksi, menerangkan kendalakendala 
yang dihadapi, dan solusi yang dilakukan untuk menanggulangi atau 
menyelesaikan kendala yang dihadapi. Dari hasil paparan sekolah 
model pada tahap IN2 tahun kedua ini sekolah imbas belum dapat 
melaksanakan monitoring dan evaluasi, sehingga belum dapat mem
buat rekomendasi strategi baru, bahkan ada satu sekolah yang belum 
dapat membuat rapot mutu baru membuat Evaluasi Diri Sekolah 
(EDS) saja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi selama 
penugasan mandiri (ON) di sekolah imbas, dan hasil refleksi pada 
tatap muka (IN2); maka pendampingan SPMI tahun kedua sekolah 
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belum dapat mengimbaskan seluruh siklus SPMI kepada semua 
sekolah imbas. Sehingga perlu penambahan waktu lagi agar tujuan 
SPMI untuk melaksanakan pemenuhan mutu disatuan pendidikan 
lingkungannya dapat tercapai. Dengan harapan pelaksanaan SPMI 
tahun kedua dapat meningkat.
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Oleh :
Novi Nurul Khotimah,S.Pd., M.Pd.I.

Kepala SDN Pelandakan I Kota Cirebon

Kegiatan pembiasaan salat dhuha berjamaah di SDN Pelandakan 1 Kota Cirebon 
(Foto : Dok. Pribadi) 

Menggagas Pembiasaan Salat Duha 
Berjamaah dalam Membangun Karakter 

Religius Siswa
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“…..Ya Allah, jika rezeki aku masih di langit maka turunkanlah, 
jika ada di dalam bumi maka keluarkanlah, jika sulit maka mudah-
kanlah, apabila itu haram maka sucikanlah, jika jauh maka dekat-
kanlah. …”

Itulah penggalan do’a siswasiswi di SDN Pelandakan I Kota 
Cirebon dibimbing oleh para guru setelah selesai melaksanakan 
sholat dhuha. Kegiatan sholat dhuha ini dilaksanakan dari mulai hari 
Selasa sampai dengan hari Jum’at. Mulai pukul 07.00 sampai dengan 
07.15 WIB dilanjutkan dengan kegiatan literasi selama lima belas 
menit sebelum kegiatan belajar belajar dimula pada pukul 07.30 WIB.

Program kegiatan pembiasaan sholat dhuha ini mulai saya 
gagas didukung dewan guru dan karyawan.serta komite sekolah 
pada tahun pelajaran baru 2017/2018. Hal ini dilaksanakan dalam 
rangka merealisasikan visi dan misi dengan salah satu tujuan sekolah 
yaitu membangun kepribadian siswa yang religius. Mengambil 
istilah “banyak jalan menuju roma” diartikan ‘’banyak jalan menuju 
religius.” Sebelum program pembiasaan sholat dhuha dilaksanakan, 
ber bagai program sekait itu telah direncanakan dan dilaksanakan. 
Diantaranya pembacaan suratsurat pendek sebelum belajar, sholat 
dzuhur berjamaah, dan penerapan wajib menggunakan seragam 
muslim pada hari Jum’at serta himbauan pakaian seragam muslim 
untuk harihari efektif lainnya. Mengingat sekolah ini bukanlah 
sekolah madrasah. Namun mayoritas siswasiswi beragama Islam.

Hal pertama yang menjadi dasar pertimbangan saya menggagas 
program pembiasaan sholat dhuha berjamaah ini, dan kaitannya 
dengan melaksanakan visi misi sekolah yakni didukung motto yang 
saya terapkan di sekolah. Motto tersebut adalah “Sekolahku adalah 
Surgaku”.

Banyak jalan terbentang untuk menjadikan siswasiswi menjadi 
siswa yang religius. Banyak cara menuju surga. Sekolah tempat 
bertugas adalah salah satu ladang yang dapat dijadikan sarana untuk 
membuka pintu surgaNya Allah. Dengan mengajak, mengarahkan 
dan membimbing siswa dalam melaksanakan sholat dhuha, saya 
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yakin pahala akan terus mengalir. Apalagi jika para siswa beberapa 
tahun, sepuluh atau dua puluh tahun ke depan siswa masih terus 
mem biasakan sholat dhuha, hal itu akan menjadikan amalan dan 
pahala yang tidak akan putus bagi yang telah mengajarkan dan men
didiknya. Hal itu yang selalu saya yakini sehingga program itu harus 
tetap dilaksanakan. Meskipun banyak hambatan dan tantangan yang 
selalu menghadang.

Pertimbangan lain adalah mengenalkan dan menerapkan pem
biasaan kepada siswasiswi untuk selalu melaksanakan sholat sunnah, 
khususnya sholat sunnah dhuha dengan bimbingan para guru wali 
kelas maupun guru mata pelajaran. Dengan demikian sedikitnya telah 
ikut melaksanakan program pemerintah tentang PPK (Penguatan 
Pendidikan Karakter) meskipun seharusnya program PPK ini me
nyatu dengan penerapan Kurikulum 2013. Mengingat di SDN Pelan
dakan I penerapan Kurikulum 2013 belum secara menyeluruh. Hanya 
kelas satu dan kelas empat yang menjadi sasaran kurikulum 2013.

Awal penetapan program sholat sunnah dhuha berjamaah tidak
lah serta merta. Saya sebagai kepala sekolah, guruguru dan karyawan 
mengadakan rapat dinas sekolah. Berbagai argumentasi telah diper
timbangkan secara matang. Sudah tentu beberapa komitmen harus 
disepakati dalam mensukseskan program ini. Diantaranya, dewan 
guru harus hadir lebih pagi, pengawasan terhadap siswa harus 
inten sif. Terutama pada saat sholat berlangsung. Hal ini dilakukan 
untuk menghindari siswa saling bercanda pada saat sholat. Untuk 
penga wasan ini diterapkan guru piket secara bergiliran. Sementara 
guruguru yang lain ikut melaksanakan sholat dhuha berjamaah 
bersamasama siswa. Dengan demikian siswa akan merasa tentram 
dan nyaman saat kegiatan didampingi oleh gurunya.Dalam hal ini 
guru telah memberikan tauladan buat para siswanya. Itulah beberapa 
komitmen dengan dewan guru yang harus disepakati. 

Hasil pertemuan dengan dewan guru dan seluruh karyawan di 
sekolah, program ini dikonfirmasikan kepada dewan komite se kolah. 
Selanjutnya pihak sekolah bekerjasama dengan dewan komite me



137

- Artikel -

ngadakan sosialisasi kepada para orang tua siswa. Pada saat sosialisasi 
berlangsung, tidak semua orang tua siswa langsung menerima. Teru
tama orang tua kelas satu yang keberatan anaknya ikut sholat dhuha 
berjamaah. Pertimbangannya, siswanya kerepotan pada saat melepas 
dan memasang tali sepatu, siswa belum hafal bacaanbacaan sholat, 
dan lain sebagainya alasan mereka utarakan. Namun demikian setelah 
diberikan penjelasan tentang pelaksanaan program ini terhadap para 
orang tua yang agak keberatan, akhirnya mereka bisa memahami dan 
menerima. Pada intinya, pihak sekolah ingin menerapkan pembiasaan 
sholat dhuha dengan tujuan membangun pengembangan karakter 
siswa dalam aspek religius dengan dilandasi motto sekolahku adalah 
surgaku bisa terealisasi. Oleh karena itu program sekolah sebagus 
apapun jika tidak ada dukungan dan komitmen dari dewan guru, 
komite sekolah dan orang tua siswa tak akan terlaksana dengan 
maksimal. Sudah tentu hasilnya juga tidak akan optimal.

Dengan diiringi ucapan “Bismillah…” pada awal bulan kedua di 
tahun pelajaran baru 2017/2018 tepatnya bulan Agustus, bersamaan 
dengan momentum bulan kemerdekaan program sholat berjamaah di 
SDN Pelandakan I dimulai. Antusias luar biasa yang ditampilkan para 
siswa, wajah yang sumringah, mukamuka yang berseri, bercahaya 
karena terbasuh air wudhu. Mushola sekolah tampak dipenuhi para 
siswa dengan pakaian sholat lengkapnya. Samping kiri dan kanan 
mushola, halaman dan teras sekolah menjadi hamparan para santri. 
Mereka sudah mempersiapkan diri mengikuti kegiatan yang baru 
saja akan di mulai. Para siswi telah mengenakan mukena yang warna 
warni. Sungguh pemandangan begitu menakjubkan. Guruguru pun 
tak mampu menyembunyikan rasa haru. Suasana baru teramat me
nyentuh. Atmosfer berbeda saat pagi di sekolah. Alunan puja puji 
bagi Allah dan Rasulullah berkumandang dari suara merdu siswa 
SDN Pelandakan I sebelum shalat sunnah dimulai. Tidak perduli 
suara bising kendaraan di jalan. Kebetulan SDN Pelandakan I berada 
tepat di pinggir jalan yang rawan kemacetan. Namun hal itu tidak 
menjadikan hambatan tetapi menjadi tantangan untuk tetap kokoh 
berjalan dalam program kebaikan.
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Rasa haru tak terkira saat para siswa didampingi para guru ber
diri bersiap untuk sholat. Tatkala saya mengucapkan takbiratul ihram, 
hati saya bergetar hebat, badan saya begitu merinding, mendengarkan 
suara para siswa mengucapkan “Allahu Akbar” secara serempak. 
Rasa bahagia yang begitu tulus, telah mendekatkan para siswasiswa 
kepada Sang PenciptaNya. Sesaat itu, suasana seperti berada di pon
dok pesantren. Ternyata suasana seperti ini bisa memberikan aura/
energy positif bagi semua yang ada di lingkungan sekolah. Baik 
bagi para guruguru, seluruh karyawan dan khususnya para siswa. 
Dengan demikian diharapkan ada semangat baru bagi para siswa 
untuk menghadapi kegiatan pembelajaran. Mereka lebih siap mene
rima ilmu yang baru. Hati dan fikiran siswa diharapkan lebih terbuka 
dalam menerima perubahan. Semua itu efek dari dahsyatnya do’a
do’a yang dipanjatkan setelah sholat dhuha.

Banyak hal yang di dapat dari program ini. Selain sebagai pe
ngem bangan karakter pada aspek religius, bisa dijadikan juga dalam pe
ngembangan karakter aspek gotong royong dimana siswa se belum dan 
sesudah shalat menyiapkan dan membereskan kembali sarana yang 
telah digunakan saat shalat tanpa disuruh oleh guru. Bisa jadi masih 
banyak karakterkarakter positif yang bisa dibangun dari program 
ini. Semoga program ini tidaklah sekedar “obor baralak” dalam istilah 
bahasa Sunda. Ungkapan itu bisa diartikan hanya semangat pada 
awalawalnya saja. Dengan demikian perlu dilaksanakan komitmen
komitmen yang sudah diuraikan di atas.



139

- Artikel -

Rohayati dilahirkan di Bandung 07 Juni 1961 adalah seorang 
guru Bimbingan dan Konseling di SMAN 4 Cimahi. Selain itu juga 
mendapat tugas tamabahan Tim Pemenuhan Mutu Sekolah. Pernah 
menulis beberapa PTK dan satu buah Jurnal PTK. Pendidikan terakhir 
S2 Jurusan PLS di STKIP Siliwangi Bandung
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Oleh :
Dra. Hj. Rohayati, M.Pd

Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 4 Cimahi
rohayati.sman4@gmail.com

Usia anak SMA sesuai dengan perkembangannya ada pada masa 
remaja. Dimana masa remaja merupakan masa transisi dan kelanjutan 
dari masa kanakkanak dalam menuju tingkat kematangan sebagai 
per siapan untuk mencapai kedewasaan, sehingga remaja dipandang 
sebagai individuindividu dengan karakteristik tingkah laku dan pri
badi tertentu yang khas. Perilaku pribadi remaja merupakan refleksi 
dari proses perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada masa 
remaja serta pengaruh faktorfaktor sekitarnya. 

Kemajuan perkembangan yang dicapai dalam masa remaja 
merupakan bekal keberhasilan dimasa yang dewasa. Sebagai sebuah 
proses transisi, masa remaja ditandai dengan berbagai perubahan 
pada aspek fisik, mental, intelektual, dan sosial. Perubahanperubahan 
yang terjadi pada masa remaja seringkali menimbulkan kegiatan
kegiatan bagi remaja sendiri juga bagi lingkungannya.

Data empirik dilapangan banyak permasalahan yang dihadapi 
kaitannya dengan kegiatan remaja khususnya di sekolah, seperti 

Peran Konselor Teman Sebaya di Sekolah
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kecan duan game online, maraknya penyalahgunaan obat terlarang, 
pornografi, seks bebas, melakukan aborsi, dsb. Kondisi ini tentu saja 
sangat memperihatinkan apabila dibiarkan. Oleh karena itu, perlu 
ada upaya dari berbagai pihak, khususnya peran orang tua, sekolah, 
dan masyarakat.

SMA sebagai lembaga pendidikan tentu perlu mengupayakan 
bagaimana agar permasalahan yang kaitannya dengan dunia remaja 
terselesaikan dengan baik. Salah satu upaya mengatasi permasalahan 
yang kaitannya dengan kehidupan suatu wadah untuk dapat menam
pung aspirasi para remaja terutama tempat curhat para remaja, yakni 
dalam hal ini yang dinamakan Pusat Konseling Remaja (PIK RM).

Pusat Konseling Remaja (PIK R/M) adalah sebagai wadah 
kegiatan program GenRe dalam rangka menyiapkan kehidupan 
keluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja 
guna memberikan pelayanan dan konfirmasi dan konseling tentang 
perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan 
penun jang lainnya. Dengan tujuan para remaja dapat berperilaku 
sehat, terhindar dari resiko TRIAD KRR (seksualitas, Napza, HIV 
dan AIDS), menunda usia perkawinan, mempunyai perencanaan 
ke hidupan berkeluarga guna mewujudkan keluarga kecil bahagia 
serta menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi temannya. 
Kegiatan tersebut itu tidak bisa lepas dari peran konselor teman 
sebaya.

Konseling teman sebaya merupakan suatu cara bagi remaja 
un tuk belajar bagaimana memperhatikan dan dan membantu anak
anak lain, serta menerapkan dalam kehidupan seharihari. Konseling 
teman sebaya menurut Glosoff dan Koprowicz (dalam Thompson, 
dkk, 2004) merupakan proses yang dilakukan oleh profesional 
terlatih dalam hubungan saling percaya terhadap individu yang 
membutuhkan bantuan. 

Sedangkan Tindal dan Gray (Suwarjo : 5) mendefinisikan kon
seling teman sebaya sebagai suatu ragam tingkah laku membantu 
secara interpesonal yang dilakukan oleh individu nonprofesional 
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yang berusaha membantu orang lain. Konseling teman sebaya ini 
dipan dang cukup efektif karena diberikan oleh teman sebayanya 
sendiri. Pada remaja ada kecenderungan untuk memiliki personal 
fable yaitu keyakinan bahwa hanya dia yang mengalami pengalaman 
unik, bukan orang dewasa lain. Oleh karena itu, penguatan melalui 
kon seling sebaya dipandang cukup bermakna untuk dilakukan

Selain itu, konseling teman sebaya juga bermanfaat untuk me
ngajar siswa dengan cara efektif, membantu kawankawannya untuk 
meringankan perasaan terisolir, dan kesepian di sekolah, di sam
ping itu siswa yang menjadi konselor teman sebaya dapat berlatih 
mengatasi masalah mereka sendiri dengan cara yang rasional, positif 
dan bermoral.

Adapun tujuan konseling teman sebaya adalah dapat membantu 
beberapa siswa yang sulit berbicara dengan konselor yang menghadapi 
masalahnya serta membantu konselor dalam menuntaskan bimbingan 
dan konseling bagi setiap siswa

Oleh karena itu konseling teman sebaya berfungsi untuk mem
bantu temannya untuk memecahkan permasalahannya. Seperti di ung
kap kan oleh para pakar; menurut Krumbolth yang dikutif dari (http://
azayste.blpgspot.com /2010), fungsi konseling teman sebaya adalah 
untuk membantu siswa lain memecahkan masalahnya, membantu 
siswa lain yang mengalami penyimpangan fisik, membantu siswa 
pada masa pengenalan lingkungan sekolah untuk mengenal sistem 
dan suasana sekolah secara keseluruhan, membantu siswa baru mem
bina dan mengembangkan hubungan barudengan teman sebaya dan 
personil sekolah, serta teman sebaya dapat melakukan tutorial dan 
penyesuaian sosial bagi siswa asing.

Untuk terwujudnya konseling teman sebaya agar berjalan de
ngan baik, maka perlu melakukan tahapan yang dilakukan oleh kon
selor antara lain memilih calon konselor teman sebaya. Dalam hal 
ini faktor kesukarelaan dan faktor kepribadian pemberi bantuan, se
bagai pembimbing di sekolah kita perlu memilih siswa yang memiliki 
minat untuk membantu, yang dapat diterima oleh orang lain, toleran 
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terhadap perbedaan nilai, energik, memiliki emosi yang serta mampu 
menjaga rashasia, setelah terpilih tugas pembimbing adalah melatih 
calon konselor sebaya. 

Pendekatan konseling teman sebaya tentu saja terdapat kelebih
an dan kekurangan. Kelebihan konseling teman sebaya Melalui 
teman sebaya, hubungan siswa menjadi lebih dekat, dan akrab karena 
konselor teman sebaya menuntut interaksi yang lebih dekat, atau 
konselor dengan konseli teman sebaya. Jika hal ini bisa berjalan se
cara stimulan maka hubungan mereka akan lebih dekat dan dapat 
membawa perubahan yang signifikan dalam diri siswa, (2) Melalui 
teman sebaya, hubungan siswa menjadi lebih dekat, dan akrab karena 
konselor teman sebaya menuntut interaksi yang lebih dekat, atau 
konselor dengan konseli teman sebaya . Jika hal ini bisa berjalan se
cara stimulan maka hubungan mereka akan lebih dekat dan dapat 
membawa perubahan yang signifikan dalam diri siswa, (3) Bimbingan 
teman sebaya juga dapat mendorong siswa lain ingin seperti konselor 
sebaya yang telah memiliki kepercayaan diri yang lebih bagus, berani 
bicara seperti orang lain, menjadi lebih bergaul. ini akan efektif karena 
dorongan timbul dari diri anak mereka sendiri, (4) Bahasa yang 
digunakan lebih mudah dicerna karena menggunakan bahasa sebaya, 
tidak terlalu formal. Mereka akan lebih mempan untuk memberikan 
feed back dari pada konseling yang diberikan oleh guru. Keinginan 
yang kuat untuk lepas secara emosional dari orang tua akan membuat 
remaja banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya.

Adapun kekurangan konselor sebaya adalah : (1) Pada umumnya 
teman sebaya mempunyai usia yang relatif sama sehingga secara 
tingkatan mereka pada strata yang sama. Hal ini akan menyebabkan 
be berapa remaja belum atau tidak bisa mempercayai apa yang 
disampaikan oleh teman sebayanya dari pada yang disampaikan guru, 
(2) Selain itu mereka juga masih kurang kesadaran untuk bergaul 
dengan temannya secara apa adanya, maksudnya masih banyak remaja 
yang bergaul dengan melalui panampilan fisik, tingkat ekonomi. Hal 
ini akan menyebabkan kesulitan dalam memilih teman sebaya yang 
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cocok atau sesuai dengan karakteristik remaja tersebut, (3) Konselor 
teman sebaya juga sering mengalami masalah permasalahan bahasa 
yang baik, sehingga dalam penyampaian kadang masih kaku dan 
tidak natural sebagaimana biasa mereka bergaul.

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan konseling teman se
baya, maka guru bimbingan dan konseling di sekolah dapat meng
optimalkan peran konselor sebaya.
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  Oleh : SRI YAMINI, S.Pd 
Guru SDN 210 Babakan Sinyar Bandung 

“Menulislah dengan bebas seperti air yang mengalir 
dari tempat yang tinggi menuju muara. Tanpa latihan

tulisan kita tidak akan jadi. Semangat dan motivasi yang tinggi dan haus untuk 
berlatih.”

Guru adalah seorang pendidik yang bertugas untuk mem
bimbing, mendidik, mengajar, dan mengevaluasi. Sebagai tenaga 
pro fes sional, guru juga harus menambah ilmu pengetahuan PKB agar 
muridmuridnya lebih berkarakter, berpendidikan dan berprestasi.  
Persiapan kita sebagai seorang guru supaya tidak ketinggalan di 
abad ke21. Jangan sampai kalah oleh murid yang ilmu pengetahuan 
TIK lebih oke ??? Supaya pengetahuan kita bertambah bisa saling 
tukar buku dengan guruguru yang ada di grup komunitas baik FB, 
WhatsApp, Telegram.  

Wow...keren dan mantap seorang guru dalam menyongsong di 
abad ke 21. Mungkin apa saja yang harus kita persiapkan oleh guru 
dalam kegiatan di abad ke 21??? Ada beberapa kegiatan yang harus 
kita lakukan agar seorang guru mengikuti jaman di abad ke 21 seperti:

1. Mengikuti Seminar
2. Mengikuti Pelatihan

Peran Guru dalam Pembelajaran Abad Ke-21
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3. Mengikuti Diklat
4. Mengikuti Workshop    

Materi dari pelatihan yang kita ikuti harus bersifat ilmu 
pengetahuan TIK. Karena dengan menguasai /bisa TIK berarti bisa 
mengerjakan tugastugas di sekolah dengan mudah mudah. Contoh 
: Kita bisa mengoperasikan komputer, laptop, HP, Tab. Berarti sangat 
mempermudah segala pekerjaan kita dengan cepat. Bisa mengolah 
nilai Ulangan Harian, PTS (UTS), PAS (UAS), PAT ( UKK ) pasti 
dengan mudah, tinggal memasukkan rumus jadilah, mengerjakan 
administrasi sekolah dengan mudah.

Buku dari master bot yaitu 
guru pembimbing di aplikasi 
Telegram MSC Indonesia dan 
pelatihan Sagusabot 2 (Satu 
Guru Satu Bot) yaitu Bapak 
DR.Basman Tompo, M Pd dari 
Provinsi Sulawesi  sriyamini14@
gmail.com

Buku karyaku yang pertam 
waktu pelatihan dari 
Sagusaku (Satu Guru Satu 
Buku ) Di P4TK Bandung.
Diselenggarakan oleh IGI 
Indonesia sriyamini14@gmail.
com 

 
Kegiatan yang di atas masih banyak yang belum paham karena 

di dalam hati yang paling dalam tidak ada kemaunan untuk belajar. 
Kalau kita ingin maju harus berusaha untuk bisa dan mau  belajar. Kita 
belajar untuk sepanjang hayat. “Semangat 45” supaya segala pekerjaan 
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dengan mudah dilaksanakan dengan hasil yang sangat baik. Tanpa 
ada kemauan untuk belajar berarti kita tidak bisa menyongsong abad 
ke 21 bagi seorang guru.

Dari tahun ke tahun dalam mengajukan kenaikan pangkat 
dari petugas kepegawaian selalu menanyakan ada sertifikat yang 
berjumlah 30 jam= 1 point, ditambah membuat makalah dan PTK. 
Kalau kita sering mengikuti pelatihan Insyaallah bisa naik pangkat 
dengan sukses dan lancar.  Segala kegiatan di sekolah  bisa menunjang 
terhadap PKB dengan hasil yang sangat bagus dan hebring.

Mungkin bagi guruguru yang tidak suka mengikuti pelatihan 
sangat sulit. Karena tidak ada motivasi untuk berkembang. Jadi  sangat 
sulit bisa mengikuti pelatihan karena gaptek/ malas  untuk mencari 
ilmu yang baru. Perubahan yang baru dalam peningkatan PKB bagi 
seorang Guru merupakan suatu keberuntungan.

 

Buku dari Ibu Maesuri dari Sula
wesi,beliau teman di Grup Dogmit  
(Diklat Online Guru Melek IT) 
yang dibimbing oleh Bapak 
Sukani, ST, Kom  dari Jakarta dan 
teman di aplikasi Telegram  grup 
MCS Indonesia dan Sagusabot2 
(Satu Guru Satu Bot )

Buku Bapak Toto Jaka 
Rintang, M.Pd guru SDN 
Percobaan Sabang Kota 
Bandung Jawa Barat 



148

Pelangi Literasi KPLJ (Bunga Rampai Puisi, Cerpen, dan Artikel)

FO
TO

 B
ER

SA
M

A
Ko

m
un

ita
s P

eg
ia

t L
ite

ra
si 

Ja
ba

r (
K

PL
J)

 m
en

ye
le

ng
ga

ra
ka

n 
D

ik
la

t M
en

ul
is 

Bu
ku

 (K
PL

J W
rit

in
g 

C
am

p 
#1

) d
al

am
 ra

ng
ka

 
m

em
pe

rin
ga

ti 
ha

ri 
ja

di
 K

PL
J y

an
g 

pe
rt

am
a.

 A
ca

ra
 in

i d
ila

ks
an

ak
an

 d
ar

i t
an

gg
al

 d
ar

i t
an

gg
al

 2
7 

s.d
. 2

9 
O

kt
ob

er
 2

01
7 

da
n 

be
rt

em
pa

t d
i L

PM
P 

Ja
w

a 
Ba

ra
t.


