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Waspada, waspada, 
d a n  t e r u s l a h 
waspada terhadap 

Virus Corona (Covid-19). Pada 
masa pandemi yang belum 
berkesudahan ini membuat setiap 
orang harus selalu waspada. Kita 
harus selalu menaati protokol 
kesehatan (prokes). Prokes yang 
harus dilakukan adalah 3 M, yaitu 
(1) mencuci tangan, (2) memakai 
masker, dan (3) menjaga jarak.  
Akan tetapi, dengan semakin 
bertambahnya korban  Covid-19 
dan merambahnya jenis varian 
baru Covid-19 yang mulai 
menyebar ke Indonesia membuat 
pemerintah menambah prokes 3M 
menjadi  5M, yaitu (1) mencuci 
tangan, (2) memakai masker,  
(3) menjaga jarak,  (4) menjauhi 
kerumunan, dan  (5) membatasi 
mobilitas dan interaksi.

Pemerintah pun seakan makin 
panik dengan wabah Covid-19 
yang berasal dari negeri tirai 
bambu alias Cina yang berpusat 
di Kota Wuhan. Penderita virus 
itu makin bertambah setiap 
hari. Wabah Covid-19 melanda 
seluruh wilayah Indonesia. Warga 
yang terpapar Covid-19 makin 
hari makin bertambah. Tercatat 
sampai saat ini (per 27 Mei 2021) 
warga yang terpapar Covid-19 
sebanyak 1,8 juta orang:  1,6 
juta orang dinyatakan sembuh 
dan 49.907 orang meninggal 
dunia).  Total masyarakat yang 
terpapar Covid-19 tersebut, 
termasuk masyarakat Sulawesi 
Tengah. Berdasarkan data per 26 
Mei 2021 masyarakat Sulawesi 
Tengah yang terpapar Covid-19 
sebanyak 12.819 orang: 12.209 
orang dinyatakan sembuh dan 360 
orang meninggal dunia). 

Pada masa kenormalan baru 
penyebaran Virus Corona di 
wilayah Republik Indonesia 
yang tidak terbendung membuat 
k i ta  harus  terus  berupaya 
meningkatkan imunitas tubuh. 
Untuk mencegah penyebaran 
dan penularan dan penularan 
Covid-19 pemerintah melakuan 
berbagai upaya melalui penerapan 
prokes. Penerapan prokes itu 
memunculkan berbagai istilah 
kesehatan berbahasa asing. 
K a r e n a  b e r b a h a s a  a s i n g , 
istilah-istilah itu terkadang 
membingungkan masyarakat, 
terutama masyarakat awam. 

Berberapa istilah yang berkaitan 
dengan pandemi Covid-19 yang 
membingungkan masyarakat 
adalah lockdown ,  imported 
case, new normal, work from 

office (WFO), work from home 
(WFH), incubation, rapid test, 
rapid strep test, tracing, thermo 
gun, swab test dan throat swab 
test, physical distancing, social 
distancing atau social restriction, 
survivor, local transmission. Agar 
mudah dipahami, istilah-istilah 
itu dipadankan menjadi istilah 
berbahasa Indonesia.

Dengan merebaknya wabah 
Covid-19 hampir semua negara di 
dunia melakukan lockdown, yaitu 
menutup pintu masuk dan pintu 
keluar suatu wilayah atau negara. 
Istilah lockdown ini memiliki 
padanan dalam bahasa Indonesia, 
yaitu ‘karantina wilayah’. Selain 
itu, akibat virus itu juga muncul 
istilah imported case. Istilah 
imporetd case berpadanan dengan 
‘kasus impor’ dalam bahasa 
Indonesia.

Kemunculan virus Corona 
ini menyebabkan terjadinya 
perubahan tingkah laku pada 
manusia yang dianggap sebagai 
bagian dari tatanan baru yang 
disebut new normal. Istilah new 
normal ini memiliki padanan 
dalam bahasa Indonesia, yaitu 
‘kenormalan baru’. Pada masa 
kenormalan baru kita harus lebih 
waspada dan menjaga kesehatan, 
serta tetap menaati prokes pada 
masa pandemi. 

Pada masa pandemi pemerintah 
menetapkan aturan yang beralaku 
bagi ASN dan Non-ASN, yakni 
work from office (WFO) dan 
work from home (WFH). Kedua 
istilah ini sangat popular pada 
masa pandemi bagi para pegawai 
negeri atau yang bekerja di 
perusahaan-perusahaan, baik 
s w a s t a  m a u p u n  B U M N . 
Agar tidak membingungkan 
masyarakat awam, kedua kata 
itu dipadankan dengan istilah 
berbahasa Indonesia. Padanan 
istilah work from office (WFO) 
adalah ‘kerja dari kantor’ (KDK) 
dan work from home (WFH) 
adalah ‘kerja dari rumah’ (KDR).

Virus Corona ini memiliki 
masa hidup yang lama, sekitar 
14 hari. Gejala Covid-19 dapat 
dirasakan setelah 5--6 hari atau 
selambat-lambatnya 14 hari 
sejak terpapar virus. Seseorang 
yang terpapar Covid-19 akan 
mengalami incubation. Istilah 
i ncuba t ion  d a l am bahasa 
Indonesia padanannya adalah 
inkubasi. Masa inkubasi virus 
yang cukup panjang ini membuat 
pendeteksian gejala penyakit 
Covid-19 ini menjadi penting.

Pendektesian dini tentang 

terpapar Covid-19 atau tidak 
d a p a t  d i l a k u k a n  m e l a l u i 
rangkaian tes kesehatan. Sebagai 
tes awal setiap orang diharapkan 
melakukan rapid test guna 
mengetahui terpapar Covid-19 
atau tidak, dengan hasil positif 
atau negatif. Jika positif, mereka 
harus menjalani perawatan, di 
rumah sakit maupun di rumah. 
Seseorang tertular Covid-19 dapat 
diketahui dengan melakukan 
tracing ,  yaitu dengan cara 
menanyakan atau wawancara 
hubungan kontak dengan siapa 
dan di mana.  Pemakaian istilah 
rapid test, rapid strep test, dan 
tracing sering kita dengar saat ini 
padahal istilah-istilah itu sudah 
ada padanananya dalam bahasa 
Indonesia. Padanan istilah rapid 
test adalah ‘uji cepat’, rapid 
strep test padanannya ‘uji strep 
cepat’, dan tracing padanannya 
‘penelusuran atau pelacakan’. 

Pada masa pandemi satpam 
akan melakukan pemeriksaan 
suhu tubuh dengan menggunakan 
thermo gun kepada setiap orang 
yang hendak memasuki gedung 
atau kantor. Istilah thermo gun 
sudah ada padanannya dalam 
bahasa Indonesia, yaitu  ‘pistol 
termometer ’ .  Pemeriksaan 
suhu tubuh ini penting karena 
seseorang yang terkena Covid-19 
biasanya mengalami demam 
tinggi bersuhu di atas 38 derajat. 
Ketika pemeriksaan Covid-19 
kurang akurat, langkah lain untuk 
pemeriksaan adalah melakukan 
swab tes  atau throat swab 
test.  Istilah swab test sudah 
ada padanannya dalam bahasa 
Indonesia, yaitu ‘uji usap’. 
Sementara itu, istilah throat 
swab test padananya adalah ‘tes 
usap tenggorokan’.

Upaya mencegah penyebaran 
Covid-19 dilakukan dengan 
berbagai cara, antara lain  physical 
distancing dan social distancing 
atau social restriction. Istilah-
istilah itu dicarikan padanannya 
dalam bahasa Indonesia agar lebih 
dipahami masyarakat Indonesia. 
Isti lah physical distancing 
padanannya adalah ‘pembatasan 
fisik’, social distancing atau 
social restriction padanannya 
adalah ‘pembatasan sosial’. Jika 
terkena Covid-19, seseorang 
dapat menjalani self quarantine 
dan self isolation.  Istilah self 
quarantine berpadanan dengan 
isti lah ‘swakarantina’ atau 
‘karantina mandiri’, dan self 
isolation berpadanan dengan 
‘isolasi mandiri’ (isoman). 

Seseorang yang terkena 
Covid-19 akan jatuh sakit dan 
menjalani perawatan, dan 
dinyatakan sembuh dikenal 
dengan is t i lah survivor . 
Istilah survivor ini sudah ada 
padanannya dalam bahasa 
Indonesia, yaitu ‘penyintas’.

Apabi la  sua tu  wi layah 
atau daerah terkena Covid-19, 
pemerintah atau dinas kesehatan 
terkait akan melakukan 
m a s s i v e  t e s t . 
Istilah massive 
test ini pun 
sudah ada 

padanannya dalam bahasa 
Indonesia, yakni ‘tes serentak’.

Akhir-akhir ini pemerintah 
menggalakkan program Tidak 
Mudik  menjelang hari raya, 
terutama Idulfitri. Hal itu bertujuan 
meminimalisasi bertambahnya 
penderita Covid-19. Orang mudik 
akan menularkan atau tertulari 
dari tempat yang didatanginya. 
Virus Corona sangat mudah 
tersebar hanya dengan sentuhan 
tangan, baik dalam keluarga, 
tetangga maupun orang lain 
yang berada dalam suatu wilayah 
ini yang lebih dikenal dengan 
local transmission. Istilah local 
transmision ini sudah ada dalam 
padanannya dalam bahasa 
Indonesia, yaitu ‘penularan 
lokal’. 

Penyebaran Covid-19 yang 
begitu mudah memungkinkan 
adanya mutasi Virus Corona 
menjadi beberapa jenis virus 
yang berbahaya, yaitu (1) Virus 
Corona D-614-G, (2) Virus 
Corona B-117, dan (3) Virus 
Corona 501V2. Jenis-jenis virus 
itu berasal dari negara yang 
berbeda. Virus Corona D-614-G 
berasal dari Cina, Virus Corona  
B-117 berasal dari Inggri, Virus 
Corona 501V2 berasal dari Afrika 
Selatan. Begitu cepat mutasi Virus 
Corona yang melanda hampir 
seluruh belahan dunia saat ini. 
Korban pun makin bertambah, 
seperti yang terjadi di India 
baru-baru ini. Keberadaan virus 
yang bermutasi ini menjadikan 
gelombang kedua  pandemi Virus 
Corona. 

M a s y a r a k a t  I n d o n e s i a 
berharap t idak terdampak 
gelombang kedua Covid-19. 
S a t u a n   t u g a s  ( s a t g a s ) 
penanganan Covid-19 terus 
berusaha keras untuk mencegah 
penularan Covid-19. Berbagai 
cara telah dilakukan pemerintah, 
antara lain vaksinasi yang 
terus dilakukan pada seluruh 
l a p i s a n  m a s y a r a k a t  d a n 
promosi pencegahan tertularnya 
Covid-19 melalui penyebaran 
brosur Pedoman Covid-19 
yang diterjemahkan  ke dalam 
berbagai bahasa daerah di 
Indonesia. Pedoman Covid-19 
berbahasa daerah diharapkan 
dapat memudahkan masyarakat 
di pedesaan dan/atau perkotaan 
memahami betul prokes selama 
pandemi sehingga Covid-19 
dapat dicegah penyebaran dan 
penularannya. Selain itu, setiap 
orang secara mandiri harus tetap 
melakukan gerakan 3M. Dengan 
menaati prokes itu, semoga kita 
dapat terhindar dari wabah Virus 
Corona. 

S e b a g a i  b a n g s a  y a n g 
berbudaya, tetaplah menggunakan 
istilah atau kosakata bahasa 
Indonesia sebagai bahasa negara.  
Gunakanlah istilah kesehatan 
berbahasa Indonesia supaya 
lebih gampang dimengert i 
oleh penutur bahasa Indonesia 
yang tidak mampu berbahasa 
asing. Kita pun dapat menjalani 
kehidupan dengan lebih baik lagi. 
Selain itu, upaya pemartabatan 
bahasa Indonesia tetap dapat 
dilaksanakan dengan baik. Salam 
sehat selalu.

Mengenal Istilah Kesehatan pada Masa Pandemi

Selamat, Nomor Anda
Tinggal 25 menit lagi, keluh laki-laki 

itu sementara dengan gelisah matanya 
menatap jam di layar hp.

Pukul 02.42. Dini hari.
Benarkah kata yang harus dia gunakan 

memang tinggal, bukan masih? Aneh juga 
sebenarnya, di ujung gelisahnya dia masih 
bisa bertanya-tanya tentang hal sepele.

Tunggu, ini bukan hal sepele. Jika 
dibandingkan antara penggunaan tinggal 
dengan masih, jelas lebih dari sekadar 
hal sepele. Masih 25 menit seolah-olah 
memberikan sesuatu kesan bahwa waktu 
25 menit itu cukup lama dan dengan 
demikian pula mengkondisikan bahwa 
suatu hal yang ditunggu adalah hal yang 
menyenangkan. Sementara kata tinggal? 
Seperti yang tadi dia ucapkan, berarti 
sebaliknya: waktu 25 menit terasa sebentar 
dan hal yang ditunggu adalah hal yang 
tidak menyenangkan atau setidaknya 
kita belum bisa memutuskan bahwa hal 
itu menyenangkan atau tidak, seperti 
professor yang menunggu perkembangan 
janin percobaan kloning yang dihinggapi 
kebimbangan apakah janin tersebut akan 
tumbuh menjadi superman atau khimaira.

Dia merasa harus bertanya-tanya kepada 
dirinya tentang menyenangkan atau tidak 
ini. Dulu, dulu sekali, memang hal yang 
dia tunggu dalam waktu yang sama seperti 
sekarang akan terasa menyenangkan, atau 
minimal mendebarkan. Jika dibandingkan 
kira-kira sama seperti menunggu giliran 
melakukan sesuatu hal yang kita yakin kita 
akan mampu dan senang melakukannya.

Tapi sekarang? Waktu berbeda sekian 
masa, sikon pun ikut berbeda. Dan sesuai 
teori relativitas waktu Einstein yang bisa 
dijelaskan dengan perumpamaan sangat 
sederhana bahwa ketika kita dalam bahaya 
maka waktu akan terasa sangat lambat, 
sementara ketika kita sedang bersenang-
senang maka waktu akan terasa sangat 
cepat berlalu.

Tunggu, tunggu, dari tadi aku selalu 
berpikir tentang menunggu dan menunggu, 
apakah memang benar sekarang ada 
sesuatu yang sedang kutunggu? Laki-laki 
itu kembali melirik jam.

02.45.
Konon, dendam termasuk salah satu 

hal yang bisa ikut bereinkarnasi. Seperti 
dendam Dewi Drupadi dan sumpah 
Bima dan lain-lainnya yang tertuang di 
Palagan Bharatayudha. Dulu dia, laki-
laki itu, selalu tertawa ketika membaca 
atau mendengar cerita itu, membayangkan 
betapa mustahilnya sebuah dendam bisa 
menanti dan berakar beranak-pinak sekian 
masa yang sama dengan waktu untuk 
menurunkan satu generasi? Bukankah 
dendam Mpu Gandring pun tidak sampai 
sesuai kutukan tujuh raja-nya dan terhenti 
pada Rangga Tohjaya?

Ah, konon pula suatu cerita itu penting 
dibaca bukan karena dia sesuai dengan 
keadaan sekarang di alam nyata, tapi justru 
karena keliaran imajinasi yang terkandung 
di dalamnya yang seolah bisa meramalkan 
bahwa hal mustahil di waktu sekarang bisa 
menjadi sangat mungkin di waktu yang 

akan datang, seperti cerita-cerita H.G. 
Wells dan Jules Verne. 

Dan dengan bodohnya aku baru 
percaya hal itu setelah sekian tahun 
lamanya?

Cobalah bayangkan hijaunya padang 
rumput, tentang menjangan-menjangan 
indah ataupun apel merah yang dimakan 
bersama oleh Adam dan Hawa di taman 
firdaus. Atau bayangkanlah engkau 
menghitung domba-domba milikmu 
seperti yang biasa dilakukan oleh Donal 
Bebek kalau ia tak bisa tidur. Huh! Kalau 
pesan komik anak-anak itu memang 
manjur maka obat tidur tak dibutuhkan 
lagi di muka bumi ini. 

Apakah dia mengidap Insomnia? Tidak, 
tidak, masa insomnia dia sudah lewat 
lama sekali. Akan tetapi dia merasa tidur 
di tengah perasaan tidak nyaman itu lebih 
tidak nyaman daripada ketidaknyamanan 
itu sendiri. Ketidaknyamanan dan bahkan 
kadang rasa takut.

Rasa  t aku t .  D ia  mengge leng-
gelengkan kepala risau. Aku sudah resmi 
menjadi penakut sekarang. Mengiringi 
menyusutnya daging-daging, menipisnya 
lapisan kulit dan merapuhnya tulang-
tulang penyangga tubuh. Walaupun 
dia ingat rasa takutnya ini tak ada 
hubungannya dengan sesuatu yang dia 
sebutkan tadi.

Dulu, dulu sekali, pada jam seperti 
ini dia pun biasa menunggu sesuatu 
yang—seperti yang tadi dia katakan—
mendebarkan dan mengasyikkan.

Teorinya mudah, memanfaatkan hp 
untuk permainan yang bisa menambah 
isi rekening. Tak mudah menjelaskannya 
memang, butuh otak yang lumayan genius, 
hanya saja lebih sederhananya lagi begini: 
kirimkan SMS untuk sembarang orang 
yang kira-kira berbunyi semacam: Slmt:NO 
“xxx” anda trplh pd prog”UNDIAN” 
xxx poin mdptkn Rp 45jta U/INFO Seg 
HUB: Call Center  (081241011170) PIN 
anda_5f3e8. Pengirim: xxx. 

Xxx itu nama operator.
Dia memilih waktu pengiriman 

sed in i  ha r i  i tu  agar  s i  pener ima 
b e l u m  b i s a  b e r p i k i r  j e r n i h  d a n 
langsung melakukan apa yang dia 
instruksikan.

Biasanya si  penerima langsung 
menghubunginya. Dia kemudian akan 
berlagak kebapakan, berlagak sibuk 
melayani pelanggan, menanyakan nama, 
domisili, dan mengucapkan selamat 
atas kemenangan fiktif itu. Kemudian 
dia akan memberikan 3 alternatif untuk 
mendapatkan hadiah itu: pertama, 
mengambil langsung, kedua, diantar, 
dan ketiga ditransfer ke rekening. Semua 
pilihan jelas memberikan keberuntungan 
sendiri-sendiri bagi dirinya. Yang paling 
besar? Tentu saja no. 3. Mudah sekali 
mencari nomor PIN dari sederetan angka 
rekening. 

Dia sudah banyak mendapatkan hasil 
dari pekerjaannya itu dan tidaklah dia 
pedulikan bagaimana tingkah polah orang-

orang setelah mereka tahu bahwa mereka 
telah tertipu.

Jam 02.55.
Lalu terjadilah pada kiriman yang entah 

keberapa kali dia mengirimkan SMS ke 
nomor 081329240xxx. Lama tak ada 
jawaban, dia sampai mengira bahwa si 
penerima mungkin bukan jenis orang mata 
duitan, atau lebih sial lagi mungkin orang 
itu sudah tahu bahwa hal yang dia lakukan 
resmi penipuan. Tentu saja dia tak tahu 
bahwa si penerima tak mempunyai pulsa 
sama sekali dan susah payah meminjam 
uang untuk membeli pulsa agar bisa 
menghubungi nomor yang dia berikan.

Pukul lima sore tiba-tiba nomor itu 
menghubunginya.

“Halo?”
Dia tersenyum. Calon korban. “Ya, ada 

yang bisa saya bantu?”
“Ng, begini, ada SMS masuk ke hp 

saya dan mengatakan bahwa begini begini 
begini.”

“Oooh, selamat, ya, pak, biar saya 
bacakan lagi SMS tersebut,” dia kemudian 
membacakan ulang SMS yang seperti 
biasa dia kirimkan. “Kalau boleh tahu, 
nama bapak?”

“Rustam.”
“Oke, Bapak Rustam. Domisili?”
“Sleman.”
Sleman? Yogyakarta? Jauh sekali. 

Begitulah, dilanjut bincang-bincang yang 
berakhir dengan keputusan bahwa Bapak 
Rustam ini memilih cara ketiga, transfer. 
Sayangnya Bapak Rustam mengatakan 
bawa dia sendiri tak punya rekening, tapi 
akan dia usahakan rekening temannya, dan 
dia akan menghubungi lagi nanti setelah 
10 menitan.

Menahan rasa girang, dia mengucapkan 
kalimat penutup formal menyebut nama 
operator diakhiri selamat sore.

Sepuluh menit kemudian, Bapak 
Rustam menghubungi kembali.

“Bisa nggak, Pak, pindah ke cara 
kedua? Uangnya diantar ke tempat saya?”

Lho, kok? Tapi nggak apa-apa, sekarang 
tinggal menjalankan rencana kedua. 

“Bisa, bisa. Jauh enggak tempat Anda 
ke konter?”

“Dekat, Pak, 10 menitan.”
“Nah, kalau begitu bapak segera 

membeli voucher pulsa senilai 100 ribu. 
Nanti jangan dulu menghubungi siapa-
siapa. Jangan dulu dibuka, tapi hubungi 
kami dulu. Voucher itu kami butuhkan 
untuk pelaporan, bla…bla…bla…”

Agak lama dia berbincang, korban 
kali ini tampaknya agak tolol, pikirnya, 
diberi instruksi jelas seperti itu masih 
nggak mengerti. Sekali lagi dia tidak tahu 
bahwa di seberang Bapak Rustam yang 
sebenarnya masih berusia 20 tahun itu 
sedang kalut memikirkan harus mendadak 
mencari uang seratus ribu rupiah.

Sepuluh menit kemudian Bapak Rustam 
menghubungi lagi.

“Waduh, satu-satunya konter di daerah 
saya tutup, pak, bisa nggak kembali ke cara 
yang ketiga tadi?” 

Nah, di sini sandiwara tambahan dia 
jalankan. Sandiwara kemarahan.

“Bapak jangan bermain-main, saya 
sedang sibuk melayani pelanggan yang 
lain sementara bapak malah mencla-
mencle seperti ini.” Dia berhenti sebentar. 
“Kalau begini mohon maaf, hadiah itu 
akan kami alihkan.”

Ada jawaban dengan nada memelas. 
“Lho, tidak bisa begitu, pak, mau 
bagaimana lagi…”

“Pokoknya hadiah itu bukan milik 
Bapak.”

Intinya agar si korban tambah percaya, 
dan dia yakin nanti orang itu akan 
menghubungi lagi.

Benar. Beberapa waktu kemudian dia 
menelepon lagi. “Mungkin saya bisa 
membelinya besok, Pak, bisa nggak?”

Beres, begitu pikirnya. 
Dia tak tahu jika Bapak Rustam yang 

mulai curiga mengulur-ulur waktu untuk 
menghubungi layanan pelanggan. Dan 
dia juga tak tahu bahwa dia baru bisa 
tersambung dan mengetahui bahwa sms 
yang dia terima adalah penipuan pada 
pukul 2 malam.

Karena ketidaktahuannya dia menunggu 
sampai siang hari ketika sebuah SMS tak 
terduga sampai ke nomornya, dari nomor 
yang selama ini dia tunggu-tunggu.

“Anjing! Asu! Kirik! Hadiah tai kebo! 
Awas, tak santet kowe. Gak reti abahku 
dukun?”

Dan setelahnya dimulailah kesialan itu. 
SMS abadi yang selalu dia terima setiap 
pukul 03.07 dini hari sebanyak 307 sms. 
Seolah kutukan. Hp dia nonaktifkan, 
ketika diaktifakn SMS itu tetap muncul 
dengan penanda waktu yang sama. Nomor 
hp dia ganti, SMS itu tetap membayangi. 
Dia coba menghubungi nomor itu, tak 
nyambung. Maka akhirnya pergi juga dia 
ke dukun sebagai pilihan terakhir, terutama 
karena dia ingat kata-kata terakhir dari 
Bapak Rustam bahwa bapaknya adalah 
dukun. 

Kata dukun begini: Kutukan itu mungkin 
akan hilang setelah 10 tahun.

Kalau tidak, mbah? 
Maka kutukan itu tak akan hilang 

seumur hidupmu.
Maka dia habiskan waktu sepuluh tahun 

dengan menerima SMS yang sama dalam 
jumlah yang sama. Dia sudah pasrah 
tak melakukan penggantian nomor, dia 
sampai muak dengan hp tetapi sadar bahwa 
zaman sekarang tak mungkin dia tidak 
menggunakan hp. Masa sepuluh tahun itu 
baru berlalu tadi. Karena itu hari ini adalah 
hari penentuan, apakah…

Jam 03. 07.
One message received. Gemetar, 

seperti dinihari-dinihari sebelumnya yang 
berjumlah 10 kali lipat dari kurang lebih 
365 hari, dia membuka pesan itu:

“Slmt:NO “xxx” anda trplh pd 
prog”UNDIAN” xxx poin mdptkn Rp 
45jta U/INFO Seg HUB: Call Center  
(081241011170) PIN anda_5f3e8.”

Yogya, 22 Juni 2021.   

Oh, MERDEKA

O, INDONESIA-ku
Dalam rahim pertiwi
270 juta rakyat terbual kemerdekaan
Tatkala orang-orang berkata kita merdeka
Nyatanya, di kampung-kampung
Perih punggung-punggung petani masih tiba
Membakar tungku kehidupan
Atau pedih air mata nelayan yang deras serupa ombak ganas
Binasa dalam lautan 
Menyelami samudera kepahitan
Kemudian, MERDEKA yang mana kau maksud?
Sementara di kota-kota
Debu dan polusi menusuk orang tua dan anak-anak
Bagi mereka yang bermukim di bawah kolong langit
Di bawah bangunan kokoh jembatan-jembatan
Atau di jalanan aspal yang sesak bis kota
Lantas, inikah yang namanya MERDEKA?
O, INDONESIA-ku
Tatkala lepas dari cengkraman pejajah
Saat orang-orang
Berteriak MERDEKA, MERDEKA, MERDEKA!
Lalu, MERDEKA mana yang mereka maksud?
Sementara, orang-orang berbicara merdeka dalam basa-basi
Dalam sumpah serapah
Dalam pidato-pidato kemerdekaan
Maka sekali lagi kita bertanya
MERDEKA mana yang mereka maksud!

PILU PENDIDIKANKU

Dari mata jendela dunia
Tatap nanar pendidikan pilu
Mengoyak-ngoyak sanubari
Di sekolah,
Tak kujumpai lagi tulisan-tulisan Kartini di papan tulis
Kalimat-kalimat Ki Hajar Dewantara dari mulut teknologi
Atau pampangan wajah Dewi Sartika pada tembok-tembok sekolah
Kini hilang dan dihilangkan
Nafsu kepentingan berserakan
Pendidikan dibiarkan mencari jalan pulangnya sendiri.

DARI BAGDAD UNTUK KITA

Nun jauh di sana
Tepi barat sungai Tigris
Telah berabad-abad lamanya
Ilmu-ilmu bertebaran 
Orang-orang menujunya sebagai sandaran kepala
Yang pulang dalamnya ilmu sedalam palung Mariana
Dari Bagdad orang-orang membawa bekal wawasan
Memberinya untuk kita yang di Zamrud Khatulistiwa
Atas pikiran yang masih segersang Gurun Sahara.
Bagdad kiblat pengetahuan
Tempat fakir ilmu menjelajah
Tempat pemikir berkemah
Bukan tempat orang-orang yang senang bertikai
Maka tak pantas bagi kita yang pongah 
Atas ilmu setetes.

BIODATA
Moh Adli Azri Zahirul Haq seorang 
Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Universitas Tadulako 
Angkatan 2017, lahir di Parigi pada 
01 November 1999. Tinggal 
di Desa Pelawa Baru, Kec. 
Parigi Tengah, Kab. Parigi 
Moutong.

BIODATA

Deni Karsana, S.S., M.A. 
Peneliti Bahasa di  Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah.

BIODATA

Cep Subhan KM. Lahir di Ciamis tanggal 
6 Juni. Cerpen-cerpennya dimuat dalam 
antologi bersama Ludah Surga (2006) dan 
Kata Orang Aku Mirip Nabi Yusuf (2007), 
sementara beberapa puisinya diikutkan dalam 
antologi penyair muda Ciamis Kota Menjadi 
Kata (2017). Sudah menerbitkan dua novel, 
Serat Marionet (2011) dan Yang Tersisa Usai 
Bercinta (2020), dan satu buku puisi, Hari 
Tanpa Nama (2018). Esai-esainya tersebar 
dalam Jurnal Sajak, Berdikaribook.red, 
Jurnaba.co, cepsubhankm.com, dan beberapa 
media daring lain. Kini berdomisili di Yogya 
sebagai editor dan penerjemah lepas serta 
aktif di Komunitas Imajiner.

PEMENANG LIMBA WAJAH BAHASA SEKOLAH TINGKAT SMA

No.   Nama Sekolah   Kota/Kabupaten

1  SMA Negeri 4 Palu    Palu
2  SMK Negeri 3 Palu    Palu
3  SMK Negeri 1 Palu    Palu
4  SMA Al-Ashar Palu    Palu
5  SMK Negeri 2 Palu    Palu
6  SMA Labschool Untad Palu   Palu


