
DI layar kaca gawai yang digeng-
gam, Faisal memperhatikan den-
gan seksama harga tiket yang di-
jual oleh salah satu aplikasi trans-
portasi. Karena tanggal keberang-
katan adalah keesokan hari, maka 
harga tiket pesawat jauh di atas 
harga normal. Tapi tidak ada pil-
ihan lain, Faisal harus berangkat 
besok ke kampung halaman, un-
tuk menunjukkan rasa turut ber-
duka cita atas meninggalnya ayah 
Elsa yang merupakan teman spe-
sial Faisal.

Sebenarnya Faisal memiliki 
tabungan yang lebih dari cuk-
up, sehingga walaupun harga 
tiket cukup mahal hal itu bukan-
lah masalah besar baginya untuk 
memberikan dekapan dan peng-
hiburan bagi Elsa sedang berdu-
ka saat itu.

Setelah menyelesaikan pen-
gajuan cuti kepada atasan tem-
pat Faisal bekerja, ia pun menge-
masi pakaiannya ke dalam kop-
er, tak lupa sebelumnya dia jugs 
menitip pesan kepada teman 
kantor untuk menghandle pe-
kerjaan yag mungkin saja tiba-
tiba terdesak. Akhirnya urusan 
tiket pesawat, kelengkapan ako-
modasi, hingga pekerjaan dapat 
terselesaikan.

Keesokan harinya Faisal 
memulai perjalanan diantar Pak 
Doni satpam kantornya menggu-
nakan sepeda motor, sesampain-
ya di bandara beberapa menit 
kemudian terdengar suara pen-
gumuman dari pelantang suara 
yang menyampaikan pesawat Ba-
tik Air dengan kode penerbangan 
ID-6833 tujuan Palu ke Jakarta 
mengalami keterlambatan pen-
erbangan. Faisal menghela nafas 
rasa kesal terlintas dibenaknya. 
Tapi tak berapa lama petugas 
bandara kembali menyampaikan 
pengumuman bahwa pesawat 
yang akan ditumpangi Faisal dan 
ratusan penumpang lainnya telah 
siap untuk berangkat.

Tak terasa perjalan Palu ke 
Silangit dengan titik transit di 
Bandara Soekarno-Hatta Cengk-
areng, Jakarta telah sampai di tu-
juan. Dilanjutkan menggunakan 
minibus yang tersedia di sekitar 
bandara, Faisal telah sampai di-
antarkan di kampung halaman-
nya di suatu desa di pinggiran 
Danau Toba. Tentu kedatangan 
Faisal sontak membuat terkejut 
keluarga.

“Kenapa kau pulang?” Tan-
ya ibunya yang biasa dipanggil 
dengan sebutan mamak meng-

gunakan bahasa Batak. 
“Gak ada apa-apa kok mak, 

aku pulang cuma karena orang 
tua Elsa meninggal dunia kema-
rin, aku mau tunjukin kalau aku 
sependeritaan dengan dia” jaw-
ab Faisal sambil berlalu mening-
galkan mamaknya.

Si mamak masih tetap tidak 
percaya dengan kepulangan 
anaknya secara tiba-tiba. Den-
gan nada yang mulai meninggi 
mamak meminta agar Faisal den-
gan jujur menjelaskan maksud 
dari kepulangannya. Faisal men-
gambil gawai yang masih ada di 
dalam tas dompet miliknya, lalu 
membuka grupWhatsapp yang 
beranggotakan alumni SMAN 1 
Balige dan dengan sedikit kesal 
Faisal menunjukkan pesan salah 
satu temannya yang mengabar-
kan kabar duka cita bahwa orang 
tua Elsa telah meninggal dunia.

Setelah mamak berhasil di-
yakinkan dengan alasan kepu-
langannya, Faisal mempersiap-
kan diri untuk pergi ke rumah 
Elsa. Di perjalanan ia memikir-
kan bagaimana nantinya Elsa 
menjalani hidup tanpa kehadi-
ran ayah sementara ibunya juga 
telah terlebih dahulu mening-
gal sekitar tahun 2017. Semen-
tara Elsa saat itu masih tercatat 
sebagai mahasiswi pada salah 
satu universitas di kota Band-
ung dengan mengambil kelas 
khusus karyawan. Tentu tidak 
mudah bagi seorang perempuan 
mungil untuk berjuang hidup di 
kota Bandung sebagai perantau 
sembari menyandang status se-
bagai mahasiswi. Perlu pundak 
yang kuat dari seorang pria un-
tuk menemaninya mengarungi 
kerasnya hidup ini.

Dua puluh menit lamanya 
waktu perjalanan yang ditem-
puh Faisal dari rumahnya untuk 
sampai di rumah Elsa yang pada 
malam itu disebut sebagai rumah 
duka. Sanak keluarga, tetangga, 
ataupun handai toulan silih ber-
datangan menyampaikan kata-
kata penghiburan untuk men-
guatkan keluarga Elsa yang telah 
resmi ditinggalkan kedua orang 
tuanya dan menyandang sta-
tus yatim piatu. Isak tangis yang 
memekik menambah haru suasa-
na dan keadaan pada malam itu. 
Setelah acara penghiburan sele-
sai, Faisal mendekati Elsa yang 
masih tertegun di samping mayat 
ayahnya, wajahnya kosong tam-
pak tidak percaya atas kemalan-
gan yang dia terima “Hai dek aku 

datang dari Palu khusus kare-
na meninggalnya ayahmu” kata 
Faisal berbisik.

Elsa yang mengenal suara itu 
langsung mamalingkan wajahn-
ya yang penasaran ke belakang 
dengan menunjukan raut wa-
jahnya yang terkejut kenapa Fais-
al nekat datang dari Kota Palu. 

“Eh iya bang, makasih ya” 
akhirnya kata itu keluar dari mu-
lut Elsa sambil bergetar menah-
an pilu.

Keesokan harinya, setelah me-
nyelesaikan serangkaian adat 
Batak dalam upacara kematian, 
jenazah ayah Elsa diantarkan 
ke tempat peristirahatan tera-
khirnya. Lokasi ini tidak terla-
lu jauh dari rumah Elsa, kurang 
lebih hanya 100 meter. Faisal ber-
jalan bersama Elsa untuk  me-
nyaksikan pengebumian ayahn-
ya yang dia cintai. Terlihat wa-
jah pucat yang mungkin karena 
lelah atau karena air mata yang 
terus keluar dari kelopak matan-
ya. Peti mati ayahnya diturunkan 
ke liang lahat, kemudian satu-per-
satu keluarga menaruh tanah ke 
dalamnya sambil mengucapkan 
kata-kata perpisahan dan juga 
diiringi isak tangis para pelayat. 
Maut telah memisahkan mere-
ka di dunia ini, memang begitu 
singkat waktu kebersamaan yang 
mereka jalani selama ini.

“Dek kau harus kuat, walau-
pun sudah ditinggalkan ayahmu, 
kuliahmu harus kau selesaikan 
supaya orang tuamu tersenyum 
dari surga” ucap Faisal memberi-
kan kata-kata semangat. 

“Ya ayahku sudah meninggal 
dengan menyusul ibuku yang ter-
lebih dahulu menghadap yang 
Maha Kuasa” jawab Elsa memba-
las kata-kata semangat dari Faisal.

Pelayat memang sangat mem-
bantu dalam memberikan seman-
gat bagi keluarga Elsa.  Namun 
bagaimanapun kehidupan mere-
ka akan berubah 180 derajat. Tak 
ada lagi seorang ayah dalam ke-
hidupannya. Faisal yang sadar 
betul akan beratnya kehidupan 
Elsa nantinya, tak dapat berbuat 
apa-apa hanya kata-kata seman-
gat yang mampu diberikan den-
gan harapan mengurangi ketaku-
tan Elsa dalam hidupnya.

“Besok aku datang kerumah 
ya?” Tanya Faisal ke Elsa seusai 
pengebumian. 

“Iya bang, besok datangnya 
pukul 19.00 saja ya bang” seo-
lah-olah tanpa pikir panjang Elsa 
mengiyakan ajakan itu.

Keesokan harinya wajah Elsa 
sudah lebih segar dari hari kema-
rin, mau ataupun tidak mau, Elsa 
harus berdamai dengan dirinya 
sendiri. Di malam itu masih ban-
yak sanak saudara yang berkun-
jung ke rumah Elsadan ini adalah 
kesempatan bagi Faisal menga-
wali perkenalan dirinya. 

“Aku Faisal Tante, Om, Kak, 
Bang” ucap Faisal mengawali 
perkenalan dirinya dan dilanjut-
kan dengan obrolan santai men-
genai hubungannya dengan Elsa.

Dari cara bicara keluarga Elsa, 
Faisal menangkap suatu pesan 
kalau kehadirannya di keluarga 
Elsa tidak mendapatkan peno-
lakan. Bahkan keponakan Elsa 
sesekali meledek tantenya yang 
sedang bersama dengan Fais-
al saat itu.

Beberapa potong martabak 
manis dan segelas air minum di-
antarkan adik Elsa untuk mere-
ka nikmati. “Ini bang ada mart-
abak tadi baru dibeli, dihabisin 
ya bang selagi masih hangat” 
ujarnya sambil tersenyum dan 
berlalu ke ruang keluarga.

Adiknya yang bernama Hana 
ini adalah seorang guru di salah 
satu sekolah elit, maka wajar ka-
lau gaya bicara Hana lebih baik 
dari kakaknya Elsa. 

Sebagian besar keluarga Elsa 
memang sudah mengetahui ka-
lau Elsa memiliki hubungan leb-
ih dari sekadar teman dekat den-
gan Faisal. Kedatangan Faisal 
dari kota Palu sebenarnya juga 
mengejutkan keluarga Elsa. Na-
mun Elsa selama ini masih gun-
dah terhadap perasaannya.

 “Aku gak tahu harus bagaima-
na” ujar Elsa ketika topik pembi-
caraan dengan Faisal sudah sam-
pai ke tahap hubungan mereka 

nantinya. 
Tentu sangat wajar kalau Fais-

al meminta kejelasan status, sebab 
sudah delapan tahun mereka sa-
ling kenal bahkan ketika duduk 
di bangku SMA mereka sempat 
berpacaran. Namun ketika ku-
liah, komunikasi mereka nyaris 
terputus yang mungkin dise-
babkan jarak yang jauh ataupun 
ego yang tinggi antara keduanya. 
Tapi prinsip hidup bagi seorang 
Faisal adalah mempertahankan 
perasaannya lebih baik dari pada 
menyerah terhadap keadaan wa-
laupun risiko kecewa membay-
anginya .Lagi pula tidak akan ada 
perempuan di dunia ini yang se-
sempurna Elsa di mata Faisal. Itu 
adalah salah satu alasan menga-
pa Faisal nekat menempuh ribuan 
kilometer hanya untuk bertemu 
dengan Elsa, perempuan yang 
dia cintai itu.

Tak terasa sudah dua jam mer-
eka ngobrol dengan berbagai 
topik dan hanya gelak tawa yang 
mengiringi pembicaraan mere-
ka malam itu. Yang pasti Faisal 
telah berhasil menunjukkan pen-
gorbanannya dalam memberikan 
semangat bagi Elsa dan keluarg-
anya dalam kedukaan yang mer-
eka alami.

“Hidup ini pasti berjalan” 
inilah pesan yang disampaikan 
kepada Elsa oleh Faisal untuk 
mengakhiri pertemuan mereka 
malam itu.

“Makasih banyak ya bang 
untuk semua pengorbananmu, 
semoga kita tetap sehat selalu” 
kata Elsa mengingat saat itu pan-
demic Covid-19 sedang tinggi-
tingginya.

Faisal maupun Elsa harus 
meninggalkan kampung hala-
mannya sementara waktu untuk 
kembali menjalani kehidupan di 
perantauan masing-masing. Ma-
sih menjadi pertanyaan, siapak-
ah laki-laki yang pundaknya akan 
menjadi tempat bagi Elsa me-
nyandarkan kepalanya?Apakah 
Faisal seorang laki-laki yang telah 
berjuang dalam jangka waktu 
lama untuk perempuan dam-
baannya? Atau laki-laki yang ti-
dak memiliki perjuangan yang 
akan menjadi pilihan Elsa?

“Aku sudah sampai di Solo” 
bunyi pesan Whatsapp Elsa yang 
ada di gawai Faisal.

“Oh iya syukurlah, seman-
gat ya dalam pekerjaan dan ku-
liahnya”  balas Faisal singkat 
mengakhiri percakapan mereka 
malam itu.

SEPERTI yang kita ketahui 
bersama, Test of English as a 
Foreign Language (TOEFL) 
dikenal sebagai alat tes un-
tuk mengukur tingkat ke-
mampuan berbahasa Ing-
gris seseorang baik aspek ber-
bicara, membaca, menulis, 
maupun tata bahasa (gram-
mar). Keberadaan TOEFL di 
Indonesia dianggap semakin 
lama semakin penting. Era 
globalisasi memicu persain-
gan bursa tenaga kerja yang 
ketat dan kebutuhan pasar 
akan sumber daya manusia 
yang berkualitas juga sema-
kin meningkat. Itulah alasan-
nya mengapa TOEFL diang-
gap sangat penting. Selain itu, 
mereka yang akan melanjut-
kan pendidikan ke luar neg-
eri atau bekerja di luar neg-
eri harus memiliki sertifikat 
TOEFL dengan kualifikasi 
yang telah ditentukan. Kual-
ifikasi tersebut berdasarkan 
tingkat skor TOEFL.

Ternyata, di Indonesia, ada 
pula alat uji yang berfung-
si untuk mengukur kemam-
puan seseorang dalam berba-

hasa Indonesia, yakni Uji Ke-
mahiran Berbahasa Indonesia 
(UKBI). Namun, keberadaan 
UKBI sepertinya masih as-
ing di negeri sendiri. Ban-
yak yang tidak mengetahui 
apa itu UKBI dan seberapa 
penting UKBI tersebut. Har-
us diakui bahwa UKBI tidak  
begitu populer bagi warga 
negara Indonesia.

UKBI
Bahasa Indonesia sebagai 

bahasa pemersatu bangsa 
menjadi bahasa yang digu-
nakan untuk berkomunikasi 
dalam kehidupan sehari-hari 
baik secara lisan maupun tu-
lisan. Selain itu, bahasa Indo-
nesia juga berkedudukan seb-
agai bahasa negara yang ber-
fungsi sebagai bahasa resmi 
negara dan sebagai bahasa 
pengantar dalam dunia pen-
didikan. Meskipun demiki-
an, apakah kita yakin sudah 
menggunakan bahasa Indo-
nesia yang standar? 

Guna mengetahui penggu-
naan bahasa Indonesia yang 
sesuai dengan standar, di-

perlukan sebuah alat uji se-
bagai sarana tes bahasa In-
donesia. Gagasan itu diung-
kapkan pada Kongres Baha-
sa Indonesia IV tahun 1983 
dan Kongres Bahasa Indone-
sia V tahun 1988. Oleh kare-
na itu, Pusat Bahasa mulai me-
nyusun dan membakukan se-
buah instrumen evaluasi ba-
hasa Indonesia. Pada awal ta-
hun 1990-an, instrumen eval-
uasi itu diwujudkan, dengan 
nama Uji Kemahiran Berba-
hasa Indonesia (UKBI). Kini, 
penggunaan UKBI telah dia-
tur dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 70 Tahun 2016 tentang 
Standar Kemahiran Berbaha-
sa Indonesia.

UKBI merupakan tes stan-
dar untuk mengetahui kema-
hiran berbahasa penutur ba-
hasa Indonesia, baik penu-
tur asli/jati maupun penu-
tur asing, dalam penggu-
naan bahasa Indonesia ra-
gam lisan dan tulis. Sebagai 
bangsa yang memiliki baha-
sa modern yang multifungsi 
dan memiliki jumlah penu-

tur yang besar, bangsa In-
donesia memang harus me-
miliki sarana evaluasi mutu 
penggunaan bahasa Indone-
sia. Tanpa menafikan peran 
wahana lain, UKBI memiliki 
fungsi yang amat strategis, 
tidak hanya untuk mening-
katkan kualitas bahasa Indo-
nesia serta penggunaan dan 
pengajarannya di dalam dan 
luar negeri, tetapi juga untuk 
memupuk sikap positif dan 
rasa bangga masyarakat In-
donesia terhadap bahasanya.

UKBI terbagi atas lima sek-
si, yaitu seksi mendengarkan, 
seksi merespons kaidah, sek-
si membaca, seksi menulis, 
dan seksi berbicara. Soal-so-
al dalam UKBI disusun ber-
dasarkan tingkat performansi 
seseorang dalam serangkaian 
kemahiran berbahasa dengan 
tujuan yang telah dirumuskan 
dengan baik. Dengan men-
jawab soal- soal UKBI, per-
ingkat kemahiran berbaha-
sa seseorang akan diketahui. 
Peringkat kemahiran tersebut 
terbagi atas tujuh jenjang, yak-
ni Istimewa, Sangat Unggul, 

Unggul, Madya, Semenjana, 
Marginal, dan Terbatas.

UKBI Adaptif Merdeka
UKBI kini bertansfor-

masi menjadi UKBI Adap-
tif Merdeka, yaitu pembaru-
an sistem yang mengikuti 
perkembangan zaman. UKBI 
Adaptif Merdeka diluncur-
kan pada awal tahun 2021. 
Penyebarluasan informasi 
dan koordinasi pelaksanaan 
UKBI Adaptif Merdeka se-
cara masif hingga kini masih 
terus dilakukan.

Diharapkan dengan pem-
baruan sistem ini, rasa bangga 
kita terhadap tes UKBI menin-
gkat. Setidaknya UKBI dan 
TOEFL dapat berjalan berir-
ingan, layaknya sepasang 
sepatu. Jika TOEFL menjadi 
salah satu persyaratan un-
tuk melanjutkan jenjang pen-
didikan S-2, UKBI juga dija-
dikan sebagai persyaratan 
yang wajib.

Kepala Badan Pengem-
bangan dan Pembinaan Ba-
hasa, Endang Aminudin 
Aziz, mengatakan bahwa 

pembaruan sistem ini terle-
tak pada segi desain uji, plat-
form penyajian tes, dan pelak-
sanaan tes. Sistem UKBI sebe-
lumnya, pada segi desain uji, 
setiap peserta mendapat satu 
paket lengkap berupa 105 bu-
tir soal yang terdiri atas tiga 
desk uji, yaitu mendengar-
kan, merespons kaidah, dan 
membaca yang berdurasi 95 
menit. UKBI Adaptif Merde-
ka, soal dan waktu uji untuk 
setiap peserta berbeda. Ter-
gantung pada estimasi ke-
mampuan peserta yang teri-
dentifikasi oleh komputer. 
Sistem UKBI sebelumnya, 
pada platform penyajian tes, 
soal disajikan dalam bentuk 
kertas atau melalui komput-
er secara luring. UKBI Adap-
tif Merdeka, seluruh mekanis-
menya dilakukan dengan je-
jaring internet. Mulai dari 
pendaftaran, pelaksanaan 
ujian, dan sertifikasi digital.  
Sistem UKBI sebelumnya, 
pada pelaksanaan tes, peuji 
dan penguji harus bersemu-
ka. UKBI Adaptif Merdeka, 
peuji dapat melakukan pen-
gujian di manapun dan wak-
tu dapat dipilih sesuai den-
gan jadwal.

Meskipun terdengar leb-
ih praktis dan efektif, penger-
jaan UKBI Adaptif Merde-
ka harus didukung dengan 

fasilitas stabilitas jaringan 
internet, komputer atau lap-
top yang memiliki kamera, 
serta penyuara jemala atau 
pengeras suara yang me-
madai.

Ayo, jadikan UKBI Adap-
tif Merdeka sebagai tuan 
rumah bagi penuturnya di 
negeri sendiri. Tunjukkan na-
sionalisme dengan memupuk 
sikap positif dan rasa bang-
ga terhadap bahasa Indone-
sia. Globalisasikan bahasa 
Indonesia dimulai dari UKBI 
Adaptif Merdeka. 

Daftarkan diri Anda me-
lalui laman ukbi.kemdik-
bud.go.id.

Teruji Lebih Terpuji!

Oleh: Palty Sibarani 
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Cerpen

P u i s i
ADA APA DI KOTA?
Diksiku tidak seindah langit merah
Jauh dari orang tua
Serasa hidup sendiri
Dan ternyata
Aku ada di kota perantauan
Mengadu nasib bertahan hidup
untuk masa depan
dan kini aku dilanda
oleh kerinduan seperti senja
 yang hidup sendiri 
namun di nantikan semua orang

Palu, 23 Desember 2021

SEBUAH KATA UNTUK REALITA
Kata kata Hanya seutas perumpamaan seperti Mata
Untuk melihat orang orang yang selalu merang-
kai Kalimat
Tapi, tidak Memikirkan sebuah makna.
Kembali lagi ke realita Sekarang
Katanya dunia tak selebar daun kelor
tapi, kita masih saja memikirkan diri sendiri.
padahal orang orang membutuhkan kita
lantas mengapa kita hidupSendiri?
Mungkin itu hanya sebuah repitisi untuk dijadi-
kan sebuah revisi.

Palu, 17 mei 2022

KASIH INGIN PULANG
Aku berterus terang
Di waktu Subuh dalam ruangan
Bertekuk angan di bantalan
Berpeluk kasih bersama baying
ingin rasa untuk pulang
tapi enggan untuk berpamitan
wajah ayah ibu teringat berulang-ulang
wajah nenek selalu saja terbayang
lima tahun lalu aku mendengar suara adzan di se-
perempat malam
diiringi suara almarhumah membangunkan
tapi suara itu telah hilang
sekitar dua tahun silam
Entah, mengapa waktu Subuh tadi
Ketika suara adzan berkumandang
Aku mendengar suara itu kembali mendengung
di sebelah kanan seketika aku ingin pulang sekarang.

Tondo,17 Desember 2021

SAJAK SENJA
Ku berdiri di atas batu
Di sangah seorang perempuan
Memghimpit lautan biru dan luas daratan
Menatapi langit biru senja yang sudah tenggelam
Malam malam menjadi petang
Angin terus saja berhembus menyeligit di po-
hon telingga
Suara ombak mengalun seperti bunyi kemoceng
Motor dan mobil berlalu lalang
Sinar sinar lampu beranekaragam di kampung 
nelayan
Badanku terasa mengigil ditiu pangin kencang
Tempo terus berlalu hingga waktu magrib pun tiba
Kini perbincangan kita Tidak berarus
Perumpamaan Seperti air Sungal dari hulu ke Hilir
Alam mulai marah 
Hingga suasana tidak lagi sama seperti di awal
Kini senja yang kunantikan hilang tertelan malam
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