
TERBATAS             GRATIS 

NOVEMBER 2010 #1  

OPINI SASTRA! 

POJOK KREASI! 

TIPS N TRIK! 

RESENSI! 

JALAN-JALAN SASTRA! 



 

Hello there ! :D 

We’re selling good stuffs with affordable prices . 

* Sunglasses & Geekies Rayban Wayfarer * 

* Headphones *Colorful, Mix Style, Zumreed, Elecoom * 

* Shoes, Dress & Shirts Import * 

* Plain T-shirt * 

* Accessories * 

* Local Clothing * 

* Cute Bag * 

* Rubiks * 

* Unique Stuff * 

* T-Shirt * 

* Sanitary Napkins Love Moon * 

For more details and how to order, please kindly visit us on Facebook . 

http://www.facebook.com/puchimuchi.onlineshop 

 happy shopping.  ♥♥  
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 Di dunia ini tak ada orang yang malas yang 

ada hanyalah orang-orang yang tidak mempunyai 

tujuan yang kuat. Seorang bapak yang biasanya 

malas berlari apa bila melihat anaknya tenggelam 

di kolam renang pasti si Bapak tersebut akan berlari 

mengejar anaknya. Karena bapak tersebut mempu-

nya tujuan yang kuat yaitu untuk menyelamatkan 

anaknya.  

 Begitu juga dengan rekan-rekan maha-

siswa, kita memiliki kecerdasan, kreatifitas, dan 

kemandirian. Tetapi kita malas beraktivitas karena 

kita belum mempunyai tujuan yang kuat. Sebagai 

kaum pelajar yang dinamis dan sebagai mahasiswa 

Sastra tentulah kita mempunyai kreatifitas yang 

lebih dalam menulis dan menciptakan suatu karya 

tulis, baik yang akademik maupun non akademik. 

Untuk itu marilah kita kembangkan kreatifitas kita 

tersebut karena segala sesuatu yang dilakukan 

dengan sungguh-sungguh akan menghasilakan 

yang sungguh-sungguh pula. 

 Alhamdulillah sebagai wadah untuk men-

ampung kreatifitas rekan-rekan mahasiswa dalam 

bidang penulisan maupun karya tulis lainnya, telah 

hadir sebuah buletin kampus dengan nama Tinta 

Pena Sastra (TIPIS). Selain untuk kreatifitas, Buletin 

Tinta Pena Sastra juga memiliki fungsi yaitu sebagai 

wahana komunikasi, penyebar informasi, sebagai 

media pendidikan, hiburan dan menampung opini-

opini dari mahasiswa Sastra sekaligus sebagai 

kontrol atas kebijakan kampus. 

 Berkat dukungan rekan-rekan mahasiswa 

dan tim redaksi Tinta Pena Sastra akhirnya edisi 

pertama bias rampung. Tema yang dipilih untuk 

edisi perdana ini adalah yang berkaitan dengan 

keajdian-kejadian yang terjadi pada bulan oktober 

dan November yaitu tentang Sumpah Pemuda dan 

Hari Pahlawan. Di samping itu, kami juga me-

nyuguhkan berbagai rubrik diantaranya tentang isu

-isu kampus, pojok kreasi, tokoh, info-info, dan lain 

sebagainya. 

 Sekian saja, kurang dan lebihnya kami mo-

hon maaf. Kami berharap edisi pertama ini menarik 

untuk disimak dan bermanfaat bagi pemabaca. Si-

tidaknya dapat mengisi waktu luang dan menjadi 

bacaan ringan. Kritik dan saran tetap kami nantikan 

demi perbaikan edisi mendatang. Terima kasih 

selamat membaca. Salam Tipis.  

Pemimpin Redaksi 

Wandra 
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PEMILIHAN REKTOR telah usai. Hasilnya, Prof. Ganjar 
Kurnia kembali lagi menjadi rektor Universitas Padjadjaran 
periode 2011-2015. Prof. Dadang hanya memeroleh 7 suara 
yang artinya tidak lolos menjadi calon rektor. Berikutnya Un-
pad akan diramaikan oleh PRAMA. Jika pada bursa rektor 
dihiasi satu calon dari Fakultas Sastra lain halnya dengan 
PRAMA. Tidak ada calon dari Fakultas Sastra dan yang lebih 
menyedihkannya lagi, tidak ada calon dari rumpun ilmu so-
sial. Hanya terdapat dua calon, Fresdi (FAPET) dan Fenfen 
(FMIPA) serta Sayyidi (FTG) dan Randi (FAPET). Lalu kema-
na kah para aktivis rumpun ilmu sosial?  
 

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Hingga pagi ini, korban tewas akibat letusan dahsyat Gunung 
Merapi, Jumat (5/11/2010), yang dibawa ke RSUD Sardjito Yogyakarta berjumlah 94 jenazah. 48 
jenazah diantaranya dapat diidentifikasi oleh tim gabungan Disaster Victim Identification (DVI). 
Demikian dikatakan Teguh, anggota DVI Polda DI Yogyakarta kepada Kompas.com, Selasa 
(9/11/2010). "Keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga berjumlah 218 ," tam-
bahnya. 
Seperti diketahui, 64 jenazah sudah dikubur masal di tempat pemakaman umum (TPU) Kabu-
paten Sleman. Sebagian jenazah dibawa keluarga untuk dimakamkan. 
Jumlah korban tewas itu dipastikan akan terus bertambah lantaran masih banyak jenazah yang 
belum dapat dievakuasi terutama di sekitar Kali Gendol, tempat aliran awan panas atau whedus 
gembel. 
Eko Sulistyo, relawan dari PKPU, ketika dihubungi mengatakan, hari ini tim PKPU bersama 
dengan anggota Kopassus dan PMI akan kembali ke Dusun Ngepringan, Cangkringan, untuk 
mengevakuasi sekitar 10 jenazah di sekitar Kali Gendol. 
Dua hari lalu, tim sudah menembus lokasi yang berjarak sekitar 10 kilometer dari puncak Mera-
pi itu. Namun, baru satu jenazah yang dapat dievakuasi lantaran kondisi Merapi yang terus me-
nyemburkan awan panas. 

 

BAGI TEMAN-TEMAN YANG INGIN MENYUMBANGKAN TULISAN 
(ARTIKEL, OPINI, FITUR, TIPS, PUISI, CERPEN DLL.) SILAHKAN KIRIM KE 

tintapenasastra@yahoo.co.id  
(ARTIKEL, OPINI, FITUR, TIPS maksimal 300-600 kata, spasi satu, TNR 12) 
! 



Hari Pahlawan ?? apa sih sebenarnya arti Pahlawan 
bagi kita mahasiswa sebagai generasi muda penerus 
bangsa? Mungkin arti Pahlawan bagi muda – mudi 
masa kini  sebagian besar mengatakan bahwa Pah-
lawan adalah teman hati. Teman hati yang dimak-
nai dengan sebutan pacar. Seseorang yang selalu 
hadir ketika pasangannya membutuhkan bantuan 
sekalipun dalam kondisi yang sulit. Sedangkan jika 
kita lihat orang–orang Amerika yang telah me-
lahirkan berbagai variasi pandangan mengenai Pah-
lawan pada periode Puritan, berpendapat bahwa 
Pahlawan adalah orang yang punya etika yang ting-
gi dan keluhuran budi ( A. Makmur Makka : halm. 
11 ). 

 
Pahlawan yang sesungguhnya seringkali disala-
hartikan oleh masyarakat kini. Hal tersebut terjadi 
karena kurangnya pengetahuan mengenai sejarah 
bangsa Indonesia dimana pelaku–pelaku yang 
memperjuangkan kemerdekaan itulah yang pantas 
disebut sebagai Pahlawan. Coba kita lihat salah satu 
sosok Pahlawan wanita, seperti Ibu Raden Ajeng 
Kartini. Beliau telah memperjuangkan kesamaan 
hak antara pria dan wanita (khususnya wanita prib-
umi pada masa penjajahan). Seperti yang kita 
ketahui, saat ini sudah banyak perempuan yang 
bisa bekerja di kantoran, tidak seperti dulu dimana 
derajat perempuan berada di bawah laki–laki.    

 
Ibu Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 
1879. Beliau anak dari seorang Bupati Jepara yang 
berasal dari kalangan priyayi. Ayahnya bernama 
Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat dan ibunya 
bernama M. A. Ngasirah. Pada waktu itu, 
Pemerintah Kolonial mengeluarkan peraturan, di-
mana seorang bupati harus menikah dengan 
seorang wanita yang berasal dari kalangan Bang-
sawan. Sedangkan Ibu dari Kartini tidak berasal 
dari kalangan tersebut, sehingga Ayahnya (Mas 
Adipati Ario) menikah lagi dengan seorang wanita 
yang berasal dari Keturunan Raja Madura yaitu 
Raden Ajeng Woerjan ( Moerjam ). Setelah meni-

kah,  ayahnya naik takhta menjadi Raja Madura 
menggantikan ayah R.A. Woerjan ( R.A.A. 
Tjitrowikromo ).  

Ibu Kartini adalah sosok yang paling aku kagumi. 
Ia pandai berbahasa Belanda, sehingga tidak dapat 
dipungkiri bahwa kebanyakan temannya berasal 
dari kalangan Eropa. Situasi pada saat itu memaksa 
beliau untuk menikah dengan seorang yang tidak 
dikenal ( R.M.A.A. Singgih Djojo Adhiningrat ). 
Meskipun demikian, beliau mengambil hal positif 
dari pernikahannya. Ia berpikir bahwa peluang un-
tuk mewujudkan impiannya akan lebih mudah di-
capai karena suaminya berasal dari kalangan Bupati 
Rembang. Akhirnya, beliau mendapat ijin dari sua-
minya untuk mendirikan Sekolah Wanita di sebelah 
Timur pintu gerbang kompleks Kantor Kabupaten 
Rembang ( sebuah bangunan yang saat ini dijadikan 
Gedung Pramuka ). 

 
Dari perjuangan Ibu Kartini dalam hal emansipasi 
wanita dan masalah sosial umum yang terjadi pada 
masa penjajahan dapat kita jadikan inspirasi untuk 
menciptakan kondisi Negara kita yang sedang ter-
puruk saat ini menjadi lebih baik. Tanpa adanya 
seorang Pahlawan dalam kehidupan, tidak mung-
kin kita dapat menjalankan hidup dengan aman 
dan tentram.  

 
Contohnya suku–suku Indonesia (kecuali Suku 
Minangkabau) yang cenderung menerapkan tradisi 
Patrilineal, dimana semua keturunan, baik itu laki – 
laki maupun perempuan harus mengikuti garis ke-
turunan ayah. Selama ini yang kita ketahui, seorang 
Pahlawan itu hanya berasal dari kalangan laki – 
laki. Padahal sesungguhnya, beberapa pejuang 
wanita lainnya seperti Dewi Sartika dan Cut Nyak 
Dien dapat disebut seorang Pahlawan. Selain mere-
ka berjuang untuk wilayah asalnya dari penjajahan 
kolonial, mereka juga berjuang untuk kepentingan 
bangsa. 

 
Meskipun wanita dikenal sebagai sosok yang lem-

“My Hero Is Super Girl” 



but, santun, kemayu, lemah, dan suka mengalah, 
bukan berarti wanita tidak mampu untuk berjuang 
dan bersaing di dalam kehidupan, terutama dalam 
dunia kerja saat ini. Seperti sosok seorang Ibu yang 
berjuang selama 9 bulan, membawa janin seorang 
bayi dalam kandungan kemanapun ia melangkah. 
Mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan 
demi hidup sang anak yang sudah dinantikan. Ibu 
yang telah bersusah payah memperjuangkan ke-
hidupan seorang anak yang dikasihi dapat kita jad-
ikan panutan.  

 
Doa yang dipanjatkan serta air mata seorang Ibu 
membuat seorang anak semakin mencintai sosok 
Ibu dan membuahkan rasa semangat yang tinggi 
bagi mereka dalam menjalankan kehidupan. Kasih 
sayangnya membuat aku malu untuk membuat se-
buah kesalahan, yang akhirnya membuat hatinya 
terluka. Aku ingin membahagiakannya seperti ia 
membahagiakanku, memanjakanku dikala aku ter-
jatuh. Tak pernah sekalipun ia berkata lelah ataupun 
putus asa dalam mendidikku menjadi orang yang 
berguna kelak. 

 
Aku menjadi wanita yang tegar berkat didikannya. 
Pendidikan yang tinggi selalu didambakan seorang 
Ibu untuk anak–anaknya supaya taraf kehidupan 
kita semakin baik. Ibuku adalah Pahlawan bagi 
hidupku, meskipun dilengkapi oleh figur seorang 
ayah. Aku ingin seperti Ibuku kelak. Wanita tegar 
dan selalu bersemangat dalam menjalankan ke-
hidupan meski dalam kondisi apapun. “Surga be-
rada di bawah Telapak Kaki Ibu”. Itu yang selalu 
aku tanamkan dalam kehidupan. 

 
Terlepas dari figur seorang Ibu yang menjadi Pahla-
wan hidup kita, coba kita lihat masalah yang sedang 
menimpa Negara kita. Terjadi kerusuhan antar dae-
rah akibat tindakan Primordial. Contohnya: tinda-
kan kriminalitas yang baru – baru ini terjadi di 
Bekasi (Jawa Barat). Dimana pelakunya adalah 
orang – orang  FPI yang menusuk salah seorang 
Pendeta dan Penatua HKBP Jatimulya. Motif da-
sarnya adalah karena pelanggaran yang dilakukan 
oleh Jemaat HKBP atas tanah Pemerintah (dengan 
dibangunnya sebuah Gereja HKBP ). Di lain pihak, 

keduanya juga bersalah karena solusi dari permasa-
lahan tersebut berujung pada tindakan kriminalitas. 

 
Kita sebagai generasi muda, sebaiknya menciptakan 
sesuatu yang baru sebagai wujud cinta kita terhadap 
Tanah Air Indonesia karena tantangan di tiap gen-
erasi juga berbeda. Jangan sampai kita mem-
bungkam mulut kita dengan ketidakpedulian ter-
hadap krisis kemanusiaan di Negara impian kita ini. 
Makna Pahlawan di setiap generasi pastilah berbeda 
– beda. Perilaku Pahlawan kita terdahulu dapat kita 
jadikan Inspirasi untuk kemudian diterapkan kem-
bali dalam mengatasi berbagai permasalahan Bang-
sa.  

 
Peringatan Hari Pahlawan 10 November  yang se-
tiap tahunnya semakin menurun dan  hanya dijadi-
kan moment ceremonial saja, coba diberi inovasi 
baru supaya makna akan perjuangan Pahlawan kita 
yang telah gugur dapat dirasakan di setiap individu. 
Dengan  menanamkan rasa percaya diri untuk bisa 
mengungkapkan kebenaran dari setiap permasala-
han yang ada, itu sudah cukup membuktikan jiwa 
kepahlawanan kita. Dimulai dari lingkungan sosial 
yang sederhana saja, seperti lingkungan tempat 
tinggal (tempat berinteraksi dengan masyarakat), 
tempat pendidikan, ataupun di lingkungan Keluar-
ga. Seperti perjuangan seorang Ibu dalam memper-
tahankan dan mencintai anak – anaknya. 
Melindungi anaknya dari panasnya terik ataupun 
dinginnya udara di kala hujan datang. Seperti itulah 
kita memperjuangkan Negara kita.  

 
“ Tak Ada Gading Yang Tak Retak” …. Demikian isi 
tulisan yang penulis sampaikan, karena kesem-
purnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Ditulis oleh:  

E.C. (Mahasiswa Fakultas Sastra) 
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Assalamua’alaikum Wr. Wb. 

 Selamat datang teman-teman mahasiswa 

baru di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. 

Walaupun mungkin sebagian dari kalian ada yang 

merasa tidak puas dapat diterima di Fakultas Sastra 

Unpad. Kalian harus tetap bersyukur kepada Tuhan 

YME karena telah memberikan anugerah kepada 

kalian. Karena memang tidak semua orang dapat 

diterima di Fakultas Sastra Unpad. Kalian yang 

dapat diterima adalah orang-orang yang terpilih, 

percayalah. 

 Disini penulis akan memberikan pemapa-

ran mengenai apa saja prospek kerja yang dapat 

diraih oleh para lulusan Mahasiswa Fakultas Sastra. 

Sebelumnya mungkin sebagian dari kalian ada 

yang memutuskan untuk mengikuti ujian SNMPTN 

lagi tahun depan untuk memperoleh jurusan atau 

Universitas yang kalian inginkan. Hal tersebut 

sesungguhnya juga dialami oleh penulis. Penulis 

sempat mengikuti SPMB (sekarang SNMPTN) lagi 

setelah diterima di Jurusan Sastra Inggris Universi-

tas Padjadjaran pada tahun 2007. Pada waktu itu 

penulis sangat menginginkan masuk Fakultas 

Ekonomi UI. Namun, takdir berkata lain sehingga 

sampai saat ini penulis tetap di Fakultas Sastra Un-

pad. Akan tetapi, janganlah menganggap hal itu 

adalah hal yang buruk karena setelah penulis jalani 

justru Fakultas Sastra inilah yang sesungguhnya 

terbaik bagi penulis. Karena disini penulis tetap 

dapat mengejar cita-cita dan masa depan yang ce-

rah. 

 Mungkin sebagian dari kalian ada yang 

kesal karena dipandang sebelah mata oleh teman-

teman kalian. Dan kesal dengan sebuah pertanyaan. 

Kurang lebih pertanyaan tersebut adalah seperti 

ini ; “lulusan sastra nanti mau kemana sih?, mau 

kerjanya dimana?”. Yups , pertanyaan semacam itu 

mungkin membuat kalian bingung atau bahkan 

kesal. Berikut ini penulis akan paparkan jawaban-

jawaban  atas pertanyaan itu. Sebetulnya Sastra itu 

lebih baik daripada jurusan Hubungan Internasion-

al (HI)/(FISIP) atau pun jurusan Komunikasi 

(FIKOM). Karena jurusan-jurusan di Fakultas Sastra 

bisa mengambil lahan/prospek kerja dari jurusan-

jurusan itu. Keilmuan yang dimiliki pun lebih sem-

purna dan aplikatif ketimbang yang jurusan-

jurusan tersebut miliki. Berikut adalah prospek-

prosepek kerja yang dimiliki oleh lulusan Fakultas 

Sastra : 

Media (cetak & elektronik) / Jurnalistik 

 Media adalah salah satu prospek kerja yang 

dimiliki oleh seorang lulusan Fakultas Sas-

tra. Seorang lulusan Fakultas Sastra men-

guasai tata cara (gramatika) bahasa dengan 

baik sehingga mereka akan menjadi editor, 

penulis,redaktur yang baik di media cetak. 

Lulusan Fakultas sastra juga menguasai 

kemampuan verbal dengan baik. Mereka 

dapat berbahasa dengan baik dan benar 

sehingga mereka akan menjadi peli-

put ,pembawa, dan pembaca berita yang 

baik di media elektronik. Mereka juga 

dapat menjadi seorang wartawan yang 

baik. Walaupun lulusan Fakultas Komu-

nikasi dapat menguasai cara komunikasi 

yang baik. Namun , lulusan Fakultas Sastra 

dapat lebih dari itu. Mereka dapat men-

guasai bahasa baik lisan maupun tulisan 

secara baik. Terutama mereka yang dari 

jurusan Sastra Indonesia , Inggris , dan Se-

jarah. Mereka dapat mengaplikasikan ilmu 

yang mereka peroleh apabila mereka beker-

ja di media. Dosen saya pun di jurusan Sas-

tra Inggris pernah bekerja di Trans TV. 

Bahkan ia menjadi salah satu tim kreatif  

acara Extravaganza. Banyak juga yang 

bekerja di media baik yang regional mau-

pun nasional. Bahkan ada alumni Fakultas 

CERAHNYA PROSPEK SASTRA 



Sastra yang berkecimpung di dunia enter-

tainment seperti JOE PADHYANGAN 6/P-

PROJECT (Ilmu Sejarah) dan KANG IBING 

(Sastra Rusia). 

Departemen/Kementrian Luar Negeri (DEPLU) / 

(KEMLU) 

 Inilah prospek kerja favorit. Tidak hanya 

menjadi favorit lulusan jurusan Hubungan 

Internasional tetapi juga menjadi favorit 

lulusan Fakultas Sastra. Hal tersebut dikare-

nakan bekerja di DEPLU memiliki banyak 

kelebihan, yaitu dapat menjadi delegasi In-

donesia di berbagai negara, tinggal di luar 

negeri(selama masa dinas), mendapat ja-

minan,berbagai tunjangan, serta fasilitas 

karena menjadi PNS. Peluang kerja lulusan 

Sastra di DEPLU tidak kalah besarnya 

dengan peluang lulusan HI atau Hukum 

karena lulusan Fakultas Sastra menguasai 

bahasa yang wajib jadi modal dasar untuk 

menjadi seorang Diplomat. Selain itu juga 

mempelajari budaya dari negara-negara lain 

(Inggris,Perancis,Jerman,Rusia,Jepang,Arab 

dan lain-lain). 

Perusahaan Swasta 

 Peluang lulusan Fakultas Sastra juga ter-

dapat di perusahaan swasta. Lulusan 

Fakultas Sastra dapat bekerja di perusahaan 

swasta dan memiliki posisi sebagai sekreta-

ris , public relation , atau di bagian market-

ing. Lulusan Fakultas Sastra sangat berk-

ompeten untuk mengisi posisi-posisi terse-

but. 

Bank  

 Bank tidak memerlukan relevansi dalam 

jurusan selama kuliah. Yang paling ter-

penting di bank adalah siap dan mampu 

bekerja dengan baik, teliti, dan teratur.  Un-

tuk bekerja di Bank tidak harus dari 

Fakultas Ekonomi karena di Bank menerima 

dari berbagai jurusan. Saya memiliki 

saudara yang memiliki latar belakang dari 

Fakultas Teknik yang bekerja di Bank. Ban-

yak juga yang dari pertanian. Bahkan ada 

juga seorang Sarjana Agama yang bekerja di 

Bank. Maka ,lulusan Fakultas Sastra juga 

memiliki peluang yang sama dengan sarjana

-sarjana lain untuk bekerja di bank.     

Penerjemah (translater /interpreter) 

 Lulusan Fakultas Sastra sangat berpeluang 

menjadi seorang penerjemah. Baik itu  

seorang penerjemah tulisan (translater) 

maupun seorang penerjemah secara lisan 

(interpreter). Seorang interpreter memiliki 

bayaran yang cukup besar. Interpreter bi-

asanya mendampingi para pejabat yang per-

gi ke luar negeri atau menerjemahkan pida-

to pejabat secara lisan dan langsung. 

Penulis 

 Penulis juga merupakan profesi yang men-

janjikan. Apabila buku/novel/cerpen/

komik yang ditulis seorang penulis laku 

keras maka penulis tersebut akan 

mendapatkan keuntungan yang sangat be-

sar. Andrea Hirata dan Raditya Dika adalah 

contoh penulis-penulis Indonesia yang ber-

hasil. Padahal mereka bukan lulusan 

Fakultas Sastra. Apalagi seorang penulis 

yang merupakan lulusan Fakultas Sastra , 

seharusnya dapat menjadi penulis yang he-

bat. 

Ahli bahasa (Linguis) 

 Mungkin profesi yang satu ini agak jarang 

ada di Indonesia. Seorang ahli bahasa beker-

ja sebagai peneliti bahasa dan juga penga-

mat bahasa. Jangan kira profesi ini adalah 

profesi yang remeh. Sebagai ahli bahasa 

yang benar-benar ahli seseorang dapat 

dibayar dengan sangat mahal. Contohnya 

ialah sebagai perancang bahasa yang 

digunakan dalam Undang-undang atau da-

lam membuat sebuah iklan. 



Guide 

 Menjadi guide juga adalah salah satu 

prospek kerja yang sangat memungkinkan 

bagi seorang lulusan Fakultas Sastra karena 

lulusan Fakultas Sastra pasti menguasai 

bahasa dengan baik untuk membimbing 

orang asing. 

Dosen / Guru / Pengajar 

 Inilah kelebihan yang dimiliki seorang lu-

lusan Fakultas Sastra yang tidak dimiliki 

oleh lulusan dari Fakultas lain. Menjadi 

seorang pengajar/guru/dosen diwajibkan 

memiliki pemahaman ilmu yang men-

dalam. Ilmu Bahasa adalah salah satu ilmu 

yang penting. Maka, menjadi keuntungan 

Fakultas Sastra karena mempelajari bahasa 

secara mendalam. Semua orang butuh bela-

jar bahasa. Terutama bahasa-bahasa yang 

menjadi favorit dan banyak dipergunakan 

dalam pergaulan internasional seperti baha-

sa Inggris , Jepang , Perancis, dan Jerman. 

Dan bayaran sebagai seorang pengajar/

dosen/guru juga tidaklah rendah. Pengala-

man penulis yang telah mengajar selama 

beberapa bulan cukup membuktikannya. 

Penulis dapat memenuhi kebutuhan 

pribadi dan mendapat tambahan uang saku 

dengan menjadi seorang pengajar Bahasa 

Inggris. Mahasiswa Fakultas Sastra ber-

peluang menambah uang saku selama 

masih kuliah dengan menjadi pengajar. 

 

Wiraswasta / Bisnis 

 Ini adalah pilihan yang dimiliki setiap indi-

vidu walaupun tidak mengenyam bangku 

pendidikan. Siapapun dapat berbisnis. 

Asalkan mereka mau berusaha dan berani 

mengambil resiko. Banyak lulusan Fakultas 

Sastra yang sukses di dunia bisnis. 

 

 Itulah prospek-prospek kerja yang dapat 

penulis paparkan. Sebenarnya masih ban-

yak peluang kerja lain selain yang disebut-

kan di atas. Seperti menjadi seorang moti-

vator. For your information, Mario Teguh 

yang seorang motivator terkenal adalah 

lulusan Sastra Inggris di salah satu PTN di 

Jawa Tengah. Jadi ,sangat banyak prospek 

kerja Fakultas Sastra sehingga tidak dapat 

penulis paparkan seluruhnya di sini. Na-

mun, semua itu bergantung pada kemauan 

dan kerja keras kita. Penulis juga 

menyarankan agar selagi jadi mahasiswa 

perbanyaklah aktivitas yang positif seperti 

mengikuti organisasi, les bahasa asing yang 

lain, les akuntansi,komputer , dan berbagai 

keterampilan lain yang menunjang karir 

kita nantinya. 

 Demikianlah yang dapat saya sampaikan. 

Semoga dapat bermanfaat. Dan sekarang 

kita jadi tahu mau kemanakah lulusan Sas-

tra. Teruslah berusaha, bersemangat, dan 

pantang menyerah.  

“Terkadang seorang manusia terlalu lama menyesali 

pintu yang telah tertutup sehingga ia tidak menyadari 

sebuah pintu lain yang sedang terbuka lebar” 

Wassalam. 

 

Ditulis Oleh :                                                                 

FITRASYAH NUR MULYA 

(180410070037) 

MENTERI PENDIDIKAN MIN-

AT&BAKAT BEM GAMA FASA 

2009-2010 
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Seperti pada kekhawatiran akan rasa yang 

tak bisa dipertanggungjawabkan, kita mengeluh 

bagaimana ini semua harus diakhiri, ini seperti 

bagaikan yang tanpa kenyataan, negeri ini penuh 

dengan orang-orang yang seperti ini, adakalanya 

kita akan merasa seperti badai tanpa hujan, atau 

hujan tanpa angin, samudera yang luas selalu me-

nyingkap rasa ingin tahu akan misteri yang terkan-

dung di sana, bagi kita, seperti ini adalah kehidupan 

yang seharusnya terus digali, daya cipta yang dimil-

iki oleh manusia, sepertinya akan senantiasa terus 

melambungkan semangat terus berprestasi, ada-

kalanya, kita akan semangat melanjutkan hidup kita 

namun adakalanya kita merasa hidup dengan Lum-

pur.  

 

Menjadi orang yang punya dosa, dosa-dosa 

yang ternyata kecil dan dianggap sepele, dan dosa 

itu membuat kita penyakitan sampai kita mati, dan 

mendapatkan siksa yang maha pedih. Ini tidak di-

harapkan oleh semua orang. Seperti onggokan dag-

ing yang tetap diberi kehidupan, berjalan kesana 

kemari, seperti manusia kehilangan pegangan, 

pegangan hidup yang seharusnya tidak dilepaskan 

dengan mudah, hanya karena untuk kesenangan 

hawa nafsu, akhirnya bisa tergadaikan. Pegangan 

hidup yang ternyata akan membawa kebahagiaan 

lahir dan batin, dunia dan akhirat, menjadi 

seseorang yang setengah-setengah memang tidak 

diharapkan, karena semenjak ini begitu ngelantur, 

apapun yang bisa membuatku sakit, kita akan berte-

riak kesal, sepertinya kita harus angkat kaki dari 

tempat ini dan tidak akan pernah kembali lagi, lagi 

pula untuk apa kita harus kembali, kalau saja kita 

bisa lebih baik lagi dan ternyata kita menjadi orang 

yang pantas untuk bisa menjadi seseorang yang 

penting, maka kita adalah perwakilan dari orang-

orang yang memiliki keinginan yang sama, yang 

ternyata kitalah yang terpilih. 

 

Apabila saat ini masih cukup banyak ken-

yataan bahwa kita tidak hidup dengan baik karena 

beberapa sifat tercela kita itu akan melahirkan se-

buah kepenatan hidup yang melahirkan sifat tercela 

berikutnya, kita berusaha menghindari itu semua 

dan berusaha untuk selalu memeperbaiki diri, na-

mun pada akhirnya kita akan menggerutu dalam 

hati entah di saat sedang genting, setengah genting, 

dan tak genting sama sekali. 

 

Beberapa waktu saat ini, ada berjuta hal 

yang ingin  kita katakan, namun, kita selalu mencari 

cara atau alasan agar kita tak perlu ke sana, tak per-

lu melakukan aktivitas itu, kita selalu merasa bahwa 

kita pasti akan tidak diperlukan di sana, mengapa 

harus membawa massa yang banyak bila ternyata di 

sana banyak orang yang siap untuk membantu, kita 

akan pergi pada suatu kegiatan bila pada kegiatan 

itu kita tak begitu penting, karena kita manusia 

yang cepat bosan, dan bila kita mendapat tugas kecil 

tetapi kita menyadari betapa pentingnya tugas kecil 

itu, kita akan melakukannya dengan senang hati, 

andai saja semua itu memang selalu menggembi-

rakan hati setiap orang yang sedang melakukan ak-

tivitasnya, niscaya dunia ini jauh dari rasa dengki 

dan iri. Kita bisa merasakan aura akhlak tercela, 

akhlak yang membuat manusia mampu menusuk 

sesorang dari belakang. 

INI SEPERTI “BAGAIKAN” YANG TANPA KENYATAAN 



 

Apabila terlanjur menyakiti orang, maka 

meminta maaf bisa menjadi alternatif ampuh, han-

ya saja kita akan merasa malu saat pikiran kita su-

dah bisa menduga bahwa maaf yang kita lakukan 

itu akan sia-sia saja, toh manusia yang memiliki 

akhlak tercela akan dusta, di mulut ia memaafkan 

kita, tetapi hatinya masih dongkol, tapi mohon un-

tuk kembali berpikir bahwa, meminta maaf lebih 

baik daripada memaafkan, dan setelah kita 

meminta maaf, tugas kita selanjutnya tidak mengu-

langi kesalahan yang sama, sementara tugas pem-

beri maaf dia harus ikhlas dan bukan berarti setelah 

memaafkan seseorang, kemudian dia tidak mau 

bertemu lagi dengan mereka. 

 

Kita mengalah ke bawah atau ke atas, apa-

pun anggapan itu setidaknya menjadi gambaran 

tentang kita di mata orang lain, semoga apa-apa 

yang membuat kita malu dan menjadikan inferior 

sebagai sifat yang kita pelihara adalah sama saja 

dengan bunuh diri, pembunuhan karaker kita yang 

sesungguhnya, karena perbedaan yang paling men-

dasar antara yang satu dengan yang lainnya adalah 

terletak pada sejauh mana kita bisa menumbangkan 

setiap langkah salah menjadi langkah yang benar 

nan piawai, semua hasilnya akan kita simpan di 

dunia maya, dan menjadi warisan yang sangat 

penting untuk kita sumbangkan kepada dunia, bila 

kau yakini itu, maka kau dengan sendirinya akan 

bangkit dan mulai menggapai cita dengan penuh 

semangat. 

 

Menjadi warga negara kebanggaan adalah 

impian kita sejak kecil, jadi terkadang saat ini kita 

sedang mulai mengembangkan potensi yang ada 

dalam diri, karena kita tahu bahwa kita harus bang-

kit dan menyatakan diri menjadi pribadi yang baru, 

pribadi yang bisa diandalkan, sementara itu kita 

akan senatiasa merasakan bagaimana itu semua 

harus berjalan lancar, mulus sesuai dengan rencana 

kita, menjadi kebanggaan orang-orang yang pernah 

mengenal kita, alangkah menyenangkannya itu 

semua.  

 

Mari kita awali dengan kerja keras dan lati-

han semakin sering berlatih maka akan semakin 

bertambah tingkat kemahirannya dan bila kita 

memiliki niat berlatih biasanya kita akan latihan 

dengan serius karena latihan yang tidak serius han-

ya akan membuat kita merugi, dan kita sangat 

menghindari hal yang itu, karena untuk bisa melu-

angkan waktu latihan, kita harus mengorbankan 

waktu kita yang mungkin bisa jadi ingin kita 

gabungkan untuk hal lainnya yang juga penting, 

hanya saja kita lebih memprioritaskan latihan kita 

karena yang kita tahu adalah semua ini sangat me-

nyenangkan bila diakhiri dengan suatu prestasi. 

Akhir dari suatu latihan adalah saat kita memiliki 

banyak prestasi, bahkan latihan setelah berprestasi 

pun masih terus dituntut. Maka memang harus tid-

ak setengah-setengah dalam latihan karena itu 

semua hanya mengakibatkan keburukan-

keburukan yang tiada tara, semakin banyak kita 

meludah maka makin banyak orang yang mem-

benci kita, maka imbangi dengan tidak banyak 

bicara, karena banyak bicara kadang membuat 

kesalahan yang menyebabkan orang lain sakit hati 

yang padahal kita mengucapkannya dengan tidak 

sengaja. 

 

Kita terpaksa menyatakan ini semua karena 

ini hanyalah sebuah isapan jempol belaka, tak ada 

orang yang bisa mengalihkan pandangan dunia ini 



pada hal lainnya, kecuali bila ada hal lain yang baru 

yang ternyata membuat adrenalinku mulai kambuh 

untuk mencoba hal baru itu. Sudah saatnya kita me-

rasa aneh dengan permainan orang-orang berkuasa 

yang berduit, mereka sangat pintar menyembunyi-

kan kesalahan mereka dan tampak benar di hada-

pan orang banyak. Karena bila tak seperti itu, pintar 

tetapi miskin adalah momok yang dihindari oleh 

orang, orang pandai pastinya akan kaya, dan di an-

tara mereka ada yang menghalalkan segala macam 

cara untuk mencapai kekayaannya, ya itu terjadi bila 

mereka tidak diimbangi  dengan keimanan dan 

ketakwaan mereka kepada Allah, maka tetap 

perkuat pegangan terhadap Al-Qur’an dan Hadits.  

 

Semua ini memang akan memiliki akhirnya, 

dan bagaimana menciptakan akhir yang indah dan 

tidak menimbulkan kerugian maka ya kita menik-

mati setiap proses hidup yang berhadapan di depan 

muka kita ini, entah apa itu bentuknya, rasanya, dan 

teksturnya, kita lahap dengan senang dan menerima 

apa adanya. Di samping kita tetap berusaha, meneri-

ma apa adanya boleh diberlakukan bila kita sudah 

berusaha, maka jangan katakan terima saja kalau 

kita belum pernah mencoba mengubahnya. Toh 

ternyata dari awal kita sudah salah dengan pola 

pikir yang seenaknya saja, memang benar tetapi 

langkahnya salah. 

 

Setiap ambang batas yang tak memiliki ba-

tas akhirnya hanya menelantarkan beberapa perma-

salahan yang sederhana dan seharusnya mudah di-

atasi, namun yang terjadi masalah mudah itu sulit 

beres. Ini adalah gejala yang timbul akibat ketidak 

seriusan pihak pencari solusi. 

Ditulis oleh: 

Kho Eruno (180810090054) 
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Syair Kerinduanku 
 

Dalam bulir kisah hidup yang mengalir 
Terukir  cinta-Mu ya Rabb 
Penguasa jiwaku, seluruh sudut hatiku juga 
resah rinduku 
  
Aku ingin mencintai-Mu 
Seperti bulan yang mencintai malamnya 
Aku ingin Mencintai-Mu 
Seperti ukiran alam-Mu yang mencintai in-
dahnya 
Seperti ayunan kata yang tertulis dalam asma-
Mu untuk muliakan nama-Mu 
  
Namun sejuta umpatan diri ini 
Begitu rapuh untuk terus memandang-Mu 
Seringkali berpaling dalam kelalaian yang hina 
dan tak berarti 
Buatku resah untuk menghadap-Mu dalam ke-
rendahanku 
  
Aku ingin… 
Mengingat-Mu dalam panjang sujudku 
Mengisi  malam hening 
Hingga teteskan air mata untuk lepaskan 
dosaku 
Membawaku untuk lebih dekat dengan-Mu…
dapatkan cinta-Mu 
Tak ingin ku abaikan waktu 
Sebelum waktuku tiba dengan petaka 
Saat ku pergi tinggalkan indahnya dunia 
Tanpa kawan, tanpa daya dan tak ada yang 
tersisa 

 
Ditulis Oleh: 
RISKHA WIDYA JAYANTI 
(180410080211) 
SASTRA INGGRIS 2008  



Kundang, hidup di Jakarta bersama ibunya 
yang sudah tua renta. Ayahnya telah lama hilang 
sejak pelayarannya ke pantai selatan, memang 
pekerjaannya sebagai Nelayan. Entah tidak ada ka-
bar dan mereka menganggap ia telah meninggal 
ditelan ganasnya ombak pantai utara. Kundang 
adalah orang yang sangat liar dan kasar, ia hanya 
menyelesaikan sekolah di tinggkat SMA dan tidak 
melanjutkan ke Universitas. Padahal ia anak yang 
sangat cerdas, karena benturan ekonomi yang 
membuat Kundang tidak melanjutkan sekolah. Dan 
ia menjadi orang yang sangat tidak mau diatur. 
Ibunya sudah bingung menghadapi tingkah laku 
kundang yang semakin hari semakin menjadi – jadi. 
Ibunya hanyalah seorang tukang soto mie yang ber-
keliling menjajakan dagangannya. Mereka tinggal 
di pinggir kota Jakarta, tepatnya di ujung pem-
ukiman kumuh Tanjung Priok yang kebersihannya 
benar – benar tidak terjamin. Kali yang berwarna 
hitam, sampah berserakan dimana – mana. Kumuh 
benar – benar kumuh. 

 Kundang memiliki geng pasar yang hobin-
ya memalak orang, atau bisa disebut preman pasar. 
Ibunya selalu berdoa supaya Kundang menjadi 
anak yang benar, menjadi anak yang baik, dan ber-
harap bisa membantu ibunya berjualan soto mie 
keliling. Suatu ketika kundang beulang tahun yang 
ke 20 tahun. Ibunya memberikan hadiah Al Quran 
untuk dibaca, karena ia tidak pernah shalat apalagi 
membaca Al Quran, maksud dari ibunya supaya 
Kundang tobat, mungkin ia bisa sadar, ibunya tidak 
lelah – lelah untuk mendoakan kebaikan untuknya. 

“selamat ulang tahun Kundang anakku sa-
yang, ini kado buat kamu Nak” pinta ibunya sambil 
menyerahkan. Kundang hanya tersenyum dan tid-
ak berucap satu katapun, ia segera membuka kado 
itu dan ketika melihat isinya adalah Al Quran. 
“apaan nih??!!! Ga ada yang lebih bagus apa, kitab 
ga jelas, gue aja ga bisa baca huruf keriting kaya 
gini. Ulang tahun bukannya dikasih apa kek, yang 
bagus, motor kek, duit juga gapapa, malah ginian!! 
Ga mutu banget sih…!!” cela Kundang sambil 
memberinya kembali ke ibunya dengan kasar. 

“astaghfirullah, ngomong apa kamu Nak? Dasar 
anak ga tau sopan santun, keluar kamu, saya ga 
sudi punya anak ga berguna seperti kamu, ga ada 
sopan santunnya!” teriak ibunya. “ooh, gue ga 
guna, gimana mau guna, duit aja ga punya buat 
kuliah, yah jadi orang ga guna, pantes aja, dasar ibu 
ga bertanggung jawab..!!” bentak Kundang. “ eeh, 
kurang ajar kamu, bukannya bantuin ibu jualan” 
dengan kasar juga ibunya menampar Kundang. 
Kundang langsung berlari entah kemana. 

Ia berlari ke atas gedung – gedung tua yang 

sudah tidak terpakai, dan berteriak. 

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAA” ia melampiaskan kema-

rahannya, ia benci mengapa ia terlahir sebagai 

orang tidak mampu, ia benci kepada ayahnya yang 

berlayar dan tidak pulang – pulang. Ia benci terlahir 

ke dunia. Ia benci kehidupan ini. Sebenarnya Kun-

dang orang yang sangat cerdas, tetapi kemampuan 

ekonomi dan lingkungannya yang membuat ia 

menjadi pribadi yang kasar dan pemberontak itu. 

Kundang berjalan menuju pelabuhan, 

sebenarnya ia memiliki motivasi yang tinggi untuk 

menjadi orang kaya dan menunjukan ke ibunya, 

bahwa Kundang bisa menjadi orang berguna. Kun-

dang duduk – duduk dipinggir bersama barang – 

barang yang hendak dilayarkan. Mendengar pe-

layaran ia teringat ayahnya. “jika aku ikut berlayar 

kesana, apa aku bisa menjadi orang kaya?!!” pintan-

ya dalam hati. Ia memeperlihatkan sekelilingnya, ia 

sepertinya sudah menguasai keadaan, ia pun me-

nyelinap ke dalam dan ikut berlayar ke Batam, di 

dalam ia mendengar pembicaraan orang – orang 

dalam kapal itu. Ternyata pula ini adalah barang – 

barang selundupan yang hendak kembali ke Batam 

dan akan kembali ke Malaysia. Kundang tersenyum 

dan akan memanfaatkan situasi ini. (Bersambung) 

Ditulis oleh: AFNAN H. (ILMU SEJARAH 09) 

MALIN KUNDANG KONDANG (1) 



Menghemat Uang Jajan  

ala Anak Kos 

Halo, teman-teman sekalian, anak kos biasanya sela-

lu gigit jari menjelang akhir bulan, karena uang jajan 

yang diberikan orang tua selalu habis. Padahal be-

lum mendapat pemasukan dari orang tua. Sering-

kali untuk menghemat, mereka membeli makanan 

yang murah sehingga tidak terjamin gizinya. Ada 

pula yang rela tidak makan pagi dan malam hanya 

untuk menghemat uang jajan. Padahal hal tersebut 

dapat membuat anak kos menjadi sakit. Simak ya 

ada tips untuk menghemat uang jajan namun tetap 

sehat. Check it out! 

1. Catat Pemasukan dan Pengeluaran 

Jika perlu buat catatan kecil, dua kolom, antara 

pemasukan dan pengeluaran. Kemudian tiap hari 

catat apa saja pengeluaran. Sehingga bisa dilihat dan 

dihitung-hitung kembali. Jangan sampai uang habis 

namun lupa apa saja yang dibeli. Hal ini dilakukan 

agar dapat mengontrol pengeluaran kita. Sehingga, 

ketika pengeluaran semakin besar, kita dapat men-

gendalikannya, pada esok harinya bisa meminimal-

isasi pengeluaran. Usahakan agar uang jajan juga 

bisa lebih sehingga dapat ditabung. 

2. Pulang dan Pergi ke Kampus Menggunakan 

Angkutan Umum 

Usahakan pergi dan pulang ke kampus 

menggunakan angkutan umun, jangan 

menggunakan ojek. Bahkan, jika letak kampus dan 

tempat kos berdekatan, alangkah baiknya jika 

menggunakan sepeda. Jika tempat kost berada di 

dalam gang, berhenti saja di depan gang. Jangan 

naik ojek untuk masuk ke dalam gang. Tetapi 

berjalan kaki saja sekalian berolah raga. Dengan 

begitu badan juga bertambah sehat. 

3. Makan yang Teratur 

Meski anak kos, tetapi harus tetap menjaga kondisi 

badan dengan makan teratur. Setiap pagi cukup 

sarapan dengan roti dan segelas susu saja. Makan 

siang, akan lebih baik jika membawa bekal dari 

tempat kos. Tetapi jika tidak bisa membawa dari 

kos, bisa membeli lauk pauk di luar. Nasi bisa 

dibawa dari kos. Untuk makan malam, bisa 

membeli makanan. Hindari untuk jajan makanan 

yang tidak perlu, seperti gorengan yang banyak 

minyak. Setiap pergi ke kampus, jangan lupa 

membawa botol minum berisi air putih. 

4. Tahan Nafsu untuk Berbelanja yang Tidak Perlu 

Usahakan agar membeli barang seperlunya, seperti 

kebutuhan pokok setiap hari. Barang-barang yang 

tidak perlu seperti tas, sepatu, baju, bisa dibeli dua 

bulan sekali. Sebaiknya dahulukan keperluan kuliah 

seperti membeli kertas, isi pensil, pulpen,dan lain-

lain. Jika jalan ke mall, harus tahan untuk tidak ter-

goda membeli barang-barang atau jajan makanan 

yang tidak perlu. Jika tidak lapar, tidak usah jajan 

atau membeli makanan di mall. Jika uang lebih 

sebaiknya ditabung dengan membuat celengan di 

kos. Lebih baik uang jajan untuk membeli makanan 

yang sehat daripada membeli barang-barang yang 

tidak perlu. 

 

Sekian tips untuk menghemat uang jajan yang sehat 

ala anak kost. Selamat mencoba! 

 

Ditulis oleh: 

Bocil 
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Harry potter 

and the deathly 

hollows 

Sesuai dengan ta-

gline film Harry 

potter kali ini yaitu 

“it all ends here”,  
petualangan Harry 

potter (Daniel rad-

cliffe) dan kedua 

sahabatnya Ron 

weasley (Rupert 

grint) dan Hermi-

o n e  g r a n g e r 

(Emma Watson) berakhir di film ini. Cerita film 

Harry potter kali ini lebih gelap, lebih banyak 

petualangan,  lebih banyak tokoh yang mati dan 

yang pasti lebih seru dari film sebelumnya. 

Segala yang ditakutkan dan pertanyaan yang 

timbul di benak  Harry potter akan terjawab di-

film ini. Tapi sayangnya pihak Warner Bros 

menyatakan bahwa film pamungkas dari sekuel 

Harry potter ini akan dibuat menjadi dua bagi-

an. Bagian pertama akan ditayangkan  pada 19 

November 2010 dan bagian kedua akan dita-

yangkan pada Juli 2011. Banyak penonton yang 

menyangkannya, tapi pihak Warner Bros ber-

janji difilm kali ini tidak ada pemotongan cerita 

signifikan dari bukunya. Kita lihat saja apa 

filmnya akan seseru bukunya sesuai janji Warn-

er Bros atau tidak. 

 Film ini akan dibuka oleh pemandangan 

penjemputan Harry dirumah paman dan bibinya 

di privet drive no 4. Keadaan dunia sihir tidak 

lagi aman, di Ministry of magic ataupun di 

Hogwarts dikarenakan Voldemort dan pengi-

kutnya ( death eater) terang – terangan meneror 

siapa saja yang mendukung Harry potter. Kare-

na itu Harry harus dijemput dengan rencana 

yang tidak biasa yaitu dengan cara menyulap 

Harry menjadi tujuh orang. Lalu ketujuh Harry 

potter akan diterbangkan melalui kendaraan 

yang berbeda serta arah yang berbeda pula. 

Setelah kericuhan yang terjadi saat penjempu-

tan Harry, muncul kericuhan lainnya yaitu pada 

saat pesta pernikahan kakak Ron Weasley (Bill 

weasley ) dengan Fleur delacour. Setelah itu 

Harry, Ron dan Hermione dalam pelarian 

sekaligus menjadi buronan The death eater 

(pelahap maut). Alur akan terus naik, dimana 

Harry dan kedua temannya mencari Horocrux. 

Horocrux adalah pecahan jiwa Voldemort se-

mentara Voldemort memecah jiwanya menjadi 

tujuh horocrux. Lalu Harry dan kedua sa-

habatnya pindah dari satu hutan ke hutan lain, 

untuk mengecoh para pelahap maut. Plot akan 

naik turun dengan kejadian – kejadian yang me-

nyenangkan lalu berpindah dengan cepat keke-

jadian yang menyedihkan. Emosi Harry disini 

akan naik turun. Dan persahabat Harry dan 

kedua sahabatnya akan diuji di film ini. 

 Pihak Warner Bros belum mau mem-

bocorkan, bagian pertama Harry Potter and 

The Deathly Hollows akan berakhir dicerita 

yang mana. Desas – desus yang beredar saat ini 

bagian pertama akan berakhir di bab 19 

bukunya. Bagi potterhead kita tunggu saja 

bagaimana film terakhir Harry potter ini pada 

November nanti. (T.F) 
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Judul  : Keep Your Hand Moving 
Peresensi : Hernadi Tanzil 
Penulis  : Anwar Holid 
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama 
Cetakan : I, Juli 2010 
Tebal  : 160 hlm 

 

 Di era cyber ini mengemukakan sesuatu yang ada dalam pikiran 

seperti pendapat, curhat, gugatan, kisah pribadi dalam bentuk tulisan 

sudah merupakan hal yang umum. Lihat saja, saat blog begitu populer 

banyak orang menulis keseharian atau opini dalam blognya. Kemudian 

diikuti dengan era jejaring sosial seperti multiply, facebook, twitter, dll yang menggerakkan 

orang untuk terus menulis apa yang ada dalam benak mereka. 

 Sesungguhnya semua orang bisa menulis, namun kemampuan untuk menghasilkan ide, 

mewujudkannya jadi tulisan yang utuh, enak dibaca, serta layak dipublikasi itu perlu dipelajari 

secara terus menenus. Bagaimana agar semua itu bisa terwujud? Anwar Holid, seorang penulis 

kolom, editor, yang juga kerap memberikan pelatihan menulis mencoba memberikan tips-tips 

bagaimana menulis, mengedit, dan memolesnya dalam sebuah buku yang diberinya judul “Keep 

Your Hand Moving”. 

 Anwar Holid tak hanya memaparkan teori-teori menulis berdasarkan pendapat para pa-

kar menulis melainkan menyajikan hal-hal praktis berdasarkan pengalamannya selama ia 

berkecimpung di dunia kepenulisan. Pengalamannya dalam memberi traning kepenulisan sedi-

kit banyak ikut memperkaya buku ini karena ia tahu kesulitan utama apa yang biasanya dihada-

pi oleh para penulis baik penulis pemula maupun penulis yang telah berpengalaman. (T.W) 
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Curug Cinulang? Dimana tuh? Curug itu 

apa sih? Mungkin sederet pertanyaan tersebut akan 

terlontar dari kita yang baru mendengarnya. Tapi 

bagi sebagian warga Bandung dan sekitarnya, hal 

itu sudah tidak asing lagi. Karena selain curug ini 

juga terkenal dengan ketinggian dan debit airnya 

yang cukup besar, dia juga diabadikan dalam se-

buah lagu. 

Curug berasal dari Ba-

hasa Sunda yang artinya air 

terjun. Sedangkan Cinulang 

diambil dari nama daerah tem-

pat curug itu berada, Desa Sin-

dulang. Lokasi Curug Cinulang 

ini berada dekat dengan per-

batasan antara Kabupaten Ban-

dung dengan Kabupaten Garut, 

tepatnya di Kecamatan Ci-

manggung, Kabupaten 

Sumedang. Ini, berjarak sekitar 

38 km dari Kota Bandung ke 

arah Timur. Selepas tol 

Cileunyi dari arah Bandung, 

kita harus berjalan sejauh ku-

rang lebih 11 km ke arah Kabupaten Garut, nanti 

akan terdapat sebuah papan penunjuk lokasi wisata 

Curug Cinulang untuk kemudian berjalan lagi se-

jauh kurang lebih 2,5 km lagi ke arah timur sebelum 

akhirnya tiba di lokasi. Meskipun letaknya cukup 

jauh, pengunjung yang datang ke lokasi ini cukup 

banyak. 

Setelah sampai di pintu gerbang kawasan 

wisata Curug Cinulang, petugas setempat akan 

meminta bayaran sebesar Rp2.000,00 per orang se-

bagai tiket masuk dan apabila membawa kendaraan 

ditambah biaya lagi sebesar Rp1.000,00 per ken-

daraan. Namun bagi yang membawa kendaraan 

bermotor, setelah sampai di area parkir, ada petu-

gas lagi yang meminta jasa parkir sebesar 

Rp2.000,00 per kendaraan. Selanjutnya, dari areal 

parkir diteruskan dengan berjalan kaki sekitar 100 

meter hingga akhirnya sampai ke 

lokasi air terjun. Di sepanjang 

perjalanan menuju curug ini ban-

yak ditemui warung-warung 

yang menjual makanan dan mi-

numan maupun aksesoris khas 

tempat wisata. 

 Pengunjung yang 

didominasi kaum muda-mudi ini 

nampak datang secara berpasan-

gan maupun bergerombol 

menggunakan kendaraan roda 

dua maupun roda empat. Dari 

area parkir pengunjung mesti 

turun dengan berjalan kaki sejauh 

± 100 meter untuk mencapai lo-

kasi air terjun. Jika jumlah pengunjung sedang 

"membludak" dan pada saat kondisi jalan tanah 

tengah licin karena basah terkena tetesan air yang 

berasal pakaian pengunjung sehabis bermain air, 

diperlukan kewaspadaan yang tinggi saat 

menuruninya agar tidak tergelincir. 

Sesampai di lokasi, pengunjung dapat 

melihat dua buah air terjun yang ketinggiannya 

hampir sama. Air terjun yang pertama adalah air 

koleksi pribadi 
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terjun “utama” yang aliran airnya deras. Sedangkan, 

air terjun lainnya yang merupakan pecahan dari air 

terjun pertama, letakknya sekitar 30 meter ke arah 

barat. Karena derasnya air yang mengalir di kedua 

air terjun ini, jarang ada pengunjung yang berani 

berada didekatnya. Umumnya mereka lebih mem-

ilih bermain dengan jarak sekitar 5 meter dari kolam 

limpahan air atau menikmatinya dari jembatan yang 

melintasi Sungai Citarik (aliran air di bawah Curug 

Cinulang). Tentunya hal ini semakin mempersulit 

pengunjung lainnya bila ingin menyeberangi sungai 

melalui jemabatan tersebut karena lebar jembatan 

itu sendiri hanya sekitar satu meter. Sebagai catatan, 

selain air terjun di kawasan wisata ini juga terdapat 

tempat bermain anak yang letaknya berada di atas 

bukit di seberang Sungai Citarik. Jadi, seelain 

menikmati air terjun, pengunjung yang datang 

umumnya juga mencoba mendaki bukit yang ter-

letak diseberang sungai. 

Jika kita mencoba mendaki menyusuri jalan 

setapak yang ada, di kanan kiri jalan masih banyak 

juga terdapat warung-warung kecil yang tak henti-

hentinya menyapa sambil menawarkan dagangann-

ya. Cukup melelahkan juga mendaki bukit kecil ini, 

tapi untungnya jalan setapak yang ada, berada di 

bawah rindangnya pohon sehingga mampu 

meredam panasnya matahari jika bersinar terik di 

siang hari. Rupanya, di bagian atas tepat di samping 

sungai dari air terjun utama inilah terdapat lokasi 

bermain bagi anak-anak. Lokasi permainan anak 

yang sederhana, karena terdiri dari sebuah ayunan 

dan bangunan "panjat-tangkas". Bila diperhatikan 

seksama seharusnya terdapat tiga buah ayunan na-

mun yang dua rupanya telah lepas/rusak. Beberapa 

anak kecil nampak bersemangat bermain di lokasi 

ini, karena lokasi bermain terletak di area terbuka 

tanpa ada pohon/tanaman yang menaunginya. 

Seperti yang telah dijelaskan di awal, 

keindahan panorama Curug Cinulang telah diabadi-

kan dalam sebuah lagu, tepatnya lagu pop Sunda 

karya Yayan Djatnika berjudul “Curug Cinulang”. 

Berikut liriknya: 

Di Curug Cinulang 

Bulan bentang narembongan 

Hawar-hawar aya tembang 

Tembang asih tembang kadeudeuh dua`an 

 

Di Curug Cinulang 

Batin ceurik balilihan 

Numpang kana Panghareupan 

Cinta urang mugi asih papanjangan 

Kabaseuhan cai ka heman 

Kaceretan ibun kamelang 

Mengket pageuh geter rasa kahariwang 

Hariwang cinta urang panungtungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditulis oleh: 

Mutia Zata Yumni 
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Departemen Keuangan Proudly Present : 
Warung Atep  

Kami bekerja sama dengan warung atep dalam pengadaan ATK, minuman, 

Dll....jadi teman-teman pada beli ya.... 

Warung Uji kejujuran 

Di Sekre BEM Gama Fasa kami menyediakan warung kecil yang menjual snack-

snack,dll. dimana diwajibkan bagi pembelinya untuk mencatat apa yang dibeli... 

Kumpul Bareng Bendahara Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Sastra 

Di  akhir November 2010 Insya Allah kami akan mengadakan forum ini, dimana 

kita akan sharing-sharing akan segala sesuatu yang berhubungan dengan keu-

angan. Tunggu tanggal mainnya ya..... 

Jasa Dagang 

Kami menerima pemesanan konsumsi dalam kegiatan apapun di Sastra. Harga 

Mahasiswa.....Cp Rin rin 085722106326. 

Jualan Yuks.... 

Dalam Edisi kali ini... kita menjual Pin Pin yang lucu dg tema Sastra serta 

rencana pembuatan Kaos bertemakan sastra.... 

 

 

 
 

DEPARTEMEN KEUANGAN  
BEM Gama Fasa 2010-2011 



Daftar hari besar di Indonesia pada bulan November 

 

Ditulis oleh:  

Diaf (Sastra Jepang ‘09) 

Tanggal Hari Besar 

03 Hari Kerohanian 
10 Hari Pahlawan 

12 Hari Kesehatan Nasional 

14 Hari BRIMOB 

16 Hari Konferensi Warisan Dunia 

21 Hari Pohon 

25 Hari Guru / HUT PGRI 

Nama Bulan November Menurut Kalendar Lunar Jepang 

Jepang juga mengenal penamaan bulan-bulan berdasarkan kalender lunar Jepang (Inreki 陰歴). 
Nama-nama bulan berdasarkan kalender Inreki, sampai saat ini masih digunakan dalam dunia 

sastra dan masih dikenal luas oleh orang Jepang: 

11 霜月    Shimotsuki November 

November (十 一月)…霜⽉(Shimotsuki) 

Alasan : Bulan ketika semuanya membeku. 

Diambil dari: 
http://www.riobelajar.co.cc/2010/04/daftar-hari-besar-di-indonesia.html 
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Jepang#Penulisan_nama-nama_bulan 

http://www.tomodachi4ever.co.cc/2010/03/s-aya-yakin-semua-yang-tertarik-dengan.html 
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SERVER PULSA NASIONAL & TERPERCAYA 

Server Pulsa Elektrik Nasional & Terpercaya 
1 Chip all Operator Hybrid 

 
Melayani: H2H, Master, Reseller dll 

* Berdiri Sejak tahun 2007 
* Transaksi CEPAT, TEPAT, AKURAT 

* Harga MURAH bersaing 
* Kemudahan komplain via Telp dan SMS 
* Trnsaksi via SMS & YM, Stock Lengkap  

 
Sekarang saatnya jadikan Ponsel pribadi anda tidak hanya berfungsi sebagai alat berko-
munikasi, tetapi dapat isi ulang pulsa dengan ponsel sendiri lebih praktis, Layanan ce-

pat transaksi 24jam, semua operator, Aplikasi via ponsel GSM & CDMA. 
 

Bisa untuk berjualan diCounter, Deposit ringan minimal hanya: Rp.50.000, Registrasi 
gratis & mudah Otomatis Jadi Master & bisa di Downline-kan  

“Jual Software Server Pulsa Elektrik Harga Mulai Dari Rp. 600.000” 
Pembayaran Deposit Via Bank: Mandiri, BNI, BRI, BCA 

 

No.telp: 

081320321480, 02291290834 

Email: 

aditamaputramandiri@yahoo.com 

Office: 

Aditama Putra Mandiri Celluler 

Location: 

Komplek Budi A.12 Rt.04/07 Cimahi Utara Bandung, Indonesia, 40514 

 

Bagi yang berminat memasang iklan/promosi acara silahkan hubungi kami di  

tintapenasastra@yahoo.co.id atau 082115160989 ! 





AKU TIDAK MENGENALIMU 

Seorang wanita berumur  45tahun dibawa ke rumah sakit karena serangan jantung. Ia men-
galami NED (Near Death Experience) ketika sedang berada di meja operasi. 

Ia melihat Tuhan dan bertanya, ”Apakah waktuku telah habis, yaTuhan?” 

Tuhan pun menjawab, “Belum, kau masih akan hidup selama 43 tahun, 2 bulan, dan 7 hari.” 

Setelah pulih, wanita itu memutuskan untuk tidak segera pulang dari rumahsakit. Ia ingin 
melakukan operasi plastik, sedot lemak, dan implant payudara. Ia juga memanggil orang un-
tuk mengecat rambutnya dan memutihkan giginya. 

“Ah, hidupku masih panjang.Aku ingin selalu terlihat cantik,”pikirnya. 

Setelah operasi yang terakhir, ia akhirnya pulang dari rumah sakit. Ketika sedang menyeber-
ang jalan, ia tewas tertabrak oleh mobil ambulans. 

Di hadapanTuhan ia protes,”Bukankah waktu itu Kau bilang aku masih akan hidup selama 43 
tahun? Kenapa Kau malah menabrakku dengan mobil ambulans?” 

Tuhan menjawab,”Oh, Aku tidak mengenalimu dengan penampilan barumu itu.” 
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SEGERA HADIR DALAM BENTUK DIGITAL (PDF)! 

SARAN DAN KRITIK SILAHKAN LAYANGKAN KE  

tintapenasastra@yahoo.co.id 


