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Contoh 1 - artikel tema “Olahraga”

UPDATE Denmark Open 2022 Hari Ini: Wakil China Retired, Apriyani-Siti

Fadia ke Perempat Final

Indonesia resmi miliki wakil ke babak perempat final lewat pertandingan hari ini, 20

Oktober 2022, di Odense.

Tim ganda putri Indonesia, Apriyani-Siti Fadia yang menghadapi China hari ini,

berhasil masuk ke babak perempat final Denmark Open 2022.

Apriyani-Siti Fadia sendiri merupakan satu-satunya wakil tim ganda putri Indonesia

setelah sebelumnya Febriana Kusuma-Amalia Pratiwi yang kalah melawan ganda

putri ranking dua dunia, Kim So Yeong-Kong Hee Yong (Korea Selatan).

Melawan China, Apriyani-Siti Fadia bertanding di match 3.

Indonesia sendiri mengirim total 15 tim untuk bertanding melawan puluhan peserta

lainnya.

Mereka terdiri dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, ganda putra, dan ganda

campuran tersebut akan bertanding melawan puluhan negara di laga bulu tangkis

Denmark Open yang bertempat di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark.

Pertandingan yang berlangsung pada 18 hingga 23 Oktober 2022 mendatang tersebut

merupakan bagian dari tur dunia BWF 750 dengan total hadiah USD 750.000 (Rp 11

miliar).

Beberapa atlet Indonesia seperti Anthony Ginting, Jonatan Christie, Kevin

Sanjaya-Marcus Gideon, Fajar Maulana-Muhammad Rian hingga The Daddies dan

Apriyani-Siti Fadia merupakan atlet Indonesia yang masuk daftar unggulan Denmark

Open 2022.

Pada pertandingan babak 16 besar yang berlangsung sore ini, Apriyani-Siti Fadia

berhasil masuk ke babak perempat final setelah pasangan China, Du Yue-Li Wen Mei,

mundur.

Ganda putri China tersebut sendiri mundur di leg kedua ketika kedudukan

Apriyani-Siti Fadia berada di poin 6-1.

Sebelumnya, Du Yue-Li Wen Mei sendiri kalah poin dari Apriyani-Siti Fadia di leg

pertama dengan hanya 21-13 untuk tim Indonesia.



Kemenangan Apriyani-Siti Fadia tersebut menjadi kartu kedua Indonesia di babak

perempat final Denmark Open 2022. ***

(Telah terbit di Kabar Wonosobo pada 20 Oktober 2022:

https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1565714016/update-denmark-

open-2022-hari-ini-wakil-china-retired-apriyani-siti-fadia-ke-perempat-final)

https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1565714016/update-denmark-open-2022-hari-ini-wakil-china-retired-apriyani-siti-fadia-ke-perempat-final
https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1565714016/update-denmark-open-2022-hari-ini-wakil-china-retired-apriyani-siti-fadia-ke-perempat-final


Contoh 2 - artikel tema “Film”

DINANTIKAN! Gyeongseong Creature yang Gandeng Park Seo Joon dan

Han So Hee Tayang di Netflix

Siap tayang di Netflix, Han So Hee dan Park Seo Joon disatukan dalam proyek drama

Gyeongseong Creature yang berlatar Korea tahun 90-an.

Drama yang juga berjudul K Project tersebut juga dibintangi oleh sederet aktor

berbakat Korea Selatan lainnya, seperti Wi Ha Joon, Kim Hae Sook, hingga Claudia

Kim.

Di bawah ini adalah sinopsis singkat Gyeongseong Creature dan daftar pemain

lengkapnya.

Sebelumnya, dilansir oleh Kabar Wonosobo melalui akun media sosial Netflix Korea,

Gyeongseong Creature yang satukan Han So Hee dan Park Seo Joon akan tayang

mulai tahun 2023 mendatang.

Gyeongseong Creature sendiri digarap oleh sutradara Hot Stove League, Jung Dong

Yoon, sementara untuk naskah sendiri dipercayakan kepada Kang Eun Kyung.

Sinopsis drama Korea Gyeongseong Creature

Gyeongseong Creature mengangkat genre thriller berlatar Korea Selatan tahun

1945-an di bawah penjajahan Jepang.

Gyeongseong Creature menceritakan dua orang yang harus mencoba bertahan dari

sosok ‘makhluk’.

Park Seo Joon memerankan karakter Jang Tae Sang, seorang pria kaya raya dari

Bukchon yang tahu bagaimana bertahan hidup.

Kendati memiliki cara untuk bertahan hidup, Park Seo Joon memerankan karakter

yang tidak pernah mengikuti nilai-nilai keadilan.

Sedangkan Han So Hee memerankan karakter dengan sifat yang berbanding terbalik

dengan Park Seo Joon.

Han So Hee memerankan karakter Yoon Chae Ok, seseorang yang datang ke

Gyeongseong untuk mencari ibunya yang menghilang 10 tahun lalu.

Han So Hee bertemu dengan Park Seo Joon di tengah misi pencarian ibunya.

Gyeongseong Creature mengambil latar ketika Korea masih di bawah kolonialisme

Jepang.



Gyeongseong sendiri meurpakan nama kota Seoul di era kolonialisme Jepang.

Daftar pemain Gyeongseong Creature

Netflix sendiri telah konfirmasi enam tokoh utama di drama Korea berlatar sejarah

tahun 90-an tersebut.

Mereka terdiri dari Jang Tae Sang, Yoon Chae Ok, Maeda, Na Wol Daek, Yoon Jong

Won, dan Kwon Joon Taek.

Sementara Jang Tae Sang dan Yoon Chae Ok, tokoh sentral Gyeongseong Creature,

diperankan Park Seo Joon dan Han So Hee, karakter lainnya diperankan aktor lain.

Claudia Kim yang dikenal luas berkat film Avengers dan peran Nagiini di franchise

Harry Potter tersebut akan perankan sosok Maeda.

Aktris veteran Kim Hae Sook yang sering malang-melintang di berbagai drama Korea,

seperti Start Up hingga Tomorrow akan memerankan tokoh Na Wol Daek.

Jo Han Chul yang kian dikenal luas berkat Vincenzo, Hometown Cha Cha Cha, dan

yang terbaru Law Cafe akan berperan sebagai Yoon Jong Won.

'Choi Do Il' Wi Ha Joon akan berperan sebagai Kwon Joon Taek, Gyeongseong

Creature sekaligus menjadi proyek drama aktor Korea Selatan tersebut yang kembali

dikonfirmasi.

Beberapa nama lain juga disebutkan sebagai jajaran pemeran tambahan Gyeongseong

Creature.

Seperti Ji Woo, Woo Jeong Won, Park Ji Hwan, Jo Jae Ryong, Yeon Je Wook, dan

Ahn Ji Ho.

Sementara itu, rekan Jo Han Chul di drama Korea Vincenzo yaitu Im Chul Soo dan

Choi Young Joon juga dikabarkan bergabung Gyeongseong Creature.***

(Telah terbit di Kabar Wonosobo pada 19 Oktober 2022:

https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/film/pr-1565708979/dinantikan-gyeongseo

ng-creature-yang-gandeng-park-seo-joon-dan-han-so-hee-tayang-di-netflix)

https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/film/pr-1565708979/dinantikan-gyeongseong-creature-yang-gandeng-park-seo-joon-dan-han-so-hee-tayang-di-netflix
https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/film/pr-1565708979/dinantikan-gyeongseong-creature-yang-gandeng-park-seo-joon-dan-han-so-hee-tayang-di-netflix


Contoh 3 - artikel tema “Teknologi”

Cara Membuat Kartu Ucapan Natal Mudah dan Cepat dengan Canva,

Cocok untuk Orang Terkasih

Umat Kristen di seluruh dunia akan merayakan Natal pada 25 Desember 2021

mendatang.

Berbagai ucapan merayakan Natal ditujukan kepada orang terkasih pun dibuat, salah

satunya menggunakan kartu.

Berikut adalah cara membuat kartu ucapan Natal dengan mudah dan cepat

menggunakan aplikasi Canva.

Canva merupakan aplikasi edit foto dan video yang memiliki fitur gratis dan berbayar.

Langkah 1 Buka Aplikasi Canva dan Daftar

Cara mudah membuat kartu ucapan Natal di Canva adalah dengan melakukan

registrasi terlebih dahulu.

Jika telah memiliki akun Canva sebelumnya, maka cukup melakukan log in/masuk

ulang.

Setelah itu, pengguna akan diarahkan menuju ke jendela utama.

Guna mempermudah membuat kartu ucapan Natal, tulis “Christmas Card” di kolom

pencarian Canva lalu pilih kata kunci.

Canva akan memunculkan beragam desain mulai dari yang bersifat gratis, berbayar,

maupun harus menggunakan fitur premium.

Pilih desain sesuai keinginan dan mulai melakukan pengeditan.

Langkah 2 Pilih Desain yang Diinginkan

Setelah memilih desain kartu ucapan Natal, pengguna akan diarahkan menuju ke

jendela baru.

Perhatian fitur-fitur untuk mengedit desain kartu ucapan Natal:

Pertama, di bagian kiri jendela “design” Canva terdapat beberapa fitur untuk

mendukung pengguna melakukan editing.

Menu “Templates”, “Elements”, “Uploads”, “Photos”, “Text”, “Styles” dan “More”.

Kedua, di bagian atas jendela “design” terdapat menu “Animate” yang digunakan jika

menginginkan format kartu ucapan Natal dalam bentuk gif atau mp4.



Langkah 3 Edit Desain Sesuai Keinginan

Fitur-fitur yang diberikan Canva memudahkan pengguna untuk mengedit kartu

ucapan Natal.

Gunakan “Templates” untuk memilih desain kartu ucapan Natal yang diinginkan.

Gunakan “Elements” untuk menambahkan elemen lain yang dibutuhkan, misal grafik,

musik, foto, maupun desain lain.

Gunakan “Uploads” untuk menambahkan foto atau video atau lagu pribadi.

Gunakan “Photos” untuk mencari foto-foto gratis maupun premium yang telah

disiapkan Canva.

Gunakan “Text” untuk mengedit font tulisan di desain kartu ucapan Natal.

“Styles” sendiri digunakan untuk memilih gaya font maupun warna yang digunakan

di kartu ucapan Natal.

Langkah 4 Unduh Gambar

Unduh atau download kartu ucapan Natal yang telah dibuat.

Jika menggunakan fitur gratis, pastikan desain, foto, maupun elemen lain yang

digunakan juga merupakan fitur gratis.

Jika tidak menggunakan akun premium, Canva tidak memperbolehkan desain

berbayar digunakan.

Karena itu, kartu ucapan Natal tidak dapat diunduh sebelum membayar.

Perhatikan pula format sebelum download kartu ucapan Natal dimulai.

Jika sebelumnya telah menambahkan grafik bergerak atau musik atau video, maka

lebih baik gunakan format MP4.

Namun, jika tidak menambahkan objek bergerak, pilih di antara PNG atau JPG.

PNG sendiri memiliki kualitas gambar yang lebih baik.

Namun, memakan cukup banyak memori penyimpanan dibandingkan JPG.***

(Telah terbit di Kabar Wonosobo pada 24 Desember 2021:

https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/tekno/pr-1563308232/cara-membuat-kartu

-ucapan-natal-mudah-dan-cepat-dengan-canva-cocok-untuk-orang-terkasih)

https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/tekno/pr-1563308232/cara-membuat-kartu-ucapan-natal-mudah-dan-cepat-dengan-canva-cocok-untuk-orang-terkasih
https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/tekno/pr-1563308232/cara-membuat-kartu-ucapan-natal-mudah-dan-cepat-dengan-canva-cocok-untuk-orang-terkasih


Contoh 4 - artikel tema “Lifestyle atau Gaya Hidup”

Demi Ending Fairy! Pakar Operasi Plastik Ungkap Alasan Botox Ramah

untuk Idol K-pop

Istilah “ending fairy” ramah digunakan oleh idol K-pop ketika wajah mereka disorot

setelah menyelesaikan tampil dalam acara musik.

Tetap tampil menawan meski banyak bergerak selama tampil, pakar operasi plastik

Korea Selatan sempat memberikan “trik” para idol K-pop.

Terutama alasan mereka tetap tampil flawless selama pengambilan shoot ending fairy

tersebut.

Dilansir oleh Kabar Wonosobo melalui laman Koreaboo, dua direktur Moon Clinic,

yaitu Park Moon Soo dan Kook Hwa sempat memberikan pendapat mengenai hal

tersebut.

Moon Clinic sendiri meurpakan sebuah klinik kecantikan yang juga memiliki fasilitas

operasi plastik di Korea Selatan.

Keduanya menyebut bahwa alasan para idol K-pop tetap tampil menawan dalam pose

ending fairy adalah karena perawatan kecantikan yang dilakukan, terutama botox.

Pada umumnya, suntikan botox dilakukan di sekitar dahi, alis, garis dagu, dan area

bibir.

Sementara idol memiliki area tersendiri yang disuntik, yaitu garis hidung mereka.

Bagi mereka yang masih awam dengan botox, proses yang dilakukan untuk

menginjeksi toksin ke dalam wajah (atau bagian tubuh lainnya) membuat otot-otot

menjadi lebih relaks.

Zat tersebut akan melembutkan kerutan di wajah.

Park Moon Soo dan Kook Hwa mengungkapkan mereka sering menerima

“operasi-kecil” tersebut dari kalangan idol untuk menunjang karier mereka.

Memang, garis hidung sendiri tidak memiliki kerutan. Jadi, tidak mungkin para idol

akan mendatangi klinik kecantikan untuk melakukan operasi non-invasif tersebut

tanpa tujuan lain.

Direktur Moon Clinis tersebut mengungkap bahwa injeks botox di sekitar garis

hidung berguna ketika mereka melakukan ‘close up’ wajah.



Selama tampil di panggung, kamera akan bergerak untuk mengambil gambar para idol

dari jarak jauh, juga jarak dekat. Istilah yang digunakan adalah ‘wide shots’ dan

‘zoomed in’.

Pengampilan gambar tersebut lah yang lantas ramai dikenal sebagai ending fairy.

Bernyanyi sekaligus menari di atas panggung tidaklah mudah. Alasan kenapa mereka

akan kehabisan napas dengan cepat.

Ketika mereka bernapas dengan keras ketika kamera mengambil wajah mereka dari

jarak dekat.

Atau istilah yang lazim digunakan penggemar adalah ‘ending fairy’.

Gerakan napas tersebut akan membuat garis hidung nampak mengembang.

Karena itu mereka menggunakan suntikan botox dengan tujuan untuk merelaksasi

otot-otot di sekitar hidung.

Park Moon Soo menjelaskan bahwa botox membuat otot-otot hidung tidak akan

bergerak walaupun bernapas dengan keras.***

(Telah terbit di Kabar Wonosobo pada 16 Oktober 2022:

https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-1565689246/demi-ending

-fairy-pakar-operasi-plastik-ungkap-alasan-botox-ramah-untuk-idol-k-pop)

https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-1565689246/demi-ending-fairy-pakar-operasi-plastik-ungkap-alasan-botox-ramah-untuk-idol-k-pop
https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-1565689246/demi-ending-fairy-pakar-operasi-plastik-ungkap-alasan-botox-ramah-untuk-idol-k-pop


Contoh 5 - artikel berita atau Hard News

Hampir Rp 450 Juta, Ini Dana yang Terkumpul dari BTS ARMY Indonesia

untuk Korban Kanjuruhan

Fanbase atau klub penggemar grup K-pop BTS, ARMY Indonesia, berhasil

kumpulkan hampir Rp 450 juta rupiah dalam penggalangan dana yang berakhir 3

Oktober 2022 lalu.

Penggalangan dana yang digalangkan oleh BTS ARMY Indonesia sendiri

diperuntukan kepada korban dalam tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu.

Seperti diketahui, bencana terbesar dalam sepak bola Indonesia tersebut berdasarkan

update terakhir pada 5 Oktober 2022, tewaskan kurang lebih 131 fans Arema,

sementara lebih dari 320 orang lainnya luka-luka.

Tragedi tersebut sendiri diduga pertama kali disebabkan lantaran kerusuhan yang

ditimbulkan Aremania setelah kekalahan Arema melawan Persebaya dalam laga Liga

1.

Namun, pada 6 Oktober 2022 berdasarkan hasil investigasi oleh media Washington

Post menyebut bahwa penyebab utama dari kematian para fans Arema adalah

tembakan gas air mata.

"Penembakan sedikitnya 40 amunisi ke arah kerumunan dalam rentang waktu 10

menit, yang melanggar protokol nasional dan pedoman keamanan internasional untuk

pertandingan sepak bola, membuat penggemar saling mendesak ke pintu keluar.

Amunisi tersebut termasuk gas air mata, flash bang, dan flare," tulis media

Washington Post seperti dilansir oleh Kabar Wonosobo melalui laman serupa.

Bencana sepak bola terbesar dalam sejarah Indonesia tersebut merenggut nyawa lebih

dari 130 orang, 40 korban di antaranya adalah anak-anak.

Tragedi tersebut menjadi perhatian beragam pihak, termasuk fanbase BTS ARMY

yang merupakan salah satu fandom kpopers terbesar di Indonesia.

Dilansir melalui laman kitabisa.com, BTS ARMY Indonesia Lombok mengadakan

penggalangan dana yang berakhir pada 3 Oktober 2022.

"Sebagai bentuk empati dan solidaritas antar keluarga setanah air, satu Bangsa

Indonesia, kami ingin mengajak seluruh ARMY di Indonesia dan juga seluruh

masyarakat untuk membantu dan mengirim do'a sebanyak-banyaknya bagi para



korban," tulis BTS ARMY PROJECT LOMBOK sebagai penggalang dana untuk

korban Kanjuruhan tersebut.

ARMY sendiri merupakan klub penggemar K-pop dari grup BTS yang menjadi salah

satu fanbase yang menggalang dana untuk para korban tragedi Kanjuruhan.

Tiga fanbase K-pop lainnya yaitu NCTzen Wayzenni, MyDay dan Jars, serta Carats

juga mengadakan penggalangan dana bagi korban Kanjuruhan.

Hingga berakhir pada 3 Oktober 2022 lalu, ARMY Indonesia telah berhasil

mengumpulkan Rp447.545.567 dari 15.810 donatur.

Dilansir oleh Kabar Wonosobo melalui laman yang sama, update terbaru ditulis oleh

ARMY Indonesia bahwa sejumlah Rp 50 juta telah dicairkan.

"Pencairan Dana Rp 50.000.000ke rekening BCA *** **** **** **** 2941 a/n

SHINTA ELOK PUSPITA DEWI Rencana Penggunaan Dana Pencairan :

PENYALURAN TAHAP PERTAMA KEPADA KORBAN KANJURUHAN," tulis

ARMY Indonesia pada 5 Oktober 2022.

ARMY sendiri dikenal sebagai salah satu fandom penggemar K-pop terbesar di

Indonesia dengan BTS sebagai idola mereka.

Menjadi salah satu yang terbesar, BTS ARMY Indonesia juga dikenal sebagai salah

satu fandom yang rajin mengadakan penggalangan dana.

Sebelum melakukan penggalangan dana untuk korban tragedi Kanjuruhan yang

mayoritas adalah fans klub sepak bola Arema, ARMY mengadakan penggalangan

dana untuk konservasi penyu dalam rangka ulang tahun Jungkook dan RM BTS.***

(Telah terbit di Kabar Wonosobo pada 6 Oktober 2022:

https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1564690885/hampir-rp-450-ju

ta-ini-dana-yang-terkumpul-dari-bts-army-indonesia-untuk-korban-kanjuruhan)

https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1564690885/hampir-rp-450-juta-ini-dana-yang-terkumpul-dari-bts-army-indonesia-untuk-korban-kanjuruhan
https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1564690885/hampir-rp-450-juta-ini-dana-yang-terkumpul-dari-bts-army-indonesia-untuk-korban-kanjuruhan


Contoh 6 - ulasan buku

Ulasan Novel 'Aroma Karsa' Dee Lestari: Petualangan Jati Wesi dan

Tanaya Suma Ungkap Misteri Gunung Lawu

Menjadi novel fantasi dengan aroma sebagai unsur utama, Dewi Lestari resmi rilis

Aroma Karsa pada Maret 2018 silam.

Aroma Karsa merupakan fiksi setebal 700-an halaman dari penulis dan musisi dengan

nama pena Dee Lestari tersebut.

Menceritakan misteri Wukir Mahendra Giri atau Gunung Lawu, Aroma Karsa

menghadirkan dua tokoh utama bernama Jati Wesi dan Tanaya Suma.

Artikel ini berisi review novel Aroma Karsa dari Dee Lestari, lengkap dengan

sinopsis singkat.

Misteri di Gunung Lawu membangun sosok Jati Wesi dan Tanaya Suma

Dee Lestari membangun plot novel Aroma Karsa melalui obsesi Raras Prayagung atas

sebuah catatan dari sebuah lontar kuno tentang misteri sebuah bunga di Gunung

Lawu.

Mempertemukan tokoh Tanaya Suma dan Jati Wesi, Aroma Karsa lantas bergerak

membangun yang sarat akan petualangan.

Namun, juga mistis, romantis, dan mendebarkan dalam sekali waktu.

Aroma Karsa sendiri menjadikan Jati Wesi sebagai karakter utama.

Seorang Banaspati ―penjaga Dwarapala, tempat tersembunyi di Gunung Lawu―

yang dibawa kabur ke dunia manusia.

Jati Wesi digambarkan sebagai sosok pemuda dengan kekuatan penciuman luar biasa

yang dibesarkan oleh seorang pemilik toko parfum di Bantar Gebang.

Tokoh lain yang tak kalah penting dalam cerita ini adalah Tanaya Suma, ia adalah

anak angkat Raras Prayagung yang memiliki kemampuan serupa dengan Jati Wesi.

Walaupun pada awalnya, Tanaya Suma sendiri terlihat menyebalkan dan terkenal

sebagai anak manja karena kemampuan tersebut.

Namun, mengingat latar belakang Suma dan tekanan yang harus ia terima sebagai

bagian dari Prayagung dan menjadi salah satu darinya, alasan tersebut cukup

membuat pembaca mengerti.



Kemampuan spesial tersebut sama dengan tokoh Jean-Baptise Grenouille yang

menjadi penggerak cerita Perfume karya Patrick Süskind.

Bagaimana cara Jati dan Suma menganalisis bau hingga membawa pembaca

seolah-olah dapat ikut membaui pula.

Jati Wesi - Grenouille - Tanaya Suma

Jean Baptise Grenouille adalah seorang 'monster' dalam novel masyhur berjudul

Perfume yang ditulis oleh Patrick Suskind.

Perfume masih menjadi satu-satunya novel yang membahas mengenai aroma atau

indra penciuman paling terkenal sekarang.

Aroma Karsa karya Dee Lestari juga menggunakan elemen yang sama untuk

membangun cerita.

Jati Wesi dan Tanaya Suma merupakan pemilik keistimewaan sama seperti tokoh

utama Patrick Suskind di novel Perfume tersebut.

Terlebih, latar kemunculan Jati dan Grenouille juga hampir mirip.

Jati Wesi yang muncul dan tumbuh di sebuah tempat pembuangan sampah terbesar

se-Indonesia, sementara Grenouille tumbuh di lingkungan Paris abad ke-18 yang

kotor.

Menghasilkan Jati dan Grenouille dewasa yang tahan dengan segala jenis bau.

Hal tersebut berbeda jauh dengan sosok Suma yang sejak lahir diambil Raras untuk

dibawa ‘ke istananya’ yang jauh sekali dari keadaan Bantar Gebang.

Latar belakang dua tokoh utama tersebut menghasilkan dua tokoh berkemampuan

sama, tetapi dengan pandangan berbeda.

Misteri di balik penciuman super dua tokoh utama

Jika Jati digambarkan lebih ‘legowo’ menerima apa yang ia terima dan selalu

berusaha memberikan yang terbaik.

Maka, Suma lebih digambarkan bersikap arogan dan pola pikirnya tidak sepanjang

Jati.

Walaupun hal tersebut berbalik sejak pertengahan buku yang sukses menjadikan

pertemuan Jati Wesi dengan Tanaya Suma menjadi hal yang benar untuk dilakukan.

Terlebih karena pertemuan dua tokoh utama tersebut tak hanya menyelesaikan novel

open ending Dee Lestari ini.



Namun, sebagai bentuk pengembangan karakter yang memang harusnya dihasilkan

dari segala karya fiksi.

Ambisi Raras Prayagung untuk menemukan Puspa Karsa, bunga mistis yang disebut

berada di Gunung Lawu dan dijaga Wukir Mahendra Giri juga memainkan peran

penting.

Terlibat dalam perjalanan memburu ‘obsesi Raras’ membuat Suma dan Jati mulai

mendapati hal lain tentang masa lalu mereka.

Tentang tragedi yang terjadi di awal kelahiran mereka, tugas Jati yang sesungguhnya,

dan target Puspa Karsa yang asli.

Petualangan tersebut menyajikan kisah romansa yang mulai tumbuh antar dua tokoh

utama tersebut, kisah-kisah mistis di balut fantasi di Dwarapala, perjalanan dua tokoh

utama meraih tujuan masing-masing, dan akhir yang harus diterima Raras Prayagung.

Blurb atau sinopsis singkat Aroma Karsa karya Dee Lestari

Dari sebuah lontar kuno, Raras Prayagung mengetahui bahwa Puspa Karsa yang

dikenalnya sebagai dongeng, ternyata tanaman sungguhan yang tersembunyi di

tempat rahasia.

Obsesi Raras Prayagung memburu Puspa Karsa, bunga sakti yang konon mampu

mengendalikan kehendak dan cuma bisa diidentifikasi melalui aroma,

mempertemukannya dengan Jati Wesi.

Jati memiliki penciuman luas biasa. Di TPA Bantar Gebang, tempatnya tumbuh besar,

ia dijuluki si Hidung Tikus. Dari berbagai pekerjaan yang dilakoninya untuk bertahan

hidup, satu yang paling Jati banggakan, yakni meracik parfum.

Kemampuan Jati memikat Raras. Bukan hanya untuk mempekerjakan Jati di

perusahannya, Raras ikut mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya.

Bertemulah Jati dengan Tanaya Suma, anak tunggal Raras, yang memiliki

kemampuan serupa dengannya.

Semakin jauh Jati terlibat dengan keluarga Prayagung dan Puspa Karsa, semakin

banyak misteri yang ia temukan, tentang dirinya dan masa lalu yang tak pernah ia

tahu.***

(Telah terbit di Kabar Wonosobo pada 28 Agustus 2022:

https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/edukasi/pr-1565344696/review-aroma-kars

a-dee-lestari-petualangan-jati-wesi-dan-tanaya-suma-ungkap-misteri-gunung-lawu)

https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/edukasi/pr-1565344696/review-aroma-karsa-dee-lestari-petualangan-jati-wesi-dan-tanaya-suma-ungkap-misteri-gunung-lawu
https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/edukasi/pr-1565344696/review-aroma-karsa-dee-lestari-petualangan-jati-wesi-dan-tanaya-suma-ungkap-misteri-gunung-lawu


Contoh 7 - Fiksi Mini

PENJEMPUTAN

Saya sudah mengikuti Baginda semenjak dulu kala. Ketika beliau masih

senang bermain di pinggir Kali Gangga, tempat Sang Ibu bersemayam. Membaur

bersama alam dan bersumpah tidak akan kembali ke dalam bentuk manusianya yang

agung. Walaupun ibunya hanya bisa dikenal dalam wujud air saja, Baginda tetap

setiap mengabdi.

Baginda adalah seseorang yang sangat patuh kepada ibu-bapak, penyayang

terhadap saudara, dan mengasihi rakyatnya sepenuh hati. Hampir tidak ada cela dalam

diri dan sifat beliau. Baginda bahkan rela mengangkat sumpah untuk melajang seumur

hidup demi menyenangkan wanita kecintaan Sang Ayah. Namun, itulah awal dari

segenap kemalangan yang kemudian mulai hadir.

Sang Dewi yang berhasil menggoyahkan hati Baginda hadir selepas sumpah

terucap. Cinta yang tumbuh dalam hati keduanya semakin besar. Pernah sekali

Baginda berniat menggadai sumpah demi Sang Dewi, tetapi bukankah seorang ksatria

tidak boleh ingkar janji?

“Tidak bisakah engkau melihat cintaku, Baginda? Tidak nyatakah perasaanku

kepadamu?” Air mata Sang Dewi kian deras membanjiri kedua pipinya. Gambaran

Sang Dewi yang kemolekannya tiada tertandingi kini tak lagi nampak.

Dengan keteguhan tetap, Baginda kembali berucap. “Kembalilah ke negerimu,

Dewi.”

“Mereka sudah membuangku, Baginda! Mereka membuangku karena aku

hanya mencintaimu seorang!”

“Aku tidak mencintaimu.”

Kemalangan demi kemalangan lantas menghantam Baginda selama sisa

hidupnya. Selepas mengucapkan kalimat perpisahan tersebut, Sang Dewi tidak

terdengar lagi kabarnya. Namun, jauh di dalam hutan, di depan api yang berkobar,

saya melihat Sang Dewi. Tidak lagi saya temukan jejak-jejak air mata di pipi

perempuan itu. Melainkan wajah lain yang membuat saya ngeri sendiri.

“Aku akan datang lagi kepadamu, Baginda! Jika aku tiba di hadapanmu,

maka itulah napas terakhirmu!”



Saya menyaksikan sendiri bagaimana Sang Dewi terjun ke dalam kobaran api.

Waktu itu, saya tidak bisa berpaling ketika perlahan jilatan api itu memusnahkan

tubuh Sang Dewi. Sempat saya mendengar nama Baginda kembali diteriakkan. Saya

tidak tahu bagaimana harus bersikap, entah ini karena salah Baginda yang bersumpah

dan berimbas kepada Sang Dewi yang tidak tahu menahu. Atau karena Sang Dewi

sendiri yang bertindak seolah api itu merupakan satu-satunya cara yang digunakannya

untuk memupus kemalangan. Menyembuhkan hatinya yang patah. Mengembalikan

harga dirinya yang hilang.

Begitu kabar Sang Dewi akhirnya sampai ke telinga Baginda, tidak sampai

hati saya melihatnya. Seolah belum pupus kemalangannya selepas bersumpah untuk

melajang, tetapi mendadak hatinya goyah karena cinta kepada perempuan tersebut.

Lalu kemudian didengarnya perempuan kecintaannya itu sudah melebur bersama api.

Namun, begitu didengarnya pula sumpah Sang Dewi. Perlahan, dapat saya lihat sorot

mata Baginda kembali cerah.

Semenjak hari itu, dapat saya lihat bagaimana hasrat Baginda untuk segera

mangkat semakin terlihat. Beliau menjalankan darma di dunia dengan menyiapkan

bakal pemimpin negerinya yang tersohor ke mana-mana itu. Dan, tentu saja beliau

lakukan semata untuk mengisi waktu seraya menunggu Sang Dewi menjemput.

Kemudian, sampailah pada waktu ini. Ketika peperangan antar saudara,

perlawanan atas nama kebajikan dan kemungkaran, yang baik dan yang buruk,

akhirnya terjadi. Masa-masa yang sudah lama dinantikan Baginda, walau itu artinya

mesti melihat anak murid serta cucu-keturunannya saling beradu pedang. Saling

menumpas kepala satu dengan yang lain. Hingga ketika peperangan di padang yang di

masa depan masyhur sebagai kuburan massal para ksatria masih berjalan, Sang Dewi

nampak di antara pasukan musuh. Menyambutnya dengan hujan panah. Baginda

tumbang dengan senyum merekah.

Perempuan itu kemudian menampakkan diri ketika napasnya tinggal

sejengkal. Sang Dewi tersenyum menyambut cintanya untuk pergi bersama ke

swargaloka. Tempat di mana mereka akan bisa bersama atas nama cinta, pengorbanan,

dan kesetiaan. Kebahagiaan Baginda membuncah. Disambutnya uluran tangan Sang

Dewi dengan riang hati.

Saya menyaksikan kedua orang itu terbang tinggi di atas padang yang serupa

lautan darah dan tubuh manusia. Sementara Baginda dan Sang Dewi tersenyum lebar

menyambut kebahagiaan, di bawah sana tangis pecah seketika. Baginda mangkat!



Baginda mangkat! Begitu teriakan kawan maupun lawan. Tidak tahukah mereka,

inilah waktu yang ditunggu-tunggu Baginda? Ah, atau mungkin hanya saya -si

Matahari Senja- yang dapat menyaksikannya?***

(Telah diunggah melalui Instagram @tuesdayat7am pada 10 Maret 2021:

https://www.instagram.com/p/CMO4oLAAXYG/?utm_source=ig_web_copy_link)

https://www.instagram.com/p/CMO4oLAAXYG/?utm_source=ig_web_copy_link


Contoh 8 - Cerita Pendek

RONCEMELATI UNTUK SUCI

Hari ini kawanku kawin, jadi dengan langkah berat, terpaksa kubalik ke

kampung halaman. Sebuah desa yang terletak di bawah kaki bukit. Sebagian dari

kalian mungkin sudah pernah mendengar namanya, Bukit Seroja. Gunung di

kabupaten yang terkenal dengan rambut gimbal dan makanan khasnya, mi ongklok.

Aku tidak terlalu menyukai panganan itu. Apalagi sausnya.

Tidak ada yang menjemputku di terminal yang sedari subuh sudah disibukkan

oleh lalu-lalang manusia. Entah untuk pergi maupun kembali. Aku menjadi bagian

yang kedua. Kembali. Kapan aku akan pergi, mungkin selepas perkawinan kawanku

rampung. Masih heran, dia yang kawin, eh, kenapa pula aku yang harus repot.

“Mbok pulang dulu, Nduk. Apa ndak kasihan sama Lasti? Dia nanyain kamu

terus.”

Begitu yang diucapkan Simbok, ibuku, tiga hari lalu. Sebelum aku bilang

kepada atasanku di kantor, Mbak Hanin, untuk meminta izin libur. Mungkin lima hari

atau bahkan seminggu. Mengingat pesta perkawinan di kampung, kan, membutuhkan

waktu lama. Bahkan untuk persiapannya saja. Dan, lagipula ini yang kawin Lasti,

kawanku. Sekaligus merangkap putri Pak Lurah Sugiharto. Sesuai namanya yang

sugih alias kaya, pesta perkawinan ini pastilah akan membutuhkan waktu yang lebih

lama lagi.

Tak pernah kumengerti, mengapa orang-orang begitu antusias dengan pesta

pernikahan. Sampai memakan waktu berbulan-bulan hanya untuk merayakan

bertemunya dua kelamin manusia. Toh, jika pertemuan dua kelamin itu ingin dicap

sah dan halal menurut agama, bukankah hanya butuh kedua mempelai, seorang wali,

mahar, dan dua orang saksi? Kenapa harus diributkan dengan pesta yang tidak hanya

menambah tenaga, tetapi juga biaya? Terlebih untuk orang sekelas Pak Lurah

Sugiharto. Orang kampung mana mau menerima besek yang isinya tak lebih bagus

dan banyak dari mantan lurah itu.

Namun, sampai juga aku di sini. Di pekarangan rumah yang sepertinya baru

kemarin rumput-rumputnya dipotong. Mungkin Bapak, atau Mas Par, kangmasku. Di

pojok halaman rumah yang beberapa bagiannya sudah direnovasi, ada pohon jambu

air. Sarang semut, tapi dulu aku suka sekali manjat. Apalagi jika sedang musim



berbuah. Pohon itu tidak hanya dirubungi semut, tetapi juga bocah-bocah kampung.

Aku suka sekali melihat pemandangan itu. Mereka berebut jambu yang telah masak,

langsung makan dari pohon. Biarin. Toh, tetap steril. Bapak tidak pernah

menggunakan pupuk apalagi pestisida untuk membuat pohon itu berbuah.

Simbok dan Bapak langsung menyambutku begitu tiba. Giliran Mas Par yang

datang dan langsung mengambil alih tas jinjing cokelat yang kubawa. Rupanya tidak

hanya tiga orang itu yang menyambut, sudah ada beberapa tetangga yang berkerumun

di pekarangan belakang rumah. Menghadap nyiru dan tampah, beberapa pawon

dadakan juga sudah ada di sana. Di belakang rumahku yang kebetulan menyambung

dengan pekarangan belakang rumah Lasti memang dibangun semacam dapur umum.

Tempat para bapak membuat jenang ketan dan ibu-ibu memasak berbagai kudapan.

Nah, apa kubilang, padahal pernikahan Lasti masih tiga hari lagi, tapi sudah banyak

benar yang bekerja.

Berbicara mengenai Lasti, kawanku itu langsung datang sebelum isi tas

jinjing cokelat sempurna kukeluarkan. Ia memelukku erat. Seolah aku ini sudah pergi

dari rumah dan tidak balik-balik ke kampung sepuluh tahun lamanya. Padahal,

lebaran lalu juga kami silaturahim dari rumah ke rumah. Yang tidak mungkin kami

lakukan di lebaran berikutnya, ia sudah jadi bini orang.

“Ci, kamu ndak usah bantu-bantu di dapur, nemenin aku di depan,” ucap

Lasti dengan rona merah. Aku tahu ia sedang berbahagia, atau karena memang hawa

bertambah panas karena tungku-tungku dinyalakan. Entahlah.

Nyinom juga berarti menyiapkan hati dan kepala agar tetap dingin. Lasti

bukan satu-satunya kawan yang menyuruhku untuk membantu pernikahan mereka.

Kurang dari setahun lalu, tepat selepas lebaran, kawanku juga ada yang menikah. Aku

juga membantu segala persiapan, lagi-lagi aku hanya manut dengan Simbok. Namun,

bedanya dulu masih dengan Lasti. Jadi, yang menyiapkan hati dan kepala agar tetap

dingin bukan cuma aku. Beda dengan sekarang.

“Lasti sudah, habis ini giliran kamu, ya, Nduk,” celetuk Bu Badriyah, istri

mantri di sini. Perempuan yang sehari-hari tidak ada yang bisa dipamerkan selain

gelang emas dan kemampuannya menggunjing orang lain.

“Pangestunipun, Bude.”

“Pangestunipun terus dari dulu. Kamu, kan, udah kerja. Udah jadi orang

hebat, masa ndak ada rekan pegawaimu yang nyantol?”

“Saya belum pingin nikah, Bude.”



Nampak beberapa orang di sekelilingku kompak menghentikan pekerjaan.

Hanya beberapa detik saja, tetapi aku tahu apa arti tatapan mereka. Tentu saja karena

jawaban tidak terlalu menyenangkan yang kugunakan untuk menimpali entah

pertanyaan atau pernyataan Bu Badriyah. Beruntung Simbok sedang tidak ada di sini,

jadi aku masih bisa menjawab tanpa perlu merasakan sodokan siku Simbok.

“Kenapa belum pingin to, Ci? Umurmu sudah cukup, kerja sudah ada,

nunggu apa?” Salah seorang dari mereka menyahut. Membuat Bu Badriyah yang

belum sempat bersuara ikut-ikutan mengangguk. Rupanya tidak terlalu terganggu

karena pertanyaannya sudah terlebih dahulu dilontarkan orang lain.

Aku mencoba tersenyum saja. Mungkin Mas Par tahu kalau itu senyum palsu,

tetapi ibu-ibu ini tidak akan tahu.

“Apa karena masmu dulu pegatan?”

Bu Badriyah kembali menimpali. Dan, berakhirlah tanya-jawab seputar

‘kenapa Suci belum kawin-kawin juga?’ menjadi dengung gunjing sampai aku

memutuskan untuk menyingkir. Ya, akan lebih baik untuk meninggalkan kerumunan

orang-orang yang haus informasi itu. Lagipula, memang apa salahnya pengatan? Apa

salahnya bercerai?

Esok harinya, aku benar-benar hanya menemani Lasti menyambut tamu.

Banyak sekali tetamu yang hadir. Ah, harusnya aku tidak lupa siapa Pak Lurah

Sugiharto, tentu saja tamu yang datang begini banyak. Lasti bilang, tidak kurang dari

tujuh ratus undangan disebar. Jumlah yang terlalu banyak untuk kubayangkan.

Padahal, tanpa undangan saja, tetangga-tetangga pasti akan kondangan ke mari.

Ijab kabul dilaksanakan dua hari selepas keluarga masing-masing mempelai

menerima tamu. Lasti begitu anggun dengan kebayanya yang berwarna putih untuk

akad. Riasan khas Jawa yang sarat makna berhasil menyedot seluruh tetamu yang

hadir. Bagaimana paes, sanggul dengan ronce melati, dan cundhuk mentul sejumlah

lima biji itu berhasil menghipnotis setiap orang.

Rangkaian prosesi pernikahan dengan adat Jawa itu selesai selepas adzan isya

berkumandang. Lasti kembali ke ruangan yang digunakan untuk merias dirinya.

Merah pipinya begitu dukun yang merias menggoda. Perias yang hampir seusia

Simbok itu memberikan wejangan seputar ‘memuaskan suami’ seolah lupa bahwa aku

juga berada di antara mereka.



“Kanggo kowe, Nduk,” Mak Tiyah, begitu perias manten itu akrab disapa,

memberikan ronce melati bekas Lasti kepadaku. Bibirnya yang dipoles gincu merah

hati melengkung. “Biar cepat nututi.”

Aku menerima ronce melati yang berbau harum itu dengan setengah hati.

Sepenuhnya kutidak percaya bahwa rangkaian kembang itu mampu membuat jodohku

mendekat. Namun, toh, tetap kumasukan ke dalam tas begitu bus di terminal kembali

membawaku ke kota. Ke Jakarta yang tidak akan kutemui orang-orang seperti Bu

Badriyah atau Mak Tiyah yang sibuk merecoki jodoh orang.

“Kenapa kamu membawanya ke sini?” Mbak Hanin bertanya selepas

kuberikan ronce itu kepadanya.

“Temanku bilang, melati lambang kesucian. Lasti pingin, aku juga nemu

jodoh. Cinta yang suci.”

Mbak Hanin tertawa hambar. Ia menimang-nimang ronce melati yang

warnanya sudah mulai cokelat. Pertanda layu. “Percayalah, tidak ada yang

menganggap melati ini suci, kalau yang pakai itu kamu, Ci.”

Perempuan itu benar. Rangkaian kuncup melati itu tidak akan berarti jika

yang memakai adalah aku. Mbak Hanin meletakkan bunga itu ke atas mejanya.

Sebelum kedua matanya menyapa mataku. Ada telaga kerinduan yang sudah

kurindukan semenjak menginjakkan kaki di terminal menuju kampungku. Ada hasrat

yang kupendam untuk segera melepas jarak bahkan sebelum ronce melati bekas Lesti

diberikan Mak Tiyah. Di sana. Di pelupuk mata perempuan itu, ada kesucian cintaku

yang tidak mungkin dimengerti oleh Simbok, Bapak, ataupun Mas Par. Mungkin akan

menjadi hidangan yang lezat jika disajikan kepada Bu Badriyah.

Namun, di sini hanya ada kami. Tidak ada omong kosong ibu-ibu kampung

tentang pernikahan, tidak ada keinginan Lasti untukku dapat bertemu cinta suci.

Telaga di mata Mbak Hanin lah cinta suciku berada. Di sana, ronce melati kalah

harum, paes dan cundhuk menthul kalah memesona. Ya, cintaku yang suci. Suci.

Persis namaku.***

(Telah terbit dalam kumpulan cerita pendek ‘Sebuah Catatan’ melalui Storial pada 17

November 2021: https://storial.co/book/sebuah-catatan-5/3)

https://storial.co/book/sebuah-catatan-5/3


Contoh 9 - esai ringan

Memandang Usia 25 yang Sudah di Depan Mata

Jujur saja, saya masih agak speechless akan segera berusia 25 tahun. Well, ya,

alhamdulillah akhir tahun 2022 ini usia saya akan genap 25. 25 tahun! Seperempat

abad! Yang rupanya saya seusia dengan Malala, salah satu tokoh dunia yang saya

kagumi itu. Ya, walaupun tentu saja, jika ditanya apa yang sudah didapat, kan, kalau

Malala sudah dapat Nobel, saya tentu saja … masih belum dapat apa-apa. Hehe.

Memandang usia 25 tahun yang tak pernah diduga akan segera tiba, bagi saya

adalah sebuah refleksi? Bisa juga sejenis pembelajaran dan mungkin, mungkin,

nantinya ada hal-hal yang patut dibanggakan. Walaupun masih abu-abu sekali

mengenai ‘hal-hal yang patut dibanggakan tersebut’. Entah harus menyebut apa, tapi,

sampai saat ketika tulisan ini dibuat pun, saya masih merasa menjadi benalu.

Teman-teman tahu? Makhluk mengerikan yang hanya menompang hidup

kepada makhluk lain. Ya, itu. Saya masih merasa seperti itu.

Benalu yang terkungkung dalam sebuah sangkar. Bukan sangkar emas.

Namun, sangkar tanpa kunci. Yang sebenarnya, mungkin, bisa saya buka dengan

leluasa. Hanya saja, si Benalu ini, yang saya bayangkan selayaknya tanaman

merambat itu, masih takut untuk menjulurkan ranting. Masih banyak pertanyaan yang

bergelantungan di benaknya, ini benar enggak, ya? Nanti di luar sangkar ini saya bisa

mendapatkan makhluk lain untuk ‘diisap’ enggak, ya? Jika saya keluar, apakah

sangkar ini akan semakin hidup ataukah justru usang tak terpakai?

Mungkin ada beberapa orang yang risih membaca tulisan ini. Menyebut diri

sendiri layaknya ‘benalu’, mungkin ada yang setuju dan ada yang tidak. Saya juga

demikian.

Ada satu sisi dalam diri saya yang tidak ingin menganggap diri ini tidak

bergantung pada orang lain. Terutama dengan melewati, hampir, 25 tahun ini dengan

berbagai hal yang saya anggap berat. Yang membuat saya diam-diam mengharapkan

seseorang untuk berbagi. Yang membuat saya harus senantiasa menyiapkan tisu di

malam hari, pertama untuk membungkam mulut saya agar isak tangis tak terdengar;

kedua, untuk menghapus air mata yang mengalir; lalu, ketiga, tentu saja untuk

menghapus ingus dari hidung. Menangis tanpa keluar ingus? Tidak mungkin! Fana!



Memikirkan itu membuat saya enggan untuk mengakui bahwa sepanjang

hampir 25 tahun ini, saya juga bergantung pada orang lain. Orang tua, kakak, guru,

teman, siapa pun itu. Namun, saya juga terkadang hanya ingin mengakui, ingin egois,

bahwa banyak hal yang “harus” saya lalui sendiri. Sendirian. Banyak hal yang orang

lain tidak tahu. Tapi, rasanya terlalu egois, sih.

Apapun itu. Bagaimana pun perjalanan saya ke depan, setelah di usia 25

tahun ini. Apakah sendiri ataukah memiliki seseorang di sisi saya, semoga diri ini

tidak lagi menjadi benalu. Semoga saya tidak dengan serta merta menyebut diri ini

sebagai benalu, karena setiap detik yang kepala saya terus memutar ingatan, bahwa,

oh, saya hanya bertopang hidup pada makhluk lain.

Tanpa mereka, saya pasti tiada.

Saya tidak ingin terus merasa seperti itu.#

(Telah terbit di blog tuesdayat7am.wordpress.com pada 13 September 2022:

https://tuesdayat7am.wordpress.com/2022/09/13/memandang-usia-25-yang-sudah-di-

depan-mata/)

https://tuesdayat7am.wordpress.com/2022/09/13/memandang-usia-25-yang-sudah-di-depan-mata/
https://tuesdayat7am.wordpress.com/2022/09/13/memandang-usia-25-yang-sudah-di-depan-mata/

