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Selain itu, edisi awal ini juga 
mengulas buku Di Balik Layar 

Laskar Pelangi, yang mengisahkan 
ketegangan-ketegangan di balik 
pembuatan film Laskar Pelangi. 

Akhir kata, selamat membaca.

Salman Faridi
CEO

MATA 
PELAJARAN

Senang rasanya bisa menyapa Anda para pembaca setia karya-karya Andrea 
Hirata. Apalagi, baru-baru ini Metro TV memasukkan Laskar Pelangi sebagai10 

karya sastra yang paling berpengaruh di Indonesia. Sebetulnya impian 
membuat sebuah wadah komunitas bagi para pembaca Tetralogi Laskar 

Pelangi sudah tersimpan sejak dua tahun yang lalu, tetapi karena konsepnya 
belum matang, akhirnya baru bisa direalisasikan awal tahun ini, setelah terbitnya 

Maryamah Karpov. Jadi, tak terbayangkan senangnya melihat benih-benih 
gagasan yang lama terpendam akhirnya menemukan jalan untuk lahir.

Apa kabar? 

Dalam edisi freemagz pertama 
inilah kami ingin membahasnya 

lebih detail. Sebab, sebuah karya 
pada dasarnya akan semakin 

mengilap karena didiskusikan 
dan dikritik.

Media ini, sebut saja Freemagz Laskar Pelangi, dimaksudkan sebagai cara 
untuk berbagi informasi terkini tentang karya-karya Andrea pada khususnya, 
komentar-komentar para pembaca, maupun isu di dunia literasi di Indonesia 
pada umumnya. Dalam edisi kali ini saya mengajak Anda untuk secara arif 
melihat kembali karya Andrea secara utuh, khususnya menjawab bertubi-tubinya 
pertanyaan tentang fiksi tidaknya Laskar Pelangi. 
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Seorang kawan asal Bandung suatu ketika 
menyampaikan unek-uneknya. Laskar Pelangi 
ini karena laku, lantas membuatnya miskin kritik 
sastra. Mungkin pernyataan ini ada benarnya. 
Bagaimanapun, sebuah kritik, apalagi dalam sastra, 
diperlukan agar penulis mendapatkan masukan dan 
kemudian menulis karya yang  lebih baik lagi. Akan 
tetapi, diam-diam tanpa banyak diketahui pembaca, 
puluhan e-mail masuk ke inbox redaksi Bentang 
Pustaka dan mempertanyakan banyak hal. Soal Arai 
yang tidak masuk sebagai anggota Laskar Pelangi, 
soal Lintang yang sangat pandai pada zamannya 
sehingga terlihat seakan-akan suatu hal yang tidak 
mungkin. Susah dinalar jika ada anak seusia Lintang 
yang bisa menjelaskan rumus-rumus yang njelimet. 
Belum termasuk puluhan kepenasaranan tentang 
fiksi tidaknya karya Andrea.

P ertanyaan-pertanyaan ini, ibarat ombak, 
bergulung-gulung tanpa henti. Andrea pun sudah 
tentu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan 
serupa. Lalu, bagaimana menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang membuncah itu? Hemat saya, karena 
isu yang kita diskusikan ini adalah karya sastra, saya 
mendapatkan sebuah pencerahan dari diskusi dengan 
Prof. Sapardi Djoko Damono, suatu waktu di sebuah kafe 
di Bandung. Menurut beliau, bahkan ketika seseorang 
menulis kisah hidupnya sendiri, yang notabene adalah 
kisah nyata, ketika menjadi sebuah karya, kisah hidup itu 
pun berubah menjadi sebuah karya fiksi. Mengapa?

Alasannya, bagaimanapun, ikhtiar seorang penulis 
ketika menulis kisah hidupnya sendiri, tentu melibatkan 
pemilihan kata, pengaturan setting, termasuk mengatur 
turun-naik emosi pembaca. Kalaupun hal ini tidak 
dilakukan oleh penulis, editor sebuah penerbit pasti akan 
melakukannya. Bahkan Stephen King, penulis bestseller 
internasional menyanjung puja penyuntingnya. Bagi 
Stephen King, penulis adalah raja, tetapi editor adalah 
dewa. Seorang editor yang baik tentu akan memberikan 
masukan penting yang ujung-ujungnya adalah memuaskan 
dahaga pembaca akan karya bermutu. 

Kedua, apakah fakta dalam sebuah karya sastra menjadi 
penting? Jawabannya sangat relatif. Menurut saya, 
bergantung pada kebutuhan juga. Apakah penulis 
memerlukan sejumlah fakta sebagai jalinan peristiwa 
yang dituangkannya ke dalam bentuk novel? Apakah 
fakta itu digunakan dengan maksud bahwa tulisan yang 
dibuatnya benar-benar nyata adanya. Ataukah sekadar 
tools untuk mengembangkan cerita? Penulis sendiri yang 
menentukan penting tidaknya fakta masuk ke dalam 
karyanya. 

Dalam kesempatan mengobrol dengan Ibu Susilaningsih, 
istri Alm. Kuntowijoyo, beliau pernah dikagetkan oleh 
praduga kolega-koleganya bahwa istri Alm. Pak Kunto itu 
berdarah Belanda. Apa pasal? Ternyata, dalam salah satu 
karya Kuntowijoyo, karena narasi yang digunakan adalah 
‘aku’ atau ‘saya’, sehingga seolah-olah yang bercerita 
itu adalah Pak Kunto sendiri, banyak pembaca terjebak 
bahwa cerita yang dituliskannya adalah cerita nyata. 
Mungkin penulis menyimpan maksud agar pembaca 
memercayai kebenaran ceritanya—fakta versi penulis. 
Sampai di sini batas antara fakta dan fiksi pun menjadi 
kabur. 

FACT OR

B U K A B U K U M U
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Akan tetapi, bukan tidak mungkin bahwa gagasan awal atau bahkan 
tokoh-tokoh yang dituliskan memiliki kemiripan dengan dunia 
nyata, atau bahkan tokoh itu sendiri yang kemudian difiksikan. 
Saat mencipta tokoh rekaan bernama Harry Potter, J.K Rowling 
mengakui bahwa karakter Harry diciptakan dari tokoh-tokoh 
yang dia kenal—karakter yang ada di sekitarnya. Dalam karya 
Kuntowijoyo pun beberapa nama tempat dan peristiwa mempunyai 
landasan faktanya meskipun kemudian difiksikan. Contohnya, 
dalam Impian Amerika atau Mantra Pejinak Ular.

Perlu diketahui juga bahwa fakta yang menjadi dominasi para 
usahawan berita juga tak luput dari polesan. Seandainya Truman 
Capote tidak menulis In Cold Blood, barangkali berita yang kita 
terima sampai hari ini akan tetap garing—hanya memenuhi syarat 
5W + 1 H. Straight news, hard news apa pun istilahnya hanya 
berkonsentrasi pada pemenuhan aspek berita yang melibatkan 
apa, siapa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana. Akan 
tetapi, melalui Capote kita kini mengenal literary journalism, atau 
jurnalisme sastrawi yang menggabungkan teknik peliputan berita 
dengan kekayaan narasi sebuah cerita. Jalan inilah yang ditempuh 
Capote selama enam tahun menuliskan In Cold Blood (Bentang 
Pustaka: 2007), sebuah peristiwa pembunuhan yang terjadi di 
Holcomb, Kansas, yang kemudian dituliskan dengan gaya novel.

Lalu, apa hubungannya dengan Laskar Pelangi? Terlepas dari 
apakah Andrea pernah membaca Capote sebelum menulis 
Laskar Pelangi, harus kita akui bahwa Andrea menuliskan 
fakta-fakta yang ada di Belitong dengan polesan novel. Ada 
bagian-bagian yang terjadi dalam kisah kehidupan Andrea yang 
ditambahkan dramatisasi. Mungkin seperti dibilang Andrea: untuk 
menertawakan kemiskinan dan kebodohan yang tak terperikan di 
tengah gelimang harta karun Belitong yang tak ternilai.

Apa pun yang kini dipersepsi pembaca adalah sebuah impresi 
personal yang diterima tanpa paksaan apa pun. Namun, fakta 
dan fiksi itu 100% tak akan bunyi tanpa gaya khas si pengarang. 
Seseorang bisa menulis fakta tentang Belitong setebal 300 
halaman, tetapi tidak pernah dibaca orang demikian juga 
sebaliknya. Dan jangan lupa, Laskar Pelangi menjadi demikian 
memikat karena gaya menulis Andrea yang khas, yang lahir dari 
tempaan pengalaman dan internalisasi dalam kurun waktu yang 
lama. 

“Gaya/karakter menulis seseorang tidak bisa dipelajari. Ia lahir 
dari dalam dirinya dan perlahan-lahan mengada seperti warna 
mata seseorang.” Begitu imbuh Capote.

“ikhtiar seorang penulis ke ika menulis kisah
hidupnya sendiri, tentu melibatkan pemilihan kata,
pengaturan se  ing, termasuk mengatur turun-naik 
emosi pembaca.”
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“Gaya/karakter menulis 
seseorang tidak bisa 

dipelajari. Ia lahir dari dalam 
dirinya dan perlahan-lahan 

mengada seperti warna mata 
seseorang.” 

—Truman Capote



K I S A H K A W A N K U

KEAJAIBAN

MASA
KECIL
ANDREA
HIRATA

 Andrea Hirata Seman Said Harun, atau akrab 
dipanggil Ikal dalam debut novelnya, Laskar Pelangi, terlahir 
sebagai anak keempat dari pasangan N.A. Masturah (ibu) 
dan Seman Said Harun (ayah), lahir di Belitong tanggal 24 
di bulan Oktober. Masa kecilnya bersama teman-teman 
anggota Laskar Pelangi dijalani di sebuah komunitas buruh 
tambang di Belitong. Ia mengalami seperti yang dia sebut 
dalam novelnya, yaitu pendidikan hanya bisa diikuti anak-
anak para pegawai dalam pangkat tertentu, kemudian ada 
fasilitas yang hanya bisa dimasuki orang-orang dengan 
kelas sosial tertentu. Masa kecil itu, baginya, bisa dianggap 
sebagai pelanggaran HAM jika dilihat pada saat ini.
 Apa yang diraih Andrea saat ini adalah karena 
rasa syukurnya akan kehidupan masa kecil di Belitong yang 
penuh dengan magical moments. Apa yang dilakukan hari 
ini, bagaimana persepsi kita terhadap hidup ini, semua 
terbentuk saat masa kecil. “Saya merasa beruntung masa 
kecil saya dilalui di sekolah Muhammadiyah, sebuah 
sekolah miskin dan puritan, tetapi saya rasa bagaimana 
saya melihat perspektif hidup saya sekarang, itu adalah 
bagaimana saya melalui masa kecil saya di sekolah itu. 
Bagaimana saya melihat persahabatan. It’s magic! Saya 
selalu merasa beruntung, dan saya selalu merasa punya 
tempat untuk pulang. Bertemu dengan guru tercinta dan 
sahabat-sahabat saya, Laskar Pelangi,” terangnya.
 Ia mengakui bahwa tak ada latar belakang sastra 
yang mengikutinya. Jejak sebagai penulis justru harus mela-
lui proses yang panjang hingga sampai pada gelar Master of 
Science selepas dari Université de Paris, Sorbonne, Prancis  
dan Sheffield Hallam University, United Kingdom dengan te-
sis di bidang ekonomi telekomunikasi. Ia juga mengingatkan 

Sejak beredar 
September 2005, 

novel Laskar Pelangi 
disambut meriah 

oleh para pembaca 
di Nusantara. 

Begitu pun 
dengan tiga novel 

berikut yang menyusul, 
Sang Pemimpi, Edensor, 
dan Maryamah Karpov 

semakin memopulerkan 
nama penulisnya,

Andrea Hirata.
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“Apa yang dilakukan hari ini, 
bagaimana persepsi kita terhadap 
hidup ini, semua terbentuk saat 

masa kecil.”
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bahwa Laskar Pelangi merupakan sebuah 
memoar, karena itu setiap lembarnya su-
dah ada di kepala sejak lama. Tentu novel 
adalah sebuah karya sastra, dan sastra 
tidak dapat dipisahkan dengan imajinasi. 
Imajinasi dalam Laskar Pelangi tidak di-
manifestasikan dalam bentuk mereka-reka 
karakter dan kejadian, tetapi di dalam cara 
menceritakan. Satu hal lagi, Andrea bukan 
pembaca sastra yang fanatik, ia lebih ban-
yak membaca buku ilmiah, teori ekonomi, 
utamanya tentang ilmu pengetahuan. Na-
mun, ternyata buku sains memberi kon-
tribusi yang besar dan membuatnya kuat 
dalam hal penulisan kontekstual. Bahkan 
menurutnya, ilmuwan itu sangat sastrawi.

  Dalam Laskar Pelangi, ia 
juga berbicara tentang orang Indonesia 
kebanyakan, tetapi spirit yang ingin 
disampaikan ialah membuat pembacanya 
tidak patah semangat untuk belajar dan 
melakukan apa saja untuk mendapatkan 
pendidikan. Kemiskinan bukan alasan 
untuk berhenti belajar karena pendidikan 
penting untuk perubahan.
 Andrea Hirata kini lahir sebagai 
salah seorang novelis yang populer, kendati 
berkali-kali ia menekankan bahwa dirinya 
bukanlah seorang sastrawan. Dalam sebuah 
wawancara dengan salah satu media, ia 
mengungkapkan, ia hanya ingin tampil 
ke depan publik sebagai pembicara atas 
karyanya dan menginginkan para pembaca 
mengapresiasi karyanya, bukan orangnya. 

Katanya, kalau hidup bisa diputar ulang ia lebih memilih untuk 
tidak terkenal sebab ia bukanlah subjek yang dikisahkan sebagai 
seorang pahlawan seperti yang sering diagung-agungkan para 
penggemarnya. Beban moral yang terlalu berlebihan menilai 
dirinya inilah imbas dari kesuksesan karyanya yang membuat 
Andrea risi sejadi-jadinya. Namun semuanya tak bisa dielakkan 
lagi. Menurutnya, pembaca buku kita memang masih sering 
mengidentikkan integritas karya dengan pribadi si penulisnya. 
 Terlepas dari itu, para pembaca kita memang sedang 
“hangat-hangat”-nya mengapresiasikan karyanya dengan bera-
gam cara dan ungkapan karena proses “pencerahan” yang dida-
pat dari novel (ditambah filmnya) cukup bertahan lama untuk 
menjadi perbincangan hingga saat ini. (nath-berbagai sumber)

Benarkah sebuah karya bisa memiliki pengaruh yg luar biasa 
kepada para pembacanya? Pertanyaan ini seolah sulit untuk 
dicarikan jawabnya. Namun, setidaknya pada 15 Maret 2009 Metro 
TV berusaha mencarinya dengan melakukan survei terhadap 10 
karya sastra Indonesia terpopuler dan diingat oleh masyarakat. 
Hasilnya, Laskar Pelangi menduduki peringkat nomor 2. Hasil ini 
sungguh luar biasa, mengingat di dalam daftar tersebut terdapat 
pula karya-karya yang bisa dikatakan sebagai karya sastra klasik. 

Urutan karya-karya tersebut adalah

1. Aku
2. Laskar Pelangi
3. Ayat-Ayat Cinta
4. Layar Terkembang
5. Salah Asuhan

6. Siti Nurbaya
7. Supernova
8. Badai Pasti Berlalu
9. Di Bawah Lindungan Ka’bah
10 Bumi Manusia 

10 Karya 
Sastra 

Indonesia 
Terpopuler



“Si Pencerita”
Pelangi

“Kreativitasnya menggambarkan citraan cerita melalui gambar 
merupakan hal yang sering kali terlewatkan, tetapi seiring 
kesuksesan novelnya, terungkaplah hal-hal yang terlewat itu 
menjadi sebuah konsep yang apik dan menarik untuk turut pula 
diamati.”

Sepanjang ingatannya, kover Laskar Pelangi yang pertama tidak begitu 
lama dibuat. Begitu juga dengan dua kover berikutnya, Sang Pemimpi 
dan Edensor. “Saya bayangkan siluet anak-anak dalam scene tertentu 

dengan latar belakang langit yang berwarna-warni, dengan salah 
seorang anak duduk mengamati. Saya menempatkannya sebagai saksi, 
“Si pencerita” Laskar Pelangi. Dalam dua buku berikutnya, si pencerita 

ini selalu duduk dan menjadi saksi. Idenya sesederhana itu,” jelasnya 
menerjemahkan visualisasi sampul tersebut.

A N D R E A S  K U S U M A H A D I

di Balik

I ni dia sang 
kreator sampul 
Laskar Pelangi 
yang mewarnai 
lembar 
kesuksesan 
novelnya: 

Andreas Kusumahadi. Gambar 
siluet 6 orang anak yang sedang 
berdiri dan seorang anak yang 
duduk mengamati dengan latar 
belakang langit yang bergradasi 
merah, putih, merah muda, dan 
jingga sangat kuat di ingatan 
sebagai sampul Laskar Pelangi 
yang pertama.  Belum lagi ternyata 
jenis hurufnya yang khas pada 
judul novelnya yang sering kali 
disimbolkan langsung sebagai logo 
Laskar Pelangi, merupakan tulisan 
tangan Andreas sendiri. 

Andreas Kusumahadi, pria 
kelahiran Malang-Jawa Timur ini 
awalnya menempuh pendidikan 
formal di perguruan tinggi di 
Kota Bandung dan memilih 
fakultas teknik sebagai pijakan 
dasarnya selepas SMU. Tetapi 
mungkin di sinilah ia menemukan 
pilihan untuk menekuni dunia 
kompugrafi yang ternyata 
lebih menarik baginya, sampai 
kemudian ikut bergabung dalam 
sebuah advertising agency di 
Bandung pada 2000. Di sinilah 

pertemuannya dengan dunia 
kover buku sampai sekarang, sejak 
menggarap beberapa item promo 
Mizan. 

Mengenai novel Andrea, ia 
berpendapat bahwa kisah Laskar 
Pelangi memang bisa menyentuh 
semua orang tanpa batasan. Ada 
sesuatu di dalamnya, dan banyak 
kisah seperti ini di sini, tetapi 
Andrea mengemasnya dengan 
sangat elegan, “Laskar Pelangi 
sekarang sudah jauh berkembang 
lebih dari sekadar buku. Dia 
sudah menggerakkan komunitas 
dan menginspirasi banyak orang. 
Kisah ini datang pada saat yang 
sangat tepat, saat bangsa kita 
membutuhkan pahlawan mereka 
sendiri.”

Tidak seperti 3 sampul 
sebelumnya dalam tetralogi ini, 
novel keempat Maryamah Karpov 
melalui beberapa revisi. “Dari 
pembicaraan dengan Andrea 
Hirata, kita akan mengangkat 
sosok muda pemain biola yang 
ada dalam kisah ini.” Dan bila 
lebih jeli mengamati, sampul yang 
dibuat Andreas selalu khas dengan 
kekuatan siluetnya. Ia menanggapi 
bahwa sering kali siluet berbicara 
lebih jelas daripada imaji dengan 
natural-lighting, karena tidak ada 
distraksi oleh warna dan detail 
lain. Hanya fokus pada gesture, 
“Mungkin tidak sekaya image 
berwarna, tapi untuk menyatakan 
ekspresi tertentu, gesture yang 
tepat akan menyampaikan pesan 
yang tunggal. “ (nath)

K I S A H S A M P U L
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Inspiratif, luar biasa, fenomenal. Begitulah kesan 

masyarakat terhadap novel dan film Laskar Pelangi. 

Namun, apakah Laskar Pelangi menginspirasikan 

wisata Belitong? Pariwisata Pulau Belitong bisa 

dikatakan lambat berkembang sebelum booming 

Laskar Pelangi. Pemerintah daerah terkesan tak acuh 

terhadap sektor pariwisata. Padahal, pariwisata Belitong 

dapat menjadi faktor penting dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Belitong itu sendiri.

 Saya menyoroti masalah pariwisata karena pariwisata Belitong 

memiliki modal besar untuk bersaing dengan daerah-daerah lainnya di 

Indonesia. Pariwisata juga menyerap banyak tenaga kerja. Keindahan 

alam yang dimiliki Belitong seperti pantai, terumbu karang, dan gugusan 

pulau yang berjumlah lebih dari 90 pulau menjadikan Belitong cocok 

untuk pengembangan wisata pantai dan bahari. Belitong juga berpotensi 

mengembangkan kampung wisata. Seperti kampung-kampung nelayan 

di daerah pesisir. Cara melaut nelayan-nelayan Belitong yang tradisional 

tentunya menjadi objek yang menarik bagi wisatawan asing maupun lokal. 

 Selain menjual pemandangannya, Belitong perlu 

mengembangkan produk-produk budayanya. Belitong memiliki berbagai 

macam kesenian daerah yang merupakan produk budaya, antara lain 

Campak, Pantun Besaut, Beripat, Maras Taon, dan lainnya. Produk budaya 

erat kaitannya dengan pencitraan. Citra Belitong dibentuk oleh masyarakat 

Belitong itu sendiri. Untuk membentuk citra yang baik diperlukan 

Booming Laskar Pelangi 

menjadi momentum yang pas 

bagi Pemda Belitong untuk 

memulai promosinya. Dimulai 

dengan acara Indonesia Sail, 

yaitu Festival Kapal Layar dari 

berbagai negara yang telah 

digelar dua tahun belakangan, 

pencanangan Belitong sebagai 

Bumi Laskar Pelangi, serta 

peluncuran program Visit 

Babel Archipelago 2010. 

N G H A L A M A N K UK A M P U

masyarakat yang  ramah, sopan, toleran, dan memegang teguh tradisi.  Jika objek wisata yang berupa keindahan 

alam dipadukan dengan fasilitas yang lengkap serta didukung masyarakat yang berbudaya, bukan mustahil Belitong 

akan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain yang pariwisatanya telah mapan.(Ponda)
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Maryamah

 Bentang Pustaka meluncurkan Maryamah Karpov, buku terakhir 
dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dalam suasana amat 
meriah.
  “Andrea Hirata memang fenomenal, ya?” kata Aendra H. 
Medita keras-keras di dekat telinga saya, berusaha mengalahkan riuh 
suara ratusan orang yang memadati halaman dalam MP Bookpoint. 
“Kok, kamu ada di sini?” tanya saya. “Memang nggak boleh?” tawa dia. 
Rupanya dia juga akan bertemu dengan Iman Soleh, aktor monolog yang 
malam itu didaulat membawakan puisi legendaris “Jante Arkidam” secara 
dramatis dan menukil mozaik dari novel terbaru Andrea Hirata.
 Siang harinya saya melihat novel itu sedang dipasang besar-
besaran di satu ruang MP Bookpoint. “Baru datang tadi pagi, Mas,” ujar 
seorang karyawan sambil beres-beres. Ruang itu langsung penuh hanya 
oleh Maryamah Karpov ditambah tiga novel Andrea yang lain. Buku lain 
disingkirkan. Hari itu, Jumat, 28 November 2008, adalah hari tetralogi 
Laskar Pelangi. 
 Meski hari pertama perjualan Maryamah Karpov belum 
resmi dilakukan, saya dengar dari Gangsar Sukrisno, CEO Bentang 
Pustaka terdahulu, bahwa di Toko Buku Gramedia Citraland, novel 
itu dalam dua jam sudah terjual lebih dari 500 kopi. Di MP Bookpoint 
banyak pengunjung tak tahan menunggu lebih lama lagi untuk 
membeli. Sebagian orang telah membeli via toko buku online. Bentang 
menyediakan 100 ribu kopi untuk cetakan pertama, boleh jadi itu 
merupakan rekor untuk cetakan pertama di Indonesia.
 Saya bertemu dengan Andrea Hirata di kantor Bentang, 
hanya beberapa rumah dari MP Bookpoint. Dia sudah tiba di Jakarta 
sehari sebelumnya, sekalian nonton konser jaz dengan keponakan-
keponakannya, ditemani EO dan kuasa hukumnya. Saya baru saja 
menerima satu kopi novel itu dari Gangsar, dengan ucapan, “Kamu harus 
resensi buku ini, ya.” Di meja itu sudah menumpuk lebih dari 100 kopi 
Maryamah Karpov untuk ditandatangani. Itu buku pesanan. Tangan 
Andrea terus sibuk menulis nama satu per satu. 
 Beberapa saat kemudian wartawan Koran Tempo 
mewawancarai. Wawancara ini cukup intens karena belum ada media lain 
yang datang. Andrea menyatakan tekad untuk sementara berhenti dari 
dunia perbukuan. “Untuk sementara, tetralogi ini cukup,” katanya. Dia 
ingin menyepi dan merenungi lagi perjalanan kariernya sebagai penulis, 
pertemuan mengesankan dengan John Berendt, keinginan menggali 
lebih serius genre yang disebut pihak Bentang sebagai “cultural literary 
nonfiction”. Juga upaya menghasilkan buku sekelas karya Truman Capote 
atau Amin Maalouf.

Maryamah
Karpov

 Tetralogi Laskar Pelangi adalah hip. 
Anak berusia 7 tahun hingga orang 
berumur 70 tahun membaca novel-

novel itu. Ada anak SD yang terobsesi 
ingin bertemu dengan Andrea 

setelah membaca ketiga novelnya 
kala terbaring sakit. Maryamah 

Karpov, buku ke-4 seri itu, sudah 
ditunggu sejak dua tahun lalu, baru 
resmi diumumkan penerbitannya 

pada September 2008, ketika Mizan 
mengadakan ulang tahun ke-25, 
persis menjelang premiere film 

Laskar Pelangi. 

teks oleh Anwar Holid
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K a r p o v

Pamungkas

 “Dalam batas tertentu, menulis butuh perenungan. Saya 
punya kapasitas nggak, sih? Saya mau menulis dengan benar. Apabila 
nggak mutu, jangan menulis,” ucapnya tegas. Sang wartawan berkali-kali 
berusaha meyakinkan apa benar Andrea mau mundur dari dunia yang 
telah memberikan hal mengejutkan pada dirinya.
 Andrea sendiri terus-menerus menjadi pemberitaan, termasuk 
muncul kontroversi pernikahannya pada awal November 2008. 
 Malam itu Andrea mendapatkan yang diharapkannya. Ratusan 
orang hadir di MP Bookpoint sampai tempat itu sesak untuk bergerak 
sedikit pun. Mereka menunggu sejak sore, berjubel di setiap pojok. 
Mereka riang menyambut ajakan menyanyi Bunga Seroja dan Englishman 
in New York. Mereka terkesima oleh penampilan Iman Soleh yang lucu, 
teatrikal, dan menggelegar. 
 Mereka terus bersorak-sorai sampai akhirnya Andrea 
Hirata datang dalam kawalan polisi. Apalagi Giring Nidji dan sejumlah 
pendukung film Laskar Pelangi ternyata mau beramai-ramai menyanyikan 
theme song itu. Massa, terutama wartawan, tambah heboh begitu ada 
pernyataan pers tentang status perkawinannya. Sebagian bertanya 
dengan teriakan. Untung dia segera diselamatkan oleh acara tanda 
tangan, yang berlangsung sangat padat. Baru kira-kira pukul 10 malam 
acara itu selesai. Saya melihat display Maryamah Karpov sudah lenyap 
di ruangan MP Bookpoint, hanya tersisa yang ada di dinding-dinding 
kacanya. 
 Putut Widjanarko, VP Operations Mizan Publika yang saya tahu 
rakus membaca, sulit menyembunyikan pujian pada Maryamah Karpov. 
Dia telah melahap buku itu sejak awal produksi. “Cara berceritanya 
luar biasa,” kata dia penuh penekanan. “Detail-detail suasana desanya 
mengingatkan saya pada novel Ahmad Tohari.”
 “Kamu pernah melihat peluncuran buku seperti ini?” tanya 
Gangsar pada saya ketika hendak pulang. Saya tersenyum, membatin, 
“Setiap penulis punya hari keberuntungannya.” Ini launching paling heboh 
yang pernah saya saksikan.
 Segera setelah peluncuran ini, muncul berbagai komentar 
atas novel 504 halaman itu, baik di media massa atau Internet. Ribuan 
pembaca, terutama book blogger dan pecandu buku, menuliskan kesan 
masing-masing, termasuk kritik, bahkan dari kalangan yang mengaku 
sulit menyelesaikan Laskar Pelangi. Tetapi bagi Andrea Hirata, tugas 
sudah dituntaskan. Jilid terakhir sudah dipersembahkan. Kini tinggal 
dia melaksanakan rencana-rencana selanjutnya, termasuk menghilang 
sementara. Namun, apakah buku ini akan benar-benar menjadi karya 
pamungkasnya? Sebab, dalam beberapa kesempatan, Andrea sempat 
melontarkan adanya kemungkinan akan muncul Maryamah Karpov 2.[]

Andrea mengaku berdarah-darah 
menyelesaikan novel ke-4 ini. Meski 
bila digabung, waktu penulisannya 

hanya sekitar satu bulan, jeda di 
antaranya cukup lama. “Dalam 

beberapa hal, intensitas penulisan 
Maryamah Karpov mirip Laskar 

Pelangi,” kata dia. “Saya juga ingin 
novel ini mendapat tanggapan 

seperti pembaca menanggapi Laskar 
Pelangi. Saya seperti menulis Laskar 

Pelangi jilid dua.” 

Laskar Pelangi?
Tetralogi
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Aulia Dwi N. 
17 th, Pelajar
SMA 3 Semarang

Nizulia Rakhma, 
15 th, Pelajar
SMA 7 Jogja

Arie W., 
29 th, PNS/Dosen, 
Bandung

Kuncoro H.K, 
25 th, mahasiswa jurusan gitar, 
Jogja

LiLa , 
25 th, Graphic Designer, 

Surabaya

Nila Ayu P., 
22 th, Job Seeker, 

Semarang 

Kamidi,S.Pd., M.M., 
55 th, Kepala SMPN 1 

Pandak, Jogja

Sasno,M.Pd., 
Kepala SDN 3 Gunung Wuled, 

Rembang, Purbalingga.

01 “Cerita sederhana tetapi sarat 
makna yang membuka mata hati kita 
untuk lebih mensyukuri hidup dan 
segala apa yang kita punya. Laskar 
Pelangi mengajarkan kepada kita 
untuk tidak berhenti bermimpi karena 
mimpi adalah awal dari cita-cita.”

02 “Andrea sukses banget buat 
membawa kita ke alam Laskar 
Pelangi, meresapi perjuangan para 
Laskar Pelangi untuk mendapatkan 
pendidikan, mimpi, tekad, semangat, 
dan perjuangan mereka, kebersamaan, 
tangis, tawa, dan tingkah lucu mereka. 
Inspirasional!! Fantastiss!!!!!”

04 “Isinya bagus, bisa memotivasi 
siswa untuk giat belajar, beramal, 
berjuang, dan mandiri. Bagi guru 
untuk memotivasi agar bisa bersyukur 
dan bekerja keras untuk siswa.”

03 ”Andrea Hirata piawai 
mempersonifikasikan alam jadi 
hidup bak menari di atas panggung 
bawahan,  membuat penonton 
memberi applaus terkesima dan 
terheran-heran campur aduk. Aku 
kagum dengan Bu Mus dan Lintang. 
Sepertinya sosok LP ada di bawahan.”

07 ”Laskar Pelangi tuh seru banget, 
ceritanya real banget, ga keliatan 
lebih, trus gokil gitu, lucunya walau 
bahasanya ga semua dimengerti, tapi 
tingkah-tingkahnya tuh buat ngakak.”

08 ”Film Laskar Pelangi membuat 
hati saya terketuk dan merenung 
untuk selalu bersyukur dan 
membangkitkan semangat saya untuk 
bersekolah tiap harinya.”

05 “Laskar Pelangi memuat pesan 
ke masyarakat kita tentang kurang 
perhatiannya dunia pendidikan, 
fasilitas, kurikulum kacau, dan 
sebagainya, tetapi di balik itu ia 
bercerita bahwa belajar harus tetap 
berjalan, meski tidak dengan fasilitas 
yang wah. Aku paling suka di novel 
Edensor sewaktu muncul ide gila 
wujudin keliling beberapa negara 
di Eropa. Yang menarik dari filmnya 
adalah Netral juga ikutan nimbrung 
mengisi soundtrack-nya!”

BAHKAN MENJADI 
LEBIH KRITIS 
UNTUK IKUT 
MERESPONS LASKAR 
PELANGI.

MEREKA TERINSPIRASI, 
TERGERAK UNTUK MELAKUKAN SESUATU, 

MENGGUGAH KESADARAN,

T U N J U K J A R I
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06 “Bagus, bisa bikin ketawa, 
terus sedih terus ketawa terus sedih 
lagi. In the end sedih ngeliat anak 
bangsa yang brillian di salah satu 
provinsi terkaya di Indonesia nggak 
bisa nerusin sekolah. Sampe sekarang  
Laskar Pelangi masih belum ada yang 
nyamain, novel yang dikemas dengan 
unsur cerita yang kaya unsur moral 
dan edukasinya. Tapi tetep bisa bikin 
penasaran dari awal sampe akhir.
Cuman yang bikin sedih lagi filmnya. 
Inti ceritanya sama sekali nggak 
ketangkep (harusnya Lintang fokus 
cerita ke Lintang, malah jadi Ikal), Tora 
Sudiro nggak ada fungsinya di situ, tapi 
untung ada anak-anak yang lucu-lucu 
sama Cut Tari yang aktingnya bagus.”



Film ini berkisah tentang kehidupan Andrea semasa menjalani 
masa-masa sulitnya di Belitong. Pada titik ini hampir sebagian besar 
informasi yang diperoleh pembaca akan dengan mudah ditemui 
dalam buku. Akan tetapi, yang menarik adalah interpretasi Riri, tentu 
di dalamnya termasuk perspektif yang dituliskan Salman Aristo, atas 
Laskar Pelangi yang fresh dan berbeda. Keberhasilan film ini pada 
dasarnya terletak pada upaya mencoba menyuguhkan sesuatu yang 
berbeda dari apa yang ada di benak penonton.

Simak adegan ketika SD Muhammadiyah memutuskan mengikuti 
cerdas cermat, tetapi pada hari yang ditentukan, Lintang, salah 
seorang tim cerdas cermat, tidak kunjung datang. Adegan Lintang 
diadang buaya menjelang penampilan cerdas cermat jelas tidak 
ada dalam buku. Akan tetapi, dengan tambahan adegan itu, ada 
taste yang lain ketika kita dibuat tegang akan seperti apa nantinya 
perlombaan cerdas cermat itu. Akankah regu cerdas cermat SD 
Muhammadiyah pulang berkalung kekalahan? Beruntung Riri hanya 
menambahkan suspense di adegan ini, dan tetap memuluskan jalan 
Lintang mengikuti cerdas cermat.

Adegan lainnya yang digarap secara menarik adalah keharuan yang 
menyeruak ketika Pak Harfan meninggal di dalam kelas. Pak Harfan 
yang baik hati dan penuh perhatian betul-betul terasa hadir. Karena 
itu, ketika Pak Harfan meninggal, sontak rasa kehilangan itu terasa 
demikian besar. Mulai adegan ini, bulir-bulir air mata terus berjatuhan 
sampai ke akhir cerita. 

Secara umum Film Laskar Pelangi tidak saja berhasil menangkap 
semangat pendidikan yang kukuh bertahan dalam kemelaratan 
sekalipun, lebih dari itu muatan politis film ini beresonansi sampai 
sekarang perihal ketakbecusan pengelola negara memberikan 
kemewahan pendidikan pada rakyatnya. Bintang lima untuk aktor-
aktor cilik yang luar biasa berbakat! (sf) 

Laskar Pelangi

Semangat
Pendidikan

review film:

Banyak sudah ulasan untuk film 
Laskar Pelangi ini. Selain sambutan 

gembira dan lonjakan penonton 
yang mengantre di bioskop-bioskop, 
beberapa review plus kritik menarik 

banyak diulas juga oleh media-
media besar nasional. Ulasan 

kali ini, bermaksud melengkapi 
limpahan artikel yang sudah ditulis 

tentang film Laskar Pelangi.

L A Y A R T A N C A P

foto dok. Bentang



Setelah sukses mengukir prestasi sebagai penulis novel terlaris 
di ranah nusantara, Andrea tak henti-hentinya membuat 
kejutan. Manisnya keberhasilan juga diraup melalui film Laskar 
Pelangi yang sampai tulisan ini dimuat telah mematahkan rekor 
AAC (Ayat-Ayat Cinta)—dengan total 3,8 juta penonton dalam 
waktu 42 hari. Selain itu, gudang kejutan Andrea masih akan 
bertambah dengan terbitnya novel pamungkas dari Tetralogi 
Laskar Pelangi yang sudah ditunggu-tunggu banyak pembaca, 
termasuk orang-orang yang hadir di Ubud Writers and Readers 
Festival.

Tidak kurang dari 100 orang memenuhi auditorium Museum 
Neka yang luas dan berangin semilir. Umumnya peserta 
datang dari kota-kota di sekitar Pulau Bali, utamanya volunteer 
festival yang sengaja bolos tugas untuk bertemu Andrea, tetapi 
banyak juga para peserta yang berasal dari orang-orang asing, 
yang seperti pengagum dari Indonesia, tidak kalah agresif 
berebut tanda tangan. Mungkin inilah salah satu kelebihan 
Festival Ubud yang tahun ini menghadirkan banyak penulis 
lokal. Andrea pelan-pelan bergerak menjadi ikon penulis 
internasional.

Akan tetapi, seperti pada puluhan diskusi sebelumnya, 
rupanya pertanyaan tentang A Ling dan Lintang tetap menjadi 
pertanyaan yang diminati. Andrea menggolongkan pertanyaan 
ini ke dalam FAQ (Frequently Asked Questions), satu kelompok 
dengan pertanyaan lainnya tentang di mana Arai berada, 
kenapa Arai tidak masuk Laskar Pelangi, Bagaimana cara 
bertemu dengan Lintang, dan lain-lain. Namun, Andrea toh 
tetap sabar meladeni pertanyaan-pertanyaan itu.

Andrea sendiri pada acara Festival Ubud ini tidak membacakan 
Maryamah Karpov. Andrea hanya menjawab pertanyaan-

J A L A N J A L A N

Road Show
Laskar Pelangi

pertanyaan seputar karya terakhirnya dan tokoh-tokoh dalam 
Laskar Pelangi. Dalam acara spesial ini, pembaca cuplikan 
Maryamah Karpov pun tergolong spesial. Berkacamata 
minus dan penyuka tanaman, pembaca Maryamah Karpov 
adalah wakil direktur Mizan Productions, Gangsar Sukrisno. 
Rupanya, darah teater yang sempat dicicipi sejak di GSSTF 
UNPAD dulu masih berbekas kuat. Hadirin banyak yang 
menangis berjamaah. Tidak hanya terpukau oleh sihir kata-
kata Andrea, tetapi oleh gerak ritmis sang wakil direktur yang 
tiba-tiba berubah menjadi seorang aktor teater kawakan. 

Tak hanya menyedot perhatian di dalam negeri, Film Laskar 
Pelangi pun sanggup membius publik luar negeri. Hal ini 
terlihat dari ratusan orang yang memadati ruang bioskop di 
Cine Star Cubix Alexanderplatz, Berlin, pada acara Festival 
Film Berlinale yang berlangsung pada 5-15 Februari 2009 lalu.
Laskar Pelangi ini mendapatkan kesempatan untuk dapat 
diputar pada kategori Panorama, yakni kategori yang 
memberi gambaran umum tentang film-film seni dunia hari 
ini yang menjembatani pemisahan visi seni dan daya tarik 
komersial. Dalam arti lain film ini berhasil sukses baik dari 
segi artistik maupun komersial. (sf)

foto dok. Bentang

DARI 
FESTIVAL UBUD 

SAMPAI
BERLINALE



Khawatir kisah-kisah menarik 
yang menyertai pembuatan 

Laskar Pelangi menguap 
begitu saja, lahirlah gagasan 
mendokumentasikan behind 

the scene Laskar Pelangi. 

“Dicari buaya untuk casting Laskar Pelangi,” begitu seloroh Andrea suatu waktu 
dalam sebuah acara diskusi. Rupanya meski Andrea terkesan bergurau, ternyata 
tidak mudah pula mendatangkan buaya dengan ukuran dan keganasan yang pas. 
Maka, ibarat memilih aktor, buaya pun dipilih dan diukur kriterianya secara saksama: 
tidak boleh terlalu ganas, ukurannya memadai, tidak terlalu besar dan tidak terlalu 
kecil, karena tentu saja keselamatan kru juga perlu diperhatikan, dan terakhir bisa 
akting. Nah, syarat terakhir agaknya cukup susah. 

Inilah sekelumit rahasia di balik pembuatan film Laskar Pelangi. Semua detail 
diperhatikan dan tidak boleh ada yang terlewat, hatta kehadiran pelanduk dan 
kambing-kambing yang senewen pengen kawin. Dan kalau mau tahu, ternyata 
pelanduk itu pun disewa dari penduduk setempat karena semakin terbatasnya 
populasi pelanduk di Belitong. Setelah bersusah payah menyewa, malangnya, satu 
pelanduk tewas, mungkin karena kecapaian beradu akting dengan sesama aktor, 
sementara pelanduk lainnya berhasil melarikan diri di tengah-tengah kesibukan 
syuting. 

Tentu saja, bagi Anda yang melihat hasil akhirnya di bioskop-bioskop, kehadiran 
figuran-figuran seperti buaya, kambing, dan pelanduk ini tenggelam dalam haru biru, 
isak tangis dan kesibukan menyusut air mata yang tumpah ruah. Tidak akan tampak, 
misalnya, kekhawatiran kru film di tengah sergapan hujan deras yang sempat 
menghambat syuting pada hari-hari pertama. Tentu saja, itu semua kini menjadi 
bagian dari sejarah dan besar kemungkinan akan dilupakan jika tidak dituliskan.

Selain untuk dokumentasi, pembaca yang ingin mengenal lengkap profil para 
aktor Laskar Pelangi juga bisa mendapatkan gambaran terperinci mulai dari kisah 
pencarian hingga casting. Semuanya diceritakan dengan lengkap dan mengalir. 
Contohlah, Mahar. Berbeda dengan karakter Mahar yang dituliskan Andrea dalam 
Laskar Pelangi yang serbagaib, menyenangi mistik dan dunia kebatinan, pemeran 
utama Mahar, Verrys Yamarno, ternyata bercita-cita masuk pesantren dan menjadi 
ustaz. Sekolahnya pun tidak mau di Belitong, tetapi di Jawa.

Membuat film memang mengasyikkan, meskipun tentu saja belum tentu gampang. 
Barangkali, betul seperti yang ditulis Rita Triana Budiarti, memang tidak mudah 
menghentikan waktu di Belitong, ketika zaman dilipat puluhan tahun ke belakang 
dan memori bergerak liar di antara waktu-waktu itu. “Time changes, places stay,” 
kata Andrea. Riuh rendah pembuatan film sementara ini usai, mengikuti kibasan 
ekor buaya yang kembali beristirahat di Kebun Binatang Tanjung Pandan. (sf)

“Maka, ibarat memilih 
aktor, buaya pun dipilih 
dan diukur kriterianya 

secara saksama.”

Di Balik Layar Laskar Pelangi
Judul Buku:

Penulis:
Rita Triana Budiarti
Penerbit:
Bentang Pustaka

memori tertulis di Belitong
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Ma Yan terlahir sebagai anak tertua di keluarga miskin yang tinggal di Zhangjiashu, 
China. Saking miskinnya wilayah itu, bahkan beberapa keluarga di sana hanya 
berpenghasilan 120 yuan atau sekitar 15 dolar setahun. Namun, semangat Ma Yan 
yang luar biasa tidak membiarkan apa pun atau siapa pun menghalangi keinginannya 
meraih ilmu. Tidak hanya harus berlapar-lapar agar bisa membeli peralatan tulis, 
dia juga harus berani menentang kebiasaan lingkungannya. Sebab, di lingkungannya 
hanya anak lelaki yang umumnya bisa ke sekolah. 

Novel yang diangkat dari kisah nyata ini sangat menyentuh dan akan membuat Anda 
berurai air mata. Betapa gadis kecil ini berusaha keras untuk memperoleh pendidikan 
yang layak. Bahkan, Ma Yan berani mengambil risiko kaki kecilnya bengkak hebat 
akibat berjalan kaki selama lima jam karena tidak punya uang untuk naik angkutan ke 
sekolah.

Perjuangan dan Mimpi Gadis Kecil Miskin di 

Pedalaman China untuk Meraih Pendidikan

LINI LASKAR PELANGI menyuguhkan bacaan penggugah inspirasi yang selain 
memberikan wawasan, juga menghangatkan hati dan memotivasi diri.

Judul Buku: Ma Yan
Penulis: Sanie B. Kuncoro

Penerbit: Bentang Pustaka



 Adalah seorang Suwarto yang 
akrab dipanggil Mas Warto, mencurahkan 
hari-harinya untuk menunjang kesuksesan 
Laskar Pelangi lewat merchandise yang 
dibuatnya. Di rumah kontrakan sederhana 
yang sekaligus studio grafisnya di Jln. Gen-
dingan NG 2/316 Notoprajan, pekerjaan-
nya digelar di ruang tamu yang merangkap 
ruang kerjanya. Beberapa merchandise 
seperti t-shirt, mug, tas, gantungan kunci, 
dll., telah dihasilkannya dari pesanan yang 
terkadang tak tentu waktu datangnya. 

Mulanya order datang dari Regol 
Media sebagai official partner  “Memorabilia 
Laskar Pelangi” dan menunjuk Mas Warto 
untuk memproduksi beberapa desain 
merchandise-nya. Ia bercerita, seminggu 
setelah launching novel Andrea, ia 
didaulat untuk memproduksi merchandise 
sebanyak 4.000 buah! Namun, kurun 
waktu yang singkat membuat dia harus 
mengoper pekerjaan kepada beberapa 
rekan seprofesinya. “Misal diberi deadline 
seminggu, sudah selesai, terus nambah 
lagi,” tuturnya bersemangat. Ada lagi 
cerita ketika menjelang Lebaran, stand 
Laskar Pelangi di beberapa toko buku di 
Jogja kehabisan stok t-shirt, padahal stand 
sudah dibuka, dan SPG-nya sudah siap 
bekerja. Akhirnya, saat itu juga mereka 
mendatangi Mas Warto dan menunggunya 
sampai beberapa t`shirt selesai sehingga 
bisa menambah stok hari itu.

Kenyataan bahwa Laskar Pelangi 
benar-benar menginspirasi pembacanya, 
dibuktikan melalui cerita Mas Warto 
mengenai betapa berartinya sebuah 
merchandise bagi seorang penggemar. 
“Satu ketika ada seorang mahasiswa dari 
Makassar datang ke Jogja, ingin membeli 
oleh-oleh berupa merchandise Laskar 
Pelangi, datang ke stand tapi stok habis, 
sampai dicari ke Regol juga habis, padahal 
hari itu adalah hari terakhirnya ada di 
Jogja, akhirnya dia ga dapet apa-apa,” 
ujarnya.

Tetapi bagaimana seorang Su-
warto kemudian menanggapi kesuksesan 
Laskar Pelangi, apakah dia tahu mengenai 
isi novelnya? Diberi pertanyaan demikian 
dia mengaku belum menyelesaikan selu-
ruh halaman novel tersebut karena kesi-
bukan yang menyita waktu rihatnya. “Saya 
gak beli novelnya, tapi pinjem dan sampai 
sekarang belum selesai,” akunya ringan. 
Terlepas dari itu, pria asli Purworejo ini 
mengakui bahwa profile Andrea Hirata 
yang diikutinya melalui media selama ini 
sangat berkesan dibenaknya. 

Kesungguhan Mas Warto dalam 
menekuni usaha grafisnya ini bukan tanpa 
alasan. Alumnus DKV ISI pada 2006 ini 
berharap langkah kecil-kecilannya sejak 
kuliah merupakan awal untuk menjadi 
pengusaha yang sukses, meski banyak di 
antara rekan kuliahnya sekarang mapan 
bekerja di perusahaan swasta dengan 
predikat yang cukup menarik. Pria ini juga 
cukup selektif terhadap pelanggannya, “di 
sini idealisme ketika kuliah masih tetap 
berperan meskipun berkurang,” jelasnya. 
Bagi Mas Warto, kenyamanan dan hasil 
yang didapat setelah bekerja atas dasar 
kesungguhan yang lebih penting. Ia juga  
sangat apresiatif terhadap langkah Andrea 
Hirata untuk berbagi cerita mengenai 
kondisi sosio-kultur di sekelilingnya melalui 
novelnya, kendati mungkin pendidikan 
tinggi di Eropa bisa membuka banyak 
peluang untuk kesuksesan Andrea.  

Pada akhirnya, Mas Warto me-
nyimpulkan bahwa, “Jangan sampai kerja 
gajinya banyak, tapi gak tahu keadaan so-
sial masyarakat di sekitar kita.” (nath)

di balik merchandise memorabilia Laskar Pelangi

KESUNGGUHAN
Sukses novel Laskar Pelangi 

(LP) yang diikuti debut filmnya pada 

akhir September 2008 lalu, membawa 

efek samping 

yang melanda 

beragam 

kalangan untuk mengapresiasi karya Andrea 

Hirata dalam berbagai bentuk. Event bedah buku, 

launching film, diskusi, blog dengan topik terkini 

mengenai novel Andrea Hirata, jumpa fans, serta 

masih banyak lagi bentuk antusiasme untuk turut 

membincangkan fenomena Laskar Pelangi hingga 

saat ini.

dari Sisa Idealisme

P R A K A R Y A



MELAYU
ASAL
U R A N G

USUL

J ika ada profesi yang lebih 
tua daripada prostitusi, 
tentulah pekerjaan kuno itu 
dipegang oleh para nabi dan 
rasul. Bedanya, menurut 
kesepakatan banyak orang, 

ketika pelacuran berkembang seiring 
peradaban, para juru selamat dan 
penerang gulita zaman lenyap berabad-
abad silam. Dunia pun semakin tua 
semakin berat disesaki para pendosa 
dan penganjur kebatilan. Akan tetapi, 
ketika semua tempat terkontaminasi 
wabah kejahatan yang meraja, mungkin 
masih ada satu kampong yang selamat. 
Sebuah kampong yang dihuni oleh 
masyarakat yang bersendikan Syarak 
dan Kitabullah, ketika juru ngaji 
menjadi panutan dan dihormati bak 
titisan Tuhan di muka bumi. Inilah, 
konon, Kampong Melayu.

“Setiap orang adalah 

pujangga, dan setiap kata 

adalah pantun dan sajak 

yang menggoda, mencela, 

memberi nasihat .…”

Awalnya, tidak terlalu jelas bagaimana asal usul Melayu muncul. 
Yang jelas, perkembangan bahasa Indonesia dalam tahapnya 
yang sophisticated seperti sekarang ini, berutang sangat banyak 
terhadap bahasa Melayu. Pada zaman kolonial, berdasarkan 
penggunaannya, bahasa Melayu dibagi dua, menjadi Melayu 
rendah dan tinggi. Konon juga dari bahasa Melayu tinggilah, 
cikal bakal bahasa Indonesia modern. Tetapi, dari manakah 
asal orang-orang melayu sebenarnya? Sebuah situs yang cukup 
bersemangat menyebutkan bahwa kakek moyang orang-
orang melayu berasal dari Tanah Cina. Pernyataan ini bukan 
sekadar bualan, bahkan metode pembuktian yang digunakan 
pun terbilang sangat modern, yakni dengan melacak jejak asal 
usul genetika orang-orang melayu melalui DNA. Menariknya, 
menurut teori lain, orang-orang asing ini yang kemudian 
mendiami kawasan yang kelak disebut Nusantara, beranak pinak 
menjadi kluster suku-suku beraneka yang lalu menurunkan 
sebagian besar etnis atau suku bangsa di Indonesia termasuk 
suku Sunda, Bali, Jawa, Dayak, selain tentu saja suku bangsa 
yang menyebut dirinya secara khusus Urang Melayu. 
Merunut teori yang terakhir, sebetulnya sudah tidak jelas lagi 
siapa sebenarnya yang paling melayu dan pantas disebut orang-
orang serumpun sebalai. Akan tetapi, berdasarkan dokumen 
lain, orang-orang Melayu modern, kalau boleh dibilang 
demikian, menempati satu kawasan khusus di sepanjang 
Kepulauan Riau dan pulau-pulau kecil di kawasan Sumatra 
hingga ke Kalimantan dan menyeberang ke negeri tetangga, 
Malaysia. Sudah barang tentu kalau kita memikirkan sebuah 
peta kuno yang belum memiliki konsep 
negara, Negeri Jiran itu pun dulunya 
pastilah hanya daerah serumpun saja 
yang sifat keserumpunannya tetap 
bertahan hingga sekarang. (sf)

M U A T A N L O K A L

Alhasil, inilah Melayu yang sekarang dikenal banyak orang. Sebuah 
tempat nan eksotis dengan ciri bahasa yang unik, indah gemulai, turun 

naik, dan meliuk-liuk. Setiap orang adalah pujangga, dan setiap kata 
adalah pantun dan sajak yang menggoda, mencela, memberi nasihat 
dan tak jarang pula cerita-cerita jenaka. Maka, benarlah ucap-ucap 
pujangga Belitong yang menelurkan karya Tetralogi Laskar pelangi, 

Jika kau pinjamkan kata, maka akan berpanjang cerita.





Kuis

Lima pemenang terpilih akan mendapatkan t-shirt LP.

Jawaban dikirimkan ke Bentang Pustaka selambat-lambatnya 
7 Maret 2009






