
PEMENANG LOMBA 
NUllS PUISI BBe LONDON 

oleh : Emmy Liana 

Kota Sa/ariga yang berudara sejuk, terletak di 
Jawa Tengah, be/um lama in; terkenal, terutama 
sekali di kalangan pendengar British Broadcast· 
ing Corporation alau BBC London di man cane
gara, lantaran munculnva seorang pemenang 
lamba nulis puis; untuk mengenang wafatnya pe
nyair, esais Aoh K. Hadimadja 

S 
amasekali sulit diduga, lernyat.' 
pemenang lamba ini samasekali 
belum terkenal, bahkan puisi·pUl· 

sinya belum pernah muncul di mass 
media. Namun demikian, pemuda 
yang muncul menggondol hadiah tike! 
pesawat terbang Indonesia-Inggeris 
pergi-pulang dari BBC London ini 
mempunyai prestasi yang mengejutkan 
sekali, baik di dalam maupun di luar 
kampusnya . 

Pemuda inj bernilma Ariel,Heriyanco 
lahir di kota Malang, Jawa Timur tang
gal 25 Maret 1954, berbintang Aries. 
Sampai detik ini juga ia masih setia di 
bangku ku liah FKSS, Universitas Kris
ten Satya Waeana, Salatiga. 

Bertemu muka dengan Ariel sung
guh (tidak berani mati Iho!! sangat 
menyenangkan, di samping orangnya 
yahudd, (kita orang sering nyebut Cha
keeppp .. . Mooo!!!) ea ra berpikirnya 
juga aduhai, bener-bener idealis deh. 
Biasanya kalau orang menang lomba 
mesti gira ngnya sampai hampir se
maput, tapi yang satu ini lain. Ariel te
nang-tenang saja, kayaknya ndak ada 
apa-apa, ia nampaknya masih dilanda 
ketidak percayaan atas pu isinya yang 
"begitu" koq bisa menang. 

"Lha iva ... koq bisa-bisanya puisi 
Ariel menang, padahal gitu saja ya???" 
bisik rekan -rekannya memberi komen
lar ketika melihat puisi DIALOG LA
RUT MALAM yang me nang itu. 

Bahkari ada pu la yang ngomong 

68 Itadis 

sambil nyekakak, "Oho . 
aku saja bisa bikin gitu . 

Memang Ariel sendiri juga heran, 
bahkan hampir tidak pereaya atas ke
mampuannya itu. Soalnya ia baw per
tama kali ngikul lomba dan memper
oleh penghargaan yang menu rut pan 
dangannya terlalu tinggi. Sebelum di 
tanya ia sudah nyletuk dulu. 

"Waduh hidup ini memang 
aneh , saya merasa tidak pernah puas 
alas hasil lulisan saya lersebut. Jika 
ada kesempatan, saya pengin merevisi
nva supaya lebih bagus. Ilu rencana 
saya. Tapi rencana linggal rencana, se
belum kesampaian koq sudah menang. 
yach . seandainya puisi itu saya re
visi, barangkali saya lidak akan me
nang," demikian kalanya sambil ler
senyum. 

Dad ueapan-ucapannya itulah kita 
bisa menebak dia orang yang rendah 
hati, sekaligus simpatik. 

Ariel suka pada puisi semenjak ma
sih keeil, kapan tepatnya ia sudah lupa. 
Bahkan ia sering dibuat kagum atau 
terharu oleh banyak hal di seputarnya 
ketika ia masih menginjak remaja . la 
ingin sekali menuangkan semuanya itu 
ke dalam puisi, tapi sering macel. Lagi
lagi ia menemui jalan buntu, ibaratnya 
kalau orang mau bieara lidah rasanya 
kelu tak bisa mengueap sesuatu . Demi
kianlah dieeritakannya awal ia menyu
kai puisi. 

la terdiam sejenak, nampaknya se-

Ariel HeryanCO 
"mencari pacar, ibarat meml1ih 
sepatu" 

dang berpikir keras. Sambi I membetul
kan letak duduknya ia menarik napas 
dalam-dalam, "Nah sualu saat 
saya berhasil menemukan jasa para pe
nyair. Saya banyak membaca karya 
mereka dan itu memban lu saya untuk 
menumpahkan isi hati ke dalam puisi . 
Walaupun saya belum bisa mengung
kapkannya dengan bahasa Silva sen
di ri ," demikian ueapnya dengan jujur. 

Menururnva, ia mulai belalar nu lis 
puisi selak duduk di bangku SMP. Tapi 
sampai sekarang belum ada satu pun 
ya ng dik irimkannya ke mass modia, ka
rena seusai nulls ia tldak pernah me· 
rasa puas alas hasilnya. Puisinya sering 
menghuni keranjang sampah yang 
setia menerima gumpalan-gumpalan 
kertas di sudul kamar. Semua yang di
lulis hampir boleh dikata dibuang. 

"Habisnya saya pikir hasilnya kayak 
gombaalU sih!" Tapi ketika didesak, ia 
akui pula memang ada beberapa puisi 
yang ia simpan kemudian diberikannya 
pada "seseorang" yang bisa mengerti 
puisinya dan isinya "aduhaii . " 

" Kenapa koq tidak diki rim ke koran 
atau ke majalah?" 

"Wah kalau saya kirim ke media 
langgung deh, nggak bakalan di
muat," katanya sambi! tertawa. 

Menulis puisi baginya , sudah hampir 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>



menjadi sebagia{1 dari hidupnya. Ka
rena ia banyak sekali "lemperoleh ke
puasa.n dengan menu lis f>uisi. Suara
suara diam yang mendekam di ,sudut
sudut hati bisa dikeluarkan dan diberi
nya bunyi . Bunyi itu ingin ia kuman
dangkan pada orang lain juga. 

"Syukurlah kalau bunyi itu tetap bisa 
bergema kalau kelak saya sudah saat
nya kembali pada yang kuasa," kata
nya dengan nada berat. 

Pemuda yang berkacamata dan be
rambut leba t sebahu ini ternyala me
nyukai kesederhanaan. Dari caranya 
berpakaian sehari -hari nampak sekali 
kesederhanaan yang dianutn'la. meng
ikuti kuliah dan pergi ke mana· mana 
selalu dengan jeans lengan panjang 
yang digulung sampai batas siku. Ce
lana jeansnya juga kelihalan sudah 
tidak baru lagi. 

"Saya memang menyukai keseder
hanaan dan saya ingin sekal; mengajak 
lebih banyak orang untuk mengerti te· 
naga dan kekayaan ya ng dianugerah· 
kan Tuhan, mengelolanya dengan cara 
yang paling mudah dan sederhana. De
ngan cara sederhana, kita memperoleh 
kebahagiaan besar. Saya lerus terang ' 
mengakui sering lerperangkap dengan 
berbagai keruwetan. Untul.. mencerna 
sesuatu yang besar dengan cara seder· 
hana itu memang sulit." 

Kesederhanaan ilu tah yang sering di-

tuangkan ke dalam puisi-puisinya. Se
bagai salah satu contoh, kalian bisa 
baca puisi DIALOG lARUT MALAM 
yang berhasil menang ilu. 

Masih juga berbica ra tentang puisi, 
ia mempunyai suatu penilaian tersen
diri terhadap puisi yang baik . Sudah 
barang tentu pendapatnya ini lak tepas 
dari selera . Menilai baik atau tidaknya 
suatu puisi tergantung pula pada selera 
penikmatnya. 

Nah, menurut Ariel. puisi yang baik 
adalah yang bersikap jujur, sederhana, 
mampu melimpahkan " Ienaga" bag; 
kaum yang lemah, mampu memporak
porandakan kepalsuan-kepaJsuan, ke
munafikan, karena banyak kepalsuan 
dan kemunafikan berdiam dalam diri 
manusia dan ilu mempengaruhi segaJa 
tindak -Ianduk perbuatannya. Jadi 
pokoknya, puisi mampu mengajak 
orang lain unluk lebih mengerti dirinya 
sendiri dan orang lain, agar bisa man
dirt, jujur, utuh dan wajar. 

" Apakah puisi boleh dibilang me
rupakan salah salu penyaluran frus
trasi?" 

"Yach .. , kemungkinan mengarah 
ke situ sih bisa saja, tapi kita harus tahu 
lebih dahulu apa-apa saja yang men
jadikan kita frustrasi ?! Dan itu boleh di
jadikan suatu tit ik awal dalam proses 
penciptaan puisi . Soal hasil baik atau 
tidaknya puisi ilu lergantung pada pro-

ses mengungkapkannya, 

PRESTA S INYA SEGE BUNG 
MECKKK ... II! 

Ariel si juara ini semenjak kedl me
rupakan boca" yang menyukai bina
tang . Senang juga pada segala sesuatu 
yang berbau adventure semacam ber
kemah atau naik gunung. la melepas
kan masa-masa remajanya dengan ba -

DIALOG LARUT MALAM 
Oleh : Ariel ~eriyanto 

TtnJyun da/am kurs; goyang 
Seo~ng kakek btrgumllm pMM cucunya: 

" Hm, 
BlJC8k dlIn andong hlJnya bisa kau amati di balik kaca 
must!Um 
HanYII kllu tllhu It/wat buku dan komputer perpustakaan 

Belepa nikmllt terguncang daJllm sndong seirama /angkah 
kudo 
Tiwnpodulu 
Ketika ukek /Hrangkllt sekolllh 

Kini herw kau .elipkan mata-ullng kontlln da/am mes;n 
Sebelum QU dllpat p isang goreng s tav rujak da/am kaleng 

Ah, kensngan itu; berhvtllng dlln bergelak 
denglln Sit; di WM/ng bambu 

Saysng; 
Gunung, pohon nyiur rJ.n lIir t.rjun tak tampak lag; 
Semuanya ltNsia ~ny. d_m lukisan para senimsn di 
pameran 
Gedung-gedung yang tinggi tMn congkak 
Mencakar langit, tMnctJngk{<tm isi bumi 
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nyak merenung, menggambar dan 
nonton sandiwara. Boleh diakui ia me
mang pemuda yang berotak cas pleng 

. " atau cerdas. Itu bukan among ko
song, terbukti pada tahun 1972, ia ber
hasil memperoleh beasiswa dari lem
baga AFS dan sempat tinggal seta hun 
bersama keluarga Amerika di negara 
bagian Illinois sana. Setahun kemu
dian, tepatnya tahun 1973, tidak terkira 
ia mendapat dua gelar diploma sekali 
gus, yakni dari Washington Communi
ty School dan satunya dari SMAK 
Cor Jesu di Malang. Dan tahun 1974 ia 
diterima sebagai mahasiswa di FKSS 
Uhiversitas Kristen Satya Wacana, 
Salatiga . 

Di kampus barunya itulah ia sempat 
menjabat sebagai ketua Senat Maha
siswa FKSS dan Koordinator Kesenian 
Kampus. Tahun 1977 memenangkan 
lomba membahas buku "Rendra: TEN
TANG BERMAIN DRAMA", yang di
selenggarakan oleh majalah sastra UI 
"TIFA SASTRA FSUI". 

Setahun kemudian, tahun 1978. 
Arie l terpilih sebagai salah seorang 
Mahasiswa T eladan Nasional, sekah
gus terpilih sebagai peserta dalam pro 
gram EAST ASIA STUDENT EN
COUNTER (EASE), yakni suatu pro 
gram pertukaran mahasiswa antara 
Universitas Kristen Satya Wacana de
ngan Kwansei Gakuin University di ne
gara sakura, Jepang. la sendiri tidak 
sempat mengecap had iah-hadiah yang 
diterimanya sebagai mahasiswa tela
dan nasional karena kesibukannya di 
EASE. Dan tahun in;, tepatnya bu lan 
September menda tang ia akan terbang 
ke London menerima hadiah dari BBC. 

CERBER 
darih818m8n59 

"Na begitu dong. jangan kau pakai seba · 
gai hiasan saja alat·alalmu. Kalau seandainya 
bisa bapak akanusullupayafakullaskedokleran 
mengadakan ujian tiap bulan paling tidak dua 
kali . sehinggakaulebihpunyakesempalanber. 
s<l'makami." 

Mereka pulang dar! Padang golf jam dua 
l illng. Tidak langsung pulang ke rumah lelapi 
makan siang dulu di Ayam Bulungan. Seliba dj 
rumah, waktu hendak lidur siang. Rini mengeluh 
uluhatinyasakit. Ayahnyamengirahanya karena 
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Membaca segebung prestasinya ini 
kalian tentu ngos-ngosan 'kan? Itu be
lum cukup! Ditambah lag i tahun 1979 
ini ia diperbolehkan mengajar di Depar
temen Bahasa Inggeris UKSW, meng
ajar "'ntroduction to Drama", sambil 
menyelesaikan skripsi kesarjanaannya 
yang berjudul "On English-I ndonesian 
Drama Translation". Soalnya di sam
ping nulis pu isi ia juga menterjemahkan 
banyak naskah drama. Group teater 
kampus juga ia pimpin sejak tahun 
1975. 

Ketika ditanya, mana yang lebih di
sukaj, dunia puisi atau drama, ternyata 
ia condong ke teater. Alasannya ia bisa 
menghimpun berbagai aspek sen i 
manapun ke da lam tealer dan teater 
sangat kava akan daya ungkap. Tapi 
hal itu bukan berart; Ariel tidak menyu
kai dunia puisi. Baginya puisi adalah 
salah satu dunia pergulatan, pe
mahaman, penghayatan sena peng
ungkapan berbagai pengalaman hidup. 

la menyukai karya-karya Chairil An
war, Subagio. Sastrowardojo, Sapardi 
Djoko Damono, Darmanto Jt dan Tau
f iq Ismail. Sedangkan dad negeri sebe
rang ia tertarik pada Emily Dickinson, 
Robert Forst dan William Butler Yeats. 

CARl PACAR IBARAT PIUH 
SEPATU 

Berbincang-bincang dengan Ariel. 
tidak bisa lepas diri dari dunia remaja 
dan mahasiswa. Dan ini berbicara ten
tang remaja masa kini. Katanya remaja 
masa kini ataupun tempo doeloe pada 
hakekatnya sama saja. Yang berubah 
hanya berkisar pada wajah luarnya. 
Mereka memiliki kebahag iaan dan per
soalan seperti yang dimi liki oleh remaja 
generasi sebelumnya. Tiap generasi, 
kebahagiaan dan persoalan mereka 
hampir selalu tidak dimengerti oleh 
orang tua pada jamannya. 

Remaja yang kini tidak bisa 
dimengerti kemauannya oleh para 
orang tua pada masa kini . kelak kalau 
mereka sudah menjadi orang tua. juga 
tidak akan bisa benar-benar mengerti 
anak-anak mereka ketika menginjak re
maja . Masalahnya tidak selalu sama 

tetat makan dan disuruhnya Rini minum perse
diaanobatwaktuiasakilmaagdulu,Setetahmi
num Rin i l idursampaijam6sore. 

Jamtujuh Faisat muncul. la agak kaget meli· 
hatmukaRini yangtampakpucal. 

" KenapalagikauRinr' 
"Mungkin kecapean. aku kan sudah lama 

ng'?~~I~uat:I:'~tum seha! OOlul. ada baiknya 
kaucheckupdirumahsakit." 

"Kenapa emangnya Sal?" 
"Nggak apa-apa. Telapi dengan begi tu kan 

ketahuan kau sebetulnya kekurangan apa. 
kurangdarahalaukuranggili ." 

" Eh,menghinayat"seruRinisambilmencubit 
langanfaisal. 

"Apa kau kira yang bisa kUrang gili hanya 
anak yang serba kekurangan? Anak orang kaVa 
pun banyak Rin. apalagi yang makannya susah 

pada tiap generasi itu. Dalam arti, 
boleh dikata "Iingkaran setan" dari 
masa ke masa masing-masing sulit 
dipahami, kemauan dan masatahnya 
tidak akan habis. 

Ariel dalam kesempatan itu jug;) 
mengungkapkan rasa prihatinnya 
metihat adanya kecenderungan re
maja-remaja di daerah yang selatu 
menganggap pola hidup remaja ibu
kota saja yang "paling baik" sehingga 
mereka merasa asing pada dunianya 
sendi ri. 

Soal dunia mahasiswa juga dising
gung. Masih banyak mahasiswa yang 
manja, walau ada pengecualian di 
anta ra mereka . Tapi kita tidak bisa me
mungkiri mereka. karena mereka 
banyak dimanjakan semenjak ked!. 
Ariel mempunyai suatu kesan bahwa 
dirinya dan rekan -rekan lainnya belum 
banyak berbuat dan berkembang bila 
dibandingkan dengan sumber daya 
dan kesempatan yang ada . 

Setelah bicara banyak dengannya, 
ketika ditanyakan tentang ceweq idea l
nya Arie! tertawa. Itu mengingatkan
nya pada bekas seorang guru SMA
nya yang pernah ngomong, bahwa 
mencari pacar ibaratnya pilih sepatu. 
Yang penting bukan warna , mode, 
harga. siapa pembuatnya, dan di mana 
didapatkan. Yang penting menurutnya 
adalah kecocokan dan keserasian. Nah 
kalau tidak cocok, kan jadi kedodoran, 
kalau kesempitan, kita bisa tersiksa. 
Jadi yang pas sajalah dengan ukuran 
dirisendiri. 

Tapi perumpamaan semacam itu, 
menurutnya selain membuahkan ke
bijaksanaan. ka lau diselewengkan bisa 
jadi kurang ajar. Pacar jangan diartikan 
sama dengan sepatu dalam pengertian 
" Dibanggakan selagi masih baru, lalu 
dicampakkan bila sudah rusak" . Bagi
nya, ia tak pernah mau merumuskan 
kriteria seorang pacar ideal.karena hal 
semacam itu akan merepotkan saja. 
Pokoknya yang penting . banyak ber
gaul, yang wajar-wajar saja, pada saat
nyalah cinta itu akan bersemi, tanpa di
paksa pertumbuhannya. I!I 

sepeni kamu Nggak mau savur, nggak mau ini 
itu : 

Hari Senin pagi Rini merasa agak kurang 
sehal. la mencerilakan kepada ibunya masehat 
Faisal unluk check up. Segera ibunya menye· 
IUjuidan mengaotarnva ke doklerketuarga. Oe
ngan sural dati dckler ini. mereka berdUII 
berangkatkeRSSt. Carolus. 

Ril'l i yang sudah biasa dengan pemeriksaan 
darah, airsenidansebagainyawakluiaopname 
di Semarang. menurut saja lanpa banvak 
mengllduh. Ibuoya menunggui dengan sabar. 
SelelahselesaiibunyamengajakRini mampirke 
sekolahnya untuk mengatakan pada1<epata Se
kolahbahwa anaknyapertuiSlirahalselamatiga 
harill8mbilmeoul'Iggu hasil pemeriksaan. III 

IBERSAMBUNGI 
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