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Pengantar

Natunasastra merasa senang dengan antusias yang cukup baik, 
tampak dari nama-nama penulis yang terangkum dalam antologi 
ini. Nama-nama baru muncul, seperti Kajura Nopiza, Naira, 
Nelly Rukmana, Dhimas Ikhfatull Ichwan, dan Lala Karmila yang 
menyeimbangi nama-nama lain yang sudah cukup dikenal dengan 
penampilan dan karya-karya mereka, seperti Ellyzan Katan, Tan 
Pajar, Yudianto, Wana Maulini Parazian, Ayu Wulan Anggraini, Wana 
Maulini Parazian. Dalam antologi ini juga terdapat nama-nama 
seperti Ondang dan Anindita Ayu Pradipta Yudah yang bukan berasal 
dari Natuna tapi melalui karya yang diikutsertakan memperlihatkan 
betapa mereka menyukai tinggal di Natuna.  Tak ketinggalan salah 
satu pelukis muda dari Natuna, Khairil, menyumbang karya-karya 
ilustrasinya yang menarik dan asik.

Antologi ini mencoba untuk merangkul dan menghidupkan kembali 
gairah kepenulisan sastra di Natuna. Sementara di kota-kota lain, 
sastra terus dieksplorasi sedemikian rupa. Hanya antologi dalam 
format digital ini yang bisa Natunasastra berikan kepada para 
pembaca. Tapi semoga ini menjadi langkah awal untuk penerbitan 
buku-buku sastra Natuna di kemudian hari. 

Buku digital ini juga bisa menemani Anda sembari sabar menunggu 
jawaban kapan pandemi ini akan berakhir, barangkali membaca 
Kemilau Senja di Pantai Piwang dapat mengembalikan kita kepada 
hal-hal yang menyejukkan dan menenangkan.

November, 2020



PUISI

“Paling Berani” Size 210 x 297 mm, Medium: Pensil on paper
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Kajura Nopiza

Biduk Tiris Menanti Karam 

Badan kapal terhempas
Laut tenang itu mengamuk beringas
Di tepi kapal tempat kita berdiri kini
Sebuah biduk siap untuk ditumpangi

Tapi bagaimana mungkin
Di dalamnya sajak rindu telah lama bermukim
Di dalamnya pula sarat dengan rasa tak yakin

Aku risau bukan kepalang
Kau hanya gamang takbalik menyerang
Di tengah laut yang semakin garang
Sebuah biduk tiris menanti karam
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Teras Belakang Rumah

Katamu..
Teras belakang rumah kita adalah tempat terbaik untuk melihat senja
Bercengkerama ditemani kudapan khas pulau
Dan suara teriak anak-anak main bola di lapangan pojok kanan rumah

Tapi, saat malam hari
Teras belakang rumahlah yang justru membuatku takut
Sebab tak dapat melihat batas antara langit dan laut..

Kelak.. katamu pula
Saat aku telah meninggalkan tanah Pelimpak ini
Tak satu pun hal yang berhasil membuatmu takut
Sebab aku hanya menanamkan rindu..
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Ondang

Sepotong Senja di Bandara

aku ingin mencetak senja ini untukmu
dan mengirimnya lewat kartu pos
seperti sukab pada alina.

itu artinya:
aku harus memotretnya,
pergi sejauh 80 kilo meter ke kota,
menyerahkan ponselku ke tukang cetak foto,
lalu beranjak ke kantor pos.

dari natuna ke jakarta itu lama sekali,
aku takut senja yang aku ambil tidak sehangat kemarin lagi,
atau aku sudah tidak kangen kamu lagi,
atau kamu yang sudah malas menunggu.

aku urungkan niat itu,
ternyata sukab bukan aku
dan alina bukan kamu.

aku ambil senja itu
di tempat yang cukup terjal,
angin yang berisik,
dan baterai hape yang lowbat.

hap! senja itu kutangkap,
bentar.. aku harus menangkap sinyal juga
aku kirim ke kontak whatsapp kamu:
“senja ini cantik,
tapi tak sehangat..
pelukan kita di Soekarno-Hatta.”



6

Wana Maulini Parazian

Berasuk babi

Ini tanah kami
Mata menjelajah hutan rimba
Kaki menyusuri jejak hama
Bersama bujak yang tajam dan anjing yang menggonggong

“Uhuuu … uhuuu … uhuuu!”
Teriakan keras dan anjing semakin menyalak
Buat yang besar takut melawan
Hingga berlari terbirit-birit menyusuri semak

“Uhuuu … uhuuu … uhuuu!”
Kami kejar si gendut yang hitam legam
Kami terkam hingga putus nyawanya
Kami koyak kulitnya yang keras

“Uhuuu … uhuuu … uhuuu!”
Babi hutan telah berkalang tanah

Kelanga, 04 Oktober 2020.
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Memori

Aku masih teringat sewaktu kecil dulu:

Saat ombak sedang bermain dengan kolek
Bersama anak-anak yang mandi di laut
Pasir yang di pijaknya saat berlari
Memunculkan mata air dari buih-buihnya

Saat senja menyekat rasa semu
Kolek punya nelayan pulang
Kulit hitam yang terbakar panas matahari
Membawa jaring dan hasil tangkapan

Di tanah Kelanga
Mustahil bila alam tak memberi hadiah
Sedangkan di pantainya saja
Remis bertabur dengan matanya yang kecil

Saat air menyurut anak-anakberlomba
Mereka menabur tupang dan sagu
Menangkap siput bulan
Tuk jadi santapan

Kelanga, 07 Oktober 2020.
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Yudhianto Mazdean

LDR

Yang tertinggal pada ingatku
Adalah benih yang memaksaku merindu
Seperti doa hujan dalam rintik merdu
Membasahi damai segala tentangmu

Dan malam mengusik
Engkau tidak dapat pergi dari sunyi ini
Aku bersama nyanyian yang kau tinggalkan di sebelah telinga
Tentang syair yang lagi-lagi kau lagukan

Malam ini aku bersandar pada harapan
Tentang angan yang kita gantung di sana
Merawat rindu dari jarak yang bisa saja menelan hitungan centimeter
Juga tentang kemustahilan dalam ukuran kepala manusia

Kita yang mengukur dan mengukir
Kita yang percaya
Kita yang melampaui segalanya

Natuna, 07 Oktober 2020



9

Rebahkan Malam di Sisimu

Ada aku, erat memeluk mimpimu yang goyah
Akan terpuruknya pikiran yang menyita segala perjuangan selama ini

Gelisah
Rintik-rintik dari sisa badai penolakan, tergenang di pelupuk hujan dan 
bisa saja menjadi air matamu malam ini

Barangkali sepi menjadi teman paling setia
Menemani kesendirianmu, menjadi selimut paling hangat untuk 
menawarkan tangis yang belum habis
Kotamu adalah magnet yang menyerap hasratku
Menjadi titik orbit di mana aku harus melangkah merabahkan malam di 
sisimu

Berdua
Kita tidak memerlukan apapun, seumpama matahari dan sinarnya. 
Cukup itu saja, memisahmu adalah ketidakmungkinan yang akan aku 
usahakan.

Natuna, 07 Oktober 2020
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Tan Pajar

Tanpa Judul I

Hari ini belanjaanku cukup banyak. Sepertinya cukup untuk dua hari. 
Biar kuberitahu kalian satu per satu: tomat merah, tauge, terong ungu, 
tahu putih, tempe, cabai rawit dan seikat bayam. Mewah sekali, rasanya 
ini paduan menu yang sempurna. Oi, alangkah nikmat dan bahagianya 
hidup ini.

Pagi hari, setelah belanja sayur
11-Oktober-2020
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Tanpa Judul II

Betapa bahagia menjadi pejabat, meski badan letih karena mabuk 
perjalanan, walau masih dalam keadaan ngantuk setelah ritual 
perselingkuhan yang hampir genap semalam suntuk, meski masih dalam 
keadaan mabuk, tetap bisa teriak merdeka dan juga membicarakan 
kesejahteraan rakyat. Panjang umur pejabat. “di dalam rumah yang jauh 
dari kedamaian, tergantung harapan-harapan rakyat”. Seorang anak 
putus sekolah, seorang anak korban perceraian, saat pagi menjelang, 
mereka menitipkan doa tentang masa depan kampungnya kepada 
seekor elang perempuan. Setelah menua mereka lantas menengadah ke 
langit mendung, menantikan kabar dari burung elang perempuan.

Pagi hari, setelah belanja sayur
11-Oktober-2020
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Dhimas Ikhfatull Ichwan 

Beta Bahagia

Aku pelukis
Melukis segala kenang tentang deburnya
Tentang dinginnya
Tentang sejuknya
Ia mempermainkan hatiku, menarik lalu mengulurkannya kembali
Bimbang dibuatnya untuk menyentuh buihnya.
Angin
Berbisik padaku
Lupakan segalanya mari menari bersamaku 
Aku 
Terbuai
Tersipu malu dihadapannya, seperti seorang putri yang telah lama 
menunggu sang pangeran dambaannya
Putih, empuk setiap pijakannya
Lalu bahagialah hamba
aku mulai menari bersamanya
tertawa melepas setiap ikatan duka di jantung
mendobrak setiap sekatan hidup dengan sekali gerakan memutar
Ah sudahlah, cukup
aku ingin menikmatinya.
Sungguh. Aku bahagia.

(catatan kecil dipesisir pantai tanjung minggu, 04 oktober 2020)
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Ayu Wulan Anggraini

Kepada pemimpin ujung negeri

Puluhan tahun tubuh ini merdeka
Puluhan tahun pula tubuh ini lumpuh
Sekian lama kehidupan yang nyata
Seperti itu pula kebodohan tercipta

Tahun berapa kau lahir?
Sekarang kau sudah tua, pak
Harusnya bukan seperti ini hidupmu
Masa mudamu sudah usai

Dulu, kau terlalu santai untuk masa depan
Hingga saat ini
Anak cucumu hanya makan garam
Garam pun kau minta dari orang
Kalau seperti ini
Usiamu tak lama lagi
Buka matamu, Bangun! Bangun!
Wujudkan impian anak-anakmu, Pak?
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Dua puluh satu tahun?
Bukan waktu yang singkat bila hanya untuk membangun sebuah negeri 
yang katanya kalau diberi virus corona penduduk yang mati tidak 
seberapa!
Lima tahun silih berganti dari satu bapak ke bapak yang lain
Sadar atau tidak selamanya dua dekade penduduk Natuna hanyalah 
sebagai pancingan semata

Pulau kecil yang tidak seberapa ini bahkan di ujung negeri sendiri
Pernah tak dianggap oleh pemimpin negeri!
Apalagi para bapak yang tak bosan-bosan mencari nafkah dengan 
haramnya rasa lempar batu sembunyi tangan!
Negeriku kejam! Pemimpinku harusnya dihukum rajam! Tapi keadilan 
berpihak pada yang beruang!



PANTUN

Medium: Pensil on paper
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Ellyzan Katan

1
Ikan bilis penuh di ambung
Ikat berjari letak berbilang
Anak gadis nampak termenung
Teringat diri hendak dipinang

 2
 Kayu jati jatuh melintang
 Sampai terendam di tepi taman
 Kekasih hati jauh di seberang
 Siang dan malam menjadi igauan

3
Mak Cik Tina duduk beradu
Memegang talam yang penuh debu
Aduhai ke mana hendak mengadu
Rindu dendam yang terus menggebu

 4
 Ambil batu batu yang pecah
 Untuk ditatah menjadi perhiasan
 Kini waktu berlalu sudah
 Kian dekatlah masa pernikahan
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5
Burung dara hinggap di bubung
Hendak membawa seulas getah
Wajah dara kian murung
Karena kekanda di mana entah

 6
 Aduhai dinda berbaju merah
 Melenggang pelan di tengah rumah
 Sementara ayahanda bersiap sudah
 Menerima utusan yang hendak singgah

7
Berlari tupai di tepi dahan
Duri tertusuk tepat di belakang 
Cepatlah duhai kekasih idaman
Datang memasuk hendak memimang

 8
 Pulau Senua jauh di tengah
 Haluan sampan pecah berbelah
 Sayang semua terlambat sudah
 Pinangan utusan akhirnya pun sah

Terlepaslah jodoh dengan teruna idaman

Ranai, 19 Safar 1442 H
06 Oktober 2020 M
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5
Burung dara hinggap di bubung
Hendak membawa seulas getah
Wajah dara kian murung
Karena kekanda di mana entah

 6
 Aduhai dinda berbaju merah
 Melenggang pelan di tengah rumah
 Sementara ayahanda bersiap sudah
 Menerima utusan yang hendak singgah

7
Berlari tupai di tepi dahan
Duri tertusuk tepat di belakang 
Cepatlah duhai kekasih idaman
Datang memasuk hendak memimang

 8
 Pulau Senua jauh di tengah
 Haluan sampan pecah berbelah
 Sayang semua terlambat sudah
 Pinangan utusan akhirnya pun sah

Terlepaslah jodoh dengan teruna idaman

Ranai, 19 Safar 1442 H
06 Oktober 2020 M

Nely Rukmana

 Jalan becek penuh lumpur
 Jalannye berade di ulu timur
 Perlulah kite jage peninggalan leluhur
 Supaye adat istiadat tak luntur

Baju kurung baju adatnye
Tak lupe pule pakai tanjak
Kite yang mude wajib menjagenye
Supaye terjamin diakhir kelak

 Terlihat Indah pulau kemudi
 Pulau yang sangat masih asri
 Kalau kitememang muda mudi
 Mari bersamemenjage alam bahari

Pegi mancing dengan pak junaidi
Dapatnyecume ikan teri
Kalaulah kite tak mengabdi
Macam manemenjage negeri sendiri
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Lala Karmila

Universitas Gajah Mada ada di Yogyakarta
Kampus yang diidam-idamkan para remaja
Biarpun Natuna terlihat seperti titik dipeta
Indonesia sangat bangga memilikinya

 Padi diolah menjadi beras
 Mengolahnya di pulau Sumatera
 Natuna mempunyai bahasa daerah yang khas
 Contohnya kata nyok mudek menjadi kelapa muda

Bikin jamu bahannya mengkudu
Minum jamunya menggunakan gelas kaca
Wisata Natuna ada yang namanya Batu Sindu
Memiliki sejarah cinta terhalang restu orang tua

 Menulis buku menggunakan pena
 Pena diisi dengan tinta
 Tabel mando adalah salah satu makanan KhasNatuna
 Bentuknya lempeng seperti pizza 

Madura adalah daerah pengahasil garam
Garam dimasukkan dalam kemasan
Kesenian daerah Natuna sangat beragam
Salah satunya bermain alu menjadi tradisidi acara pernikahan



CERPEN

“Maaf dan Klarifikasi” Size 210 x 297 mm, Medium: Pensil on paper
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Anindita Ayu Pradipta Yudah

Kemilau Senja di Pantai Piwang

Semburat sinar mentari masih terlihat cukup jelas walaupun 
jam sudah menunjukkan pukul 16.30, diriku masih enggan beranjak 
dari tempat duduk yang berada tak jauh dari area bermain anak-anak. 
Area bermain ini berada di pusat kota tempatku tinggal, kota Ranai. Area 
ini bernama Pantai Piwang. Tidak hanya ada area bermain, tempat ini 
juga menyediakan lapangan voli, spot untuk berfoto dan dermaga kecil 
untuk pengunjung menikmati pemandangan laut lepas. Aku mengamati 
anak-anak bermain dengan riangnya, tertawa lepas walau terjatuh saat 
melangkah, “Ahh enaknya menjadi anak kecil. Tak ada beban di hidupnya, 
beda dengan aku,” pikirku. Aku seperti terbiasa mengutuk keadaan 
sejak Bang Sabda melanjutkan studinya di kota lain. Aku yang biasanya 
bisa melihatnya setiap hari, kali ini harus menahan rindu dan menanti 
kepulangannya saat liburan kuliah.

Aku dan Bang Sabda memiliki hubungan yang cukup dekat 
walau ia hanya menganggapku adik. Aku bertemu dengannya di kegiatan 
ekstrakurikuler saat aku baru masuk di sekolah menengah atas, aku 
tertarik dengan pribadinya yang ramah, pintar dan berwibawa. Saat 
itu ialah ketua dari ekstrakurikuler yang aku ikuti. Aku dan Bang Sabda 
menjadi dekat karena kebetulan rumah kami tidak begitu jauh, aku yang 
saat itu tidak memiliki kendaraan sering diberi tumpangan olehnya. Dua 
tahun kedekatan kami tentu memberikan rasa yang berbeda pada diriku, 
terlebih aku tidak memiliki saudara laki-laki, sosok ayah pun tak pernah 
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aku temukan karena kedua orang tuaku berpisah sejak aku masih kecil, 
aku hanya tahu bahwa Ayahku pergi bekerja ke Negeri Jiran dan tidak 
pernah kembali untuk mengunjungi Ibuku dan juga aku. Bang Sabda-lah 
yang mengisi kekosongan sosok lelaki di dalam hidupku. Darinya aku 
merasa mendapat perlindungan, tempat cerita dan teman jalan. Bagiku 
ia adalah paket komplet.

Bang Sabda sering mengajakku ke Pantai Piwang, aku yang 
memang penyuka senja dan laut sangat menyukai tempat ini. Buatku 
tempat ini menenangkan. Kami biasa duduk berdua di ujung dermaga, 
menatap langit dan laut yang seakan tak memiliki batas karena memiliki 
warna biru yang sama. Setahun yang lalu, ia melontarkan keinginannya 
untuk berkuliah di pulau Jawa, ia sangat ingin mengambil jurusan teknik 
mesin karena ia suka dengan otomotif. Aku sebenarnya tidak rela jika ia 
menjauh, tetapi aku sadar diri dan hanya bisa mendukung keinginan dan 
cita-citanya. Ia berjanji akan terus menjaga komunikasi denganku dan 
akan kembali ke kota ini setiap liburan kuliahnya.

Siang tadi Bang Sabda bercerita padaku melalui sambungan 
telepon “Dek, Abang tadi bertemu dengan seorang perempuan, dan 
tidak tahu bagaimana, Abang deg-degan kalau lihat dia. Apa abang jatuh 
cinta, ya, sama dia?” aku yang mendengarnya hanya bisa terdiam, terasa 
ngilu dadaku mendengar perkataan Bang Sabda. Bang Sabda terus 
bercerita tentang perempuan itu, perempuan yang katanya merupakan 
mahasiswi dari jurusan teknik kimia dan berada dalam satu kepanitiaan 
dengannya. Aku benar-benar tak sanggup berkata apa-apa. Hatiku sakit. 
Tanpa sengaja aku mengakhiri pembicaraan tersebut. Aku tidak ingin ia 
tahu bahwa aku sudah mulai menangis. Aku merasa terkhianati. Selama 
setahun ini aku berusaha keras untuk belajar agar bisa menyusul Bang 
Sabda untuk berkuliah di pulau Jawa. Aku ingin melewati hari-hariku 
lagi bersama dengannya.  

Lalu di sinilah aku, duduk sendiri di atas jembatan kayu 
Pantai Piwang, menunggu mentari pulang ke peraduan, berusaha 
menenangkan diriku sendiri. Aku tidak akan menyerah, aku masih 
bertekad untuk menyusul Bang Sabda dan berkuliah di tempat yang 
sama dengannya. Perempuan itu tidak boleh menggantikan tempatku. 
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Hanya aku yang boleh berada dekat dengan Bang Sabda. Selama aku dan 
Bang Sabda masih memandang matahari yang sama, aku yakin masih 
ada kesempatan untukku. Mungkin orang lain akan berpikir bahwa aku 
adalah orang yang egois, tetapi aku tidak peduli. Ini hidupku dan aku 
yang menentukannya. Setiap orang memiliki harapan dan keinginannya 
masing-masing yang ingin diperjuangkan. Dan inilah perjuanganku. 
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Naira

Ujang Anak Minyak

 Malam ini tidak bias dibilang baik. Musim panas terasa 
menyengat meskipun langit telah menghitam. Pantulan cahaya kota 
warna-warni tampak begitu terang. Sosok tegap dengan setelan office 
look kombinasi blazer navy dan sneakers ditambah gaya rambut comb 
over dan kacamata round face-nya mendapatkan kesan casual look yang 
mewah. Dia berjalan perlahan mendekati jendela. Ditatapnya lekat ke 
arah gedung-gedung yang menjulang tinggi. Seolah-olah tidak memberi 
ruang makhluk Tuhan lainnya untuk tumbuh. Ia menghela nafas panjang. 
Dadanya begitu sesak, semua terasa berat. Setelah melewati hari-hari 
yang menguras energi, malam ini menjadi malam terkahir baginya 
berada di gedung megah itu setelah 12 tahun merantau di kota Bertuah. 
Tak mudah baginya menuju pintu gedung itu. Masih terasa olehnya 
jatuh bangun meraih mimpinya. Perjuangan mendapatkan beasiswa dan 
menjalani pendidikan yang melelahkan hingga bisa sukses berkarier 
di sana. Namun kini, Ia harus memulai awal yang baru yang akan 
membawanya pada mimpi yang baru pula. Ia ingin pulang membangun 
kampung halamannya. Sebuah keputusan bijak yang dipilihnya.

Sejenak kembali ia memejamkan mata perlahan-lahan. 
Hela napasnya begitu berat terdengar. Angannya menerawang jauh. 
Genggaman tangan erat itu masih begitu hangat dan nyata. Genggaman 
tangan Ibu. Ibu yang dirindukannya. Ibu yang menuntunnya dalam 
gelapnya perjalanan malam itu. Waktu ia masih kecil dan mungil. Aah.. 
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tidak.. tidak hanya malam itu. Setiap hari ia melewati jalan setapak 
dengan pijakan papan kayu satu lembar hingga ia tumbuh besar. Jauh 
terpencil memang. Di desa, di Natuna.

***

Ujang panggilannya. Tak ada yang istimewa dari namanya. Hanya anak 
kampung yang dulu dekil dan degil. Ya, degil adalah sebutan untuk anak 
yang sangat bandel dalam bahasa daerah Natuna. Ujang pun hanya 
tinggal di pelosok desa yang jauh dari hiruk pikuk kota. Bukan kota besar, 
hanya kota kabupaten. Bisa dibayangkan bagaimana tertinggalnya desa 
yang membesarkan Ujang. Akses jalan yang sulit dan belum ada listrik. 
Serba sulit dan jauh tertinggal. Ujang punya empat orang adik yang 
masih kecil-kecil. Ayahnya hanya seorang pekerja kayu di hutan. Ibunya 
hanya ibu rumah tangga biasa. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan 
mereka Ayah dan Ujang pergi melaut untuk mencari ikan, hanya sekadar 
mencari tambahan. Hidup keluarga mereka tak bisa dibilang mudah. 
Ujang paham betul bagaimana kondisi keluarga mereka. Sebagai anak 
pertama dalam keluarga, ia sangat mandiri dan bertanggung jawab. 
Keadaan menuntutnya untuk bersikap lebih dewasa daripada usianya. 
Untuk itu, Ujang tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk 
meraih cita-citanya. Sejak sekolah dasar sampai SMP ia sangat rajin 
belajar. Namun ketika SMA, ia ingin masuk ke SMA favorit di kota. Kota 
Ranai yang setidaknya lebih maju daripada di desanya. Melihat kegigihan 
Ujang, orang tuanya mengizinkannya. Ia tinggal dengan pamannya yang 
menjadi penjaga TU (Tata Usaha) di sekolah itu. Mimpi Ujang sangat 
sederhana, ia ingin terbang dengan pesawat dan melihat keindahan 
di luar pulaunya. Setiap kali ia memancing dengan ayahnya, ia selalu 
penasaran dengan luasnya lautan itu. 

‘Aku ingin melewati batas lautan yang luas ini,’ bisik Ujang selalu 
di dalam hatinya. Tiga tahun sudah Ujang tinggal bersama pamannya 
di Kota Ranai. Ada yang berbeda dari Ujang. Lingkungan membuatnya 
berubah. Tak ada lagi rambut rapi pirang belah tengahnya dan gayanya 
yang culun. Yang ada buzz cut pirang menyempurnakan perubahannya. 
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Rambutnya memang asli pirang dan kulitnya gelap karena dulu sering 
memancing dan menyelam di laut. Ujang terkadang juga menjadi kutu 
buku di perpustakaan yang akan melahap semua bacaan. Namun dari 
sudut yang berbeda, ia tetaplah anak kampung yang sedang mencari jati 
dirinya, anak polos yang nakal karena pergaulan dan teman-temannya. 
Ujang tetapi istimewa dan pintar. Ia menerima beasiswa dari sekolahnya 
dan selalu menjadi juara terbaik. Siapa yang menyangka Ujang yang 
penurut bias berubah menjadi bandel ketika jauh dari orang tuanya. 

***

Bel sekolah berbunyi menandakan pergantian jam pelajaran dimulai. 
SMA favorit itu memang tampak sepi pada jam pelajaran. Semua murid 
dan guru tenggelam dalam kesibukan mereka masing-masing. Guru 
Matematika yang terkenal killer di sekolah itu masuk ke ruangan kelas 
IPA 3A. Sejenak mengamati keadaan kelas. Semua murid terdiam. Ada 
yang berbeda dari tatapannya. “Kosong!” matanya tertuju pada tiga 
bangku di deretan kanan belakang yang kosong. Ia sudah hafal betul 
pemilik tiga kursi itu. Ia hanya menghela napas panjang dan bergumam 
“Mereka bolos lagi?”. 

Wajah polos Ujang menggantung di pagar dengan tinggi kurang 
lebih dua meter. Ia berusaha meloncat melewati pagar semen berlumut 
itu tapi tetap belum berhasil. Teman-temannya yang sudah terlebih 
dahulu meloncat berbisik pelan mengisyaratkan agar ia segera meloncat. 
Ujang dengan bersusah payah memanjat namun kembali terjatuh. Saat 
itu yang ada di pikirannya hanyalah bolos dari pelajaran matematika yang 
mematikan itu. Ya, bagi Ujang pelajaran itu sangat membosankan dan 
merupakan racun bagi otaknya. Bersama tiga orang temannya ia harus 
bolos sekolah jika ingin selamat. Ujang terjatuh lagi dan mengulangi 
lompatannya yang lebih tinggi. Bak atlet yang sedang berjuang dalam 
lombanya, Ujang tidak pernah menyerah dalam melewati batas itu. 
Akhirnya setelah beberapa menit mereka berhasil kabur dari sekolah 
itu. Rasa bangga menyelimuti mereka. Seolah-olah berhasil bolos adalah 
tropi terbaik yang mereka dapatkan.
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Di suatu hari dengan kebiasaan membolos itu, Ujang bersama 
teman-temanya mempunyai ide cemerlang agar mudah keluar tanpa 
melompat pagar. Ia dan temannya secara sembunyi-sembunyi membawa 
peralatan untuk membolongi pagar. Di sudut pagar belakang yang 
ditutupi semak-semak, sedikit demi sedikit mereka membuat lubang di 
pagar tembok itu. Seperti tikus yang selalu mencari jalan keluar, mereka 
berhasil membuat lubang dengan ukuran tubuh mereka. Senyum 
mengembang di sudut bibir mereka menandakan kepuasan tiada terkira. 

***

Jam dinding kantor menunjukkan pukul 20.00 WIB. Ujang kembali 
tersenyum dari lamunannya mengingat masa-masa itu. Betapa bandelnya 
ia waktu itu. Ujang pun berhenti sejenak dan dikejutkan oleh getaran HP-
nya yang berbunyi. Ternyata Fian yang menelepon yang membuyarkan 
lamunannya. Fian adalah sahabat Ujang yang sama-sama mendapatkan 
beasiswa daerah Natuna untuk melanjutkan kuliah. Meski jurusan 
mereka berbeda, tapi Fian-lah yang memperkenalkan jurusan teknik 
perminyakan kepadanya. Hingga ia menjadi insinyur perminyakan. 
Jurusan yang begitu asing baginya waktu itu. Tak pernah terpikirkan 
olehnya seperti apa dan bagaimana kuliah di perminyakan. Tak 
pernah pula terbayang olehnya proses di hulu migas, bagaimana orang 
mengebor di darat maupun di laut lepas pantai dengan teknologinya 
yang canggih. Membuat lubang untuk mengambil minyak mentah 
dari bahwa permukaan tanah dengan kedalaman sampai ribuan feet, 
kemudian memproduksi dan memisahkan minyak, gas dan air di stasiun 
pengumpul (Gathering station), kemudian mengalirkannya ke titik serah 
(lifting). Sampai pada akhirnya minyak mentah tersebut diolah menjadi 
BBM dan didistribusikan seperti semua orang gunakan saat ini.

“Ujang.. kan, kau ingin naik pesawat, kata kawannya saudara 
Ayah aku, kerja di perminyakan itu enak, banyak duet dan naik pesawat 
terus. Kau masuk jurusan itu ajalah,” masih terngiang oleh Ujang ucapan 
Fian waktu itu, ketika ia bingung memilih jurusan untuk kuliah. Ujang 
semakin tertarik dan termotivasi mendengar ucapan Fian. Ujang pulang 
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ke desanya, meminta izin kepada orang tuanya. Warga desa yang tahu 
mimpi Ujang itu pun meremehkan dan mencibirnya. 

“Ujang..Ujang.. kamu ingin masuk kuliah apa tadi? Kuliah 
minyak? Minyak apa? Minyak nyok?” cibiran warga desa memerahkan 
wajahnya. Minyak nyok adalah minyak kelapa khas Natuna. Namun 
Ujang tetap tidak perduli dengan cibiran mereka. Sejauh orang tuanya 
mengizinkan dan mendoakannya, ia akan tetap fokus mewujudkan 
mimpinya. Setelah tamat SMA, Ujang dan Fian berangkat ke Kota 
Bertuah untuk mewujudkan mimpi mereka masing-masing. Tentu saja 
perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus naik kapal berhari-hari 
karena waktu itu belum ada pesawat komersial di Natuna. Sesampai 
di kota Bertuah pun tetap tidak mudah, karena untuk pertama kalinya 
mereka hidup di kota yang jauh berbeda dengan di kampung. Namun 
mereka dengan cepat dapat beradaptasi, suasana kota dan lingkungan 
kampus membuka wawasan dan pikiran mereka. Ujang terlibat aktif di 
berbagai kegiatan kampus dan tetap berprestasi. Tekadnya yang kuat, 
mewujudkan mimpi sederhananya menjadi luar biasa. Ia berhasil lulus 
dengan predikat cumlaude dan diterima di salah satu perusahaan migas 
nasional. Tentu saja ia sudah pernah ditolak oleh puluhan perusahaan 
migas sebelum akhirnya berlabuh di perusahaan saat ini. Ia paham 
betul bahwa tidak pernah ada jalan yang mudah, hanya doa dan usaha 
terbaiklah yang dapat mewujudkan hal yang mustahil menjadi nyata. 
Kini Ujang tidak hanya mampu mewujudkan mimpinya naik pesawat 
tapi kehidupannya juga berkecukupan dan yang terpenting adalah ia 
tahu bahwa di laut Natuna tersimpan kekayaan migas yang luar biasa. 
Terdapat anjungan-anjungan migas (platform) yang tersebar di atas 12 
mil di wilayah laut Natuna. Ada pula pipa-pipa gas di bawah laut yang 
terbentang sampai ke Singapura sejak puluhan tahun lalu. Saat ini ada 6 
(enam) KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) Eksploitasi dan 3 (tiga) 
KKKS Eksplorasi yang beroperasi di wilayah Natuna dan Kepulauan 
Anambas. Hal ini tidak pernah diketahui oleh Ujang dan ayahnya ketika 
memancing ikan di tengah laut dulu. Apalagi oleh masyarakat yang 
tinggal di pedalaman desa yang terpelosok. Akses informasi yang kurang 
serta keadaan yang miskin membuat mereka tidak menyadari bahwa 
mereka tinggal di pulau yang sangat kaya migas.
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Ujang memang hanya orang kampung biasa. Namanya juga 
hanya ringan terdengar. Ilmu pengetahuan dan tekadnya yang kuatlah 
yang mampu mengubah dirinya. Mimpinya yang sederhana membuka 
matanya untuk melihat dunia yang lebih luas. Tentu saja di balik 
kesuksesannya ada Tuhan yang selalu membimbing jalannya dan kedua 
orang tuanya yang selalu mendoakannya. Ujang tidak pernah berhenti 
bermimpi. Ia ingin berkontribusi untuk seluruh masyarakat di pelosok 
desa dengan memberikan pengetahuan tentang migas. Bahwa jangan ada 
lagi Ujang-ujang yang dulu yang ‘buta’ dan tidak tahu apa-apa tentang 
daerahnya. Masih banyak cara untuk mengelola sumber daya alam, 
asalkan diberikan kesempatan dan peluang. Kini Ujang dengan bangga 
dapat menyampaikan pada semua orang bahwa Ujang anak minyak.
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