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Selamat datang, Anda telah mendapatkan undangan eksklusif dari kelas XI IPS 
3 untuk menghadiri galeri kami yang berisi memori-memori yang berupa 
lukisan. Lukisan-lukisan ini dilukis oleh pelukis kami dari sebuah negeri kecil 
bernama Dusun Porot. Pelukis-pelukis kami tidak sepopuler pelukis lainnya. 
Walau begitu, mereka sangat berarti bagi kami. Setiap lukisan memiliki 
kesannya sendiri, tetapi kesan apa yang pembaca ambil setelah membaca 
buku ini, itu beda prespektif.  
 Kami berawal dari kanvas putih yang terlihat biasa dan membosankan. 
Kami dipertemukan oleh pelukis-pelukis kami, dan kami di isi dengan warna-
warna dari terang ke gelap. Dalam jangka waktu satu minggu, kami diajarkan 
tentang berbagai hal. Walaupun terdapat beberapa kesalahan sepanjang 
jalan, kami diajarkan bahwa hal itulah yang membuat diri kita lebih indah lagi. 
 Namun, tentu saja keputusan masih ditangan Anda. Jika Anda tertarik 
dalam mengetahui hasil dari kanvas putih polos kami yang telah diisi oleh 
pelukis-pelukis kami, Anda bisa langsung lanjut ke halaman selanjutnya. 
Namun jika Anda tidak tertarik, Anda bebas untuk kembali ke halaman depan, 
meletakkan buku ini dan melanjutkan aktivitas Anda. 
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Agnes Aurelia/XIS3/1 (Keluarga Filmon) 
  
 

Bekasi, 27 Januari 2020 
 
Keluargaku, 
Di Porot 
 
Salam kangen,  
Bagaimana keadaan bapak, ibu, Kak Vika, Kak Kezia, dan Karen? Semoga sehat selalu. 
Bagaimana pula keadaan Sally? Semoga dia juga baik – baik saja.  
Tidak terasa ya, sudah 2 minggu aku pulang dari Porot. Aku masih ingat saja momen 
– momen kita disana. Mulai dari bangun pagi lalu doa bersama, jalan – jalan pagi 
bersama, makan bersama, hingga mengikuti ibadat bersama. Terima kasih banyak 
karena sudah mau menerima ku dirumah kalian. 
Untuk Kak Vika, bagaimana skripsinya? Sudah di terima dosennya belum? Semoga 
sudah ya. Lalu Kak Kezia, bagaimana kuliahnya? Lancar gak kak? Semoga selalu di beri 
kelancaran. Dan Karen, bagaimana sekolahnya? Aku harap selalu semangat ya 
sekolahnya. Kejar terus mimpimu, selalu semangat.  
Bapak semoga selalu semangat memimpin gerejanya, selalu rendah hati juga, serta 
semoga lagu – lagu yang bapak ciptakan tidak hanya untuk kalangan sendiri tapi bisa 
didengar oleh banyak orang. Serta ibu, semangat selalu dalam membantu bapak 
menjalankan pelayanannya serta semakin semangat pula dalam membantu keluarga 
melakukan pekerjaan rumah.  
Ayo kita bertemu kembali. Nanti kalau bapak sedang ada tugas ke Jakarta kita dapat 
bertemu. Jangan malu – malu hubungi aku. 
Cukup ini saja yang ingin aku sampaikan di surat ini. Aku ingin bilang terima kasih 
karena sudah mau menerima ku disana dan memberikan aku fasilitas – fasilitas 
disana. Aku tunggu balasannya ya! 
 
 
 
Salam manis, 
 
 
Agnes Aurelia  
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Agnes Aurelia/XIS3/1 (Keluarga Filmon) 
 
 

Jurnal harian  
 
Hari pertama, dimulai dengan perjalan menuju Ambarawa menggunakan bus. Di saat 
perjalanan kami dibagikan snack serta air mineral. Karena perjalanannya panjang 
serta memakan waktu yang cukup lama, jadi rombongan sempat berhenti makan 
siang di Rumah Makan Pringsewu. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke 
Ambarawa untuk transit di Rumah Makan Bintangan. Disana koper kami diangkut ke 
Dusun Porot sedangkan untuk tas diangkut ke Rumah Ret – Ret Griya Asisi, yang 
merupakan tempat kami menginap untuk satu malam.  
Setelah transit sebentar, kita semua pun bergegas ke Gua Maria Kerep Ambarawa. 
Disana kita berdoa di gua, lalu dapat mengambil air suci, serta berfoto sebagai kenang 
– kenangan. Disana terdapat juga patung Bunda Maria yang sangat tinggi. Selesai 
beraktifitas disana, kami semua kembali ke tempat rumah makan untuk makan 
malam. Dan dilanjutkan dengan perjalananan ke rumah ret – ret.  
Sesampainya di rumah ret – ret, kami harus mengambil tas yang tadi di antar 
menggunakan mobil pick up. Aku pun melanjutkannya dengan mandi. Di malam itu, 
kami pun juga diminta untuk mengumpulkan hp. Saat itu, ada beberapa orang 
termasuk aku terlambat untuk berkumpul, jadi kami harus melakukan hukuman 
berupa push up sebanyak 50 kali. Setelah hp terkumpul kami pun melanjutkannya 
dengan istirahat malam. 
Dihari kedua, diawali dengan sarapan. Namun sebelum itu, aku harus bangun pagi 
lalu mandi agar tidak perlu mengantri untuk mandi. Setelah saatnya jam makan siang, 
kami pun sarapan pagi menggunakan nasi goreng dan telur. Dilanjutkan dengan 
ekaristi untuk memohon berkat KKSM. Sehabis misa selesai, kami berfoto.  
Dipintu keluar, romo berjualan jadi aku pun membelinya. Setelah prona atau 
transportasi kita disana datang, kami pun bergegas naik. Untuk IPS, kita ke Candi 
Gedong Songo terlebih dahulu.  
Di Candi Gedong Songo, yang merupakan situs peninggalan sejarah, disana kami 
harus berjalan cukup jauh mulai dari pintu masuk ke candi pertama hingga ke candi 
– candi lainnya. Jaraknya cukup jauh dan jalanannya sangat ekstrim jadi kami harus 
berhati – hati dalam berjalan. Tapi, kami hanya berjalan sampai candi ke tiga.  
Setelah selesai, kami bergegas kembali ke prona lalu melanjutkan kegiatan ke SMK 
Theresiana Bandungan. Di sana, kami diajarkan membuat jahe, mencangkok 
tanaman, dan pembuatan pupuk. Menurut saya, hal itu sangat berguna karena 
meluaskan pengetahuan. Di sana, kami juga makan siang menggunakan pecel. 
Uniknya, mereka menyajikan darah ayam. Tidak semua orang doyan dengan darah 
ayam karena tampilannya.  Mereka juga menjual kopi, tomat, jahe, yang merupakan 
hasil karya para murid SMK Theresiana Bandungan.  
Nah, ini lah saatnya kami semua pergi menuju ke Desa Porot. Yang merupakan tujuan 
utama kami. Transportasi yang kami gunakan tetap sama yaitu menggunakan prona. 
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Perjalanan yang kami lalui cukup panjang dan berliuk – liuk. Untuk sampai kesana 
kami harus melalui jalanan yang berbatu dan menanjak karena memang posisi Desa 
Porot yang terletak di atas bukit dan terletak agak dalam.  
Sesampainya disana, kami langsung disambut oleh para warga yang sudah sangat 
antusias menerima kami di kediamannya. Acara pertama yaitiu pembukaan. Kami 
dikumpulkan di area panggung untuk melakukan acara pembukaan yang terdiri dari 
kulonuwun, doa syukur oleh semua agama yang ada, sambutan, tampil seni yaitu tari 
soreng oleh anak – anak SD serta tari modern. 
Kami sangat terhibur dengan adanya penampilan dari mereka namun sayangnya saat 
itu, keadaan tidak mendukung karena turunlah hujan. Dan acara dilanjutkan dengan 
serah terima siswa dan siswi.  
Setelah selesai acara pembukaan, kami pun di komandokan untuk mengambil tas 
ransel dan koper di tempat yang sudah di tentukan. Aku berada di zona ungu di rumah 
Pak Filmon. Aku bertemu dengan keluarga Pak Filmon di tengah perjalanan aku 
menuju zona ungu.  
Sehabis aku mengambil tas, aku pun langsung ke rumah yang akan ku tinggali selama 
aku berada disana. Ternyata, rumah yang aku tinggali juga merupakan Gereja, yaitu 
Gereja Isa Almasih. Dan Pak Filmon berprofesi sebagai pendeta.  Rumahnya cukup 
nyaman. Terdapat dua lantai dan empat kamar mandi. Dia memelihara ayam dan 
anjing.  
Acara berikutnya ialah makan malam pertama bersama keluarga. Disana kami mulai 
berbicara dan bertukar pikiran satu dengan yang lain. Dilanjutkan dengan acara 
keluarga hingga malam. Lalu tidur malam. 
Dihari ke tiga, kami bangun pagi pukul 05.00. lalu mandi dan sarapan bersama 
keluarga. Uniknya, setiap pagi, keluarga kami selalu berdoa pagi bersama mulai dari 
jam 04.30 hingga 05.30. Namun sayangnya, kami bangun terlambat jadi tidak bisa 
ikut doa pagi bersama. 
Sehabis mandi, teman sekamarku yaitu Yiska dan Putri, melanjutkan kegiatan dengan 
makan pagi bersama. Kami pun disuruh untuk berdoa secara bergiliran. Oh iya, di 
keluargaku memiliki enam anak. Namun, saat itu hanya tiga yang tinggal bersama 
yaitu, Kak Vika, Kak Kezia, dan Karen.  
Acara pun dilanjutkan dengan kerja bakti tingkat RT. Namun, saat itu Pak RT sedang 
tidak ada ditempat jadi kerja bakti pun tidak dapat dilakukan. Tetapi, aku membuat 
tempat sampah untuk rumahku. Karena tidak tahu harus berbuat apa jadi aku 
menggunakan waktu untuk berkeliling mencari data sambil jajan, seperti, tahu bulat 
dan es krim.  
Setelah hari mulai gelap, aku pun kembali kerumah. Jam tujuh adalah saatnya makan 
malam. Kami pun diminta lagi untuk berdoa secara bergiliran. Acara disambung 
dengan belajar seni budaya pada pukul delapan. Kami, berkumpul untuk mencoba 
tari kuntulan. Aku pun mencobanya namun tidak terpilih. Lalu setelah acara itu 
selesai, kami kembali kerumah masing – masing untuk tidur malam. 
Hari ke empat dimulai dengan bangun pagi lalu acara bersama keluarga. Tak lupa juga 
doa pagi bersama dan sarapan pagi yang dimulai dengan doa bersama. Aku pun 
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melanjutkan kegiatan dengan survey mencari data yang aku lanjutkan dengan Acara 
Slametan. 
Acara Slametan ini merupakan acara yang unik dan sudah jarang dijumpai di 
perkotaan. Kami semua berkumpul di area panggung, duduk, dan menikmati makan 
bersama juga membaginya kesesama. Uniknya kembali, doa pembukanya tidak hanya 
diwakili oleh satu agama tetapi oleh semua agama yang ada disana. Acara berikutnya 
dilanjutkan dengan lomba tingkat RT.  
Lombanya diikuti oleh anak – anak dari RT yang telah dibagi. Ada lomba menyanyi 
oleh anak – anak, lomba rebutan kursi oleh para orang tua yang berhadiah bibit 
alpukat unggul. Acara berlangsung dengan cukup meriah tetapi harus berhenti lebih 
cepat karena hujan turun.  
Jam tujuh adalah waktunya makan malam, dan kami diminta untuk berdoa sebelum 
malam secara bergantian. Sehabis makan malam, kami pun belajar seni budaya. Kami 
pun diminta untuk menonton teman – teman yang terpilih untuk tampil di acara 
puncak. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan tidur malam.  
Hari ke lima, aku mulai dengan bangun pagi dan doa pagi bersama. Setelah itu, ibu ku 
menyuruhku, Yiska, dan Putri untuk pergi membeli bubur bersama anak – anaknya. 
Pertama – tama aku binggung bubur apa yang akan aku makan. Karena aku merasa 
tidak ada bubur khas daerah sini. Namun ternyata, ada satu rumah dan ada seorang 
nenek berjualan bubur serta gorengan. Lebih mengejutkannya lagi, harga buburnya 
hanya Rp 2.000, serta harga gorengannya hanya Rp 500. Isi dari buburnya ialah, sayur, 
tahu, serta bumbu kacangnya. Menurutku, rasanya cukup lezat. Aku pun habis. 
Setelah itu, acara pun dilanjutkan dengan survey mencari data. Lalu makan siang 
bersama keluarga. Dimalam harinya, kami pun makan malam bersama keluarga juga 
yang dilanjutkan dengan belajar seni budaya untuk acara puncak di hari minggu.  
Di hari ke enam, yang merupakan hari puncak kami berada disini. Di hari ini, aku mulai 
dengan sarapan pagi. Karena bapakku merupakan seorang pendeta dan ada ibadat di 
hari itu, jadi aku pun mengikutinya. Di tengah – tengah ibadat kami pun diminta untuk 
menyanyi. Lagu yang kami nanyikan saat itu adalah “Hidup Ini adalah Kesempatan”. 
Ibadah dipercepat karena ada banyak anak Marsudirini yang hadir dalam ibadah dan 
kami semua memilki kegiatan setelah itu.  
Acara berikutnya yaitu, pasar murah. Di pasar itu, dijual baju – baju yang telah 
disumbangkan sebelumnya lalu dijual dengan harga terjangkau dan uang hasil 
penjualannya digunakan sebagai dana bagi Dusun Porot. Tak hanya menjual baju 
sumbangan dari kami, di pasar murah juga menjual mainan, makanan serta minuman, 
kopi, jahe, dan masih banyak lagi. Setelah selesai, acara dilanjutkan dengan pentas 
seni yang merupakan puncak dari acara ini. Di acara ini, tidak hanya disaksikan oleh 
warga Porot melainkan juga mengundang tamu dari luar. 
Ada sembilan kelas yang tampil ditambah dengan kesenian oleh para murid SMA 
Marsudirini. Acara berlangsung dari pagi sampai malam. Kelas ku, yaitu XIS3 tampil 
dengan tema Bhineka. Kami menyanyikan lagu daerah dari Papua, Sulawesi, Jawa, 
Sumatera yang diakhiri dengan lagu Indonesia Tanah Airku. Di acara ini pun sempat 
turun hujan.  
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Nah, dimalam hari ada penampilan dari tarian tradisional yaitu, Warog dan Soreng. 
Menurutku, kedua tarian ini sangat asik untuk ditonton. Walaupun menurut 
kebanyakan orang tarian ini cukup menakutkan, tapi menurut ku ini seru dan aku 
suka.  Di kedua tarian ini terdapat adegan kesurupan. Dan bagian ini yang 
membuatnya bahkan tambah seru walaupun ada beberapa orang yang ketakutan. 
Hari ke tujuh. Sedihnya, hari ini adalah hari terakhir aku berada disini. Sangat cepat 
rasanya berada disini. Kegiatan hari ini dimulai dengan penanaman pohon yang 
dilanjutkan dengan survey mencari data. Lalu makan siang. 
Sebelum pulang, kami berfoto bersama keluarga sebagai kenang – kenangan terakhir. 
Setelah berfoto, kami pun menuju ke panggung untuk pamitan atau penutupan. 
Acara penutupan terdiri dari sambutan, penyerahan kembali murid, penutupan, lalu 
pamitan. 
Akhir acara ini, yaitu pamitan adalah bagian yang paling menyedihkan. Karena kami 
semua menangis karena akan berpisah. Aku pun ikut menangis melihat semua warga 
mengeluarkan air mata.  
Setelah acara paling terakhir di tempat KKSM selesai, kami pun masuk ke prona untuk  
transit di Rumah Makan Bintangan.  
Sesampainya di Rumah Makan Bintangan, kami semua menyantap makan malam lalu 
naik ke bus untuk perjalanan pulang. Di perjalanan pulang, aku hanya tertidur karena 
memang sudah malam dan sudah sangat lelah. 
Saat aku terbangun, ternyata aku sudah sampai dengan selamat di Bekasi pada 
pukul  02.00. 
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Andro Christian W/XIS3/2 (Keluarga Pak Suminto) 
 

Keluarga Kedua 
 

Rabu,15 Januari 2020 
 
Jarum jam menunjukan pukul setengah 4 sore 
Sore itu dibawah rintiknya hujan yang mulai membasahi 
Terdengar samar-samar suara yang memanggil nama ku 
Seorang Ibu yang sudah tidak sabar untuk menemuiku dan teman-temanku 
Wajah seorang Ibu yang akan selalu aku jumpai seminggu kedepan 
 
  Dengan perlahan ku mulai berjalan menuju rumahnya 
  Ditemani rintik hujan yang perlahan masih membasahi tubuh  
  Akhirnya ku mulai melihat rumah yang sangat sederhana 
  Kami disambut dengan hangat oleh keluarga disana 
  Awalnya jiwa ini belum terbiasa dengan semua yang baru 
  Namun dengan segelas kopi panas kami mulai bercengkrama 
 
Hari demi hari sudah ku lewati dengan gembira 
Berdinamika dengan warga sekitar yang ramah tamah 
Selalu ku dengar lantunan kalimat “Dek.. mampir dulu sini…” 
Seakan mereka ingin mengajak kami bercengkrama 
Atau lebih tepatnya adalah Keluarga Baru bagiku 
Sangat senang rasanya hati ini mendapat keluarga baru 
 
  Hingga tiba saatnya…. 
  Suatu momen yang kuharap tidak akan terjadi 
  Momen dimana kami semua harus berpisah dengan mereka 
Sungguh waktu yang tidak tepat untuk meninggalkan mereka 
  Kulihat dimata mereka yang tidak kuat menahan kesedihan ini 
  Air mata pun mulai bercucuran membasahi pipi mereka 
 
Terima Kasih dari lubuk hati yang terdalam. 
Terutama untuk Keluarga Pak Suminto dan warga Dusun Porot 
Atas pengalaman dan banyak hal yang kalian berikan ke kami 
Kenangan manis ini tidak akan pernah diriku lupakan 
Doa selalu ku panjatkan untuk keluarga di Dusun Porot 
Semoga kelak ada kesempatan untuk kita semua bertemu kembali 
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Andro Christian W/XIS3/2 (Keluarga Pak Suminto) 
 
 

Bekasi, 28 Januari 2020 
 
Untuk Keluarga DI Porot, 
Pak Suminto Tercinta 
Di Dusun Porot, 
 
 Halo Pak Suminto dan Keluarga…. Gimana kabar Bapak,Ibu,Mas,Mba,dan 
Adek? Sehat semua kan? Semoga kalian semua disana dalam keadaan sehat. Aku dan 
teman-temanku disini semuanya dalam keadaan sehat.  
 
 Semuanya, baru seminggu kita semua berpisah, aku disini sudah begitu 
kangen dengan kalian. Kangen ngobrol dengan Bapak,Ibu,Mas,Mba, sama Adek di 
dapur belakang sembari menghangatkan badan disekitar tungku api. Apalagi Ibu suka 
menawari kopi hasil dari ladangnya yang sangat enak dengan gula aren. Banyak sekali 
yang aku kangenin dari kalian.  
 
 Aku juga kangen ngeladang dengan Bapak dan Ibu ke lading yang jauh. 
Meskipun jalan yang harus dilewati sangat susah, licin dan berliku-liku sampai 
kepeleset beberapa kali. Tapi walau begitu itu merupakan pengalaman baru bagiku.  
 
 Oleh-oleh dari kalian, untuk itu aku sangat berterima kasih. Banyak sekali 
yang kalian beri untuk kami dirumah sini. Semua oleh-oleh dari kalian sudah hamper 
habis. Apalagi singkongnya, Papa dan Mama disini sangat suka dengan singkongnya, 
Pete pun juga sudah habis.  
 
 Oh ya, Untuk melepas rindu pada kalian, aku dan teman-temanku ada 
rencana untuk mampir lagi ke Dusun Porot. Kemungkinan akhir maret setelah aku 
melaksanakan ujian tengah semester.  
 
 Sekian dulu surat dari aku kali ini, sehat-sehat ya semua disana supaya bila 
aku dan teman-temanku bisa main-main lagi kesana. Sampai berjumpa lagi ya semua. 
Terima Kasih 
 
 
Anakmu, 
 
Andro 
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Cecilia Geovania/XIS3/3 (Keluarga Arif Nugroho) 
 

DESA POROTKU 

 
Terhirup udara yang sangat luas tak terbelanga 
Pemandangan hijau cerah pelengkap cakupan indra 
Menambah indahnya pemandangan desaku  
Menyatu dalam dekapan rasa syukur oleh-Nya 
Bersihmu menghanyutkan jiwa dan raga manusia 
 
Tersorot desa kecil penghuni manusia 
Desa tempat interaksi berbuah kedamaian 
Penduduk yang ramah dan saling berbagi 
Bekerja sama serta saling sapa satu dengan yang lain 
Menjadi ciri hidup kebiasaan mereka 
 
Gunung-gunung menjulang tinggi ke awan 
Sisa sinar mentari terik akan terlenyapkan 
Indah dipandang nyaman untuk tempat tinggal 
Sore indah ini tidak begitu saja menghilang 
Tapi esok akan memberi sinar penghias ruang 
 
Oh Tuhan  
Terus berilah desa ini kedamaian lingkungannya 
Biarlah Kesejukan dan kesegaran desa ini terus tetap terasa 
Agar setiap mata yang memandang dapat merasakan kehangatannya  
Dan Ku harap desa ini tetap berada di tangan-tangan orang yang benar  
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Cecilia Geovania/XIS3/3 (Keluarga Arif Nugroho) 
 

Surat 
 
Untuk keluargaku tersayang, 
 
Salam hangat kuberikankepada Mbah, Bapak, Ibu, dan terkusu adikku Unna. Apa 
kabar kalian disana? Disini aku baik-baik saja. Kenangan kita bersama masih sering 
terbayang-bayang di pikiranku. Kenangan saat kita bercanda tawa bersama, 
berbincang bersama, pergi ke lading bersama, makan bersma, menonton TV 
bersama, dan kenangan lainnya. Aku sangat ingin semua itu terulang kembali, Mbah. 
Aku rindu akan rasa masakan yang Mbah sajikan untukku. Masakan lezat yang selalu 
terhidang di meja makan. Bu, Pak, aku masih ingat saat aku datang dan kalian 
menyambutku dengan hangat. Aku akan selalu ingat akan nasihat-nasihat yang kalian 
berikan padaku. Perhatian kalian padaku membuat kalian nyamanberada didekat 
kalian. adikku Unna, aku akan selalu ingat saat kita bermain bersama dan saling 
bercerita tentang pengalaman-pengalaman kita. Akut tidak akan pernah melupakan 
ketulusan kalian semua. Semoga kelak nanti kita bisa berjumpa kembali. 
 
Salam rinduku, 
    Geovania 
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Christian Hensdra Wijaya/XIS3/04 ( Pak Suminto ) 
 

Keluargaku Jauh di Dusun Porot 
 
Yang tersayang, keluargaku 
Di tempat 
Ayah, ibu, mba, mas, dan adikku semua, bagaimana kabar kalian? Aku selalu 
berharap dan mendoakan kalian semua selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha 
Kuasa. Ku harap kondisi kalian di sana sehat selalu. Ayah, ibu jangan terlalu 
memaksakan diri ya, supaya sehat selalu hingga kita dapat bertemu kembali suatu 
saat nanti. 
Sesungguhnya saat saya menulis surat ini saya teringat masa - masa dimana kita 
berbincang bersama, tertawa bersama, makan bersama, pergi ke ladang bersama 
dan banyak hal lagi yang tidak akan saya lupakan. Saya juga ingin memberikan kabar 
mengenai diri saya, di Bekasi saya baik - baik saja dan sedang menjalankan aktivitas 
seperti biasa. Sekolah ku di sini juga baik - baik saja, saya juga teringat oleh nasihat 
bapak dan ibu waktu itu supaya saya sekolah dengan baik supaya cita - cita saya 
tercapai. Terima kasih ya bapak dan ibu yang telah menasihati saya, nasihat ibu dan 
bapak membuat saya semakin semangat untuk mengejar cita - cita saya.  
Oh iya, bagaimana dengan kondisi adik? Semoga sekolahnya selalu baik ya. Semoga 
adik tidak lagi membolos sekolah, melanggar peraturan, dan menjadi anak yang 
berprestasi ya. Saya jadi teringat, adik selalu pulang ke rumah dari sekolah buat 
makan siang dan main game dulu. Kurang - kurangin yang dik main gamenya, 
supaya nilai kamu gak menurun dan membuat keluarga mu bangga. Saya juga 
teringat dimana adik selalu dihukum saat upacara karena gak baris sesuai aturan, 
cape gak lari keliling lapangan di siang hari ? Makanya adik jangan suka ngelanggar 
peraturan ya. 
Saya juga memohon doa dari keluarga ku di Porot, semoga suatu saat kita dapat 
bertemu kembali dalam keadaan sehat. Saya sebenarnya ingin sekali kembali ke 
sana, rindu sekali saya dibuatkan kopi oleh ibu. Jika ada waktu senggang nanti saya 
akan kembali bertemu kalian dengan oleh - oleh untuk kalian. Maaf ya bapak, ibu 
,dan keluarga jika selama saya di sana tidak dapat memberikan apa - apa untuk 
kalian, justru merepotkan kalian. Sampai ketemu lagi ya bapak, ibu, dan semuanya. 
Sekian surat dariku, 
 
Anakmu 
 
Christian 
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Christian Hensdra Wijaya/XIS3/04 ( Pak Suminto ) 
 

Rinduku Jauh di Porot 
 
Rinduku jauh di Porot, 
Ratusan kilometer membentang jauh 
Angin berhembus ke sana kemari 
Ku titipkan rindu ku dan doa ku 
Untukmu orang tua dan keluarga ku 
 
Rindu ku jauh di Porot, 
Sejauh apapun jarak ini ku tempuh 
Rindu tak akan buat ku berhenti 
Untuk selalu mendekatkan ku 
Dengan keluarga ku 
 
Rindu ku jauh di Porot, 
Rindu ini tak akan melupakan aku 
Tentang hangatannya keluarga 
Yang membuat hati ini 
Selalu merasakan yang namanya damai 
 
Jika suatu saat aku menemukan jalan 
Pulang adalah hal yang terindah 
Tuk melepas beratnya rindu ini 
Ku bawakan semua cerita  
Yang membuat kita tertawa lagi 
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Daniel Wicaksono/XIS3/5 (keluarga Suminto) 
 

Penanaman Paru-paru Bumi 
 

 

 
 
 Matahari mulai memancarkan sinarnya menandakan hari mulai pagi. Sinar 
membasahi kulit dan membangunkan kami bertiga. Memulai hari dengan sapaan 
dari bapak, ibu, mas, mbak dan adik. Saya mulai meregangkan kepala, tangan dan 
kaki. Sembari menggosok-gosok mata saya yang masih kaku karena tertidur pulas di 
malam hari, saya pergi ke dapur untuk membantu ibu menyalakan tungku. 
Mengambil kayu kering yang akan digunakan untuk menghangatkan badan yang 
hampir kaku dan mati rasa karena angin malam yang menusuk kedalam tubuh. Saya 
mulai membakar kulit jagung dan serutan kayu agar api mudah menyala. Lalu saya 
masukan kayu-kayu kering yang saya bawa itu. Perlahan tapi pasti, kayu-kayu kering 
tersebut mulai terbakar. Tungku pun menyala. Saya mulai bercengkrama dengan 
bapak tentang kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini. Tidak disangka hari itu 
adalah hari dimana sedih, tangisan dan sendu akan mengalir. Hari dimana kata 
perpisahan adalah sesuatu yang sangat berharga dan menggores di hati kita semua. 
 Hari ke 7 Senin, 20 Januari 2020 adalah hari terakhir kita berada di Dusun 
Porot. Pada jam 10 pagi kami bertiga berangkat ke ladang untuk menanam bibit 
pohon sengon yang sudah di sediakan oleh pihak Marsudirini. Bapak mendahului 
kami sejauh 5 langkah dari kami agar memastikan jalan yang akan kita lalui steril 
atau tidak ada benda benda yang dapat melukai kami bertiga. Kami dengan hanya 
membawa 3 pohon sengon muda mudah membuat kami kelelahan. Bapak yang 
sudah berumur jauh lebih tua dari kami masih sanggup membawa sebuah pacul, 
arit dan asahan batu tanpa kelelahan sedikit pun. Sesampainya diladang saya 
melihat dataran tinggi Dusun Porot nan cantik. Warna hijau yang tak terlepas dari 
pandangan membuat kenyamanan dalam pikiran dan hati. Selesai melihat lihat, 
bapak pun mulai memanggil kami. 
“Andro, Henhen, Daniel, ayo kemari bantu bapak membuat lubang untuk menanam 
pohon sengon kita” ujarnya. 
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Kami dengan sigap membantu bapak menggali lubang sebanyak pohon sengon yang 
akan kami tanam. Kira-kira sekitar 6 batang muda pohon sengon kami tanam di 
lubang tanah ladang Pak Suminto. Dikarenakan kontur tanah ladang Pak Suminto 
sangat terjal, tidak jarang jika salah satu dari kami  tergelincir dan terjatuh sehingga 
banyak mendapatkan luka gores. Satu persatu pohon sengon yang kami bawa pun 
tertanam kuat di tanah. Penanaman bibit pohon sengon pun selesai. Kami pun 
pulang kerumah untuk makan siang. Sesampainya di rumah, ibu ternyata sudah 
menyiapkan makan siang untuk kami. Setelah makan, saya dan teman teman 
menyiapkan koper dan barang bawaan untuk beranjak dari khayangan yang 
bernama Dusun Porot ini. Dengan hati yang sungguh terasa berat dan kemauan dari 
dalam diri membuat saya enggan untuk pergi dari sini. Sungguh lah teramat sakit 
untuk meninggalkan ini semua. Setelah selesai menyiapkan koper, kami bertiga 
membawa koper kami ke rumah yang menampung koper kami. 
Waktu waktu, kejadian, dan pengalaman yang kami alami disini mungkin tak akan 
bisa di dapat kan dimana pun. Apa yang kami alami disini bagaikam emas yang 
harus di relakan pergi  tanpa bisa membawa pergi secuil pun emas itu. 
Kehangatan yang saya alami mungkin bisa tersalurkan lewat puisi ini 

 
Lara Abadi Karena Telah Pergi 

 
Belum pernah aku berduka seperti ini 
Bukan aku yang ditinggalkan 
Aku yang meninggalkan  
Aku pulang namun aku meninggalkan rumah 
 
Aku merasa sudah membangun dambaan hidup selama ini 
Namun nyatanya hidup ini masih berlanjut 
Hidup ini harus dinamis kata mereka 
Sedangkan aku memilih statis asal bisa tinggal lebih lama 
 
Kalian tidak akan tau rasanya 
Datang dengan penuh keingintahuan 
Pulang dengan lara 
Aku tak sanggup terus-menerus begini 
 
Berjanji kan kembali 
Namun aku tak tau masih adakah waktu nanti 
Waktu untuk melihat bapakku bekerja begitu keras  
Waktu untuk melihat ibuku menyediakan hidangan kehidupan bagiku 
 
Sudah berlalu  
Sudahlah 
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Sudah cukup menimbun lara 
Harus mau bangkit dan belajar 
 
Terimakasih untuk Dusun luar biasa 
Serasa lahir kembali sementara 
Serasa ingin tinggal selamanya 
Semoga kenangan kita akan terus abadi dunia 
 
Tenang ini semua telah abadi di raga ini 
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Emanuel Yakobus/XIS3/6 (Keluarga Sutopo) 
 

Bahagia dengan Cara Sederhana 

Cerita dimulai saat di umumkannya kegiatan KSM oleh 
SMA Marsudirini yang dilaksanakan di suatu desa yang 
bernama Dusun Porot. Kegiatan yang saya anggap 
membosankan atau kurang menyenangkan karena 
tinggal di sebuah desa kecil jauh dari perkotaan dan kita 
tinggal di tempat orang yang belum kita kenali sama 
sekali. Saat kami tiba-tiba di Dusun Porot, saya begitu 
kaget karena antusias warga nya yang siap menyambut 
kedatangan kami semua sampai menunggu di pinggir 
jalan. Bahkan beberapa saat hujan pun turun, tetapi 
warga Dusun Porot tetap setia menyambut kedatangan 
kami. Dari situ saya merasakan suatu rasa kekeluargaan 
yang tercipta secara ikhlas di dalam masyarakat Dusun 
Porot ini yang sulit saya temukan di kehidupan 
perkotaan. Apalagi mereka belum mengenali kita 
semua, tapi rasanya sudah seperti dianggap keluarga 
yang hendak berkunjung kesana. Kehidupan mereka 
pun sangat rukun dan erat, tidak heran jika Dusun Porot 
di kenal dengan desa toleransi nya oleh masyarakat 
sekitarnya. Pandangan saya bahwa hidup di desa 
membosankan langsung berubah karena hal fersebut. 

Setelah acara penyambutan selesai pun, saya di jemput oleh orang tua tempat saya 
tinggal yaitu Pak Sutopo. Saya tinggal di rumah Pak Sutopo dengan 2 orang teman 
sekelas saya yaitu Enrico dan Yoghi. Ia rela kehujanan untuk memayungi kami dalam 
perjalanan untuk sampai ke tempat tinggal Pak Sutopo. Pak Sutopo berbicara kepada 
kami “rumah saya yah begini adanya, tidak sebagus di kota.” Kami pun menjawab 
dengan nada santai “tidak apa-apa Pak, begini pun kami sudah bersyukur karena di 
terima Bapak.” Lalu kami di sambut oleh istri Pak Sutopo yaitu Bu Surani dan anaknya 
yang bernama Mas Andre. Kami disambut dengan sangat baik. Dihidangkan singkong 
goreng, teh hangat, dan cemilan lain untuk kami bertiga. Saya merasa rasa 
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kekeluargaan yang erat disini, padahal saya baru 
bertemu keluarga ini hanya sebentar, namun rasanya 
seperti sudah mengenal lama. Ternyata tinggal di desa 
tidak seburuk yang saya pikirkan.  

Masyarakatnya yang ramah dan sopan, alamnya yang 
indah, serta suasana nya yang nyaman untuk kita hidup. 
Setiap saya berjalan di dusun tersebut pasti saja selalu 
ada warga disana yang menyapa saya “arep neng endi 
mas?” dalam Bahasa Jawa. Saya pun biasa menjawab 
dengan “arep dolanan wae pak” ujar saya. Kami 
berbincang-bincang dengan keluarga Pak Sutopo 
mengenai kegiatan mereka sehari-hari. Jadi Pak Sutopo 
merupakan seorang petani yang mempunyai ladang 
seperti kopi,jagung,arer, dan cabai. Dia juga 
mempunyai sarang lebah untuk menghasilkan madu 
alami. Dia juga seorang penjahit yang menerima 
pembuatan pakaian untuk keperluan acara dan lain 
sebagainya. Sementara istrinya yaitu Bu Surani adalah 
seorang petani juga sama seperti Pak Sutopo hanya 

lebih sering di rumah untuk mengurus rumah tangga.kemudian Mas Andre bekerja 
sebagai tukang cukur dan juga pelatih futsal. Kata Mas Andre menyukur dilakukan 
untuk mengisi waktu luang, sedangkan pelatih futsal merupakan hasil dari hobinya 
yaitu bermain futsal atau sepakbola. 

 Disana kami selalu disediakan makanan dan dibuatkan 
teh hangat. Sangat berbeda dengan kehidupan saya di 
Bekasi yang harus membeli makanan karena tidak ada 
yang masak. Udara disana tergolong dingin, maka di 
rumah Pak Sutopo tidak ada kipas angin apalagi ac. 
Keluarga Pak Sutopo selalu mengalah dalam 
memberikan makanan, terkadang makanan yang mereka 
makan berbeda dengan yang kita makan. Keesokan 
harinya kami diajak Mas Andre ke ladang untuk melihat 
keadaannya dan tanaman apa saja yang ada di sana. 
Perjalanannya cukup jauh dan hanya kami tempuh 
dengan berjalan kaki bersama-sama. “Setiap hari ke 
ladang kayak begini ya mas.” Ujar saya.  Lalu mas amdre 
menjawab “iyalah, oramg disini mah sudah biasa jalan 
jauh apalagi jalanan naik turun begini sudah jadi 
keseharian kita ini mah.”. “Waduh kuat-kuat juga ya 
orang disini.” Kata Yoghi. Karena tidak biasa dengan 
medan jalan di sana, kami menjadi mudah lelah karena 
kontur jalan yang naik dan turun tidak seperti di Bekasi. 



21 

 

 Selain itu saat di ladang kami pun sering terpleset kami tidak terbiasa dengan daerah 
tersebut. Saat kami kembali ke rumah pun kami langsung di sediakan makan dan 
minum karena seusai dari ladang. “Capek juga ya padahal cuma sebentar, gimana 
masyarakat disini ya.” Kata saya. Lalu Enrico menjawab “mereka sudah terbiasa disini, 
tidak seperti kita para kaum lemah.”. Lalu kami tertawa bersama sambil melepas lelah 
setelah kegiatan tersebut. Pada malamnya seusai hujan biasanya muncul kabut yang 
menutupi jalan di desa ini. Sehingga kesan pegunungan nya lebih terasa dan kental. 
Biasanya setelah kegiatan malam, saya dan kedua teman daya Enrico dan Yoghi 
berbaring di kasur sambil berbincang sembari bercanda bersama melepas lelah 
kegiatan sambil menikmati dinginnya udara di Dusun Porot. “Enak juga ya disini, 
udaranya dingin dan asri, terus masyarakatnya baik dan juga ramah lagi.” Ujar Yoghi. 
“Iya betul banget, jadinya kita makin nyaman disini deh.” Ujarku. Keesokannya kami 
bangun pagi-pagi untuk menghirup udara segar disana. Setelah itu saya ingin jalan-
jalan mengelilingi Dusun Porot ini untuk menjumpai teman-teman saya yang lain. 
Ternyata lelah mengelilingi Dusun Porot ini karena jalannya yang naik dan turun. 
Singkat cerita, tinggal satu hari lagi saya tinggal disana. 

 

 Waktu terasa cepat berlalu. Padahal saya masih nyaman disana, udaranya sejuk dan 
bersih, suasana yang nyaman, dan juga masyarakat nya yang ramah sehingga saya 
bisa betah disana. Saya beserta Enrico dan Yoghi berdiskusi tentang barang kenang-
kenangan dari Kami. “Jadi gimana nih? Kenang-kenangan apa yang cocok kita kasih 
ke keluarga Pak Sutopo?” kataku. Lalu Yoghi menjawab “bagaimana jika jam dinding. 
Soalnya jam dinding sering dilihat.” Lalu Enrico berkata “setuju tuh! Jadi jika Pak 
Sutopo ingin melihat jam atau waktu disana dia bisa mengingat kenang-kenangan 
dari kita.” Dan kita sepakat bahwa kita akan memberi kenang-kenangan berupa jam 
dinding. Kami memilih jam dinding karena jam dinding adalah benda yang sering 
dilihat. Jadi jika keluarga Pak Sutopo ingin melihat jam, setidaknya mereka bisa 
mengingat kami bertiga. Banyak pelajaran yang saya dapatkan dari masyarakat Dusun 
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Porot ini. Rasa kekeluargaan mereka yang erat walaupun hanya mengenal seminggu 
namun kami sudah dianggap seperti anaknya sendiri. 

Kemudian dari cara mereka bekerja saya belajar bahwa mencari uang itu sulit, maka 
sebaiknya kita menggunakan uang secukupnya dan belajar dari kehidupan 
masyarakat di Dusun Porot ini. Selain itu masyarakat disini memiliki rasa toleransi 
yang tinggi. Ini yang saya sulit temukan di kehidupan perkotaan. Waktu telah tiba 
kami pun menutup acara KKSM ini dan kemudian bersiap untuk kembali ke Bekasi. 
“Pak kami pulang dulu ya, terima kasih atas pengalaman yang bapak berikan 
sekeluarga. Terima kasih juga kami sudah diterima untuk tinggal walaupun hanya 
sebentar di rumah bapak. Jangan lupakan kami ya pak.” Kata saya. Kami berpamitan 
juga dengan Mas Andre yang sudah menemani kami bertiga selama tinggal disana. 
Lalu kami bergegas untuk berfoto bersama keluarga Pak Sutopo Rasanya sedih 
melihat yang lain menangis karena sedih akan berpisah nantinya, namun saya bisa 
tetap tegar untuk menahannya. Setelah di Bekasi saya teringat dengan kegiatan saya 
disana. Betapa nyamannya disana, betapa rindunya hidup disana kembali. Terima 
kasih Dusun Porot beserta masyarakatnya atas segala yang diberikan. Dusun yang 
pasti akan selalu saya rindukan. Tempat saya belajar tentang suatu arti hidup, 
keluarga, dan rasa bersyukur. Walaupun hal-hal tersebut tergolong hal yang 
sederhana, ternyata dengan sesuatu yang sederhana saja saya bahagia. 
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 Enrico Alexandro/XIS3/7 (Keluarga Sutopo)  
 

DUSUN POROT YANG BERKEADILAN 

SOSIAL BAGI SELURUH ELEMEN 

MASYARAKATNYA 
 
Selasa pagi tepatnya tanggal 14 Januari 2020 saya dan  KKSM ( Kegiatan 
Kemasyarakatan Siswa Marsudirini ).  

Suatu kegiatan sekolah yang telah beberapa kali dilakukan, dimana kegiatan ini 
mengajarkan kami bagaimana kami bersosialisasi di dalam bermasyarakat.  
 
 Saya dan teman-teman berangkat dari sekolah SMA Marsudirini 
melakukan perjalanan dari Bekasi menuju kota Ambarawa di Jawa Tengah. 
Perjalanan yang kami tempuh dengan bus Sinar Jaya dari Bekasi menuju kota 
Ambarawa sekitar pukul 16.00 WIB.  
Sesampainya saya beserta teman-teman di kota Ambarawa saya mampir di RM 
Bintangan. Yang mana kegiatan pertama saya dan teman-teman di sana untuk 
beristirhat sejenak sambal meletakkan koper di dalam mobil pick up yang mana 
mobil tersebut akan membawa koper saya dan teman-teman ke Dusun Porot  
 
 Selanjutnya setelah beristirahat sejenak kemudian saya dan teman-teman 
melanjutkan kegiatan berikutnya yakni  mengunjungi Gua Maria Kerep yang ada di 
kota Ambarawa. 
Setelah berziarah dan berdoa di Goa Maria Kerep, saya dan teman-teman kembali 
ke RM Bintangan untuk bersantap dengan rombongan. 
 
 Setelah dari RM Bintangan sehabis bersantap malam bersama rombongan 
saya dan teman-teman pergi menuju ke Griya Asisi untuk beristirahat dan 
menginap malam itu di sana. 
Keesokan paginya kegiatan saya dan teman-teman di awali dengan mandi pagi 
kemudian mengumpulkan tas ransel saya dan teman-teman yang dimana tas 
ransel tersebut akan di bawa ke Dusun Porot.  
Selepas itu saya dan teman-teman  menuju ke ruang makan dan berdoa bersama 
sebelum saya dan teman-teman menyantap sarapan pagi yang telah di sediakan di 
Griya Asisi.  
 Sesudah menyantap sarapan pagi saya dan teman-teman kemudian 
melanjutkan kegiatan selanjutnya yakni misa bersama.Setelah misa saya dan 
teman-teman melanjutkan kegiatan saya dan teman-teman terkhususnya kami 
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yang kelas XI IPS pergi mengunjungi Candi Gedung Songo. Dari Candi Geudng 
Songo saya dan teman-teman pergi menuju ke SMK Theresiana Bandungan. 
  

 Kemudian tujuan utama saya dan teman-teman melaksanakan kegiatan 
KKSM di mulai dari sini yakni di Dusun Porot. 
Cerita ini di awali pertama kali pada saat saya menginjakan kaki di Dusun Porot 
yang tepatnya berada di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, 
Jawa Tengah. Pada Rabu sore tanggal 15 Januari 2020. 
Di Rabu sore tersebut hal pertamayang saya lakukan adalah memandang sekeliling 
tempat saya berdiri.  
Sesaat saya menengadah ke atas langit  dengan birunya langi saya berdecak kagum 
betapa indahnya salah satu hasil karya tangan Tuhan diantara berjuta ribu karya 
indah Tuhan. Bagaimana tidak saya berkata demikian, saya berdiri di sebuah Dusun 
dengan pemandangan yang begitu indah dimana Dusun ini berada tepat di tengah 
dua buah gunung yakni gunung Sumbing dan Merapi. 
 

 Kemudian saya dan kedua orang teman saya yakni Yoghi dan Yakobus 
beranjak menuju keluarga yang akan kami tempati kami tinggal selama kami 
melakukan kegiatan KKSM di Dusun Porot. Kepala keluarga yang kami tempati 
bernama bapak Sutopo. Kami di sambut bersama bapak Sutopo bersama 
keluarganya. 
Saya dan kedua teman saya memperkenalkan diri kepada bapak Sutopo dan 
keluarganya. 
 

Saya : sore pak, saya dan kedua teman saya yakni Yoghi dan Yakobus yang akan 
menginap di rumah bapak selama kegiatan KKSM ini berlangsung, semoga tidak 
membebani ya pak. 
 

Pak Sutopo : ohh iyaa, semoga kalian bisa menerima keadaan bapak dan rumah 
bapak yang sangat sederhana ini. 
 
Yoghi : tentu saja bisa pak 
Pak Sutopo : ( mendengar celetukan teman saya Yoghi, membuat pak Sutopo 
menjadi tertawa ). 
 
 Di hari kedua kami di Dusun Porot, saya dan kedua teman saya pergi ke 
ladang untuk melihat tanaman vanili dan juga menanam pohon Sangon. Selepas 
dari situ kami pergi untuk memancing sebentar, pada pukul 11an kami pualng ke 
rumah untuk bersiap-siap menyantap bersama makan siang yang telah di sediakan 
oleh keluarga bapak Sutopo. Lalu sehabis makan siang saya dan kedua teman saya 
berkeliling di sekitar Dusun Porot.  
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 Ditengah riuhnya dan sensitifnya kondisi keamanan negri ini yang di 
sebabkan oleh masalah sara dengan fanatisme yang cukup tinggi ada sebuah Dusun 
kecil di wilayah NKRI tepatnya bernama Dusun Porot, dimana solidaritasnya sangat 
tinggi yakni di Dusun tersebut  berdiri rumah ibadah yang membuat saya sangat 
kagum akan Dusun ini adalah masyarakatnya yang sangat bertoleransi dengan 
sesama yang berbeda keyakinan. 
  
 Alasan inilah yang menginspirasi saya menulis sepenggal kisah tentang 
betapa berkeadilan sosialnya warga masyarakat Dusun Porot, yakni dimana  dusun 
ini berdiri 3 buah Gereja, satu Vihara, dua buah Mushola dan satu buah Masjid. 
 
 Singkat cerita dari pemandangan yang sangat indah, toleransi 
masyarakatnya yang sungguh berkeadilan social sampai keramahtamahan warga 
masyarakat Dusun Porot yang rasanya membuat saya dan teman-teman tidak 
merasa jauh dari rumah tapi menjadi sangat dekat dengan warga masyarakatnya. 
Saya dan teman-teman serasa berada di tengah kehangatan keluarga kami sendiri. 
 
 Tanpa terasa hari demi hari kami lalui dan tanpa terasa pula sudah 5 hari 
saya dan teman-teman berada di Dusun Porot. Pada hari ke 6 saya dan teman-
teman harus kembali ke Bekasi. Suasana haru yang saya dan teman-teman rasakan, 
ada rasa bahagia akan kembai kekeluarga kami sendiri namun ada perasaan berat 
karena selama berada di Dusun Porot saya dan teman-teman  sudah sangat akrab 
dengan warga masyarakat disana. 
Tapi kehidupan ini harus berlanjut ada pertemuan akan ada juga perpisahan . 
Perlahan saya dan teman-teman mulai meninggalkan Dusun Porot. 
 
 Selamat tinggal Dusun Porot saya dan teman-teman berharap suatu saat 
dapat kembali berjumpa dengan warga masyarakat disana. Demikian sepenggal 
kisah saya dan teman-teman di Dusun Porot,Desa Getas, Kecamatan Kaloran, 
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. 
Harapan saya semoga Dusun ini tetap menjaga toleransi umat beragamanya dan 
tetap berkeadilansosisal bagi seluruh warga masyarakatnya 

 

penulis  

Enrico Alexandro 

 

29 Januari 2020 
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Evelyn Felicia/XIS3/8 (Keluarga Arif Nugroho) 
 

Keindahan Desa Porot 
 
Hari ini adalah hari yang sangat di tunggu tunggu. Hari yang sangat menyenangkan, 
hari dimana saya akan menjadi seseorang yang baru di lingkungan baru dan 
bersama orang yang baru pula . Pagi ini saya bangun dan bersiap siap untuk 
berangkat ke sekolah. Saya pergi lebih cepat karena takut macet dan terlambat. 
Ternyata, saya sampai sekolah lebih pagi dari waktu yang sudah di tentukan , pukul 
07.00 . Saya memutuskan untuk menunggu didalam mobil saja sembari menunggu 
teman teman saya datang. Setelah melihat banyak yg sudah datang, akhirnya saya 
turun dan bergabung dengan teman teman yang lain. 
 
Kami teman teman semua bersama guru dan kepala sekolah berdoa bersama demi 
kelancaran kegiatan kksm menuju desa porot. 
Dengan sangat riang kami semua naik ke bus kami masing masing dan semua sibuk 
memilih tempat yang akan kami duduki selama 8 jam perjalanan nanti. Saya 
bersama chatrine duduk dibarisan depan karena lebih enak untuk tidur dan tidak 
berisik. Dalam perjalanan saya mendengarkan musik sambil melihat perjalanan 
melalui jendela. Sembari makan pastel dan kue pie yang dibagikan. Lalu saya dan 
chatrine bersama sama tidur berganti ganti posisi. Tidak lama kami berdua 
dibangunkan oleh teman dikursi sebelah kita karena ternyata kita sudah sampai di 
rest area untuk makan siang. Karena sudah banyak makan di bus tadi, saya dan 
ketrin merasa kenyang. Jadi kami makan 1 piring untuk berdua. Kami mengambil 
sepotong ayam dan sedikit bihun lalu berkumpul dengan teman teman yang 
lainnya. Setelah selesai makan kita masuk ke indomaret yg ada di rest area itu 
untuk mendapatkan AC. Karena matahari saat itu sangat terik. Indomaret itu 
menjadi sangat ramai di datangi manusia manusia yang kepanasan. Karena 
mungkin terlalu ramai, petugas indomaret itu menjaga kami. Akhirnya kami keluar 
karena malu tidak membeli apa apa hanya numpang AC aja. Karena sangat panas 
saya mengajak ketrin untuk langsung naik ke bus duluan sedangkan teman teman 
yang lain masih menunggu di depan indomaret .Ternyata sampai bus percuma 
saja, AC nya sangat panas karena baru dinyalakan.  
 
Kami melanjutkan perjalanan menuju rumah makan bintangan, disana kami 
disediakan teh. Lalu kami berangkat ziarah di gua maria kerep menggunakan mobil 
angkot. Karena mobil tidak memuat terlalu banyak orang, kami dibagi menjadi 2 
kelompok yaitu ipa dan ips. 
Lalu ips dipersilahkan untuk jalan lebih dulu. Semua berlari lari merebut mobil 
angkot yang akan dinaiki. Terasa sangat menyenangkan dan asik saat naik mobil 
angkot.  
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Sampai disana kami duduk berdoa lalu seusai berdoa kami berfoto foto. Lalu setelah 
semua selesai, ips dan ipa. Kami kembali kerumah makan bintangan untuk makan 
malam. Setelah makan malam kami berangkat ke griya asisi, kembali menggunakan 
angkot. Saat mencari angkot semua teman teman semangat berlari mencari angkot 
yang masih kosong. Lalu saya dan teman teman saya salah menaiki angkot. Saat di 
tegur oleh salah seorang guru, kami akhirnya keluar dan terpencar karena semua 
sudah penuh. Lalu kami berangkat dengan perjalanan sekitar 20 menit.  
 
Sampai griya asisi kami diberi waktu untuk membersihkan badan dan 
mempersiapkan diri untuk brieffing dan mengumpulkan hp di ruang makan. Banyak 
teman teman yg dihukum oleh mami karena terlambat.  Seusai brieffing dan 
mengumpulkan hp, kami semua masuk ke kamar masing masing untuk tidur.  Saya 
bersama teman satu kamar, sekar, geo, nique, dan angelene tidak langsung tidur. 
Kami bercanda, ngerusuh dan lain lain. Sampai akhirnya saya mengantuk dan 
memutuskan tidur duluan. 
 
Pagi hari kami packing dan mengumpulkan tas. Lalu kami dikumpulkan lagi sekitar 
pukul 07.00 untuk sarapan pagi. Setelah makan ada misa pagi memohon berkat 
untuk kelancaran kegiatan kksm. Seusai misa kami pergi wisata ke candi gedong 
songo. Dari 9 candi kami naik sampai candi ke 3. Candi pertama tidak terlalu jauh, 
saat naik ke candi ke 2 ternyata cukup tinggi . Saya bersama yiska dan senna cukup 
jauh tertinggal dengan teman teman yang lain. Bahkan sempet berfikir ingin putar 
balik saja , namun tidak boleh. 
Lalu kami melanjutkan sampai candi 2 . Matahari mulau terik karena hari mulai 
siang. 
Setelah itu lanjut ke candi ke 3 , foto bersama dan pulang. Sebelum naik ke mobil 
kami membeli banyak jajan jananan saya membeli es krim, bakso , dan kerupuk 
kulit. Lalu setelah itu kami masuk mobil bersiap untuk pergi studi ke SMK Theresiana 
. Disana kita dibagi menjadi 3 pos . Pos 1 kami diajari cara membuat bubuk jahe dan 
boleh juga mencoba buat. Lalu lanjut ke pos ke 2 kami belajar menyambung pucuk 
sambil mempraktekkan juga. Lalu pos terakhir kami belajar sedikit pelajaran kimia, 
belajar cara mebuat pupuk kompos. Setelah itu kami menaiki mobil angkot lagi 
manuju desa porot. Ini adalah momen yang paling dinanti nantikan.  
 
Sesampainya disana kami disambut dengan hangat oleh Kepala Desa RT RW dan 
warga warga disana. Ada juga sambutan tarian dan modern dance. Lalu kami masuk 
ke RT masing masing mengambil tas dan koper yang sudah dititipkan lalu disana 
saya sekar dan geo sudah dijemput oleh ibu dan bapak. Dengan sangat sennangg 
setelah bertemu ibu bapak kami bersalaman dan bapak langsung mengajak kami 
untuk kerumahnya. Setelah sampai di rumahnya, sebenarnya saya geo dan sekar 
sangat kaget, karena ternyata rumah ibu dan bapak kita terlihat seperti rumah 
rumah dikota pada umumnya saja. Lalu kami ditunjukkan tempat untuk kami tidur 
dan mandi oleh bapak. Semuanya sangat nyaman, kami merasa seperti tidak sedang 
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dalam kegiatan kksm. Seperti menginap dirumah saudara saja. Malam harinya kami 
RT 1 di kumpulkan di satu rumah untuk briefing kegiatan besok pagi. 
 
Pagi sekitar pukul 08.00 kami RT 1 kerja bakti membuat selokan. Ada yang 
membantu mencangkul dan mengangkat lumpur. Banyak cacing, ulet , dan hewan 
hewan lain yang ada di dalem lumpur itu. Ada juga popok bayi bungkus susu dan 
sampah sampah lainnya.Senang bisa berguna dan bergotong royong bersama 
teman dan juga warga didesa porot. Sampai pukul 19.00 kami makan malam 
bersama keluarga dirumah lalu menyiapkan diri untuk latihan nari. Rt kami 
mendapatkan tari warog. 
 
Tiap paginya disana saya membantu mbah mencuci baju dan menyapu rumah. Lalu 
mengantar unna ( adik kami ) sekolah. Setelah itu kami lebih banyak dirumah dan 
bermain main karena bapak tidak bekerja sedangkan ibu bekerja sebagai guru. 
Sebenarnya ibu sempat mengajak kami untuk ikut ibu ke sekolah, tapi saya 
bertanya2 untuk apa kami ikut kesekolah? Apa yang akan kami lakukan disana? Ibu 
pun bingung dan akhirnya kami tidak jadi ikut ibu ke sekolah. Akhirnya kami 
memanfaatkan waktu senggang kami untuk mencari survey data. 
 
Pada hari ke 4 disana, kami juga ada kegiatan makan siang bersama. Kami dari tiap 
tiap RT semua berkumpul di depan panggung untuk makan bersamasama dengan 
keluarganya masing masing. Lalu setelah itu diadakan juga lomba untuk anak anak , 
ibu , maupun bapa bapa disana. Adapun acara pentas seni dari kami murid murid 
marsudirini serta penampilan tari soreng, warog, dan kuntulan. 
 
Sangat tidak terasa, tiba tiba saja besok adalah hari terakhir dan kami harus pulang. 
Sedih sekali, rasanya tidak ingin meninggalkan desa porot. Meninggalkan mbah, ibu, 
bapak, unna. sudah seperti keluarga sendiri rasanya. Saat malam terakhir, unna 
sudah meminta minta kami untuk tidak pulang, untuk tinggal bersama dia saja 
disana, sambil memeluk kita. Sampai pagi hari kami berpamitan, unna masih tidak 
mengijinkan kami untuk pulang. Ia sangat sedih, merasa sepi lagi. Unna, ibu, dan 
bapak mengantar kita sampai naik mobil angkot yang akan kita naiki menuju rumah 
bintangan. 
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Evelyn Felicia/XIS3/8 (Keluarga Arif Nugroho) 
 

 
Halo bapak, ibu , mbah , unna. 
Kangen banget kalian, 
Kangen banget, inget hari pertama kita ketemu. Kita ngobrol diruang tamu, unna 
anter kita keliling desa porot. Seneng banget punya adik kaya unna, unna baik 
banget sama kita. Ikut kita, anter kita kemanapun kita pergi. Kangen unna, kangen 
ibu, kangen bapak, kangen mbah 
Unna, ibu , mbah, bapak. 
Apa kabar kalian? 
Pengen banget main lagi kesana, 
Main lagi sama unna 
Kita jajan lagi, jalan jalan lagi 
Keliling lagi. 
Kangen masakan mbah juga,  
Kangen diingetin makan terus sama mbah. 
Kangen bapak, kangen ibuk, kangen kalian semua. 
Kalau ada waktu, pengen main kesana lagi, aku nabung dulu ya. 
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Gabriela Putri Sekar/XIS3/9 (Keluarga Arif Nugroho) 
 

Bekasi, 29 Januari 2020 
 
Kepada Adik kecilku, unna 
di Porot. 
 

               Apa kabar dek! Semoga kamu, Bapak, Ibu, dan Mbah sehat selalu ya 

disana! Kakak disini juga sehat kok! Kakak jadi kangen banget suasana di Porot beda 
jauh dengan suasana di Bekasi. Kakak juga kangen sama Unna dan keluarga, kakak 
harap lebaran tahun ini kakak bertiga akan kembali kesana untuk bertemu 
denganmu. 
               Kakak jadi ingat kenangan-kenangan kita sewaktu kakak berada di Desa 
Porot. Mulai dari bermain lempar sendal bersama kamu, Anna, dan anak-anak 
lainnya, mengelilingi Desa Porot menggunakan sepeda, makan malam bersama 
bertukar canda dan tawa sambil menonton televisi, menaiki tank air diatas dan tidak 
bisa turun, dan pergi ke Ladang bersama bapak untuk menanam Pohon. Ingin sekali 
rasanya mengulang waktu kembali untuk mengulang semua kegiatan itu kembali. 
               Kamu gimana sekolahnya? Tetap pintar dan selalu dapat nilai bagus kan? 
Unna keren banget bisa dapat ranking 1! Semoga Ujian Nasional nanti kamu dapet 
Nem yang bagus ya! Kalau bagus kakak beliin hadiah! Hehe. 
               Udah dulu ya Unna, jangan lupa balas suratku ya! Ceritakan kembali semua 
suasana nyaman di Porot ok? Kakak tunggu ya! 
 
Kakakmu tersayang, 
Gabriela Putri Sekar 
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Gabriela Putri Sekar/XIS3/9 (Keluarga Arif Nugroho) 
 

Pantun 
 
Bunga mawar mekar berkembang 
Bunga indah namanya melati 
Daun melambai luas terbentang 
Indahnya Porot nyaman dihati 
 
Menyapu halaman pakai ijuk 
Terasa capek membersihkan kamar 
Sungai porot terasa sejuk 
airnya jernih belum tercemar 
 
Bunga melati baunya wangi 
Bunga teratai dibuat anyaman 
Muda dihormati tua disanjung 
Amal muda berkat kemudian 
 
Desa Porot aman damai 
Tidak saling membeda-bedakan 
Mengapa kita satu 
Karena kita Bhineka Tunggal Ika 
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Gabriela Valentina S./XIS3/10 (Keluarga Samudi) 
 

Hati Mukhlis 
 
 
 

Selamat pagi, katamu 
Dengan masakan dari atas tungku 
di depanmu 
yang siap dijamu 
 
  Susu hangat tersaji untuk kami 
  Tak lupa dengan senyuman di pipi 
  yang senantiasa memberi  

    kehangatan 
  untuk sang pagi 
 
Kita bercerita 
tentang kebiasaan kita, 
tentang apa yang terlintas di pikiran kita 
tanpa menghiraukan waktu yang tersita 
 
 Kau baik, Ibu 
 Kukira aku hanya benalu karena malasku 
 Di atas bangku itu aku tahu 
 bahwa ketulusan terpancar selalu dari  
 hatimu 
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Gabriela Valentina S./XIS3/10 (Keluarga Samudi) 
 

Selasa, 28 Januari 2020 
 
Untuk adikku, Felly. 
 

Selamat siang, Felly. Aku tahu 
sapaan ini terdengar konyol karena bisa 
saja kau membacanya menjelang tidur 
malammu atau saat menyesap susu 
hangatmu di depan tungku di pagi hari. 
Entahlah, Fel, aku hanya berharap kau 
membacanya sepulang sekolah bersama 
Mbok dan Bapak di sisimu sambil 
menyaksikan sinetron India dan 
menyantap makan siang bersama.  

“Apa kabar, Fel?” barangkali 
adalah kalimat yang selalu kuucapkan ketika menyapamu via Whatsapp, dan kali ini 
aku pun hendak bertanya hal yang sama. Semoga kau baik-baik saja, ya, di sana. Juga 
dengan Mbok dan Bapak. 
 Felly, aku ingat pada sore itu ketika kau mengirimku potret Mbok dan sapi 
yang sedang beliau beri makan. Saat itu juga kau mengatakan bahwa Mbok sering 
menangis ketika memasak di depan tungku karena mengenang saat Gisel, Senna, dan 
aku membantunya menyiapkan sarapan dan makan malam. Aku juga ingat 
bagaimana kau menyatakan rindumu pada kami, bagaimana kau mengajak masing-
masing kami melakukan panggilan video bersamamu. Aku minta maaf jika terkadang 
aku suka menundanya karena terlalu lelah akibat keseharian dan kesibukanku. 
 Felly, masih ingatkah kau akan segarnya es krim di tanjakan di depan 
sekolahmu siang itu? Masih ingatkah kau akan sinar matahari yang senantiasa 
menyengat kulit kita? Karena diriku sendiri masih. Aku masih ingat akan ekspresi yang 
kau pancarkan ketika kami memberikanmu es krim dan dua potong baju itu. Aku 
senang melihatmu senang. 
 Aku minta maaf, sungguh. Aku panik, merasa bersalah ketika tahu kau 
terpeleset di depan rumah saat hendak mencari kami seusai tanah dilanda hujan nan 
deras. Lugunya dirimu, besarnya hatimu, Fel, merelakan tubuhmu yang mungil itu 
pergi mencari tempat kami berteduh hanya untuk menjemput kami pulang. 
 Terima kasih, Felly. Terima kasih dari lubuk hati terdalam atas setiap 
pengalamanku bersamamu, atas setiap hal yang ditakdirkan terjadi bersamamu. 
Sampaikan juga terima kasihku pada Mbok dan Bapak yang setia memaklumi 
keleletanku dan seluruh bagian diriku. Terima kasih. 
 

Kakakmu, 
Valen  
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Georgio Yoghi/XIS3/11 (Keluarga Sutopo) 
 

Menatap Indahnya Suasana Pagi 
 

Dusun porot, 
Desa kecil yang sangat indah 

Memberikan ketenangan di setiap pagi 
Merdunya suara kicauan burung di pagi hari 

Indahnya gumpalan awan di setiap pagi 
Mengajak aku untuk selalu bersyukur 

Hidup bagiku hanyalah sementara 
Tetapi keindahan..... 

Selalu diberikan-NYA setiap saat 
Terima kasih Dusun Porot 
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Georgio Yoghi/XIS3/11 (Keluarga Sutopo) 
 
 

Dari          : Georgio Yoghi 
Untuk      : Keluarga Pak Sutopo 
 
HAI PAK, BU, MAS ADRIAN 
 
Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, baru aja seminggu aku dan teman-
temanku pergi meninggalkan Dusun Porot, Disana aku banyak belajar tentang sopan 
santun, tata Krama, budaya yang ada disana, dll. 5 hari aku tinggal dirumah bapak, 
aku sangat senang karena aku merasa kehangatan dan kebaikan yang bapak dan 
keluarga berikan kepada kami. Memang ada perilaku yang mungkin kurang 
berkenan di hati bapak dan keluarga. Kami hanya anak kecil yang ingin belajar 
bagaimana kehidupan yang ada di Dusun Porot, terlalu banyak sikap kekanak-
kanakan kami yang muncul disana. Walaupun secara umur tentu saja kita sudah 
beranjak dewasa pak. Kami sangat rindu suasana disana yang dingin, sejuk, tenang, 
tentram dan tidak mementingkan perbedaan. Aku ingin kembali ke sana suatu saat 
pak tunggu ya pak kedatangan kami kembali, semoga bapak dan keluarga sehat ya 
pak kami rindu. MATUR SUWUN ya pak wes terima aku Karo konco-koncoku di 
Dusun Porot. 
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Hagan Mario/XIS3/12 (Keluarga Supriyanto) 

 

Pergi Mendekati Awan 

Suatu kisah yang berawal dari sebuah kewajiban yang berujung menjadi kenangan 
yang indah. 
Kisah ini berawal dari tanggal 14 Januari 2020, saat itu semua murid kelas 11 SMA 
Marsudirini harus melaksanakan KKSM.KKSM merupakan kegiatan live in yang wajib 
diikuti oleh semua murid kelas 11 SMA Marsudirini termasuk saya. 
Di kegiatan KKSM ini saya harus menginap di daerah perbukitan, dan saya harus 
menginap selama 5 malam di rumah orang yang asing.Awalnya saya merasa berat, 
tetapi saya salah karena KKSM tidak seburuk yang saya kira.Saat pertama tiba di 
Dusun Porot saya dengan 2 teman saya dijemput oleh Bapak Supriyanto.Saya 
mengira Bapak Supriyanto sudah tidak bekerja namun keesokan harinya kami ber 3 
ikut ke ladang bersamanya, di ladang Bapak Supriyanto terlihat sangat gagah 
bahkan di umurnya yg sudah genap 70 tahun, kami ber 3 membantu Bapak 
Supriyanto untuk mencari kayu bakar dan rumput untuk makanan kambing, ia 
terlihat gagah membawa 1 bakul yang terisi penuh oleh rumput dan tentu saja 
bakul tersebut sangat berat, sedangkan saya, Ifandy, dan Nardo membantu 
membawakan kayu bakar.Diperjalanan pulang kami ber 3 yang hanya membawa 
kayu bakar merasa kelelahan sedangakan bapak tidak sama sekali dan bahkan ia 
menunggu kami beristirahat sejenak.Sesampainya saya dirumah saya selalu disuruh 
memakan makanan yang ada setiap saat, suasana dirumah begitu hangat meskipun 
cuaca dingin.Keluarga Bapak Supriyanto sudah menganggap kami anaknya sendiri, 
kamu diterima dengan hangat meskipun kami orang lain yang baru dikenal, saya 
merasakan kekeluargaan yang lebih dibandingkan keluarga saya di Bekasi. 
Singkat cerita kami telah melewati 2 hari 3 malam di sana.Kami membantu anak 
dari Bapak Supriyanto yaitu Bapak Slamet berjualan buah dan kami juga mengikuti 
kegiatan yang diadakan oleh sekolah kami.Kami merasa prihatin melihat rumah 
bapak tidak memiliki jam, oleh karena itu kami memutuskan untuk membelikan jam 
yang baru untuk bapak.Selama disana waktu terasa amat singkat dan tiba juga saat 
kami untuk kembali ke Bekasi, saya merasa sedih meninggalkan keluarga Bapak 
Supriyanto dan begitu juga perasaan bapak.Bapak terlihat sangat berat hati melihat 
kami akan kembali ke bekasi, namun itu harus terjadi.Saya berharap saya bisa 
bertemu dengan Bapak Supriyanto di lain kesempatan. 
Selama saya berada di Dusun Porot saya mendapatkan pelajaran yang sangat 
berharga yaitu uang itu sangat sulit untuk didapatkan dan butuh kerja keras setiap 
harinya, sepulangnya saya dari sana, saya menjadi lebih menghargai uang dan 
mengurangi untuk membeli barang barang yang tidak begitu diperlukan. 
Saya merasa kagum melihat orang-orang di Dusun Porot karena mereka memiliki 
sifat toleransi yang begitu tingginya dan bahkan di satu desa yang begitu kecil 



37 

 

mereka memiliki 5 tempat ibadah yang berbeda beda yaitu masjid, gereja, vihara, 
gereja katolik, dan pura. 
Saya merasa menjadi orang yang beruntung telah mengunjungi Dusun Porot. 
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Hagan Mario/XIS3/12 (Keluarga Supriyanto) 
 
Bekasi, 29 Januari 2019 
Kepada, yang saya rindukan 
Bapak Supriyanti di Dusun Porot 
 
Halo pak, bagaimana keadaan bapak disana? Saya berharap bapak dan keluarga 
disana baik-baik saja dan dalam keadaan sehat bugar.Semoga bapak disana selalu 
mengalami kebahagiaan dan berada di dalam perlindungan Allah SWT.Aminn 
Saya dan keluarga di Bekasi dalam keadaan sehat jika bapak ingin tahu keadaan 
kami.Sudah seminggu sejak saya pulang dari Dusun Porot, saya merasa rindu 
dengan kehadiran bapak dan keluarga, juga rindu dengan masakan ibu yang 
nikmat.Saya berharap bapak juga merasakan hal yang sama dengan saya dan juga 
tidak pernah melupakan saya. 
Keadaan cuaca di Bekasi terasa sangat panas, tidak seperti keadaan cuaca di Dusun 
Porot yang amat sejuk.Sejujurnya saya ingin tinggal lebih lama lagi disana, tetapi 
sekolah hanya memberikan waktu selama 6 hari 5 malam.Saya ingin sekali untuk 
pergi kesana lagi, trtapi dikarenakan tugas sekolah dan urusan yang lain saya 
belum bisa untuk saat ini.Mungkin saat liburan panjang tiba jika ada kesempatan 
saya ingin sekali mengunjungi bapak disana dan saya harap bapak menerima saya. 
Sekian kabar dari saya sampaikan salam saya kepada ibu, anak bapak, dan cucu 
bapak dan yang lain.Semoga bapak disana sehat selalu dan sukses selalu.Sekian 

pak ☺ 

 
 
-Hagan- 
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Ifandy Fernando/XIS3/13 
 

Pak Supriyanto September 04, 2020 
 
Salam rindu dari saya, apa kabar pak disana ? Apakah bapak sehat ? Saya baik baik 
saja disini. Bagaimana pak keadaan disana pak ? Keadaan disini baik baik saja 
meskipun saya tidak bisa melihat pemandangan yang indah seperti disana. Apakah 
ada perubahan selama saya pergi ? Yang pasti ifandy sangat kangen dengan 
keaadan yang ada di Porot. 
Gak kerasa udah 2 minggu aja ifandy pulang dari porot. Dan ternyata banyak 
perubahan setelah ifandy pulang dari Porot, banyak juga hal yang ifandy pelajari 
setelah pulang dari Porot. Ifandy sangat rindu dengan apa yang ada di Porot, 
rasanya ingin lagi ke sana. Karena keadaan di Porot sangat beda dengan di sini. 
Ifandy rindu dengan bapak, pemandangan yang indah, udara yang sejuk, dan 
aktifitas yang ifandy lakukan bersama bapak. Seandainya Porot dekat dengan Bekasi 
maka Ifandy akan sering untuk berkunjung ke sana terutama untuk menemui bapak 
dan beraktifitas bersama. Salah satu aktifitas yang Ifandy suka adalah menaman 
pohon ke ladang. Itu adalah salah satu momen yang seru bagi saya di dalam hidup 
Ifandy. Ifandy sejak dari Porot jadi mendapatkan banyak hal hal yang Ifandy 
terapkan dalam hidup. Ifandy jadi lebih menghemat uang, Ifandy lebih pantang 
menyerah dan belajar untuk menahan kelelahan, dan yang paling Ifandy suka 
adalah Ifandy jadi bisa merasakan kebersamaan yang sangat hangat. Salah satunya 
saat didapur kita berbicara santai bersama dan berbagi cerita. Rasanya ingin Ifandy 
ke sana untuk melihat keadaan desa dan berkunjung ke bapak. Meskipun makanan 
di desa tidak sebanyak di kota tetapi rasanya tetap enak. Banyak makanan yang 
belum Ifandy jelajahi dan juga banyak tempat yang belum Ifandy kunjungi di sana. 
Oh iya pak, bagaimana kabar ibu ? jaga kesehatan ya pak dan ibu juga. Bagaimana 
keluarga Pak Slamet ? semoga sukses terus disana dan juga bilang ke adek Ulin 
untuk inget pesan pesan saya, Ulin harus tetap sekolah dan tetap rajin dalam 
berkarya dan juga jangan sampai dia terkena pergaulan yang merusak.  
Sebenarnya masih ada 1001 kalimat yang Ifandy ingin sampaikan kepada bapak, 
intinya Ifandy rindu dengan keluarga Ifandy di Porot dan juga suasana Porot. Ifandy 
pengen ke sana lagi karena Ifandy kangen meskipun Ifandy harus menempuh 1001 
langkah untuk ke sana. Jaga kesehatan ya bapak, ibu, dan juga keluarga Pak Slamat. 
Salam rindu dari Ifandy. 
 
Ifandy Fernando 
 
 
 
 
 



40 

 

Ifandy Fernando/XIS3/13 
 
Puisi 
 
Dikota hatiku terantuk 
Berjalanpun banyak yang mabuk 
Mengingat desa hatiku dicambuk 
Lupa rumah yang kuingat gubuk 
 
Gubuk tua buatku nyaman 
Dengan semua kehangatan 
Mengingat semua kenangan 
Indah semua pandangan 
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Ignatius Nardo/XIS3/14 (keluarga supriyanto) 
 

Suatu Hari di Suatu Dusun 

 
Pada suatu fajar 3 anak yang bernama Nardo, Hagan, Ifandy. Pada hari kamis ,16 
januari 2020 mereka sedang melakukan live in di sebuah dusun yang bernama 
dusun porot, terbangun oleh suara ayam berkokok ,  ketika sang surya keluar dari 
peraduanya mereka terbangun dan seorang bapak memanggil mereka untuk 
membantu dia bekerja, tanpa fikir mereka langsung menjawab panggilan tersebut 
dan membantu bapak tersebut, mereka keluar rumah dan angin membelai halus 
rambut mereka, mereka pandang langit yang biru dan cerah, mereka terpukau atas 
pemandangan yang dilihat oleh mereka, bapak tersebut memanggil mereka dan 
mereka jalan mendaki jalan yang curam, mereka bertanya kepada bapak tersebut  
“ bapak sudah biasa ya mendaki jalan ini”  
kata bapak tersebut 
 “iya, sudah puluhan tahun saya mendaki jalan ini dan saya pun sudah terbiasa”  
Mereka pun berjalan menuju ke lading yang dituju, nafas mereka terengah – engah 
karena perjalanan yang berliku – liku. Akhirya mereka sampai ke ladang. Dan bapak 
tersebut mengambil tanaman untuk kambing – kambing yang ada dirumah nya dan 
juga memotong kayu untuk masak. Anak-anak tersebut pun bertanya kepada 
bapaknya 
“pak, apakah bapak setiap hari membawa kayu yang berat ini dan membawa 
tanaman juga?. 
Bapak itu menjawab…. 
“iya nak saya melakukan ini untuk kebutuhan sehari hari saya dan keluarga saya” 
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Tanpa mengulur waktu anak-anak tersebut mulai mengangkat kayu yang panjang 
dan berat itu, mereka pun merasakan kerja keras dan kegigihan bapak tersebut, 
tanpa mengeluh mereka membawa kayu tersebut menuju rumah mereka. Setelah 
mereka melakukan hal tersebut mereka ke rumah mereka, mereka langsung 
melakukan kerja bakti di depan rumah mereka. Raja siang pun muncul menyinari 
sinar nya kepada anak – anak tersebut, mereka merasa gerah dan panas mulai 
menyelimuti tubuh mereka, Nardo pun bertanya 
“apa yang akan kita lakukan setelah ini?” dan jawab Hagan …….. 
“kita istirahat saja di rumah setelah ini, menurut kalian bagaimana” 
Nardo dan Ifandy pun setuju dengan hagan, mereka pun beristirahat di rumah 
mereka. Sambil menikmati teh hangat. Setelah mereka beristirahat mereka makan 
siang. Setelah mereka makan siang mereka melakukan kerja bakti bersama dengan 
teman-teman di zona kuning. Dikarenakan Nardo,Ifandy dan hagan termasuk dalam 
zona kuning, sambil mereka melihat raja siang bersinar terang mereka melakukan 
kerja bakti mereka yaitu membersihkan jalan di dusun porot dari gereja hingga 
sekolah SD. Tanpa letih mereka membersihkan jalannya. Lama  kelamaan awan pun 
mulai menggelap, air pun turun dari awan dan hujan nya deras. Raja siang pun 
mulai tenggelam, senja pun tiba dan kerja bakti kami pun berakhir.setelah itu 
Nardo,Hagan,Ifandy makan sore, mereka beristirahat sejenak. Ada 1 acara lagi yang 
harus didatangi mereka yaitu pentas seni, beberapa jam berlalu di pentas seni mata 
mereka mulai terpejam, pikiran mereka mulai kosong kebosanan mulai merasuki 
mereka, ketika akhirnya mereka diperbolehkan mereka langsung ke rumah.saat 
mereka tiba di rumah Hagan, Nardo, Ifandy langsung menuju ke kamar tidur. Secara 
fisik dan mental mereka merasa lelah yang ingin mereka lakukan adalah berbaring 
dan memejamkan mata mereka dan menuju ke dunia mimpi. 
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James Septian/XIS3/15 
 

Hanya Kenangan 

Saat pertama kali menapak kaki di Desa Porot ini 
Senyum hangant tatapan bersahabat warga Porot menyamnbut kami 

Masih saya ingan canda tawa kami itu 
Disaat kami makan bersama 

Dengan lauk seadanya 
 

Kami bertemu tanpa saling mengenal, dan saling menyayangi 
Namun saat kami saling kenal, dan saling menyayangi 

Kenapa harus berpisah 
Dengan bapak ibu angkat kami 

Karena saya harap kami bertemu lagi nani 
 

Masih Ingat kecerobohanku kala itu 
Maaf pak Jasemo, karena ku pergi tak kenal waktu 

Bapak ibu serta temanku mencariku 
Orangtua angkatku selalu memperhatikanku 

 
Bapak angkatku bagi sangat unik 

Karena malam itu kami bisa berguyon bersama, seakan sudah sangat dekat 
Ia juga takut menyusahkan kami, saat mencuci piring 
“Tak usah, biar bapak saja” ucapnya dengan lantang 

“Pak, hatiku tak keberatan hanya mencuci piring” Ucapku dalam hati 
 

Sayangnya, setelah kesan itu 
Kami harus berpisah bagaimanapun pula 

Selamat tinggal orangtua angkat ku, serta teman-teman ku 
Tangis haru perpisahan sore itu, tak terasa dimakan waktu 

Masih diingat kisah kami, masih diharap pertemuan kami kembali 
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James Septian/XIS3/15 

 
Surat 
 
Bekasi, 29 Januari 2020 
Bapak angkatku, 
Pak Jasemo 
Di Dusun Porot 
    Bagaimana kabar bapak disana? Apakah baik-baik saja? 
Masih ingatkah dengan kami bertiga. Saya James, yang kala itu selalu lupa izin pergi 
ke bapak. Saya masih mengingat bagaimana membantu bapak diladang, membuat 
gula Aren, menanam pohon Sango. Kami masih ingin bertemu dengan bapak ibu 
disana dalam waktun panjang. Maaf jika kami merepotkan kalian disana, padahal 
niat kami selalu ingin membantu bapak ibu disana. Saya selalu berharap bapak dan 
ibu baik baik saja, sehat selalu. Jangan pula mengkhawatirkan kami disini, kami 
selalu baik-baik saja. Semoga suatu saat, kami dapat bertemu lagi, untuk 
menghilangkan rindu dihati. Mungkin sekian, semoga bapak ibu sehat disana, agar 
kami bisa bertemu kembali. Terimakasih. 
Anak angkatmu, 
James  
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Jonathan Willem Golijot / XI S3 / 16 (Keluarga Jasemo) 
 

Terbelenggu dalam Kenangan Sebuah 

Dusun 

 

Pada suatu pagi itu mataku dibukakan oleh terangnya sinar surya yang menyapa 
wajahku, lalu disadarkanlah diriku bahwa akan adanya sebuah perjalanan yang harus 
ditempuh. Di pagi itu nadiku berdetak dengan cepat seakan air yang sedang mendidih 
dan tubuhku membeku dipeluk kegelisahan yang muncul di dalam benakku. Aku 
ketakutan memikirkan perjalanan ini, walau persiapan sudah kulakukan, namun 
kekhawatiran tetap terus datang. Mencoba menghilangkannya, aku pergi membasuh 
tubuhku dengan air yang dinginnya menambah kegelisahan itu. Lalu kukeringkan 
tubuhku dengan handuk yang sedang menertawakan kegelisahanku. Kukenakan 
pakaianku lalu kupamit keluargaku yang tidak akan kupandang selama tujuh hari ke 
depan, dengan air mata yang berjatuhan aku angkat ketiga tasku dan berjalan menuju 
kendaraan yang sudah mengantarku ke tempat pertemuan. Selama perjalanan kakiku 
tak kunjung berhenti bergerak, tempat semakin dekat dan kegelisahanku pun 
memuncak. Kucoba menahan, mengingat itu belum seperempat perjalanan. 
Kuturunkan kakiku dan kulangkahkan ke arah tempat pertemuan itu, di sana masih 
sepi, tidak ada siapa-siapa selain angin dan dedaunan. Kutunggu hingga teman-teman 
berdatangan, setelah dikumpulkan, kami didoakan dan ditempatkan ke dalam kotak-
kotak besar beroda. Aku coba temukan teman-teman yang akan tinggal bersamaku 
di dusun nanti, ditemukanlah mereka dua orang, James dan Oliver, orang-orang yang 
sudah kukenal dan mengenalku. Perjalanan dimulai, kubagikan kisah kegelisahanku, 
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lalu ditertawakanlah diriku dan mereka berkata “Buat apa gelisah? Ini cuma 
perjalanan yang singkat.” Kubalas dengan menolehkan kepalaku, kuanggap mereka 
tak mengerti perasaanku. Selama perjalanan, hanya satu yang kupikirkan, “Apakah 
mereka akan menerimaku?”. Kupejamkan mataku, tak terasa perjalanan telah 
dihentikan, ternyata telah sampai kami di sebuah rumah makan bernama Bintangan. 
Dilanjutkan lagi perjalanan dengan kotak beroda, bedanya kali ini lebih kecil 
ukurannya, diantarkan kami ke sebuah tempat peziarahan. Di sana aku berdoa 
berharap Tuhan akan menjaga perjalananku ini, setelah itu dibawakan kami ke 
sebuah penginapan. Tempat ini bukan penginapan sembarangan, ia merupakan 
rumah Tuhan yang dilengkapi bilik-bilik untuk menampung orang-orang. Bulan telah 
berkumandang, kegelisahan kembali menyapaku, kucoba pejamkan mataku agar ia 
pergi dari benakku.  
 Pagi telah tiba, kubuka pejaman mataku dan kegelisahan masih menyelimuti 
tubuhku. Di sini baru dimulai perjalanan yang asli, sebelumnya dihampiri oleh kami 
tempat bukti negara ini berbudaya, Sembilan candi yang memiliki kisahnya masing-
masing kutelusuri, lalu dilanjutkan perjalanan menuju gedung yang penuh ilmu dan 
pengetahuan, SMK Theresiana. Di sana banyak ilmu aku temukan, maka kusimpan 
dalam celengan yang kusebut ingatan. Selama persinggahan-persinggahan itu, 
sempat aku lupakan kegelisahan yang lama menghantuiku. Namun ia kembali untuk 
merenggut ketenanganku dalam perjalan menuju tempat yang sudah kubayangkan 
sejak purnama-purnama sebelumnya. Kulihat ke luar jendela kendaraanku dan 
kulihat hanya tanah yang bertanjakan curam namun dilapisi keindahan alam ciptaan 
Tuhan. Kulangkahan kakiku dari kendaraanku sembari memikul kegelisahan yang 
sudah lama menunggu momen ini. Kupandang-pandang sekitarku yang ditutupi 
keramaian orang-orang yang senasib denganku, ditemani kabut awan abu-abu, 
kumajukan langkahku ke arah tujuanku. Senyuman madu warga tempat itu 
menyapaku, dan hatiku mulai merasakan kehangatan. Kegelisahanku mencoba 
menganggu, namun entah kenapa aku tak teracuhkan olehnya, seluruh prasangka 
yang selama ini hadir di dalamku hilang dalam sekejap. Rintikan air mulai berjatuhan 
di rambutku, langsung kucari kawan serumahku dan berteduh dengan mereka. Tiba-
tiba datang sebuah pria tua dengan payung kecilnya, ia melihat kartu yang kami 
kenakan terpaparkan namanya, tanpa segelintir kata ia segera menyerahkan 
payungnya dan mengantar kami ke kediamannya. Menembus hujan yang perlahan 
semakin deras, ia berhenti di sebuah rumah yang berdempetan dengan Musholla, 
lalu ia berkata “silahkan masuk, ini rumah bapak.” Kami memasuki rumah hijau tak 
berubin itu dengan penuh sukacita, lalu disambutlah kami oleh seorang ibu bertubuh 
besar yang segera menawarkan kami secangkir teh untuk menghangatkan kami dari 
dinginnya air Tuhan. Aku bersama kedua temanku pun mendudukan diri kami di kursi 
rumah itu sembari menyeruput teh panas yang mempicut lidah kami. Bapak dan ibu 
itu membuka bibir mereka dan menyuarakan kalimat perkenalan kepada kami, Pak 
Jasemo dan Ibu Satimah, dua nama yang akan selalu kuingat seumur hidupku. Seiring 
berjalannya waktu, suasana semakin cair dan kenyamanan yang biasa kudapatkan di 
rumah kini kembali kurasakan di rumah hijau bercahaya redup itu. Malam kembali 
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tiba membawa sunyinya dan mataku mulai meredupkan pandangannya, sadar akan 
hal itu, Pak Jasemo segera mengantarkan kami ke bilik peristirahatan kami. Sebuah 
ruang kecil tak berwarna dengan kasur yang cukup untuk dua orang itu kami jadikan 
tempat istirahat kami untuk enam hari ke depan.  
 Pagi kembali tiba dan cahaya matahari bersamanya, suara ayam berkokok 
dan kambing yang belum pernah kudengar sedekat itu membisik telingaku dan 
memaksaku sadar dari mimpi malamku sehingga terbuka kedua bola mataku. Tak 
terasa hari demi hari telah berlalu, yang kuingat hanya tawa dan gembira selama 
tinggal di tempat itu. Mulai dari penjelajahan menelusuri ladang-ladang di sana, Aren, 
Singon, Jengkol, Kopi, Rumput semua sudah kujumpai. Hal-hal baru yang kutemui, 
salah satunya adalah pelajaran kehidupan, ternyata kesederhanaan dapat menjadi 
sumber kebahagiaan. Warga di sana adalah buktinya, hidup mereka yang sangat 
sederhana tidak membuahkan keresahan ataupun kesedihan bagi mereka, hanya 
ceria dan semangat yang ada pada mereka. Semangat itu telah menular kepadaku 
sehingga keinginanku meninggalkan tempat itu pun kandas. Udara sejuk diselingi 
paparan senyuman ramah serta indah warga yang selalu menemani hari-hariku 
mebuatku terlena dalam kenyamanan. Tarian-tarian surgawi tempat itu membuatku 
tersesat dalam keindahannya yang niscaya, iringan musik dan gerakan yang seirama 
selalu membuatku gembira dan memperkokoh rasa cintaku terhadap kebudayaanku. 
Perbedaan dalam masyarakat yang biasanya menjadi senjata politik di kota tidak 
kutemukan di tempat kecil itu, hanyalah kedamaian dalam keberagaman yang indah 
yang dapat kutemukan. Hidangan sederhana yang tiap harinya dilengkapi percakapan 
manis berbuah tawa selalu membawa hatiku ke tempat yang bahagia, namun di 
waktu yang sama sedih, mengetahui makanan yang dihidangakan itu “diada-adakan” 
untuk kami dan sendiri tidak pernah menikmatinya sendiri. Air dingin yang 
membasuh dan membersihkanku dari noda tubuhku selalu menyambut serta 
menyemangati hariku di tempat itu. Memanen getah Aren dan menanam serta 
mengangkut kayu Singon dari ladang mengajarkanku kerja keras dan pantang 
menyerah. Memasak Aren dan menunggu proses pematanganya mengajarkanku 
bahwa kesabaran adalah kunci keberhasilan. Menerima sambutan bapak dan ibu 
yang selalu menunggu kedatangan kami di malam hari selalu menghangatkan 
perasaanku. Di sana juga ketemukan orang-orang yang awalnya hanya asing bagiku, 
kini kusebut kawanku. Melihat bapak yang selalu membanting tulang dan menguras 
jiwa raganya demi anak dan istri mengharukan hati kecil saya dan mengajarkan saya 
bahwa memang tidak ada hal yang lebih berharga dari keluarga. Tinggal di rumah dan 
lingkungan sederhana itu mengajarkanku untuk selalu bersyukur atas kehiidupan 
yang kumiliki ini, bukan hanya untuk menyia-nyiakannya begitu saja. Karena keadaan 
yang kita anggap terburuk bagi kita bisa saja terasa terbaik bagi orang lain. Bukan 
hanya itu saja, sejujurnya masih banyak hal-hal lagi yang selalu membuatku ingin 
mengulang waktu di tempat itu. 
 Pagi itu terasa amat berbeda dari pagi sebelumnya, matahari tidak lagi 
bersinar terang seperti biasa karena hatiku telah ditutupi awan kesedihan. Air mandi 
tidak lagi sedingin biasanya karena hatiku lebih dingin, semangat untuk memulai hari 
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yang biasa hadir kali ini tidak datang mengetahui perpisahan akan tiba. Ayam dan 
kambing peliharaan bapak bersuara untuk terakhir kalinya kepada kami seakan 
mengucapkan selamat tinggal. Untuk terakhir kalinya aku memandang rumah mungil 
berwarna hijau itu bersama bapak ibu dan kedua temanku. Di depannya sebuah 
potret kami ambil untuk mengenang masa-masa indah itu, haru tak dapat kusimpan 
lagi, maka kukeluarkan segala kesedihanku dengan memeluk kedua orang tuaku itu 
seerat mungkin hingga air mataku itu membanjiri pundak mereka. Perpisahan tidak 
pernah terasa seberat itu bagiku, mereka sudah kuanggap keluargaku walau hanya 
beberapa hari mereka bersamaku, namun pengalaman serta pelajaran yang kudapat 
bernilai lebih dari hitungan hariku bersama mereka. Di saat itulah kali terakhirnya aku 
memandang wajah kedua orang tuaku, aku segera memohon maaf atas segala 
kesalahanku. Lalu kulangkahkan kakiku ke dalam kendaraan yang akan membawaku 
pulang, akhirnya pilu dalam hatiku menemani perjalanan pulang itu. 
 Seminggu telah berlalu namun hatiku masih terbelunggu dalam kenangan 
dusun kecil itu. Sulit melepaskan kenangan tempat itu, terkadang tanah bebatuan 
dan menanjaknya masih terbayang dalam benakku. Andaikan aku dapat 
mengendalikan waktu, aku akan bawa diriku kembali ke tempat itu. Kini malamku 
hanya diisi mimpi-mimpi akan tempat itu, dan aku selalu tersasar di dalamnya, aku 
hanya berharap bahwa suatu hari aku dapat kembali ke bertemu bapak dan ibu di 
rumah kecil itu, di tempat kecil itu, di dusun kecil itu, dusun Porot. 
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Josephine Rante/XI IPS 3/17 
 

Desaku Toleransiku 
 
     toleransi haruslah ada di dalam hidup kita jika tidak ada toleransi maka semuanya 
akan kacau, Begitu juga dengan aku di desa kecilku. setiap orang yang datang ke desa 
kecilku pasti akan merasakan toleransi antara umat beragama dan kebudayaan-
kebudayaan yang ada di sana.  
     Desa kecilku lebih tepatnya disebut dengan dusun porot, Desa Getas, Kabupaten 
Temanggung, Jawa Tengah. setiap kenangan, memori dan pengalaman yang kami 
dapatkan di sana tidak akan pernah kami lupakan sampai kami tumbuh dewasa, baik 
pengalaman dan kenangan buruk ataupun senang semua membuat kami menjadi 
tahu arti kehidupan. percaya tidak percaya, inilah kisah kami kisah dimana perjalanan 
kami selama di sana dan berusaha belajar tentang kehidupan dan pentingnya hidup. 
     hari pertama kami tiba di Dusun porot penduduk disana  menyambut kami dengan 
senyum dan rasa penasaran akan siapa yang ikut tinggal bersama mereka dan siapa 
yang menjadi anak mereka untuk beberapa hari. Sesampai di sana juga kami 
melaksanakan pembukaan serah terima agar kami bisa langsung tinggal bersama 
keluarga kami di Dusun porot, serah terima pun berlangsung dan tiba-tiba hujan 
turun! orang tua kami di sana langsung bergegas kembali ke rumah untuk mengambil 
payung agar kami tidak kehujanan. 
     di sana saya tersentak merasakan dimana kasih sayang di sana begitu kuat, 
meskipun kami tidak lahir dari rahim mereka, mereka tetap menyayangi kami 
layaknya seperti anak mereka sendiri. pembukaan dan serah terima barang langsung 
kami pun mencari orang tua kami Dan bertemu dengan mereka kami mengambil 
koper serta tas lalu orang tua Kami membawa kami ke rumahnya. 
     Selesai mengambil tas dan koper kami langsung dibawa ke rumah mereka jalan ke 
rumah mereka begitu curam banyak turunan serta tanjakan jalan yang licin menjadi 
penghambat kami untuk menuju ke rumah mereka tapi mereka dengan rendah hati 
nya rela membawakan koper dan tas kami yang begitu berat, sekali lagi saya 
merasakan kasih sayang yang begitu besar dari hati mereka. sampai di rumah mereka 
saya pun merasakan bahwa rumah itu tidak layak untuk ditinggali karena rumahnya 
begitu Kumu, kusam dan kotor. 
     Hati kecilku berkata, “Apakah aku akan betah tinggal di sini? dengan kondisi rumah 
yang seperti ini! begitu Kotor dan berdebu serta banyak genteng yang bocor dan 
berlubang, dengan lantai yang ditutupi tanah tebal serta hewan ternak yang begitu 
dekat dengan posisi kamar.”, Aku hanya bisa terdiam dan melihat sekeliling rumah. 
tapi disana juga kami disambut dengan keluarga mereka yang lainnya di sana ada 
Mbah, Mbok, Pak Wahono, Pak Tono, kak Nur,  Aji dan Pak Darman. 
     mereka di sana langsung menyuruh istirahat dan membuatkan kami segelas teh 
hangat dan menyuruh kami untuk mandi,  saya pun minum teh dan beristirahat 
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sejenak. Kami ke kamar dan saling bercerita tentang apa yang kami rasa kan sesampai 
kami di rumah.  
     Josephine: “ gimana nih kira-kira kalian betah nggak tinggal di sini? aku sih belum 
tahu., menurutku aku akan lumayan betah”. 
     Karmel: “ menurut aku, aku nggak akan betah dengan kondisi rumah seperti ini! “ 
     Lady:” Mungkin aku akan betah-betah aja di sini , ya Jangan dipikirkan Kapan kita 
pulang semakin dipikirkan nanti pulangnya makin lama.” 
     Josephine:” Iya juga sih! Ya udah deh jangan dipikirin nanti juga nggak bakal 
ngerasa kok waktunya, tiba-tiba udah pulang aja ke Bekasi.” 
     Karmel: “ eh nanti aku tidurnya diatas ya? soalnya aku nggak bisa tidur di bawah 
soalnya alergi sama binatang-binatang.” 
    Josephine: “ Ya udah deh aku sama lady di tidur di bawah saja kamu tidur aja di 
atas juga gak apa apa.” 
     Karmel: “ beneran nih nggak papa kalian tidur dibawah?” 
     Lady: “ Iya nggak apa apa kamu tidur aja di atas.” 
 
     setelah berbincang-bincang dan membereskan barang-barang kami pun tidur dan 
besok paginya kami Turun ke bawah untuk menemui Mbok, kami mandi dan makan 
di sana, karena pak Wahono  tinggal seorang diri dan bersama ibunya yang sudah tua 
dan pikun. meskipun selama di sana Kami selalu Turun ke bawah untuk mandi dan 
makan. Namun kami tetap senang melakukannya karena kami tahu di sana Kami juga 
merasakan kasih sayang layaknya seorang ibu mengasihi anaknya sendiri di sana kami 
membantu Mbok untuk memasak dan bersih-bersih rumah. 
     kami juga di sana mencoba mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh keluarga Pak 
Wahono serta Mbok, di sana Kami juga ke ladang dan mencuci baju disungai, saat di 
ladang kami pun merasakan bagaimana kerja kerasnya warga Dusun porot di sana 
mereka harus melewati jalan yang begitu jauh dan licin untuk mendapatkan sesuap 
nasi, Kami di sana juga memetik singkong, daun singkong dan cabai. kami juga 
merasakan Bagaimana masyarakat di sana benar-benar hidup dengan rendah hatinya 
dimana setiap hari mereka harus membawa kayu bakar serta rumput-rumput yang 
mereka gendong di punggungnya. 
     setiap tetesan keringat yang mereka keluarkan tanpa mengeluh membuat saya 
tersentuh, begitu keras mereka bekerja untuk menghidupi keluarga mereka 
sedangkan kami yang di kota hidup dengan semua kemewahan. Kami tidak perlu 
bekerja keras, kami tidak perlu menggendong kayu dan rumput untuk ternak kami 
hanya melaksanakan rutinitas sehari-hari yang kami dengan senang dan tidak 
memikirkan bagaimana orang luar sana seperti mereka hidup di dusun. 
     beberapa hari telah berlalu dan tidak terasa waktu begitu cepat untuk berlalu saat 
kamu merasakan dimana toleransi itu benar-benar terasa setiap agama berdoa untuk 
makan tanpa ada memandang derajat, Kasta, agama, budaya dan dari mana kita 
berasal atau dari mana Golongan kita. 
     semakin hari di sana Kami semakin merasakan betah dan betapa besarnya 
toleransi di antara masyarakat di dusun porot yang membuat kami ingin ada di dusun 
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porot untuk lebih lama, perbedaan menjadikan kami satu di sana, setiap individu 
menghargai individu lainnya, setiap kelompok-kelompok agama menghargai 
kelompok agama lainnya. 
     dan tibalah saatnya untuk kami berpisah dengan keluarga kami di sana, setiap 
tetesan air mata keluar, merasa sedih hati kami karena merasakan cinta kasih yang 
mereka berikan serta toleransi yang mereka berikan untuk kami, membuat kami 
merasa dihargai membuat, kami semakin ingin belajar untuk menghargai satu dengan 
yang lainnya.  
      perpisahan di sana membuat kami sedih namun pelajaran di sana membuat Kami 
belajar banyak tentang bagaimana menghargai perbedaan dan begitu juga dengan 
tema KKSM kami yang bertemakan KITA BHINNEKA. kami benar-benar merasakan arti 
kebhinekaan itu disana di mana yang tidak pernah kami rasakan di kota, kami dapat 
merasakannya di Dusun porot. “Desaku toleransiku” . 
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Leidikia Hartanto/XIS3/18 
 

Kenangan di Lapangan Surga 
 
     Suara burung bernyanyi menjadi alarmku setiap matahari terbit, membangunkan 
aku dari tidur pulasku. Sungguh hari ini bukanlah hari yang aku tunggu. Sebuah 
perasaan kekecewaan bernari - nari diatas kulitku, mengingatkanku untuk bergegas 
cepat dan bersiap - siap untuk tantangan yang harus aku tempuh pada seminggu ini. 
Badanku terasa berat untuk bangun dari kehangatan yang diberi dari kasurku. 
Namun, suara dari Ibuku dari luar pintu kamarku berhasil untuk membuatku 
bergerak. Aku sahut dengan, “Iya bu,” menandakan bahwa aku sudah terbangun 
dari tidur pulasku. 
 
     Aku mandi dengan air hangat, kehangatan yang aku rasa di sekujur tubuhku 
berhasil membuatku berlari ke dalam pikiranku lagi. Rasa rindu yang akan aku 
rasakan kepada keluargaku tidak bisa pergi dari pikiranku. Aku dahulu tertawa 
apabila Dilan dari film yang pernah aku tonton itu berkata, “Rindu itu berat.” 
Sekarang aku bisa mengerti perasaan Dilan di film itu. Setelah aku sadar sudah 
berapa lama aku di bawah air hangat ini, aku langsung bergegas untuk bersiap - 
siap.  
 
      20 menit bersiap - siap terasa cepat bagiku, mungkin aku tidak siap untuk 
meninggalkan rumahku. Namun, apa boleh buat? Waktu akan selalu berlalu dan 
tiba - tiba aku sudah berada di mobil dengan tas coklat yang aku genggam dengan 
kedua tanganku. Berpamitan dengan kedua orang tuaku masih terulang - ulang di 
otakku seperti radio yang rusak. Sekolah tersayangku sudah terlihat dari kaca 
mobilku, dengan berat hati aku menurunkan tas - tas yang sudahku isi untuk 
melengkapi kehidupanku disana. Aku berjalan menuju lapangan sekolah dengan 
teman - teman sebaya denganku sudah berbincang - bincang, entah apa yang 
mereka bicarakan. Apa mereka mempunyai perasaan seperti aku atau mungkin 
ketidaksabaran? Mungkin pertanyaan itu tidak ada jawabannya. 
 
     Kamu akan bisa melewati ini, lagipula seminggu akan terasa cepat kok! Aku 
berkata kepada diriku sendiri untuk positive thinking saja. Aku menatap terus hpku, 
menunggu pesan dari temanku. Tak lama kemudian, sebuah pesan terpampang di 
layar handphoneku.  
 
     Aku menutup handphoneku dan mencari sosok temanku ini. Ia datang dengan 
koper dan tas yang tidak terlalu besar, ia melihatku dan mulai berlangkah ke arahku. 
Setelah kita berbincang - bincang tentang aktivitas yang akan kita tempuh seminggu 
ini, aku meminta dia untuk menemaniku untuk membeli makanan kecil untuk di 
perjalanan nanti. Aku tidak akan menceritakan secara detail pagi itu, aku akan 
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langsung menceritakan intinya. Bel sekolah berbunyi membuat kita semua 
berkumpul, dibuka dengan doa dan pidato dari kepala sekolah. Sejujurnya, aku tidak 
terlalu mendengarkan apa yang dibicarakan. Tak lama kemudian, kita semua sudah 
duduk di dalam bis.  
 
     Sebenarnya, aku suka di dalam bis karena melihat perjalanan membuat aku 
tenang apalagi sambil mendengarkan lagu. Sayangnya, handphone kita akan disita 
tetapi ya sudahlah apa boleh buat. Iringan lagu bernari - nari di otakku membuatku 
bersenandung juga. Aku sudah pernah bilang bahwa waktu cepat berlalu tiba - tiba 
kita sampai di tempat berkumpul bersama. Disitu kita cuman makan - makan saja 
dan tanpa disadari kita sudah menuju tempat penginapan pertama kita. 
 
     Malam itu aku tidak dapat tidur dengan nyenyak, kenyamanan di rumah selalu di 
pikiranku. Hal yang aku bertanya - tanya adalah kabar orang tuaku dan adik - adikku. 
Malam itu akhirnya aku paksakan untuk tidur. 
 
     Esoknya diawali dengan suara teman - temanku yang membangunkanku untuk 
bergegas mandi karena untuk menghindari antrian. Saat sampai di kamar mandi, 
bukan lagi air hangat yang menyambutku melainkan sebaliknya. Pagi hari ini, aku 
tidak bisa memikirkan apa - apa karena airnya begitu dingin, yang hanya bisa aku 
lakukan hanyalah mandi dengan cepat. Tak lama setelah mandi, aku dan teman - 
temanku langsung bergegas untuk sarapan pagi. Pada hari kedua ini, aku dan teman 
- temanku hanya mengagumi keindahan dunia dan menyimpan kenangan melalui 
foto - foto. Pada akhir hari kedua ini, aku merasa takut. Aku adalah tipe orang yang 
tidak gampang beradaptasi di lingkungan baru. Rasa sejuk desa kecil mulai terasa di 
kulitku membuatku semakin takut, Ayo Leidi kamu pasti bisa! Ucapku kepada diriku 
sendiri. 
 
     Sedikit yang aku tahu, di desa kecil ini atau aku sering panggil lapangan surga 
akan membuat kenangan bagiku. Kau lihat, saat aku datang di tempat ini aku 
merasa takut karena tidak bisa beradaptasi dan pada ujung hari menjadi nyaman. 
Aku datang disambut dengan warga - warga disana dengan senyuman hangat. Rasa 
ketakutan masih berlari di otakku dan pada kita bertemu dengan orang tua kita, aku 
merasakan hal yang lain.  
 
      Kenalkan Ibuku disana, Mbo Ranti, Ia bukanlah orang yang kaya melainkan ia 
adalah orang yang biasa saja dan hanyalah seorang petani. Seorang Ibu yang tidak 
mampu memberikan barang duniawi melainkan mampu memberikan rasa cinta 
kasih yang mungkin semua orang tidak punya. Kehangatan yang ia beri tidak ada 
duanya. Rumahnya hanya berdiri dengan kayu yang sudah keropos dan lantai yang 
masih menggunakan tanah. Kasih sayang yang Mbo berikan kepada kami dalam 
seminggu itu membuatku sangat terharu, dimana awalnya aku takut akan tidak bisa 
beradaptasi sekarang aku merasakan sudah seperti rumah sendiri. Hari - hari di sana 



54 

 

memang lelah dimana kita harus mencari data untuk tugas sekolah tetapi rasa lelah 
itu akan pudar saat kita bertemu dengan Mbo’e yang selalu memberi kita semangat 
saat kita bertemu. 
 
“Kamu mau minum apa?” 
 
“Makan apa hari ini?” 
 
“Ayo makan yang banyak!” 
 
“Capek tidak hari ini?” 
 
     Perkataan - perkataan yang sederhana namun membuat hati sangat hangat, 
kepedulian adalah yang aku pelajari disana. Kita tak perlu harta yang banyak untuk 
menyenangkan hati. Aku disana melukis pengalaman - pengalaman baru yang akan 
selalu aku kenang. Seminggu yang aku kira akan berlangsung lama menjadi 
sebentar. Pada akhirnya perpisahan tiba. 
 
     Aku pikir hari terakhir akan menjadi hari yang aku tunggu - tunggu dimana aku 
akan pulang dan kembali bersama keluarga. Tidak, aku tidak bisa berpisah dengan 
Ibuku yang ada disana, sebuah koneksi yang kubuat dengannya terasa sulit untuk 
diputuskan. Hal yang tidak aku pikirkan terjadi pada saat itu, air mataku jatuh 
seperti air terjun di siang hari. Aku menangis sedih di dalam pelukan Ibuku yang 
sudah menemaniku, menghangatkanku, dan menyayangiku di desa kecil itu. 
Perpisahan memang susah dan sakit, hari itu dimana semua murid - murid 
menangis tidak ingin melepaskan genggaman dari semua orang tua mereka yang 
ada di desa itu. Lapangan Surga akan susah untuk dilupakan, dimana semua warga 
tidak mengenal perbedaan. Lapangan Surga akan selalu aku kenang dengan 
kehangatan yang mereka beri. Maka aku ingin berterima kasih dari lubuk hatiku 
untuk Lapangan Surga atau Desa Dusun Porot.  
 
     Salam dari aku, salah satu anak yang hanya mencari pengalaman, anak yang 
tidak tahu apa - apa dan anak yang mencari kasih sayang. Dari anak yang 
mempunyai kenangan yang berwarna hitam putih menjadi berlukis pelangi sebab 
waktuku yang sudah aku habiskan disana. Kenangan yang membuatku belajar 
bagaimana hidup kaya tanpa uang karena kaya akan kasih tidak akan tertandingi 
dengan kaya akan harta. Maka apabila cerita kecilku ini dibaca denganmu yang 
tidak mengenal aku siapa, semoga pengalamanku yang cukup indah ini 
membuatmu belajar akan kekayaan dalam cinta kasih. Sekian dari aku, terima 
kasih. 

 
 



55 

 

Margaret Carmel /XIS3/ 19 ( Keluarga Pak Wahono ) 
 

Keseharianku yang Telah Menjadi Sebuah 

Kenangan 
  

Di suatu pagi yang cerah, saya terbangun dari tidur berkat sela-sela genting 
yang terbuka dan menunjukkan betapa indahnya langit di Dusun Porot, Temanggung 
di pagi hari. Bukan lagi bunyi alarm ataupun panggilan dari orangtua yang 
membangunkan saya, melainkan suara sapi dan kambing lah yang akhirnya memuat 
saya terbangun. Saya pun dengan langkah yang lemas melangkah naik menuju 
tempat untuk mengumpulkan jurnal harian. Setelah itu, tidak lupa saya pergi ke 
ladang yang terbentang hijau dengan berbagai sayuran yang berguna bagi 
masyarakat disana. 
 Dengan langkah yang berat dan lelah, kami menuruni jalan dengan tanah 
yang licin dan terkadang terjal. Tidak jarang saya berhenti dan beristirahat, bahkan 
saya hampir menyerah. Tetapi, seketika melihat mbok dan bapak yang menahan rasa 
lelah dan sakitnya untuk mengambil bahan makanan mereka bahkan tanpa alas kaki 
sedikit pun. Hati kecil ku pun berkata, bagaimana bisa anak muda sepertiku sangat 
lemah bahkan kalah dengan orang yang jauh lebih tua padahal diumurku yang 
sekarang aku harusnya bertenaga seperti mereka. Seketika itu juga aku pun 
mengumpulkan tenaga dan kembali berjalan. 
  

Aku pun sangat takjub dan 
terkesima melihat betapa kerja kerasnya 
mereka untuk hidup. Bapak harus ke 
ladang selama berjam-jam bahkan 
terkadang dari pagi hingga malam hanya 
demi sesuap nasi. Terkadang, hati kecil ku 
ingin berusaha untuk membantu 
meringankan beban bapak. Tapi, mereka 
selalu menolak bantuan kami dikarenakan 
mereka takut kami lelah dan sakit 
nantinya. Saat matahari tenggelam dan mulai muncul bulan dan bintang adalah 
waktunya kami untuk berbincang-bincang bersama serta memulai canda dan tawa. 
Ku rindu canda dan tawa yang tersirat di wajah mereka, seakan beban mereka hilang 
dalam sekejap.  
 Sejak saat itulah, aku bertekad walaupun kami tidak dapat membantu banyak 
dengan tenaga maupun uang tapi kami ingin menghilangkan beban mereka dengan 
canda tawa yang mungkin tidak seberapa. Tetapi, percayalah canda tawa mereka 
adalah kebahagiaan yang paling tulus yang tersirat dari wajah mereka. Sebelum kami 
memulai makan bersama, kami selalu membantu mbok memasak walaupun mbok 
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selalu menolak. Dan saat kami melihat mbok memasak saya kembali takjub, karena 
mbok masih memasak dengan menggunakan tungku tanpa merasa panas sekali pun.  
 Aku pun ingin mencoba membantu memasak, tetapi aku pun sudah 
kepanasan bahkan dari jarak yang tidak terklalu dekat. Mbok selalu memasak dan 

menghidangkan makanan yang dianggapnya bergizi 
dan sehat bagi kami. Bahkan sampai-sampai mbok 
hanya memasak lauk itu untuk kami, terkadang aku 
terharu dan rasanya ingin menangis melihatnya. 
Mbok dan keluarga dengan kesederhanaanya mampu 
membuat kehangatan dan kebersamaan yang sangat 
membekas di ingatanku bahkan mbok dan keluarga 
telah memiliki tempat di hati saya.   
 Mereka selalu mengusahakan yang terbaik bagi 
kami. Dengan susah payah mereka mencoba agar kita 
bisa nyaman tinggal di rumah yang sangat sederhana 
itu. Bahkan sampai-sampai mbok bercerita tentang 
satu hal yang membuat saya menangis dan terharu, 
mbok berkata bahwa ia tadinya tidak ingin menerima 

kami sebagai tamu hanya karena rumah yang dianggapnya tidak layak. Ia 
menganggap bahwa rumah yang membawa kehangatan bagi saya itu tidak layak 
ditinggali dan merasa malu dengan tetangga lainnya. Saat itu juga, kami semua 
menangis  bersama dan terharu bersama. 
 Saya pun menulis surat untuk mbok dan keluarga disana. 
 
Untuk Mbok Ranti tersayang, 
Gimana kabarnya mbok ? Sehat-sehat aja kan ? Aku sehat kok disini. Mbok sehat-
sehat terus ya disana. Dan jangan pernah melupakan kenangan selama aku disana. 
Pergi ke ladang bersama melewati betapa licinnya tanah dan terjalnya jalan,  makan 
siang bersama dibawah teriknya matahari siang,  berbincang bersama ditemani 
hangatnya api tungku dan remang remangnya lampu, bahkan saat kita menangis 
bersama dibawah rerintikkan hujan saat hari terakhir aku disana. 
Aku rindu mbok, rindu akan betapa cerewetnya mbok saat meminta kami makan 
yang banyak, rindu akan betapa indahnya dan bahagianya mbok saat tertawa. 
Semoga suatu saat nanti, aku dapat kembali kesana ke tempat kita membuat 
kenangan-kenangan itu bersama.  
Dari Carmel tersayang. 
 
 Itulah sepucuk surat yang menggambarkan betapa besarnya kerinduanku 
terhadap mbok dan suasana disana.   
 Sejujurnya, dari hati saya yang paling dalam mungkin awalnya saya merasa 
terbebani dengan tinggal di rumah itu. Tapi, setelah hari demi hari berlalu saya baru 
menyadari bahwa dengan tinggal di rumah sederhana itu lah saya dapat belajar 
banyak hal dan mendapat pengalaman yang sangat berharga yang tidak akan saya 
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dapatkan di Bekasi. Keluraga itu memberikan dan menyadarkan saya tentang nilai-
nilai kehidupan yang mungkin sebelumnya tidak pernah terlintas di benak saya. Saya 
diajarkan untuk selalu bersyukur di segala keadaan, menghargai uang yang kita miliki, 
selalu kerja keras dan pantang menyerah dalam menginginkan sesuatu. Mungkin 
mereka tidak membicarakan nilai-nilai itu kepada saya namun dari perbuatan dan 
sikapnya kepada saya, saya dapat melihat semua nilai-nilai kehidupan itu terpancar 
dari wajah mereka.  
 Mereka tidak pernah mengeluh sedikit pun, itulah yang membuat kami 
semakin semangat dalam menjalani hari hari selama disana. Mungkin kenangan kami 
selama disana hanya sedikit, tetapi percayalah semua kenangan yang terbentuk 
selama disana akan selalu membekas dan teringat di benak saya. Semua yang saya 
lakukan di Dusun Porot, Temanggung menjadi sebuah pengalaman yang sangat 
berharga dan tidak akan terlupakan di dalam hidup saya. Saya harap semoga kelak 
nanti saya dapat menepati janji saya dan menebus kerinduan saya dengan kembali 
ke Dusun Porot, Temanggung dan bertemu dengan mbok dan bapak disana.   
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Nicholas Gunadi/XIS3/20 (Keluarga Wailah) 

 
Jurnal 
 

Kisahku di Dusun Porot 
        

Namaku Gunadi ini kisah ku di dusun yang membuat ku jatuh hati pada 
sebuah tempat dan masyarakat nya yang membuat ku menemukan keluarga 
baru.hari pertama saat aku 
menginjakan kaki di sebuah rumah kecil 
milik sebuah wanita tua bernama Mbah 
Wailah mungkin karena hujan yang 
menerpa hari itu membuat suasana 
lembab yang menyelubungi rumah dan 
sedikit membuat ku tak nyaman saat 
pertama kali. Obrolan dari Mbah 
Wailah yang ramah dan tawaran 
secangkir teh manis hangat yang 
membuat ku nyaman berada disana 
dan menghilangkan ketidaknyamanan.hari itu berakhir dengan istirahat di rumah 
karena sudah malam 
        Keesokan paginya tak ku sangka ternyata suara ayam cukup membangukanku 
berdiri sejenak di luar melihat langit desa sebelum matahari terbit tapi akhirnya saya 

masuk setelah tawaran teh manis 
hangat di pagi hari ternyata tak sadar 
Mbah Wailah sudah bangun terlebih 
dahulu memasak air. Kami bersiap 
memulai hari karena akan disibukkan 
dengan cari data dan kerja bakti. 
Setelah kerja bakti kami kembali ke 
rumah untuk istirahat karena saat 
kerja bakti(membersihkan lapangan 
voli dan saat itu saya memberi makan 
sapi) tiba-tiba hujan. Setelah itu kami 

pulang dan istirahat 
       Beberapa hari setelah itu.  Tiap pagi harus saya mulai dengan membantu Mbah 
dengan mengantar Anugerah (cucunya Mbah Wailah) pergi ke sekolah setelah di beri 
tahu lokasi sekolah Anugerah yang masih TK baru setelah itu mencari data. Setiap 
hari kami selalu diberi makan tepat waktu dengan lauk yang selalu nikmat mulai dari 
ayam goreng hingga sayur daun singkong. 
       Baru beberapa hari selanjutnya anak Mbah Wailah mengajak saya dan teman-
teman pergi ke ladang mengambil daun singkong,cabe dan berbagai sayur 
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lainnya.walau kebunnya tak terlalu besar tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 
Tanahnya yang agak lunak setelah hujan hampir membuat saya jatuh berkali-kali. 
        Ternyata di Dusun Porot ini memiliki banyak budaya berupa tarian yang sangat 
menarik yaitu soreng,warog dan kuntulan. Tari soreng dan warog sangat menarik 
untuk saya tonton mulai dari yang ditampilkan oleh murid SMA Marsudirini hingga 
yang ditampilkan warga Dusun Porot. Tari soreng dan warog yang ditampilkan warga 
cukup menarik perhatian saya karena di iringi oleh kejadian mistis yaitu ada yang 
kesurupan dan itu menimpa para penari dan beberapa penonton. 
         Tak terasa 5 hari telah berlalu 
petualangan saya di Dusun Porot saya akhiri 
dengan menanam pohon sengon. Setelah itu 
saya menyiapkan barang barang untuk saya 
bawa pulang walau rasanya saya tak ingin 
pulang. Berat rasanya ingin kembali pulang 
karena sudah banyak kenangan yang saya 
dapat disini. Di Dusun Porot ini yang memiliki 
banyak toleransi antar warga saya 
menemukan banyak sekali cerita yang dapat 
saya ceritakan hingga bertahun-tahun kemudian inginn sekali rasanya saya kembali 
ke Dusun Porot ke RT 5 RW 7 tempat Mbah Wailah entah itu saat saya sudah kuliah 
maupun saat saya liburan nanti untuk melepas rindu dengan warga Dusun Porot . 
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Nicholas Gunadi/XIS3/20 (Keluarga Wailah) 
 

Puisi 
 
Porot 
Tempat yang indah 
Awalnya namanya saja ku tak tau 
Tadinya menuju ke sana membuatku takut 
Ku harap itu hanya angin lalu 
Tapi ternyata tak begitu 
 
 
Tak kuduga 
Langitnya  menampung ribuan bintang 
Penduduknya dapat menemukan ribuan 
keragaman 
Keragaman yang didapat tanpa kekerasan 
Keramahan yang selalu kudapat  
Budaya yang takkan ku lupa 
 
Tak ingin kupulang dari sana 
Kenangan yang telah kudapat 
Kerinduan saat kupulang 
Yang tak akan terbalas 
Hingga ku kembali kesana 
KePorot…. 
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Nindita Nugraheni/XIS3/21 (Keluarga Nasrodin) 
 

Surat untuk Kedua Malaikatku di Dusun 

Porot 
 
Halo, pak, bu, ini aku Dita, anak ke 4 kalian. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian 
baik-baik saja disana. Disini aku baik-baik saja, karena berkat doa yang selalu kalian 
panjatkan selalu menyertaiku. Meski aku sudah tidak berada disana, kalian tetap 
menyertaiku dengan doa, perhatian, serta kasih sayang kalian. Disana kalian telah 
merawatku dengan baik, menjagaku seakan aku memanglah bagian dari keluarga 
kecil kalian. Kalian menganggap aku adalah anak kalian, meski aku tidaklah lahir dari 
kandunganmu dan hanyalah seorang remaja asing yang berasal dari kota Bekasi. Aku 
rindu masa-masa yang kita habiskan bersama saat itu. 5 hari terasa sangat singkat 
bagiku. Disaat kita baru merasa nyaman satu sama lain, waktu memaksa kita untuk 
berpisah. Namun walau saat ini kita terhalang oleh jarak, aku masih bisa merasakan 
perhatian serta kasih sayang yang kalian berikan.  
Pak, masih ingat tidak pertama kali kita bertemu? Saat itu kau yang menjabat sebagai 
kepala dusun di Porot memanggilku, Refani, dan Patricia untuk maju kedepan 
panggung. Jujur saja, saat itu saya sangat malu, pak. Namun saat melihat bapak, saya 
merasa senang. Saya melihat ketulusan dan keterbukaan bapak saat melihat kami. 
Akupun luluh. Aku yang pada mulanya merasa kurang nyaman karena berada di 
tempat yang sangat asing menjadi merasa sangat nyaman dan hangat saat melihat 
kehangatan yang kamu pencarkan melalui matamu. Tatapanmu bagaikan seorang 
ayah yang bahagia melihat anaknya pulang ke rumah setelah lama pergi. Dan karena 
tatapanmulah, aku merasa seperti berada di rumah yang sangat nyaman. 
Bu, masih ingat tidak? Betapa bahagianya ibu saat melihat kami sampai di rumah. Kau 
menyambut kami dengan pelukan hangat serta kecupan manis seorang ibu, dimana 
hal yang sangat jarang aku dapatkan disini. Karenamu juga, aku merasa seperti 
berada di rumah yang hangat. Tanpa ada beban yang aku pikul, merasa sangat bebas 
disana, merasa sangat diperhatikan dan dicintai, merasa sangat nyaman saat kau 
memberikan tepukan hangat di punggungku saat aku lelah. Kau selalu tahu apa yang 
aku rasakan tanpa perlu kuberitahu, membuatku sangat nyaman saat berada di 
dekatmu.  
Aku mendapat banyak pengalaman disana. Ingat tidak, pak? kau mengajak aku dan 
patricia ke balai desa, tempat bapak bekerja. Disana kita membantu pekerja disana 
mengepel membersihakn genangan air yang muncul karena hujan dimalam 
sebelumnya. Disana kita juga menjadi asisten bekerja bapak. Selama perjalanan, 
bapak dan adik bapak sengaja berhenti di beberapa titik untuk memberikan kami 
waktu untuk  berfoto dengan latar belakang yang sangat cantik. Bapak juga ingat 
tidak? Kita menanam pohon bersama di ladang bapak. Kau tertawa karena melihatku 
digigit oleh banyak nyamuk. Kita bercanda ria sambil menanam pohon. Setelah 
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menanam pohon, kita bersama-sama berjalan menyusuri jalanan menuju Gunung 
Payung sambil bertukar cerita dan mengambil banyak foto bersama. Perjalanan yang 
menyenangkan dan menghangatkan bagiku. Perjalanan yang memberikan kenangan 
yang indah dan hangat, kenangan dimana kita bercanda ria layaknya keluarga kecil 
yang sedang melakukan perjalanan bersama menuju Gunung Payung, mengabadikan 
momen yang kita bagikan bersama, saling bertukar cerita yang menyenangkan. Aku 
bersyukur karena kita bisa melakukan semua itu di hari terakhir, sebelum kita benar-
benar berpisah.  
Tak bisa aku pungkiri kalau aku merindukan kalian. Segala kasih sayang yang kalian 
berikan, melebihi apa yang aku dapatkan disini. Hangatnya kasih sayang kalian 
membuat segala beban di pikiranku menguap entah kemana. Kalian mampu 
membuatku menjadi diriku sendiri dengan nyaman. Ingin rasanya tinggal lebih lama 
bersama kalian disana, namun waktu berkata lain. Waktulah yang memaksa kita 
untuk berpisah. Perpisahan paling menyakitkan yang pernah aku alami. Tak pernah 
aku merasa sesakit ini berpisah dengan seseorang. Kalian telah aku anggap sebagai 
orangtuaku sendiri. Tak mampu menahan air mata yang sudah meronta-ronta ingin 
keluar. Beratnya kaki ini saat harus berbalik badan dan berjalan meninggalkan kalian, 
beratnya mulut ini untuk mengucapkan salam perpisahan dan tersenyum untuk 
kalian. Ingin rasanya mengucapkan salam perpisahan dan tersenyum hangat untuk 
kalian, namun yang keluar hanyalah suara sesegukan layaknya anak kecil yang tak 
ingin berpisah dengan orangtuanya. Masih terasa bagaimana hangatnya pelukan 
terakhir yang kalian berikan. Masih terasa usapan lembut di kepalaku saat aku hendak 
meninggalkan kalian.  
Pak, bu, aku memiliki sebuah puisi singkat yang menggambarkan betapa 
bersyukurnya aku memiliki dua malaikat seperti kalian.  
 
Dua Malaikat Penjagaku 
 
Kalianlah malaikat penjagaku 
Menjagaku sepanjang waktu 
Tak kenal waktu 
Maupun lelah 
Bagaikan malaikat khusus yang Tuhan berikan untukku 
Bagaikan air yang menyejukkan dahaga 
Bagaikan matahari yang menghangatkan bumi 
Kau hadir dan memberikan segalanya untukku 
Tak pernah aku lupa segala kebaikanmu 
Tak pernah aku lupa segala kasih sayangmu 
Tak pernah aku lupa segala perhatian yang kau berikan 
Tak pernah aku lupa segala cinta darimu 
Terimakasih tidak cukup untuk membalas kalian 
Pelukan hangat tidak pula cukup untuk membalas kalian 
Namun akan aku katakan terimakasih 
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Walau tak sebanding dengan apa yang kalian berikan 
Terimakasih atas limpahan perhatian kalian  
Terimakasih atas kasih sayang kalian 
Terimakasih atas segala kehangatan kalian 
Terimakasih wahai dua malaikat penjagaku 
 
Pak,bu, kalian adalah malaikat penjagaku disana. Kalian malaikat yang Tuhan kirim 
khusus untukku. Kalian malaikat yang selalu ada untukku, malaikat yang selalu 
menjagaku, malaikat yang mengerti dan mengetahui isi hati dan pikiranku dengan 
baik. Terimakasih kalian, wahai malaikatku. Tak akan aku lupakan kebaikan yang 
kalian lakukan. Tak akan pernah aku lupakan segala kenangan hangat yang kalian 
berikan. Dan tak akan pula aku lupakan betapa hangatnya pelukan, kasih sayang, 
serta perhatian yang kalian berikan padaku. Aku ingin meminta maaf atas segala 
kesalahan yang telah aku perbuat. Barangkali ada perbuatan ataupun perkataanku 
yang mungkin membuat ibu dan bapak merasa tersinggung. Maaf aku tidak banyak 
memberikan uluran tanganku saat itu, maaf aku masih kurang terbuka dengan kalian, 
maaf beberapa kali aku terlalu lama bermain di luar rumah. Semoga kalian 
memaafkan segala kesalahan-kesalahan yang aku perbuat.  Terimakasih tidak 
sebanding dengan apa yang telah kalian lakukan untuk kami. Namun tetap akan aku 
ucapkan terimakasih untuk kalian. Terimakasih atas segala perhatian, pelukan 
hangat, suasana hangat yang menyenangkan, cinta kasih kalian, rumah yang kalian 
sediakan, makanan kalian sediakan, serta waktu yang kalian sediakan untukku. Aku 
harap kita akan segera bertemu kembali pak, bu. Doaku juga selalu menyertai kalian. 
Semoga kalian selalu sehat dan bahagia disana. Kumohon tunggu aku, ya pak, bu, aku 
akan kembali. Setidaknya akan aku buat pertemuan ini bukanlah untuk yang terakhir 
kalinya, namun akan aku buat pertemuan ini adalah awal dari perjalanan kisah kita. 
Sekali lagi terimakasih pak, bu, aku menyayangi kalian, dua malaikat penjaga 
kesayanganku.  
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Olivierro Michael/XIS3/22 (Keluarga Jasemo) 
 

Indahnya Langit dan Pemandangan Porot 

 
Aku terbangun di pagi hari 
Melihat matahari yang menghangatkan 
Banyak ayam mulai berkokok 
Menghiasi awal hari 
 
Pada malam yang gelap 
Aku terdiam melihat langit 
Banyak bintang bertaburan 
Menghiasi penutup hari 
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Olivierro Michael/XIS3/22 (Keluarga Jasemo) 
 
 

Jurnalku selama kksm di porot 
 
Pada hari keberangkatan ke porot, aku meragukan kondisi di porot. Namun, kucoba 
untuk memberanikan diri untuk melakukannya. Saat di Griya asisi, aku mulai merasa 
takut akan hal buruk yang terjadi padaku. Namun pada keesokan harinya, sedikit 
kebahagian mulai muncul dalam benakku. Setelah tiba di porot, entah mengapa 
diriku merasa takut. Aku tidak bisa mengenali lingkungannya. Sesudah berkenalan 
dengan bapak ibu disana, kembali muncul rasa ketenangan dalam hatiku. Hari-hati 
berlalu, aku mulai merasa senang tinggal di porot. Kegiatanku selama disana, 
berkebun bersama bapak dan membantu ibu mencuci piring. Meskipun mereka 
bukan orang tua kandungku, aku sudah menganggap mereka sebagai orang tuaku. 
Kami berbicara bersama-sama, tentang kehidupan yang pernah dialami. Orang 
tuaku disana sangatlah peduli denganku. Setelah hari terakhir di porot, aku 
menangis karena terharu dengan kehidupan orang tuaku disana. Aku merasa 
senang diajarkan banyak hal. Jika aku memiliki waktu libur yang sedikit lama, aku 
berkeinginan untuk mengunjungi porot. Terutama untuk bertemu kedua orang tua 
asuhku selama kksm. 
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Patricia Devika/XIS3/23 (Keluarga Nasrodin) 
 

Rindu Porot 
 
selamat pagi porot 
suasanamu sangat aku rindukan 
keindahanmu ingin aku abadikan 
kehangatanmu ingin aku rasakan lagi 
 
aku merindukan mu porot 
aku rindu dengan senyuman hangat wargamu itu 
aku rindu dengan hujan yang selalu turun di sore hari 
aku rindu dengan tahu bulat mu 
 
terima kasih porot  
atas kenangan indah yang terukir 
atas udara yang pernah aku hirup 
atas pemandangan yang aku nikmati 
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Patricia Devika/XIS3/23 (Keluarga Nasrodin) 
 
 
Selamat Pagi Pak! Apa kabarnya? 
Masih ingat dengan aku? Ya aku. Aku adalah anak yang pernah bermalam di rumah 
mu, aku yang kau anggap sebagai anak ke-5 di keluargamu, aku yang bapa ingat 
sebagai anak yang suka bermain dengan rumput putri malu, aku juga yang pernah 
bapak ajak ke tempat kerja bapak yaitu balai desa. 
Kita dulu pernah melewati waktu bersama, ketika kita pergi ke ladang untuk 
mencari pakan ternakmu, ketika kita duduk di ruang TV untuk mengerjakan tugas 
bareng, ketika mengantar asyifah sekolah, ketika kita duduk di depan tungku untuk 
menghangatkan badan dan untuk mengobrol bersama, dan masih banyak kejadian 
yang sudah kita lakukan bersama. 
Bapak masih ingat tidak dengan ajakan ku untuk makan bersama yang selalu di tolak 
oleh mu? Tapi pada akhirnya dihari terakhir kita disana, bapak mengajak kita makan 
bersama di ruang tamu.  
Disurat ini aku hanya ingin berterima kasih kepada Bapak Nasrodin karna telah 
menerima aku, Refani, dan Dita selama kita berkegiatan di Dusun Porot ini. Terima 
kasih pula atas perhatian yang telah engkau beri, terima kasih atas kehangatan yang 
telah di berikan itu yang sebelumnya tak pernak aku rasakan. 
Aku yakin kata terima kasih ini tidak bisa menggantikan apa yang pernah bapak 
kasih ke aku, Refani dan Dita. Aku berdoa kepada Tuhan agar aku mempunyai 
kesempatan lagi untuk bertemu dengan Bapak, Ibu, Nayla, Ashifah dan Mba dalam 
keadaan sehat dan masih mengingat aku. Aku juga berharap bahwa ketika aku 
datang kesana lagi aku masih mendapatkan kehangatan dan perhatian yang sama 
ataupun lebih dari sebelumnya karna kehangatan itu lah yang membuat aku selalu 
rindu dengan bapak sekeluarga. 
Dan untuk Dusun Porot yang aku cintai, terima kasih atas suasanamu yang pernah 
aku nikmati selama 5 hari yang berharga itu. Aku mohon jangan pernah berubah ya 
suasananya karna aku tidak bisa menemukan suasana yang benar-benar sama 
dikota ataupun di tempat lain. 
Terima Kasih Porot atas kenangan indah yang sudah terukir di dalam hati dan 
pikiranku…. 
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Refani Putri/XIS3/24 (Keluarga Nasrodin) 
 

Hari Terakhir 
 
Suara ayam berkokok di sertai cahaya matahari yang tampak dari celah-celah pintu 
membuatku terbangun di hari itu. Sejujurnya mata ini enggan untuk membuka 
kelopaknya, karena hari ini ialah hari terakhir ku di dusun Porot, ku duduk tertegun 
sambil berpikir tentang hal-hal yang sudah ku lakukan di dusun. Tanpa ku sadari 
suara tertawa kecil keluar dari mulutku karena mengingat kenangan dan hal-hal 
bodoh yang dilakukan Dita, Patricia, dan teman-temanku saat pergi ke ladang, 
namun tidak hanya di ladang melainkan juga dirumah. Tetapi seketika aku juga 
memikirkan sebuah kenyataan, bahwa berat rasa nya untuk meninggalkan 
kebiasaan yang sudah mulai kami bentuk selama kami tinggal di dusun selama 5 
hari.  
 Masih teringat dengan jelas bagaimana awal mula kami di serahkan oleh pihak 
sekolah kepada Bapak Ibu di dusun, rasa cemas, penasaran, dan bahagia bercampur 
menjadi satu saat memikirkan siapakah orang tua kami. Jujur saja aku sendiri pun 
merasa sangat cemas, aku memikirkan seperti apa sikap orang tua ku? Seperti apa 
bentuk rumah mereka? Siapa saja yang tinggal bersama mereka? Apakah mereka 
memiliki anak? Apakah keluarga ku seorang pertani yang memiliki ladang? Dan hal 
lainnya. Dan akhirnya perlahan lahan pertanyaanku mendapatkan jawabannya, 
bapak ku ialah kepala Desa, Pak Nasrodin namanya. Bapak ku mempunyai 2 orang 
anak dan 2 orang cucu perempuan yang cantik, Ashifa dan Naya namanya. Dan ya 
bapak mempunyai ladang di dekat lapangan.  
Hari itu hari kamis, awal dari kami berjalan jalan di dusun, tujuan kami ialah pergi ke 
ladang membantu bapak, di ladang bapak memberikan banyak informasi tentang 
tumbuhan yang agak asing bagi kami, karena kami belum pernah mendengar dan 
mengetahui sebelumnya. Pengalaman seru di ladang pun dimulai, aku yang tidak 
mengetahui dengan jelas seperti apa bentuk tanaman jahe, dan dengan percaya diri 
menunjuk sebuah tanaman dan berkata bahwa itu tanaman jahe kepada bapak.. 
dan ya aku di tertawai oleh bapak, ternyata tanaman itu ialah tumbuhan liar, saat 
itu aku merasa malu tetapi hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Namun tidak 
hanya itu saja pengalaman yang terjadi, tepat keesokan harinya hal lucu pun 
terulang saat lomba, pada saat perlombaan kursi goyang dimulai, ibu-ibu yang 
berpastisipasi memulai dengan jogetan, dan dalam sekejap lagu berhenti, ibu-ibu 
tersebut mulai memperebutkan kursi hingga 2 kursi patah sehingga mengubah 
suasana penonton menjadi riuh tertawa , tidak hanya ulah ibu-ibu, lomba fashion 
show anak-anak  juga sangatlah menarik, melihat mereka memiliki tingkat ke-pd an 
yang tinggi membuat suasana lomba semakin menarik. 
Begitu pun dengan keesokan hari nya, sangat banyak kejadian dan pengalaman 
menyenangkan terjadi, dimulai dari pengalaman memasang palang nama jalan, 
hingga pengalaman membuat pisang goreng bersama untuk dijual, hingga 
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pengalaman menanam pohon di ladang. Tidak hanya itu, pengalaman mistis pun ku 
tonton, tepat saat tarian soreng dewasa dimulai, terlihat perubahan perilaku yang 
dilakukan oleh penari, ternyata benar dugaanku, penari tersebut kerasukan roh 
mahkluk halus. Mungkin jika kalian bertanya apakah aku takut atau tidak, 
jawabanku sudah pasti iya, namun aku pun tidak tahu mengapa aku justru 
menikmati penampilan tersebut. Unsur kesenian tari daerah yang dimiliki Dusun 
Porot masih sangat kental dengan kebudayaan Jawa, sehingga tidak mengherankan 
jika kerasukan pasti terjadi. 
“Ref, jangan bengong,” kata Dita kepadaku sambil memegang pundakku. 
“Oiya, maaf dit, lagi mikirin hal-hal yang kemarin,” jawabku dengan nada kaget. 
“Kenapa? Sedih ya karena hari ini harus pulang?” tanya Dita dengan nada sedih. 
“iya nih, masih ingin tinggal disini lebih lama lagi, belum mau pulang. Di sini enak,” 
jawabku dengan perasaan sedih. 
“ya.. mau gimana lagi? Sudah jangan sedih, ayo beres-beres koper, kita sudah 
ditunggu Ibu untuk berpisah,” jawab Dita dengan ekspresi tersenyum. 
Ya aku sadar Dita juga merasakan apa yang ku rasa, rasa sedih karena berpisah tidak 
dapat ditutup tutupi, walaupun ia mengatakan kepadaku jangan sedih, tetap saja 
raut muka tidak akan bisa menyembunyikan perasaan sesungguhnya meskipun ia 
sudah menunjukkan senyumannya kepadaku. 
Di dusun ini aku menemukan banyak sekali hal baru yang belum pernah ku rasakan 
sebelumnya, disini aku benar-benar mengerti arti keberagaman, di kota aku sering 
mendengar opini, bahwa orang dusun tidak memiliki pemikiran yang terbuka, 
cenderung tertutup dan tidak berpendidikan merupakan buah bibir yang sering 
dibicarakan. Namun ternyata apa yang ku dengar dan rasakan tidaklah sesuai 
dengan apa yang orang kota katakan, disini orang-orang memiliki pemikiran yang 
sangat terbuka, mereka sadar bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengurus 
agama nya sendiri, dan selain itu tolong menolong juga merupakan hal penting yang 
membuat warga Dusun Porot seperti benang merah yang sulit untuk terputus.  
Aku bersyukur dapat mengikuti kegiatan kksm di dusun kecil ini, sangat banyak 
pelajaran yang bisa ku petik untuk memperbaiki diri, semoga aku dapat kembali 
berkunjung dan menemukan pengalaman baru lainnya. Sebagai tanda dari akhir 
cerita perjalananku di Dusun Porot, aku memiliki sedikit pantun untuk ku 
sampaikan. 
 
Pergi ke pasar beli burung parrot 
Pulangnya ketemu si Ainu 
Terima kasih warga Dusun Porot 
Pengalaman ini berharga untukku 
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Rico Marcello/XIS3/25 
 

Keindahan Keluarga Sederhana 
 
Disebuah dusun yang di huni oleh masyarakat yang ramah dipagi hari saya Bersama 
Gunadi,Ronald tinggal sementara dirumah ibu Wailah. Setiap hari pekerjaan ibu 
adalah meladang dan mengurus cucuk nya selama dirumah.  
Ibu pergi keladang pada saat sore hari karena pagi hari nya dia mengantarkan cucuk 
nya pergi sekolah. Disore hari nya dia langsung memetik beberapa sayuran seperti: 
Labu,Singkong,dll. Setelah itu ibu langsung pulang sambal membawa sayuran yang 
telah ibu ambil tadi sore. Ibu tinggal Bersama 1 orang cucuk yang bernama anugrah 
menurut saya cucuk nya ini sangat dekat dengan nenek nya. Terlihat disetiap aktifitas 
yang anugrah lakukan Bersama ibu Wailah muka dia sangat lah gembira sekali. Dia 
sangat suka mengoleksi beberapa mainan seperti:Robot-robotan,mobil-mobilan,dan 
mobil beco. Ada beberapa hal yang membuat saya kaget pada saat ibu mengucapkan 
satu RT ini rata rata adalah keluarga dia semua. Ibu Wailah berumur 73 tahun dan 
cucuk ny berumur 4 tahun. Akan tetapi ia tidak tinggal hanya berdua karena di 
belakang rumah nya ibu ada rumah lagi yaitu rumah anak ny ibu Wailah yang 
bernama ibu Tiwi Andriani. Ibu Tiwi ini adalah salah satu mantan pemain volley wanita 
di dusun porot. Ibu Tiwi memiliki 2 anak yang pertama nama nya Vira dan yang kedua 
bernama Della. 
Anak yang pertama juga sangat pintar bermain volley. Ia pernah mengikuti kejuaraan 
bola volley tingkat kabupaten dan berhasil meraih juara ke 2 dan posisi dia adalah 
Setter. 
Setelah mengetahui bahwa satu RT adalah keluarga nya ibu saya,Gunadi,Ronald 
kaget mendengar hal tersebut karena di kota jarang sekali menemukan hal hal 
semacam ini. Setelah kami bertanya tanya kami menemuka beberapa masalah di 
rumah ini contoh: Genteng yang mudah bocar bila terkena badai dan tidak ada nya 
pintu kamar mandi. Mulai dari saat itu kami bertiga berfikir bagaimana caranya kami 
membantu keluarga ini. Pada saat hari pertama jam 19:30 kami dikumpulkan oleh 
kaka temen maen untuk mengungkapkan permasalahan keluarga. Ada beberapa dari 
teman kami yang memiliki beragam masalah sepele di keluarga nya contoh: dibak 
mandi ada kecebong,dikamar nya ada ulat bulu,keluarga tersebut memiliki kucing 
yang membuat teman kami ketakutan. 
Setelah pembahasan masalah tersebut selesai kami berbicara dengan salah satu 
warga di saya dan rumah ny berdepanan dengan rumah saya yaitu adalah Mas Joko 
dari keluarga Bp.Marsudi. Orang nya sangat baik dan mudah berkomunikasi dengan 
kami semua banyak hal yang kami tanya mengenai dusun porot ini. Hari sudah mulai 
malam dan waktu ny kami untuk tidur di hari pertama tinggal di Dusun Porot. Pagi 
hari nya lumayan dingin dan pada pagi hari kami bertiga menemani ibu untuk 
mengantar Anugrah pergi sekolah. Setelah mengantarkan sekolah kami diajak untuk 
melihat lading ibu. Jalan yang naik turun menurut saya merupakan suatu hambatan 
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bagi ibu Wailah. Setelah selesai mengantarkan anugrah sekolah kami mandi lalu 
mencari data di sekitar RT 5 sampai sore. Setelah itu kami makan malam lalu menuju 
ke jalan simpang Pancasila 5 untuk berlatih tarian soreng. Dengan lagu nya yang 
sangat enak dan tarian yang menurut Ryan XIA3 dan Ricci XIA4 dan saya itu 
merupakan tarian yang bila di perankan oleh cowo sangat bagus karena Gerakan nya 
sangat gagah sekali. Setelah selesai latihan soreng kami bertiga langsung pulang dan 
membuat jurnal untuk ditanda tangani oleh pak yuli dipagi hari nya. Kehangatan 
keluarga di Dusun Porot sangat lah berasa bagi saya pribadi karena kami benar benar 
diangkap seperti anak mereka sendiri. Dengan rumah yang sederhana dan apa 
adanya saya tetap merasa sangat nyaman tinggal disana karena saya sayangat 
disentuh hati nya oleh kehangatan keluarga disana. Langsung di hari terakhir kami 
berada di Dusun Porot di pagi harinya saya bangun dengan berat karena harus 
meningkal kan kampung tersebut pagi hari saya membereskan barang barang saya 
dan saya mandi lalu siap siap untuk meninggalkan Dusun Porot. Saya berpamitan 
dengan semua warga RT 5 dan dengan pasti saya mengucap didalam hati saya SAYA 
AKAN KEMBALI KESINI. Setelah berpamita saya sempat berfoto dengan ketua volley 
disana  
 
dan dia mengucapkan ‘’Pas musim kemarau 
pulang kesini ya nanti kita tanding lagi’’ saya 
sangat senang karena bisa sedikit menjadi 
bagian dari mereka. Setalah berpamitan saya 
menuju tempat panggung dan mendengarkan 
beberapa instruksi dari kaka temen maen. dan 
disaat itu juga kami bertiga sempat membuat 
kenangan dengan cara membelikan ibu 
semuah pintu toilet. Setelah itu kami 
berpamitan lagi dengan keluarga disana dan 
saya tidak bisa berbohong kepada perasaan 
saya sendiri karena saya sangat sayang 
terhadap keluarga saya di sana. Beberapa 
teman saya bahkan tidak sanggup bertemu 
dengan keluarga nya karena merasakan hal 
yang sama dengan saya. Sampai di elf saya 
masih memikirkan beberapa kata ibu yang saya ingat adalah ‘’HATI HATI YA’’ mungkin 
hanya kata hati hati ya akan tetapi bila kita menjadi bagian dari keluarga itu pasti hati 
kita sangat berat untuk berpisah. Akhir dari cerita saya selama di Dusun Porot ini 
adalah. Terima kasih telah menganggap saya anak kalian, saya bisa merasakan 
kehangata ibu walaupun hanya sebentar. Saya pasti akan kesana lagi untuk melihat 
adik adik saya di sana dan bertemu dengan ibu saya. 
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Ronald Yoarana/XIS3/26 (Keluarga Wailah) 
 

Mimpi yang Membawa ke Dunia Fiktif 

dengan Membawa Pesan yang Penting 
 
              Setiap malam Aku menutup mata saya, Aku mengingat mimpi yang 
membawa saya ke tempat dunia asing yang saya belum pernah lihat,pada tanggal 15 
Januari 2020 saya Bersama teman-teman melaksanakan kegiatan yang bernama 
KKSM yang merupakan kepanjangan dari Kegiatan Kemasyarakatan Siswa 
Marsudirini.  Saya berpergian dengan membawa barang-barang berat ketempat yang 
sangat asing itu, mereka menyebut tempat tersebut dengan nama Dusun Porot. Di 
sana saya melihat banyak sekali kabut-kabut yang menyelimuti pegunungan-
pegunungan yang indah, pepohonan yang sangat tinggi dan menyeramkan, dan 
jalanan yang sangat bergelombang naik turun.  Di saat kami tiba, kami di sambut 
dengan sangat gembira oleh warga-warga sana. Aku bertanya dalam diriku  
“apakah aku di dalam mimpi?” 
 
 Lalu Pikiranku  menjawab:  
 
“Tidak Nak kau tidak berada di dalam mimpi, ikutilah hati mu berjalan maka kau akan 
mendapat kan jawabannya anaku” 
  
              Aku pun mengikuti apa kehendak yang hatiku  jawab. Aku pun melihat 
penyambutan Anak-anak SMA MARSUDIRINI BEKASI Di Dusun Porot dan penyerahan 
Anak-anak Marsudirini  kepada Kepala Dusun untuk di serahkan kepada orang tua 
yang telah menunggu anak-anaknya di lapangan, saya pun mulai mencari di mana 
orang tua saya namun, saya masih kebingungan di mana orang tua saya? Lalu, saya 
bertemu dengan teman tidur Bersama. Teman tidur saya ini bernama Nicholas 
Gunadi yang sering di panggil dengan nama Gunadi, dan satu lagi teman saya yang 
besar bernama Rico Marcelo yang sering di panggil dengan nama Rico, Mereka lah 
merupakan teman tidur saya selama kegiatan berlangsung KKSM sampai selesai. Saya 
mulai bergegas dengan teman-teman saya mencari Koper yang telah di antarkan oleh 
mobil pick up, saya pun pergi ke tempat yang telah di tunjukan oleh Papi. Sesudah 
kami mengambil barang-barang kami, kami bertemu dengan orang tua kami beliau 
bernama Ibu Wailah. Beliau telah berumur 73 tahun dan sudah lama sekali beliau 
tinggal Di Dusun Porot. Kami di antarkan oleh Ibu kami ke rumah yang akan kami 
tinggal.  
 
              Sesaat di rumah, saya melihat rumah orang tua saya. Saya melihat rumah 
yang kurang layak untuk di tinggal, dengan lantai yang masih berluang, platform yang 
belum di pasang di atas, dan atap genteng yang masih berlubang. Sehingga jika terjadi 
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hujan yang sangat deras dan berangin rumah tersebut akan kemasukan air dan 
membasahi seluruh perabotan yang ada di dalam rumah. Hal tersebut membuat 
hatiku sangat sedih melihat mereka yang masih  belum mendapatkan tempat tinggal 
yang sangat layak sekali untuk di tempat tinggali. Kami pun juga di sambut sangat 
gembira oleh Ibu kami yang mau mengizinkan kami untuk menginap di tempat yang 
beliau tinggali. 
 
            Kami berbincang dengan orang tua kami tentang  sudah berapalama beliau 
tinggal di Dusun Porot keadaan sosialnya, pekerjaannya sehari-hari, Ibu saya sudah 
berumur 73 tahun dan masih sehat-sehat saja sampai sekarang. Buktinya, Beliau 
masih mampu membawa barang-barang berat seperti Kayu, dan sayur-sayuran untuk 
memasak makanan. Beliau di anugrahi 8 anak yang masih sehat 20 cucu yang banyak 
sekali, dan hampir seluruh banyak seluruh tetangganya mempunyai garis keturunan 
keluarga di sekitar wilayah zona 5(coklat). Beliau juga mempunyai cucu di tempat 
tinggalnya dia bernama Anugrah. Dia merupakan cucu dari anak Ibu Wailah ke 4, 
Beliau berumur 6 tahun dan suka sekali bermain. Dia bersekolah di TK negeri dan 
senang sekali hiperaktif jika kedatangan tamu dari luar. Di sana saya selalu memanggil 
Ibu saya dengan panggilan Mbah karena faktor umur dari Ibu saya dan mengajarkan 
saya untuk melatih sopan santun kepada orang yang sudah tua. 
 
             Pada hari Kedua, di pagi hari  saya susah sekali di bangunin karena perjalanan 
yang sangat melelah kan kemarin. Tetapi Ibu saya pernah menawarkan sesuatu ke 
saya: 
 
“Nak Mbah buatin minuman Teh hangat ya serta minuman kopi panas” 
 
Lalu saya menjawab: 
“iya Mbah”(menjawab sambil tiduran) 
 
          Pada h ari itu juga saya juga bertemu dengan anak dari Ibunya Wailah yang 
tinggal di belakang rumah. Beliu bernama Ibu Tiwi dia merupakan anak ke 2 dari  8  
bersaudara  di sana beliau selalu setia sekali membantu Kami  jika ada masalah di 
dalam rumah. Pengalaman saya yang tak terlupakan  Di Rumah Ibu saya yaitu disaat 
mandi sore kami harus terpaksa mandi di luar rumah dengan air yang sangat dingin. 
Dari pengalaman itulah saya mulai belajar bagaimana caranya menahan rasa malu 
jika ingin mandi yang hanya bisa di tutupi oleh tirai dinding, dan belajar hidup seperti 
masyarakart Desa di Dusun Porot . 
          Di Dusun Porot saya setiap hari pergi main kerumah Pak Marsudi dan Mbah 
Kartinah untuk ngobrol Bersama barang teman-teman di Dusun Porot. Kami juga tak 
lupa harus membuat catatan jurnah harian yang berisi tentang apa saja yang kamu 
lakukan dalam kegiatan aktivitas KKSM di Dusun Porot. Kami juga harus 
mengumpulkan tugas ini ke Guru-guru pembina kami untuk melihat apakah kami 
mengerjakan tugas tersebut atau tidak. Kami selalu sharing pengalaman kita di Dusun 
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porot kadang itu menyenangkan, menyedihkan, bahkan menyeramkan. Kegiatan Di 
Dusun Porot itu tidak akan pernah terlupakan  
            Pada hari ke enam kami melaksanakan acara besar-besaran di Dusun porot. 
Saya bertugas menjadi Seksi Dekor Bersama dengan teman-teman saya di seluruh 
zona 5(coklat). Acara di sana dilaksanakan secara besar-besaran seperti adanya jual-
jualan pakaian yang layak di pakai dan pakaian tersebut merupakan pakaian dari 
anak-anak Marsud yang sudah tidak layak di pakai lagi. Hasil yang kami jualkan sangat 
besar-besaran dan mendapatkan untung buat kami untuk meningkatkan uang kas 
dalam kelas atau akan di sumbangkan untuk pembangunan atau perbaikan di Dusun 
Porot.  
            Kami juga tak lupa menampilkan penampilan kami dalam acara besar-besaran 
itu. Kami mendapatkan penampilan kelas dengan tema Kita Bhineka dan kami 
menampillkan penampilan kami dengan yang bercerita tentang pertentangan suku 
siapa yang paling hebat dan kami mamerkan kehebatan kami di sana sampa-sampai 
hingga terjadi pertikaian anatara suku Papua dengan Suku Batak. Lalu di berhentikan 
oleh suku Jawa dan memberikan  pantun tentang kebersamaan dalam bhineka 
tunggal ika dalam menggunakan Bahasa Jawa. Setelah itu orang dari suku Nias 
mengajak seluruh suku untuk nyanyi bareng dalam rangka mempersatukan seluruh 
Suku dalam rangka bhineka tunggal ika.  
               Kami harus bekumpul kembali di lapangan Depan sekolah SD Negeri lagi 
untuk melihat aksi tarian dari warga Dusun Porot yaitu Tarian Soreng, Warokan, dan 
Kuntulan. Kami menyaksikan tarian mereka yang full sekali dan menegangkan dari 
paa penari di sana. Pada bagian pertengahan, banyak seluruh penari baik Soreng, 
Warokan, maupun Kuntulan di rasuki oleh roh dari dunia lain. Hal tersebut membuat 
penampilan acara tarian ini sungguh menegangkan dan satu kesalahan yang fatal bisa 
berakibat fatal. Tetapi, untungnya para penari maupun pemain musik di sana sudah 
terbiasa di rasuki oleh mahluk lain dan memiliki jiwa dan jasmani yang kuat. 
              Hari ke 7 merupakan hari terakhir kami di Dusun Porot. Sebelum kami siap-
siap  berkemas, Kami semua berfoto barang sama keluarga Kami yang tercinta yaitu 
Ibu Wailah. Kami harus memberesi seluruh barang-barang yang telah digunakan dan 
di kemas ke dalam koper untuk di angkut oleh mobil pick up. Kejadian ini membuat 
seluruh warga Dusun Porot sangat sedih dan di tega melihat kita yang harus balik ke 
Bekasi lalu, menjalani kehidupan seperti biasanya. Banyak sekali warga Dusun Porot 
mengangis,  mengucapkan terima kasih atas kedatangannya di Dusun Porot, dan 
mendoakan kami semoga di perjalan kami selamat sampai di tempat tujuan dengan 
selamat dan gembira riang dalam kegiatan KKSM yang sudah berakhir. 
 
             Namun, sebelum pulang Ibu Tiwi meminta nomor telepon untuk saling 
mengontak antar satu sama lain.  Kami juga telah di bawai oleh-oleh dari Orang tua 
kami dari Dusun Porot. Ada satu pesan dari Ibu Wailah untuk Saya: 
 
“Ronald, kamu sesaat sudah dirumah jadilah anak yang baik dan berguna di masa 
depan, berbaktilah kepada Tuhan, Semoga orang tua mu di sana masih pada sehat 
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sentausa, dan jagalah orang tua karena 
merekalah yang telah membesarkan mu 
sampai sekrang bisa bertemu.” 
 
Aku menjawab: 
 
“iya Mbah saya akan menjadi anak yang 
sangat baik dan berbakti kepada Tuhan 
sama orang tua” 
“dan juga terima kasih Mbah atas 
kemauannya menerima kami susah payah, dan merepotkan Mbah, dan Ibu Tiwi.” 
 
Ibu Wailah berkata: 
“Tidak apa-apa kok kalian tidak sama sekali merepotkan kami kok.” 
“sama satu lagi, ingat-ingat kami sesaat sudah sampai di Jakarta, dan kapan-kapan 
mampir lagi ke sini ke Dusun Porot Kami akan menerima kalian dengan setulus hati.” 
 
Aku menjawab: 
“Iya Mbah” (Sambil berpamitan untuk pergi pulang ke Bekasi dan memulai kembali 
aktivitas seperti biasa.) 
         
        Lalu saya terbangun dari ranjang tempat tidur saya, lalu segera bergegas mandi 
pagi hari dan sarapan untuk siap pergi ke Sekolah Marsudirini. Setiap kenangan yang 
telah saya alami saya hanya bisa berdoa dan merenungkan kenenangan saya di Dusun 
Porot. Semoga orang tua saya di Sana masih di beri Kesehatan  dan mendapat kan 
bantuan dari orang lain dan masih di beri umur yang Panjang ya Tuhan, Amin. Pesan-
pesan yang mbah sampaikan akan saya terapkan dan tidak lupakan untuk selama-
lamanya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



76 

 

Gisella Okky/XIS3/27 (Keluarga Samudi) 
 

Sederhana tapi Bahagia 
 
Bekasi, 14 Januari 2020 
 Ku membuka mataku, merenggangkan badan dan memulai hari yang baru. 
Di luar masih gelap gulita, namun terdengar suara – suara burung bercicit yang 
bertapa di pohon mangga di sekitar rumahku. Ku melihat koper yang sudah tertata 
rapih berikut dengan tas ransel dan tas kecil, hal itu membuatku teringat bahwa hari 
ini aku akan berangkat ke Ambarawa. Ku langsung pergi mandi dan bersiap-siap 
untuk berangkat ke sekolah. 
 Sesampainya aku di sekolah, sudah terlihat pasukan berwarna biru 
berkumpul di lapangan sekolah. Mereka sama sepertiku berdiri bersama tasnya 
masing-masing. Ada yang mengalami kesulitan dalam mengangkat barang-
barangnya, hingga harus di bantu oleh orang tua mereka. Sekitar jam 7 atau 8 pagi, 
kami memulai perjalanan kami ke Ambarawa. Tidak banyak hal yang bisa dilakukan di 
bis selain mendengarkan musik dan berbincang dengan teman satu bis, namun hal 
itu membuatku berfikir. 
 Berfikir tentang apa? Tentu saja Dusun Porot.sambil melihat pemandangan 
di luar kaca bis yang sangat besar saya berfikir tentang seperti apa keluarga yang akan 
saya temu di Dusun Porot nanti? Seperti apa tempat tinggal mereka? Bagaimana 
keadaan mereka disana? Dan tanpa kusadari, aku semakin tenggelam dalam pikiran 
- pikiran tersebut dan akhirnya tertidur.  
 Tanpa di sadarkan, setelah melewati sebuah Rest Area kami sampai di sebuah 
rumah makan bernama %%%%%%% untuk makan siang disana. Aku sempat 
berkeliling disana, namun tentu saja tidak jauh dari area rumah makan dan tmpat 
pemarkiran bis. Dan salam waktu sekitar 1 jam, kami melanjutkan perjalanan kami ke 
RM Bintangan di Ambarawa. Selama perjalanan saya kesana saya hanya tertidur. 
 Kami pun tiba di Ambarawa, tepatnya di RM Bintangan. Disana kami di beri 
pengarahan untuk menyimpan ketiga tas kami. Lalu kami melanjutkan perjalanan 
kami ke Goa Maria Kerep. Tempatnya tidak terlalu jauh dari RM Bintangan, kami pergi 
kesana dengan angkot yang berisi 12 orang di setiap angkotnya.  
Sesampainya disana, kami di sambut dengan sebuah patung besar yang berdiri 
dengan segala keindahannya dan dihiasi oleh langit yang biru dengan awan-awan 
putih yang tersebar di dalamnya. Benar - benar sebuah pemandangan yang 
memukau. Disana kami melakukan ziarah, diawali dengan berdoa di depan Goa 
Maria. Ternyata disana juga banyak terdapat para pengunjung dari luar. Beberapa 
terlihat hanya bersantai dan menikmati pemandangan yang ada disana, dan 
beberapa terlihat sedang mengambil foto pemandangan yang indah disana. Kami 
juga melakukan hal yang sama, pasukan biru kami berfoto – foto dengan patung – 
patung yang ada disana, dan juga di depan replika di depan goa dimana Yesus 
dimakamkan. 
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Mungkin sekitar 1 jam kemudian kami kembali ke RM Bintangan untuk makan malam 
disana. Setelah makan malam, kami melanjutkan perjalanan kami ke Griya Asisi untuk 
bermalam disana. Saat sampai disana, ku melihat dari pintu depan tempat tersebut, 
tempatnya terlihat kecil. Saat kami memasuki bangunan tersebut, ternyata 
tempatnya terlihat sangat besar dan sangat luas. Saat aku memasuki kamar, terlihat 
2 tempat tidur kecil, 2 kasur yang di gabungkan dan tergeletak di lantai, dilengkapi 
dengan 3 bantal dan 2 selimut. Terlihat juga sebuah meja kerja di pojok ruangan 
berikut dengan sebuah lemari baju disebelahnya dan sebuah wastafel dan jemuran 
kecil di sisi lainnya. Kamarnya sangat kecil dan sederhana, namun sangat nyaman dan 
cukup dingin. 
Setelah merapihkan barang-barang, saya pergi mandi. Kamar mandinya berupa 
sebuah lorong, mungkin di satu lorong tersebut terdapat 3 atau 4 pintu disetiap 
sisinya. Setelah mandi, aku mengikuti kegiatan briefing dan kembali ke kamar masing 
- masing untuk beristirahat. 
Ambarawa, 15 Januari 2020 
 Aku terbangun oleh suara murid-murid di luar kamar yang sudah berbincang 
– bincang. Ku melihat ke arah jam tangan temanku, ternyata sudah jam 4 pagi. Ku 
bangunkan teman - temanku dan langsung merapihkan barang-barang dan pergi 
mandi. Sambil mengantuk – antuk, aku menunggu giliranku untuk masuk ke kamar 
mandi. Udaranya sangat dingin disini, namun dalam waktu yang sama menghirup 
udara ini sangat menyegarkan. Setelah mandi dan bersiap -siap untuk melanjutkan 
perjalanan, aku bersama teman sekamarku pergi ke ruang makan untuk sarapan. 
Setelah kami sarapan kami mengadakan misa sebelum kami berangkat ke destinasi 
kami selanjutnya yaitu Candi Gedong Songo di Bandungan. Lagi - lagi kami pergi 
kesana dengan angkutan umum yang sudah disiapkan sekolah.  
Sesampainya disana, kami melakukan perjalanan ke 3 dari 9 bagian candi disana. 
Selama perjalanan dari candi ke candi, aku melihat warung-warung yang menjual 
makanan - makanan dan oleh – oleh berupa kalung, kaos, topi, dan berbagai jenis 
oleh – oleh lainnya. Aku juga melihat kandang kuda yang terdiri dari mungkin 10 kuda 
yang terikat pada sebuah batang kayu. Ternyata, kuda-kuda tersebut bisa di sewa 
untuk berkeliling dari area tersebut. Ketiga candi yang ku lihat memiliki bentuk 
uniknya sendiri, candinya kecil namun untuk menggapai mereka membutuhkan 
tenaga yang besar.  
Setelah kami pergi dari Candi Gedong Songo, kami melanjutkan perjalanan ke SMK 
Theresiana Bandungan. Disana kami memulai kegiatan dengan makan siang dengan 
makanan yang telah di persiapkan oleh murid-murid di Theresiana. Lingkungan 
sekolah mereka kecil namun sangat sejuk, mungkin hal itu disebabkan oleh 
banyaknya pepohonan disana. Lapangan mereka cukup besar untuk menampung 
murid sebanyak 200- - 300 orang. Disana kami di bagikan menjadi 3 kelompok untuk 
pergi ke 3 pos yang berbeda secara bergantian. Pos yang pertama menjelaskan 
tentang pembuatan mol dari berbagai jenis bahan, pos yang kedua menjelaskan 
tentang pengolahan jahe dan yang ketiga menjelaskan tentang proses 
penyambungan pucuk atau disebut juga cangkok. 
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Guru dan murid disana sangat baik dan ramah, mereka mengajari kita dengan sabar 
dan dengan sepenuh hati. Hal itu membuatku berfikir, apakah warga Dusun Porot 
akan bersikap ini juga? Setelah kami berpamitan dengan SMK Theresiana, kami 
akhirnya melakukan perjalanan kita ke Dusun Porot untuk bertemu dengan keluarga 
kami disana. Selama di angkot, aku tidak bisa menahan betapa tidak sabarnya aku 
untuk bertemu dengan warga Dusun Porot. Saat mendekati lokasi, aku melihat 
banyak warga yang terlihat di depan rumah mereka dan melambaikan tangan mereka 
kepada kami, tentu saja kami melambaikan tangan kembali kepada mereka. Dengan 
sambutan hangat tersebut, aku merasa lebih senang dan tidak sabar untuk bertemu 
dengan keluargaku. 
Kami disambut dengan berbagai macam tarian dari anak - anak Dusun Porot. Mereka 
menari dengan sangat baik dan siswa siswi marsudirini merasa sangat terhibur. 
Setelah kami berpencar untuk pergi dari tempat pertemuan lebihtepatnya lagi di 
depan sebuah SD Negeri, seorang ibu berambut panjang dengan tubuh kecil dan 
sambil menggenggam payung yang di arahkan keatas kepala ku menjemputku berikut 
dengan teman-teman serumahku dan mengantar kita ke tempat penyimpanan 
koper. Di belakang ibu itu, terlihat juga seorang bapak yang menggenggam payung 
juga dan tersenyum melihat kami. Terlihat juga adik kecil berdiri di belakang bapak 
itu sambil mengintip dengan malu – malu, namun aku berikan senyum. 
Lalu kami mengambil koper dan mengangkatnya ke rumah yang akan kami huni, 
melewati jalan berlumpur yang mengotori tidak hanya tasku tetapi juga sepatu dan 
celana yang ku pakai. Sesampainya kami di rumah Bapak Samudi, kami sangat basah 
kuyup. Kami duduk di kursi ruang tamu mereka sedikit canggung, namun mereka 
mencoba membuat kami merasa lebih nyaman di rumah mereka yang jauh berbeda 
dengan rumah kami di Bekasi. Rumah mereka beberapa dinding terbuat dari kayu 
dan lainnya terbuat dari batu. Rumah mereka sangat sederhana, lantai mereka masih 
terbuat dari tanah, sehingga kami harus menggunakan sandal untuk berjalan di 
rumah. 
Sesampainya kami disana, kami berbincang bersama di dekat tungku untuk 
menghangatkan diri setelah terkena hujan. Kami di berikan secangkir teh hangat dan 
beberapa makanan kecil yang disajikan kedalam toples – toples kaca. Sisa waktu dari 
hari ini kami habiskan untuk berbincang dengan keluarga. Perbincangan kami 
ditemani dengan suara kambing yang berada di belakang pintu dapur, berikut dengan 
ayam hitam yang berkeliaran dan mematuk – matuk tanah di dapur. Kami berbincang 
hingga tak sadar bahwa sudah jam 8 malam, kami bersiap – siap untuk mengikuti 
briefing kerja bakti untuk besok pada pukul 1 siang. Setelah selesai, kami pulang lalu 
tidur di kamar kecil dengan sebuah kasur kapuk dan beberapa selimut. 
Dusun Porot, 16 Januari 2020 
 Pagi telah tiba, aku merenggangkan tubuhku dan pergi keluar kamar. Pagi-
pagi sudah terlihat ibu yang bekerja di dapur, terdengar juga bapak di belakang dapur 
sedang memberi makan kepada kambing-kambing, sapi dan ayam-ayam mereka. 
Kami juga sudah disiapkan secangkir susu putih dan roti yang rupanya sehabis di 
kukus di atas meja. Tak lama, kami melihat bapak yang membawa semacam alat 
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terbuat dari bambu yang di tunggangkan di pundaknya. Rupanya bapak akan pergi 
memanen aren. Kami memutuskan untuk ikut melihat bapak memanen aren. 
Sesampainya kami di ladang bapak, kami di suruh untuk tunggu di atas karena jalan 
kebawah sangat licin, sempit, dan berlumpur. Kami akhirnya menunggu dari atas, 
udara disini sangat dingin dan berkabut. Namun, pemandangan di Porot sangat indah 
dan tak tergantikan. Setelah beberapa menit, bapak naik kembali dan kami kembali 
ke rumah.  
 Sesampainya disana, kami diajarkan untuk membuat bakwan singkong. Kami 
di beri semangkuk daun singkong yang sudah di rebus dan di campurkan dengan 
tepung untuk di goreng. Setelah matang kami mencobanya, dan mungkin itulah 
makanan kesukaanku dari Dusun Porot. Daun singkong yang biasanya terasa pahit, 
kini tak terasa. Kami memakan bakwan singkong bersama dengan sarapan kami. 
Sarapan kami sangat sederhana, namun sangat lezat. 
 Sekitar jam 7.30 pagi, kami juga mengantar adik kami yang bernama Felly ke 
sekolah. Dan kami melanjutkan kegiatan kami dengan berkeliling disekitar desa. Kami 
mengeksplorasi Desa Porot dari RT ke RT. Pada setiap jalan, kami melihat bapak – 
bapak dan ibu – ibu yang membawa rumput, ranting kayu, sayuran, dan lain-lain 
menyapa kami dan memberikan senyuman yang hangat. Keramahan warga disinilah 
yang membuatku merasa nyaman disini. Kami berkunjung ke rumah teman – teman 
kami, dan bertemu dengan orang tua mereka. Semua warga disini sangat peduli dan 
ramah kepada kami, sangat berbeda dengan warga di kota. Mereka rela 
mengorbankan banyak hal hanya untuk kami yang tidak mereka kenal sama sekali. 
 Akhirnya kami kembali ke rumah untuk makan siang dan kami keluar lagi 
untuk mengikuti kerja bakti. Siangnya kami melakukan kerja bakti membersihkan 
jalan utama di zona kuning atau RT 3. Kami juga saling membantu membuat tempat 
sampah dari bambu dan plastik sampah yang kami masing – masing bawa dari rumah. 
Namun, ternyata hujan deras di tengah-tengah kami sedang kerja bakti. Kami 
berlarian untuk mencari tempat teduh. Rumahku cukup jauh dari jalan utama, dan 
untuk berjalan kesana aku harus melewati jalan berlumpur dan licin di tambah 
dengan hujan deras. Akhirnya, aku dan 1 teman serumahku memutuskan untuk 
berteduh di rumah temanku yang rumahnya dekat dengan jalan utama. Kami 
menunggu hingga hujan reda disana. Untuk mempercepat waktu, kami saling 
berbincang dan tertawa ditemani oleh suara rintik-rintik hujan yang turun ke tanah. 
Setelah hujan reda kami kembali ke rumah kami masing-masing untuk mandi dan 
makan malam. Kami pulang kembali ke rumah dan beristirahat. 
 Malamnya, kami mengikuti kegiatan seni budaya dimana kami diseleksi 
untuk menampilkan sebuah tarian daerah yang akan di ajarkan oleh warga porot. 
Karena jalan utama belum ada banyak lampu selain lampu rumah warga, kami 
membawa senter sebagai penerang jalan utama Dusun Porot yang gelap gulita. 
Sesampainya di lokasi, kami satu – persatu bergilir mencoba mengikuti tarian 
Warokan. Saya terpilih sebagai penampil tarian Warokan yang akan di tambilkan 
nanti saat pentas seni di hari Minggu. Hari pertama latihan sangat melelahkan, 
mungkin itu karena ini adalah latihan pertamaku karena aku belum pernah mengkuti 
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latihan tari. Sekitar jam 10 malam, kami di bubarkan dan pulang kembali ke rumah 
kami untuk beristirahat. 
Dusun Porot, 17 Januari 2020 
 Kami bangun pagi lagi, malam tadi aku tidur lebih nyaman dari malam - 
malam sebelumnya. Kami melakukan rutinitas kami seperti biasa dan sehabis sarapan 
dan mengantar Felly ke sekolah, kami pergi ke ladang untuk memetik sayuran. Kami 
memetik buncis, labu siam, dan sayuran lainnya. Sepulangnya dari ladang aku 
membantu ibu mencuci dan memotong sayuran – sayuran yang tadi kita petik untuk 
membuat sayur lodeh. Sayur lodeh tersebut akan kami santap nanti di acara makan 
– makan bersama di depan SD negeri. Setelah itu, kami pergi untuk mencari data. Aku 
pergi ke sebuah SMA di daerah zona ungu untuk mewawancarai beberapa murid dan 
guru disana. Murid – murid disana cenderung sedikit pemalu saat di wawancarai 
kami. Namun disana, kami dapat mendengar cerita – cerita unik dari mereka. 
 Saat makan siang, kami melakukan acara makan bersama bersama seluruh 
warga desa porot. Awal acara kami dimulai dengan berdoa yang dipimpin oleh 
pemimpin – pemimpin agama yang ada di Dusun Porot ditambah dengan guru agama 
kami yang memimpin doa secara katolik. Setelah berdoa, kami semua makan 
bersama sambil berbincang dengan keluarga – keluarga lainnya. Kami bahkan saling 
berbagi makanan dengan keluarga lainnya. Kami sempat mencoba nasi jagung, 
namun aku tidak terlalu menyukai nasi jagung karena teksturnya yang aneh. 
Sehabis makan siang bersama, kami bersama – sama membersihkan piring dan 
karpet kami. Setelah selesai bersih – bersih kami pergi lagi untuk mencari data 
berkeliling desa. Dan saat jam 6 tiba kami pulang kembali untuk makan malam. 
 Setelah makan malam, kami pergi lagi untuk mengikuti latuhan Warokan lagi 
di tempat yang sama seperti kemarin. Walaupun kakiku masih pegal – pegal, aku 
memaksakan diri untuk menampilkan yang terbaik untuk pentas seni nanti. Namun, 
malam ini latihan berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Seluruh tubuhku 
berkeringat, namun udara disana sangat dingin. Kami berlatih di dalam dinginnya 
malam, ditemani dengan suara bedugan gendang sebagai musik untuk tarian kami. 
Jam 10.30 malam kami dibubarkan, kakiku sangat lelah sampai aku merasa aku tidak 
bisa berjalan lagi. Tubuhku masih penuh keringat dan mukaku menunjukkan 
kelelahan, namun kedua hal tersebut menunjukkan kerja keras dan aku sangat 
bangga terhadap kerja kerasku itu. Kami pulang dan beristirahat untuk kegiatan 
besok. 
Dusun Porot, 18 Januari 2020 
 Kembali lagi menghirup udara segar Dusun Porot di pagi hari. Hari ini kaitidak 
memiliki banyak kegiatan selain ada briefing dengan mami papi jam 10 pagi nanti. 
Kami melakukan rutinitas pagi kami seperti biasa dan pergi ke rumah papi mami 
untuk briefing. Di dalam briefing tersebut, kami di tanyakan tentang rutinitas apa saja 
yang kami lakukan selama tinggal di rumah orang tua kami disini. Kami juga di 
tanyakan tentang apa yang ingin kita bantu atau berikan kepada keluarga kami. Kami 
menitipkan sepatu boot untuk bapak kepada mami papi karena bapak sering ke 
ladang hanya dengan sepatu biasa. 
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 Sepulang dari briefing, kami makan siang di rumah bersama ibu, Felly dan 
bapak yang baru pulang dari ladang untuk beristirahat. Sesudah makan siang, kami 
pergi lagi dari rumah untuk mencari data. Sampai akhirnya kami pulang lagi kerumah 
pukul 5 sore untuk membantu Ibu memasak lagi dan beristirahat sejenak sambil 
berbincang tentang berbagai hal. 
 Malamnya, aku latihan lagi untuk pentas seni yang akan di laksanakan besok 
siang. Semakin dekat dengan hari kita tampil, aku semakin khawatir jika  aku akan 
melupakan gerakan – gerakan tariannya. Namun, aku berusaha menghafal tariannya 
dengan sungguh – sungguh. Setelah latihan terakhir ini, kami pulang kembali ke 
rumah untuk beristirahat dan mempersiapkan energi untuk acara besok. 
Dusun Porot, 19 Januari 2020 
 Hari ini adalah hari yang sangat penting, hari ini adalah hari pentas seni 
berikut juga diadakannya pasar murah. Pagi – pagi sebelum aku mandi untuk pergi ke 
SD, aku menanam pohon sengon di ladang belakang rumah dengan bantuan bapak. 
Aku menanam pohon sengon lebih dulu karena pada jam 8 pagi aku harus pergi ke 
SD Negeri untuk di dandani untuk tarian Warokan.  
 Namun ternyata kami di dandani jam 1 siang nanti, maka disana aku 
berkeliling untuk melihat - lihat pasar murah. Aku berencana untuk membelikan baju 
untuk ibu, bapak dan Felly. Aku berhasil menemukan baju untuk Felly dan Ibu, namun 
aku tidak dapat menemukan baju yang cocok untuk bapak. Akhirnya aku hanya 
membeli baju untuk ibu dan Felly saja. Aku juga membelika Felly es krim berikut 
dengan mainan yang ia inginkan. 
 Lalu setelah berkeliling di pasar murah, aku bersiap untuk menampilkan 
paduan suara sebagai penampilan pembukaan. Setelah tampil paduan suara, aku 
pulang ke rumah sebagai jeda acara untuk makan siang. Sesudah makan siang aku 
langsung pergi ke SD untuk di dandani. Setelah di dandani, kami menggunakan baju 
adat tarian Warokan berwarna hitam dengan warna merah di beberapa ujung 
pakaian. Ukuran bajunya cenderung sangat besar dan longgar, dan terdapat banyak 
tambahan aksesoris lain seperti sebuah sabuk, kerincingan di bagian kaki kiri, topi, 
tali, dan semacam kalung yang terbuat dari kain merah. 
 Setelah menunggu sekitar 4 penampilan, akhirnya itu waktunya kita tampil. 
Saat aku memasuki area penampilan, aku melihat banyak sekali warga porot yang 
berkumpul di sekeliling kami. Hal itu membuatku sedikit gugup, namun pada akhirnya 
kami bisa tampil dengan baik. Setelah kita berfoto – foto dan menonton beberapa 
penampilan selanjutnya, kami kembali ke rumah kami masing – masing untuk makan 
malam dan beristirahat. Lalu malamnya, kami kembali ke depan SD Negeri untuk 
menonton pertunjukkan yang di lakukan oleh warga porot berupa tarian Soreng dan 
Warokan. Penampilan mereka sangat menakjubkan, namun menyeramkan juga 
dalam waktu yang sama karena adanya penari – penari yang keserupan. Namun dari 
pertunjukkan tersebut, mereka memainkan sebuah cerita sejarah. 
 Acara pun selesai pada pukul 12 malam dan kami langsung pulang ke rumah 
kami masing – masing untuk beristirahat.  
Dusun Porot 20 Januari 2020 
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Pagi ini kami bangun lebih siang karena kami tidur larut malam. Kami memulai hari 
dengan menyapa ibu di dapur seperti biasanya. Lalu Ibu juga bercerita kepada kita 
bahwa kemarin malam Felly menangis teringat bahwa hari ini hari terakhir kami disini. 
Mendengar hal itu membuatku merasa bersalah untuk meninggalkan mereka, namun 
aku sangat rindu dengan rumah. 
Setelah sarapan, kami mulai berkemas dan membersihkan kamar kami. Lalu kami 
pergi ke atas untuk mengumpulkan jurnal. Lalu kami kembali untuk berfoto – foto 
sebagai kenang – kenangan. Kami juga pergi membeli lampu untuk rumah mereka 
yang lampunya redup, kami juga ingin mengambil sepatu boot yang saya titipkan 
kepada mami papi, namun barangnya tidak tersedia dan akhirnya uangku di 
kembalikan. aku diberikan 1 kotak penuh dengan oleh – oleh seperti buncis, labu siam 
dan semacam kerupuk, begitu juga teman – teman serumahku.  
Lalu kami izin untuk berpamitan dengan warga 
dusun porot yang tinggal di sekitar rumah kami. 
Sedih melihat mata mereka yang berkaca – kaca 
akan kepergian kita. Sedih juga kami harus 
meninggalkan Dusun Porot, walaupun kami sangat 
lelah disini. Setelah berpamitan dengan tetangga 
kami, kami satu keluarga pergi ke acara pamitan. 
Disana kami melakukan penutupan dan 
berpamitan dengan keluarga kami. Tangisan 
dimana – mana setiap aku menengok ke kanan 
dan ke kiri. Melihat warga Dusun Porot menangis 
bukanlah suatu pemandangan yang 
menyenangkan. Saat aku bertemu dengan ibu dan 
Felly bersama bapak, aku pun ikut menangis. Air 
mata perlahan – lahan menetes satu persatu. Melihat mereka menangis menyakiti 
hatiku, walaupun aku baru mengenal mereka selama semingguaku sudah merasakan 
kasih yang sangat amat besra dari mereka. Aku menjanjikan mereka bahwa aku akan 
kembali kesini lagi untuk menghilangkan rasa rindu. 
Akhirnya, kami pergi meninggalkan mereka. Kami berpamitan dengan seluruh warga 
Dusun Porot yang penuh dengan muka yang terlihat sehabis menangis. Dan kami pun 
melanjutkan perjalanan ke RM Bintangan di Ambarawa. Di sana kami menyantap 
makan malam, dan sekitar jam 8 malam kami masuk ke bis kita masing – masing dan 
melanjutkan perjalanan pulang ke Bekasi. 
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Gisella Okky/XIS3/27 (Keluarga Samudi) 
 

Sepucuk Surat Pertanda Rindu 
 
Assalamualaikum Pak, Mbo, Felly 
 Ini kakak Gisel, anakmu. Bagaimana kabar bapak, mbo dan Felly disana? Aku 
berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan keluarga bapak dan 
mbo semua, semoga mereka semua dalam keadaan sehat. Kakak disini juga dalam 
keadaan sehat. 
 Pak, mbo, Felly, kakak kangen sama kalian. Kangen masakan mbo setiap hari, 
kangen nganterin Felly ke sekolah, kangen melihat bapak walaupun kerja terus tapi 
tetap senyum terus ke kita. Kangen segala hal disana, kangen duduk – duduk di dekat 
tungku sambil ngobrol bercerita sama mbo, kangen jajanin Felly es krim pulang dari 
sekolah, kangen melihat bapak menonton TV saat lagi istirahat di rumah. Kangen 
banget. 
 Walaupun aku udah dapat nomor WA Felly, dan kadang – kadang kita 
whatsappan bareng dan suka telepon – telepon, kakak masih kangen banget sama 
kepedulian kalian. Kakak sambil menulis surat ini, sampai kepikiran sama memori – 
memori disana. Mulai dari pas ibu mayungin aku terus nyapa aku dengan senyum, 
sampai mau bantuin aku angkat koperku yang beratnya luar biasa.  
 Inget juga pertama aku liat rumah mbo aku seneng banget, rumahnya ga 
seberapa tapi rasanya nyaman banget. Inget juga awal – awal ketemu kakak, Felly 
malu – malu padahal kakak pengen banget ngobrol sama Felly.  
Yang ga pernah aku lupa itu kepedulian bapak, Ibu sama Felly. Setiap hari nanyain 
“kakak laper ga?” “kakak capek ya?” dan lain sebagainya. Kakak merasa tersentuh 
banget sama kepedulian kalian, dan kakak merasa kakak gabisa membalas kebaikan 
bapak, mbo dan Felly itu. 
Kakak juga mau mengucapkan terima kasih sebanyak – banyaknya suadh mau 
menerima kakak di rumah kalian dengan sepenuh hati. Gak hanya itu terima kasih 
juga sudah menjadi bagian dari kehidupan kakak, kalian sangat berarti buat kakak. 
Kalian telah mengajarkan banyak hal kepada kakak, kakak sangat berterima kasih. 
Kakak juga mau minta maaf kalau kakak, kak Valen dan kak Senna sudah negerpotin 
kalian. Maaf juga ya kalau kita suka kebanyakan bertanya dan mungkin beberapa 
pertanyaan kami ada yang kurang berkenan atau bahkan menyakiti hati kalian. 
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Kakak berharap kalian bisa hidup bahagia 
disana dan kalian sadar bahwa kalian dan 
warga Dusun Porot lainnya tidak hanya di 
tinggalkan sebagai memori. Bertemu kalian 
itu buka sebuah paksaan, tetapi sebuah 
takdir dan kakak bersyukur banget bisa 
bertemu kalian. Kakak juga berharap Felly 
belajarnya tambah pinter dan bisa sukses di 
masa depan dan juga untuk kak Laila 
walaupun tidak serumah, tetapi masih kami 
kenal semoga kakak juga bisa sukses di masa 
depan. Untuk bapak dan mbo, semoga kerja 
keras kalian bisa membawa pahala besar 
untuk kalian semua. 
Inget kan, sebelum kakak pulang kakak janji 
bakal ke Porot lagi? Janji itu kakak pegang 
sungguh – sungguh kok. Kakak ngga tau 

kapan bakal ada kesempatan kesana lagi, tapi yang pasti kakak akan kembali kesana 
lagi buat ngilangin rasa kangen. Tungguin kakak ya ! 
Sekali lagi, terima kasih banyak ya pak, mbo, Felly. Kakak sayang banget sama kalian. 
 
Anakmu,        
Gisella 
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Senna/XIS3/28 (Keluarga Samudi) 
 

Melangkah di Desa balik Awan 
 
Aku duduk manis sambil melihat pemandangan yang disuguhkan dari balik kaca 
kendaraan yang ku tumpangi. Ditemani hangatnya sinar matahari, angin sepoi-sepoi, 
dan warna hijau milik pepohonan, semuanya berpadu menciptakan keindahan. Tak 
terasa, aku pun tiba di sebuah desa kecil yang terletak di ujung timur daerah 
Temanggung yang bernama Porot. Aku dan teman-teman turun dari kendaraan, dan 
hal pertama yang aku lihat adalah senyuman yang terlukis di wajah mereka saat 
menyambut kami. Tidak lama hujan pun turun, namun tiba-tiba ada seorang wanita 
bersama dengan anak dan suaminya menghampiri aku, gisel, dan valen. Mereka 
adalah orang yang akan kami panggil mbok, bapak, dan adik Feli. Mbok dan bapak 
berbagi payung ditangan mereka dengan kami agar kami tidak terkena hujan, lalu 
kami dibawa kerumahnya. Sesampai di rumah, mbok langsung menyuruh kami untuk 
duduk didekat perapian agar tubuh kami hangat, kami juga diberi segelas teh manis 
hangat dan cemilan. 
 
Aku baru mengenalnya, namun entah mengapa mbok sangat perhatian dan 
memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Begitupun dengan bapak, ia sangat ramah 
menyambut kami, tetapi feli masih malu berbicara dengan kami dan setiap 
pertanyaan hanya ia jawab dengan senyuman manis disertai anggukan kecil. Usai 
menghangatkan tubuh, mbok mengantar kami ke kamar, aku menaruh semua 
barangku disana. Kamar yang akan aku tempati sangat sederhana namun nyaman, 
lantainya terbuat dari semen yang diatasnya diberi kasur kapuk. Tiba makan malam, 
mbok sudah menyiapkan semua lauk pauk, kami makan bersama diselingi obrolan 
kecil agar makin memperdekat hubungan kami. Setelah berbincang cukup lama dan 
hari sudah semakin larut, akhirnya aku dan teman-temanku beranjak ke kamar untuk 
beristirahat agar dapat menyambut hari esok dengan semangat. 
 
Hari demi hari pun berlalu, hari-hari sebelumnya seperti biasa aku melakukan tugasku 
untuk membantu mbok membuat makanan, mencuci piring sehabis makan, menyapu 
lantai, dan hal lainnya. Tetapi aku menemukan beberapa makna baru pada saat hari 
ketiga disini, aku dan teman-temanku pergi ke ladang menemani mbok mengambil 
buncis. Di sepanjang jalan aku bertemu dengan banyak orang yang memiliki 
pekerjaan yang berbeda. Ada yang mengangkut kayu, mengangkut batu, dan pergi ke 
ladang untuk panen. Walaupun barang yang mereka bawa sangat berat namun dari 
wajah mereka tetap terpancar senyuman dan tidak pernah sedikitpun mengeluh. 
Mereka mengajarkanku untuk selalu bekerja keras dan tidak gampang putus asa, 
mereka juga mengingatkanku agar selalu bersyukur dalam setiap keadaan meskipun 
tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi terkadang aku merasa sedih 
membayangkan mereka yang bekerja susah payah untuk memenuhi kehidupan 
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keluarganya di rumah. Aku sering bertanya-tanya pada diriku sendiri apakah mereka 
makan tepat waktu, apakah mereka tidur cukup, dan lain-lain. Karena melihat 
bapakku juga yang bekerja keras bahkan saat hujan turun ia tetap bekerja, tidak 
terbayang ia pulang basah kuyup dengan beberapa karung rumput namun masih 
terukir senyuman disana. Bapak selalu memberi yang terbaik untuk keluarganya, ia 
tidak pernah melewatkan waktu bersama kami, canda dan tawa menemani kami 
setiap malam datang dan kebersamaan itu merupakan suasana yang paling aku sukai 
dan takan ku lupakan. 
 
Hari minggu tiba, hari yang paling aku tunggu-tunggu sedari lama karena akan ada 
acara pasar murah dan pentas kesenian. berbagai pakaian untuk anak kecil sampai 
dewasa bisa ditemukan di pasar murah, tentu saja semuanya dijual dengan harga 
murah. Cerahnya matahari pagi juga tak kalah dengan wajah cerah orang-orang yang 
sudah ramai di depan SDN 02, mereka semua sibuk memilih pakaian dan banyak juga 
yang memborong. Aku dan temanku juga pergi melihat-lihat, aku menemukan 
banyak pakaian yang bagus, kami pun akhirnya berinisiatif untuk membeli beberapa 
baju untuk mbok, bapak, dan feli. Namun setelah mencari cukup lama, kami hanya 
mendapatkan dua baju untuk feli dan satu baju untuk mbok. Karena tubuh bapak 
yang kecil sehingga sukar untuk menemukan ukuran baju yang pas untuk bapak. 
Seusai membeli baju, aku menunggu giliran kelasku untuk menampilkan pentas yang 
sudah kami siapkan. Beberapa saat kemudian kelasku dipanggil yaitu XIS3, aku dan 
teman kelasku segera maju ke panggung. Aku merasa malu awalnya karena kebayaku 
berwarna pink sendangkan teman-temanku berwarna putih. Namun siapa peduli 
akan hal itu. Dengan mulai percaya diri, aku dan teman – temanku mulai 
menggoyangkan tubuh sembari melantunkan lagu daerah. Para warga pun antusias 
menyambut penampilan kami, dan penampilan kami pun berhasil menghibur para 
warga yang menonton kami. Setelah semua pementasan kelas selesai, saatnya 
penampilan warog dimulai. Penemapilan warog adalah salah satu penampilan yang 
aku tunggu dan aku tidak sabar untuk melihat pertunjukan warog yang dimainkan 
oleh anak – anak Marsud. Warog merupakan salah satu penari dalam seni reog. 
Kadang ia diterjemahkan sebagai seseorang yang “menguasai ilmu” (ngelmu) dalam 
pengertian Kejawan. 
  
Penampilan warog pun selesai, lalu diikuti dengan tarian – tarian lainnya seperti 
soreng, dan kuntulan. Satu hal yang membuatku kagum, yaitu para siswa hanya 
berlatih tarian – tarian itu hanya dalam waktu tiga hari, namun pertunjukan yang 
mereka suguhkan sangat memukau dalam menjiwai diri sebagai penari. Selain ada 
pertunjukan tarian, ada juga doorprize yang ditujukan untuk warga dusun porot. 
Diantaranya ada mesin cuci, wajan, panic, kompor dan beberapa alat masak lain serta 
persediaan bumbu dapur seperti minyak, beras, indomie dan masih banyak lagi yang 
lainnya. Dengan adanya doorprize ini, antusias dan semangat warga semakin tinggi 
dalam mengikuti kegiataan kksm ini, karena doorprize yang ada sangat berguna bagi 
kehidupan sehari – hari karena disesuaikan dengan kebutuhan warga. 
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Pagi pun tiba, langit biru membentang 
luas. Cahaya pagi masih hangat menyinari 
tubuhku dalam kesejukan. Ah, tidak terasa 
sudah saatnya hari ini akan berakhir di 
desa ini. Aku mempersiapkan diriku dan 
mengemasi barang – barangku. Tidak lupa, 
aku berfoto dengan keluarga ku dan 
menyampaikan perpisahan yang 
sebenarnya cukup berat untuk aku 
katakan. Ya, mengapa tidak. Kesan ku disini 
sudah terukir sangat indah. Perpisahan 
merupakan hal yang aku benci dari setiap 
pertemuan. Aku malu, namun rintih air 
mataku tidak bisa tertahan lagi. Aku 
lepaskan semua kesedihanku, aku 
ungkapkan penuh perasaanku. Telat 
kusadar hidup bukan hanya perihal 
mengambil yang engkau tebar, namun 
harus tulus merelakan. Yang patah akan selalu tumbuh, yang hilang pasti akan 
berganti. Itulah yang aku pikirkan untuk mengatasi kesedihanku. Aku tau, ini bukanlah 
sebuah perpisahan, ini adalah awal baru hidupku dalam cara yang baru. Dan aku 
yakin, mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi aku akan kembali lagi ke desa ini. 
Terimakasih bapak, ibu, dek feli, dan warga dusun porot lainnya. Cerita kita memang 
baru sebentar, namun kesan kalian sudah terukir sangat indah. Sampai jumpa, porot. 
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  Silfra Theresa/XIS3/29 (Keluarga Slamet) 
 

Warisan Dusun Porot 
 

 
Tempat yang dikatakan pelosok 
Itulah Dusun Porot 
Dengan segala kesederhanaannya  
Mampu membuat anak kota nyaman disini 
 
Tempat yang dikatakan pelosok 
Itulah Dusun Porot 
Kebersamaan dan kekeluargaan 
Itulah pasti yang dirasakan 
 
Suara alam masih murni 
Burung bebas menari-nari 
Tak ada yang saling menyakiti 
Semua saling menghargai 
 
Keragaman agama 
Menjadi sebuah usaha 
Untuk menciptakan persatuan warga 
Yang menjadikannya bersaudara 
 
Ramah dalam sambutan 
Baik dalam suguhan 
Itulah Dusun Porot 
Warisan untuk negeri tercinta 
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Silfra Theresa/XIS3/29 (Keluarga Slamet) 
 

Sepucuk Surat Untuk Bapak dan Mbok 
 
Salam hormatku untuk bapak 
Bapak apa kabar? Aku yakin bapak 
pasti baik-baik saja disana. Karena 
aku tahu di usia bapak yang beranjak 
80 tahun bapak tetap memiliki 
semangat layaknya anak remaja usia 
17 tahun. Di dalam memoriku masih 
sangat teringat jelas bagaimana awal 
pertemuan kita. Masih ingatkah di 
bawah rintik-rintik hujan bapak 
menunggu aku dan teman-temanku 
yang akan tinggal bersama?  dengan 
payung kecil di genggaman bapak tetap sabar menunggu sampai ketika kami 
memanggil dan menyapa bapak menyambut kami dengan senyuman tulus dan 
hangat yang terukir di wajah bapak. Bapak langsung mengarahkan jalan kearah 
rumah agar kami langsung bisa istirahat. Sesuatu yang tidak aku bayangkan 
sebelumnya adalah jalanan menuju ke rumah kita yang sangat bahaya untuk 
seumuran bapak. Namun dengan antusias bapak mengambil koper yang aku tarik 
dengan sekuat tenaga karena tanjakan rumah yang begitu curam dan gantian bapak 
yang menarik koperku dengan tenaga bapak. Sesampainya di rumah bapak langsung 
menyuruh kami untuk duduk di bangku kayu panjang. Bapak bukan orang yang dingin 
seperti yang aku bayangkan selama di perjalanan menuju ke Dusun Porot. Ternyata 
bapak mampu membuat kami tertawa meskipun kami sering menanyakan Bahasa 
Jawa ke Bahasa Indonesia namun bapak tetap sabar menjawab kami meskipun 
dengan segudang pertanyaan yang kami lontarkan. Aku rindu dengan senyum yang 
menyambutku untuk mengucapkan selamat pagi ketika aku dan teman-temanku 
sudah bangun dari tidur. Aku rindu mendengar bapak mengingatkan kami untuk 

berdoa sebelum tidur. Aku rindu 
ketika kita berbincang serta bercanda 
sambil minum kopi dengan melingkari 
tungku api untuk menghangatkan 
badan. Aku rindu dengan semangat 
yang terus bapak lontarkan untuk 
menjalani bagaimanapun 
kehidupanku di masa yang akan 
datang. Aku harap semua kerinduan 
yang aku rasakan saat ini bisa 
tergantikan dengan pertemuan kita ya 
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pak. Doaku selalu menyertai bapak agar kita bisa bertemu kembali dengan keadaan 
sehat walafiat dan bahagia. Doakan aku ya pak agar aku bisa menjadi orang yang 
sukses dan membagi kesuksesanku dengan bapak. Terimakasih pak atas perhatian 
yang bapak berikan. Salam hormat ku ucapkan sekali lagi pak. 
 
Salam cinta dan kasih sayangku untuk mbok 
Mbok apa kabar juga? Aku yakin mbok 
pasti keadaanya sehat disana. Masih 
teringat jelas di ingatanku bagaimana 
mbok menyambut kami. Senyum 
penuh kebahagiaan terukir jelas di 
wajah mbok, wajah yang sudah 
terlihat keriput namun masih terasa 
sekali bahwa mbok masih memiliki 
semangat layaknya bapak seperti 
remaja usia 17 tahun. Aku rindu 
dibuatkan teh manis hangat setiap 
hari oleh mbok agar aku tidak merasa 
kedinginan. Masih ingatkah mbok ketika aku pulang duluan dan tidak lanjut untuk 
melihat teman-temanku latian menari kuntulan? Kita bertemu di tanjakan jalan yang 
curam dari arah yang berbeda, aku kearah pulang ke rumah dan mbok kearah tempat 
latian menari  kuntulan. Mbok bertanya mengapa aku pulang sendirian dan aku 
menjawab pertanyaan mbok dengan suara yang pelan sekali karena perutku sudah 
terasa sangat sakit dan terasa panas sekali perutku. Lalu mbok tidak jadi melihat latian 
menari  kuntulan dan merawatku di rumah. Ya, perhatian itu yang membuat sakit 
perutku yang sering kambuh itu menjadi cepat sembuh. Ingatkah mbok ketika kita 
masak bersama? Ya, di rumah mbok lah aku berani menggoreng ayam. Meskipun 
ketika mbok mencicipi masakanku dan ternyata ayamnya tidak sepenuhnya matang, 
mbok tersenyum kearahku lalu memberi tahu dengan pelan-pelan bahwa ayam yang 
ku masak kurang matang. Aku juga rindu dengan omelan mbok ketika aku tidak 
kunjung sarapan pagi. Mbok, aku salut sama mbok. Yang tetap semangat dan penuh 
rasa syukur menjalani kehidupan yang mungkin tidak sanggup di jalani oleh kedua 
orang tua kandungku sendiri. Mbok selalu menjalani kehidupan dengan senyuman 
lebar di wajah mbok. Banyak hal yang masih ingin ku tulis semua disini tapi biarlah ku 
simpan di dalam hati saja sebagai kenangan pribadi. Sama seperti bapak, doaku selalu 
menyertaimu mbok. Doakan aku supaya bisa menjadi anak yang sukses di 
kehidupannya yang akan datang kelak. Terimakasih mbok atas penyambutannya dan 
perhatiannya. Salam cinta dan kasih sayang aku ucapkan sekali lagi untukmu mbok. 
 
Untuk bapak dan mbok tersayang 
Terimakasih banyak atas penyambutannya, senyuman tulus yang terpancar dari 
wajah kalian, perhatian yang kalian berikan, dan kasih sayang yang kalian tunjukkan 
untuk kami. Semangat dan rasa bersyukur kalian akan menjadi pedoman dalam 
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kehidupanku kedepannya. Doakan aku menjadi anak yang sukses dan ketika aku 
sukses nanti kita bisa bertemu kembali dengan keadaan bahagia dan sehat walafiat. 
Pesan bapak dan mbok agar aku tidak lupa dengan berdoa terlebih dahulu dalam 
melakukan apapun dan berada dimanapun akan selalu aku  ingat dan terapkan di 
kehidupanku. Doaku menyertai bapak dan mbok. Salam hormat, cinta, dan kasih 
sayang aku ucapkan untuk bapak dan mbok, Tuhan memberkati kita semua. Amin. 
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Stanislaus Aaron/XIS3/30 (Keluarga Suratman) 
 

Berpikir Dua Kali 

Kurasakan kehangatan di pagi hari sambil menatap indahnya langit di kala itu, 
sedang asik – asiknya bercumbu fajar di batas kata dengan keindahan surya tanpa 
batas. Menikmati jalannya yang ada di depan mata dan menjalankan berbagai 
aktivitas yang belum semua orang lakukan di kehidupan seberuntung ini. Mungkin 
anda bisa membacanya melalui kisah perjalanan pendek dan singkat ini : 
  Perkenalkan nama saya Aaron Pratama (anak pertama), ingin membagikan 
momen bersama keluarga dan masyarakat sekitar. Di zaman era globalisasi, manusia 
terkadang hidup secara individual yang berarti mereka hidup secara sendiri – sendiri. 
Yang dimana mereka tidak memikirkan sifat kekeluargaan yang erat dan harmonis. 
Diluar pemikiran saya ternyata banyak sekali hidup yang berbeda, contohnya seperti 
hidup di kota dan di desa. Terlihat jelas di kota saling membentuk bersifat 
individualisme. Padahal kita adalah  makhluk sosial . Tapi, dengan “ Tergantung Diri 
Sendiri ” ya... dan inilah yang disebut dengan berpikir secara dua kali pada tanggal 14 
Januari – 21 Januari 2020. Sedikit menguras otak mari kita telusuri apa artinya 
Berpikir Secara Dua Kali  ( Think Twice ).  
Pada tanggal 14 Januari – 21 Januari 2020, kita mendapat program yang harus 
dilakukan yaitu KKSM ( Kegiatan Kemasyarakatan Siswa Marsudirini ). Di dalam 
kegiatan tersebut kita belajar dan mengikuti kegiatan masyarakat sekitarnya. Sangat 
asing bagi kita yang terbiasa hidup di perkotaan untuk bergabung dengan masyarakat 
dusun Porot. Saya tanya kepada bapak tersebut :  
“ Apakah bapak disini siap menerima kami?” 
Dan ia pun menjawab : “ Tentu saja saya sangat bersedia menerima kalian semua.” ( 
dengan wajah tersenyum ) 
Coba anda pikirkan dua kali, bagaimana kalau anda di posisi mereka di perkotaan ini? 
Apakah anda juga sama dengan mereka?  Saya yakin, anda tidak akan bisa 
menyempatkan waktu untuk kami karena sangat terganggu dengan kedatangan 
kami. Namun, si Bapak malah sebaliknya menerima dan mengatakan bahwa beliau “ 
sangat senang ”. Bapak menerima kami dengan terbuka dan apa adanya. Tanpa 
dibuat-buat dan terlihat tulus dalam setiap tutur kata dan tindakannya. 
Hari pun berganti dan saya menikmati setiap malam di dusun tersebut. Setiap harinya 
saya terbangun oleh suara ayam berkokok. Saya keluar dari kamar tidur dan duduk di 
ruang tamu.  
“ Sudah bangun nak?” sapa Ibu dari pemilik rumah tersebut . 
“Iya, saya terbangun oleh merdunya suara ayam yang berkokok menyelingi fajar nya 
pagi hari dan saya bertanya kepada Ibu itu :  
“Apakah anak Ibu sudah bangun untuk sekolah?” tanya saya 
Tiba – tiba datang anak tersebut dan menjawab :  
“Hai.., aku sudah bangun dari tempat tidur untuk sekolah.” 
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 Saya pun mengangguk dan melontarkan senyuman kepada dia. Dalam hati 
saya berkata “Hebat sekali nih anak, tanpa dibangunin ibunya, sudah bangun sendiri 
dan mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi ke sekolah”. Beda dengan keadaan 
kami di perkotaan, sekolah kami cukup bagus dan bisa dibilang biayanya di atas rata-
rata sekolah umumnya, namun banyak dari kita untuk sekedar berangkat sekolah saja 
harus dibangunkan dengan keras oleh orangtuanya. Berangkat dan belajar dengan 
malas-malasan. Di kehidupan perkotaan, sekolah cuman modal duit ga ada niatan 
untuk sekolah. Dasar anak zaman milenial bisanya habisin duit orang tua. Sebenernya 
mah duit untuk sogok sekolahan agar diterima masuk sekolah favorit. Terus apa guna 
anda mempunyai kecerdasan hanya untuk dipajang tidak untuk dipikirkan. 
Kebanyakan orang hanya mengambil satu pemikiran yang sama dan tidak untuk di 
telaah sama sekali. Itulah gunanya  
“ Berpikir Dua Kali .” 
 Saya juga bertanya kepada bapak pemilik rumah itu :  
“ Apakah Bapak tamat kuliah? ” Lalu bapak itu menjawab, katanya: “ Dulu sekali saya 
dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, dari awal SD masuk SMP saya terjun ke 
dunia malam dan tidak beraturan tanpa aturan yang jelas.”  
Diam sejenak bapak itu berbicara sambil tahan tangisan, teringat tentang Ibunya yang 
berusaha untuk menyekolahkan anaknya demi sukses masa depan dan terusnya 
begini :  
“ SMP saya sudah dibelikan senjata untuk mencari makanan setiap hari salah satu 
contohnya burung. Kerja dari hasil saya hanya sebagian mencari nafkah.” Dan dia 
menanyakan balik soal saya :  
“ Kalau kerja orang tua kamu apa ? ”  
Saya jawab : “ Bapak saya Karyawan Swasta dan Ibu saya adalah Ibu Rumah Tangga 
sambil buka usaha sampingan.”  
Katanya lagi : “ SPP sekolah kamu berapa? Pasti banyak kan?” 
Saya menjawab SPP tersebut sebesar 1.2**.***.   
Obrolan singkat berjalan terus – menerus dan sampai titik akhir dimana ia 
memberikan ungkapan. Isinya seperti ini : 
“ Kamu cukup menjalankan sekolah apa yang diberikan orang tua mu agar kelak nanti 
orang tua mu bahagia melihat mu sukses dan bertumbuh menjadi jati diri yang kuat. 
Jangan jadikan sekolah hanya untuk main – main, tapi jadikanlah sekolah adalah 
tempat untuk mengembangkan ilmu bersama – sama. Ada waktunya main dan juga 
ada waktu nya untuk belajar. Kesempatan kamu melampaui masa depan harus dari 
sekarang.” 
 
 Jujur saja, saya sangat menghayati kalimat itu dan masih tersimpan di dalam 
otak saya. Kalimat yang begitu sederhana menghasilkan makna luar biasa. Disitu saya 
langsung terdiam menutup mulut tanpa bersuara sedikit pun dan terharu mendengar 
kalimat dari beliau.  
Apa yang saya alami selama 6 hari tersebut sungguh sangat berkesan. Kesederhaan 
orang-orang sekitar, suasana yang sejuk dan segar, budaya setempat yang unik, 
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sungguh membuat saya bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang ini. Segala 
kemudahan dan kesempatan yang sudah saya dapatkan sampai hari ini. Saya 
berharap, dalam setiap tindakan saya kelak , jika timbul kesulitan sedikit dalam setiap 
usaha saya, akan selalu mengenang masyarakat di dusun Porot yang selalu berusaha 
pantang menyerah menjalani kehidupannya. 
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Thadeus Richard/XIS3/31 (Keluarga Suratman) 
 

Hujan Kala Sore 
 
Ratusan ribuan tetes membasahi sepanjang jalan 
Tidak hanya jalan tapi juga kepala setiap manusia, 
Atap atap rumah, dan sisa nya yang ada 
Membasuh setiap memori yang tersimpan 
Agar bersih dari duka juga air mata 
Aneh.. hujan kali ini tidak seperti biasanya.. 
Tidak membuat resah apalagi menyusahkan 
Setiap rintik yang jatuh ku nikmati tanpa ragu 
Hampir setiap sore mereka menghujam tanah indah ini 
Seperti ingin meninggalkan jejak abadi yang entah apa isinya 
Masih membekas bagaimana kami berlari 
Untuk  menghindari semua pukulan kecil dari langit 
Teringat akan kehangatan yang menunggu kami di rumah 
Juga secangkir minuman hangat termanis 
Yang di buatkan oleh orang termanis pula 
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Thadeus Richard/XIS3/31 (Keluarga Suratman) 
 
 

Bekasi, 28 Januari 2020 
 
Untuk keluargaku, 
Bpk. Suratman 
di Dusun Porot, Kabupaten Temanggung 
 
Salam Hangat, 
 Terakhir kali, yang masih membekas jelas di ingatan ku adalah rasa dari 
genggaman tangan Ibu yang sudah jelas mengisyaratkan ku untuk tidak pergi jauh-
jauh dari nya. Terlihat jelas dari mata nya bahwa ia ingin aku untuk tidak melupakan 
desa kecil ini. Desa dimana aku menghabiskan 5 hari terakhir ku untuk mengukir 
kisah dan berbagai macam pelajaran hidup. Tak hanya itu, di sini jugalah aku sadar 
bahwa kehangatan keluarga menjadi yang terutama bagi setiap insan yang mulai 
belajar mengepakkan sayap nya untuk dunia luar. 
 Tak pernah sekalipun diri ku tak di cari nya ketika aku terlambat sampai di 
rumah. Dia hanya baru mengenal ku hitungan hari, tapi layak nya permata, aku di 
rawat nya dengan sepenuh hari. Kasihnya tulus tersirat melalui setiap tindakan 
maupun perkataan. Buah tangan yang di bawakan nya dari ladang untuk ku sebagai 
tanda agar aku selalu mengingat nya walau jauh. Hasil keringat yang terbungkus 
dalam sekotak kardus tua yang akan ku jaga semampu yang ku bisa.  
 Di tengah ramai dan ricuh nya suasana, dan ibuk berhasil menemukan ku 
untuk membawa ku pulang. Detik aku melihat wajah mu, aku tau bahwa kau akan 
menerima ku bagaimana pun aku. Tak berfikir siapa aku, latar belakang ku, apalagi 
agama dan ras ku.tak pernah lupa bagaimana pertama kali kita berdebat karena kau 
melarang ku untuk ikut ke ladang hanya karena khawatir akan banyak nya nyamuk. 
Aku dan kulit ku baik-baik saja, Bu. Terima kasih karena sudah mengkhawatirkan ku 
ya. Ibuk, Bapak, dan semua keluarga ku yang lainnya di sana. Jangan segan-segan 
untuk mengabariku dan mengirimkan pesan atau bahkan menelefon apabila rindu. 
Cerita dan kabar-kabarilah apabila kalian membutuhkan sesuatu. Aku tidak akan 
sungkan untuk membantu. Aku masih anak mu, dan akan selalu menjadi anak mu. 
Suatu saat aku akan melihat mu lagi walaupun dengan keadaan, tempat, dan waktu 
yang berbeda, aku tetap anak mu yang sama. Terima kasih Ibu, Bapak, dan Porot. 
Kalian telah menambah warna di lembar baru hidup ku. 
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Vito Natannael/XIS3/32 (Keluarga Nasirun) 
 

PELAJARAN DARI PENYESALAN JADI 

KENANGAN 
 
Ku ingin bercerita awal dari ini semua                                     
Pertama kali ku selalu merasa  
Kalau ini hanya sia-sia 
Aku bertemu dengan keluarga 
Yang aku kira isi nya hampa 
 
Waktu berjalan perlahan 
Hari berganti dari siang menuju malam 
Semua kegiatan telah ku jalankan 
Tapi ku merasa ini sangat kelam 
Mungkin orang menganggap ini kewajiban 
 
Tetapi aku merasa ini membosankan  
Anggap ini suatu perjalanan 
 Yang akan menjadi suatu pelajaran  
 Dari banyak tindakan  
Yang pasti  jadi kenangan  
 
Dari duka menjadi suka 
Memang Tuhan punya rencana 
Pikiranku menjadi terbuka 
Bahwa hidup itu berharga 
Terimakasih ibu dan bapak atas semuanya 
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Vito Natannael/XIS3/32 (Keluarga Nasirun) 
 
 
Dari:Vito Natanael                                                 
Kepada: Bapak dan Ibu di Dusun Porot 
 
Setitik Kata Penuh Rasa 
     Selamat sore, siang, atau malam.Kepadamu bapak, ibu, dan seluruh keluargaku di 
Dusun Porot yang membaca ini. Memang, tentu saja perpisahan kan selalu 
menghampiri setiap kisah yang kita jalani, hingga menjadikannya sebuah kenangan. 
Tetapi percayalah, bahwa kenangan itu akan menjadi yang tak terlupakan. Surat ini 
kubuat untuk kita bersama-sama kembali mengingat dan merasakan segala sesuatu 
yang telah kita lewati bersama selama di dusun tercinta, Dusun Porot. 
 
      Teruntukmu, Bapak, Ibu, dan seluruh keluargaku di Dusun Porot. 
Ku ingat saat pertama kali kita berjumpa. Senyummu dan sapamu yang kau berikan 
padaku dikala pertama kali kita berjumpa, memberikan kehangatan bagiku. 
Mungkin pepatah bisa saja berkata bahwa “Tak kenal maka tak sayang”. Tetapi, 
walau saat itu pertama kalinya diriku berjumpa denganmu, aku sudah bisa 
merasakan kasih sayangmu untuk ku.  Tatapanmu padaku mampu membuatku 
merasakan begitu dalamnya ketulusan dirimu sewaktu menerimaku  di dalam 
keluargamu. Engkau mau mengantarku ke rumahmu. Bahkan, engkau bersedia 
mengorbankan waktu dan tenagamu yang sungguh berharga hanya untuk kami, 
ya… kami sekumpulan anak kota yang sering menyepelehkan tata krama serta cara 
berbicara yang santun. 
Ketika mengingatnya kembali, diriku merasa malu, menyesal, dan sedih, terhadap 
sikap maupun tingkahku layaknya seorang raja. Disaat seluruh anggota keluarga 
bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, namun diriku hanya tinggal menerima 
segalanya yang kau berikan tanpa perlu bekerja sekeras yang engkau lakukan. Diriku 
selalu berusaha untuk bisa mendapatkan segalanya murni dari hasil usahaku, bukan 
dari pemberianmu. Tapi entah mengapa, engkau selalu mengira jika aku selalu ingin 
dimanja olehmu. Aku paham jika engkau tak ingin aku merasakan kesusahan. 
Tetapi, di Dusun Porot aku datang untuk belajar melakukan yang apa kau lakukan, 
bukannya hanya menerima secara instan hasil derita dan jerih payahmu. Derita 
bukan suatu penghalang bagiku untuk mencoba bekerja keras sepertimu. Karena, 
bagaimanapun juga semua lika-liku kehidupan harus ku jalani dan ku lewati. Tentu 
saja, itu semua merupakan bagian dari pengalaman hidupku. 
 
        Dan aku pun tak lupa dengan segala ketulusanmu dan keikhlasanmu yang kau 
berikan padaku. Di saat diriku mengalami kesusahan dan sudah tidak tahu lagi apa 
yang harus ku perbuat, dengan tulus kau datang padaku, menghampiriku, dan 
memberikan nasihat-nasihat yang mampu membangkitkanku dari kelelahan dan 
menguatkanku dari kelemahanku saat diriku dalam kesusahan. Lalu, dengan penuh 
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keikhlasan engkau membantuku untuk menyelesaikan segala permasalahan yang 
aku alami. 
Kini, aku sangat bersyukur atas segala hal yang telah kita lalui bersama. Tak 
terbayangkan oleh ku jika semuanya akan menjadi seindah ini, hingga sulit rasanya 
bagiku untuk berpisah. Awalnya, kukira semua akan terasa sangat asing bagiku, 
karena keadaan lingkungan dan masyarakatnya yang begitu berbeda dari 
kehidupanku di kota selama ini. Namun ternyata pikiranku salah, diriku merasa 
sangat bahagia pernah menjadi bagian dari Dusun Porot.  Tak ku sangka, di tempat 
ini aku bisa mendapatkan begitu banyak cinta, kasih sayang, ketulusan, keikhlasan, 
dan masih banyak lagi. 
Terima kasih ku ucapkan padamu Bapak, Ibu, dan seluruh keluargaku di Dusun 
Porot. Aku bersyukur atas semuanya. Maafkan aku bila ada sikap, tingkah, dan 
perbuatan ku yang pernah menyakiti dan melukaimu. 
Salam sayang dariku, anakmu.Ku berharap, kita diberikan kesempatan untuk dapat 
berjumpa kembali di lain waktu.   
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Yefta Aditya/XIS3/33 (Keluarga Suratman) 
 

Puisi  

Porot 
 
 
Porot 
Sejuk hawamu 
Ramah wargamu 
Subur ladangmu 
Tambun ternakmu 
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Yefta Aditya/XIS3/33 (Keluarga Suratman) 
 

Surat Porot 
 
Kulonuwun, Pak… 
Semoga rahmat Tuhan menyertai Pak Mamun sekeluarga di Dusun Porot. 
Bagaimana keadaan Ibu dan yang lainnya, Pak? Tentu baik-baik saja seperti keadaan 
keluarga kami di Bekasi. 
Barangkali Bapak terkejut dengan datangnya surat ini, karena sudah lama saya tidak 
memberi kabar. Sebenarnya Porot di luar ekspektasi saya. Saya kira saya akan dapat 
rumah yang bagus seperti rumah teman saya yang sudah modern, tetapi rumah 
yang saya dapatkan tidak sebagus itu, setidaknya saya dapat rumah yang lumayan 
bagus. Lantai dari semen dan tembok dari batako yang belum dicat. Makanan yang 
disiapkan juga lumayan enak, kamar tidur dan kamar mandi yang lumayan bagus. 
Di Porot, saya lumayan senang, karena terasa seperti liburan dengan satu angkatan 
saya. Di sana saya bisa jalan-jalan, bermain bersama teman, ke ladang, dan lain-lain. 
Tarian Soreng, Warok, dan Kontulan juga sangat mewarnai pengalaman KKSM saya. 
Sekian dulu surat dari saya, Pak. Terima kasih telah mengajarkan saya cara 
bersyukur dengan yang kita punya, toleransi, gotong royong, kerja keras, dan masih 
banyak hal positif lainnya, Pak. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati 
Bapak, saya minta maaf. Matur nuwun, Pak! 
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Anda telah mencapai lukisan terakhir dari galeri kami. Kami berharap karya-
karya ini menyenangkan hati Anda seperti betapa bahagianya kami dapat 
menghasilkan karya-karya ini. Karya-karya ini ditujukan untuk para pelukis 
kami dari Dusun Porot yang tentunya kami sayangi dan kami rindukan. 

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Penyusun menyadari 
adanya kekurangan dalam kata-kata, penggunaan bahasa ataupun 
kekurangan lainnya. Oleh karena itu, penyusun meminta maaf akan 
kekurangan yang ada di buku ini. Akhir kata, penyusun berharap ini dapat 
membawa manfaat bagi pembaca. 
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