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Tahun	  2011	  lalu	  saya	  berkesempatan	  terpilih	  sebagai	  salah	  satu	  peserta	  
kontingen	  Universitas	  Indonesia	  untuk	  turun	  kelapangan	  melangsungkan	  
program	  Kuliah	  Kerja	  Nyata	  (KKN).	  Tidak	  seperti	  program	  pada	  umumnya,	  KKN	  
di	  Universitas	  Indonesia	  memiliki	  aturan,	  serta	  visi	  dan	  misi	  yang	  khusus.	  
Program	  ini	  bukan	  merupakan	  program	  wajib	  yang	  harus	  diambil	  setiap	  
mahasiswa	  di	  kampus.	  Namun	  untuk	  menjadi	  bagian	  dari	  kontingen,	  para	  calon	  
peserta	  harus	  melalui	  beberapa	  tahapan,	  yakni;	  seleksi	  administrasi,	  seleksi	  
pembuatan	  essay,	  seleksi	  wawancara,	  tes	  kesehatan,	  serta	  pembekalan.	  Jika	  ada	  
yang	  bertanya,	  mengapa	  harus	  sampai	  sepanjang	  dan	  serumit	  itu	  seleksinya?	  
Maka	  jawabannya	  akan	  dijabarkan	  pada	  paragraf	  berikut.	  	  

Program	  KKN	  Universitas	  Indonesia	  membidik	  lokasi	  pulau-‐pulau	  terluar	  di	  
Indonesia	  (area	  perbatasan	  negara	  atau	  area	  perabatasan	  laut	  lepas).	  Kontingen	  
yang	  terpilih	  akan	  disebar	  ke	  lebih	  dari	  10	  titik	  di	  Indonesia	  dari	  Sumatera	  
hingga	  Papua	  untuk	  mengabdi	  selama	  kurang	  lebih	  tiga	  bulan.	  Kondisi	  tempat	  
dan	  kehidupan	  yang	  tidak	  senyaman	  ibukota	  Jakarta,	  serta	  tugas-‐tugas	  yang	  
diemban,	  tentunya	  membutuhkan	  adaptasi	  yang	  cepat,	  daya	  tahan	  tubuh	  yang	  
kuat,	  serta	  mental	  yang	  siap.	  Oleh	  karena	  itulah	  tahapan	  seleksi	  yang	  dilalui	  juga	  
cukup	  panjang	  untuk	  memastikan	  kesiapan	  tersebut.	  

Saya	  bersyukur	  sekali	  dapat	  menjadi	  salah	  satu	  peserta	  yang	  lolos	  hingga	  tahap	  
akhir	  seleksi	  dan	  diberangkatkan	  ke	  lokasi	  bersama	  teman-‐teman	  sekelompok	  
lainnya	  yang	  akhirnya	  menjadi	  partner	  bahkan	  saudara	  bagi	  saya.	  Kami	  
mendapat	  penempatan	  di	  Kalimantan	  Barat,	  Kabupaten	  Kapuas	  Hulu,	  Kecamatan	  
Badau,	  Desa	  Tinting	  Seligi.	  Lokasi	  ini	  tepat	  	  berada	  pada	  area	  perbatasan	  antara	  
Indonesia	  dengan	  Malaysia.	  Kondisi	  sekitarnya	  masih	  berupa	  hutan	  lebat	  yang	  
hanya	  dibelah	  jalan	  tanah	  satu	  jalur	  untuk	  dua	  lajur.	  Penduduknya	  tinggal	  dalam	  
sebuah	  rumah	  panjang,	  yang	  di	  dalamnya	  terdiri	  atas	  sekitar	  15	  kepala	  keluarga	  
yang	  masing-‐masing	  memiliki	  satu	  sampai	  dua	  anak.	  Mayoritas	  penduduk	  adalah	  
pemeluk	  agama	  Kristen	  yang	  kebetulan	  berbeda	  dengan	  anggota	  kelompok	  kami	  
yang	  semuanya	  Muslim.	  Perbedaan	  semacam	  ini	  sungguh	  menarik	  dan	  
memberikan	  kami	  pengalaman	  baru.	  

Kelompok	  saya	  terdiri	  dari	  empat	  orang	  mahasiswa	  Universitas	  Indonesia	  yang	  
berasal	  dari	  lintas	  jurusan.	  Kami	  ditugaskan	  untuk	  menjalankan	  program	  yang	  
sudah	  disiapkan	  dari	  Jakarta,	  yaitu	  tentang	  kesehatan,	  kebersihan,	  program	  KB,	  
serta	  pendidikan	  bagi	  masyarakat	  setempat.	  Saya	  bersama	  tiga	  orang	  lainnya	  
juga	  ditugaskan	  untuk	  mengajar	  di	  satu-‐satunya	  sekolah	  di	  desa	  tersebut.	  
Sekolah	  dasar	  yang	  sangat	  sederhana,	  hanya	  terdiri	  atas	  tiga	  ruang	  kelas	  dan	  
difungsikan	  untuk	  enam	  jenjang	  kelas,	  sehingga	  membutuhkan	  papan	  kayu	  
sebagai	  sekat	  pembatas.	  Jumlah	  guru	  yang	  ada	  sangat	  memprihatinkan,	  hanya	  
satu	  kepala	  sekolah	  yang	  juga	  merangkap	  sebagai	  guru,	  serta	  satu	  orang	  guru	  
lainnya.	  Kedatangan	  pertama	  kami	  yang	  awalnya	  malu	  dan	  takut	  akan	  
ketidakjelasan	  prediksi	  dari	  reaksi	  anak-‐anak,	  seketika	  hancur	  bersamaan	  
dengan	  sambutan	  antusias	  dari	  anak-‐anak	  desa	  Tinting	  Seligi.	  Kami	  berempat	  
serasa	  dibakar	  semangat	  penuh.	  



	  

Awalnya	  kami	  berpikir	  bahwa	  kami	  akan	  semaksimal	  mungkin	  menyalurkan	  
ilmu	  dan	  berbagi	  pengetahuan	  kepada	  anak-‐anak	  dan	  masyarakat	  setempat.	  
Setiap	  hari	  kami	  isi	  dengan	  kegiatan	  seru	  dan	  kreatif.	  Tampak	  sekali	  dari	  
ekspresi	  anak-‐anak	  tersebut	  bahwa	  fasilitator	  semacam	  kamilah	  yang	  mereka	  
butuhkan.	  Pertanyaan	  demi	  pertanyaan	  selalu	  terlontar	  dari	  mulut	  mereka,	  
seperti,	  “Kak,	  stroberi	  itu	  bentuknya	  seperti	  apa?’	  atau	  “Kak,	  Jakarta	  itu	  dekat	  
kah	  dengan	  Kecamatan	  Badau?”.	  Para	  orang	  tuapun	  dengan	  senang	  hati	  
mempercayakan	  anak-‐anak	  kepada	  kami	  ‘sang	  pendatang	  baru’.	  

Lama	  kelamaan,	  seiring	  berjalannya	  waktu,	  saya	  semakin	  sadar	  bahwa	  
sesungguhnya	  tidak	  hanya	  anak-‐anak	  itu	  yang	  belajar	  dan	  mendapatkan	  ilmu	  
dari	  kami.	  Namun	  ada	  yang	  lebih	  besar	  daripada	  itu,	  yaitu	  kami	  para	  anak	  kota	  
yang	  terbiasa	  hidup	  serba	  enak,	  serba	  berkecukupan	  inilah	  yang	  sungguh	  belajar	  
banyak	  dari	  mereka.	  Kami	  mendapatkan	  banyak	  ilmu	  dan	  pengetahuan	  baru	  
hasil	  interaksi	  bersama	  mereka	  sehari-‐hari.	  Terlalu	  banyak	  hal	  yang	  seringkali	  
luput	  dari	  keseharian	  kami	  di	  kota	  besar,	  justru	  kami	  temukan	  di	  pelosok	  
perbatasan	  Indonesia	  dan	  Malaysia,	  seperti	  bahagia	  itu	  sederhana,	  tenggang	  
rasa,	  kerukunan,	  semangat	  belajar	  yang	  tidak	  padam,	  keingintahuan	  yang	  tinggi,	  
serta	  persahabatan	  yang	  tulus.	  Malu	  betul	  rasanya	  jika	  mengingat	  momen	  di	  
mana	  kami	  sering	  merasa	  malas	  atau	  kurang	  motivasi	  dalam	  menjalani	  kuliah.	  

Rasa	  yang	  paling	  membekas	  dan	  saya	  anggap	  sebagai	  kesuksesan	  adalah	  
perasaan	  berguna	  yang	  nyata.	  Perasaan	  bahwa	  keberadaan	  saya	  di	  dunia	  ini	  bisa	  
membawa	  manfaat,	  bahwa	  eksistensi	  saya	  ini	  ada	  kegunaannya,	  serta	  perasaan	  
dibutuhkan	  oleh	  orang	  lain,	  adalah	  sekumpulan	  energi	  positif	  yang	  tak	  ternilai	  
lagi	  harganya.	  Pengalaman	  ini	  membuat	  mata	  saya	  lebih	  terbuka,	  telinga	  saya	  
lebih	  mendengar,	  dan	  hati	  saya	  lebih	  merasa,	  bahwa	  Indonesia	  tidak	  hanya	  
tentang	  Jakarta.	  Negara	  ini	  tidak	  hanya	  pulau	  Jawa,	  dan	  bangsa	  ini	  sedang	  
bergeliat	  untuk	  terus	  maju.	  Semoga	  pembangunan	  Indonesia	  bisa	  lebih	  merata	  di	  
masa	  yang	  akan	  datang	  dan	  ilmu	  pengetahuanlah	  salah	  satu	  kuncinya.	  

Satu	  janji	  saya,	  bahwa	  saya	  siap	  untuk	  menjadi	  bagian	  dari	  perwujudan	  harapan	  
tersebut.	  	  

	  

Salam	  hormat,	  

	  

Annisa	  Pratiwanda	  

	  


