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Dari jauh kulihat berderet bukit

gunung di tentangan cakrawala

Cumulonimbus berdiri, tegak berarak..

Bergerumbul menjulang...

Bak payung raksasa di atasnya

Seakan berkata:”Aku tak bisa ditaklukkan!”

Di manakah Wana?

di balik barisan nyiur dan gerumbul sepanjang jalankah?

Engkau sedang kujalani untuk kutemui.

Bukan di balik nyiur itu!

Ya...di gunung berpayung Cumulonimbus itulah kamu berada

Dalam perut sepuluh gunung tak terperi

Jurang...

Sungai membelah..

Jembatan gantung...

Lembah dalam..

Lemo...

Uempanapa

Wata...

Salubiro....

Saliano.....

Prolog
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Bagian Satu:

Menembus 10 Gunung
(Catatan Perjalanan)

Semarang, 15 November 2016

 Bandara Ahmad Yani 8.45 WIB. Kumasuki perut burung besi. Ini awal 

petualanganku. Tuhan yang kukenal sungguh ajaib. DIA jawab doaku supaya 

tetap berguna di usia tua. Wana yang menjadi tujuanku. Sering sudah aku 

mendengar cerita Wana dari teman-teman yang sudah datang ke sana. Hari ini 

adalah awal aku memasukinya.

 9.50 WIB pesawat mendarat di Surabaya. Aku masih harus 

melanjutkan ke Makasar kemudian ke Luwuk. Tapi itu baru perjalanan udara. 

Masih akan lanjut perjalanan darat dari Luwuk ke SPC di Baturube. Kata 

teman-teman enam jam perjalanan naik Taxi (baca: rental!), tapi kenyataannya 

lebih dari enam jam!

 Setengah tiga sore waktu Indonesia Bagian Tengah, aku tiba di di 

bandara Luwuk. Laut membingkai bandar udara ini. Angin semilir hangat 

kering menerpa wajah. Sore itu aku dijemput dan diantar Billy ke penginapan.

 Pukul 5.30 WITA sopir menelepon untuk bersiap melanjutkan 

perjalanan esok harinya. Semalam aku tidak dapat tidur. Sepi sekali dan aliran 

listrik padam malam itu. Sejak aku tiba di Luwuk sudah dua kali listrik padam. 

Pertama, resepsionis bilang karena pulsa habis, telat mengisinya. Kedua, 

sepulang aku makan ikan bakar dengan Desy. Desy adalah adik Nancy Takus 
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muridku dulu. Beruntung dia datang menemani aku makan dan ngobrol malam 

itu. Setelah aku puasa tidak bicara selama di pesawat. Soalnya aku sendiri. Aku 

bingung kepada siapa 50.000 kata-kataku hendak kutumpahkan? Makasih 

Desy...

 Luwuk kota kecil saja. Berada di sepanjang tepi laut dan gunung-

gunung. Malam itu entah pada ke mana “Mikro” (Sebutan untuk angkutan kota) 

bersembunyi? Tidak nampak barang satu pun. Selain makan malam, aku 

memang harus ketemu ATM untuk narik uang bekalku. Beruntung ada teman 

Desy yang membawa truk dan mau mengantar kami. Dapat ATM bersama. 

Tetapi waktu kucoba menarik uang, dikeluarkan lagi kartuku dengan catatan 

“Maaf  kartu anda tidak valid.” Waduhh...bingung aku!!

 Bersyukur, akhirnya setelah mencari-cari dapat ATM khusus bank 

yang kuperlu dan berhasil. Luwuk malam hari cantik! Berhias lampu-lampu di 

atas bukit di seberang pelabuhan. Sudah sepi walau baru jam 19.00. Masih ada 

bulan cukup besar sisa Supermoon kemarin. Menggantung di atas laut depan 

kedai ikan bakar tempat kami makan. Sinar keemasannya terpantul di atas 

permukaan air laut. Malam itu aku menikmati Kerapu Merah bakar, tumis 

Kangkung dan segelas teh panas.

 Waktu pulang (lagi-lagi bersyukur temannya Desy rupanya masih 

nunggu di seberang. Seandainya tidak, wah..betul-betul kami jalan kaki sampai 

pelabuhan dan hanya remang-remang. Kata Desy banyak orang mabuknya. 

Sampai di penginapan tidak satupun “Mikro” melewati kami) aliran listrik mati 

lagi. Kali ini total seluruh Luwuk. Gelap sekali. Beberapa toko mulai 

menyalakan genset. Waktu ku tanya resepsionis mengapa tidak menyalakan 

genset? Apa tidak ada?

 Dia bilang ada, tapi tidak dinyalakan karena ada tamu yang menginap 

di dekat tempat genset (Waduh...kok bisa?). jadi sampai setengah satu malam 

aku terjaga menunggu listrik menyala. Batere Hpku lemah, tinggal 4%. 

Gawat..kalau listrik tidak cepat menyala. Aku tidak punya powerbank. 

Bagaimana aku akan menghubungi teman-teman di atas? (Senyatanya di atas 

pun tidak ada sinyal. Teman-teman sesekali dapat sinyal yang “jalan-jalan.” 

Entah dari mana.  

 “Ini berkat yang dikirim Tuhan,” Pak Lendy mengatakannya. Mereka 

harus naik ke puncak gunung kalau mau dapat sinyal, atau mengikat HP mereka 

di tempat-tempat khusus di mana sinyal datang menghampiri).

 Aku hanya tidur tiga jam karena takut ketinggalan angkot. Perbedaan 

satu jam dengan waktu Indonesia bagian Barat masih mengajakku untuk tidur, 

karena di Lopait tentu baru setengah tiga pagi. Lumayan..selama aku terlena 

Hpku full batere.

 

Luwuk, 16 November 2016

 6.30 WITA. Sopir angkot meneleponku, rupanya sudah di depan 

penginapan. Sebuah Grandmax Silver yang akan membawaku ke SPC-

Baturube penuh dengan muatan. Gitar, pipa besi, tabung gas, dan entah apa lagi. 

Kami ke terminal kecil. Sepanjang perjalanan kunikmati pemandangan yang 

cantik. Laut di sebelah kiriku dan gunung serta bukit sebelah kananku. 

Indonesia memang cantik! Aku buka HP untuk menghubungi suami dan anak-

anak, minta doa supaya perjalananku selamat sampai tujuan. Kutelepon Billy, 

Pak Lendy, Darma..tidak tembus! Sempat cemas dalam hatiku gimana nanti? 

Siapa yang menjemputku? Aku matikan HP untuk irit batere.
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 Kami sampai di terminal kecil. Sepi. Hanya beberapa orang di situ. 

Kulihat Avanza, Xenia, Luxio, terparkir dengan muatan penuh masing-masing 

di kapnya. Ada “Angkong”, kereta dorong besi untuk angkut semen dsb, terikat 

kuat bersama gitar dan barang-barang lain. Pemandangan serupa di daerah 

terpencil. Mobil-mobil yang biasa untuk prestige, di sini jadi angkutan umum. 

Jadi ingat waktu penelitian di Tengger. Jeep-Jeep keren terparkir di kebun, kuda 

parkir di rumah. Juga waktu pelayanan di Wamena, Kijang-Kijang cantik  jadi 

angkutan umum.  

 Cukup lama menunggu di terminal. Menanti penumpang-penumpang 

yang sudah pesan tempat ke Baturube. Hampir jam 7, tambah satu ibu, sepasang 

suami istri dengan bayinya yang cantik dan seorang anak muda. Mikrolet 

warna biru (yang semalam tidak lewat waktu kami perlu) bersliweran dengan 

musik jedag...jedug...keras sekali. Langit biru bersih, berhias awan tipis. 

Cumulonimbus di atas gunung sebelah kananku putih tebal menjulang berjejer. 

 “Tuhan..jangan hujan!” 

Ingat perkataan mbak Yanti, pak Rens, bu Nanik dan Sarlius supaya jangan 

hujan. Kalau hujan, motor tidak bisa lewat. Harus jalan kaki 12 jam??? (Hai kaki 

tua...masih sanggupkah?)

 Keluar Luwuk jalan mulus rata. Aku nikmati perjalanan pertama di 

daerah ini. Kira-kira dua jam jalan mulus menyenangkan. Sisa perjalanan 

benar-benar off  road. Jalanan menikung bergeronjal, naik..turun membuat rasa 

kantukku hilang. Padahal sangat kuinginkan tidur di perjalanan, menebus 

kantukku semalam.

 Setelah tiga jam perjalanan, mobil berhenti di rumah makan kecil, 

memberi kesempatan penumpang mengisi perut. Sekalian mengisi bensin. 

Soalnya tadi kami singgah di dua pom bensin, premium habis! Barisan jerigen 

besar lebih panjang dari pada mobil yang antri isi bensin.

 Kata sopirnya memang biasa terjadi. Orang-orang membeli dengan 

jerigen-jerigen besar untuk dijual lagi ke perusahaan-perusahaan, entah 

perusahaan apa? Memang sepanjang jalan tadi di kanan-kiri jalan ada sebuah 

kawasan yang berpagar kawat  duri, panjang sekali. Entah tambang? Entah 

apa? Juga perkebunan sawit di sepanjang perjalanan.

 Aku memesan nasi sayur dengan telor. Tapi segera pesananku berubah 

setelah mbak-mbak itu menyajikan bakso untuk istri sopir dan salah satu 

penumpang. Jadi aku kembali ke motto kesukaanku: “Apapun minumannya yang 

penting bakso makannya.”

 Perjalanan berlanjut. Kali ini melewati deretan rumah-rumah dengan 

ornamen Bali lengkap dengan Pura-Pura kecil tempat sesaji. Sepanjang hampir 

dua kilometeran. Apakah ini pemukiman Hindu atau apa? Hampir di semua 

halaman rumah terhampar jemuran entah daun Sagu atau Nipah. Diwarnai atau 

polos. Katanya untuk peralatan ritual mereka. Melewati hutan-hutan hampir 

melintas Babi Hutan di depan kami, tapi masuk kembali karena mobil lewat.

 Kami berhenti di Sliti. Ada penyeberangan Ferry ke Kolonodale. 

Sepasang suami istri dan bayinya turun. Bayi yang tenang sepanjang 

perjalanan. Tidur terus (Jadi ingat ketiga anakku waktu bayi, selalu tidur di 

perjalanan sampai diletakkan di tempat tidur baru bangun). Cukup lama kami 

parkir, karena sopir menunggu saudaranya yang akan menyeberang. Pelabuhan 

itu kecil saja. Sebuah ruang tunggu tidak begitu luas. Enam truk penuh muatan 

Sawit merah ranum siap menyebrang. Juga mobil-mobil pribadi.

 Kuperhatikan langit masih biru. Tetapi aku mulai gelisah karena lama 
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tidak berangkat. Aku takut kalau cuaca berubah mendung atau tiba-tiba hujan. 

 “Tuhan...tolong biarkan langit tetap biru.” 

 Kuhidupkan HP. Aku menghubungi Lendy dan Darma. Semua di luar 

jangkauan! Makin gelisah hatiku. Bayangan berjalan 12 jam dalam gelap 

menari di mataku.

 Rasanya lega setelah kami berangkat lagi. Kali ini jalan makin 

menanjak berkelak-kelok. Rupanya ada pembangunan jalan di depan kami. 

Banyak pekerja dan mobil-mobil proyek, eskavator, mobil pengeras jalan. 

Tanah di sini aneh, warnanya pink kecoklatan. Jenis tanah apa ini?

 Jam 14.00 WITA aku sampai SPC. O...ini to yang dimaksud SPC, 

sebuah daerah transmigrasi. Sopir bertanya: 

 ”Ibu dijemput di mana?”  

Wah..di mana ya? Aku belum berhasil menghubungi Lendy dan Darma. 

Kuminta sopir sabar sebentar sementara aku menelepon Darma. 

Wuah....rupanya dia sudah menunggu di sebuah toko sembako yang besar. 

Darma sedang belanja keperluan asrama dan FC. Banyak sekali.

 Rasanya senang mendengar celoteh dalam bahasa Jawa antara mbak-

mbak pemilik toko dan pembantunya. Bukan kesukuan! Tetapi bahasa ibu 

menentramkan hatiku. Waktu aku tanya orang Jawa mana? Mbak itu rupanya 

anak transmigran dari Jawa Timur. Dia lahir tujuh bulan sesudah orang tuanya 

tiba di SPC.

 Kuperhatikan tokonya lengkap sekali. Mulai dari ikan asin, bumbu 

dapur sampai semen dan alat-alat bangunan ada. Susu, shampoo sachet, kopi 

instant bergelantungan meramaikan toko. Ha..ha...aku ingat pesan mbak Yanti 

untuk membawakan teman-teman bawang goreng atau bumbu dapur. 

“Teman-teman pasti senang sekali mbak, kan sekelilingnya hanya alam!” 

Akupun membawakan mereka “Masako.” Padahal Darma sedang membeli 

berenteng-renteng barang itu. Telor..susu...kecap...terigu...minyak goreng, 

tabung gas. Gimana bawanya ke atas? Kutatap ranselku dan diriku. Mau 

bagaimana caranya?

 Rupanya ojeklah yang akan membawa ke Saliano, base camp mereka. 

Ongkosnya per kilogram Rp3.500,00. Bisa dibayangkan jadi berapa harga 

barang-barang itu sampai di atas! Tabung gas tiga kilo sampai di atas jadi 

Rp53.000,00.

 Setelah Darma mengurus belanjaannya semua, persiapan perjalanan 

dimulai. Revo yang sudah dimodifikasi untuk menaklukkan medan. Hatiku 

gelisah...tidak bisa membayangkan medan yang akan kami tempuh. Kulihat 

awan di atas masih cerah.

 “Tuhan tolong..biarkan cuaca begini terus sampai kami tiba di tujuan!” 

Darma mengisi angin ban belakang, mengencangkan dan menyetel sekrup-

sekrup, melumasi rantai dengan oli. Ransel Billy yang kupinjam diikat kuat 

dengan tas Darma menggunakan tali karet. Ada dua ekor Cakalang yang diikat 

di stang motor.  

 “Ibu sudah siap?

 ...eh..ya..” jawabku.

 Semoga motor ini kuat membawa kami. Sebenarnya sudah bukan 

motor. Hancur di sana-sini! Bisa kuduga seberat apa medannya. Motor melaju 

meninggalkan SPC. Rumah-rumah papan...rumah transmigran di kanan-kiri 

jalan di antara Coklat dan Sawit. Masih rata. Sejurus kemudian kubangan di 

depan kami, airnya oranye! Jalan mulai berbelok-belok, mulai menyempit. 
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Kubangan besar...kubangan kecil terus saja kami lewati.

 Jalan berubah menjadi selokan menurun. Benarkah jalan ini? Rasanya 

aku mau minta turun dan balik kanan saja. Ini belum apa-apanya! Jalan 

sunyi...jalan terjal yang dipilih teman-teman. Tidak ada sorot kamera dan riuh 

tepuk tangan mengelu-elukan. Tetapi aku yakin malaikat Tuhan mengelu-

elukan mereka, tiap kali satu jiwa suku Wana dibawa ke dalam kasih Tuhan. 

ya..sungguh indah tapak-tapak kaki pembawa kabar baik. Jika bukan kasih dan 

sudah merasakan jamahan kasih Tuhan, tidak mungkin rela membuang diri di 

rimba begini. 

 Bersyukur Tuhan Yesus meneladankan jalan salib. Jalan penderitaan. 

Jalan kesunyian. Jalan kasih! Dari sorga-Nya turun ke dunia merengkuh kita. 

Manusia berdosa yang harusnya mati...binasa!

 Karena sudah merasakan kasih itulah teman-teman di sini tidak 

menyayangkan masa depan bahkan nyawanya untuk menjangkau orang-orang 

Wana. Mereka yang hidup dalam libatan keterbelakangan, penyembahan 

berhala, dan sakit-penyakit.

 Jalan ..eh...lebih tepat parit licin satu ban motor menikung, mendaki. 

Darma sigap memainkan kopling dan gas. Tubuhnya dicondongkan ke depan 

supaya motor terdorong maju. Kedua kakinya memanjat. Motor terdorong 

melaju. Pingin nangis dan lompat saja rasanya. Aku hanya menambah beban 

Darma. Dia harus menjejakkan kaki kuat-kuat supaya tiap kali ban selip kami 

tidak terbanting. Andai saja aku barang pasti Darma bisa melaju bebas. 

Kukuatkan hatiku, sepertiga perjalananpun belum!! Hah...

 Jalan menukik dan kami ketemu jembatan gantung (yang biasa 

kutemui di pedalaman Jayawijaya). Bagaimana jembatan gantung kecil ini kuat 

menahan motor dan kami? Berayun di atas sungai. Memang tidak panjang sih, 

tapi ini uji nyali. 

“Masih ada satu lagi yang lebih panjang ibu,” kata Darma. Bergemuruh hatiku! 

 Kiri-kanan jembatan dipasang jaring besi, cukup menentramkan 

hatiku. Paling tidak ada yang menahan jika motor terguling sebelum masuk 

sungai. Akhirnya berhasil kami lewati, sialnya jalan langsung nanjak. Duh!!

 Setelah naik-turun panjang kami masuk desa Lemo. Masih sama 

pemandangannya. Rumah-rumah papan yang dibangun pemerintah sebagai 

upaya merumahkan orang Wana. Tapi kosong...ditinggal masuk hutan untuk 

membuka kebun. Hanya satu..dua...yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. 

K e b u n  C o k l a t  d i  k a n a n - k i r i  j a l a n .  K a m i  t e r u s  m e n y u s u r 

parit..sungai..pendakian panjang..turunan terjal. Kupandang angkasa masih 

biru. Tuhan jangan hujan. Jam 14.30 WITA.

“Ibu...sebentar kita masuk desa Uempanapa, ada keluarga pak Barlin di sana. 

Kalau ibu capek, kita bisa bermalam, besok baru tembus Saliano.” 

Sekali lagi kupandang langit yang biru cerah.

 “Darma, kita lanjut saja ya.” 

Aku tidak mau bertaruh, siapa tahu malam ini hujan? Jalan jadi kubangan? 

Kapan aku tembus Saliano?

 Kami masuk Uempanapa. Jalan pasir bercampur batu-batu kecil agak 

lebar memasuki desa. Ada bangunan Panti Asuhan “Alesintowe”, TK, SD, dan 

rumah Barlin berdinding papan beratap rumbia. 

 Kami singgah sebentar. Darma menurunkan kardus yang kubawa 

berisi baju-baju bayi pesanan istrinya untuk disimpan. Rupanya PESAT 

membangun rumah papan untuk singgah teman-teman kalau mereka turun ke 



#

9

Kubangan besar...kubangan kecil terus saja kami lewati.

 Jalan berubah menjadi selokan menurun. Benarkah jalan ini? Rasanya 

aku mau minta turun dan balik kanan saja. Ini belum apa-apanya! Jalan 

sunyi...jalan terjal yang dipilih teman-teman. Tidak ada sorot kamera dan riuh 

tepuk tangan mengelu-elukan. Tetapi aku yakin malaikat Tuhan mengelu-

elukan mereka, tiap kali satu jiwa suku Wana dibawa ke dalam kasih Tuhan. 

ya..sungguh indah tapak-tapak kaki pembawa kabar baik. Jika bukan kasih dan 

sudah merasakan jamahan kasih Tuhan, tidak mungkin rela membuang diri di 

rimba begini. 

 Bersyukur Tuhan Yesus meneladankan jalan salib. Jalan penderitaan. 

Jalan kesunyian. Jalan kasih! Dari sorga-Nya turun ke dunia merengkuh kita. 

Manusia berdosa yang harusnya mati...binasa!

 Karena sudah merasakan kasih itulah teman-teman di sini tidak 

menyayangkan masa depan bahkan nyawanya untuk menjangkau orang-orang 

Wana. Mereka yang hidup dalam libatan keterbelakangan, penyembahan 

berhala, dan sakit-penyakit.

 Jalan ..eh...lebih tepat parit licin satu ban motor menikung, mendaki. 

Darma sigap memainkan kopling dan gas. Tubuhnya dicondongkan ke depan 

supaya motor terdorong maju. Kedua kakinya memanjat. Motor terdorong 

melaju. Pingin nangis dan lompat saja rasanya. Aku hanya menambah beban 

Darma. Dia harus menjejakkan kaki kuat-kuat supaya tiap kali ban selip kami 

tidak terbanting. Andai saja aku barang pasti Darma bisa melaju bebas. 

Kukuatkan hatiku, sepertiga perjalananpun belum!! Hah...

 Jalan menukik dan kami ketemu jembatan gantung (yang biasa 

kutemui di pedalaman Jayawijaya). Bagaimana jembatan gantung kecil ini kuat 

menahan motor dan kami? Berayun di atas sungai. Memang tidak panjang sih, 

tapi ini uji nyali. 

“Masih ada satu lagi yang lebih panjang ibu,” kata Darma. Bergemuruh hatiku! 

 Kiri-kanan jembatan dipasang jaring besi, cukup menentramkan 

hatiku. Paling tidak ada yang menahan jika motor terguling sebelum masuk 

sungai. Akhirnya berhasil kami lewati, sialnya jalan langsung nanjak. Duh!!

 Setelah naik-turun panjang kami masuk desa Lemo. Masih sama 

pemandangannya. Rumah-rumah papan yang dibangun pemerintah sebagai 

upaya merumahkan orang Wana. Tapi kosong...ditinggal masuk hutan untuk 

membuka kebun. Hanya satu..dua...yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. 

K e b u n  C o k l a t  d i  k a n a n - k i r i  j a l a n .  K a m i  t e r u s  m e n y u s u r 

parit..sungai..pendakian panjang..turunan terjal. Kupandang angkasa masih 

biru. Tuhan jangan hujan. Jam 14.30 WITA.

“Ibu...sebentar kita masuk desa Uempanapa, ada keluarga pak Barlin di sana. 

Kalau ibu capek, kita bisa bermalam, besok baru tembus Saliano.” 

Sekali lagi kupandang langit yang biru cerah.

 “Darma, kita lanjut saja ya.” 

Aku tidak mau bertaruh, siapa tahu malam ini hujan? Jalan jadi kubangan? 

Kapan aku tembus Saliano?

 Kami masuk Uempanapa. Jalan pasir bercampur batu-batu kecil agak 

lebar memasuki desa. Ada bangunan Panti Asuhan “Alesintowe”, TK, SD, dan 

rumah Barlin berdinding papan beratap rumbia. 

 Kami singgah sebentar. Darma menurunkan kardus yang kubawa 

berisi baju-baju bayi pesanan istrinya untuk disimpan. Rupanya PESAT 

membangun rumah papan untuk singgah teman-teman kalau mereka turun ke 



#

11

Kolonodale. Belum rampung. Masih setengah jadi. Herlina istri Barlin yang 

ramah memintaku untuk bermalam. Kuperhatikan langit yang masih tetap 

biru. Sayang rasanya tidak menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan 

perjalanan. Siapa tahu cuaca segera berubah?

 “Darma, kita lanjut saja!”

 Kulihat Darma sudah berganti baju. Pakai boot sebagai ganti sendal 

yang tadi dipakai. Menggunakan penutup wajah dari leher sampai batas mata. 

Kaos tangan. Kukenakan masker penutup hidung dan kaca mata hitamku. 

Sepertinya kedua benda ini akan berguna banyak nantinya. 

 Muatan agak berkurang. Tapi masih ada dua ransel besar punya Billy 

yang kupinjam. Ranselku hancur, mungkin akibat dilempar-lempar di pesawat. 

Salahku sendiri aku bagasikan ransel pakaianku. Ransel yang satu punya 

Darma yang diisi barang-barangku juga. Keduanya terikat erat di depan.

 Kami tinggalkan Uempanapa. Kebun Coklat sepanjang kanan-kiri 

jalan. Rumah-rumah papan yang sudah ditinggal penghuninya atau malah 

tidak pernah dihuni sama sekali. Ada yang sudah terjungkal karena berupa 

rumah panggung. Terbayang jutaan rupiah melayang sia-sia melihat kondisi 

rumah-rumah itu. 

 Terlihat ramai beberapa orang membabat semak-semak dan ada 

eskavator yang sedang beroperasi melebarkan jalan. Darma menyapa orang-

orang itu. Akrab! Memang dari Uempanapa jalan lumayan lebar. 

Hanya...licinnya sama saja. Beberapa bekas lahan dibakar di kanan jalan. 

Rupanya waktu musim berkebun. Sudah 15.30 WITA. 

 “Masih berapa jauh Darma?” tanyaku.

 “Ini baru sepertiga perjalanan ibu.”

 Termangu aku mendengar jawaban Darma. Hatiku terhibur dengan 

pemandangan yang menakjubkan. Gunung, lembah, bukit membayang jauh di 

sana berselimut kabut di puncak-puncaknya. Entah di gunung mana Saliano 

berada. 

 Jalanan kembali menyempit. Jalur hanya sebatas roda. Sebenarnya 

jalannya satu meteran lebarnya, tetapi yang dapat dilewati  ya hanya selebar 

ban saja. Kanan-kiri ban adalah 

celah-celah dalam bekas gerusan air. Kalau tidak trampil dan sigap...wuah pasti 

sudah nyemplung di celah-celah sempit yang dalam itu. Bagaimana ngangkat 

motor ini kalau kami tertanam di celah-celah jalan? 

 Benturan-benturan di tulang belakangku mulai terasa. Jalan tidak bisa 

dipilih. Mau lobang mau tidak dilewati saja. Tidak mungkin berhenti baik nukik 

atau mendaki. Kalau tidak mau meluncur dan kemudian terlempar dari motor.  

Ingat waktu mengantar suamiku penelitian di desa Kendel. Jalanan juga jelek 

dan hancur. Berkali-kali roda motor masuk ke lobang yang tidak mungkin 

dihindari. Tulang belakang rasanya dipampatkan. Rupanya dulu itu latihan 

menahan benturan sekarang ini. Terima kasih Tuhan.

 Aku minta turun karena di depan kami ada turunan panjang dan 

pendakian panjang juga. Aku ukur keberanianku. Aku tidak berani 

mempertaruhkan tulang tuaku melawan medan. Jalan masih tetap sama. 

Rekahan-rekahan tanah bekas air lewat. 

 Aku berjalan perlahan-lahan. Kuperhatikan ketrampilan Darma 

menaklukkan jalan. Sungguh!! Berkali-kali ban selip dan dia harus standing 

untuk memanjat jalan air. Ada sepasang suami-istri jalan beriringan. Pasangan 

anak-anak 15-16 tahunan. Setelah menuruni jalan air, ada sungai kecil yang 
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harus kusebrangi. Kupilih batu-batu yang tidak terendam air. Pasti dingin air 

gunung ini. Darma menunggu di dakian yang agak rata. Kuatur nafasku, terasa 

perih di tenggorokan. Berat!

 Kami ketemu jembatan gantung yang kedua. Jembatan yang 

menghubungkan desa Uempanapa dengan desa Lemowalia. Darma bercerita, 

dulu sebelum ada jembatan mereka harus memanggul motornya atau 

membayar Rp50.000,00 untuk penduduk menyeberangkan motor.  Sungai 

lebar dengan arus deras dan batu-batu sebesar kerbau dan anak-anaknya, 

pernah menyeret Etmin dan beberapa teman lain. Mendebarkan! 

 Jembatan ini lebih panjang dari yang pertama. Kami berayun 

mengikuti jembatan. Kupejamkan mata dan kutahan nafasku. Siapa tahu agak 

meringankan beban motor. Lepas dari jembatan jalanan mendaki lagi. Melewati 

kebun Coklat yang bercampur dengan Gamal.

 Ada bekas kampung. Bangunan-bangunan rumah memang sudah 

tidak ada. Tetapi jejak-jejak kalau pernah dihuni masih tampak. Kelapa, Pinang, 

Pisang yang menjadi tanaman halaman. Andai saja mereka tetap menempati 

tanah yang cukup datar ini, tentulah tidak sepi seperti ini. Sepanjang jalan 

hanya sepasang suami-istri tadi dan seorang yang turun memanen Coklat. 

Hanya deru motor kami dan padang ilalang.

 Karowasa sudah jauh tertinggal di belakang. Jalanan kembali menguji 

nyali dan menaikkan kadar adrenalinku. Betapa nyata ketidakadilan dan 

ketidakmerataan pembangunan di bangsa ini. Kalau kuingat, tiap kali lihat jalan 

dibongkar, jalan yang sudah bagus di Jawa atau di kota-kota besar lain, hanya 

untuk menghabiskan anggaran atau alasan apa yang lain. Sungguh hati ini 

pingin menjerit.

 Kutanya pada Darma, apakah pernah menyuarakan hal ini kepada 

pemerintah desa atau ketika mereka turun ke Kolonodale? Sudah sering! Tetapi 

suara mereka tertelan lebatnya hutan. Wana memang dagangan politik yang 

manis. Tiap kali mendekati Pilkada janji-janji membangun dan memajukan 

Wana akan diobral. Begitu mereka jadi, janji tinggal janji. Wana tetap sepi di 

balik gunung-gunung berkabut.

 Makin sore...makin sepi. Kulihat kepala motor yang sudah pecah sana-

sini. Entah sudah berapa kali jungkir balik ini motor. Apa ada lampunya? 

Bagaimana nanti kalau malam tiba? Jalan tidak tampak....waduh.....

 Nyanyian serangga malam mulai terdengar. Makin menyadarkanku 

kalau aku di perut hutan. Kubuka HP, tak ada sinyal sama sekali. Jalanan makin 

nanjak dan sulit. Sepi!

“Ibu..sebentar lagi kita masuk dusun Wata. Kalau ibu capek bisa menginap 

semalam di sana. Ada keluarga Roy yang mementori Sekolah berasrama.” 

“Darma...kalau masih mungkin perjalanan ini dilanjutkan dilanjut  saja ya.”

 Kembali motor melaju. Lalu ketemu sungai yang agak lebar dan dalam 

tanpa jembatan. Itu artinya aku harus tetap berada di atas motor supaya 

sepatuku tidak terendam. Tidak mungkin aku turun. Kukuatkan hatiku untuk 

uji nyali. Darma bercerita sudah berapa banyak yang jatuh ketika menyeberangi 

sungai ini. Termasuk dirinya. 

 Darma mengarahkan roda motor di celah-celah batu yang agak kecil. 

Oalah Gusti....tak putus-putus mulutku menggumamkan doa supaya motor 

tidak mati mesin di tengah sungai. Dengan sentakan kuat motor membebaskan 

diri dari air sungai dan langsung nanjak di lubang-lubang sempit jalan air. 

Sepertinya ada yang  tidak beres.
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 Benar saja. Darma menghentikan motor. Dia bilang remnya terkunci. 

Harus dibuka untuk mengeluarkan airnya. Asnya juga agak longgar dan oleng-

oleng. Bagaimana tidak? Wong jalannya seperti itu.

 Dia keluarkan kunci-kunci. Tapi tidak pas karena yang dibutuhkan 

adalah kunci 12 sementara yang dibawa kunci 14. Darma bilang semoga kuat 

sampai ke Wata. Siapa tahu Roy punya kunci 12. Aku tanya bagaimana kalau 

motor rusak di tengah jalan? Biasanya akan ditinggal saja kalau tidak ketemu 

ojek atau orang yang membawa alat-alat. Dia sudah pernah dua kali 

meninggalkan motornya di tengah hutan. Apa tidak ada pencuri? 

“Dulu tidak bu, tapi sekarang sudah banyak orang pakai motor. Jadi sering 

hilang onderdil kalau ditinggal di jalan.” 

Semoga kali ini motor bersahabat.

 Motor berjalan kembali. Sejurus kemudian ada bunyi logam jatuh. 

Posisi motor di jalan mendaki. Kutengok ke belakang, rupanya kunci 14 jatuh. 

Aku loncat dari motor untuk mengambil kunci, sementara Darma menahan 

motor supaya tidak merosot. Harta yang berharga kunci ini. Ada ceceran 

kacang hijau.

 Waktu aku bilang ke Darma, itu juga sering terjadi. Pernah dia bawa 

beras sampai di atas tinggal setengah karung. Orang akan konsentrasi ke 

motornya tetap bisa berjalan di tanjakan atau turunan, kadang tidak perhatikan 

barang bawaannya terjatuh..tercecer...hilang. Apalagi kalau tiba-tiba melintas 

ular yang masih banyak di hutan. Oo...oo...

 Kami memasuki dusun Wata desa Lemowalia. Beberapa warung dan 

rumah saja sebenarnya. Ada sepasang pengantin baru di situ. Roy dan Yuni. 

Mereka menempati rumah papan cukup besar. Ada tujuh anak perempuan usia 

SD dan TK tinggal bersama mereka. Sebenarnya ada satu anak laki-laki, tetapi 

karena tidak ada temannya, dia pulang ke rumah orang tuanya. Malu.

 Rumah mereka dikelilingi kebun Coklat. Kandang ayam, kolam ikan. 

Roy dan istrinya meminta untuk bermalam. Tapi sekali lagi hatiku mengajak 

untuk meneruskan langkah. 

 Jalanan naik. Tetapi berupa beton dan hanya sepotong...beberapa 

meter saja. Selebihnya kembali ke kondisi awal. Nukik...mendaki...celah-celah 

air. Ada Polikdes dan SD. Dua orang perempuan muda menyapu halaman. 

Menyapa kami. Merekalah guru di situ. Luar biasa..!! di tengah hutan mereka 

bertahan. 

 Anak-anak asrama Pondok Bina Siswa tidak sekolah di situ. Tetapi di 

Lemowalia. Mereka harus berjalan mendaki kurang-lebih dua setengah 

kilometer. Kaki-kaki mungil yang berjuang untuk memeroleh pendidikan. 

Seperti lazimnya sekolah pedalaman, guru sering tidak berada di tempat. 

Kalaupun ada, bukan guru yang berkompeten, kebanyakan mereka guru 

kontrak lulusan SMU. Sekolah tanpa penjelasan. Tahu-tahu ulangan, itu yang 

diceritakan Yuni kepadaku.

 Kami sampai di jalan yang sungguh buruk. Lebar tetapi penuh jalur air, 

yang mana harus dilewati? Semua beresiko selip atau terperosok. Aku memilih 

jalan kaki saja untuk meringankan Darma. Tinggi juga pendakian itu. Aku coba 

hayati jalan terjal ini. Sejauh ini sudah dilalui teman-teman di Wana. Jalan yang 

tidak populer. 

 Kubayangkan Kris, istri Darma yang sedang mengandung. Besok 

kalau melahirkan dan turun ke Baturube atau Kolonodale, dia harus melalui ini 

semua. Bagaimana caranya? Aku kibaskan kepalaku. Aku yang tidak membawa 
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beban saja begini berat. Apalagi dia membawa perutnya yang besar? Jalan kaki 

sulit! Apalagi naik motor! Tuhan....mohon mukjizat-Mu untuk Kris saat dia 

melahirkan.

 Darma beristirahat di puncak pendakian. Banyak bambu di kanan-kiri. 

Seram juga suasananya. Kata teman-teman di sini sering terjadi kejadian aneh-

aneh. Mereka semangat sekali menceritakannya. Senja turun..temaram. 

 Setelah kami melanjutkan jalan lagi, sampailah di puncak tertinggi. 

Ketika kutengok ke belakang, nampak gunung-gunung yang sudah kulewati. 

1..2..3..4..5..6....siluetnya berupa gradasi warna biru gelap dan terang. 

 “Darma, berapa lama lagi sampai di Saliano?”

“Ibu, lihat ada bekas hutan terbakar di depan? Di belakang gunung yang 

nampak itu Saliano.”

Berapa lapis gunung lagi?

 Darma menyalakan lampu motor. O....nyala to lampunya! Hanya 

redup. Kira-kira radius satu meter. Tiba-tiba motor menjadi miring-miring 

jalannya. Terasa berat. Rupanya rem terkunci. Tuhan..tolong.

“Rem terkunci ibu...sebentar kita akan tiba di Salubiro. Nanti kita pinjam kunci 

di sana.” 

Semoga ada. Salubiro adalah desa induk Wana. Saliano kurang lebih lima 

kilometer di atas Salubiro setelah melewati lembah Palemoro. Motor jalan lagi 

dengan mengandalkan kopling tanpa menggunakan  rem belakang. Kalau tidak 

hati-hati bisa terjungkal di jalan menurun. Tak henti aku berdoa, andai bisa 

shortcut jalannya.

 Tapi mana mungkin? Kembali motor memasuki sungai. Wah..ini 

bagaimana mau melewatinya? Lebar....batu-batu besar lagi dan arus deras lagi. 

Aku pilih jalan saja. Bingung aku, motornya mau lewat mana ini? Sekali lagi apa 

yang mau dipilih? Darma mencemplungkan motornya yang bermasalah ke 

sungai dan melintasinya. Aku melihatnya dengan ngeri. Jangan jatuh Tuhan! 

berhasil keluar dari sungai dan terus digas naik.

 Tinggal aku yang termangu di tepi sungai. Aku berteriak ke Darma 

ambil arah ke mana? Sudah gelap karena rimbunnya pepohonan, mata minusku 

benar-benar rabun. Ambil arah ke kanan tadi suara Darma kudengar. Aku 

gemetar menapakkan kakiku. Memilih mana batu yang tidak terendam air dan 

tidak lumutan. Tidak nampak jelas..hanya gemericik air saja yang terdengar. 

Salah langkah..bisa fatal akibatnya!

“Gusti...niki sanes dalan...niki kali...(Tuhan..ini bukan jalan, ini sungai).”

Mati-matian kupertahankan keseimbangan badanku. Tas bawaanku cukup 

merepotkan juga. Benar-benar sendiri di tengah sungai. Darma pasti sudah 

jauh. Lamat-lamat kudengar deru motornya. Akhirnya aku berhasil sampai di 

tepi dengan selamat. Parit kecil sebagai jalan mendaki cukup panjang. Ngos-

ngosan juga sampai di tempat Darma berhenti. Kami menerobos Ilalang di kiri 

kanan jalan. Beruntung aku memakai masker, bisa tergores-gores wajahku kena 

tepian Ilalang yang tajam. Karena tidak mungkin menghindarinya. 

 Kemudian kami sampai di jalan mendaki yang membawa kami ke 

Salubiro. Tampak bangunan gereja dan sekolahan di kejauhan sebelah kananku.

“Ibu yang ke arah kanan ini menuju Uekayabi, ada pak Bertho dan keluarganya 

di sana.”

 Sebuah padang datar yang luas di puncak bukit. Tempat keluarga 

Bertho Nones melayani dan mengambil bagian di Wana ini. Kami mengambil 

jalan lurus menuju Salubiro. Sebuah daerah terbuka dengan banyak rumah. Ada 
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kantor desa, SMP Negri, SD, TK, dan rumah-rumah penduduk. Juga TK 

PESAT dan Pondok Bina Siswa. Sayangnya tidak banyak penduduknya, justru 

penduduk banyak di Saliano.

 Darma mengarahkan motor ke sebuah rumah panggung kecil. Suara 

anak babi menjerit-jerit di kandang sedang diberi makan. Seorang perempuan 

memandikan anaknya padahal sudah remang. Betapa dinginnya. Pantas si anak 

menangis.

 Darma menceritakan masalahnya dan meminjam kunci untuk 

membuka sekrup. Si empunya rumah harus cari pinjaman karena kunci yang 

dimilikinya terlalu besar. Darma mencoba menjalankan motor. Bukannya maju, 

motor malah miring jalannya. Benar-benar terkunci. 

 Akhirnya kunci didapat. Darma membuka sekrup dan membuang air 

sedikit. Jadi!..ya ampun cuma begitu... kami tinggalkan Salubiro menuju 

Saliano. Sudah gelap.

 Kami akan turun ke lembah yang dalam. Palemoro adalah titik 

terendah di lembah itu. Jalanan menukik. Bersyukur rem sudah normal. Motor 

membelah ilalang yang lebat di kanan kiri jalan. Kulihat HP, sudah hampir jam 

tujuh malam. Kami melewati titian kayu licin sebagai jembatan. Darma bilang 

sebenarnya Palemoro dipilih untuk lokasi pemukiman, tapi masyrakat memilih 

Saliano yang lebih tinggi. Ketemu titian kayu licin lagi. Darma terus menjaga 

agar roda tetap tercacak di lonjoran kayu licin. 

 Dari jauh terlihat titik-titik terang lampu listrik. Saliano sudah 

nampak. Lampu itu menyala karena PLTA buatan penduduk asli Wana. Hatiku 

tentram...akhirnya perjalanan mendebarkan ini berakhir juga.

 Satu belokan menanjak lagi dan akhirnya motor berhenti di depan 

rumah papan. Kami disambut wajah-wajah keheranan. Mereka berpikir besok 

kami baru sampai. Tuhan....rasanya lega! 

 Semua keluar rumah. Memelukku dan menjabat tanganku. Kris, Sanra, 

Yoce dan Ida Menan istri Lendy. Rey dan anak-anak penghuni asrama. Seolah 

tidak percaya aku lihat semua ini. 

 Lendy keluar menjabat tanganku. Seketika air mataku turun. Ingat 

jalan yang baru saja kulewati. Terbayang perjuangannya dan orang-orang yang 

menandunya waktu usus buntunya pecah. Kini kutemui dalam keadaan sehat. 

Tuhan Yesus....sungguh Engkau sangat baik!

 

Saliano, 17 November 2016

 Denting gitar sayup-sayup masuk telingaku. Dari kamar sebelah 

Lendy dan keluarganya sedang memuji Tuhan dan berdoa. Pujian juga 

terdengar di Pondok Bina Siswa. Antusias sekali! Aku juga turut berdoa di 

kamarku.

 Sungguh hanya dekat dengan Tuhan saja yang membuat mereka dapat 

bertahan di perut gunung yang minim fasilitas. Pagi menjelang. Dari jendela 

kamar, kulihat pemandangan spektakuler. Kabut benar-benar menjejak tanah. 

Putih pekat. Dingin.

 Rumah panggung dari papan saksi bisu perjuangan pahlawan Tuhan 

ini dikelilingi oleh rumah-rumah orang Wana yang sudah mau menetap 

bersama dengan mereka. Tak putus-putus teman-teman di Saliano meyakinkan 

untuk tinggal menetap bersama dengan anak-anak mereka. Supaya anaknya 

bisa sekolah. Menjadi pintar. Sebuah perjuangan berat dan panjang.
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kantor desa, SMP Negri, SD, TK, dan rumah-rumah penduduk. Juga TK 

PESAT dan Pondok Bina Siswa. Sayangnya tidak banyak penduduknya, justru 

penduduk banyak di Saliano.

 Darma mengarahkan motor ke sebuah rumah panggung kecil. Suara 

anak babi menjerit-jerit di kandang sedang diberi makan. Seorang perempuan 

memandikan anaknya padahal sudah remang. Betapa dinginnya. Pantas si anak 

menangis.

 Darma menceritakan masalahnya dan meminjam kunci untuk 

membuka sekrup. Si empunya rumah harus cari pinjaman karena kunci yang 

dimilikinya terlalu besar. Darma mencoba menjalankan motor. Bukannya maju, 

motor malah miring jalannya. Benar-benar terkunci. 

 Akhirnya kunci didapat. Darma membuka sekrup dan membuang air 

sedikit. Jadi!..ya ampun cuma begitu... kami tinggalkan Salubiro menuju 

Saliano. Sudah gelap.

 Kami akan turun ke lembah yang dalam. Palemoro adalah titik 

terendah di lembah itu. Jalanan menukik. Bersyukur rem sudah normal. Motor 

membelah ilalang yang lebat di kanan kiri jalan. Kulihat HP, sudah hampir jam 

tujuh malam. Kami melewati titian kayu licin sebagai jembatan. Darma bilang 

sebenarnya Palemoro dipilih untuk lokasi pemukiman, tapi masyrakat memilih 

Saliano yang lebih tinggi. Ketemu titian kayu licin lagi. Darma terus menjaga 

agar roda tetap tercacak di lonjoran kayu licin. 

 Dari jauh terlihat titik-titik terang lampu listrik. Saliano sudah 

nampak. Lampu itu menyala karena PLTA buatan penduduk asli Wana. Hatiku 

tentram...akhirnya perjalanan mendebarkan ini berakhir juga.

 Satu belokan menanjak lagi dan akhirnya motor berhenti di depan 

rumah papan. Kami disambut wajah-wajah keheranan. Mereka berpikir besok 

kami baru sampai. Tuhan....rasanya lega! 

 Semua keluar rumah. Memelukku dan menjabat tanganku. Kris, Sanra, 

Yoce dan Ida Menan istri Lendy. Rey dan anak-anak penghuni asrama. Seolah 

tidak percaya aku lihat semua ini. 

 Lendy keluar menjabat tanganku. Seketika air mataku turun. Ingat 

jalan yang baru saja kulewati. Terbayang perjuangannya dan orang-orang yang 

menandunya waktu usus buntunya pecah. Kini kutemui dalam keadaan sehat. 

Tuhan Yesus....sungguh Engkau sangat baik!

 

Saliano, 17 November 2016
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 Suara anak-anak kerja pagi membuka hari. Persis di Lopait. Rupanya 

kebiasaan kerja pagi ini diterapkan di manapun PESAT berada. Mereka 

berceloteh dengan bahasa ibu mereka. 

 Aku keluar untuk bergabung dengan mereka. Yoce, Sanra dan Kris, 

menyiapkan makan buat anak-anak asrama. Terlihat rasa sayang terpancar 

dalam dialog mereka dengan anak-anak. Terharu aku memandangi wajah-

wajah lugu mereka. Andai teman-teman ini tidak memberi hidup menjangkau 

mereka, tentulah sudah menikah anak-anak ini. Pernikahan dini adalah budaya 

di Wana. 

 Dapur mereka menarik perhatianku. Tungku dibuat di atas meja 

papan yang ditaburi tanah. Jadi mereka dapat memasak sambil berdiri. Atasnya 

dipasang para-para untuk kayu bakar tetap kering juga mengeringkan Bawang 

Merah atau menyimpan pisang. Air mengucur deras tidak pernah berhenti dari 

paralon. Waktu ku tanya kenapa tidak dipasang kran?

“Wah...bisa jebol nanti bu..ini mengalir langsung dari sungai.”

 Oo..begitu rupanya. Wana memang murah air. Kudengar 

suara..tit...tit...tit...apa itu? Rupanya itu bunyi PLTS (solar cell). Jadi...PLTA 

akan mati pada jam 9-10 malam. Selanjutnya akan memakai PLTS yang mereka 

pasang untuk kebutuhan listrik pagi sampai sore hari.

 Aku ke belakang asrama. Angin sejuk menerpa wajahku. Ada sungai di 

belakang asrama. Pohon-pohon hutan yang berlumut besar-besar. Ada banyak 

pohon Durian, Mangga, Apokat, Jeruk. Darma membuat bibitnya dan 

dibagikan kepada penduduk sekitar lokasi mereka. Jadi sekarang tiap rumah 

ada pohon buah-buahan itu. Satu atau dua tahun lagi pasti harum buah Durian 

akan memenuhi udara Saliano. 

 Dia juga sedang membuat penelitian dan percobaan pupuk organik. 

Ada jerigen besar dan tong-tong plastik penampung limbah organik. 

Rencananya akan dicobakan untuk tanaman Vanili yang akan diajarkan kepada 

orang Wana di sekitar komplek PESAT. Supaya ada banyak pemasukan untuk 

perekonomian mereka. Bravo...Darma!

 Anak-anak bernyanyi mengawali sarapan pagi. Kuamati ada beberapa 

anak yang penuh kudis di tangannya. Teman-teman mengobati mereka dengan 

obat-obatan yang ada saja. Tidak ada polindes di Saliano. Akses kesehatan ada di 

Salubiro. Juga ada anak yang tidak bisa berbicara dan kurang pendengarannya.

 Kudengar dari teman-teman, anak yang tidak bisa bicara itu karena 

demam mata tinggi. Waktu umur dua tahun masih bisa bicara. Sedang anak 

yang kurang pendengaran kebanyakan karena gendang telinganya pecah 

diakibatkan oleh arus deras air sungai sewaktu mereka mandi atau mencari 

ikan, istilahnya balobe. Sedih! 

 Pondok Bina Siswa cukup luas, ada belasan anak yang tinggal. 

Beberapa tidak di pondok karena membantu orang tua membuka kebun. Begitu 

yang terjadi tiap kali musim tanam. Sekolah anak-anak menjadi terganggu 

karena mereka diambil orang tuanya. Diajak membuka hutan.

 Seperti pagi itu...anak-anak TK banyak tidak masuk karena dibawa ke 

hutan. Beberapa indok sudah menunggu anak-anaknya untuk dibawa juga. 

Hahh.....bagaimana mau maju? Indok-indok itu saling bercanda dalam bahasa 

mereka sambil cari kutu rambut. Ketika aku mencoba bergabung, mereka 

berhenti sambil saling berpandangan malu-malu.

 Karakteristik orang Wana memang pemalu dan cenderung 

menghindari konfrontasi. Konflik diselesaikan dengan cara pindah tempat. 
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Tidak heran kalau mereka banyak tinggal jauh di atas gunung. 

 Aku masuk kamar menjahit ranselku yang brodol. Seorang indok 

memasuki kamarku dan mencoba berkomunikasi. Dengan malu-malu 

menjawab tiap pertanyaanku. Dia bercerita tentang anak-anaknya.  Bersyukur 

anaknya sekarang sudah SMA di Tomohon. Dua adiknya sekolah SD dan TK di 

Saliano. Mulai terlihat hasil perjuangan teman-teman di sini.

 Ibu Ida pulang mengajar. Hari ini anak sedikit. Besok akan 

mengunjungi anak-anak itu di balik bukit ilalang sana. Mau melihat kondisi 

sekaligus memberitahu kalau Sabtu ada kegiatan FC. Oke...aku akan ikut!

Saliano, 19 November 2016

 Selesai mengajar TK, kami bersiap untuk mengadakan perjalanan. 

Baju lengan panjang, topi, kaca mata hitam, air minum. Kami akan menaiki 

bukit ilalang di atas pemukiman komplek PESAT. Cuaca bagus...langit biru 

bertabur awan putih. Matahari bersinar cemerlang seolah tahu kebutuhan 

kami. Kata teman-teman hari cerah sejak tiga hari sebelum aku datang. Hujan 

tidak turun, memberi jalan bagiku memasuki Saliano. Praise the LORD!

 Daerah bagian atas gedung serba guna rupanya banyak rumah-rumah 

papan milik orang-orang Wana yang sudah mau menetap. Rapi di kanan-kiri 

lorong yang cukup lebar dengan pohon singkong menjadi pagar sekaligus 

sumber sayur. Kebun Coklat di belakang rumah.

 Lepas itu...jalan langsung nanjak tidak memberi kesempatan 

pemanasan dulu. Karena padang maka panas matahari leluasa menjilati kulit. 

Keringat langsung ngalir! Beruntung ada Yoce dan Sanra yang meriah 

berceloteh mengalihkan rasa lelah. Kami tidak berhenti tertawa mendengar 

impian-impian mereka. 

 Deretan gunung tinggi di belakang padang ilalang, hijau gelap 

berselimut kabut. Gagah dan misterius! Itulah batas yang diberikan 

pemerintah. Orang Wana tidak boleh merambah lajur gunung-gunung itu 

karena dijadikan cagar alam. Beberapa hari lalu Lendy bercerita kalau dari 

Dinas Kehutanan memasang patok-patok untuk tanah yang sudah mereka buat 

kebun dan pemukiman untuk diputihkan. Bisa diurus sertifikatnya. Sebuah 

kemajuan besar dalam rangka memukimkan orang Wana. Tentu saja untuk 

menjaga kelestarian alam. 

 Ada beberapa ekor sapi di tengah-tengah padang ilalang. 

“Ibu..coba balik badan....putih-putih yang nampak dari sini itu jerigen tempat 

air minum sapi.” Kata Sanra.

Jauhhh...di seberang bukit  yang kami daki ada padang ilalang tempat 

melepaskan sapi. Lendy dan teman-teman, mengusahakan bantuan ternak dari 

pemerintah lewat ADD untuk keluarga-keluarga yang mau beternak sapi. 

Memang belum semua keluarga dapat, hanya yang memenuhi syarat. Tiap KK 

mendapat dua ekor. Ini awal yang baik.

 Jalan terus naik dan licin. Tak habis-habis kukagumi Tuhan Semesta 

Alam dengan segala ciptaan-Nya yang luar biasa. Indonesia benar-benar 

diberkati dengan alam yang luar biasa. Turun bukit ilalang mulai ada kebun 

Coklat milik penduduk. O...ini to kebun mereka. 

 Ada beberapa rumah panggung di depan kami. Sebenarnya bukan 

rumah. Lebih tepat dibilang gubuk. Tanpa pintu dan jendela, tanpa sekat, 

dengan dinding bambu jarang-jarang. Angin akan dengan leluasa bertiup 



#

23

Tidak heran kalau mereka banyak tinggal jauh di atas gunung. 

 Aku masuk kamar menjahit ranselku yang brodol. Seorang indok 

memasuki kamarku dan mencoba berkomunikasi. Dengan malu-malu 

menjawab tiap pertanyaanku. Dia bercerita tentang anak-anaknya.  Bersyukur 

anaknya sekarang sudah SMA di Tomohon. Dua adiknya sekolah SD dan TK di 

Saliano. Mulai terlihat hasil perjuangan teman-teman di sini.

 Ibu Ida pulang mengajar. Hari ini anak sedikit. Besok akan 

mengunjungi anak-anak itu di balik bukit ilalang sana. Mau melihat kondisi 

sekaligus memberitahu kalau Sabtu ada kegiatan FC. Oke...aku akan ikut!

Saliano, 19 November 2016

 Selesai mengajar TK, kami bersiap untuk mengadakan perjalanan. 

Baju lengan panjang, topi, kaca mata hitam, air minum. Kami akan menaiki 

bukit ilalang di atas pemukiman komplek PESAT. Cuaca bagus...langit biru 

bertabur awan putih. Matahari bersinar cemerlang seolah tahu kebutuhan 

kami. Kata teman-teman hari cerah sejak tiga hari sebelum aku datang. Hujan 

tidak turun, memberi jalan bagiku memasuki Saliano. Praise the LORD!

 Daerah bagian atas gedung serba guna rupanya banyak rumah-rumah 

papan milik orang-orang Wana yang sudah mau menetap. Rapi di kanan-kiri 

lorong yang cukup lebar dengan pohon singkong menjadi pagar sekaligus 

sumber sayur. Kebun Coklat di belakang rumah.

 Lepas itu...jalan langsung nanjak tidak memberi kesempatan 

pemanasan dulu. Karena padang maka panas matahari leluasa menjilati kulit. 

Keringat langsung ngalir! Beruntung ada Yoce dan Sanra yang meriah 

berceloteh mengalihkan rasa lelah. Kami tidak berhenti tertawa mendengar 

impian-impian mereka. 

 Deretan gunung tinggi di belakang padang ilalang, hijau gelap 

berselimut kabut. Gagah dan misterius! Itulah batas yang diberikan 

pemerintah. Orang Wana tidak boleh merambah lajur gunung-gunung itu 

karena dijadikan cagar alam. Beberapa hari lalu Lendy bercerita kalau dari 

Dinas Kehutanan memasang patok-patok untuk tanah yang sudah mereka buat 

kebun dan pemukiman untuk diputihkan. Bisa diurus sertifikatnya. Sebuah 

kemajuan besar dalam rangka memukimkan orang Wana. Tentu saja untuk 

menjaga kelestarian alam. 

 Ada beberapa ekor sapi di tengah-tengah padang ilalang. 

“Ibu..coba balik badan....putih-putih yang nampak dari sini itu jerigen tempat 

air minum sapi.” Kata Sanra.

Jauhhh...di seberang bukit  yang kami daki ada padang ilalang tempat 

melepaskan sapi. Lendy dan teman-teman, mengusahakan bantuan ternak dari 

pemerintah lewat ADD untuk keluarga-keluarga yang mau beternak sapi. 

Memang belum semua keluarga dapat, hanya yang memenuhi syarat. Tiap KK 

mendapat dua ekor. Ini awal yang baik.

 Jalan terus naik dan licin. Tak habis-habis kukagumi Tuhan Semesta 

Alam dengan segala ciptaan-Nya yang luar biasa. Indonesia benar-benar 

diberkati dengan alam yang luar biasa. Turun bukit ilalang mulai ada kebun 

Coklat milik penduduk. O...ini to kebun mereka. 

 Ada beberapa rumah panggung di depan kami. Sebenarnya bukan 

rumah. Lebih tepat dibilang gubuk. Tanpa pintu dan jendela, tanpa sekat, 

dengan dinding bambu jarang-jarang. Angin akan dengan leluasa bertiup 



#

25

masuk. Betapa dinginnya di malam hari. Atap rumbia atau daun-daun kering 

lain. Pasti dengan mudah air hujan menembusnya.

 Kami masuk ke salah satu rumah itu. Ibu Ida, Yoce, dan Sanra 

mengucap salam menyapa mereka. Kedatangan kami disambut jeritan induk 

babi dan anak-anaknya di bawah rumah panggung, dan gonggongan anjing. 

Riuh menyibak kesunyian sore.

 “Tabek.....selamat sore indok.” 

 Seorang nenek renta menjerang sesuatu di atas tungku kayu. Seorang 

ibu muda sedang menemani anaknya tidur. Ada tiga anak kecil-kecil usia TK 

murid bu Ida. Rupanya anak yang tidur itu sedang sakit. Demam dan kakinya 

bengkak. Ibunya menuturkan luka kakinya karena menendang batu. Mereka 

main sepak batu. Woalah...jelas saja bengkak. Benar-benar alamiah. Tidak ada 

bola batupun jadi bola!

 Nenek renta terbatuk-batuk hebat. Dia menuturkan sudah tiga kali 

beberapa hari ini muntah darah tiap kali batuk. Rupanya nenek itu TBC, 

penyakit yang akrab dengan kemiskinan dan cuaca seperti ini. Dingin, sanitasi 

buruk, tidur bersama asap dapur, dan binatang-binatang peliharaan mereka. 

 Dengan bahasa setempat dia bercerita kepada Ida kalau ditinggal 

suaminya ke Salubiro karena sudah tua. Dia tidak kuat berjalan ke Salubiro 

karena takut muntah darah lagi. Kasihan. Masalahnya, tidak ada obat lagi!

 Aku keluarkan bekalku. Untung tadi aku bawa beberapa Bakwan. 

Kuberikan kepada ketiga anak itu. Mereka makan dengan lahap. Trenyuh 

hatiku. Ibunya sedang membakar singkong. Kami disuguhi singkong bakar dan 

sayur Nambo yang dibakar dalam bambu. Mereka tidak menumis karena tidak 

punya minyak goreng. Mereka juga menanak nasi. Beras di sini beras merah 

tumbuk yang kaya dengan vitamin B. Aku  menikmati apa yang mereka 

hidangkan. Tergambar senyum di wajah mereka karena aku makan singkong 

dan sayur Nambo itu dengan lahap. 

 Setelah disampaikan untuk besok sekolah dan datang FC serta ibadah 

minggu pengucapan syukur, kami melanjutkan perjalanan. Masih di tengah 

kebun Coklat ada satu pondok lagi yang kami datangi. Pemandangan tetap 

sama. Sebenarnya sangat tidak layak huni. Asap mengepul dari tungku 

langsung terhirup paru-paru. Dua ekor anak anjing kurus tidur di atas abu 

menghangatkan diri. 

 Ada dua anak TK dan satu adiknya yang juga sedang demam tinggi 

bergelung di gendongan ibunya. Wajahnya memerah..kuyu, dan selalu...tidak 

ada obat! Ibu Ida bilang, besok turun ambil obat di sekolah. 

 Ada pemandangan menarik di gubuk itu. Terselip kertas-kertas 

bertulisan, gambar hasil mewarnai, juga Alkitab tak bersampul di dinding 

bambu. Dua anak TK itu sudah pandai membaca. Sanra menuntunnya 

membaca.

 Rupanya satu gubuk ini dihuni dua keluarga. Seorang  ibu muda 

dengan bayinya yang tidur dalam ayunan berusia tujuh bulan. Mungkin berusia 

16 atau 17 tahun. Lancar berbahasa Indonesia karena pernah merantau ke 

Manado, tetapi sangat pemalu. Melihat kondisi rumah yang tidak sehat ini bisa 

dibayangkan penyakit yang dapat mematikan bayinya setiap saat.

 Ukuran kedewasaan bagi orang Wana adalah jika seorang anak laki-

laki sudah dapat membuka kebun. Dia bisa menikah. Bagi anak perempuan bisa 

menikah kalau sudah dapat menumbuk padi. 

 Seperti teman-teman di sini yang berjuang sejauh ini, aku juga berani 
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berharap. Tunas-tunas muda yang sedang diperjuangkan suatu saat nanti akan 

berkembang dan menghasilkan buah pada waktunya. Mungkin 10....20...atau 

30 tahun lagi. Mereka akan menjadi pembaharu bagi tanahnya sendiri.

 Kami tinggalkan gubuk di tengah kebun Coklat itu sebelum senja 

menjelang. Dengan dada bergemuruh...ini juga Indonesia! Kapan 

pembangunan akan mencapai mereka??

Saliano, 20 November 2016

 Pagi ini Darma dan Rey akan ke Baturube untuk mengurus beberapa 

hal yang menyangkut kedinasan dan urusan sekolah. Itu artinya guru pengajar 

SD akan berkurang dua orang. 

 Kondisi gedung sekolah SD Saliano sangat memprihatinkan. 

Bangunan papan ukuran 8m x 12m disekat menjadi empat. Ruang untuk kelas 

1-2 dan 5-6. Sedangkan kelas 3-4 menggunakan ruang Pondok Bina Siswa. 

Betapa sempitnya.

 Bisa dibayangkan saat proses belajar mengajar berlangsung. Suara 

anak dan guru yang menerangkan di sebelah akan mengganggu kelas yang lain. 

 Mereka sedang berjuang untuk dapat membangun gedung sekolah 

yang layak dan nyaman untuk belajar. Memang banyak usaha untuk 

menghadang langkah mereka tetapi tetap gigih berjuang.

 Tenaga guru yang sangat terbatas menjadi kendala besar. Terutama 

kalau ada urusan dinas yang harus dihadiri di Kolonodale atau Baturube. 

Seperti hari ini. Satu guru harus rangkap-rangkap kelas. Tentu saja menjadi 

tidak efektif. Hal inilah yang menjadi masalah. Dinas Pendidikan mengancam 

akan menutup sekolah ini kalau tidak dapat menyediakan enam guru, di luar 

Kepala Sekolah. Sekarang hanya ada empat guru termasuk Kepala Sekolah, 

yang harusnya tidak boleh menjadi guru kelas. Adakah yang terpanggil?

 Dengan medan seberat  i tu .  Mereka  turun-na ik  untuk 

memperjuangkan anak didik mereka. Apalagi sudah bisa menyelenggarakan 

ujian nasional sendiri. Sekali lagi jika bukan Tuhan yang mengasihi dan 

membela, tidak mungkin mereka akan bertahan! 

 Hari ini ada kesibukan yang berbeda. Nanti sore akan ada pemeriksaan 

kesehatan dalam kegiatan FC. Juga ada persiapan memasak untuk besok 

syukuran kesembuhan Lendy dari sakitnya. Keluarga Lendy ingin berbagi 

sukacita dengan penduduk Salubiro dan Saliano yang telah berjuang 

menandunya turun untuk dapat melakukan operasi membersihkan usus 

buntunya yang pecah. Besok akan ada banyak tamu di Saliano.

 Abah-abah dan indok-indok seperti yang sudah diumumkan dalam 

ibadah keluarga, mereka datang untuk bantu masak. Ada yang angkat babi, 

ayam dan daun singkong. Senang sekali melihat keceriaan mereka. 

 Aku membantu menyiapkan untuk makanan anak-anak FC. 

Kuingatkan Kris untuk sekalian minta periksa Bidan nanti sore. Karena sejak 

awal kehamilannya belum pernah diperiksa dan tidak mendapat vitamin dan 

penambah darah sebagaimana seharusnya ibu hamil.

 Kehamilan Kris yang ajaib menurutku. Bagaimana tidak? Dia hampir 

keguguran. Suatu pagi di awal kehamilannya mengalami pendarahan. Jauh dari 

tenaga medis dan obat-obatan dan juga pengalaman. Dia dan suaminya tidak 

tahu harus berbuat apa. Ini kehamilannya yang pertama. 

 Mereka sudah pasrah, kalau sekiranya harus kehilangan bayinya dia 
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rela. Tetapi kalau Tuhan mempercayai mereka merawat bayi ini pasti ada 

mukjizat. Benar saja janin itu bertahan sampai lima bulan sekarang ini. Semoga 

sore nanti dapat sesuatu yang bermanfaat bagi kehamilannya.

 Para indok sibuk baojok daun singkong di dapur sambil bercanda. 

Abah di luar sedang iris-iris daging babi. Mereka senang sekali ketika aku foto. 

Waktu kuperhatikan mereka tertawa, ada yang giginya segitiga. Mereka 

sengaja memotongnya dengan bentuk-bentuk yang menurutku aneh tetapi 

ternyata itu tanda ketampanan. Kalau yang perempuan, menatto pipi, bibir, 

lengan, dan tangannya dengan bentuk menyerupai huruf  M atau gambar lain 

untuk menambah kecantikan, katanya. Waktu kutanya langsung kepada 

mereka apa maksudnya tatto itu, menggeleng tidak tahu.

 Jam 15.00, anak-anak sudah mandi dan siap-siap mengikuti kegiatan. 

Kuperhatikan ada wajah-wajah baru, abah maupun indok. Kata Yoce mereka 

orang tua yang membawa anak-anaknya dari kebun, berjalan sehari semalam 

untuk mengikuti FC. Luar biasa! Kaki-kaki kecil kuat berjalan sejauh itu. 

 Mantri dan Bidan juga sudah datang dari Salubiro. Beberapa tamu dari 

Salubiro juga, Edy dengan istrinya. Astrid dan Hana. Sanra menyiapkan anak-

anak berbaris. Mereka antusias berhitung dan menyanyi. Anak-anak dipesan 

untuk tidak takut diperiksa dan diberi vitamin. Sore ini mereka akan diukur 

tinggi dan berat badannya.

 Sayang Kris tidak mendapat apa yang dibutuhkannya. Bidan tidak 

membawa peralatan juga vitamin dan penambah darah. Hanya diperiksa letak 

janinnya saja. Kasihan Kris. Aku senang dengan ketabahan dan ketegaran 

Kris...aku kenal dia karena dia salah satu muridku di STAK Terpadu PESAT.

 Ada yang membuatku deg-degan, besok aku diminta untuk 

menyampaikan Firman Tuhan dalam ibadah raya Minggu. Wah....

Kata Lendy memang masih banyak yang tidak tahu berbahasa Indonesia. 

Tetapi mereka bisa mendengar. Tuhan tolong saya, doaku dalam hati.

Minggu...

 Matahari bersinar ceria. Aku selesai bersiap untuk ikut ibadah 

Minggu. Sudah banyak yang datang. Tuhan tolong saya! Jemaat setempat dan 

juga dari Salubiro berdatangan. Ruang seba guna penuh. 

 Ibadah dimulai dengan puji-pujian dan persembahan anak-anak TK 

dan yang tinggal di asrama. Mereka anak-anak yang berani. Dalam 

pemberitaan Firman kusampaikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. 

Mengutus bapak ibu guru tinggal bersama mereka untuk menolong, 

mendampingi. Karena itu mereka harus mau bekerja sama membangun 

daerahnya sendiri.

 Anak-anak harus sekolah supaya pandai. Orang tua harus merawat 

anak-anak dengan baik supaya sehat sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. 

Kuperhatikan tatap mata mereka. Ada yang antusias....banyak yang kosong. 

Percaya Tuhan menolong mereka mengerti.

 Aku minta ibu-ibu yang sedang hamil untuk maju didoakan. Hanya 

ada seorang. Waktu kudoakan, ibu itu gemetar, aku tidak tahu penyebabnya. 

Waktu selesai ibadah kutanyakan kepada Lendy. Ibu-ibu yang hamil di sini atau 

orang Wana pada umumnya tidak berani menyampaikan kepada bidan desa atu 

para pembina.  Karena itu mereka melahirkan dalam keremangan. Juga bayi 

yang lahir tidak diberi nama. Baru kira-kira berumur dua tahun dan yakin hidup 
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anak itu diberi nama. (Tetapi sekarang karena kelahiran harus dilaporkan maka 

jika bayi belum diberi nama oleh orang tua atas seizin orang tua para 

pembina/Orang PESAT yang memberi nama).

 Nama yang diberikan juga tergantung apa yang dilihat, dirasakan, 

didengar, dan kondisi alam yang mengiringinya. Hujan, awan, petir, atau apa 

saja dalam bahasa setempat. Sebegitunya iblis merusak gambar Allah yang 

mulia.

 Dalam ibadah, aku bertemu dengan Simson. Dia pernah bersamaku ke 

Jakarta untuk kesaksian bersama Yani dan Aderia. Namun sayang dia tidak 

lanjut sekolah karena menikah.  Juga nenek renta yang kutemui di balik bukit. 

Dia nampak sehat dan bersih. Semangat sekali, tersenyum menjabat tanganku. 

Semua anak-anak yang kemarin sakit di gubuk itu datang dalam kebaktian 

bersama ibunya. Puji Tuhan!

 Ada rasa yang bercampur aduk dalam hatiku. Ini hari terakhir aku di 

Saliano. Besok aku akan ke Uekayabi kemudian turun ke Wata dan Uempanapa. 

Melanjutkan perjalananku menghayati jejak teman-teman yang lain. Tetap 

berharap tidak hujan supaya aku dapat off  road lagi dengan lancar??? 

Terbayang lagi jalanan penuh kengerian itu...

 Kututup hari ini dengan penuh syukur. Karena aku diberi kesempatan 

berinteraksi dengan orang-orang kuat yang memberi hidup untuk sesamanya. 

Melihat langsung perjuangan dan tantangan yang mereka hadapi.

Saliano, 21 November 2016

 Pagi menjelang. Aku berkemas. Hari ini aku akan meninggalkan 

Saliano untuk melanjutkan perjalananku ke Uekayabi dan Wata. Tujuanku 

menemui keluarga Bertho dan Roy. Ada yang harus kulihat dan kudengar 

ceritanya tentang perjuangan merengkuh yang terkungkung dalam gelap 

rimba, kemiskinan, sakit-penyakit, dan kebodohan.

 Aku masih bingung bagaimana membawa beras merah ini. Dari Kris 

dan Bu Ida. Aku berusaha menolak halus tapi juga tidak sampai hati melihat 

ketulusan mereka. Kubungkus dengan tas plastik, tas kain, dan tas kain lagi. Jadi 

nanti bahu kiri-kananku akan ada muatannya. Bagaimana mempertahankan 

keseimbanganku nanti?

 Aku ke asrama untuk berpamitan. Semalam ada dua amplop berisi 

surat anak-anak. Satu untukku...satunya untuk pak guru Sarlius. Anak-anak 

seperti tidak rela aku pergi.

 “Ibu guru kenapa pergi cepat sekali? di sini saja!” 

Kusimpan baik-baik kedua amplop itu.

 Kulihat Darma meminyaki motor, menyetelnya lagi. Darma yang akan 

mengantar aku sampai Wata. Dia akan ke Kolonodale untuk mengurus BPJS 

dan mengantar berkas anak-anak yang akan ujian nasional nanti. Sekalian 

membeli vitamin-vitamin yang dibutuhkan Kris dan bayinya. Aku akan 

bermalam di Wata sebelum lanjut ke Uempanapa.

 8.00 WITA. Langit cerah. Kami berdua berangkat. Menuruni jalan 

setapak yang tak terlihat ketika aku datang karena gelap. Aku lambaikan 

selamat tinggal kepada abah-abah dan indok-indok yang menjulurkan 

kepalanya di pintu rumahnya. Melewati kolam kecil. Di situlah dikuburkan 

sepasang suami-istri yang bernama Sali dan Ano. Sehingga desa ini disebut 

Saliano. Begitulah cerita yang kudengar.

 Begitu turun jembatan batang kayu satu...naik..turun lagi ke jembatan 
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 Begitu turun jembatan batang kayu satu...naik..turun lagi ke jembatan 
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kayu kedua..langsung menanjak terus karena waktu datang itu turunan 

panjang. Ilalang di kanan-kiri jalan menerpa muka. Kunikmati saja hentakan-

hentakan yang tidak bisa dihindari. Seperti biasa dengan cekatan Darma 

memainkan kopling dan pedal gas. Jalan ini yang kemarin dilewati Astrid 

sendiri ketika pulang ke Salubiro. Berani sekali gadis itu. Malam-malam di 

jalanan seperti ini.

 Tidak terasa kami sudah masuk desa Salubiro. Kali ini rasanya lebih 

cepat. Darma menyapa orang-orang yang berpapasan dengan kami. Ketemu 

Hana juga. Kantor desa nampak hidup dengan motor-motor yang diparkir di 

depan. Tapi sekolah sepi.

 Salubiro sudah jauh tertinggal di belakang. Kami mengambil jalan ke 

kiri di tanjakan itu untuk menuju Uekayabi. Jalan dengan tonjolan-tonjolan 

batu besar-besar, motor melewati sela-selanya. Jalan menurun tajam menuju 

sungai yang di atasnya dipasang jembatan beratap seng cukup panjang. 

Mungkin biar awet atau yang lewat tidak kepanasan atau kehujanan?

 Sungai itu penuh batu-batu besar yang berlumut. Waktu booming 

batu akik, orang-orang juga berburu di sungai ini, menggali dan memotong 

batu-batu. Begitu cerita Darma.

 Jalan berubah mendaki lagi. Padang yang rata di atas bukit. Ada 

bangunan gereja, sekolah dan rumah tinggal. Nampak trail pak mantri dan bu 

bidan terparkir. Seorang bapak berwajah Maluku tertawa hangat menyambut 

kami. Dia Bertho Nones. Namanya sering kudengar sekarang bertemu secara 

langsung. O...ini to? “Ibu..selamat datang. Saya akan menangis kalau ibu tidak 

singgah menengok kami di sini.” Katanya.  Rupanya kabar kedatanganku sudah 

didengarnya.

Wisata Misi adalah suatu perjalanan wisata yang kental dengan nuansa 

adventure dan misi pelayanan. Kita akan pergi ke desa-desa atau daerah 

pedalaman Indonesia. Berjumpa dengan orang-orang desa dan pengerja yang 

sedang melayani. Turut melayani dan merasakan sensasi pekerjaan misi yang 

sesungguhnya.

Suatu pengalaman yang menyenangkan, menantang, menggetarkan, 

menyentuh hati, dan tak akan terlupakan.

Kapan waktunya?

Anda bisa menghubungi call center kami.

Siapa saja yang bisa ikut Wisata Misi?

Setiap orang berusia 12– 65 tahun, sehat jasmani, (minimal 4 orang).

Berapa Biayanya?

Setiap peserta hanya dikenakan biaya perjalanan sebagai pengganti biaya 

transportasi, akomodasi dan konsumsi,  biaya variatif sesuai tergantung 

destinasi.

Bagaimana ikut Wisata Misi?

Jika berminat, anda bisa menghubungi kami via telepon atau e-mail untuk 

informasi dan reservasi.

Mission TripMission Trip
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Keuntungan bagi Kelompok atau Keluarga Anda: 

Wisata Misi adalah suatu cara berbeda untuk berlibur bersama keluarga atau 

kelompok Anda. Menikmati alam liar yang masih perawan, tidur dengan iringan 

hewan malam, dan merasakan hembusan angin khas pedesaan.  Melihat dari dekat 

kehidupan saudara kita yang hidup terasing di daerah terpencil, berbicara, berbagi, 

serta melayani mereka.

Mission trip ini akan menjadi pengalaman terindah sepanjang hidup dan akan 

memberkati hidup Anda menjadi lebih berarti. 

info 

WA: 0821 146 222 45

e-mail: pesatjkt@gmail.com

 Barusan ada pemeriksaan kesehatan dan Posyandu untuk anak-anak 

Panti Asuhan dan penduduk. Kami masuk ke rumah papan yang cukup luas dan 

sederhana. Penerangan mereka memakai genset, akan dihidupkan menjelang 

malam saja. 

 Bertho dan keluarga masuk Wana 1998. Bersama keluarga Barlin 

membuka Wana dan berjuang untuk kemajuan mereka. Aku bertemu mereka 

untuk mendengar banyak hal tentang suka duka dan perjuangannya berbakti 

untuk bangsa ini, supaya dapat kuceritakan kepada semua orang. Sorang 

anaknya meninggal di sini karena gizi buruk dan minimnya akses ke layanan 

kesehatan. (Aku akan menceritakannya tersendiri, lebih panjang nanti).

 Sama seperti di Saliano, murid-murid hari itu juga banyak yang tidak 

masuk karena dibawa orang tua ke kebun. Selain itu tenaga guru yang militan 

sulit didapat sekarang. Pernah datang beberapa orang dari sebuah lembaga 

pelayanan. Namun baru beberapa hari di Uekayabi, minta pulang. Alasan 

mereka tidak ada jaringan yang dapat menghubungkan mereka ke dunia luar.

 Inilah tantangan zaman digital dan internet. Anak-anak muda 

tergerus militansinya. Sudah terbiasa segala sesuatu tersedia dengan mudah. 

 Hampir tiga jam kami bercerita pengalaman dan suka duka mereka 

membuka Uekayabi. Darma harus mengejar ferry yang ke Kolonodale. Kami 

berpamitan melanjutkan perjalanan ke Wata.

 Sepanjang perjalanan Darma menuturkan fenomena guru kontrak. 

Mereka kebanyakan lulusan SMU yang tidak punya kompetensi di dunia 

pendidikan. Lebih senang menerima gajinya daripada mengajar. Siswa menjadi 

korban keadaan ini. Apalagi sekolahnya ada di tempat-tempat yang sulit 

dijangkau. Bagaimana pendidikan akan maju?

mailto:pesatjkt@gmail.com
mailto:pesatjkt@gmail.com
mailto:pesatjkt@gmail.com


#

35

Keuntungan bagi Kelompok atau Keluarga Anda: 

Wisata Misi adalah suatu cara berbeda untuk berlibur bersama keluarga atau 

kelompok Anda. Menikmati alam liar yang masih perawan, tidur dengan iringan 

hewan malam, dan merasakan hembusan angin khas pedesaan.  Melihat dari dekat 

kehidupan saudara kita yang hidup terasing di daerah terpencil, berbicara, berbagi, 

serta melayani mereka.

Mission trip ini akan menjadi pengalaman terindah sepanjang hidup dan akan 

memberkati hidup Anda menjadi lebih berarti. 

info 

WA: 0821 146 222 45

e-mail: pesatjkt@gmail.com

 Barusan ada pemeriksaan kesehatan dan Posyandu untuk anak-anak 

Panti Asuhan dan penduduk. Kami masuk ke rumah papan yang cukup luas dan 

sederhana. Penerangan mereka memakai genset, akan dihidupkan menjelang 

malam saja. 

 Bertho dan keluarga masuk Wana 1998. Bersama keluarga Barlin 

membuka Wana dan berjuang untuk kemajuan mereka. Aku bertemu mereka 

untuk mendengar banyak hal tentang suka duka dan perjuangannya berbakti 

untuk bangsa ini, supaya dapat kuceritakan kepada semua orang. Sorang 

anaknya meninggal di sini karena gizi buruk dan minimnya akses ke layanan 

kesehatan. (Aku akan menceritakannya tersendiri, lebih panjang nanti).

 Sama seperti di Saliano, murid-murid hari itu juga banyak yang tidak 

masuk karena dibawa orang tua ke kebun. Selain itu tenaga guru yang militan 

sulit didapat sekarang. Pernah datang beberapa orang dari sebuah lembaga 

pelayanan. Namun baru beberapa hari di Uekayabi, minta pulang. Alasan 

mereka tidak ada jaringan yang dapat menghubungkan mereka ke dunia luar.

 Inilah tantangan zaman digital dan internet. Anak-anak muda 

tergerus militansinya. Sudah terbiasa segala sesuatu tersedia dengan mudah. 

 Hampir tiga jam kami bercerita pengalaman dan suka duka mereka 

membuka Uekayabi. Darma harus mengejar ferry yang ke Kolonodale. Kami 

berpamitan melanjutkan perjalanan ke Wata.

 Sepanjang perjalanan Darma menuturkan fenomena guru kontrak. 

Mereka kebanyakan lulusan SMU yang tidak punya kompetensi di dunia 

pendidikan. Lebih senang menerima gajinya daripada mengajar. Siswa menjadi 

korban keadaan ini. Apalagi sekolahnya ada di tempat-tempat yang sulit 

dijangkau. Bagaimana pendidikan akan maju?

mailto:pesatjkt@gmail.com
mailto:pesatjkt@gmail.com
mailto:pesatjkt@gmail.com


#

37

 Jalan curam dan mendaki sangat jelas di rute ini sekarang. 

Kuperhatikan angkasa, mulai ada awan hitam. Wata masih jauuhh. Bagaimana 

kalau hujan ini? Jalan menanjak dan bungkusan berasku jatuh. 

Waduhh...Darma terpaksa menghentikan motornya menunggu aku turun 

mengambil beras. Aku menjadi miring-miring di atas motor karena dua beban 

di bahuku, pasti juga berat bagi Darma.

 Kembali kami sampai di Uesompe. Tempat turunan panjang hancur di 

bawah bambu-bambu. Ada tukang ojek sedang berjuang mendaki dengan 

muatannya yang penuh. Kok bisa mereka membawa semua itu. Kami terpaksa 

berhenti memberi jalan. Sepertinya semalam hujan. Aliran-aliran lumpur 

masih basah. Aku melanjutkan dengan jalan kaki saja, takut tergelincir. 

Menyaksikan tukang ojek itu berjuang memilih jalan sambil selip-selip....ngeri!

 Nyebrang sungai lagi yang lebar berbatu besar. Kali ini aku rela 

bertengger di atas motor karena air tinggi merendam batu-batu yang kemarin 

masih bisa kuinjak. Sekarang kunikmati saja sentakan roda motor  beradu 

dengan batu dan arus sungai. Tuhan....tolong jangan mati mesin. Sungguh! Tas 

di kedua bahuku ini sangat merepotkanku!

 Bebas dari sungai jalan nanjak lagi....lagi....di sebuah turunan kami 

berhenti. Ada seorang pengendara motor yang mengalami masalah. Darma 

berhenti menolongnya. Yah...di medan sulit ini rasa persaudaraan dan 

semangat tolong-menolong terbentuk.

 12.30 WITA. Kami sampai di Wata. Darma menghentikan motornya 

di sebuah rumah papan. Rumah Pondok Bina Siswa. Gerimis rintik 

turun...waduh...Darma masih harus ke Uempanapa. Wata adalah titik tengah 

Saliano dan Uempanapa.

 Rumah sepi. Darma mengetuk pintu dan mengucap salam. Ada dua 

kepala anak perempuan muncul di jendela kemudian membuka pintu. Mereka 

memberitahukan bahwa pak Roy ke SPC dan bu Yuni sedang ke kebun 

mengambil sayur. Anak-anak itu berlari memanggil bu Yuni.

 Kuperhatikan sekeliling. Halamannya ditanami Terong,  Kemangi, 

Singkong. Ada batu besar di halaman yang herannya ditumbuhi pohon seperti 

beringin yang sudah besar juga. Keren!

 Yuni datang. Dengan ramah mempersilahkan kami masuk. Darma 

tidak singgah, dia harus segera sampai Uempanapa. Aku akan bermalam di sini. 

 Sejam kemudian..hujan turun dengan sangat lebat berangin. 

Tuhan....bagaimana dengan Darma? Terbayang dia harus berjuang di tengah 

aliran air berlumpur, jalan yang hanya satu roda dengan lubang di kanan kiri 

yang bisa menjebaknya.

 Kulihat dari jendela kamar yang kutempati, belakang rumah ini kebun 

Coklat yang lebat bercampur pohon Langsat dan pohon-pohon besar lain. 

Terasa ada hawa yang berbeda di sini. Aku heran...ada yang berdesir di hatiku. 

Rasa tertekan dan takut. Beda sekali dengan atmosfir Saliano. Clear!

 Jam tigaan Roy datang. Motornya penuh dengan muatan. Dua karung 

besar berisi belanjaan kebutuhan asrama dan tabung gas. Bisa kubayangkan 

perjuangannya membawa barang-barang itu.  Dia bilang ketemu Darma di 

Uempanapa. Herannya Roy bilang tidak kehujanan sama sekali. Padahal sejam 

lalu hujan lebat di sini. Darmapun tidak kehujanan. Tuhan sungguh ajaib!

 Sore segera menjelang. Yuni dan anak-anak sibuk memasak di dapur. 

Roy menyembelih dua ekor ayam. Kasihan ayamnya, gara-gara aku datang 

harus kehilangan hidupnya. Roy sangat terampil memasak. Benar cerita yang 
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kudengar dari teman-teman di Saliano. 

 Jam enam genset dihidupkan. Penduduk Wata menggunakan genset 

untuk kebutuhan listrik bersama. Mereka membayar iuran tiap bulan 

Rp10.000,00 untuk tiap lampu. Jadi kalau ada lima lampu akan membayar 

Rp50.000,00 demikian seterusnya. Listrik hanya akan menyala dua sampai tiga 

jam. 

 Kami memperbincangkan banyak hal yang dialami mereka di Wata. 

Tentang kesulitan meyakinkan anak-anak untuk tetap sekolah dan tinggal di 

asrama. Mengajarkan anak-anak disiplin. Menanamkan sopan santun juga. 

Harus permisi dan memberitahu kalau hendak pergi. Doa pagi dan malam 

bahkan puasa. Anak-anak punya jadual istirahat tidur siang yang teratur. 

Tentunya selama ini tidak pernah diajarkan orang tuanya. 

 Tantangan lain adalah kuatnya roh perzinahan dan juga pencurian. 

Orang Wana tidak mengenal poligami, tetapi kawin-cerai banyak terjadi. 

Sekalipun mereka sudah bergereja. Roy dan Yuni memang belum lama pindah 

ke Wata belum ada lima bulan. Sementara kami memasak, aku merasa seolah-

olah ada yang mengamatiku dari atas para-para.

 Belum ada jam sembilan, genset sudah padam. Jadi setelah makan dan 

berdoa dengan anak-anak kami masuk ke kamar masing-masing. Aku tidur 

bersebelahan dengan kamar anak-anak. Semalam aku tindisan. Anjing ramai 

sekali menggonggong di luar. Entah apa yang digonggongnya. Sampai 

menjelang dini hari.

Wata, 22 November 2016

 Pagi datang. Denting gitar terdengar membangunkan kami. Rasanya 

lega. Dalam gelap berdoa dan membaca Alkitab bersama anak-anak. Kebiasaan 

yang selalu dilakukan di pos PESAT. Memang sebuah kebutuhan untuk terus 

berdoa di tengah pelayanan yang tidak mudah. Membangun kekuatan roh 

untuk mengalahkan roh-roh yang ada di sekitar kita. Ya...hanya dengan berdoa 

dan membaca Alkitab saja roh kita dikuatkan.

 Selesai berdoa, anak-anak itu cekatan membersihkan rumah, halaman, 

mencuci piring dan bersiap mandi untuk sekolah. Mereka harus berjalan kaki 

dua setengah kilometer ke Lemowalia. 

 Sisa hujan di malam hari membuat sejuk sekali pagi ini. Yuni dan Roy 

sibuk di dapur menyiapkan sarapan anak-anak.

“Anak-anak harus sarapan nasi bu...kasihan kalau hanya bubur. Mereka harus 

jalan mendaki dua setengah kilometer dari sini,” tutur Roy. 

 “Itupun belum tentu gurunya hadir mengajar mereka,” timpal Yuni.

“Sering mereka tidak menerima penjelasan tentang pelajarannya, mencatat 

terus sampai anak bosan...terus ulangan. Apalagi yang sudah kelas 

enam...kasihan to ibu?

 Selesai sarapan, masing-masing anak mengisi botol minumannya 

untuk bekal di jalan. Air di sini berkapur. Jadi harus disaring beberapa kali 

supaya tidak membahayakan ginjal.  Persis air di Wamena.

 Yuni bertanya padaku apakah semalam mendengar suara orang 

menyanyi di depan rumah? Aku tidak mendengar, hanya gonggongan anjing 

saja yang riuh. Mungkin aku terlena. Roy dan Yuni bilang anak-anak muda 
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mabuk-mabukan di depan rumah sepanjang malam. Mereka sering kehilangan 

ayam karena dicuri orang-orang mabuk itu. “Di sini kuat mabuk-mabuk dan 

pencurian bu. Hanya polisi yang bisa membuat mereka takut. Sudah diberi 

nasehat tapi tidak mempan.” 

 Aku bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Uempanapa. Yuni siap 

mengajar TK. Karena Roy mengantar aku, maka kelas SD digabung dengan TK 

dulu. Kasihan....

 Seperti yang dilakukan Darma, Roy juga meminyaki sekrup-sekrup 

dan rantai motor. Dia memasukkan rantai ke dalam bagasi motor. Rantai itu 

untuk diikatkan ke roda kalau jalannya terlalu becek, supaya tidak licin dan 

selip. Walah..aku jadi kepikiran. Motornya masih lebih baru dari pada punya 

Darma. Hadiah dari bapaknya waktu kembali ke Wata setelah pernikahannya. 

Bapaknya tahu kalau Roy membutuhkan motor ini untuk mendukung 

pelayanannya.

 Setelah mengambil foto mereka dan beberapa anak-anak TK dan 

Asrama, kami berangkat. Roy sama terampilnya dengan Darma. Jalan berkelok 

menukik segera saja kami jumpai begitu meninggalkan rumah. Dan itu akan 

sangat panjang karena Wata ada di tengah-tengah Saliano dan Uempanapa.

 Roy menceritakan suka-duka merintis Wata. Dia bilang lebih berat 

dari Saliano secara alam roh. Aku juga merasakannya. Entah kuncinya ada di 

mana. Mereka sedang memperkuat diri dengan doa bersama anak-anak asrama. 

Banyak anak yang tidak mau kembali ke asrama karena hal-hal yang rumit juga 

serangan kuasa gelap.  Roy menuturkan pernah suatu malam semua anak di 

asrama berlarian dan menangis histeris, karena ada bayangan putih berkelebat, 

terbang di tengah-tengah rumah. Juga masalah kesatuan hati dalam tim.

 Jalan sempit menurun kami lewati. Benar-benar sempit. 

Lha..lha...motor salah jalur. Aku minta turun. Aku berterus terang kepada Roy 

tentang beras yang merepotkanku.  “yah..ibu kenapa tidak bilang dari tadi...kan 

bisa saya ikat di depan sini,” kata Roy sambil mengikat tas berisi beras itu di 

depan. Aku malu. Sekarang agak lega, hanya tas bahuku saja. Aku menyusur 

jalan sempit itu, sementara Roy menuruninya langsung menuju sungai...dan 

aku harus menyeberang lagi. 

 Sampai di Karawasa. Jajaran rumah panggung di kanan-kiri jalan 

terlihat jelas. Kembali melewati jembatan gantung itu. Roy sigap mengarahkan 

motor tepat di tengah jembatan. Aku tidak terlalu takut karena ini yang kedua.

 Masuk lagi di jalanan sempit turun naik. Kami sampai di suatu tempat 

di mana ada pipa air besar di tengah semak-semak. Rupanya saluran PLTA 

untuk Uempanapa. Memang sangat tergantung dengan hujan. Kalau lama tidak 

hujan, debit air turun, itu artinya aliran listrik di Uempanapa terganggu.

 Sampai di Tanah Merah. Dari jauh terlihat air terjun di gunung batu. 

Waktu aku lewat yang pertama tidak melihatnya karena hari gelap. Sekarang 

nampak seperti tiang air putih di kejauhan. Bagus!

 Jalan mulai lebar. Kami masuk desa Uempanapa. Rasanya 

lega.....kakiku terasa lemas dan gemetaran. Roy memarkirkan motor. Ada 

Barlin sedang memperbaiki motornya.

 Beliau tertawa melihat kami. Istrinya, Herlina sedang mengajar TK di 

sebelah rumah. Ternyata di Uempana pun tidak dapat sinyal. 

 Aku diajak makan siang dengan lauk Tuturuga (penyu). Baru kali ini 

aku makan, rasanya seperti daging ayam. Terima kasih Tuhan, pengalaman 

baru lagi. 
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 Bertho datang mau belanja di SPC. Dia bercerita untung aku 

berangkat kemarin, sepeninggalku, di atas hujan lebat bercampur angin. Pasti 

aku tidak bisa lewat karena air tentu membanjir di jalan-jalan itu. Tuhan atur 

yang terbaik. Sebenarnya aku salah menghitung hari. Ternyata yang salah 

menurut perhitungan manusia itupun rencana Tuhan berbuat yang terbaik.

 Herlina memberitahuku ada doa puasa di SD ”Alesintowe”  jam 13.00. 

Aku istirahat sebentar...tetapi rupanya tertidur saking lelahku. Bahkan aku 

tidak sadar ada angin puting beliung di atas rumah.

“Ibu....tadi ada angin baputar di atas rumah, waduh saya sudah takut ingat ibu 

ada di rumah. Atap dapur tetangga terangkat naik itu,” kata Herlina.

Tuhan terima kasih...sekali lagi aku mengalami keajaiban-MU. Padahal atap 

rumah Barlin terbuat dari daun rumbia. Tentu saja akan mudah diterbangkan 

angin. Tangan Tuhan menyelamatkan kami.

Uempanapa, 23 November 2016

 Pagi menjelang. Dari kamar sebelah kudengar Barlin dan istri 

bernyanyi menyembah Tuhan. Senang sekali aku mendengarnya. Ya...kesatuan 

hati suami-istri adalah kekuatan tak teralahkan di mana kasih Tuhan yang 

menjadi ikatannya. Mereka berdua sudah banyak makan asam manis dan pahit 

getirnya melayani di Wana. 

 Barlin yang pertama membuka pelayanan untuk suku Wana. 

Kesaksiannya luar biasa. Bersama istrinya bahu membahu menolong 

mengentaskan orang-orang Wana dari keterbelakangan dan juga minimnya 

akses kesehatan. Anak keduanya meninggal dan dikuburkan di Uempanapa. 

Terlambat ditangani penyakitnya karena minimnya obat dan tenaga medis. 

Kematian anaknya membuat orang Wana mengenal cara mengubur mayat.

 Kembali kedatanganku membuat dua ekor ayam jantan kehilangan 

nyawanya. Barlin dengan cekatan mengolah ayam-ayam itu. Aku kagum, semua 

bapak yang aku temui di Saliano sampai Uempanapa terampil semua di dapur. 

Dibuat sup, dirica dan digoreng. Hebat...hebat....

 Aku mencari jaringan ke SD. Katanya di pojok kelas V biasa ada sinyal 

di situ. Tetapi sampai lama aku di situ tak segaris sinyal pun muncul singgah di 

HP ku. Padahal aku butuh sekali untuk menghubungi mbak Yanti di Jakarta. 

Luar biasa sekali pemandangan di Uempanapa. Gunung batu yang biru gagah 

memagari lembah kecil ini. 

 Siang hari aku berbincang dengan Barlin dan istri. Kutanya apa 

pernah terlintas bosan dan ingin pergi dari sini. Keduanya menjawab...tidak! 

sekalipun mengalami kepedihan dengan kematian anaknya. Mereka bertekad 

tidak akan meninggalkan orang-orang Wana yang dilayaninya hampir 20 

tahun. Sekalipun menjengkelkan tetapi mereka sudah jatuh cinta dengan jiwa-

jiwa di Wana bahkan pernah nyawa terancam.

 Malamnya Herlina membuat Lumpidan menggoreng daging ayam. 

Besok akan dibawa ke Luwuk untuk acara wisuda keponakannya. Jadi sampai 

malam mereka sibuk di dapur. 

 Aku sudah menyiapkan semua barang-barangku. Aku harus segera 

tidur karena besok pagi-pagi harus turun ke SPC menuju Luwuk. Semoga 

jalanan tidak berlumpur karena semalam hujan.
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Uempanapa, 24 November 2016

 Kami harus bersiap turun jam 6.30 WITA, ada mobil yang akan 

membawa kami ke Luwuk. Dua orang tukang ojek sudah datang untuk 

membawa kami ke SPC, ditambah Barlin, kami akan turun tiga motor.

 Ada yang berbeda ketika sampai Lemo. Rupanya eskavator yang aku 

lihat waktu naik ke Saliano sudah makin panjang meratakan jalan. Hanya saja 

bekas tanah diratakan bercampur hujan semalam membuatnya lembek. Tentu 

saja motor harus melewatinya dengan hati-hati supaya tidak tertanam. Tukang 

ojek yang membawaku orang Wana asli. Terampil juga membawa motor. 

Lucunya dia tidak berani naik mobil. Takut mabuk. Jadi sampai hari ini belum 

pernah ke Luwuk.

 Kami melaju dalam dingin embun yang menguap tertimpa sinar 

matahari. Berkas-berkas sinarnya menembus barisan sawit membuat indah 

pemandangan. Dua motor yang lain belum nampak di belakang kami. 

Sekelompok Kutilang berkicau di dahan-dahan semak kanan-kiri jalan. Sebuah 

simphoni alam yang luar biasa.

 Lepas dari Lemo, hamparan sawah luas mengemas. Sebagian petak 

sudah mulai dipanen. Ada traktor di tengah-tengah persawahan. 

 Setengah jam kemudian kami sampai di SPC. Kuhidupkan Hpku. 

Segera saja bunyi dering susul-menyusul. SMS, WA, e-mail...semua berebut 

masuk karena baru dapat sinyal. Satu SMS dari iparku membuatku kaget. 

Rupanya ibuku sudah seminggu opname di Rumah Sakit. Pantas saja....Sabtu 

lalu perasaanku gundah sekali.

 Kembali aku ke toko pertama kali aku tiba di SPC. Membeli kardus 

untuk mengepak barang-barang dan bekal ke Luwuk. Sebentar kemudian mobil 

yang akan membawa kami tiba. Seperti biasa mobil penuh dengan titipan 

barang dari orang tua untuk anak-anak mereka yang sekolah di Luwuk. Bahkan 

ijazah pun dititip lewat mobil ini.

 Kami mulai perjalanan panjang. Tetapi kali ini berbeda. Perjalanan 

terasa menyenangkan karena aku ada teman ngobrol. Ada istri Barlin dan 

iparnya. Sopir juga kenal akrab dengan Herlina. Dua hamba Tuhan yang baru 

pulang dari pelayanan di Wana, rupanya teman Herlina. Tidak sesepi 

keberangkatanku. Terpaksa puasa 50.000 kata.

 Jam 14.30 WITA. Kami tiba di Luwuk. Aku turun di hotel yang 

kemarin untuk menginap semalam, sebelum melanjutkan terbang ke Jawa lagi 

keesokan harinya.

 Tidak akan kuperpanjang kisahku. Karena sesungguhnya yang 

menjadi pokok cerita bukanlah diriku. Aku hanya membuka pintu memasuki 

alam Wana dan orang-orang yang berjuang mengangkat mereka.

 Ya...di halaman-halaman berikut..anda akan berjumpa dengan 

pahlawan-pahlawan iman. Mereka penerobos yang membaktikan hidupnya 

dalam keterbatasan dan tantangan alam.

 Tetapi kasih mereka besar, untuk orang-orang Wana. Kekasih Tuhan 

yang berada di perut gunung. Terkungkung dalam keterbelakangan, 

kemiskinan, dan sakit-penyakit. Sekalipun hidup dirinya dan keluarganya 

menjadi taruhan. Mereka tidak gentar, sebab ada TUHAN Semesta Alam yang 

menuntun dan menyelamatkan.
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menuntun dan menyelamatkan.
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Bagian Kedua

Wana: Siapa Dirimu?

“Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan orang 

banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan 

kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, 

memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.” 

(Why. 7:9)
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Siapa sesungguhnya suku Wana? 

Kita dapat memandangnya dari dua sudut. Dari pengertian kata Wana artinya 

hutan. Seperti istilah yang dikenal dalam Bahasa Indonesia. Atau Wana dari 

pengertian sebuah suku disebut suku Taa.

 Secara geografis suku Wana berada di gunung-gunung dan lembah. 

Tidak ada akses jalan yang dapat mempermudah mobilitas mereka. Harus 

berjalan kaki naik turun gunung, lembah. Menyusuri sungai dan 

menyeberanginya. Hutan, padang ilalang dan semak-belukar.

 Sebaran suku ini meliputi Kabupaten Poso terutama di Kecamatan 

Ampana Tete dan Ulu Bongka. Kabupaten Morowali mereka berada di 

Kecamatan Mamosolato, Bungku Utara, Petasia dan Sonjaya. Sebagian yang 

lain tinggal di pedalaman Kabupaten Luwuk Banggai. Populasi suku Wana 

yang sudah tersentuh program pemberdayaan KAT (Komunitas Adat 

Terpencil) 13.968-17.460 jiwa. Sedangkan antara 9.072-11.340 jiwa belum 

tersentuh program tersebut.

 Sebagai satu suku terasing, kebiasaan mereka adalah hidup nomaden. 

Berpindah-pindah mengikuti sumber makanan mereka. Berladang dengan 

membuka hutan bersama seluruh keluarganya. 

 Orang Wana percaya adanya roh yang menjaga dan memelihara setiap 

jengkal tanah dan hutan. Kerusakan lingkungan bagi mereka adalah tanda 

bahwa sang penjaga sedang murka.  Oleh karena itu mereka sangat menjaga 

kearifan lokal dengan upacara-upacara tertentu.

 Kehidupan suku Wana diwarnai dengan banyak ritus seperti 

umumnya suku-suku yang masih menganut kepercayaan Animisme dan 

Dinamisme. Mulai dari kelahiran hingga kematian.

 Upacara-upacara seputar kehidupan dan kematian antara lain Ritus 

Momago yang dibuat untuk menyembuhkan orang sakit. Upacara ini sangat 

dikenal luas. Tanda utamanya adalah dibunyikannya gong yang mengiringi 

ritus ini. Gemanya akan terdengar dari puncak-puncak gunung. 

 Ritual Momago biasanya dilakukan sepanjang malam. Dimulai selesai 

makan malam sekitar pukul tujuh hingga fajar. Upacara dilakukan untuk 

menyembuhkan penyakit yang parah. Upacara dipimpin oleh seorang Tau 

Walia (dukun). Biasanya akan disambung dengan upacara Nia/monia. Upacara 

sembuh dari sakit, memenuhi nazar atau janji orang tersebut sebelum sakit.

 Kematian adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh orang Wana. 

Mereka akan menebang dan menghancurkan rumahnya ketika terjadi kematian 

anggota keluarga, supaya setannya pergi. Rumah di mana terjadi kematian akan 

menjadi panas. Kemudian pindah rumah. Mereka akan mengadakan upacara 

Matta jika ada yang meninggal. 

 Satu upacara lagi yang dilakukan oleh suku Wana untuk menantikan 

seseorang yang akan membebaskan kehidupan mereka dari penderitaan 

duniawi yaitu ritus Ngua. Mungkin seperti eskatologi. 

 Hal yang unik suku Wana adalah dalam memandang kedewasaan 

seorang pr ia  dan  wani ta .  Seorang lak i - lak i  yang sudah b isa 

memaras/membabat hutan untuk dibuat ladang dianggap sudah dewasa. Dapat 

menyiapkan sumber makanan bagi keluarganya nanti. Dengan demikian sudah 

bisa menikah. Sementara seorang perempuan dianggap dewasa kalau sudah 

dapat menumbuk padi dan artinya boleh menikah. Laki-laki yang sudah bisa 

membabat hutan dan perempuan yang sudah bisa menumbuk padi dianggap 

dapat membangun sebuah kehidupan.
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 Masalahnya, usia mereka ketika dapat melakukan hal-hal tersebut 

adalah masa anak-anak. Umur 9-10 tahun laki-laki dan perempuan sudah bisa 

melakukannya. Ini artinya pernikahan dini. Secara psikis dan fisik belum 

matang untuk membangun rumah tangga. Oleh karena itu angka kematian ibu 

dan bayi tinggi di Wana. Juga perceraian.

 Dalam adat pernikahan suku Wana, salan doa atau melamar dilakukan 

apabila seorang laki-laki menyukai seorang perempuan. Caranya: tetua adat 

akan membawa kain/sarung ke pihak perempuan. Jika dalam waktu tiga hari 

sampai seminggu tidak dikembalikan berarti lamaran diterima. Jika perempuan 

menolak, kain/sarung tersebut akan dikembalikan dengan konsekuensi 

didenda. Hal ini juga dapat menimbulkan konflik dan permusuhan.

 Bagaimana cara menyelesaikan konflik? Perangai orang Wana tidak 

suka konfrontasi. Mereka akan menyelesaikan konflik tersebut dengan pindah 

tempat. 2007 awal pernah terjadi masalah. Orang-orang Wana lari semua ke 

hutan yang lebih tinggi. 

 Sakit penyakit adalah masalah berat yang dihadapi oleh orang-orang 

Wana. Beratnya medan dan juga minimnya akses kesehatan semakin 

memperburuk keadaan ini. Selain itu cara hidup mereka yang sangat jauh dari 

standar kesehatan dan gizi. 

 Mereka tinggal dalam pondok-pondok sangat sederhana di tengah 

hutan atau kebun yang mereka buat. Pondok panggung dari kayu, bambu dan 

rumput-rumputan. Sekedar untuk dapat bermalam. Tidak ada sekat pemisah 

kamar, di mana privasi pasutri dan anak-anak terjagai. Semua jadi satu. Tempat 

untuk tidur dan dapur. Sementara binatang piaraan ada di bawah rumah 

panggung lengkap dengan kotorannya. 

 Tidak ada sumber air bersih dekat pondok. Tempat mandi dan kakus 

tidak ada. Bisa dibayangkan sendiri bagaimana kondisi sekitar rumah. 

Ditambah dengan faktor gizi yang sangat rendah.

 Variasi pengolahan bahan pangan juga tidak banyak. Pertama karena 

peralatan masak dan juga ketrampilan yang terbatas. Akses jalan yang jauh dari 

kios dan toko di mana mereka dapat memeroleh kebutuhan hidup sehari-hari. 

Hanya mereka yang sudah menetap dekat dengan teman-teman PESAT, sudah 

mengenal mengolah pangan dengan ditumis, direbus, dan yang lain.

 Sakit-penyakit yang umum diderita oleh masyarakat Wana adalah 

TBC, Pneumonia, Malaria dan Tipus. Penyakit ini menjadi sangat mematikan 

karena akses kesehatan yang sangat minim. Saliano di mana masyarakat Wana 

sudah menetap bersama teman-teman PESAT adalah sebuah dusun yang lebih 

banyak penduduknya dari pada Salubiro sebagai desa induk, tetapi tidak 

terdapat Puskesmas atau Polindes. 

 Polindes ada di Salubiro yang jaraknya kurang lebih lima kilometer. 

Tenaga medis yang sangat kurang, satu orang bidan dan seorang mantri.  

Ditambah medan yang berat, membuat penderita berakhir dengan menemui 

kematian karena terlambat ditangani.

 Bagi penderita penyakit berat atau memerlukan tindakan operasi atau 

rawat inap, harus turun ke Rumah Sakit di Baturube atau Kolonodale. Artinya 

harus dibawa melalui medan yang berat, baik darat maupun menyeberang laut. 

Seperti yang pernah dialami oleh salah seorang teman di Saliano.

 Bagaimana dengan pendidikan? Sama seperti beratnya masalah 

kesehatan demikian juga dengan pendidikan. Perlu usaha yang sangat keras 

untuk menolong orang-orang Wana menyadari pentingnya pendidikan. 
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Memang banyak guru-guru kontrak namun jarang yang militan. Mau 

menembus lebatnya hutan untuk menjemput anak-anak didiknya.

 Kebiasaan hidup berpindah sangat menyulitkan untuk pendidikan 

berlangsung normal. PESAT melalui utusannya merintis pendidikan di Saliano 

2005. Awalnya ada 50-60 orang dari balik gunung datang. Mereka mendengar 

informasi ada guru “Buyak” datang. Masyarakat ingin melihat orang baru.

 Berikutnya, teman-teman masuk ke hutan mengunjungi mereka. 

Sambil membawa baju-baju untuk dibagi karena masyarakat masih bercawat. 

Juga garam dan vetsin. Mereka bermain gitar untuk menarik orang-orang. 

Mengajak bernyanyi sambil mengajar bahasa Indonesia sekaligus belajar 

bahasa Wana.

 Mereka yang datang untuk sekolah usianya bukan anak-anak lagi.  

Sudah di atas 10 tahun. Namun hal tersebut memotivasi teman-teman untuk 

mengajar baca-tulis dan membuat Pondok Bina Siswa. Ada 2-3 anak Wana yang 

tinggal bersama mereka. 

 Ketekunan selalu berbuah manis. Doa dan air mata yang mereka 

cucurkan untuk Wana, menampakkan hasil. Sekolah yang dirintis semakin hari 

semakin maju. Ada 40-50 anak. Semangat membangun Wana makin membara.

 Kunjungan dua kali setiap minggu ke pondok-pondok mereka di 

hutan, menjadikan mereka tidak asing dan masyarakat mau datang baik-baik. 

 Strategi teman-teman untuk menampung anak-anak di pondok Bina 

Siswa membuat orang tua mereka mendekat ke  lokasi sekolah, karena tidak 

mau jauh-jauh dari anaknya. Mereka membuat pondok-pondok di sekitar 

PESAT. Hal tersebut mendorong teman-teman untuk membuat kampung bagi 

mereka.

 Teman-teman juga membagikan bibit tanaman tahunan seperti: 

Coklat dan Durian. Mengajarkan menanam dan merawatnya. Tanaman inilah 

ya n g  m e n j a d i  s a l a h  s at u  p e n g i k at  o r a n g - o r a n g  Wa n a  m a u 

resettlement/dikampungkan selain tentu saja anak-anaknya.

 Kemajuan bidang pendidikan juga dilengkapi dengan kemajuan di 

bidang administrasi sekolah. Teman-teman berjuang agar sekolah yang mereka 

dirikan diakui oleh pemerintah bukan sekolah liar. 2010-2012 kerja sama 

dengan SD terdekat di Salubiro untuk diikutkan ujian nasional. Sehingga 

lulusannya setara dengan SD Negri. Sumber Daya Manusia sebagai pengelola 

sekolah juga ditingkatkan. Dengan dipenuhinya kriteria dari pemerintah, 

akhirnya pada 2016 mendapatkan NPSN yaitu Nomor Pokok Sekolah Nasional 

dan dapat menyelenggarakan ujian sendiri.

 Perkembangan baik  yang lain adalah tidak ada lagi pernikahan dini di 

Saliano. Pertama, orang tua segan dengan guru-guru kalau mau menikahkan 

anaknya. Kedua, anak-anak berani menolak untuk dinikahkan dini. Mereka 

memilih sekolah.

 Selain itu juga PESAT menjadi mediator antara masyarakat dengan 

pemerintah. Dengan adanya 50 rumah penduduk yang menetap, Saliano telah 

menjadi sebuah dusun. Dibagi menjadi empat lorong (RT) yang dikepalai oleh 

Kepala Lorong/RT, yang menjadi pemimpin budaya. Untuk urusan 

administrasi Kepala Dusunnya adalah orang PESAT. Mereka tinggal dengan 

rukun, jarang sekali terjadi konflik.

 Teman-teman mengusahakan untuk masyarakat mendapat bantuan 

dari pemerintah dengan membuatkan Akte Kelahiran dan juga Kartu Keluarga. 

Sehingga data mereka ada di data base pemerintah. 2006, masyarakat secara 
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berkala mendapat BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp300.000,00 tiap 

triwulan. 

 Dari program provinsi diberikan Program Bedah Kampung, memberi 

modal usaha baik pertanian maupun peternakan. Berupa bantuan dua ekor sapi 

untuk tujuh KK. Semua KK mendapat bantuan Raskin (Beras untuk rakyat 

miskin), KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), serta 

proyek bantuan air bersih dari PNPM.

 Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya tepat seperti janji-Nya. 

Orang-orang-Nya didatangkan dari jauh untuk menjangkau masyarakat Wana 

yang terbelakang, terbelenggu sakit penyakit dan kemiskinan serta belitan 

kuasa gelap.

 Secercah harap menyeruak dari tengah rimba. Membuka jalan 

kemajuan untuk anak-anak penerus bangsa.
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Bagian ketiga

Tapak Para Pahlawan
 

   

Dan bagaimana mereka dapat memberitakan-Nya, 

jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis:

”Betapa indahnya kedatangan mereka 

yang membawa kabar baik!”
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Membelah Rimba

 Setelah wisuda pengutusan, Juni 1998 Barlin berangkat ke Wana. 

Suatu daerah yang tidak pernah dibayangkannya. Perjalanan panjang lewat 

darat dan laut. Hanya hutan lebat yang dia lalui. Dari Mangkutana sampai 

Beteleme lewat Marowo dekat Ampana tembus Salubiro selama satu minggu 

berjalan kaki. Kadang ikut truk perusahaan rotan yang sedang membuat jalan. 

Istri dan bayinya yang berumur satu tahun tiga bulan sementara ditinggal di 

Beteleme sambil menunggu kiriman DKS.

 Terdorong oleh kasihnya yang menyala untuk orang-orang Wana. 

Apa yang harus dibuat? Tidak ada bangunan apapun...orang pun tidak nampak. 

Hanya rimba. Barlin turun dari Salubiro ke dusun Lemowalia.

 Sudah jauh dia berjalan pantang surut ke belakang. Barlin mulai 

membangun rumah di Lemowalia. Dia membuka ladang untuk bertanam padi. 

Sambil mengajar di sebuah SD karena Kepala Sekolah memintanya untuk 

tinggal di Lemowalia. Sekolah itu hanya memiliki dua orang guru. Orang Wana 

sulit ditemui.

 Sekian waktu di Lemowalia Barlin ingin menjemput istri dan anaknya 

di Beteleme. Pelayanan di tempat sulit, membutuhkan tim yang menopangnya 

berjuang. Tim itu adalah istri dan anaknya.

 Setelah sampai ke Beteleme, muncul masalah. Tidak ada uang untuk 

memboyong keluarganya ke Lemowalia. Tidak kurang akal Barlin ikut 

basadapkaret, sambil menunggu kiriman uang transport.  Dia mengumpulkan 

dana untuk babak baru pelayanan di Wana juga untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari.

 Tuhan menganugerahkan lauk alami dan bergizi. Kebun karet 

tempatnya menyadap banyak Jamur Kuping. Jadilah lauk untuk keluarganya 

tiap hari. Selama dua minggu dia ikut menyadap karet. Juga pekerjaan lain yang 

menghasilkan uang. Supaya dapat segera kembali ke Lemowalia.

 

Diselamatkan Bantal dan Guling Billy...

  Dermaga Kolonodale. Satu-persatu penumpang mulai memasuki 

kapal kayu kecil itu. Pukul sepuluh malam kapal bergerak meninggalkan 

dermaga. Suasana aman dan tenang. Angin malam menemani perahu itu 

membelah laut meninggalkan Kolonodale menuju Baturube. 

 Malam itu... dengan semangat keluarga kecil ini bersiap untuk 

berangkat ke Lemowalia. Kasih mereka membara untuk Wana.

 Billy kecil tidur dengan tenang di ayunan yang digantungkan di tiang 

perahu. Barlin dan istri serta para penumpang juga menikmati malam itu 

dengan beristirahat. Bintang gemintang berkedip di garis edar masing-masing 

menghiasi malam. Menemani perjalanan kapal. Tenang.

 Pukul 2.30 pagi terjadi kepanikan. Perahu gelap gulita di tengah laut 

karena lampu padam tiba-tiba. Nampak ABKberlarian panik ke sana ke mari 

sambil membuka baju dan celananya. Tinggallah mereka mengenakan celana 

pendek bertelanjang dada.

 Air laut dengan deras memasuki perahu. Ada kebocoran pada klep 

kapal. Para ABK berusaha menyumpalkan baju dan celana mereka untuk 

menyumbat lubang klep yang terbuka. 

 Kengerian segera terjadi di kapal kayu kecil itu. Demikian juga Barlin 
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dan istrinya. Apa yang akan terjadi? Baru langkah awal mereka menyeberang 

laut untuk membawa berita baik sudah dihadang oleh penguasa kegelapan!

 ABK terus berusaha menimba air keluar. Sumbatan kain itu tak 

mampu menahan derasnya air laut masuk. Barlin dan istri berdoa. Semua juga 

berteriak berdoa. Secercah ide berkelebat di kepala Herlina istri Barlin.

“Pa...kita kasih bantal dengan guling Billy untuk sumbat lubang klep yang 

terbuka.”

Antara ragu, Barlin mengambil bantal dan guling bayinya di ayunan. Billy tetap 

tidur tenang. Diserahkannya kepada ABK untuk menghentikan air masuk. 

Segera disumpalkan ke dalam lubang klep itu. Air berhenti masuk. Sekuat 

tenaga ABK terus menimba air dan membuangnya ke laut. Berhasil!

 Kapal melaju lagi. Pagi itu, sekalipun dengan susah payah, kapal tiba di 

dermaga Baturube dengan selamat. ABK mengucapkan terima kasih kepada 

keluarga Barlin, karena bantal dan guling bayinya telah menyelamatkan seisi 

kapal. 

“Terima kasih bu...bantal dan guling adik telah menyelamatkan kita.”

 “Ah...tidak...Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita pak.”

Tuhan dahsyat! Tidak dilepaskannya utusan-Nya berjuang sendirian 

menempuh maut. Seisi kapal mengalami mukjizat Tuhan pagi itu.

Membuka Daerah Baru

 Dari Baturube mereka sampai ke Lemo dan menginap beberapa hari 

sebelum melanjutkan perjalanan ke Lemowalia. Belum ada ojek waktu itu, jadi 

mereka naik truk pengangkut rotan untuk bisa sampai ke kampung terdekat. 

 Jalan sudah tidak mungkin lagi dilalui truk. Keluarga kecil itu mendaki 

gunung dengan beban yang ada. Keringat mengucur. Berkali-kali terpeleset 

menyeimbangkan tubuh dengan medan naik-turun dan licin. Herlina 

menggendong bayinya dan Barlin dengan barang-barang mereka.

 Ketika mereka melewati bambu-bambu, Barlin menebang sebatang 

untuk membuat pikulan. Dimasukkannya sarung untuk membawa Billy dan 

barang-barang lain di bambu itu. Berdua mereka memikul. Mendaki gunung 

menuju Lemowalia. 

 Dari jauh terlihat ada orang, tetapi begitu dekat tidak nampak. Bahkan 

bunyi nafas mereka pun tak terdengar. Kemana mereka? Hanya pohon dan 

semak belukar yang mereka temui.

 Setelah jauh, mereka bertemu dengan orang dari Salubiro yang bisa 

berbahasa Indonesia. Orang itu heran dan raut ketakutan membayang di 

wajahnya. 

 “Ibu...ada bawa apa?”

 “Oh...ini sa ada pikul anak dengan barang-barang.”

Ada kelegaan di wajah orang itu. 

“Ibu ...digendong saja bayinya. Itu seperti membawa orang mati. Takut!”

Ya...orang Wana sangat takut dengan roh orang mati!

 Akhirnya mereka tiba di Lemowalia. Perjuangan yang sesungguhnya 

dimulai. Langkah awal yang dibuat Barlin adalah mengajak orang-orang kerja 

kebun.  Itu cara mendekati mereka. Secara bergantian mereka membuat kebun. 

Memang tidak mudah. Orang-orang lebih suka duduk menonton sambil 

gulung rokok. Namun Barlin tidak patah!

 1999. Setahun sudah keluarga kecil itu berada bersama dengan 
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masyarakat Lemowalia. Datanglah Bertho Nones menjadi rekan seperjuangan. 

Seperti mendapat suntikan semangat, mereka berdua berkomitmen untuk 

bekerja lebih keras menolong orang-orang Wana. Berdua sepakat tidak akan 

menyerah sekalipun orang-orang itu pergi meninggalkan masuk hutan.

 Mereka terus membuat kebun. Sampai panen! Masyarakat melihat 

keteguhan Barlin dan Bertho. Mereka mulai membuat rumah dekat-dekat 

mereka. 

 Kesempatan ini dipakai untuk mengajari masyarakat Wana berkebun 

Coklat dan padi supaya mereka mau menetap juga memberitakan Kabar Baik. 

Mulai ada ibadah dan dibangun gereja darurat. Awal yang membahagiakan.

 Pelayanan terus diluaskan. Kungkungan keterbelakangan harus 

diretas. Kebiasaan hidup berpindah-pindah, membuat anak-anak Wana jauh 

dari akses pendidikan. Memang sudah ada Sekolah Dasar di Lemowalia. 

Namun, rumah orang tuanya yang jauh membuat anak-anak banyak tidak dapat 

menikmati pendidikan.

 Langkah yang mereka ambil adalah menampung anak-anak 

perempuan usia sekolah di rumah mereka. Ada enam anak. Rumah mereka jauh 

dari  sekolah. Juga supaya mereka tidak kembali ke hutan semakin jauh. Anak-

anak itu biasanya akan dibawa orang tuanya membuka kebun baru pada musim 

tanam. Tuhan menguatkan mereka dan membuat bahagia dengan semua itu. 

Turun ke Uempanapa

 Awal Juni 2000.  Daniel Alexander yang dikenal dengan panggilan Ko 

Den mengadakan KKR di Uempanapa bersama bapak Simon dari Surabaya. 

Banyak anak-anak Wana datang dalam KKR itu. Ada keprihatinan besar dalam 

hati Ko Den melihat semuanya itu. Mereka seperti domba-domba yang tidak 

punya gembala. Tidak bersekolah padahal potensial.

 Anak-anak ini harus dientaskan dari kemiskinan. Mereka harus 

mengenyam pendidikan supaya bisa membangun daerahnya sendiri! Ko Den 

mendengar ada orang PESAT yang membuka daerah di Lemowalia. Ya...Barlin 

dan Bertho.

 Barlin diminta turun ke Uempanapa karena banyak anak Wana, tetapi 

tidak ada yang menangani. Sementara itu di Lemowalia sedang dibangun 

rumah untuk 11 KK yang siap menetap. Mereka sedang membangun 

pemukiman. Barlin menghadapi dilema! 

 Sudah dua tahun Barlin dan keluarga merintis. Berjuang berinteraksi 

dengan mereka. Ada rasa berat di hati tiap kali melihat mata orang-orang lugu 

dan haus sesuatu yang baru. Namun, mereka juga tidak tega dengan tunas-

tunas muda yang sedang bertumbuh. Sayang sekali jika tidak ada yang merawat 

dan membiarkan tunas itu mati sebelum bertumbuh. Mana yang harus dipilih?

 Tergerak oleh belas kasihan, akhirnya Barlin naik-turun, Lemowalia-

Uempanapa. Dia memboyong keluarga kecilnya, sementara Bertho 

melanjutkan perjuangan di Lemowalia.

 Baru ada satu pondok di Uempanapa.  Sebuah panti asuhan dari 

Yayasan Alesintowe yang diasuh nenek Kawani. Sudah sepuh tetapi sangat 

militan. Mereka membuat sekolah di panti. Memasak sambil mengajar. 

Mengajar sambil memasak. Akhirnya Barlin dan keluarga diperbantukan ke 

Yayasan Alesintowe.
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 Awalnya banyak yang datang tetapi pulang karena tidak tahan. Anak-

anak yang terbiasa hidup bebas di alam harus menyesuaikan diri dengan 

aturan-aturan baru. Tentu terguncang dengan pembaruan dan pembiasaan.

 Bulan berikutnya datang anak-anak dari kampung di bawah. Mereka 

juga mau belajar. Datang dan pergi. Jarak kampung sangat jauh, sementara 

mereka masih kecil. Barlin dan istri serta nenek Kawani tidak tega mereka 

pulang dalam keadaan perut kosong. Mereka harus diberi makan siang. Tiap 

bulan menghabiskan 4-5 karung beras, untuk memberi makan anak-anak itu. 

 Bukan pekerjaan yang mudah! Tidak sekedar memberi makan! 

Mengajarkan mereka kebiasaan-kebiasaan yang sama sekali tidak dikenal 

selama ini. Terlebih mengenalkan Tuhan yang sesungguhnya. 

 Keterbatasan tenaga membuat mereka fokus pada anak-anak yang 

tinggal di Panti. Ada 80an anak yang aktif. Mereka hanya diajar menyanyi, 

karena tidak ada tenaga pengajar yang memungkinkan dibagi kelas. Sampai 

suatu hari...pertanyaan anak-anak menyadarkan mereka.

“Ibu guru.....kapan kami naik kelas? Kenapa hanya menyanyi-menyanyi tiap 

hari?”

 Dari situ mereka mulai membagi-bagi kelas sesuai usia. Beruntung 

datang ibu guru Sarah yang membantu mengajar anak-anak. Mereka buka 

kelas TK dan SD. Geliat pertumbuhan tunas bangsa dimulai. Bukan tanpa 

tantangan.....terlalu banyak dan berat tantangan itu datang. Berusaha meluluh-

lantakkan semangat dan pengharapan mereka. Namun mereka pejuang 

tangguh yang tidak mudah dipatahkan begitu saja!

Onak dan duri menghadang....

 Ketika kabar baik diwartakan dan keterbelakangan diretas... penguasa 

kegelapan berusaha menghadang dan menghancurkan. Barlin dan istri, nenek 

Kawani dan anak-anak ada dalam incaran penguasa di udara.

 Manifestasi dari hadangan itu berbagai macam. Dari yang halus 

sampai cara kasar. Barlin sering mengalami serangan-serangan kuasa gelap. 

Banyak kejadian menakutkan dan mengerikan! Bunyi burung, suara lenguhan 

kerbau dan sebagainya mencoba menawarkan hati Barlin dan keluarga.

 Suatu siang ketika Barlin sedang mengerjakan kebun, dia dikejutkan 

dengan tangisan anak kecil menjerit berteriak. Spontan ditinggalkannya kebun. 

Berlari turun ke arah suara jeritan terdengar. Ketika bertanya kepada orang 

yang berpapasan dengannya, apakah ada anak kecil menangis dan menjerit? 

Mereka bilang tidak ada! Dan memang tidak ada! 

 Mereka berdoa dan mengadakan peperangan rohani. Berjalan 

berkeliling lokasi di mana mereka berada. Mengusir kekuatan jahat dalam nama 

Yesus Kristus Tuhan!

 Tidak mempan dengan intimidasinya, penguasa gelap menyerang 

anak-anak panti. Dengan menebar ancaman dan ketakutan. Iblis tahu benar 

untuk mematahkan tunas muda itu. 

 Penguasa gelap memakai orang-orang desa di bawah untuk 

mengancam anak-anak. Panti asuhan mau dibakar! Karena takut, anak-anak 

membungkus baju-baju mereka dengan sarung dan melemparkannya dari 

jendela. Banyak yang lari...kabur... karena ancaman itu. Tetapi Barlin 

sekeluarga tetap bertahan. 
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 Orang-orang berusaha menjatuhkan, masalah ayam berkelahi saja 

dibesar-besarkan. Intinya supaya mereka takut dan menyingkir dari 

Uempanapa. Sekali lagi strategi iblis ini dipatahkan. Mereka tidak mempan 

dengan tipu dayanya.

 Awal masuk Uempanapa sebenarnya  Herlina sudah mendapat 

penglihatan tentang penolakan dan ancaman ini. Dilihatnya gunung batu 

dilingkari ular naga yang menyala-nyala.  Sesungguhnya di belakang 

bangunan Panti Asuhan memang berdiri gagah gunung batu. Roh penolakan 

kampung sangat kuat. Mereka terus mengadakan doa peperangan rohani siang 

malam.

 Perdukunan juga sangat kuat di Uempanapa. Tiap hari bunyi gong 

bersahut-sahutan di atas gunung sana-sini. Tanda ritual dukun berlangsung. 

Suasana mistis mencekam, membuat siapa pun ingin lari keluar dari kampung 

itu. Namun itu tidak berlaku bagi Barlin dan Herlina. Mereka terus berjuang 

dengan penuh pengharapan.

Utut pergi.....

 2001. Inilah puncak dari usaha penguasa gelap mematahkan 

perjuangan keluarga Barlin.  Herlina mengandung anak keduanya 

dalam keadaan kurang vitamin dan gizi, karena jauh dari akses kesehatan. 

Dokter memberikan vitamin untuk beberapa bulan, tiap kali ada kesempatan 

untuk turun ke Baturube. 

 Kondisi ini membuat perkembangan janin menjadi terganggu dan 

tidak maksimal. Bayinya kekurangan Kalk (zat kapur).

 Saat melahirkan tiba. Herlina turun ke Baturube untuk mendapat 

pertolongan. Air ketuban sudah pecah, sementara peralatan medis tidak 

memadai. Terpaksa mereka membawanya ke Kolonodale. Herlina melahirkan 

dengan mudah, tidak seperti anak pertamanya. Rupanya mudahnya itu karena 

tulang bayinya lembek sampai dapat dilipat dan matanya kuning. Mereka 

tinggal di Kodalsebulan sampai kondisi bayi membaik.

 Sebulan kemudian mereka kembali ke Uempanapa. Hari berganti hari 

mereka lalui sambil mengasuh dan mendidik anak-anak Panti. Rumah mereka 

makin ramai dengan dua balita di tengah-tengah mereka. Mereka menamai 

anak keduanya Yafet Kurnia. Hingga suatu hari....

 Utut, begitulah mereka memanggil Yafet, demam. Dia sudah berusia 

empat bulan tetapi tubuhnya kecil sekali dan lembek. Panasnya naik turun 

selama tiga hari. Mereka berusaha membawa Utut turun untuk mendapatkan 

perawatan yang lebih baik. Ya...betapa sulitnya mendapat pertolongan medis 

tiap kali ada yang sakit. Hanya hutan dan gunung-gunung. Tidak ada 

transportasi!

 Hari keempat...tiba-tiba malam itu Utut panas tinggi. Mereka tetap 

berjuang menolong bayinya. Namun Tuhan berkehendak lain, subuh 

menjelang pagi Utut diambil Tuhan kembali ke pangkuan-Nya. 

 Penguasa gelap tertawa. Saatnya tiba! pahlawan Tuhan patah dan 

hancur! Hati mereka terluka karena kekasih hatinya pergi!

 Namun iblis harus kecele sekali lagi! Kepergian Utut dipakai Tuhan 

untuk keluarga ini memberitakan Kabar Baik dan mengenalkan cara 

penguburan mayat serta mematahkan ketakutan orang Wana akan roh orang 

mati!
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 Orang Wana tidak menguburkan mayat. Orang mati hanya diikat 

dalam gulungan kulit kayu dan dibiarkan begitu saja. Istilahnya hambur-

hambur orang mati. Belum kenal kuburan dan cara penguburan.

 Barlin dan keluarga membuat tempat penguburan di ujung Sekolah. 

Ututlah yang pertama dibaringkan di tempat itu. Orang Wana di Uempanapa 

masuk babak baru dalam hal penguburan orang mati.

 Suatu hari ada satu keluarga mengantar mayat ke rumah Barlin. Siapa 

yang tidak kaget menerima kiriman istimewa ini? Barlin sekeluarga membuat 

ibadah penguburan. Peristiwa ini menjadi kesempatan untuk berbagi firman 

Tuhan. Memberitahukan kepada masyarakat Wana untuk tidak takut 

menghadapi kematian. Mengingatkan kepada mereka bahwa semua orang pasti 

akan mati. Mereka perlu kenal Tuhan yang benar yang menjadi tujuan akhir 

ketika mereka mati. Ada pengharapan kekal dalam Tuhan.

 Melalui peristiwa tebang rumahmereka memberitakan Injil dan 

mengajar untuk tinggal menetap. Orang Wana tidak perlu merusak rumah dan 

meninggalkannya. Pindah ke tempat yang lebih jauh. Satu demi satu rumah 

dibangun di sekitar rumah Barlin. Kampung itu mulai ramai dengan manusia. 

 Dengan ketekunan mengajarkan kebenaran Firman Tuhan, lambat 

laun orang-orang mengerti. Cara mereka memandang kematian dan kehidupan 

mulai berubah. 

 Perdukunan mulai berkurang. Dulu tiap hari bunyi gong bersahut-

sahutan di sana-sini. Sekarang sudah jarang. Barlin dan istri masuk perlahan-

lahan.  Mereka menceritakan pengalamannya di Kalimantan. 

 Sebagai putra Dayak, Barlin lekat dengan budaya dan kepercayaan 

yang mirip dengan kepercayaan orang Wana. Apa yang dialaminya dalam 

lingkungan budayanya dipakai Tuhan untuk menjelaskan banyak hal yang 

mirip dalam kehidupan suku Wana.

 Sekalipun orang punya ilmu kuat tetapi kalah dengan kemahakuasaan 

Tuhan. Mereka menggunakannya hanya untuk menakut-nakuti. Kekuatan 

kesaktian tidak menyelamatkan. Manusia harus lebih takut kepada Tuhan 

pencipta alam semesta.

 Banyak kejadian menakutkan dan mengerikan, sekarang tidak lagi. 

Hanya saja masih kuat roh perzinahan dan kawin cerai.  Bagian ini masih susah 

ditembus. Barlin dan istrinya melakukan kunjungan terus menerus ke rumah-

rumah yang ada. Baik yang dekat maupun di balik bukit dan gunung. Mereka 

tidak putus asa. 

Mukjizat Terjadi.....

 Suatu hari Herlina mendapat penglihatan. Ada anak datang dengan 

orang tuanya. Muncul dari kegelapan. Kemudian  muncul sinar terang. Herlina 

tidak mengerti apa arti yang dilihatnya itu. Sampai pada suatu hari.....

 Datanglah sepasang suami istri membawa anak kira-kira berusia dua 

tahun. Anak itu dalam keadaan koma, badannya kurus dan bengkok. Buang air 

besar berwarna hitam. Dua kakaknya meninggal berturut-turut. 

 Herlina dan Barlin sangat sedih dan bingung. Apa yang harus 

diperbuat dengan kondisi yang sudah parah? Tidak ada dokter! Mereka berdoa 

menyembah Tuhan. Memohon hikmat apa yang harus diperbuat? Teringat 

kembali Utut bayinya yang meninggal karena terlambat mendapat pertolongan 

dokter.
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 Dengan telaten Barlin dan istri merawat anak itu. Herannya, ibu si 

anak tidur saja tidak mau peduli. Bapaknya  masih lumayan ikut menjaga 

anaknya. 

 Hari demi hari berlalu....sebulan kemudian mulai nampak hasilnya. 

Anak itu mulai pulih. Tubuhnya mulai berisi lagi. Herlina dan Barlin melihat 

sendiri bagaimana tangan Tuhan memulihkan kondisi anak tersebut. Ini 

mukjizat! Betapa bahagianya! Hingga.....

 Suatu hari, bapak dan ibu itu  mau ke gunung untuk melihat anaknya 

yang mati di sana. Herlina melarang membawa anak itu serta. Anak tidak boleh 

minum air mentah. Tetapi mereka memaksa. Katanya  hanya akan pergi satu, 

dua malam. Orang tua nekat membawa anak itu. 

 Mereka datang lagi setelah lima malam. Anaknya sakit lagi, lebih 

parah! Perutnya membesar, besar sekali. Bukan kembung tetapi benar-benar 

besar dan lemas. 

“Pasti kau sudah beri minum air mentah. Anak ini tidak bisa minum air 

mentah!”

 Barlin dan istri sudah tidak berdaya. Mereka hanya bisa berdoa dan 

pasrah. Kondisi sudah demikian parah. Akhirnya anak itu mati. 

 Sebenarnya saat itu ada dokter. Barlin mau membawanya turun.  

Tetapi mereka menolak karena sudah buat adat untuk anak itu. Tidak boleh 

kena jarum. Yah...tidak mudah meyakinkan orang sekalipun sudah melihat 

mukjizat dengan mata kepalanya sendiri.

 Tidak berapa lama bapak anak itu meninggal. Ibunya kembali ke 

keluarganya. Suatu hari dia sakit, jatuh di jalan dan mati. Orang membawa 

mayatnya ke Lemo, tetapi ditolak karena bukan orang Lemo. Tragis!

 Mayatnya diantar ke Uempanapa. Barlin dan orang-orang membuat 

ibadah penguburan. Satu  rumah habis! Karena kebodohan dan kedegilan hati.  

Ada rasa kecewa. Karena mereka tidak mau mendengar. Firman Tuhan  sudah 

disampaikan berulang-ulang. Bagaimana pun masing-masing orang punya 

pilihan. Mau ikuti Firman Tuhan atau tidak, itu keputusan masing-masing!

 Apakah karenanya Barlin dan keluarga menyerah? Tentu saja tidak! 

Perjuangan belum berakhir!

Membangun Uempanapa...

 

 Waktu terus berjalan. Tidak ada hari tanpa bekerja membangun 

masyarakat Wana. Panti sudah tidak muat lagi. Perlu tempat supaya proses 

pendidikan berjalan dengan baik. Mereka membangun tiga lokal gedung 

sekolah. 2007, mendapat bantuan bangunan enam lokal. 

 Kegiatan belajar mengajar lebih tertata. Baik Sekolah Dasar maupun 

Taman Kanak-Kanak. Namun demikian, sumber daya manusia yang 

berkualitas sangat dibutuhkan. Uempanapa membutuhkan pejuang-pejuang 

pendidikan yang tangguh. Beratnya tantangan geografis dan juga budaya 

menjadi kendala yang harus ditaklukkan.

 Pemerintah melihat perkembangan luar biasa di Uempanapa. 2009, 

mereka mendapat bantuan pembangunan gedung sekolah dua lokal lagi. 

Yah...semakin hari semakin dilengkapi.

 Bukan hanya dalam bidang pendidikan. Pemerintah melihat geliat 

kehidupan masyarakat Uempanapa yang semakin maju. Mereka melihat apa 

yang dikerjakan Barlin dan teman-teman. Pemerintah memberi bantuan bibit 
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Jagung untuk dibagi ke masyarakat. Mengajarkan menanam padi, baik untuk 

konsumsi sendiri maupun dijual jika hasil panen berlebih.

 Secara ekonomi mulai ada peningkatan. Barlin juga membentuk 

Credit Union (CU) bersama pemerintah desa untuk masyarakat. Mereka 

belajar mengelola keuangan lebih baik.  Hasilnya, perekonomian lebih stabil. 

Hanya saja banyak kendala harus dihadapi. Sebagian ada yang mengembalikan 

setengah saja, sebagian yang lain malah tidak mengembalikan. CU ini untuk 

masyarakat Wana di Baturube dan Salubiro.

 Memang bukan perjuangan mudah untuk menyadarkan masyarakat 

secara ekonomi. Biasanya mereka tinggal mengambil apa yang disediakan alam. 

Kini, harus bekerja keras mengolah tanah sehingga ada persediaan pangan 

ketika paceklik datang.

 Barlin membuat kelompok tani untuk mengatasi kelemahan ekonomi. 

Ada empat kelompok tani yang dibentuk. Dalam hal ini pemerintah juga 

memberikan bantuan ternak untuk dikelola oleh kelompok tani. Ternak sapi 

dan babi. Supaya terus bisa bergulir dan semakin banyak sehingga tiap keluarga 

dapat mengembangkannya.

 Dari sisi kerohanian terus diisi dan diteguhkan. Barlin dan istri 

membentuk persekutuan oikumene. Ya....atmosfir rohani harus senantiasa 

terjaga jika tidak mau kebobolan lagi. 

  Uempanapa semakin terlihat wajahnya. Jalan semakin diperlebar dan 

sarana prasarana kesehatan dibangun. Barlin dan keluarga membutuhkan 

topangan doa dan tenaga. Banyak dibutuhkan tenaga pendidik dan medis 

berdedikasi tinggi untuk melayani orang-orang Wana di Uempanapa. Andakah 

yang terpanggil??

Pelangi di Uekayabi

 Lelaki paruh baya dengan wajah khas Maluku. Rambutnya telah 

memutih namun gurat semangat dan kasih tergambar di wajahnya. Ya...sosok 

itu adalah Bertho Nones.

 1998, koordinator PESAT wilayah Sulawesi Hans Geni Arthanto 

mengutus melayani Suku Wana. Bertho mendapat kontak dari Alce Hehy untuk 

berangkat ke Wana. Saat itu, Barlin baru satu tahun di Lemowalia.

 Bersama dengan Barlin, Bertho mengawali pelayanan untuk suku 

Wana di Lemowalia. Baru kali ini dirasakannya susah sekali bertemu orang. 

Apa yang harus dibuat? Siapa yang harus dilayani? Orang Wana takut bertemu 

orang, mereka bersembunyi di hutan.

 Ketika melihat ada yang membuat kebun, berdua dengan Barlin, 

mereka datang membantu. Waktu itu kebun masih dekat di kanan-kiri jalan. 

Barlin dan Bertho komitmen untuk membuat kebun, kerja sekuatnya hari itu. 

 Masalahnya, yang dibantu membuat kebun malah pergi. Berdua 

mereka terus melanjutkan mengolah kebun dan bertanam. Ketekunan selalu 

menghasilkan buah. Kebun hasilnya bagus dan mereka menetap di situ. 

 Pada waktu orang-orang Wana datang menengok, tepatnya 

memastikan apakah Bertho dan Barlin masih bertahan atau sudah menyerah, 

mereka berkomentar 

 “Ini orang matao.”

 Orang Wana melihat kesungguhan hati Bertho dan Barlin. Kemudian 

mulai menetap bersama dengan keluarga mereka. Sebuah kampung mulai 

berdiri di sepanjang lorong Palemoro. 
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 Mereka berkebun Coklat dan menanam padi. Geliat sebuah 

permukiman mulai terasa. Bukan sekedar mengajar berkebun dan hidup 

menetap. Bertho dan Barlin juga mengajarkan kebenaran Firman Tuhan.

 Mereka mengabarkan kabar keselamatan. Namun, Tidak mudah 

untuk menebar kabar baik itu. Ada bibit ketidakpercayaan di masyarakat karena 

ulah beberapa orang.

Masyarakat trauma karena melihat guru-guru Injil di Palemoro balebo. 

 Waktu itu..sebenarnya kepala suku dan anak serta cucunya mau bikin 

gombo-gombo pas hari Natal. Tempat pertemuan darurat tidak dapat 

menampung orang saking banyaknya. Ada 70an orang-orang tua datang, 

belum termasuk anak istri mereka. Kepala suku dan orang-orang tertarik 

dengan kekristenan. Namun mereka merasa dibohongi. Orang-orang dibabtis 

dengan janji mau dibayar. Tapi janji tinggal janji dan meninggalkan 

kekecewaan yang dalam. Tiga tahun baru dapat memulihkan Lemowalia.

 2001, Bertho menikah dengan Ardina. Mereka tinggal di Lemowalia 

selama tiga tahun. Gereja lokal menyoroti bahwa mereka mengajarkan ajaran 

sesat karena tata cara ibadah yang berbeda.

Kisah Pelangi

 2003, Nekson datang ke Palemoro. Bertho merasa bahwa dia harus 

masuk lebih dalam lagi ke hutan. Pasti masih banyak orang-orang di dalam 

sana. Akhirnya dia putuskan meninggalkan Lemowalia untuk masuk hutan. 

Dia terus naik ke Salubiro untuk membuka daerah baru.

 Bertho mengadakan pendekatan dengan Kepala Desa Salubiro. Dia 

melihat ada tempat yang pas untuk dibuka. Uekayabi!

 Pertama kali masuk, daerah Uekayabi hanya hutan lebat semata yang 

tembus kuala. Ada sebuah lapangan berupa alang-alang di atas bukit. Tempat 

itu dipilih untuk mendirikan rumah. Bertho mengajak masyarakat yang ada 

untuk membuka hutan di sekitarnya. Dia harus menetap agar masyarakat mau 

menetap juga.

 Hari-hari diisi dengan bekerja dan bekerja. Membuka hutan dan 

mendirikan rumah sederhana. Akhirnya rumah jadi dan dimulailah 

penjangkauan suku Wana dari rumah di atas bukit.

 Satu bulan pertama Bertho dengan ketua adat yang sudah dilayani, 

berdoa keliling di lembah. Atmosfir di tempat itu begitu mencekam. Animisme 

begitu kuat. Dukun yang berperan besar dalam semua segi kehidupan 

masyarakat. Namun Bertho dan istri tidak gentar.

 Suatu hari hujan lebat disertai guntur dan kilat. Bertho dan Ardina di 

tengah hutan lebat. Mereka menengok satu keluarga yang sakit semua. Ayah, 

ibu, dan lima orang anaknya sakit Hosa (Pneumonia). Seorang dukun keluar 

dari dalam pondok. Nampaknya sedang berusaha untuk menyembuhkan si sakit 

dengan ritualnya.  Berjalan kemana pun Ardina selalu membawa obat-obatan 

dalam tasnya. Tetapi saat itu yang ada hanya vitamin B complex, CTM, dan 

Parasetamol. Mau pulang sudah malam.

 Malam itu mereka hanya diberi vitamin dan apa yang ada. Mereka 

didoakan bersama.

 “Kalau komi sudah tidak sakit, ambil Ampisilin di  rumah. Karena saya tidak 

bawa pasangan obatnya.”



#

77

 Mereka berkebun Coklat dan menanam padi. Geliat sebuah 

permukiman mulai terasa. Bukan sekedar mengajar berkebun dan hidup 

menetap. Bertho dan Barlin juga mengajarkan kebenaran Firman Tuhan.

 Mereka mengabarkan kabar keselamatan. Namun, Tidak mudah 

untuk menebar kabar baik itu. Ada bibit ketidakpercayaan di masyarakat karena 

ulah beberapa orang.

Masyarakat trauma karena melihat guru-guru Injil di Palemoro balebo. 

 Waktu itu..sebenarnya kepala suku dan anak serta cucunya mau bikin 

gombo-gombo pas hari Natal. Tempat pertemuan darurat tidak dapat 

menampung orang saking banyaknya. Ada 70an orang-orang tua datang, 

belum termasuk anak istri mereka. Kepala suku dan orang-orang tertarik 

dengan kekristenan. Namun mereka merasa dibohongi. Orang-orang dibabtis 

dengan janji mau dibayar. Tapi janji tinggal janji dan meninggalkan 

kekecewaan yang dalam. Tiga tahun baru dapat memulihkan Lemowalia.

 2001, Bertho menikah dengan Ardina. Mereka tinggal di Lemowalia 

selama tiga tahun. Gereja lokal menyoroti bahwa mereka mengajarkan ajaran 

sesat karena tata cara ibadah yang berbeda.

Kisah Pelangi

 2003, Nekson datang ke Palemoro. Bertho merasa bahwa dia harus 

masuk lebih dalam lagi ke hutan. Pasti masih banyak orang-orang di dalam 

sana. Akhirnya dia putuskan meninggalkan Lemowalia untuk masuk hutan. 

Dia terus naik ke Salubiro untuk membuka daerah baru.

 Bertho mengadakan pendekatan dengan Kepala Desa Salubiro. Dia 

melihat ada tempat yang pas untuk dibuka. Uekayabi!

 Pertama kali masuk, daerah Uekayabi hanya hutan lebat semata yang 

tembus kuala. Ada sebuah lapangan berupa alang-alang di atas bukit. Tempat 

itu dipilih untuk mendirikan rumah. Bertho mengajak masyarakat yang ada 

untuk membuka hutan di sekitarnya. Dia harus menetap agar masyarakat mau 

menetap juga.

 Hari-hari diisi dengan bekerja dan bekerja. Membuka hutan dan 

mendirikan rumah sederhana. Akhirnya rumah jadi dan dimulailah 

penjangkauan suku Wana dari rumah di atas bukit.

 Satu bulan pertama Bertho dengan ketua adat yang sudah dilayani, 

berdoa keliling di lembah. Atmosfir di tempat itu begitu mencekam. Animisme 

begitu kuat. Dukun yang berperan besar dalam semua segi kehidupan 

masyarakat. Namun Bertho dan istri tidak gentar.

 Suatu hari hujan lebat disertai guntur dan kilat. Bertho dan Ardina di 

tengah hutan lebat. Mereka menengok satu keluarga yang sakit semua. Ayah, 

ibu, dan lima orang anaknya sakit Hosa (Pneumonia). Seorang dukun keluar 

dari dalam pondok. Nampaknya sedang berusaha untuk menyembuhkan si sakit 

dengan ritualnya.  Berjalan kemana pun Ardina selalu membawa obat-obatan 

dalam tasnya. Tetapi saat itu yang ada hanya vitamin B complex, CTM, dan 

Parasetamol. Mau pulang sudah malam.

 Malam itu mereka hanya diberi vitamin dan apa yang ada. Mereka 

didoakan bersama.

 “Kalau komi sudah tidak sakit, ambil Ampisilin di  rumah. Karena saya tidak 

bawa pasangan obatnya.”



#

79

 Ardina meminta mereka datang ke rumah mereka. Sambil melihat 

kesungguhan keluarga itu. Mukjizat dinyatakan, mereka semua datang sudah 

sembuh, tanpa harus minum Ampisilin.

 Ya...di manapun di daerah itu sakit-penyakit selalu mengancam 

nyawa. Namun Tuhan selalu menunjukkan pembelaan dan kuasa-Nya. Pernah 

suatu hari seorang abah yang seorang dukun datang bersama indok dan 

anaknya.

“Ibu guru , indok ini sudah lama sakit. Saya ini dukun keras. Saya sudah habis 

ludah buat baludah-ludah. Kalau Saya selidiki, itu semua yang sakit dibawa ke 

sini cuma satu dua hari. Sekarang dukun-dukun sudah tidak punya kekuatan. 

Karena doa ibu guru.”

 Bertho dan Ardina tidak mengambil pujian itu untuk dirinya sendiri. 

Tetapi mereka memberitahukan kepada mereka siapa “DUKUN” sejati yang 

mereka pertanyakan.

“Kalau indok percaya dengan Pue kami, Pue Yesu, pasti tolong.” 

Orang Wana matanya mulai terbuka karena kuasa doa. 

 Awal pendekatan dengan masyarakat memang tidak mudah. Kuatnya 

perdukunan dan animisme merupakan penghalang langkah mereka. Ketika 

mereka masuk dan mulai bercocok tanam untuk mengajarkan masyarakat 

berkebun, tanah tidak menghasilkan apa-apa padahal subur. Kacang yang 

mereka tanam hampa tidak ada isinya.

 Saat itulah masyarakat bimbang dengan kedatangan keluarga Bertho. 

Ciut juga nyali Bertho dan istrinya. Namun, di luar dugaan Tuhan menyatakan 

pembelaan-Nya. Hujan deras mengguyur bukit itu. Kemudian pelangi gilang-

gemilang melintang di atasnya. Ini sebuah pertanda!

“Kitorang maju saja, Tuhan pasti akan melakukan sesuatu.”

Meretas Kebodohan 

 Maret 2005, mereka sosialisasi tentang pendidikan. Masyarakat 

langsung mau. Tetapi tidak mau kalau dibuat gereja. 

“Kami tidak akan mengajak indok...abah untuk masuk gereja.  Kita mau supaya 

anak-anak sekolah.“

 Kemudian mereka membuat sekolahan darurat. Dengan bersemangat 

mereka menyiapkan untuk sebuah langkah baru di bukit itu.

 7 Maret 2005. Apa yang mereka bangun sudah berdiri. Sebuah ruang 

kelas dari papan beratap rumbia. Kades waktu itu memberikan fasilitas berupa 

TV dan genset, untuk peresmian sekolah darurat.

 Masyarakat Wana butuh hiburan. Ardina memutar lagu “Dero” untuk 

memanggil mereka datang. Senang sekali mereka melihat TV.  TV adalah 

sesuatu yang baru bagi masyarakat. Masalahnya saat disetel tidak nyala. 

Masyarakat bilang harus taruh darah biar TV menyala. Harus diadat. 

 “Ibu guru ini harus didarah.”

Rasanya ada yang mendidih di hati Bertho dan Ardina. Masyarakat harus 

dikenalkan kepada Tuhan yang benar. Sebelum acara peresmian berlangsung 

mereka sudah doa puasa. 

“Abah...indok yang punya tanah ini Tuhan Yesus. Jadi tidak usah didarah..kita 

berdoa sama Tuhan Yesus nanti TV menyala.”

 Ardina mengajak mereka berdoa. Sebenarnya masalah yang terjadi 

hanya karena ada satu kabel yang belum tersambung. Nah..kesempatan ini 



#

79
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menjadi titik awal mereka percaya Tuhan Yesus. Saat itu...ada kegembiraan di 

wajah orang-orang sederhana, yang melihat sebuah hal baru. TV!

 Sejak hari itu..pendidikan dimulai. Anak-anak diajar membaca dan 

menulis. Orang tua mereka antusias menyambut pembaruan terjadi pada 

generasi mereka.

Menebar Kabar Baik

 Bertho dan Ardina tahu, kedatangan mereka bukan hanya sekedar 

membuat orang tua dan anak-anaknya tahu baca tulis. Lebih dari itu, jiwa 

mereka harus diselamatkan. Mereka harus mengenal Yesus Kristus sebagai 

Tuhan dan Juru Selamat.

 Karena trauma yang terjadi di Lemowalia menyebar ke atas, maka 

masyarakat menolak untuk berdiri sebuah gereja. Ardina tidak kurang akal. 

Dengan hikmat Tuhan, mereka beribadah sekeluarga.

 Minggu itu ibadah bertiga, Bertho, Ardina dan anaknya. Ardina 

bercerita tentang Adam-Hawa. Suaranya sengaja dibuat keras. Rupanya apa 

yang terjadi di ruangan itu menarik perhatian. Indok abah banyak datang. 

 Tuhan bekerja lewat cerita Adam dan Hawa.  Waktu sampai pada 

bagian iblis yang menjelma menjadi ular dan membujuk Hawa untuk memetik 

buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, tiba-tiba seorang indok berteriak: 

 “Jangan!”ne'e!

Minggu berikut indok itu datang lagi  dan membawa anak cucunya untuk 

kebaktian. Inilah awal terbentuknya jemaat di atas bukit Uekayabi. 

 Orang Wana suka dengan perumpamaan. Mereka senang sekali 

badero, menari sambil diiringi lagu yang berisi pantun. Biasanya tentang 

nasehat-nasehat kehidupan. Bertho dan Ardina memakai Dero untuk jembatan 

mengenalkan Tuhan Yesus. Pantun-pantun diisi dengan hal-hal yang berkaitan 

dengan Firman Tuhan. 

 Masyarakat Wana biasanya sehabis panen mengadakan pesta untuk 

berterima kasih kepada penguasa alam. Kebiasaan itu kemudian diubah menjadi 

doa ucapan syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberi berkat 

kelimpahan. Orang Wana bilang: 

 ”Maju kena mundur kena...kita sudah tidak bisa lagi mau lari....jadi ke 

gereja saja.”

 Ketekunan selalu menghasilkan buah. Itu juga terjadi di Uekayabi. 

Sebuah jemaat berdiri sampai hari ini yang digembalakan oleh Bertho dan istri. 

Selain itu juga, buah sulung dari perjuangan mereka membuka sekolah seorang 

siswa bernama Aderia, sekolah SMU di Tomohon. 

Tantangan bukan halangan....

 Tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh Bertho dan 

keluarga. Apakah lantas membuat mereka mundur? Tidak! Belas kasih yang 

Tuhan taruh di hati telah menjadi dasar kuat terus melangkah dan berjuang.

 Sekalipun tantangan besar mereka komitmen tidak akan mundur. 

 “Kalau bukan kami siapa lagi untuk jiwa-jiwa ini?” 

Ini yang terus membuat maju. Istilahnya tanam tulang. Kerendahan hati yang 

membuatnya betah.
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 Pernah pada suatu waktu kelaparan melanda seluruh Wana. Mereka 

yang melayani di Salubiro, Saliano, Uekayabi dan sekitarnya tidak ada yang 

dimakan selama empat bulan. Mereka terpaksa harus makan Ondo/Gadung 

untuk bertahan hidup. 

 Bisa dibayangkan, sulit sekali untuk mengolah Gadung. Salah olah 

bisa fatal akibatnya. Bukan hanya membuat mabuk tetapi bisa berakhir 

kematian. 

 Mereka merendam Gadung itu di sungai setelah dikupas dan 

dimasukkan dalam karung. Selama beberapa hari hingga racunnya larut. Jadi 

yang dimakan mereka adalah ampas! Dan mereka melewatinya dengan 

bersyukur.

 Ada kuasa Tuhan di desa Uekayabi. Tidak sekali dua kali nyawa 

mereka terancam. Orang datang mau membunuh dengan parang. Air minum 

dituang racun, namun tangan Tuhan yang kuat meluputkan mereka.

 Makin nampak karya Tuhan di atas bukit itu dan sekitarnya. Melalui 

sekolah yang dirintis, sudah banyak siswa yang dikirim sekolah lebih tinggi. 

Mereka tidak kapok urus anak-anak yang sekolah ataupun putus sekolah. 

 Tekad mereka hanya satu, Wana berubah wajahnya. Kebodohan pergi. 

Sakit penyakit ditumpas. Kemiskinan diatasi dengan menghasilkan kebun 

sendiri. Dari segi rohani, Sudah ada hasil orang-orang Wana dibaptis, dan 

dengan pengajaran yang telaten mereka dituntun untuk nikah kudus.

 Bahu-membahu mereka mengadakan pembinaan masyarakat. Dengan 

penyuluhan dan pengajaran angka kematian ibu hamil dan bayi menurun. 

Mereka terus menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Wana 

kepada pemerintah. 2009, Bupati datang mengunjungi mereka.

 Infrastruktur juga dibangun. Dengan Anggaran Dana Desa (ADD) 

mereka membuat jembatan beratap yang menghubungkan bukit dan lembah. 

Sehingga memudahkan masyarakat bersosialisasi dan mengerjakan kebun dan 

ladangnya.

“Untuk mengantisipasi masyarakat menjual tanah ke orang luar, kita siap uang. 

Kadang ditukar senapan, obat racun rumput. Kalau dibeli orang lain mereka 

kasihan jadi tidak punya ladang.”

 Di sana berlaku siapa yang membuka hutan sendiri, maka tanah jadi 

milik pribadi.  Seperti lokasi yang sekarang ditempati Bertho dan 

lingkungannya. Mereka yang membongkar hutan dan padang Alang-Alang.  

Mereka menolong untuk tanah pribadi memeroleh sertifikat.

 Mereka juga memperjuangkan bea siswa bagi anak-anak sekolah.  

Bantuan Keluarga Harapan untuk keluarga-keluarga.  Ini semua hasil doa. 

 Ya...tangan Tuhan yang teguh menuntun langkah para pahlawan 

sunyi...menegakkan kepala mereka ketika habis jalan. Membuka selubung dan 

jalan yang membawa mereka dalam kemenangan. Segala hormat dan pujian 

hanya bagi Yesus Tuhan.
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Nekson Balang (kaos putih) bersama Hans Geni Arthanto
di perbukitan sekitar Saliano

Nekson Balang: 
Nyanyian Merdu dari 
Dalam Rimba

Menjawab Panggilan

 Sosok tinggi tegap memasuki belantara Wana. Laki-laki kelahiran 

Kalimantan Timur itu belajar mentaati panggilan Tuhan. Meninggalkan 

gemerlap jalan yang sedang dirintisnya. Album lagu berbahasa Melayu 

perdananya laris manis di pasaran Kalimantan hingga Malaysia. Hatinya 

tergetar. Karier sebagai biduan baru saja ditapaki dan sangat menjanjikan masa 

depan cerah. Muda...kaya..tenar...lengkap sudah! Siapa yang tidak 

memimpikannya?

 Misteri ilahi..ya misteri ilahi...di puncak mimpinya akan masa depan, 

panggilan Tuhan itu datang padanya. Seolah berebut dengan kekuatan lain 

yang tidak dilihatnya. Dalam pergulatan yang tidak mudah, Nekson mencoba 

melunakkan hati Tuhan (kalau tidak bisa dibilang agak memaksa Tuhan), 

mencoba negosiasi:

“Tuhan, kalau saya sudah jadi artis terkenal dan punya banyak uang, kan saya 

bisa membantu pelayanan di suku-suku terasing?”

 Hatinya sangat berat dan gamang. Melepaskan karir? Wah..ini 

kesempatan tak kan kembali dua kali! Kalau tidak sekarang kapan lagi? Dalam 

pergumulan itu ada suara yang menggema dalam hatinya:

“Kamu memang bisa melakukan itu nanti, tapi kamu akan kehilangan 
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kesempatan untuk mengajar, melayani, dan memimpin satu generasi. Dan jika 

waktu itu sudah lewat tidak mungkin dapat kembali.” 

 Hatinya berdebar kencang memikirkan semua itu. Selalu ada tarik-

menarik antara kehendak Tuhan dan kehendak bebas manusia. Akhirnya, 

Nekson mengambil langkah kemenangan yang tidak akan pernah disesalinya 

sepanjang hidup. Namun...ia harus segera memasuki fase yang tidak mudah 

dalam hidupnya. Imannya bertumbuh dan makin kuat seiring keputusan yang 

diambilnya. Dia tinggalkan popularitas dan segera menapaki jalan sunyi!

Suara Merdu dari Dalam Rimba

 2003, Nekson masuk Wana. Sebenarnya tahun 2000 dia sudah 

mengadakan kontak dengan orang-orang Wana, namun gagal karena 

terkendala bahasa. Komunikasi tidak berjalan baik dan sering terjadi 

kesalahpahaman.  Karena situasi ini tiga kali hampir nyawanya melayang sia-

sia. Seorang bapak melontarkan tombak ke arahnya, namun meleset dan 

menancap di pohon. Empat pemuda datang ke tempat dia mengerjakan dinding 

untuk membuat rumah, mengejarnya ke hutan dan melepaskan empat sumpit ke 

arahnya. Meleset lagi. Terakhir seorang dukun sakti mengirim santet 

kepadanya, Tuhan meloloskan nyawanya. Apa akal?

 Nekson turun dari Palemoro ke daerah pesisir yang banyak tinggal 

masyarakat Wana yang sudah berbahasa Indonesia. Dia belajar bahasa Wana 

dan memahami budaya mereka. Selama tiga bulan Nekson belajar kepada 

mereka. Setelah dirasa cukup bekal bahasa Wana dan pemahaman akan budaya 

mereka, kembali dia naik ke gunung di Palemoro untuk menemui dan 

berinteraksi dengan masyarakat yang masih primitif. Laki-laki bercawat dan 

perempuan bertelanjang dada.

 Nekson memetik gitarnya dan mulai bernyanyi. Dia sengaja 

melakukannya untuk menarik orang-orang datang menemuinya. Segera suara 

merdunya memenuhi udara. Angin membawanya sampai ke telinga orang-

orang yang ada di hutan itu. Satu demi satu orang-orang setengah telanjang 

mulai keluar dari persembunyiannya karena tertarik dengan bunyi gitar dan 

suara nyanyian.

 Mereka penasaran dengan bunyi gitar itu. Juga kepada sosok tinggi 

tegap dan gagah yang tenang memainkan gitar. Segera saja Nekson menjadi 

perhatian mereka. Apa yang diharapkan Nekson terwujud...orang-orang yang 

akan dilayaninya begitu dekat dengannya. Dia sadar kemampuannya bermain 

gitar dan talentanya bernyanyi menjadi jembatan mendekati orang-orang 

Wana.

 Ada rasa haru di hatinya. Tuhan sedang menjadikannya “artis” di 

tengah rimba. Bukan untuk mendapatkan banyak uang dan sorak tepuk tangan 

tetapi untuk membawa orang-orang itu dekat kepada Tuhan. Memanusiakan 

mereka yang selama ini hilang dalam perut rimba. Ya..panggilan itu perlahan-

lahan menampakkan jalannya.

Diburu Maut

 Rimba yang dimasukinya bukan panggung pertunjukan orkestra. 

Sebuah arena perjuangan untuk mendemonstrasikan kasih Tuhan yang selama 

ini hilang dan tidak dirasakan oleh orang-orang Wana. Selama berabad-abad 
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kesempatan untuk mengajar, melayani, dan memimpin satu generasi. Dan jika 
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dalam kungkungan kegelapan dosa, sakit-penyakit, kebodohan dan juga tipu 

daya penguasa kegelapan yang bermanifestasi dalam kepercayaan dan 

perdukunan.

 Nekson terenyuh dengan kondisi masyarakat yang tinggal menjulang 

di atas pohon. Dapat dibayangkan resiko kematian yang setiap saat terjadi 

ketika orang dewasa, remaja, anak, bahkan bayi yang tergelincir jatuh dari 

ketinggian. Guyuran derasnya hujan, angin badai, halilintar yang dapat saja 

menyambar rumah pohon mereka. Belum lagi binatang buas, ular, dan yang 

lainnya mengancam jiwa mereka.

 Nekson mulai berpikir keras, bagaimana membuat mereka turun ke 

tanah. Membuat rumah yang nyaman dan aman untuk keluarga dan anak-

anaknya. Tekadnya sudah bulat..harus dimulai dari apa yang ada. 

 Nekson tidak hanya pandai bernyanyi dan main gitar, tetapi juga 

pandai berolah raga. Hal ini menjadi magnet tersendiri bagi pemuda dan 

pemudi Wana. Temperamennya yang sanguin menjadikannya pribadi yang 

menyenangkan dan mudah bergaul, ditambah passionnya untuk orang-orang 

Wana.

 Pendekatan itu menghasilkan kepercayaan. Nekson mulai 

mengomunikasikan niatnya menolong mengajar mereka membuat rumah 

sederhana di permukaan tanah. Dengan menggunakan bahan-bahan sederhana 

dan mudah didapat di hutan. Langkah awalnya mulai dihadang penguasa 

kegelapan.

 Suatu hari, saat Nekson dan orang-orang menebang kayu di hutan, 

batang pohon itu jatuh menimpa kakinya. Nekson tidak dapat berjalan karena 

tertindih batang. Orang-orang menggotongnya menuruni gunung dan rimba 

untuk dibawa berobat ke Kabupaten. Mereka berjalan seharian dengan 

mengabaikan terik matahari dan rasa sakit yang tak tertahankan.

 Nekson tidak patah dan mundur. Setelah mendapat pengobatan di kota 

Kabupaten, mereka kembali untuk melanjutkan menebang dan mendirikan 

rumah sederhana. Nekson memberi teladan bekerja sampai tuntas. Tidak 

berhenti sebelum pekerjaan selesai. Inilah perjuangannya merebut hati orang 

Wana.

 Apakah jalan segera terbuka lapang? Tentu saja tidak. Kuasa 

kegelapan menghadangkan maut berikutnya. Sebelum masuk Wana, Nekson 

pernah tinggal di Papua. Dua bulan sudah dia berada di Wana. Suatu hari dia 

demam tinggi. Typus dan Malaria yang pernah didapat selama di Papua 

rupanya kambuh. Makanan yang seadanya, hanya singkong, direbus, dibakar, 

masak bambu, dan tidak teratur membuat staminanya turun dan fisiknya lemah. 

 Demamnya semakin tinggi ,  Nekson meminta penduduk 

menggotongnya turun ke Kabupaten. Semalam-malaman mereka berjalan dan 

menggotong bergantian. Berselimutkan daun pisang, untuk mengatasi 

dinginnya malam Nekson berjuang antara hidup dan mati. Mereka 

menyeberangi sungai-sungai Wana yang deras dan berbahaya. 

 Nekson semakin lemah. Dia berada di ambang kematian. Rasanya 

tidak bisa terima dan dia tidak akan menyerah kalah. Belum ada apa-apa yang 

diberikan kepada orang-orang Wana. Dia terus berdoa dan menyembah Tuhan 

dalam hati di sepanjang perjalanan itu.

 Sampai di Kecamatan dan lanjut ke kota Kabupaten, Nekson tidak 

mendapat pengobatan yang baik. Dia minta untuk ke Surabaya supaya 

penyakitnya dapat ditangani. Sebulan mendapat perawatan di RS Surabaya, 
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dokter berkata: “Kamu sehat!” Betapa bahagianya Nekson, dia langsung 

kembali ke Palemoro.

 Masyarakat heran: “Bagaimana orang ini tidak mati?” Masyarakat  

percaya bahwa Nekson sakit karena terkena santet. Ada orang yang mengguna-

guna Nekson. Harusnya orang ini mati! Tak seorangpun bertahan hidup dari 

santet selama ini. Tetapi kenapa malah kembali dalam keadaan bugar?

 Fakta ini telah membuat gempar masyarakat. Mereka sangat percaya 

bahwa Nekson pasti mati! Tetapi dengan mata kepala sendiri mereka melihat, 

orang yang digotong hampir mati itu, tersenyum semangat di depan mereka. 

Pasti ilmu orang ini sangat tinggi...ini pasti dukun hebat!

 Bagi Nekson, sakitnya bukan karena santet, guna-guna dukun. Tetapi 

sakit atas seizin Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Yang terjadi 

berikutnya adalah mereka meminta Nekson membagi ilmunya. 

 Nekson menangkap kairos Tuhan untuk masyarakat Wana mengenal-

Nya. Dengan senang hati disambutnya permintaan masyarakat.

“Baik...saya punya banyak ilmu. Saya akan membagikan ilmu saya kepada 

saudara-saudara semua.”

 Mulailah Nekson mengajar mereka berdoa, memuji, menyembah 

Tuhan Yang Benar. Menyampaikan kebenaran Firman Tuhan dan mulai 

mengajak mereka beribadah. Selain itu Nekson mulai mengajar mereka 

bercocok tanam, mengajar mereka. Semua “ilmu” yang selama ini tidak pernah 

mereka temukan diberikan Nekson dengan senang hati. Ini jalan yang sudah 

dibuka Tuhan, dia tidak akan membiarkannya tertutup kembali. Kasih dan 

ketulusan hati menjadi daya tarik yang luar biasa untuk orang-orang Wana.

 Dari peristiwa tersebut, telah membuka suku yang selama ini tertutup 

dan hidup penuh kecurigaan. Seorang Ketua Adat suku Wana, seorang dukun 

besar, mengangkatnya sebagai anak. Dia dimenangkan bagi Kristus. Segala 

pujian hanya bagi Tuhan!

 

Asa yang Terjawab

 Nekson hatinya sedih melihat kondisi orang-orang Wana dan anak-

anak mereka. Setengah telanjang dan tidak berpendidikan. Hidup dalam 

tekanan roh-roh perdukunan. Sampai suatu hari....

 Nekson mandi ramai-ramai dengan anak-anak di sungai. Mereka 

senang sekali bermain air. Ada suara dalam hatinya berkata:

“Neks....coba kamu perhatikan. Mereka itu bukan binatang, mereka adalah 

gambar Allah seperti kamu. Mereka harus ditolong.”

 Kembali diperhatikannya anak-anak itu. Mereka banyak sekali dan 

tidak punya masa depan. Yah..mereka harus ditolong...harus! Dikontaknya 

teman-temannya di Palu untuk mengirimkan baju, celana, dan pakaian dalam. 

Sesuatu yang baru harus dirasakan oleh anak-anak itu. 

 Hal-hal mendasar tentang kebersihan diri diajarkan. Mandi 

menggunakan sabun, gosok gigi dengan sikat dan odol. Bahkan mengajar 

menggunakan pembalut!

 Jika bukan karena Tuhan, mana pernah dia berpikir bakal menghadapi 

hal yang seperti ini? Hati bapanya yang besar menolongnya dengan tulus 

mengerjakan semua hal sulit itu. 

 Suatu hari anak-anak melihat ceceran darah di rumput-rumput. 

Mereka mengatakan pada Nekson itu darah sapi. Tetapi dia yakin bahwa itu 
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bukan darah binatang. Itu ceceran darah haid perempuan.

 Masyarakat tidak hirau dengan hal yang demikian, tentang kesehatan. 

Mungkin juga mereka punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Nekson 

meminta teman di Palu membeli pembalut banyak-banyak dan mengirimkan ke 

Palemoro. Dia akan mengajarkan perempuan-perempuan Wana menggunakan 

pembalut.

 Semua perempuan dikumpulkan untuk diajar. Nekson menunjukkan 

pembalut itu dan mulai menjelaskan apa gunanya dan bagaimana cara 

memakainya. Bagian-bagian yang ada lem dan yang permukaannya halus. 

 (Sungguh...pernahkah pembaca berpikir apa yang terjadi di bagian 

pedalaman Indonesia? Di suku-suku terasing dan tempat-tempat yang bahkan 

belum tercatat di peta?)

 Karena Nekson seorang pria maka dia minta anak laki-laki untuk 

dijadikan model memakai pembalut. Mereka semua senang sekali dengan 

pengajaran itu. Mereka mengenal sesuatu yang baru, barang baru. Bahkan 

saking senangnya yang laki-laki juga minta bagian pembalut!

 Ada seorang anak perempuan yang sedang mendapat haid. Kemudian 

dipanggil untuk memakai pembalut itu di dalam kamar. Lamaa...anak itu tidak 

keluar-keluar kamar. Karena dinding dari bambu, Nekson melihat dari celah-

celah dinding bambu itu. “Kenapa kamu tidak keluar?” tanya Nekson pada gadis 

kecil itu. “Pak Guru..saya tidak bisa jalan.” Rupanya benda asing itu telah 

menyulitkannya.

 Selanjutnya, Nekson mulai mendirikan sekolah untuk anak-anak suku 

Wana akhir September 2003. Pertama kali dia mengajar 135 anak. Wow..luar 

biasa! Sebuah awal yang menakjubkan sekaligus menantang.

 Musim panas 2004, Nekson memindahkan mereka semuanya ke 

Saliano, sebuah lembah di seberang sungai. Kemudian ia mendirikan sebuah 

asrama berupa bangunan kayu yang besar untuk memudahkan membina anak-

anak tersebut.

 Perjuangan ini bukan perjuangan yang mudah. Tidak gampang 

meyakinkan orang-orang yang biasa hidup berpindah-pindah untuk tinggal 

menetap. Sekolah berasrama membuka jalan bagi orang tua mau tinggal dekat 

anak-anak mereka.

 Sesungguhnya apa kunci dari semuanya ini? Hati bapa..ya hati bapa 

yang dimiliki Nekson menjadi penarik dan perekat bagi anak-anak yang diajar 

dan dibapakinya di asrama. 

 Dalam kehidupan sehari-hari Nekson sangat dekat dengan anak-anak 

di asrama.  Anak-anak betah bersama dia, tidak heran jika Nekson berlibur di 

kampung halamannya kepergiannya selalu ditangisi oleh masyarakat dan anak-

anak. Juga selalu ditanyakan jika lama tidak datang-datang.

 Tidaklah mudah seseorang dapat diterima dan dipercaya dalam 

masyarakat Wana. Nekson perlu waktu tujuh tahun ujian, baru dapat diterima 

di hati masyarakat Wana. Sejak masuk tahun 2000 baru 2007 dia diterima 

orang-orang Wana. 

 Semua profesi yang tidak dipelajari di bangku kuliah langsung 

dipraktekkan di sini. Nekson jadi penginjil untuk suku terasing ini. Jadi guru 

untuk 80 anak yang sekolah di SD yang dirintisnya. Menjadi gembala untuk 

300 jiwa yang memberi diri dibaptis. Menjadi orang tua bagi anak-anak yang 

ditampungnya di rumah tampung (asrama), juga menjadi dokter, merawat dan 

mengobati orang sakit sampai menolong ibu-ibu melahirkan. Semua dikerjakan 
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dengan kasih yang besar. Tuhan sendiri yang mengajar dan memberi hikmat. 

 Dengan pergulatan yang tidak mudah. Ada kepercayaan atau cerita 

turun temurun di suku Wana bahwa akan ada alat yang dapat mengeluarkan 

beras dan uang. Jadi orang tidak perlu bekerja keras. Karena hal ini, seorang 

dukun yang bernama Dio menantang Nekson untuk mewujudkannya. Jika hal 

ini terjadi mereka mau mengikuti apapun perkataan Nekson.

  Cara Tuhan sungguh ajaib untuk mengenalkan diri-Nya pada suku 

Wana. Tidak dengan alat-alat tersebut, tetapi dengan sakitnya Nekson. 

Mukjizat kesembuhan Nekson membuka mata mereka akan Tuhan Yang Maha 

Kuasa.

 Tahun-tahun berlalu mereka warnai untuk membawa perubahan. 

Sekolah yang dirintis Nekson meningkat statusnya menjadi Sekolah Dasar. 

Pada 2009, pemerintah mengakui SD Saliano dengan status TERDAFTAR.

 Masyarakat tidak lagi hidup berpindah-pindah. Tahun 2008, 50 

keluarga mendirikan rumah di atas tanah, tidak di pohon lagi. Mereka 

membentuk sebuah dusun baru. Hal ini menjadi babak baru mengenalkan 

administrasi. Lebih dari pada itu 200 orang Wana di Saliano telah percaya 

kepada TUHAN YESUS KRISTUS. Haleluya!

 Sesungguhnya Nekson dan teman-teman hanyalah alat di tangan 

Tuhan. Kasih Tuhanlah yang mengubah masyarakat Wana. Ya...nyanyian 

pengagungan yang merdu bagi Tuhan mulai diperdengarkan dari dalam rimba. 

Dimulai dari ketaatan hamba-Nya.... Nekson Balang.

Lendy Tampi & Ida Menan di halaman sekolah dan asrama,
tempat dimana mereka menghabiskan waktu satu dekade

untuk melayani Orang Wana
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Kabut Mencium Bumi;
Kisah Keluarga Lendy Tampi

September 2016

 Kabut putih tebal bergerak turun menyaput bumi. Seolah tirai yang 

mencoba untuk menutup banyak cerita. Namun sinar surya pagi bukan 

tandingan untuknya bertahan. Cerita harus digemakan. Supaya menjadi 

pembelajaran bagi siapa pun yang mendengarnya.

 Segera cerita terhampar di malam itu. Bintang gemintang di angkasa 

dipandanginya dengan nanar. Berayun tubuhnya di atas tandu dipapah lengan-

lengan basah keringat dan belas kasih tanpa pamrih. Mereka tahu siapa yang 

sedang berjuang hidup bersamanya. Deru motor mengiringi perjalanan hidup 

dan mati. Bak pawai tengah malam itu. Di tengah kesunyian alam Wana. Sorot 

lampu motor membuka jalan terjal. Istri dan anaknya berjalan dalam 

bisu....kesunyian yang panjang. 

 Tanya dalam hati: “Apakah akan berakhir di sini? Tidak! Imannya 

bangkit mengenang kembali tangan Tuhan yang telah menuntunnya selama 

ini. Dengan jelas tergambar pertobatannya. Waktu kelas 2 SMA tinggal  

bersama orang tua rohani dan dimuridkan serta mendapat  pengajaran tentang 

misi pedalaman . Dia dapat penanaman jiwa misi. Melalui film “Hudson Taylor” 

ia ingin pelayanan di suku terasing.

  Lulus SMA Lendy pergi ke Australia, di situ mengenal PESAT di 

tempat yang ditinggalinya, seorang Australia. Ada  brosur PESAT yang 

memanggil anak-anak muda ke desa.  Ada dua pilihan sekarang, YWAM atau 

PESAT? Di Australia ia training pertanian dan bahasa Inggris. November 2002 

kembali ke Indonesia. Awal 2003 memutuskan masuk PESAT. Api pelayanan ke 

suku-suku menyala dalam hatinya. Lendy diutus ke suku Togutil di Maluku 

selama 4 bulan. Pelayanan di gereja tetapi tidak seperti visi yang diterimanya. 

Ada yang membakar dalam hati tiap kali ingat film yang ditontonnya. Bukan di 

sini..bukan seperti ini!

 2004 akhir Lendy ditarik ke Tomohon. Januari 2005 ada retreat 

wilayah Sulawesi-Maluku di Tomohon. Dalam acara itu diadakan pelatihan EE. 

Makin berkobar lagi panggilannya memberitakan Kabar Baik ke suku-suku 

terasing. Setelah acara itu bersama Habel Pahabol diutus ke Wana. 

 Kapal Tilong Kabila yang ditumpanginya berlayar ke Kolonodale. 

Tampak gunung-gunung berderet sepanjang garis pantai jauuuhh....di depan 

kapal. Itu Baturube. Langkahnya memasuki ruang nakhoda. Ada banyak 

pertanyaan di benaknya tentang Baturube, yang ingin ditanyakan kepada 

nakhoda kapal. Dalam perjalanan itu dia banyak berdiskusi dengan Tuhan, 

tentang visinya ke suku-suku terasing. Setelah 5 jam berlayar akhirnya kapal 

sandar di pelabuhan. Subuh dia tiba dijemput Nekson.  

 Malamnya berangkat lagi ke Baturube naik ojek. Dilanjutkan jalan 

kaki satu malam sampai Uempanapa. Mereka bertemu Barlin yang memberi 

penguatan. Maklum, masih polos. Banyak  orang yang meragukannya bisa 

bertahan di Wana.  

 Ya...hari itu juga Nekson, Habel dan Lendy langsung naik ke Saliano. 

Sebuah  gedung darurat 4x4m menjadi tempat tinggal berempat ditambah 3 

anak Wana, sementara yang lain masih tinggal di hutan. Gedung itu hanya 
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dilindungi tiga sisi dinding dan beratap rumbia. Pagi harinya ketika Lendy 

bangun kabut sangat tebal, matahari tidak kelihatan sampai kira-kira jam 10 

pagi.  Angin dengan bebas masuk membuat mereka kedinginan sepanjang hari. 

 Saliano masih hutan belantara belum kelihatan ada kehidupan 

masyarakat apalagi kampung. Tidak ada masyarakat yang membangun rumah 

di sekitar rumah mereka. Orang Wana masih takut untuk berkumpul. 

Belakangan Lendy  mendengar cerita bahwa orang Wana dulu suka 

berkumpul.  Hingga satu waktu mereka dikumpulkan di suatu tempat dan 

dibakar, beserta semua orang di dalamnya. Namun ada yang selamat dan 

membawa cerita itu turun-temurun. Peristiwa itulah yang membuat mereka 

sangat waspada jika membuat kampung.

 Lendy  berpikir di mana orang yang  akan dilayani? Seminggu itu 

tidak berbuat apa-apa hanya berdoa dan melihat-lihat budaya setempat. Selama 

satu minggu juga selalu mimpi buruk. Rupanya kuasa gelap hendak 

menghentikan langkahnya dengan menciutkan nyalinya.

 Tahun pertama merintis sekolah masih belum berjalan normal. 

Seminggu hanya 3 atau 4 hari ada proses belajar mengajar. Sisanya, mereka 

masuk keluar hutan untuk mengunjungi masyarakat Wana. Menawarkan 

untuk pembinaan dan meminta supaya mereka mengizinkan anak-anaknya  

sekolah.  Selain  itu belajar budaya, bahasa dan lain-lain.

 Dalam kunjungan Lendy dan kawan-kawan membawa pakaian bekas, 

obat-obatan, garam, dan mie instant untuk dibagikan. Pendekatan itu terus 

dilakukan untuk membangun kepercayaan dan rasa aman dengan masyarakat. 

Mereka makan dan tidur bersama mereka. Hal berbeda yang dilakukan adalah 

atas seizin masyarakat mengajak berdoa sebelum makan dan tidur.

 Setelah lebih dari setahun mengadakan kunjungan rutin satu persatu 

masyarakat mengizinkan anak-anaknya sekolah  sehingga jumlah  murid terus 

bertambah. Bersyukur walau usia mereka sudah melewati usia SD, 12-20 tahun. 

Orang tua mereka tidak mengizinkan anak 8 tahun ke bawah sekolah, karena 

dianggap masih terlalu kecil. Sebagian mereka ikut tinggal di asrama.

 Banyak kejadian lucu juga menegangkan. Anak-anak sudah terbiasa 

hidup bebas, tidak teratur, tidak memiliki disiplin. Itu dialami sejak bangun pagi 

sampai tidur malam. Hanya Kasih Kristus yang membuat mereka dapat 

mengasihi. Lendy dan kawan-kawan memasak, mengajar, dan  mencari makan 

buat mereka.

 Suatu kali ada anak yang bertengkar dengan temannya sambil 

mengangkat parang. Ketika ditegur, melapor ke orang tuanya kemudian orang 

tuanya datang mengambil anak-anaknya di asrama. Sungguh dibutuhkan 

hikmat dan kasih Tuhan dalam mendidik mereka.

 Setiap malam mereka mengelilingi tempat itu bersama dengan anak-

anak berdoa memerangi kuasa kegelapan.

Kejadian-kejadian aneh sering terjadi, seperti penampakan roh jahat, mimpi 

buruk dan sebagainya. Suasana malam sangat mencekam, bunyi gong 

menambah keangkeran malam di Wana. 

 Suatu kali jam istirahat, sementara para guru bermain dengan anak-

anak, tiba-tiba didatangi seorang bapak dengan parang di tangan mengusir 

mereka.  Anak-anak ketakutan dan lari masuk hutan. Rupanya bapak itu 

terganggu suara anak-anak yang bermain karena menurutnya akan 

mengundang setan datang. Jika setan datang maka akan terjadi wabah sakit 

penyakit atau kematian.
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 Ada begitu banyak tantangan dihadapi dalam  perintisan. Doa dan 

Puasa menjadi kekuatan mereka. Seringkali niat baik mereka disalah artikan.  

Beberapa kali harus meneteskan air mata karena sangat sakit, tetapi mereka 

tetap bertahan! Mereka percaya berada di sana karena Tuhan yang mengutus. 

Yesus yang telah mati bagi mereka harus disampaikan kepada orang-orang 

Wana.  Itulah  yang memotivasi untuk tetap bertahan “all About Jesus” Wana 

for Christ!

 Mereka berusaha mengajarkan hidup sehat kepada masyarakat. 

mandi, keramas dan menyikat gigi dengan odol. Tidak sedikit odol habis 

mereka makan.

 Sekolah waktu awal dirintis sehari hanya dua setengah jam. Masuk 

jam 7.30 selesai 10 pagi karena anak-anak belum terbiasa mengikuti pelajaran-

pelajaran yang berat.  Hal terpenting mengajar bagaimana membaca, 

menghitung, dan menulis.   

 Pelayanan pertama mengajar, 50-60 orang datang dari balik gunung. 

Orang-orang itu dapat info ada guru buyak/putih. Mereka penasaran, mau 

melihat orang baru. Waktu dilihatnya mereka semua, inilah tempat yang 

dimimpikannya selama ini. Tempat yang memberikan banyak pengalaman dan 

tantangan menyabung nyawa.

 Juga kekagetan budaya. Suatu kali seorang anak binaannya meninggal 

karena sakit. Mereka menggali kubur memakai sege.Orang-orang memutari 

kubur selama tiga hari dan membuat pesta duka pada malam ketujuh. Mereka 

membuat bangsal dan membakar Lumpi.Bangsal itu untuk membuat acara 

Shin-shin, sebuah cincin yang dimasukkan dalam tali dari kulit kayu, kemudian 

mereka akan berpantun yang berisi nasehat dan pesan-pesan kearifan lokal. 

Orang-orang tua marah, dengan memotong-motong rumah melampiaskan 

duka. Mereka percaya rumah itu menjadi panas dan harus ditinggalkan karena 

ada setannya.

 

________

 

 Dihelanya nafas, deru motor yang mengiringinya dan suara-suara 

orang di sekelilingnya memberi kekuatan padanya. Tidak terdengar suara Ida 

istrinya dan Philip serta Yosia, kedua buah hatinya. Mereka bertiga hanya 

membisu di atas motor yang dikendarai Darma.

 Sebenarnya ini bukan kali pertama nyawanya terancam. 2007 setelah 

pertemuan di Uekayabi, dia terserang Malaria dan digotong penduduk ke 

Salubiro.  Tetapi hari ini, tangan-tangan maut itu kembali mau merenggutnya 

dari orang-orang yang dikasihinya.

 Kamis pagi itu..ia merasakan sakit di perutnya. Dia pikir maag. 

Diminumnya obat dan berkurang sakitnya. Bisa tidur dua jam. Tapi malam jam 

tujuh atau delapan sakit itu muncul lagi. Istrinya mengurutnya karena mengira 

usus turun dan mengoleskan minyak. Agak terasa enak dan bisa berjalan. Sudah 

tiga hari tiga malam Ida tidak tidur menjaga suaminya. Ada rasa senang 

bercampur sedih. Roy naik dari Wata ke Saliano.

 Jam 12 malam Lendy merasa ada sesuatu yang pecah di lambung 

sebelah kanan. Perasaannya mengatakan ini usus buntu! Jam 2 malam sakit 

yang dirasakannya makin hebat, dia berteriak-teriak. Selama lima tahun 

berumah tangga belum pernah dia berteriak-teriak seperti ini. 
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 Ida menangis ketakutan. Suaminya meminta supaya dipanggilkan 

orang. Tetapi malam itu tidak ada orang, sedang musim tanam. Semua abah-

abah pergi ke kebun. Dia hanya bengong, tidak tahu apa yang harus dikatakan 

dan dibuat. 

 Lendy memanggil Darma dan memintanya menghubungi Salubiro 

pakai HT (Handy Talky) untuk dicarikan orang yang bisa membawanya turun. 

Bayar berapapun mau!

 Darma mengumpulkan orang-orang yang tertinggal. Indok-indok 

banyak berkumpul dengan muka campur aduk. Sedih..takut..bingung. Ida 

hanya bisa melihat dari jendela, tidak tahu harus berbuat apa. 

 “Kau tidak tahu kalau hatiku hancur.” 

Rintihnya dalam hati. Dengan beberapa laki-laki yang tersisa Darma 

menyiapkan sebuah tandu. Indok-indok berusaha menghibur Ida, memberikan 

penguatan. 

 Tiba-tiba seorang bapak masuk ke dalam rumah. Dengan tatapan 

mata tajam memandang sekeliling. Sejurus kemudian..dia keluar sambil 

menggeleng-gelengkan kepala. Entah apa yang dilihat atau dirasakannya. 

Dukunkah? Yosia berdoa dan menggambar ambulance. Sepertinya anak itu 

merasakan apa yang terjadi dengan ayahnya.

 Tandu siap! Dengan hati-hati mereka mengangkat tubuh Lendy dan 

dibaringkan di atas tandu. Setengah mati rasa sakit di bawah perutnya. Satu hal 

yang dipikirkannya adalah harus tertolong!

 Tujuh orang bergantian menandunya ke Salubiro. Jam tiga sore 

berangkat. Jalanan menanjak terus. Tubuhnya terguncang-guncang dengan 

sakit tak tertahankan. Hatinya diliputi dengan keharuan yang sangat. Orang-

orang yang diberinya mimpi untuk kemajuan daerahnya, kini menandunya 

untuk menyelamatkannya. Mereka tidak mau orang baik ini mati. Setengah 

lima mereka tiba di Salubiro.

 Tiba di Salubiro, mantri segera memasang infus dan menyuntikkan 

anti nyeri. Namun kondisinya tidak membaik. Karena itu, setelah didoakan di 

TK mereka menandu Lendy turun menuju Baturube. Pukul tujuh malam start 

dari Salubiro. Ada 20-an orang menandunya bergantian. Teman di Salubiro 

sudah kontak Sekretaris Desa, ambulance akan menunggu di Lemo.

 Tiba di Puncak Uesompe sudah malam. Bintang berkelip menghias 

langit. Hanya saja ini bukan perjalanan tamasya! Tiap kali Lendy sadar selalu 

menanyakan anak istri, dan juga berdiskusi dengan Tuhan. Apakah hanya akan 

sampai di sini saja? Dalam perjalanan ini beberapa kali dia tidak sadarkan diri.

 Malam itu seperti pawai. Orang baangkat. Orang-orang itu menjadi 

penghiburan. Seperti tidak mengenal lelah, mereka baku ganti menandu. 

Setengah berlari, hanya satu yang ada di pikiran mereka, bapak harus selamat... 

bapak harus hidup!

 Ida tidak banyak bicara. Enam...tujuh motor mengiringi mereka 

supaya jalan bisa disinari. Orang-orang itu tidak minta ganti bensin. Tulus! 

Motor Jam delapan sampai di Uempanapa, sementara Lendy baru sampai jam 

11 malam. Hatinya bingung mau urus anak atau bapaknya? Beruntung si 

sulung Yosia terbiasa dengan orang yang dia kenal.

 Mereka terus membawa Lendy ke Lemo di Kampung Baru. Tubuhnya 

sudah sangat lemah. Orang-orang memindahkannya ke ambulance yang sudah 

menunggu menuju Baturube yang ada rumah sakitnya. Lemo-Baturube 

normalnya 1-2 jam.
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 Tiba di Baturube setengah dua malam. Tidak ada dokter karena sudah 

berangkat liburan haji. Wajah Lendy menghitam karena keracunan. Melihat 

kondisi Lendy yang kritis, bidan Jenny merujuk ke Kolonodale setelah 

konsultasi dengan dokter di sana. 

 Muncul dilema di hati Ida: operasi atau tidak di Kodal? Dia punya 

trauma, tetangganya meninggal waktu operasi melahirkan.  Segera ditepiskan 

perasaan itu dari pikirannya. “Tidak semua orang operasi meninggal.”

 Lendy dikenal baik di RS Baturube karena sering membawa naik-

turun orang-orang Wana yang sakit pakai DKSnya sendiri. Suster itu 

menangisi: “Kenapa harus bapak ini yang sakit... ne'e tumangi.. ibu guru ne'e 

tumangi (jangan menangis ibu guru..jangan menangis).” 

 Jam 12 siang ambulance melarikan Lendy ke pelabuhan. Baturube-

Kolonodale butuh lima jam menyeberang dengan ferry. Beruntung ada kapal 

waktu itu. Karena bertepatan dengan liburan haji biasanya kapal libur juga.

 Pukul lima sore sampai di RS Kodal dan langsung masuk UGD. 

Masalahnya tidak ada dokter! Kemungkinan Selasa baru bisa ditangani. Sabtu,  

melalui WA, PESAT seluruh Indonesia berdoa buat keselamatan Lendy. 

Kesakitan yang luar biasa  tidak membuat Lendy merasa takut karena sudah 

siap kapanpun Tuhan memanggil.

Mukjizat Ada dan Nyata...

 Tuhan Allah Bapa tidak berdiam diri melihat penderitaan anak-Nya. 

Minggu pagi seorang dokter bedah dengan pakaian rapi siap ke gereja datang 

memeriksa. Dipijitnya perut sebelah kanan, Lendy berteriak kesakitan. 

Diagnosa dokter suspect apendix. Harus operasi segera karena sudah pecah, 

lengket dan harus dicuci. 

 Ida memandangi surat persetujuan operasi yang digenggamnya.  

Seperti diserahi hidup dan mati suami yang dicintainya. Tidak berdaya dan 

bingung menyadari fakta di depan matanya. Suami yang berjuang melawan 

maut dan masyarakat banyak yang menyertainya. Mau diberi makan apa 

mereka?  Dia bingung dan menangis di kamar mandi. Tetapi firman Tuhan 

menguatkan: ujian tidak melebihi kekuatan kita. Akhirnya, dibukanya pena 

ditandatanganinya surat persetujuan operasi itu. Tuhan tidak berdiam diri!

 Minggu malam operasi dilakukan. Lendy demam dan diberi obat 

penurun panas. Operasi jam sembilan dengan bius lokal dan berlangsung 

selama dua jam. Ada mukjizat, usus buntu itu pecah di satu tempat, biasanya 

pecahan menyebar.  Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk 

menyelamatkan.

 Lendy ditempatkan di ICU dua hari  satu malam sebelum pindah ke 

bangsal kelas 3 selama seminggu dan menghabiskan 50 botol infus. Tuhan 

menambah mukjizat lagi dengan dapat KIS (Kartu Indonesia Sehat) sehingga 

biaya operasi 20 juta free! Praise the LORD! Hidup adalah satu kesempatan, dia 

tidak pernah menyalahkan Tuhan, yang terbaik dirancang Tuhan.

 Keluarga Lendy tinggal dua minggu di Kodal untuk kontrol. Tinggal 

di Uempanapa sebulan menunggu sampai kondisinya membaik. Bekas luka 

jahitannya harus kering dulu sebelum dipakai berjalan lagi naik ke Saliano.  Dia 

bertahan sekalipun sudah tidak  krasan. 

 Sementara itu di atas...di Saliano masyarakat berdoa dan  datang ke 

Darma, minta tolong sms. Indok-indok bertanya-tanya tapi tidak mendapat 

jawaban, karena Kris istrinya, orang baru, tidak tahu bahasa Wana. Mereka 

sedih tidak tahu kabar orang-orang yang mereka kasihi. 
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 Tuhan sedang mau menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang Wana 

melalui peristiwa ini. Masyarakat mendapat bukti pertolongan Tuhan. 

Menyaksikan orang yang mengasihi mereka lepas dari cengkeraman maut. 

Menyaksikan pengajaran orang-orang yang mengasihi mereka tentang doa 

dan kuasa doa menyatakan buktinya.

Wana Harta Berharga, Wana for Christ

 Bagi Lendy dan keluarga, ini adalah bukti penyertaan Tuhan yang luar 

biasa. Orang-orang membalas kasihnya dengan tulus. Abah..indok 

menangisinya..mendoakannya.

 Dalam perenungan dan doanya Tuhan berpesan: “Wana adalah harta 

berharga.” Kembali teringat jejak langkahnya ketika menembus Wana, dukun 

keras didoakan selama dua tahun bertobat dan ikut Yesus..ikut ibadah.

 Ia harus setia menjaga amanat ini. Sekalipun ada kekecewaan dalam 

hatinya. Banyak murid yang sudah sampai SMA atau kuliah, hamil di luar 

nikah. Belum ada yang jadi ”orang.” Dia harus selalu ingat bahwa ia dan tim 

hanyalah alat di tangan Tuhan. Setia dan percaya penuh pada daulat Tuhan 

yang empunya pelayanan ini.

 Secara fisik, Wana khususnya dusun Saliano sudah mengalami banyak 

kemajuan. Sudah menjadi desa percontohan. Sekolah sudah semakin maju dan 

berkembang. PLTA dipermanenkan. Ya..di dalam Tuhan jerih payahmu tidak 

sia-sia. 

 2011, ada banyak orang Wana memberi diri dibaptis dan diteguhkan 

pernikahannya dalam Tuhan. Seiring berjalannya waktu anak-anak yang 

dididik mencetak prestasi luar biasa. Bukan hanya di sekolah tetapi kecamatan, 

kabupaten bahkan propinsi lain di mana anak-anak melanjutkan sekolah. 

 Lebih dari semua itu, mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan 

Juru selamat. Lendy dan teman-teman optimis ada generasi baru yang akan 

mengubahkan suku Wana.  Sesuai  dengan firman Tuhan dalam Filipi 1:6 yang 

berkata: “Aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan baik di 

antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus 

Yesus.”

 Ini yang mereka imani bahwa Tuhan akan meneruskan pekerjaan yang 

baik bagi suku Wana. Suku Wana akan diubahkan menjadi suku yang takut akan 

Tuhan. 
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Yesus.”

 Ini yang mereka imani bahwa Tuhan akan meneruskan pekerjaan yang 

baik bagi suku Wana. Suku Wana akan diubahkan menjadi suku yang takut akan 
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Darma Makahube

 Rumah papan Pondok Bina Siswa itu menjadi saksi ketegaran dan 

belas kasih dari seorang Darma Makahube. Laki-laki muda yang merelakan 

masa mudanya di perut rimba raya Wana. Berbagi dengan tunas-tunas muda 

yang sedang berjuang untuk bertumbuh.

  Kembar dari tujuh bersaudara itu dengan bersemangat menuturkan  

mimpi yang sudah terwujud dan yang masih hendak diwujudkannya bersama 

saudara-saudara seperjuangan di tanah ini. 

 Tuhan sendiri yang mengarahkan hidupnya untuk menjadi alat-Nya. 

Konflik Poso menjadi sebuah titik di mana hidupnya dihancurkan untuk 

dibangun kembali. Bapaknya  diculik sampai hari ini tidak ditemukan. Apakah 

masih hidup atau sudah meninggal. Tidak ada kabarnya!

 Masa kanak-kanaknya bukan masa yang manis untuk dikenang. 

Malah seperti tidak punya harapan. Orang tuanya suka melakukan KDRT 

(kekerasan dalam rumah tangga). Bila mereka bertengkar, ayahnya seringkali 

menghancurkan rumah.

 Umur 10 tahun Darma dibawa orang yang bukan keluarga untuk 

dirawat. Di sinilah Darma mengalami disiplin rohani.  Bangun pagi, doa pagi, 

kalau tidak disiram air. Baca Alkitab satu tahun diulang-ulang. Namun dia 

mendapatkan dasar yang teguh untuk langkah yang dia sendiri belum tahu. 

Pada usia 18 tahun pulang ke kampung halamannya waktu konflik Poso. 

Rupanya ini cara Tuhan mendidik dan menguatkan Darma menghadapi situasi 

berat dalam hidupnya.

Menerima visi...

 Mata Tuhan menjelajah mencari alat-Nya untuk membangun umat-

Nya di Wana. Satu suku yang tidak dikenal Darma bahkan mimpi pun tidak. 

 Pada acara tutup tahun di gereja yang diikutinya ada pembagian ayat-

ayat Alkitab. Darma dapat ayat Firman dari Yeremia 1:4-5. “Firman TUHAN 

datang kepadaku, bunyinya: Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim 

ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari 

kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau 

menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.”Visi diterima! 

 Datanglah ujian untuk menguji visi yang diterimanya. Waktu itu 

Darma mendapat dua tawaran: bekerja atau masuk PESAT ? Berta Kampanye 

mentor TK PESAT di daerahnya mendorongnya untuk sekolah di PESAT. 

 Visi yang diterimanya bergemuruh dalam hati. Memang semua belum 

jelas! Darma juga tidak tahu bagaimana mewujudkan visi itu. Namun pilihan 

telah ditetapkan, belas kasih yang besar dari Tuhan menuntunnya menapaki 

jalan sunyi. 

 Akhirnya dia pergi ke Tomohon untuk mengikuti pendidikan di 

PESAT. Belajar mengosongkan diri. Mencari Tuhan dengan sungguh untuk 

mengerti jalan-jalan-Nya. 2006 Darma diutus ke Wana.

Karang Terjal itu Sungai-Sungai Wana

 Seperti namanya...Wana...hanya hutan yang  ditempuhnya. Benarkah 

ini tempatnya? Benarkah aku akan tinggal di belantara seperti ini? Siapa yang 

akan ditemui? Apa yang harus dikerjakan?
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 Faktanya..untuk bertemu orang pun sulit! “Bagaimana aku mau 

menjadi nabi bagi bangsa-bangsa?” Tempat sunyi, jauh dari akses dunia luar. 

Tidak ada kesenangan masa muda.

 Darma segera bergabung dengan teman-teman yang sudah dahulu 

berada di Wana. Tuhan segera mengajarinya sebagai seorang pejuang dan 

belajar apa artinya berserah.

 Tuhan mengizinkan Wana dilanda paceklik. Selama empat bulan 

mereka kekurangan pangan. Padi yang ditanam di ladang gagal panen. Rumah 

yang mereka tempati kecil saja. Berdinding bambu beratap rumbia dan ada 

banyak anak.  20an orang tinggal bersempit-sempit bersama guru mereka. 

Anak-anak muda itu tidak sampai hati mengusir anak-anak yang kelaparan. 

Wajah-wajah polos yang sedang bertumbuh.

 Apa yang harus dibuat untuk bertahan hidup? Jika mereka hanya 

bertiga: Lendy, Nekson, Habel dan dirinya, tidak sulit untuk menahan lapar. 

Lha ini...ada bocah-bocah kecil yang harus menahan perihnya kelaparan! 

 Bersama dengan Lendy mencari  singkong, tetapi tidak menemui 

sebatangpun. Rupanya masyarakat menebangi pohonnya sehingga tidak 

nampak supaya tidak dicuri. Mereka terus mencari makanan, berat tetapi tidak 

ada pikiran untuk pulang. 

 Kampung Salubiro waktu itu belum ada, hanya hutan semata. Hanya 

ada kampung tua di lembah. Mereka terus berjalan malam-malam untuk 

mendapat sesuatu yang dapat menenangkan perut anak-anak itu.

 Pada waktu anak-anak kelaparan imannya ditantang. Darma masuk 

kamar dan menangis sejadi-jadinya. Waktu bapaknya diculik, dia tidak 

menangis seperti ini. Tanggung jawabnya kepada anak-anak polos yang sedang 

tumbuh harapannya membuatnya tidak tahan. Padahal mereka siapa? Anak 

bukan, saudara pun bukan!

 Di titik krisis itu dia merasakan Tuhan datang memeluk. Ada suka cita 

luar biasa. Muncul pengharapan dan kuat lagi imannya. Darma percaya 

pertolongan dekat dengan mereka.  

 Benar saja...di saat hujan angin, seorang bapak datang memikul 

singkong ke pondok mereka. Malam itu...anak-anak melihat dengan mata 

kepala sendiri pertolongan Tuhan.

 Apakah sudah selesai pembentukan imannya? Itu baru awal! Karang 

berikutnya menghadang imannya. Dita, bayi berumur enam bulan yang busung 

lapar dan tinggal bersama mereka, rewel karena kehabisan susu formula. 

  Tangisan pilu bayi itu mempercepat langkah Darma untuk turun ke 

SPC membeli susu formula. Jika bukan karena belas kasih yang ditaruh dari 

Tuhan di hatinya, untuk apa semua ini? Toh Dita bukan bayinya! Visi yang 

diterimanya..bergema di pikirannya.  

 Pagi-pagi jam enam dia turun berjalan kaki ke SPC. Pagi berkabut dan 

dingin tidak menyurutkan langkahnya. Sorot mata bayi lemah yang busung 

lapar dan rengekan memelas karena kelaparan, melecutnya. 

 Setengah berlari...kemudian berlari...naik turun lembah dan 

pendakian. Lelah dan deras peluh tidak dapat menghentikan langkahnya. 

Pokoknya harus dapat susu itu dan segera balik kembali.  Jam tiga sore Darma 

kembali ke atas. Tidak ada kesempatan beristirahat. Tangis Dita membawanya 

kembali berlari. Tapi masalahnya hujan deras, dan harus lima kali melewati 

aliran sungai yang berkelak-kelok. Di penyeberangan keempat, dia 

terperangkap banjir sungai. 
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 Air bergolak-golak mengerikan. Sekuat tenaga bertahan untuk terus 

tercacak kuat di bebatuan supaya tidak hanyut. Darma harus berjuang 

menyelamatkan beberapa barang bawaannya selain susu yang dibelinya. Gelap 

gulita di tengah sungai yang bergolak. Ini pertaruhan dua nyawa. Nyawanya 

dan bayi mungil itu. “Tuhan tolooong!” jeritnya dalam hati! 

 Benar firman Tuhan, “Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang 

panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran-Nya tidak kurang tajam 

untuk mendengar.” Di tengah kengerian itu, tiba-tiba meluncur potongan kayu 

ke arahnya. Entah ditebang orang atau hanyut? Sigap Darma melompat ke atas 

kayu, menitinya ke pinggiran dan  di langkah terakhir, kayu hanyut! Jika tidak 

segera melompat, entahlah nasibnya! 

 Tercenung dia di tepian sungai. Tuhan baru saja melepaskannya dari 

maut! Apakah sudah benar-benar lolos? Belum! Penguasa gelap ingin 

menghabisinya malam itu!

 Darma bergegas mempercepat langkah. Dia harus segera sampai di 

Saliano. Wajah Dita yang kelaparan terus menari di pelupuk mata. Lolos dari 

sungai, Darma harus menghadapi bahaya berikutnya. Ranjau babi! 

 Masyarakat Wana biasa memasang ranjau babi yang terbuat dari 

bambu yang diruncingkan untuk melindungi ladangnya atau untuk mencari 

daging. Biasanya dipasang di sepanjang jalan yang kira-kira dilalui babi. 

Masalahnya jalan itu juga jadi jalan manusia. Kalau ranjau itu menusuk kaki, 

biasanya tidak terasa, tahu-tahu sudah kehabisan darah saking tajamnya.

 Malam itu Darma harus ekstra hati-hati karena jalan gelap dan 

jebakan ranjau bisa saja tiap saat menembus kakinya. Barang-barang yang 

dipikulnya banyak tercecer di jalan dan hilang. Sungguh hanya karena 

pertolongan Tuhan saja susu untuk Dita selamat sampai di atas. 

 Sepertinya Darma harus mengalami berkali-kali diselamatkan Tuhan 

dari bahaya banjir, supaya dia mengalami sendiri penyertaan Tuhan. Visi yang 

diterimanya untuk melayani anak-anak Wana bukan fatamorgana yang 

diciptakannya sendiri.

 Banjir kedua yang hampir merenggut nyawanya dialami setelah 

meyelesaikan kuliah PGSD di UKSW Salatiga. Ya..Tuhan memperlengkapi 

Darma dengan menyelesaikan S1nya untuk sebuah tanggung jawab yang lebih 

besar.  

 Waktu itu dia berjalan pulang ke Saliano dari belanja di bawah. Darma 

memikul barang-barang di tas, laptop, dan 10 liter bensin. Sungai sedang banjir. 

Dia menyeberangkan barang-barangnya dan kembali untuk mengambil 

anjingnya yang sudah dua hari ditinggal di Salubiro. Anjing itu pintar, dia 

menunggu Darma selama belanja di bawah dan tidak ke mana-mana.

 Kembali diseberanginya sungai yang sedang bergolak itu untuk 

mengambil anjingnya. Ada rotan yang dipasang diujung-ujung. Darma meniti 

bebatuan sambil berpegang pada rotan. Anjing pintar itu berpegangan dengan 

membenamkan kuku-kukunya di pundak Darma sehingga tidak jatuh. Tidak 

diperhitungkan rasa sakit di pundak karena kuku anjing itu. Yang penting 

selamat sampai di seberang. Hanya saja dia harus kehilangan HPnya masuk 

sungai. 

 Dalam sekali peristiwa banjir lagi yang dialaminya Darma belajar 

tentang kearifan lokal. Wana memang dibelah sungai yang berkelak-kelok yang 

sewaktu-waktu bisa tiba-tiba banjir, jika di puncak hujan lebat. Waktu itu dia 

mau pergi ke pondok masyarakat. Sebenarnya masyarakat sudah melarangnya.
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  Masyarakat memberitahunya jika hujan lebat dan terpaksa harus 

menyeberangi sungai. Kalau masih ada bunyi air yang bergemuruh itu masih 

bisa menyeberang.  Jika sudah tidak ada bunyi air, berarti sudah banjir besar, 

arus di bawah deras. Jangan sekali-kali melewatinya. Memang jika belum 

waktunya kembali dan tugas yang harus diembannya belum selesai dengan 

tangan-Nya sendiri Tuhan akan menyelamatkan kita. Dalam hal ini sekali lagi 

Tuhan meloloskan Darma dari maut.

Kisah 3 dukun

 Dari lahir hingga mati masyarakat Wana tidak dapat lepas dari 

perdukunan. Sehingga dukun menjadi posisi prestise. Akibatnya secara roh, 

okultisme mengikat kuat dan manifestasinya dalam berbagai bentuk. Sakit 

penyakit, kemiskinan, kebodohan.

 Darma mengalami peristiwa-peristiwa menegangkan berkaitan 

dengan keberadaan dukun ini. Kondisi Wana yang jauh dari akses pengobatan 

membuat dukun eksis di masyarakat. Mengubah pandangan masyarakat 

terhadap ketergantungan mereka kepada dukun bukan hal mudah.

 “Kenapa ke dukun?”

 “Bagaimana pak guru? Rumah sakit jauh, tidak ada obat.”

 Darma dan teman-teman di Saliano menyediakan fasilitas obat sehari-

hari untuk menolong mereka dan tentu saja sambil mengajar tentang menjaga 

kesehatan dan menjelaskan tentang kuasa gelap. 

 Anak-anak yang tinggal bersama mereka dan juga orang tuanya 

diajari berdoa dan mengalami kuasa doa. Agar ketergantungan dengan dukun 

berhenti, setidaknya berangsur-angsur hilang.

 Suatu hari Tuhan menunjukkan kuasanya melalui sebuah peristiwa. 

Ada seorang indok yang akan melahirkan. Bayi sudah lahir sebagian, tetapi 

tidak ada kemajuan. Karena di atas tidak ada bidan, masyarakat pikul indok itu 

turun ke Uempanapa. 

 Sesampainya di rumah Barlin, indok ditolong bidan. Namun bayi lahir 

mati. Herlina berdoa untuk keselamatan ibu dan bayi. Ajaib....bayi mulai 

bernafas! Bidan menepuk bayi itu supaya nangis. Lengkingan nyaring memecah 

Uempanapa. Grace demikian bayi itu diberi nama, menjadi bukti kuasa doa.

Tuhan hebat! Masyarakat mulai melihat bukti kekuasaan Tuhan Yesus. 

Sekarang Grace sudah kelas 1 Sekolah Dasar.

 Tuhan membuka selubung-selubung intimidasi kuasa gelap yang 

menyelimuti pikiran orang Wana. Melalui peristiwa kematian. Suatu kali 

Darma memimpin ibadah pemakaman. Dia sampaikan bahwa hidup manusia itu 

seperti uap....sekejap saja! Semua manusia pasti mati. Akan kembali kepada Sang 

Pencipta.

 Orang Wana takut kepada roh orang mati. Mereka punya adat potong 

rumah. Jika ada anggota keluarga yang meninggal mereka akan merusak rumah 

itu supaya setannya pergi. Mereka juga akan meninggalkan rumah itu, pindah 

ke tempat lain.

  Orang Wana percaya Koronono.  Jika seseorang mati maka rohnya 

akan kembali ke penciptanya. Masalahnya pencipta yang mana? Darma 

mengajar mereka tentang kebenaran ini. Manusia harus mengenal Tuhan Yang 
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Benar! Darma memperkenalkan Yesus Kristus kepada mereka.

 Suatu hari Darma dengan beberapa anak bertemu dengan seorang 

dukun. Miro namanya, tatapan matanya tajam! Dukun itu sekarat dan hanya 

bisa minum setetes air. Darma mendoakannya sambil menyampaikan kabar 

keselamatan. Tiba-tiba Miro bangun dan menggoyang tiang rumah. Anak-

anak ketakutan sekali menyaksikan peristiwa itu.

“Pak guru berhenti doa, sepertinya yang hidup bukan dia, tetapi setannya.”

Keluarganya  berusaha memanggil dukun yang lebih hebat. Darma dengan 

anak-anak berdoa supaya Tuhan mencabut nyawa dukun itu karena sudah 

sekarat. Ada suara burung yang dipercaya masyarakat sebagai pertanda. Sejak 

itu tiap kali habis kunjungan jam 12 malam dibangunkan untuk berdoa. 

 Akhirnya Miro mati. Darma bersama tim berdoa keliling Saliano. 

Mengajar anak-anak untuk berani dan bertanggung jawab atas kesejahteraan 

desanya. Ada kuburan di ujung kampung, di mana tiga dukun terkenal dikubur. 

Orang tidak berani melewati. Orang tidak berani mengolah tanah tersebut. 

Darma mengolah tanah itu dijadikan kebun, untuk membuktikan apa yang 

ditakutkan penduduk tidak terbukti.  Benar saja, tidak ada hal-hal buruk yang 

terjadi. Malahan kebun di mana tiga dukun itu dikubur menghasilkan pisang 

dan singkong serta sayur mayur.

 Kuasa gelap memang berusaha mengintimidasi Darma. Satu kali 

setelah memimpin pemakaman, ada suara orang mengerang. Darma merasa 

takut. Diambilnya gitar bernyanyi dan berdoa sampai hatinya tenang.  

Berikutnya, ada ketukan di pintu. Ketika ditengok tidak ada orang. Itu 

berlangsung sampai tiga kali. Dengan Nekson, berdua saling menguatkan dan 

tidak mundur dari pelayanan ini.

 Pengalaman indah bersama dengan anak-anak Wana juga dialaminya. 

Tuhan memberinya hikmat bagaimana mendekati anak-anak itu. Balobe....ya 

melalui mencari ikan di sungai Bongka Darma mengadakan pendekatan dengan 

masyarakat juga anak-anak.

 Sungai Bongka jauhnya dua jam perjalanan dari padang. Biasanya 

mereka mencari ikan jam sebelas malam. Sungai Bongka banyak ikannya juga 

banyak ular airnya. Kanan-kirinya hutan lebat.

 Darma sengaja mengajak anak-anak untuk pergi tengah malam. 

Mengajar anak-anak berani, tidak takut setan dan gelap.

 Suatu hari mereka balobe lagi. Menginap di hutan karena tidak 

mungkin balik. Waktu mereka melintasi padang, ada gubuk kecil di situ. 

Terdengar suara orang memanggil-manggil. Rupanya di gubuk itu ada seorang 

dukun yang sedang sekarat. Kakinya tertembus bambu. Darah menyembur. 

Sudah dibebat kaos tiga lapis namun darah masih menetes.

 Dukun itu minta didoakan. Bersama dengan anak-anak, Darma berdoa 

untuk dukun itu. Selesai berdoa, dia berlari pulang mengambil obat untuk 

dukun itu. Tuhan menunjukkan kemurahan hati-Nya! Dukun itu sembuh 

setelah minum obat yang diberikan Darma. Seminggu kemudian sudah mencari 

ikan lagi. Puji Tuhan!  

Hatinya untuk Anak-Anak Wana

 Beberapa tahun berinteraksi dengan anak-anak Wana membuatnya 

jatuh cinta. Hatinya penuh kasih dan memikirkan bagaimana anak-anak ini 
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makin maju. Bukannya tidak pernah tergoda dengan pilihan-pilihan hidup yang 

lain. Namun tetap berpikir tentang Wana.

  Waktu kuliah di UKSW untuk mendapatkan gelar S.Pd.nya, dia dapat 

kiriman 15 surat dari anak-anak TK dan SD yang merindukannya kembali. 

Ketika visi hampir hilang, surat itu mengingatkan kembali pada panggilannya.  

Darma akan membaca ulang-ulang sampai visi itu jelas kembali.

 Saat mau menyerah, tugas banyak di asrama, anak-anak kurang 

makan.  Darma nangis satu jam di doa puasa. Rasanya sudah tidak berdaya lagi. 

Namun di titik kritisnya, merasakan Tuhan datang memeluk. Beban diangkat, 

ada jamahan Tuhan yang membebaskan dan menguatkannya kembali.

 Ya...kasihnya yang besar untuk anak-anak Wana itulah yang 

membuatnya teguh menapaki jalan sunyi. Tanpa publikasi.

Kualitas Tantangan Meningkat

 J ika  dahulu hutan dan tantangan sakit-penyakit  ser ta 

keterbelakangan menjadi monster yang harus dihadapi. Kini tantangan makin 

meningkat kualitasnya. Sekolah yang dirintis dan diperjuangkan sudah diakui 

pemerintah. Bahkan sudah bisa menyelenggarakan ujian sendiri. 

 Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan ditaati. Secara 

administrasi Kepala Sekolah hanya boleh mengajar enam jam. Tapi karena 

kurangnya SDM harus pegang dua kelas. Sehingga pengajaran tidak maksimal. 

 Belum lagi rapat dinas di Kolonodale yang kadang mendadak, tidak 

bisa pulang-pergi.  Sementara anak-anak sangat haus belajar. Selalu harus up 

date Dapodik. Sinyal tidak ada di Saliano.

 Pernah satu hari Darma harus nyebrang dengan kapal kayu di 

Baturube untuk rapat dinas ke Kodal.  Jam dua malam kapal rusak, dia tidak 

dapat tidur karena suara mesin yang gemuruh. Begitu tiba harus rapat dengan 

guru-guru yang lain. Kantuk...lelah....pulangnya bawa dua karung baju bekas ke 

kapal fery yang harus dibawa ke Saliano. Sungguh hanya kemurahan dan belas 

kasih Tuhan saja yang memampukannya sejauh ini

Mimpi Darma 

 Impian Darma dan juga teman-teman yang lain adalah punya gedung 

sekolah bagus. Lengkap dengan sarana dan prasarana dan  SDM yang 

kompeten. 

 Sekarang ini sekolah berupa gedung kecil setengah permanen. Disekat  

papan saja. Suara guru sebelah akan mengganggu kelas sebelahnya. Suara 

ketukan di papan saja sudah keras. Ya...mereka butuh guru banyak bukan hanya 

mengajar tetapi mengasihi anak-anak Wana dan mau memberikan hidupnya. 

 Darma sadar bahwa tidak selamanya akan terus bersama mereka. 

Mimpinya yang lain adalah ada yang menggantikan mereka dari putra daerah. 

Orang yang paham budaya dan kondisi daerahnya sendiri. Kebutuhannya 

sendiri. Pendidikanlah yang mengubah. Teori tidak akan bekerja banyak. 

Karena itu, sekolah adalah kebutuhan yang urgent.

 Darma juga mimpi punya rumah dan kebun. Tempat untuk keluarga 

barunya dan membesarkan anak-anaknya kelak. Rumah yang juga menampung 

anak-anak Wana yang bertumbuh bersama mereka. Rumah yang dapat 

memberikan kasih dan kehangatan. 
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Lahirnya sang Penerus...

 Rabu 1 Pebruari 2017, Darma dan istri mengantar anak-anak porseni 

di Baturube. Usia kandungan Kris sudah delapan bulan. Menurut perkiraan, 

bayinya akan lahir 23 Maret nanti. Jadi ini adalah perjalanan turun ke tempat  

yang ada bidan supaya kelahiran bayinya lancar.

  Kris harus bersiap lahir batin. Saliano-Baturube tidak mungkin 

ditempuh dengan berkendara motor. Kondisi kehamilan dan juga medan yang 

berat dapat membahayakan ibu dan bayi. So...mau tidak mau harus jalan kaki. 

Apalagi hari-hari belakangan sering turun hujan. Licin! dan banyak gunung 

serta sungai yang harus dilewati dan kebanyakan tidak ada jembatannya. 

 Pagi itu cuaca cerah. Setelah kemarin hujan deras. Kris sempat ragu. 

Hatinya mengatakan: “ apa bisa?” Setelah sekian lama tidak pernah jalan kaki. 

Dengan ditemani seorang siswa karena suaminya harus mengangkut barang di 

atas motor. Mereka  jalan duluan. 

 Kris berusaha membuat dirinya nyaman. Diikatnya perutnya yang 

lumayan besar dengan kain seadanya dan diikat lagi dengan ikat pinggang yang 

sudah hampir tidak muat. Dikenakannya baju yang nyaman. 

 Perjalanan menembus hutan dan sungai ini bukan perjalanan tamasya. 

Akan ada muara perjuangan hidup dan mati untuk menghadirkan penerus 

mereka di muka bumi!  “Tuhan aku berserah!” bisik hatinya.

  Pukul 11 siang berangkat dari Saliano menuju Salubiro. Dia 

merasakan tiang awan melingkupinya sehingga tidak terasa panas walau 

hampir jam dua tengah hari, berjalan di hamparan padang ilalang.  12 orang 

berjalan tidak kepanasan dan tidak turun hujan. 

 Banyak pendakian yang harus dilewatinya. Melewati sungai pertama, 

Kris terjatuh. Sungai dalam, licin dan banyak batunya. Anak yang bersamanya 

tidak mampu menahan berat tubuhnya. Tubuhnya sudah basah kuyup. Tetapi 

dia tetap memuji Tuhan dan hanya memikirkan kebaikan Tuhan dan 

penyertaan-Nya yang luar biasa!

 Dia tertawa meski menahan sakit. Semua ada baiknya. Ternyata tidak 

salah kecebur di sungai, biar badan tetap sejuk dan yang penting tidak hanyut. 

Bagaimana tidak jatuh? Anak yang menolong lebih kecil baru kelas 5 SD. Jelas 

tidak kuat untuk menarik atau menahannya.

 Belum lama melanjutkan perjalanan. Belum ada separuh perjalanan. 

Karena dingin dan cape bayinya mulai nendang-ne

ndang perut ibunya. Akibatnya Kris kebelet buang air kecil. Masalahnya mau 

pipis di mana? Malu kalau sembarangan. Dia putuskan untuk pipis di sungai 

berikutnya..jauh juga ternyata! ditahannya terus sambil mendengarkan celoteh 

Boli yang tidak habis-habis. Anggrek yang bermekaran di hutan menjadi 

penawar lelah dan mengalihkan perhatiannya.

 Akhirnya sampai di sungai berikutnya. Kris meminta Boli berjalan 

lebih dulu dan menunggunya. Dia berjalan menuju bebatuan besar, supaya tidak 

dilihat orang. Dan...Blung!! Kris kecemplung karena tidak bisa jongkok. 

Untung tidak  hanyut..sungainya dangkal. Tapi harus kembali basah..tambah 

kedinginan. 

 Dia bangun sendiri dan akhirnya menemukan Boli sudah jauuhhh 

sekali.  “Ayo Boli lanjutkan jalan lagi.” 

Karena jalan masih jauh berharap ini jatuh yang terakhir kali. Tuhan 

menjawab.. ah..Yesus memang hebat! Setiap pendakian yang dipikirkan adalah 
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semua pasti berlalu..and this to shall pass.. amin!

  Sudah dekat desa Salubiro. Kris hampir menyerah karena setiap 

ditanya Boli bilang:  

 “Dekat ibu guru, setelah gunung itu.”

Telunjuknya mengarah ke barisan gunung di depan. Setelah dilewati ternyata 

ada gunung lagi. Saking lelahnya Kris memutuskan untuk tidur di rumput-

rumput. 

 Ketika didengar suara motor suaminya yang membawa banyak 

barang, semangatnya bangkit. “Aku pasti bisa!” 

Darma  mengantar barang ke asrama Salubiro. Malam itu mereka menginap di 

Salubiro. Keesokan harinya melanjutkan perjalanan. 

 Dalam perjalanan mereka mampir ke bidan untuk cek tensi dan cek 

bayi. Puji Tuhan masih baik! Hanya tekanan darah Kris sedikit turun. Karena 

malam tidak bisa tidur, kaki kram, hampir satu jam dipijit kakinya. Pertanyaan 

melintas di kepalanya. “Apakah aku masih bisa berjalan lagi?” 

 Pagi sekali setelah sarapan, pukul tujuh dimulai perjalanan turun ke 

Uempanapa. Kali ini suaminya tidak membiarkannya berjalan sendiri. Barang-

barang dinaikkan ojek, supaya dapat menemani istrinya. 

 Mereka berjalan bertiga. Darma tak pernah melepaskan 

gandengannya. Tak pernah diizinkannya Kris jatuh. Tiap kali jalanan jelek 

Darma memegang erat-erat. Jam tiga sore mereka sampai Uempanapa. Kaki 

Kris sudah tidak dapat  berjalan lagi.  Sudah bengkak! 

 Perjuangan mereka belum selesai. Masih harus mengurus anak-anak 

yang mengikuti Porseni di Baturube. Bangun pagi memasak untuk mereka. 

Pokoknya tidak ada istirahat. 

Ditatapnya Tuhan yang baik. Hatinya mengatakan: 

“Thanks God this will pass! yang ini pun pasti berlalu..harapanku semoga bayiku 

tetap sehat dan lancar nanti persalinannya.”

Porseni berakhir. Awal Pebruari, Darma memutuskan untuk membawa istri ke 

Kolonodale (ibukota kabupaten Morowali Utara) untuk USG ke dokter 

kandungan. 

Bermotor mereka berdua dari Uempanapa ke pelabuhan Baturube. Dari 

Baturube melanjutkan dengan menumpang perahu kayu ke Kolonodale selama 

4-5 jam. Berangkat jam 12 siang tiba jam 5.30 sore. Tanpa istirahat Darma 

langsung membawa istri ke dokter ahli. Hasilnya: janin tumbuh sehat 

sempurna, hanya saja leher terlilit oleh tali pusat. Dokter mengatakan 

perkiraan lahir 17 Maret 2017. Ada rasa senang bercampur kuatir. 

Biaya USG di sini cukup mahal ditambah ongkos transportasi. Namun, mau 

tidak mau harus  ke Kodal karena alat kesehatan lebih lengkap dan dokter siap. 

Mereka menginap di pastori salah satu denominasi gereja setempat. Suhu Kodal 

cukup panas.  Setelah dua hari di Kodal, mereka kembali ke Uempanapa. 

Kris memilih melahirkan normal di Uempanapa, mengingat biaya besar yang 

harus dikeluarkan kalau melahirkan di Kodal. Tapi Darma mengharuskannya 

melahirkan di RS. Tidak ada bidan yang bisa bertanggung jawab untuk 

menangani persalinan nanti. Hal kedua, kalau terjadi sesuatu mendekati waktu 

persalinan mereka akan kesulitan ke RS yang sangat jauh.

Memasuki Maret ada kekuatiran dalam penantian mereka. Kata dokter 

Puskesmas ada lilitan di leher bayi ditambah tidak ada bidan yang membantu 

persalinan di Uempanapa. Dokter  merekomendasikan ke RSUD Kodal. 

Peralatan di Puskesmas sangat terbatas dan tidak ada dokter kandungan. 
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Mereka berunding dan sepakat melahirkan di Kodal. Darma dan Kris 

berangkat lagi ke Kodal. Waktu begitu lamaa.

 ”Istri terkadang merasa kesakitan dan tengah malam kakinya kaku. 

Saya harus pijit kakinya agar normal kembali. Lewat peristiwa ini saya 

memahami penderitaan seorang ibu yang harus menjaga bayi tetap sehat, ibu 

harus disiplin tidur, makan, menahan sakit. Teringat ibu melahirkan saya 

kembar.” 

 17 Maret, hari kelahiran yang diperkirakan tiba. Tidak ada tanda-

tanda apapun! Tidak ada kontraksi! Kontraksi muncul 18-19 Maret. 20 Maret 

2017,  Kris memeriksakan kandungannya ke bidan praktek, belum ada 

pembukaan dan disarankan USG.

 Esok harinya Darma  membawa istrinya USG. Hasilnya sangat 

mengejutkan: bayi terlilit tali pusat dua lilitan, tali placenta mengalami 

perkapuran dan air ketuban mulai keruh. Ini sangat membahayakan ibu dan 

bayi. Dokter tidak memberi pilihan lain selain operasi!

 Mendengar kata operasi Kris syok! Keluarganya memunyai 

pengalaman buruk operasi perut. Kakak kandungnya meninggal setelah 

operasi. Bersyukur bapaknya selamat dalam peristiwa yang sama. Waktu 

dokter mengatakan harus segera operasi, Kris menawar untuk diinduksi saja, 

namun dokter tidak setuju, karena membahayakan ibu dan bayi. Darma 

berusaha  membujuk istri untuk bersedia dioperasi. 

 Sore hari mereka mendaftar, membawa rujukan dokter untuk operasi. 

Bangsal bersalin penuh! Hampir tidak dapat tempat. Beberapa pasien ditolak 

karena tidak ada tempat lagi. 

 Kris  mendapat tempat di balik pintu bangsal. Sangat tidak nyaman 

dan terganggu lalu-lalang petugas ronda pasien. Tengah malam mulai puasa 

untuk persiapan operasi besok. Kris mencoba menenangkan diri. Trauma masih 

membayang!

 Sebelumnya, keluarga tempat mereka menginap, bercerita kamar yang 

ditempati Kris adalah tempat di mana istri Marten Katelu, hamba Tuhan yang 

melayani juga di suku Wana, meninggal sehari setelah operasi sesar karena 

pendarahan hebat. Darma hanya berdoa Tuhan menolong istrinya. 

 Sehari sebelum operasi dokter langsung menyarankan agar cek darah 

untuk mengantisipasi hal-hal  yang tidak diinginkan. Dari pemeriksaan darah, 

tekanan darah normal dan tidak ada Malaria. Dokter bilang daerah pelayanan 

mereka adalah endemi Malaria. Karena itu dokter sangat hati-hati menangani 

ibu hamil dari pedalaman. 

  15.30 WITAA, operasi dimulai dengan bius lokal. Dokter mengajak 

Kris berkomunikasi untuk menenangkannya. Sementara operasi berjalan, bayi 

bergerak, sehingga memicu kontraksi dan Kris muntah-muntah. 16.30 

WITAA..... lengkingan tangis bayi laki-laki memecah senja. 

 Nikolas Kristo Makahube, demikian bayi laki-laki itu diberi nama, 

menjerit nyaring. Darma senang bercampur gelisah karena menunggu kabar 

istri yang masih di ruang operasi. Tak lama kemudian dokter keluar 

menyalaminya. Haru dan bahagia tak terkira. Terbayang kembali perjalanan 

panjang menuruni gunung dan bukit, mengarungi lautan, untuk menghadirkan 

pahlawan mungil ke dunia ini. Hari ini terbayar sudah penantian dan 

perjuangan panjang itu!

 Sebulan tinggal di Kodal. Kelahiran bayinya menghapus semua 

kesulitan yang dialaminya selama ini. Darma membawa Kris dan bayinya 
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kembali ke Uempanapa. Menunggu pemulihan istri dan bayi untuk persiapan 

kembali ke Saliano, 25 km mendaki gunung-gunung. Babak baru keluarga kecil 

dimulai.

 Betapa bersyukurnya Darma  kepada keluarga Ibu Yuli penanggung 

jawab Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, walau tidak ada ikatan darah tetapi 

menganggap sebagai saudara. Menyediakan tempat bagi mereka selama di 

Kodal. Juga ibu Sumiati dan suaminya pak Vikson, yang banyak membantu, 

menguatkan dan memberi pelajaran tentang kehidupan berkeluarga. Pendeta 

Yosep dan ibu Maria gembala pembina yang memberkati Niko sesaat setelah 

lahir. 

 Darma dan keluarganya menempati  pos pertama PESAT yang masih 

setengah jadi di Uempanapa. Menunggu cuaca baik supaya dapat naik ke 

Saliano. Hampir tiap hari hujan. Penerangan belum memadai. PLTA sudah 

lama rusak. Penerangan memakai lampu USB dan power bank yang dibeli di 

Jawa. Ngecas power bank di tetangga, WC belum ada.

 Semua keterbatasan tidak membuat mereka merintih pilu. Ini jalan 

yang sudah dipilih. Tidak akan mundur lagi. Mimpi keluarga Darma adalah 

semakin banyak yang dapat dikerjakan di Saliano. Akan mengajar mereka 

bagaimana mendidik dan merawat anak yang benar. Supaya satu kali nanti 

muncul generasi Nikolas dari Wana yang tangguh. Berpikiran maju untuk 

mengembangkan daerahnya.

 Tiap kali dipandanginya wajah mungil itu, seribu doa dan harap 

dinaikkan kepada Tuhan.

 “Ini anak-Mu...jadilah rencana dan kehendak-Mu.”

Sepasang Merpati dari Wata
 

Tidak Mudah....

 Rumah papan yang tidak terlalu besar tersembunyi di keteduhan 

pohon-pohon Coklat dan berbagai pepohonan lain. Sunyi di keheningan hari. 

Tempat yang menjadi saksi betapa tidak mudahnya menyatukan sebuah visi. 

Dibutuhkan perjuangan dan kedewasaan iman.

 Baru saja Roy dan Yuni memasuki rumah tangga baru. Roy harus 

turun dari Saliano. Meninggalkan teman-teman seperjuangan di atas dan 

memasuki babak baru dalam perjalanan pelayanannya. Ya... sepasang merpati 

itu menempati rumah yang baru. Memulai perjuangannya yang baru di dusun 

Wata-Lemowalia.

 Seperti komitmen awalnya, Roy tetap pada panggilannya melayani 

anak-anak di asrama. Tetapi kini mereka dua yang menjadi satu. Babak baru 

dimulai. Roy dan Yuni harus menjadi pasangan alat Tuhan. Tidaklah mudah 

bagi pasangan ini untuk menyesuaikan diri.

 Yuni, istrinya pernah melayani sebagai guru dan kepala TK di Maluku 

semasa lajang. Menjadi seorang pemimpin dan eksis di bagiannya. Sekarang 

harus belajar menundukkan diri pada suami. Kembali masuk hutan melayani 

anak-anak yang terasing. Bukan satu atau dua orang, tetapi 25 orang yang haus 

kasih sayang dan pembaruan.

 Yuni bergumul untuk semua ini. Toh ini bukan keharusan baginya 

untuk berbagi hidup dengan anak-anak itu. 25 anak dengan karakter masing-
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masing. Sudah terbayang! Mereka akan menjengkelkan, merepotkan. Hal ini 

tidak seperti harapannya. Romantismenya membangun rumah tangga bersama 

suaminya. Melahirkan dan membesarkan anak-anak mereka sendiri.

 Namun, sepasang merpati ini belajar tunduk pada Tuhan. Berdua 

belajar dengan keras. Belajar bersabar ketika anak-anak berulah. Mengasihi 

dengan tulus waktu mereka memberontak. Merawat dengan tangannya sendiri 

ketika mereka sakit dan terluka.

  Hati Yuni luluh melihat tatap mata polos anak-anak itu. 

Hatinya dikuatkan dan visi mereka diteguhkan. Siapa lagi yang akan menjadi 

bapak dan ibu bagi mereka? Sekalipun ada orang tuanya sendiri. Jika tangan 

mereka tidak terulur merengkuh anak-anak di rimba ini, siapa lagi? 

Kelembutan dan keharuan hati ibu, memutuskan Yuni mengambil bagiannya di 

Wata!

 Tuhan menyadarkan akan pekerjaan baru mereka di tengah rimba ini. 

Ada kekayaan potensi anak-anak yang sedang disembunyikan dan dihancurkan 

kuasa kegelapan. Supaya anak-anak itu tak berpengharapan. Anak-anak yang 

dijadikan tidak percaya diri, pemalu dan pasif. Konsep orang tua mereka bahwa 

mereka anak-anak yang tidak perlu sekolah karena mereka bodoh.

 Fakta inilah yang membuat hati sepasang merpati ini mendidih. 

Mendidih dalam belas kasih Tuhan untuk anak-anak Wana di Wata. Mereka 

harus menolong anak-anak ini timbul sebagai permata-permata.

 

Membersihkan Atmosfir 

 Kesunyian hutan itu menimbulkan kesan magis yang menggetarkan 

jiwa. Roy dan Yuni merasakan hawa yang berbeda. Terutama Roy yang sudah 

lama melayani anak-anak di asrama Saliano. Atmosfir rohani di Wata sangat 

menekan. 

 Anak-anak dibuat ketakutan tinggal di asrama. Banyak anak-anak 

muda yang mabuk di depan Pondok Bina Siswa itu. Sering sekali ayam 

peliharaan mereka dicuri dan dipotong ketika anak-anak muda itu mabuk. Suara 

percakapan di antara mereka menjadi teror tersendiri bagi Yuni dan Roy serta 

anak-anak. 

 Suatu kali asrama geger dengan penampakan sosok putih berkelebat 

melayang di tengah-tengah rumah. Membuat anak-anak itu kabur ketakutan 

meninggalkan asrama.

 Roy dan Yuni menangkap momen ini untuk membawa anak-anak 

kepada Tuhan yang benar. Mereka berdua mengajar anak-anak berdoa dan 

memperkuat roh mereka. Tiap bangun pagi dan sebelum tidur malam, anak-

anak diajak berdoa dan membaca Firman Tuhan. Sampai menjadi sebuah 

kebutuhan bagi mereka. Ini menjadi jalan membersihkan atmosfir roh di asrama 

itu.

 Tuhan melawat anak-anak polos dan sederhana itu. Mereka mulai 

berubah di bawah asuhan bapak dan ibu rohani mereka. Benar...ketika ada hati 

yang tunduk pada Tuhan, di situ perubahan besar terjadi! Ketundukan Roy dan 

Yuni menjadi jalan Tuhan melawat anak-anak di Wata. Anak-anak itu semakin 

tumbuh percaya dirinya.
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 Selain mengajar anak-anak berdoa, Roy dan Yuni juga menolong 

mereka sembuh dari banyak trauma dan kenangan-kenangan buruk yang 

dialami dari rumah masing-masing. Tidak mudah memang! Sebuah tantangan 

yang membutuhkan kasih hangat seorang bapa dan peluk hangat seorang ibu. 

Jika bukan karena belas kasih yang datang dari Tuhan tentulah mereka berdua 

tidak akan mencapainya.

 

Bintang yang Tersembunyi

 Kondisi anak-anak PBS baik secara fisik, jiwa dan rohaninya telah 

menantang iman Roy dan Yuni. Menumbuhkan semangat dan meningkatkan 

daya juang mereka. Pasangan ini dapat melihat potensi anak-anak di dalam 

hutan yang belum terasah dan harus dimunculkan.

 Anak-anak belia yang semangat untuk sekolah setelah ditumbuhkan 

kesadaran bahwa mereka bukanlah anak-anak bodoh dan hanya pantas tinggal 

di hutan seperti yang biasa mereka dengar dari orang tuanya. Anak-anak yang 

tidak bisa apa-apa dan nanti hanya akan menjadi sama seperti orang Wana.

 Dari “orang tua baru” mereka anak-anak merasakan keberhargaan. 

Mereka diyakinkan bahwa Tuhan mengasihi mereka sekalipun tinggal di 

hutan. Mereka anak-anak pandai yang bisa sekolah tinggi dan berprestasi.

 Mereka bisa melihat bukti kesungguhan bapa dan ibunya. Mereka 

melihat bapak Roy mencangkul membuat kebun sayur untuk mereka makan 

bersama setiap hari. Membuat kandang untuk beternak ayam. Mereka 

bertambah asupan gizinya dengan telur-telur ayam itu. Juga makan dagingnya.  

 Mereka menyaksikan dengan tekun ibu Yuni memasakkan bubur tiap 

pagi untuk mereka sarapan supaya perut mereka tidak kosong dan ada tenaga 

untuk ke sekolah yang dua kilometer jauhnya dari rumah. Menjahitkan baju 

mereka yang robek dan mengajar mereka lagi di rumah karena guru tidak selalu 

datang dan menerangkan pelajaran dengan baik.

 Anak-anak merasakan pelukan bapak dan ibu ketika mereka merasa 

takut dan sedih. Menyemangati mereka ketika gagal dan merasa tidak bisa apa-

apa. Bapak-ibu yang mendoakan dan menyebut nama mereka satu demi satu. 

 Perjuangan tak kenal menyerah itu menampakkan buahnya. Bintang 

yang tersembunyi mulai menampakkan dirinya. Anak-anak PBS bertumbuh 

menjadi anak-anak yang berbeda. Sekolah sering mengutus mereka ke berbagai 

perlombaan tingkat kecamatan. Baik olah raga mau pun seni. Dari hati seorang 

yang mengasihi Tuhan dan yang tidak menyayangkan hidup dan masa depan 

pribadi akan muncul bintang-bintang yang diperhitungkan. Langkah mereka 

masih panjang dan jauh. Tantangan juga tidak akan bertambah mudah. Roy dan 

Yuni...sepasang merpati itu hanya belajar taat dan berserah.

 Kini masyarakat bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Mereka 

sangat tertolong dengan adanya PBS. Derajat kesehatan anak-anaknya 

meningkat. Anak-anak tidak sakit-sakitan lagi. Karakter anak mereka makin 

baik. Karena itu mereka rela anak-anaknya tinggal dengan bapak guru dan ibu 

guru. Mereka percaya anak-anaknya berada di tangan orang yang tepat.

 Sepasang merpati itu tersenyum tiap kali melihat anak-anak yang 

mereka layani. Tuhan menitipkan dan memberikan kepercayaan merawat anak-

anak asing yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Perjuangan masih 

panjang. Belas kasih yang besar dari Tuhan sangat mereka butuhkan. Sampai 

Tuhan mengatakan “Selesai” berdua akan tetap setia!
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Kisah ini hanya satu di antara 700 kisah 

perjuangan iman hamba Tuhan  yang melayani di PESAT.

Masih ada kesaksian pengalaman hidup bersama Tuhan yang lebih dahsyat 

lagi dan pasti membuat kita tercengang, takjub, dan tercelik,

siapa Yesus Kristus Tuhan itu.....

Allah yang sanggup mengubah yang dipandang kecil....hina...dan tak 

berdaya....menjadi pahlawan-pahlawan-NYA.

Mereka ada di perut rimba raya......

Di lembah curam.....

Di balik bukit dan gunung.....

Juga di tentangan samudra raya......

Yang bergulat menerobos kegelapan kebodohan...

Keganasan sakit penyakit....

Belenggu kuasa kegelapan...

Di tempat-tempat yang tak pernah terpikirkan....

Di negri tercinta ini...... I N D O N E S I A

Lopait, 2017

Epilog

Yayasan Pelayanan Desa Terpadu atau dikenal dengan PESAT adalah 
suatu lembaga Kristen interdenominasi serta memfokuskan diri melayani 
desa-desa di Indonesia. PESAT berdedikasi penuh untuk membagikan berkat 
Tuhan yang utuh, membagikan kabar baik dan melayani sesama dipedesaan 
Indonesia, sehingga terang Kristus dapat dirasakan oleh banyak orang di 
pedesaan. 

Yayasan PESAT berdiri sejak 1987 dan memulai pelayanannya di desa 
Lopait, Jawa Tengah. Oleh anugerah Tuhan pelayanan ini sekarang 
berkembang di 22 propinsi di Indonesia.

Mengapa kami melayani di desa?
1.   60% masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan
2.   64% dari jumlah masyarakat miskin tinggal di pedesaan
3.   80% masyarakat yg miskin berpendidikan rendah (Lulus SD atau 

tidak tamat SD).
4.   Desa identik dengan kemiskinan, sakit penyakit, keterbelakangan 

dan sikap hidup yang apatis.
5.   Gereja-gereja di pedesaan yg seharusnya menjadi garam dan terang 

bagi masyarakat, justru menghadapi tantangan dan pergumulan 
yang besar yang tidak mungkin dihadapi tanpa dukungan dari 
Tubuh Kristus lainnya.

Visi 
Pada 2047, PESAT menjadi pelaku utama dalam membangkitkan 

pemimpin gereja dan masyarakat yang berjuang bagi kepentingan anak 
miskin pedesaan di bangsa-bangsa.

Misi
Memuridkan anak desa seutuhnya untuk mencapai puncak potensinya.

Yayasan PESAT mendirikan sekolah-sekolah di pedesaan, mulai dari 
Taman Kanak-Kanak sampai SMA serta mendirikan berbagai layanan 
pembinaan anak diantaranya adalah Pondok Bina Siswa dan Future Center. 

PESAT juga melayani beberapa suku yang masih sangat terbelakang 
(terasing) maupun suku-suku terabaikan serta menyelenggarakan berbagai 
seminar dan pelatihan untuk pemberdayaan gereja di desa, membangun 
harkat dan martabat bangsa sampai Indonesia penuh kemuliaan Tuhan.

PESAT
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Ibu Guru Valanda mengajari mandi dan cara membersihkan tubuh 
bagi anak-anak yang baru masuk asrama. 

Ibu Guru Etmin mengajar anak-anak di kelas SD Saliano Terpadu
di tengah lembah maha luas
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Anak-anak nomaden ini kini telah terbiasa dengan pensil dan buku, mereka
belajar banyak ilmu pengetahuan

Berbaris sebelum masuk kelas, pagi yang cerah di lembah
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Ibu Guru Valanda mengajari mandi dan cara membersihkan tubuh 
bagi anak-anak yang baru masuk asrama. 

Ibu Guru Etmin mengajar anak-anak di kelas SD Saliano Terpadu
di tengah lembah maha luas
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Anak-anak nomaden ini kini telah terbiasa dengan pensil dan buku, mereka
belajar banyak ilmu pengetahuan

Berbaris sebelum masuk kelas, pagi yang cerah di lembah
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Formulir Respons

Terima kasih sudah membaca buku ini. Semoga kisah perjalanan 
pelayanan ini, serta apa yang kami lakukan bisa  memberkati dan 
menginspirasi Anda.

Mohon partisipasi bapak/ibu, silahkan klik link di bawah ini

è Kesan saya tentang buku ini                    comment  
_______________________________________________

è Saya Mendukung pelayanan PESAT          donasi      
_______________________________________________

è Mengundang PESAT untuk presentasi di gereja, 
 komsel, persekutuan kantor saya                    telp/wa  
_______________________________________________                     

contact us:                        whatsapp      e-mail   
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PESAT

     e-mail: pesatjkt@gmail.com 

    whatsapp: 0821 1462 2245  

facebook: Pesat Indonesia

instagram: pesat_ministry

Youtube: PESAT MINISTRY

       www.pesat.org 

Igniting Leadership,
Ending Poverty
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