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Aku percaya bahwa kita 
semua sudah memiliki cerita 
hidup masing-masing. Begitu 
pun dengan liburan singkat ke 
Labuan Bajo pada September 
2020 lalu.

Perjumpaan dengan 
remaja setempat 

d i  D e r m a g a 

Penting 
Tak Penting



2KETUT EFRATA

Pantai Pede adalah sesuatu yang sangat istimewa. Sungguh 
aku merasa mereka itu manis. 

Wajahnya, juga hatinya.

Bisa tersenyum-senyum sendiri aku dibuatnya, kalau ingat 
akan hal itu.

Aku tidak ingin kenangan indah itu hanya tersimpan di 
ingatan, yang kapan saja bisa meluntur dan tergantikan 
dengan hal-hal lain. Pengalaman itu adalah harta tak ternilai! 
Maka harus aku bingkaikan dalam sebuah tulisan pendek, 
yang semoga, tidak lekang oleh waktu.

Rencana awal untuk hanya menulis singkat, berubah menjadi 
keinginan untuk menuangkannya lebih dalam dan luas. Maka 
pikiranku berucap: “Tulis jadi buku saja!”. 

Setelah berunding dengan Cing Komar N Kilalawang, yang 
sebelumnya juga telah menyunting tulisan yang aku buat, 
tekadku makin bulat dan jelas. Maka kuputuskan untuk 
kembali berkunjung ke Labuan Bajo, khusus untuk mencari 
bahan tulisan.

Dua bulan kemudian, waktu tercepat yang bisa aku siapkan 
untuk berangkat. Kira-kira awal November, aku kembali 
berangkat ke Labuan Bajo dengan agenda mengumpulkan 
data, untuk kebutuhan tulisan tersebut.

Bukan hal mudah bepergian di saat virus Covid-19 tengah 
merebak. Namun, pilihan lain untuk menunggu lebih lama 
lagi, juga tidak terdengar lebih baik.

Namun belakangan, saat buku  ini mau dicetak, aku 



bersyukur tidak mengulur waktu lebih lama untuk pergi ke 
sana. Mengingat, kasus Covid-19 makin banyak dan makin 
membahayakan. 

Ketika ide melakukan riset muncul, aku belum mengenal 
seseorangpun yang kompeten memberikan wawasan 
singkat tentang Labuan Bajo. Tapi aku sudah bertekad untuk 
tetap berangkat, dan menuliskan apapun yang aku dapat 
nanti. Ntah ini nekad atau bodoh namanya. Mungkin juga 
keduanya.

Aku membawa ide ini dalam doa dan menggumulkannya siang 
dan malam. Rupanya, keinginan tersebut tidak memudar. 
Sebaliknya, malah bertambah kuat dan aku selalu bersemangat 
setiap kali membayangkan akan kembali ke sana. 

Tiba-tiba tersentak rasanya hati saat teringat akan seorang 
dokter yang bertugas di salah satu klinik swasta dekat 
rumah, tempat aku pernah menjalani Rapid Test untuk 
syarat perjalanan, saat ke Labuan Bajo pertama kali pada 
September itu. Dokter Ade namanya. Yang ternyata, sempat 
bertugas di Labuan Bajo selama beberapa tahun.

Aku mendatangi Dokter Ade untuk meminta ceritanya saat 
masih di Labuan Bajo dulu. Oh, perlu aku tuliskan, bahwa 
aku mengenal Dokter Ade ini tidak lepas dari peran seorang 
teman bernama Jessica, yang juga seorang dokter di klinik 
tempat Dokter Ade bertugas. Karena Jessica inilah aku 
akhirnya memutuskan untuk melakukan Rapid Test di klinik 
itu, dan bertemu dengan Dokter Ade, karena ialah yang 
bertugas saat aku ke sana.

Dokter Ade dengan senang hati menemuiku dan membagikan 
kisah hidupnya dulu. 
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“Mbak, saya punya teman di sana, seorang tour guide. Nanti 
bisa saya kenalkan ke mbak. Saya teman istrinya,” kata 
Dokter Ade menawarkan bantuan. Mas Hadi, nama orang 
yang dimaksud. Istrinya berprofesi sebagai Dokter Gigi, dan 
sempat berkolega dengan Dokter Ade.

Mas Hadi sendiri adalah seorang pemandu wisata.

Maka aku menghubungi Mas Hadi dan menyampaikan 
maksudku ke Labuan Bajo untuk riset buku. Mas Hadi 
mengiyakan saat aku meminta bantuannya untuk 
menunjukkan aku beberapa tempat.

Aku lega. Sekaligus kaget dengan apa yang siap membentang 
di hadapan.

Lalu, seakan niatku ini mendapat restu tambahan dari 
alam semesta. Tak jauh-jauh, rupanya seorang tukang yang 
sering bekerja di rumah, sering juga ke Labuan Bajo dan 
mengatakan bahwa ia punya seorang teman baik di sana. 
“Pasti senang dia (kalau bisa membantu), orang Bali juga,” 
demikian ujarnya. Maka aku dikenalkan 
juga dengan orang ini, yang bernama 
Bli Kadek. Sementara, tukang ini 
namanya Bli De Koyok.



Tanpa pikir panjang, aku menelpon Bli Kadek yang juga 
adalah seorang pengusaha di sana. Makin berlipat restu 
yang aku terima, karena dari Bli Kadek inilah aku dikenalkan 
dengan Pak Sarif yang bekerja di Dinas Komunikasi dan 
Informasi Manggarai Barat. Luar biasa, bukan? 

Ke Pak Sarif nanti, aku akan menanyakan keadaan umum di Labuan 
Bajo. Sehingga aku punya pijakan dari mana dan bagaimana aku 
menempatkan sudut pandang dalam tulisan, nanti.

Tiba harinya, aku berangkat sendiri dengan penuh semangat 
petualangan seperti Dora The Explorer. Meski sebenarnya 
agak keder juga. Lalu kakakku, Juni, yang mengantar ke 
bandara berkata, “Ah benjep gen engsap nyin,” yang artinya 
‘Ah ntar juga lupa’.

Oke, jadi memang aku lupa akan rasa grogi itu begitu turun 
dari mobil dan masuk ke bandara untuk check-in.

Tiba di Bandara Komodo, Mas Hadi menjemput dan 
mengantarku ke hotel yang letaknya di pusat kota. “Nanti, 
setelah saya habis Sholat, baru kita keliling keliling ya. Nanti 
saya jemput,” kata Mas Hadi. 

Maka sambil menunggu Mas Hadi dan menunggu kamar 
yang masih disiapkan, aku duduk di restoran hotel di lantai 
atas yang pemandangannya langsung ke laut yang diapit 
pulau-pulau. Perahu-perahu nelayan yang sederhana dan 
perahu mewah terhampar begitu saja di permukaan laut.

Minuman selamat datang habis dalam sekejap, gelasnya 
mungkin bocor sehingga karena secepat itu minumannya 
habis. Dermaga Pink depan mata begitu menarik hati. 
Melambai-lambaikan rasanya ia ke arahku. Kaki sontak 
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bergerak oleh didorong oleh hati yang tenaganya begitu 
kuat, dan aku melangkah pergi.

Masih dengan celana panjang dan kemeja, aku turun dan 
menuju area belakang hotel, dimana membentang jalanan 
yang menghubungkan rumah-rumah warga di Kampung Air 
hingga Kampung Ujung.

Banyak orang berkerumun di kiri kanan pintu hotel, menyatu 
dalam hempasan debu. Dengan kacamata hitam dan masker, 
aku bergeming langsung menyeberangi jalan menuju 
bangunan yang kelihatan banyak tukangnya di sana. 

Dermaga ada di belakang. Aku melangkah ke area paving 
yang sepertinya mengarah ke sana. Benar. Dermaga indah 
menjulur bagai karpet yang menyambut kedatangan 
presiden di bandara begitu keluar dari pesawat.

Sepi, tak ada orang. Tapi, beberapa tukang yang ada di dalam 
bangunan di belakang memerhatikan aku yang pasti sudah 
kentara bukan warga setempat. 

Aku teringat dengan Cing Komar. Kukabari dia, bahwa aku 
sudah sampai di Labuan Bajo. 

“Inget, jalan-jalannya jangan menjadi fokus. Tapi liputannya. 
Selamat bekerja dan berwisata,” katanya melalui Whatsapp. 
Pesannya yang akan selalu aku ingat adalah: tulisan kita harus 
memihak pada kehidupan. 

Itulah patokanku menulis.

Cing Komar inilah yang memompa keberanianku untuk 
lebih banyak menulis. Katanya, aku ini tidak PD (percaya 
diri). Jadi di Bab pembuka ini, aku ingin menghaturkan 
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terima kasih terdalam kepada beliau, yang aku kenal saat 
mendapatkan Fellowship peliputan, di Makassar lebih dari 
10 tahun yang lalu.

Matur Suksma Pang Banget nggih, Cing!

.......

Terakhir, aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 
Robinson Gamar, seorang rekan wartawan yang berasal dari 
Manggarai. Berkat pertemuan yang tak sengaja di Sektsa 
Kapi milik Mbak Ayu. Terima kasih juga untuk Mbak Ayu atas 
masukannya.

Robi telah bersedia membaca dan merevisi narasi ini. Terlebih 
lagi, ide untuk menambahkan kata ‘Lejong’ pada “Lejong ke 
Labuan Bajo” berasal darinya.


