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PENGANTAR 

Mengapa ada antologi budaya ini? 

Karena budaya yang ada di Indonesia beragam, dan kita 

wajib melestarikannya. Dengan menceritakannya, kami 

ingin berbagi lewat cerpen-cerpen ini keragaman 

budaya yang ada di Indonesia. Kami merangkum semua 

budaya dalam suatu cerita pendek dengan latar budaya 

yang berbeda-beda. Dari Aceh sampai Papua semua ada 

di sini. Bukan hanya budaya tetapi juga tempat-tempat, 

makanan, dan cirri khas dari suatu suku. 

Mengapa dalam bentuk cerpen? 

Agar lebih asik di baca, tidak membosankan tapi tetap 

sarat nilai. Cerita pendek dengan tema dan sudut 

pandang yang berbeda dari Vyna dan Adawiyah. 

Karena sebagai generasi muda, kami ingin berbagi 

cerita mengenai budaya yang Indonesia. Jangan hanya 

mengenalnya sebagai sejarah. 

Ada apa saja yang ada di dalam antalogi ini? 

Semuanya dalam bentuk cerpen dengan tema budaya 

yang berbeda-beda dari Aceh, Batak, Padang, 

Palembang, Betawi, Cina, Sunda, Jawa, Arab, Bali, 

Dayak, Makassar, Manado, Ambon, Papua.  
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Mengapa diberi judul 2 Corners? 

Karena di tiap tema ada 2 cerita pendek. Dari sudut 

pandang Vyna, dan dari sudut pandang Adawiyah. Jadi 

kami seperti 2 sudut yang berbeda yang berserita 

tentang tema yang sama. Itulah 2 Corners.  
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AMBON 

Pulau Ambon, pulau kecil nan indah di bagian 

timur Indonesia, beragam adat istiadat yang ada di 

Ambon. Banyak acara tradisi yang masih terus 

hidup disini. Yang ingin diangkat dari Ambon 

salah satunya pemandangan indah dari pulau kecil 

ini juga tradisi mengenang para pahlawan yang 

biasa dilakukan oleh masyarakat Ambon. 
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Aku dan Valia 
By  Vyna Arthalia 

 

Jelas-jelas cinta itu buta. Aku masih mau menjadi buta. 

Jelas-jelas wanita itu racun dunia. Aku masih saja mau 

meneguk racunnya. 

Dunia tanpa wanita, tidaklah indah. Sama seperti halnya 

hidup tanpa cintanya. 

Aku dan Valia. Seperti Romeo dan Juliete, Layla 

dan Majnun, Armand dan Margeurite atau Cleopatra 

dan Marc Anthony. Kisah kami sama tragisnya dengan 

kisah mereka. Begitu juga cinta kami pun sama kuatnya 

dengan cinta mereka. 

Aku mencintainya dari kecil, sejak kami baru 

mengenal aksara, sejak aku belum tahu arti cinta itu. 

Tapi aku tahu aku menyukainya. Tak ada wanita lain, 

hanya ada satu wanita dalam hidupku, yaitu Valia. 

Begitu juga dengan Valia. Kami sama-sama 
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mengartikan arti cinta yang sama. Bagiku cinta itu Valia, 

dan cinta Valia adalah aku. Cinta kami suci, tak pernah 

saling menyakiti, tidak menimbulkan luka, tak ada air 

mata. Hanyalah orang-orang di sekitar kami yang 

menimbulkannya. Tapi hati kami kuat, sekuat cinta 

kami. Tak mudah patah, walaupun begitu banyak yang 

mencoba mengusiknya. Seperti ayahku dan ayahnya. 

Ayahku dan ayah Valia saling membenci. Aku tak 

pernah tahu apa yang menyebabkan mereka seperti 

anjing dan tikus, dan mengorbankan kami anak-

anaknya. Apa salahnya bila kedua anak mereka saling 

mencinta, bukannya kami bisa menjadi jembatan 

peperangan mereka. Sudah berkali-kali ayah Valia, 

mengancamku, ingin membunuhku, menyakitiku 

dengan kata-kata kasarnya. Jika aku masih berhubungan 

dengan anaknya, ia tak segan-segan untuk 

menghabisiku, ancamnya. Aku bersedia disakiti, asal 

bukan Valia yang tersakiti. Tapi sakitku juga sakitnya, 

ujar Valia. Dan Aku tak ingin dia berduka.  

Ayah Valia berkata jika aku ingin Valia bahagia. 

Aku harus meninggalkannya. Karena hidup Valia tidak  
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