
Terbitkan Buku "Flores Punya Cerita. Jtu Sudah"

Alfina Rahmatia Mengaku Sempat Minder ̂

BUKU PERDANA-Alfina Rahmatia dengan buku pertam anya "Flores Punya C e r ita .... Itu  Su
dah". Mahasiswi jurusan IPIEF UMY ini banyak berkisah tentang perjalanan dan pelaksa
naan program pengabdian m asyarakat di w ilayah Sambi Rampas, Manggarai Timur NTT.

BELUM pemahmenjalani, 
bukan berarti tidak bisa. Pem
buktian sejatinya hanya butuh 
sedikit keberanian dan nekat. 
Hal inilah yang dilakukan 
dan dibuktikan oleh seorang 
Alfina Rahmatia, mahasiswi 
jurusan IPIEF UMY. Ia sukses 
menggelar launching buku 
yang berjudul “Flores Punya 
Cerita... Itu Sudah” pekan lalu. 
Buku ini sendiri, merupak
an karya pertamanya, yang 
mengisahkan cerita-cerita 
dan perjalanan dari program 
pengabdian masyarakat di 
Sambi Rampas, Manggarai 
Timur NTT.

Saat acara peluncuran 
buku ini, Alfina mengaku 
sejatinya sempat minder dan 
tidak yakin dapat membuat 
buku. Apalagi kemudian me
nerbitkannya. Namun seman
gat dan keinginannya yang 
kuat untuk mengabadikan 
program pengabdian ma
syarakat ini, mendorongnya 
untuk mewujudkan mimpi 
tersebut.

“Terdiri dari 202 hala
man serta terbagi menjadi 4 
bab. Keseluruhanmerupakan 
kumpulan cerita dari awal 
perjalanan menuju tempat 
pengabdian sampai akhir 
kembali ke Yogyakarta lagi. 
Setting lokasinya ada di NTT, 
Jogja dan Makassar,” ujarnya.

Mahasiswa yang disa
pa Alfin ini lebih lanjut 
menjelaskan bahwa buku 
pertamanya ini berisi cerita 
tentang seluruh kegiatan 
pengabdian di Sambi Ram
pas dari Proyek Ekspedisi 
Nusantara (PENA). Seluruh 
kisah ditulis berdasarkan 
sudut pandang penulisnya 
sendiri. Sebagai penulis, 
Alfin mencoba menuturkan 
kisah perjalanan serta pro
gram pengabdian dengan 
gaya penutur atau bercerita.

“Pengabdian yang kami 
lakukan mencakup semua 
aspek, yaitu pertanian, 
pendidikan, ekonomi, dan 
pariwisata,"lanjutnya.

Alfin mengaku memang 
sudah memiliki keinginan 
menulis cerita sebelum be
rangkat menuju Sambi Ram
pas. Dan saat menjalani 
pengabdian selama 2 bulan, 
dia menulisnya tiap hari. 
Hasil dari buku ini, kata 
Alfin, sepenuhnya akan dis
umbangkan ke masyarakat 
Sambi Rampas.

“Saya sudah punya keingi
nan untuk membuat buku 
sebelum berangkat. Waktu di 
posko, ketika sedang berisiti- 
rahat saya sempatkan menu
lis setiap hari. Teman-teman 
sudah tahu, jadi waktu saya 
lagi ngetik, mereka paham

kalau saya tidak bisa di
ganggu waktu itu. Saya pu
nya rencana hasil penjualan 
buku ini akan didonasikan 
ke rakyat Sambi Rampas. 
Karena kondisi sarana prasa
rana dan fasilitas pendidikan 
serta kesehatan di sana masih 
kurang,"ujarnya.

Alfin berharap bukunya

dapat diterima di masyara
kat dan dapat menginspirasi 
anak muda khususnya untuk 
melakukan pengabdian ma
syarakat di luar pulau Jawa.

“Semoga bukunya bisa 
diterima oleh masyarakat. 
Semoga juga dapat mengin
spirasi teman-teman maha- 
siswa/anak muda agar bisa

melakukan pengabdian di 
luar Pulau Jawa. Karena bakal 
kerasa banget perbedaannya. 
Di sana tidak ada listrik, pen
didikan, kesetaraan gender 
masih jauh dengan pulau 
Jawa. Ini jadi tugas kita untuk 
menyentuh mereka sebagal 
orang yang terpelajar,” tu
tupnya. (*)
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