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Di sebuah desa kecil dalam gang yang kecil, 
sekumpulan ibu muslim melantunkan Kitab 
Barzanji. Inilah kitab riwayat kelahiran Nabi 

Muhammad yang berbentuk syair Arab. Sesekali, 
mereka berdiri dan menyanyikannya dengan rebana. 
Senandung mereka menguarkan aroma keriangan 
dan ketaatan. Terdengar begitu puitis dan membawa 
kita pada memori bersama tentang perjuangan syiar 
Islam yang dalam.

Tidak hanya di pesantren dan lembaga pengajaran 
bahasa Arab, syair-syair Barzanji ini seolah meneguhkan 
bahwa sistem religi menjadi pertautan kelahiran karya 
sastra. Munculnya sastrawan yang berlatar belakang 
santri pengaruh pesantren. Karya-karya penyair, 
cerpenis, dan esais di media masa nasional menderas 
dari golongan santri memunculkan genre tertentu 
yang disebut sastra pesantren. 

Pada edisi ini, kami mengajak Anda untuk 
bertualang ke Desa Guluk-Guluk, Sumenep, menelusur 
gairah bersastra para santri. Selain itu, kontributor yang 
berlatar belakang pesantren kami ajak untuk berbagi 
kisah. Pengalaman personal penyair sekaligus Kiai 
M. Faizi dan Acep Zamzam Noor akan memperkaya 
petualangan literasi kali ini.

Redaksi

Dari Barzanji 
ke Puisi

Redaksi menerima kiriman naskah berupa 
artikel, cerpen, puisi, atau opini sesuai 
rubrikasi. Setiap tulisan disertai biodata. 
Naskah dapat dikirim ke alamat redaksi
Laman:
www.badanbahasa@kemdikbud.go.id,
Pos-el:
esensi_majalah_umum@kemdikbud.go.id
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FOTO DAN TEKS OLEH sOFWan YahYa

sahara yang membentang dari 
tenggara ke barat daya libia menarik 

hati wisatawan internasional.
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itu sangat menunjang pengembangan bahasa 
Arab dan bidang keilmuan lain yang pernah 
saya pelajari sebelumnya.  

Suasana di KDI semacam itu meng-
ingatkan saya ke lembaga pendidikan 
Islam tertua di Nusantara, yaitu pesantren. 
Keragaman mahasiswa di KDI sama hal-
nya dengan para santri di pesantren yang 
datang dari ber bagai daerah, begitu juga 
dengan materi-materi pengajian yang selu-
ruhnya berba hasa Arab, dan sistem asrama 
yang diterapkan di pesantren. Kamar dihuni 
secara massal, pergaulan dikontrol dan di-
awasi, bahkan fenomena izin santri putri 
yang hendak keluar lingkungan pesantren 
pun seolah diadopsi oleh kampus tersebut.

Pesantren: ruang akulturasi 
Mendengar kata pesantren, ingatan 

saya membayang ke sebuah institusi, tempat 
mempelajari pengetahuan dan praktik agama 
Islam. Sarung dan kopiah menjadi penanda 
khusus lembaga pendidikan khas Nusantara 
ini. Pesantren sejatinya lebih kompleks dari 
sekadar yang tampak seperti sarung dan 
kopiah. Di sana tidak hanya memperteguh 
agama, tetapi sekaligus menyentuh persoalan 
tradisi, budaya, sosial, bahkan ekonomi dan 
politik dalam berkehidupan.

Sistem pendidikan semacam pesantren 
sebenarnya tidak hanya ada di Nusantara. 
Negara-negara kawasan Arab pun memiliki 
lembaga seperti pesantren. Lembaga itu dikenal 
dengan sebutan kuttab, sama seperti halnya 
pesantren, kuttab, secara khusus, mengajarkan 
keilmuan dan pengetahuan Islam. Bedanya, 
kuttab membentuk diri sebagai lembaga religius 
eksklusif yang berjarak dengan masyarakat 
dan negara. Hal itu menyebabkan kuttab tidak 
mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman, 
yang menuntut manusia untuk terbuka dengan 
dunia luar dan ilmu pengetahuan bahkan 
teknologi. Sampai saat ini, kuttab masih belum 
mampu terbebas dari belenggu tradisi dirinya 

sendiri sehingga tetap menjadi pelengkap bagi 
pendidikan yang diselenggarakan oleh negara.

Pesantren di Nusantara juga sama 
seperti kuttab yang membentuk komunitas 
tersendiri dengan setumpuk tradisi. Gus 
Dur menyebut pesantren sebagai subkultur 
dalam masyarakat. Meskipun demikian, 
pesantren tidak menjadikan dirinya sebagai 
lembaga eksklusif dan menutup diri dari 
dunia luar. Perbauran Kiai bercampur santri 
dengan masyarakat sekitar menjadi bukti 
keterbukaan pesantren di tanah air. 

Menurut Zamakhsyari Dhofier, istilah 
pesantren dikenal setelah dekade 1960-an 
dengan sebutan pondok. Kata pondok 
merujuk pada bangunan tempat tinggal 

Oktober sembilan tahun yang silam tidak 
saja menjadi titik awal dinginnya kota Tripoli 
yang setiap tahun terjadi, tetap bagi saya 
pribadipun, bulan itu merupakan perjalanan 
baru dalam berinteraksi dan beradaptasi 
dengan ruang, waktu, dan peristiwa suatu 
bangsa. Kota Tripoli amat berbeda dengan 
negeri asal kelahiran saya, Nusantara. Tidak 
pelak, jarak geografis yang begitu jauh di 
antara keduanya, juga jarak tempuh yang 
melelahkan menjadi terapi kejut pertama 
yang harus saya terima sebelum bertemu 
dengan musim dingin dan hal lainnya.

Sepi dan tandus. Keheranan ini saya 
rasakan sepanjang perjalanan dari bandara. 
Jika jalanan menuju Bandara Soetta cukup 
gemerlap baik di jalan layang, kendaraan, 
reklame, maupun perumahan sepanjang 
jalan menuju Bandara Tripoli suasananya 
begitu lengang. Lanskap yang dapat saya 
pandang adalah pohon kurma dan zaitun. 
Angin musim dingin menerbangkan debu-
debu, meyakinkan saya bahwa kini telah 
sampai di Negara Timur. Rasa heran mulai 

terkikis saat mobil penjemput memasuki 
pinggiran pusat kota Tripoli. Tepian jalan 
tidak lagi lengang seperti sebelumnya. 
Terlihat ada kilang pengolahan minyak 
bumi di pinggiran jalan. 

Sampailah kami di gerbang utama 
sebuah kompleks bangunan yang 
tertata rapi dengan hiasan taman dan 
pohon kurma. Seorang penjaga gerbang 
tersenyum seraya menyapa Selamat 
datang mahasiswa baru.  

kuliah dakwah islamiyah: 
Pesantren Tanpa kyai

Kompleks bangunan tersebut merupakan 
milik Jamiyah Dakwah al-Islamiyah al-Alami-
yah (World Islamic Call Society), sebuah lem-
baga pemerintah yang bergerak di bidang 
sosial, keagamaan, dan pendidikan. Salah satu 
misi lembaga yang didirikan pada awal rezim 
Qaddafi ini menanamkan nilai-nilai keislam-
an dan ilmu pengetahuan kepada generasi 
Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, lem-
baga ini mendirikan Kuliah Dakwah al-Islami-
yah al-Alamiyah (International Islamic Call 
College). Kami –mahasiswa Indonesia– sering 
menyebutnya dengan KDI (Kuliyah Dakwah 
Islamiyah). Kampus itu terletidak di dalam 
kompleks tersebut dan hanya diperuntukkan 
khusus untuk mahasiswa nonpribumi.

Seluruh mahasiswa di KDI mendapatkan 
beasiswa penuh. Mereka datang dari Benua 
Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika. Keragaman 
itu menjadikan daya tarik tersendiri dalam 
KDI sehingga saya tidak saja harus mampu 
beradaptasi dengan tradisi Libia, tetapi juga 
harus dapat berinteraksi dengan berbagai 
budaya negara lain. Fenomena itu tentu saja 
mengharuskan saya untuk membangun 
komunikasi. Untungnya, modal utama untuk 
itu sudah saya kantongi, yaitu bahasa Arab. 
Bahasa itu merupakan bahasa resmi Libia yang 
juga digunakan dalam perkuliahan di kampus 
dan dalam kehidupan di asrama. Dua kondisi 

Namun, hembusan udara dingin pun 
langsung terasa menusuk tulang 
meskipun tubuh terbalut pakaian 
tebal. Saya menyadari kontradiksi ini 
ketika seorang sahabat penjemput 
memberi tahu jika Tripoli baru saja 
memasuki musim dingin. Tripoli 
adalah ibu kota Libia, negara yang 
terletidak di pinggiran selatan Laut 
Mediterania.

masjid rabiah al-adawiyah: sentuhan arsitektur 
kejayaan islam di eropa.

siang itu matahari 
bersinar terik saat 
saya dan rombongan 
ke luar dari bandara 
internasional Tripoli. 
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para santri. Istilah itu diyakini sebagai 
kata serapan dari bahasa Arab funduq 
yang berarti asrama. Sementara itu, istilah 
pesantren ditengarai berasal dari kata santri 
yang ditambah prefiks pe- dan sufiks -an. Kata 
santri sendiri berasal dari bahasa India, yaitu 
shastri. Kata itu berarti pengaji atau ahli kitab 
suci agama Hindu, sebagimana pendapat 
C.C. Berg. Oleh sebab itu, pesantren sering 
dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam, 
meniru dari pengajaran agama Hindu. 

Dari aspek bahasa, pandangan itu 
mungkin saja dapat diterima. Namun, dari 
aspek substansi, pendidikan semacam 
pesantren sudah ada sejak awal kehadiran 
Islam. Pascahijrah ke Madinah, Rasulullah 
saw mendirikan masjid sebagai mercusuar 
Islam. Di kemudian hari, pelataran masjid 
tersebut digunakan sebagai tempat tinggal 
oleh sebagian imigran dari Mekah yang 
masih tunawisma dan tunakarya. Selain 

untuk berteduh, tujuan mereka adalah untuk 
mengaji langsung mengenai Islam kepada 
Baginda Rasul. Para imigran itu kemudian 
dikenal dengan sebutan ahli suffah, atau 
orang-orang yang tinggal di pelataran 
masjid. Selain itu, ahli suffah sering dianggap 
sebagai embrio lahirnya keilmuan tasawuf.

Dari dua penamaan di atas, tersirat jelas 
semangat pesantren yang bersifat dinamis, 
tidak rikuh menerima ilmu pengetahuan 
asing. Sikap terbuka itu ditunjukkan dengan 
adopsi bahasa Arab sebagai bahasa utama 
dalam mempelajari Islam. Bahasa itu diangap 
sebagai bahasa pemersatu pemeluk Islam, 
bahkan sebagian kalangan menyebutnya 
bahasa agama Islam. Tidak heran jika rujukan 
dan sumber pembelajaran di pesantren 
didominasi buku-buku berbahasa Arab 
lantaran kajian ilmu keislaman banyak ditulis 
dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa 
tempat lahirnya agama Islam. 

Tradisi sastra di Pesantren
Meskipun santri memiliki kehidupan 

militan dan akrab mengenal kitab-kitab 
yang puitik, masih ada kekakuan bersastra di 
dalam pesantren. Tidak ada mata pelajaran 
khusus mengenai sastra Arab. Saya pribadi 
mendapatkan pengetahuan dunia sastra Arab 
saat kuliah di Libia. Di kampus itu sejarah 
sastra dan para sastrawan dibahas sehingga 
memberikan pengetahuan mengenai 
cara menciptakan sebuah karya sastra. 
Pengenalan dengan sastrawan juga sangat 
perlu karena memberikan pengetahuan 
mengenai bahasa yang digunakan oleh 
mereka sehingga memiliki gaya tersendiri 
dalam mengungkapkan dan menuangkan 
hasil kontemplasi pikiran ataupun jiwa dan 
perasaan. Seingat saya, satu kitab sastra yang 
sering dibaca adalah kitab Maulid an-Nabi 

ad-Diba’i dan al-Barzanji. Kitab tersebut berisi 
sejarah dan pujian untuk Nabi Muhammad 
saw dalam bentuk puisi dan prosa. Sayangnya, 
praktik sastra tersebut hanya sampai pada 
batas pembacaan dan pemaknaan saja, tidak 
memengaruhi para santri untuk menciptakan 
karya sastra yang sama. 

Problem ini tidak lepas dari penyempitan 
kebermaknaan pesantren yang hanya 
mempelajari ilmu keislaman. Sementara, 
sebagian orang menganggap sastra tidak 
memiliki urgensi selain yang berkaitan 
dengan ilmu-ilmu tersebut. Padahal sastra 
mampu menjadi media untuk berbagi, atau 
bahkan, dakwah Islam yang manjur. Itulah 
sebabnya, sastrawan berkarakter pesantren 
begitu minim. Gus Mus, Zawawi Imron, dan 
Ahmad Tohari adalah segelintir sastrawan 
yang lahir dari rahim pesantren secara tidak 
sengaja. Mereka mendalami sastra secara 
otodidak, tidak melalui pembelajaran yang 
sistematis dan terstruktrur melalui metode-
metode, seperti pembelajaran bidang 
keislaman lainnya.  

Kebebasan sastra dari segi penggunaan 
bahasa, imajinasi, dan penulisan itu lebih 
memungkinkan untuk dikembangkan di 
pesantren daripada tradisi penulisan lainnya. 
Sastra sudah saatnya menjadi kurikulum khusus 
di pesantren yang sistematis dan terencana 
sehingga keberkahan pesantren tidak hanya 
dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi oleh 
masyarakat luas. Alasan logisnya, Tuhan saja 
menurunkan kitab suci yang sastrawi untuk 
memudahkan umat memahami ajarannya.  
Wallahua’am bissawab.

sofwan Yahya adalah alumni Pascasarjana 
Ilmu Susastra UI dan meraih gelar sarjana 
sastra Arab di Universitas Tripoli, Libia. 
Tesisnya berjudul Ideologi Perlawanan dalam 
Tiga Cerpen Muammar Qadafi.

sabratha: situs peninggalan romawi kuno di Tripoli

masjid agung Tripoli, tetap melestarikan gaya arsitektur bangunan yang dulunya gereja.
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Dalam perjalanannya, pesantren 
mengalami perubahan dari waktu ke 
waktu, seiring perubahan yang terjadi di 
luar kehidupan tradisinya. Faktor sosial, 
ekonomi, politik, budaya, dan juga teknologi 
menjadi penentu perubahan itu. Faktor-
faktor itulah yang kemudian mengubah 
bentuk pesantren yang tadinya tradisional 
menjadi bermacam-macam. Ada yang masih 
tetap tradisional dengan salaf-nya, ada 
yang semimodern dengan menggabungkan 
salaf dan sekolah umum, dan ada juga 
yang modern penuh. Namun, dari bentuk 
yang bemacam-macam itu, kiailah yang 
masih tetap memegang otoritas tertinggi. 
Dengan demikian, kehidupan kesenian di 
pesantren pun, termasuk sastra di dalamnya, 

FOTO DAN TEKS OLEH
aceP ZamZam nOOr

sasTra
DaN

kOMUNiTas 
saNTri

sebagai sebuah sub kultur, 
posisi pesantren memang 
unik. Pesantren mem punyai 
sistem kehidupannya ter-

sendiri yang dijalankan secara 
ketat, baik oleh para santri maupun 
masyarakat sekitar. Pesantren 
juga mempunyai hierarki khusus 
yang berbeda dan berada di luar 
hierarki formal kekuasaan. Hal itu 
tampak dalam kehidupan sosial, 
ekonomi, politik, dan budaya 
meskipun tentu saja tidak berarti 
bahwa pesantren berdiri terpisah 
atau lepas sama sekali dari ikatan-
ikatan umum dengan masyarakat 
luas. Bahkan, dalam banyak hal, 
pesantren tetap mempunyai 
banyak pertautan dengan ke-
hidupan masyarakat luas di 
sekitarnya itu sehingga antara 
pesantren dan masyarakat sekitar 
mempunyai hubungan timbal 
balik.

sangat bergantung pada kebijakan dan daya 
apresiasi sang kiai sebagai pimpinan.

Apakah sastra diajarkan di pesantren? 
Di pesantren-pesantren semimodern atau 
modern pendidikan sastra secara formal 
didapatkan para santri dari pelajaran 
sekolah, seperti halnya yang terjadi 
di sekolah-sekolah umum. Dan sastra 
yang diajarkan tentu saja merupakan 
bagian dari pelajaran bahasa Indonesia. 
Pelajaran sastra di sekolah itu tentu saja 
kurang maksimal karena terbatasnya jam 
pelajaran dan juga kapasitas gurunya, 
yang tidak semua mempunyai minat yang 
besar pada sastra. Kehidupan sastra di 
pesantren tidak jauh berbeda dengan 
kondisi di sekolah umum. 

Di pesantren tradisional jelas tidak ada 
pelajaran sastra seperti halnya di sekolah 
umum, tetapi atmosfer kesusastraan bisa 
didapat para santri melalui proses pengajian 
kitab kuning yang kebetulan banyak berisi 
syair yang bernilai sastra tinggi. Pada awalnya, 
para santri hanya menyimak makna dari 
syair-syair tersebut sebagai materi pengajian, 
tetapi dengan kekhusyukan mereka pun 
menjadi akrab juga dengan keindahan 
bahasanya, dan kemerduan bunyinya. 
Dengan demikian, bagi para santri salaf, 
pelajaran sastra mereka dapatkan secara 
tidak langsung, yakni melalui pengajian kitab 
kuning, atau melalui atmosfer pengajian. 
Dan, jika kebetulan kiainya berjiwa seniman, 
proses pengajaran sastra secara tidak 
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langsung itu dapat menjadi lebih khusyuk 
dan mendalam karena tidak terlalu dibatasi 
waktu. Bahkan pengajaran dapat diberikan 
sampai subuh. 

Pada masa lalu, jenis karya sastra yang 
banyak ditulis para santri atau kiai itu 
kebanyakan, berupa nadoman atau syi’iran, 
sejenis salawat atau puji-pujian yang 
merupakan penghormatan kepada Nabi 
Muhammad saw, yang ditulis dalam bahasa 
Arab atau daerah. Nadoman atau syi’iran 
kadang juga berisi petuah atau nasihat. Di 
beberapa pesantren, ada juga yang menulis 
naskah drama berdasarkan sejarah Islam 
atau riwayat para nabi.

Dalam banyak kesempatan, saya sering 
menyatakan keberatan dengan pelabelan 
sastra pesantren atau sastra santri itu. Sebab, 
itu akan menjadi beban yang berat bagi para 
penulis kalangan pesantren untuk selalu 
menggarap tema yang sama, misalnya soal 
kehidupan pesantren atau tema yang berbau 

agama dan dakwah. Bukan hanya beban, 
pelabelan itu dapat menjadi penghambat 
kreativitas penulisnya itu sendiri. 

Saya lebih cenderung membebaskan 
para penulis kalangan pesantren untuk 
menulis tema apa saja dan dalam bentuk 
atau cara apa saja karena bagaimana pun 
kesantrian seseorang dengan sendirinya akan 
muncul atau menjadi ruh dalam tema apa 
pun tanpa harus secara formal ditonjolkan. 
Ketika novel Ronggeng Dukuh Paruk muncul, 
kita semua tidak mengira bahwa novel yang 
temanya terkesan abangan itu ternyata ditulis 
oleh seorang santri yang sekarang kita kenal 
sebagai kiai. Meskipun temanya tentang 
ronggeng, kesantrian pengarangnya, Ahmad 
Tohari, tetap tidak dapat disembunyikan.

Terbitnya majalah sastra, khusus pe santren, 
yang kemudian diikuti dengan penerbitan 
kumpulan puisi, cerpen, dan novel itu harus 
diakui telah memberikan ke gairahan ter-
sendiri karena kemudian diikuti oleh sejumlah 

kegiatan apresiasi sastra yang melibatkan para 
sastrawan. Setiap buku yang berlabel sastra 
pesantren terbit, biasanya diluncurkan dan 
didiskusikan di sejumlah pesantren. Workshop 
penulisan untuk para santri pun lebih sering 
digelar, baik oleh penerbit maupun atas 
inisiatif kalangan pesantrennya sendiri.

Beberapa waktu yang lalu, saya 
bersama teman-teman Komunitas Azan 
di Tasikmalaya mengadakan halaqoh 
sastra yang pesertanya para penulis yang 
mempunyai latar belakang pesantren. Meski 
pesertanya terkesan khusus, acara itu sama 
sekali tidak ada hubungannya dengan 
masalah pelabelan sastra pesantren atau 
merumuskan langkah-langkah politis bagi 
eksistensi penulis dari kalangan pesantren 
itu. Dalam halaqoh yang pesertanya terbatas 
itu di bahas banyak hal, mulai dari proses 
kreatif setiap penulis, religiositas dan sastra 
religius, perkembangan sastra mutakhir, 
ke ragaman budaya, sampai pentingnya 
menggalakkan kembali kegiatan apresiasi 
sastra di pesantren. Hal yang terakhir itu 

kemudian menjadi perbincangan serius di 
antara para peserta.

Seperti yang telah dibicarakan di atas, 
pesantren merupakan sebuah subkultur yang 
mempunyai sistem dan karakter tersendiri 
yang bisa jadi kurang dipahami pihak luar. 
Oleh karena itu, untuk kembali menggalakkan 
apresiasi sastra di pesantren, banyak hal yang 
harus dipertimbangkan, misalnya bagaimana 
sikap kiai terhadap kesenian, khususnya 
sastra. Mengetahui sikap kiai tersebut, sangat 
penting jika gerakan apresiasi yang dimaksud 
akan bersifat struktural, misalnya dengan 
melembagakan sanggar sebagai wadah 
aktivitas dan kreativitas para santri.

acep Zamzam noor adalah penyair, esais, 
dan pelukis yang lahir dari keluarga pesantren 
di Cipasung, Tasikmalaya. Kumpulan puisi 
terbarunya, Bagian dari Kegembiraan (2013) 
meraih Anugerah Buku Puisi Terbaik Hari 
Puisi Indonesia.

ESENSIANA
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saNTri-saNTri 
YaNG PUiTis

m. FaiZi FOTO OLEH TegUh deWabraTa

batu ampar, sebuah perbukitan di 
dekat pondok annuqayah menjadi 
ruang bebas santri-santri untuk 
mengasah kemampuan deklamasi.

sumenep adalah lumbung 
penyair. Banyak penulis puisi 

muncul dari kota santri ini.
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sore itu, saya berjalan untuk melihat-
lihat lokasi madrasah. Di serambi 
musala, tampak beberapa santri 
putri berkerumun, membentuk 

setengah lingkaran.. Melihat saya datang, 
serta-merta mereka diam, ber henti melaku-
kan aktivitas seolah-olah bersalah. 

Saya mendekat, lalu bertanya, “Ada 
diskusi apa, sedang ngapain kalian?” 
Mereka diam. Saya bertanya sekali lagi. 
Satu di antara mereka menjawab, “Sedang 
mendengarkan pembacaan novel.” 

Tersebutlah An’amah. Teman-temannya 
sesama santri memanggilnya Ana, barang-
kali dengan maksud agar lebih populer 
atau lebih keren. Rupanya, anak-anak yang 
rata-rata duduk di bangku akhir madrasah 
tsanawiyah (MTS) dan sebagian lagi sekolah 

ESENSIANAESENSIANA

menengah atas (SMA) itu sedang menyimak 
pembacaan prosa si Ana. Ya, Ana menulis 
novel di atas buku tulis, lalu dibacakan di 
depan kawan-kawannya.

“Kamu menulis novel?”
“Iya, sudah ada sembilan judul tapi 

hanya dua yang sempat disimpan.”
“Astaga!”
“Terus, anak anak ini ngapain?”
“Saya membacakan novel. Mereka 

menyimak, tapi tidak setuju pada plotnya 
karena tokoh yang saya perankan mati 
menjelang akhir. Mereka ingin tokoh itu tetap 
hidup hingga sah menjadi suami bagi istrinya.”

Apa yang dialami Ana di pondok putri, 
konon, juga pernah dilakukan Mahalli di 
pondok putra; mereka sama-sama menulis 
novel di atas buku tulis dan tidak diterbitkan. 

Bisa jadi, mereka menulis memang bukan 
untuk diterbitkan. Menurut Naufil, yang 
kini alumni, romantika itu kadang hanya 
merupakan bentuk pelampiasan karena 
begitu ketatnya larangan korespondesi 
lawan jenis di pesantren. 

Di tengah terbatasnya akses informasi 
terhadap dunia luar, di situlah seorang santri 
bergulat. Santri putri apalagi, hanya mereka 
yang memiliki hasrat tinggilah yang mampu 
menembus sekat keterbatasan itu, seperti yang 
dilakukan oleh Hanna al-Ithriyyah dan Ana 
FM—sekadar menyebut contoh—yang rajin  
menempuh jalan melalui penulisan fiksi atau 
prosa sebagai proses kreatif. 

Secara umum, gairah bersastra di 
Pondok Pesantren Annuqayah berakar pada 
tradisi bersanggar, berbasis komunitas. 
Dimulai dari Sanggar Shofa—mungkin ada 
yang lebih dulu—pada tahun 1982, sanggar-
sanggar lain pun bermunculan, seperti 
Sanggar Andalas (pemekaran dari Sanggar 
Shofa), Saksi, Padi, dan Azzalzalah. 

Berdasarkan ingatan saya, sejak awal 
tahun 1990-an hingga menjelang krisis 
moneter tahun 1997, kreativitas menulis 
santri Annuqayah mencapai puncaknya. 
Catatan itu mengacu pada kegiatan-
kegiatan sastra yang diselenggarakan 
hampir setiap pekan. Setidaknya, ada lima 
hal yang menandai perkembangan tersebut. 

Pertama, buku kumpulan puisi meluber 
di kalangan santri. Meskipun dicetak secara 
amatir (sampul sablon, isinya tindasan), 
banyak santri yang menerbitkan karyanya 
dengan cara itu. Biasanya, untuk biaya 
cetidak dan penyebarannya, mereka bekerja 
sama dengan sesama santri atau komunitas. 
Keranjingan ini berlangsung hingga akhir 
dasawarsa 90-an. Salah satu buku puisi yang 
terkenal di kala itu adalah Isyarat Gelombang, 
diluncurkan pada tahun 1996, dibedah oleh 
D. Zawawi Imron, dan diulas oleh Kuswaidi 
Syafi’ie di Kedaulatan Rakyat. 

Kedua, munculnya tabloid, jurnal, dan 
rupa-rupa buletin yang dicetak dan dibiayai 

anggota komunitas Teater sabda, teater yang 
sering mementaskan dramatisasi puisi ini sedang 
menjalani latihan vokal di batu ampar (kiri). 
seorang santri komunitas Teater Padi annuqayah 
membacakan puisi karyanya (bawah). 

Para santri menyimak pengisahan tafsir kitab yang disampaikan kawannya dalam kegiatan mengkaji kitab kuning.
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sendiri oleh santri. Jurnal Kapas merupakan 
satu-satunya media santri yang hanya 
menerbitkan karya sastra, semacam Majalah 
Sastra Horison lokal. Rubrikasinya adalah 
esai, puisi, dan cerpen. Pada masa itu, 
dalam catatan saya, di Annuqayah pernah 
terbit hingga dua belas jenis penerbitan. 
Itu terasa ganjil karena pesantren tidak 
mempunyai media apa pun, kecuali majalah 
satu-satunya, Massa, yang telah gulung 
tikar pada tahun 1986. 

Ketiga, maraknya kegiatan diskusi 
sastra. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak 
dapat dinafikan fungsinya sebagai peng-
ayaan wawasan sastra bagi santri. Diskusi 
rutin diselenggarakan oleh sanggar, 
sedangkan madrasah atau sekolah umumnya 
menyelenggarakannya dalam bentuk 
seminar dengan mendatangkan pembicara-
pembicara lokal atau dari luar Madura. 
Para sastrawan, seperti Ibnu Hajar, Edi A.H. 
Iyubenu, En Hidayat, Turmedzi Djaka, Hidayat 
Rahadja, sudah pernah mengisi acara, apalagi 
D. Zawawi Imron dan Syaf Anton.

Keempat, keberadaan komunitas dan 
sanggar di hampir setiap daerah (Annuqayah 
adalah pesantren serikat yang terdiri atas 
lebih dari 12 kepengasuhan), tidak ada 
persinggungan yang berarti antarsanggar 
atau komunitas, semangat berkompetisi 
secara kreatif.

Kelima, faktor lomba. Setiap ada 
lomba, baik yang diselenggarakan oleh 
satuan lembaga di pesantren maupun di 
luar pesantren, selalu mendapat apresiasi 
yang baik dari santri. Jika tersiar kabar 
seorang santri memenangkan lomba 
menulis puisi di Jakarta, misalnya, 
kabar itu akan merangsang santri yang 
lain untuk lebih produktif dan juga 
berkompetisi pada masa berikutnya. 
Hawa panas kompetisi seperti itu terus 
berlangsung bahkan hingga hari ini. 

Masih ada beberapa faktor yang tidak 
tampak nyata, tetapi sejatinya memiliki peran 
penting bagi perkembangan sastra. Apa itu? 
Komitmen guru bahasa Indonesia mewajibkan 
adanya mading di dalam setiap kelas.

Tradisi lama yang Tetap Terjaga
Tradisi menulis (secara umum) dan tradisi 

sastra (secara khusus) merupakan bagian 
penting dari khasanah keilmuan pondok 
pesantren. Ulama-ulama Nusantara tempo dulu 
sangat masyhur dengan karya tulisnya. Syekh 
Nawawi al-Bantani, Syekh Mahfudh at-Turmusi, 
Syekh Ihsan Jampes, dan banyak nama ulama 
lain yang dikenal baik hingga Hijaz hingga 
beberapa daerah di Afrika Utara. Uniknya, 
hampir semua disiplin ilmu keagamaan yang 
menjadi bagian dari lektur pesantren tersebut 
diturunkan melalui nazam, melalui puisi. Tradisi 
menulis bersastra merupakan nafas kehidupan 
dan wawasan pesantren.

Situasi serupa juga berlangsung di 
Annuqayah. Tradisi menulis dan bersastra 
telah lama terbentuk. Dulu, Kiai Ashim Ilyas 
dan Kiai Abdul Basith A.S. bahkan secara 
khusus mempelajari jurnalisme. Beberapa 
pengasuh Annuqayah lainnya juga menyusun 
nazam. Sudut pandang keteladanan melalui 
figur merupakan hujah mengapa tradisi 
menulis dan bersastra di pesantren yang 
didirikan pada tahun 1887 itu tetap terjaga. 
Kiai Muhammad Ilyas Syarqawi (putra pendiri, 
Kiai Muhammad as-Syarqawi al-Kudusi) 
merupakan kiai yang karyanya—antara 
lain—Safinat al-Shalah, dijadikan bahan ajar 
di pondok itu (karya Kiai Mahfudh Husaini, 
Mandhumah an-Nuqayah, juga diajarkan di 
madrasah tertentu di lingkungan Annuqayah). 
Begitu pula, Kiai Abdullah Sajjad, saudara Kiai 
Ilyas, menyusun Mandzumat al-Risalah yang 
berisi sembilan puluh delapan larik nazam 
perihal tata cara berakidah.  

Hingga saat ini (generasi ke-4 dan ke-5), 
nyaris semua pengasuh pernah atau bahkan 
memiliki karya tulis, baik yang dibukukan 
maupun hanya sekadar dipublikasikan di 
media massa. Sebut saja, misalnya KH. Moh. 
Ashiem Ilyas, KHM. Mahfoudh Husaini, KH. 
Abdul Basith AS, KH. Sa’di Amir, KH. Abd 
A’la, KH. A. Afif Hasan, KH. Moh. Abbadi 

Ishom, dan Drs. KHM. Muhsin Amir sempat 
menerjemahkan Diwan Asy-Syafi’i di 
samping menulis banyak buku lain.

momen-momen Puitik santri
Sore hari, selepas salat asar, sebelum 

magrib, terkadang saya melintas di Batu 
Ampar, sebuah perbukitan di dekat pondok. 
Itulah ruang bebas santri-santri untuk 
membaca buku, mengobrol, mengasah 
kemampuan deklamasi, dan sebagainya. 
Bentang alamnya cukup indah, terutama 
ketika langit biru dan cerah. Di tempat itulah, 
para santri belajar, sekaligus menikmati 
liburan di antara kegiatan pesantren yang 
nyaris tanpa jeda. 

komunitas baca buku di asrama Putri melakukan diskusi secara rutin tiap pekan.

seorang santri puteri membacakan puisi 
Kembalikan Indonesia Padaku karya Taufiq 
ismail dalam terjemahan bahasa arab.
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Bagi santri, waktu untuk berpuisi itu 
banyak sekali. Di antaranya adalah kegiatan 
rutin organisasi daerah. Malam Selasa 
digunakan untuk berkegiatan sebab malam 
itu kegiatan belajar-mengajar di pesantren 
diliburkan, termasuk madrasah diniyah dan 
pengajian kitab. Sementara, hari Jumat 
adalah hari libur santri.

Selain pada waktu-waktu itu, ekspresi 
puisi santri ditumpahkan pada setiap kegiatan 
Haflatul Imtihan, yakni kegiatan tutup tahun 
pelajaran. Meskipun momen ini hanya 
terjadi setahun sekali, ia cukup marak karena 
biasanya kegiatan haflatul imtihan juga 
diselenggarakan di madrasah-madrasah lain 
di dekat pesantren. Dengan begitu, para santri 
dapat mengikuti kegiatan lomba baca puisi 
di Annuqayah ataupun di luar pesantren. 
Gempita tahunan itu ikut ambil peran dalam 
melahirkan penyair atau deklamator. 

Situasi literasi semakin baik sejak 
diselenggarakannya festival buku tahunan 
oleh Institut Keilmuan Agama (INSTIKA), 
yaitu Festival Cinta Buku sejak tahun 2007. 
Para jadug di bidang kepenulisan yang 
diundang ke acara itu menjadi magnet 

tersendiri bagi santri. Namun, bagi kas 
pesantren, mengundang tokoh secara 
khusus tergolong memberatkan. Biaya 
hidup di pesantren itu sangatlah murah, dan 
karenanya, wajar jika santri yang mondok 
juga berasal dari kelas bawah. Anak petani 
dan buruh tani adalah yang paling banyak. 
Kiranya, inilah alasan mengapa tokoh-tokoh 
sastra kelas atas jarang didatangkan.

Memang betul, ada satu-dua tokoh 
sastrawan, penyair, dan budayawan yang 
diundang datang secara khusus, tetapi 
kebanyakan mereka datang dengan hanya 
mengganti ongkos perjalanan, atau karena 
unsur pertemanan dengan saya, atau 
kunjungan muhibah sukarela saja. Saya masih 
ingat, semua latar belakang kedatangan 
Abdul Hadi W.M, Afrizal Malna, Agus R. 
Sarjono, Emha Ainun Nadjib, Gus Mus, 
Jamal D. Rahman, Joni Ariadinata, Lan Fang, 
Sosiawan Leak, Taufiq Ismail, dan sebagainya 
ke sini. Yang mengejutkan adalah ketika 
saya berkorespondensi dengan cerpenis 
senior, Darwis Khudori, ia menyatakan bahwa 
ia pernah tinggal di Annuqayah selama 
beberapa pekan sekitar tahun 1978.

Jika dibandingkan dengan masa ketika 
pelopor sastra di Annuqayah mulai merintis 
jalan literer, sejak era Warits Anwar, Aryadi 
Mellas, Asyari Khatib, dan Abdul Latif Anwar 
berkiprah, situasi sekarang jelas sudah 
banyak berubah. Fasilitas dan akses ke luar 
pesantren kini jauh lebih terbuka dan lebih 
mudah bagi santri. Oleh karena itu, wajar 
jika kini semakin banyak santri yang mampu 
menulis lebih baik, beruntung jika dapat 
menerbitkan karyanya di media massa atau 
dalam bentuk buku. Apa yang saya tulis 
itu hanyalah sekelumit catatan yang bahan 
dasarnya adalah ingatan. Saya sadar telah 
menjadi sisi buruk dari suatu tradisi yang 
semestinya dipegang teguh oleh santri; 
mencatat, sebagaimana jelas termaktub 
dalam kitab Ta’limul Muta’allim. 

Banyak hal yang penting disampaikan, 
seperti etos kerja intelektual dan kegigihan 
belajar seorang santri berikut kesetiaannya 
dalam memegang sanad-sanad keilmuan. 
Bahkan, dalam jagad kepenulisan secara 
umum di Annuqayah, masih banyak nama 
yang bisa ditulis. Akan tetapi, siapa yang 
mampu melawan lupa? Hanya catatan 
yang dapat melakukannya. Sedikitnya, 
jika merujuk pada buku Index Penulis 
Annuqayah yang diterbitkan dalam rangka 
Festival Cinta Buku 2007 lalu, tercatat 186 
nama penulis, baik alumni maupun yang 
tinggal di Annuqayah. 

Sekarang, bubuk kopi tinggal 
sedikit. Saya harus menyangrai lagi, lalu 
menumbuknya untuk dipersiapkan sebagai 
suguhan bagi tamu-tamu yang akan datang 
berikutnya. Saya tidak ragu, Annuqayah 
akan membuka pintu bagi mereka yang 
datang untuk berdiskusi. Akan tetapi, ya, 
itu tadi: tidak ada ruangan besar dan lampu 

sorot yang warna-warni di sini. Hanya ada 
kebahagiaan yang luar biasa atas kehadiran 
mereka yang datang untuk membagi ilmu. 
Para santri pun akan membayarnya dengan 
tepuk tangan panjang sebagai apresiasi.

m. Faizi, lahir di Sumenep, 27 Juli 1975. Ia 
adalah penyair, esais dan pengasuh madya 
di pondok Pesantren Annuqayah. Kumpulan 
puisi terbarunya adalah Kopiana (2014). Ia 
pernah diundang dalam Jakarta-Berlin Arts 
Festival di Berlin, Jerman (2011). 
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anggota komunitas Teater sabda, teater yang 
sering mementaskan dramatisasi puisi ini sedang 

menjalani latihan vokal di batu ampar (kiri).

bandongan atau menafsirkan kitab kuning yang dilakukan di surau secara rutin dan berkelompok (kiri atas). sejumlah 
santri antusias ketika berlangsung diskusi dengan sastrawan, tamu yang singgah di annuqayah (kanan atas).
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seaNDaiNYa saYa

saNTri 
GULUk-GULUk

sambangilah pesantren-
pesantren klasik di tanah air 
dan simaklah ketidakziman 
para santri dalam 

melantunkan hafalan kitab-kitab 
atau syair gubahan ulama-ulama 
klasik Jazirah Arab. Di bilik kamar 
yang merapuh, di surau, di ruang-
ruang kelas, selalu saja ada bait-
bait nazam, syair yang dilagukan. 
Nazam-nazam itu mempermudah 
mereka dalam memahami berbagai 
macam ilmu: tata bahasa Arab 
atau biasa disebut nahu-saraf, ilmu 
akhlak atau akidah, ketuhanan atau 
tauhid, hingga tata cara beribadah 
atau fikih. 

nana riskhi
FOTO OLEH TegUh deWabraTa

sejumlah santri 
bersama-sama 
menuju masjid 

untuk melaksanakan 
salat berjamaah.

Sebuah pondok pesantren di 
Sumenep teguh menjunjung tradisi. 
Dalam kepungan modernitas dan 
fundamentalisme, mereka bertahan.

sejumlah santri bersuci (wudu) sebelum salat.
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Satu pesantren di Sumenep yang punya 
sepasang cerita tentang sastra dan santri 
adalah Pondok Pesantren Annuqayah atau 
yang lazim disebut pondok Guluk-Guluk, desa 
tempat pesantren itu berada. Ritual merapal 
nazam mencerminkan Guluk-Guluk sebagai 
pesantren yang setia dalam menjunjung nilai-
nilai Islam, di tengah serbuan arus modernitas 
dan fundamentalisme. Di Indonesia, Guluk-
Guluk merupakan salah satu pesantren terbesar 
yang tetap berpegang teguh pada sistem 
pengajaran salaf  (ajaran umat terdahulu).

Pesantren salaf tidak mengizinkan 
santrinya belajar di sekolah umum, seperti SD, 
SMP, atau SMA. Sebaliknya, para santri setiap 
hari belajar di madrasah diniyah. Di sana tidak 
ada Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, 
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun 
mata pelajaran umum lainnya yang sesuai 
denga kurikulum Sistem Pendidikan Nasional 
(Sisdiknas). Para santri hanya mempelajari 
kitab-kitab klasik Islam dan tata bahasa Arab 
yang biasa disebut Kitab Kuning.

Pendidikan di Pesantren Guluk-Guluk 
menganut metode tradisional sorogan, 
bandongan, dan halaqoh. Dalam sistem 
sorogan, seorang santri membaca kitab 
secara individual. Seorang murid nyorog, atau 
menghadap guru sendiri-sendiri. Sang guru 
akan membacakan isi beberapa bagian kitab, 
lalu si murid menirukannya berulang-ulang.

Dalam bandongan, kiai atau ustaz 
membacakan, menerjemahkan, dan 
menerangkan kitab. Santri atau murid 
mendengarkan, menyimak, dan mencatat. 
Sesuai dengan tradisi pesantren, kiai sering 
kali memerintahkan santri-santri senior 
untuk mengajar.

Pesantren Guluk-Guluk mengasuh lebih 
dari 8.000 santri. Pesantren itu didirikan 
pada 1887 oleh Kiai Muhammad As-
Syarqawi. Setiap hari santri Guluk-Guluk 
tidak lepas dari kehidupan puitik. Sujud dan 
ruku mereka dalam salat, remang-remang  
suara mengaji, dan kitab yang tidak henti-
hentinya dikaji. Setiap detik yang berlalu 

bagi mereka adalah berkah untuk mencari 
rida Allah subhanallahu wa taala.

Para santri belajar kesederhanaan 
hidup dengan cara tinggal di kamar-kamar 
sempit. Saat senggang, mereka juga makan 
bersama, main catur, sepak bola, bahkan 
belanja sarung dari pedagang keliling yang 
tiap Jumat datang ke muka asrama. 

Santri dan sastra ibarat dua sisi mata 
uang. Diskusi dan membaca puisi, telah 
menjadi bagian hidup para santri. Tidak jauh 
berbeda dengan kebiasaan para seniman 
jalanan, puisi menjadi semacam doa dan 
pengharapan, ditambah keyakinan yang 
kental pada Quran dan sunah yang tiada 
alpa dibaca dan diamalkan.

santri dalam satu kamar, makan bersama dalam satu nampan.

sejumlah santri menghabiskan waktu dengan membaca 
koran di papan pengumuman yang disediakan. di 
pesantren, tanpa hiburan televisi dan komunikasi, 
koran menjadi satu-satunya sumber informasi (atas). 
masjid utama di kompleks lubangsa annuqayah tidak 
cukup menampung jamaah. namun, sejumlah santri 
tetap menunaikannya dengan menggelar sajadah di 
tanah (kanan).
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Di ruang itu, sastra menemukan 
konteksnya. Ritual membaca barzanji, suluk, 
dan bersastra di pesantren merupakan 
sesuatu yang menjadi tradisi santri sebagai 
media untuk menyerap nilai-nilai moral serta 
estetika. Dengan demikian, sastra pesantren 
menjadi bagian penting yang membentuk 
identitas personal santri ataupun karakter 
komunal orang-orang pesantren. Lalu, 
bagaimana memaknai sastra pesantren 
dalam konteks kekinian? Pada konteks ini, 
bagaimana genealogi dan kontribusi sastra 
pesantren pesisiran? 

melacak sastra Pesantren Pesisiran
Perkembangan pengetahuan dalam 

tradisi pesantren memunculkan tradisi sastra 
berupa suluk. Munculnya suluk tidak lepas 
dari perkembangan tarekat yang menyertai 
penyebaran jaringan pesantren, tidak hanya 
di Jawa, tetapi juga di kawasan Nusantara. 
Jaringan ulama itu disebut sebagai ulama 
Jawi (Laffan, 2009). Jaringan ulama itulah 
yang membangun fondasi epistemologi 
pengetahuan pesantren dan menguatkan 
jejaring komunitas santri. 

Bagaimana dengan perkembangan sastra 
pesantren di kawasan pesisir Jawa? Dalam 
catatan Abdul Hadi WM, perkembangan 
sastra pesisir dimulai di kota-kota pelabuhan, 

yakni Gresik, Tuban, Sedayu, Surabaya, 
Demak, dan Jepara. Kota-kota di pesisir Jawa 
menjadi simpul dari jejaring ekonomi, politik, 
pendidikan, dan kebudayaan. 

Interaksi yang terjadi di kota-kota 
pesisir Jawa, kemudian, turut menjadi 
penyebab tersebarnya sastra pesisir ke 
beberapa kawasan lain, di antaranya 
Lampung, Palembang, Banjarmasin, dan 
Lombok. Kemudian, ketika kerajaan Demak 
runtuh dan kebudayaan Jawa berpindah ke 
kawasan Pajang, Surakarta, dan Yogyakarta, 
sastra juga bergeser mazhabnya ke 
kawasan pedalaman. Pengaruh Surakarta 
dan Yogyakarta juga berdampak pada 
tumbuhnya sastra di kawasan Banyumas, 
Kedu, Madiun, dan Kediri (Hadi WM, Sastra 
Pesisir; Pigeud 1967: 6-7). 

Sastra pesisir tidak lepas dari interaksi 
dengan perkembangan sastra di kawasan 
pedalaman, yang pada masa keraton 
Yogyakarta dan Surakarta sebagai pusat 
episentrum tradisi Jawa. Pigeaud (1967:4-7) 
membagi perkembangan sastra Jawa secara 
keseluruhan ke dalam empat babakan: 
(1) Zaman Hindu berlangsung pada abad 
ke-9-15 M. Puncak perkembangan sastra 
pada periode itu berlangsung pada zaman 
Kerajaan Kediri (abad XI dan XII, dilanjutkan 
dengan zaman Kerajaan Singosari (1222-
1292 M) dan Majapahit (1292-1478 M); (2) 
Zaman Jawa-Bali pada abad XVI sampai 
XIX. Setelah Majapahit diruntuhkan, sasTra PesaNTreN PesisiraN

GeNeaLOGi
DaN 
kONTriBUsiNYa

sebagai institusi pembelajaran 
keagamaan, pesantren tidak 
hanya menjadi ruang untuk 
menyemai moral, pengetahuan 

dan etika lintas generasi, tetapi juga 
menciptakan tradisi-tradisi penting. Di 
pesantren, tradisi sastra menjadi ruang 
di mana santri dapat mengekspresikan 
pencarian minat, bakat, dan identitas 
personal. Sastra juga membentuk 
karakter santri serta mengukuhkan 
relasi kiai dengan murid-muridnya.

mUnaWir aZiZ
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Sastra pesantren 
pesisiran berakar dari 

tradisi sastra yang 
dikembangkan oleh 

Sunan Bonang.
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Ke rajaan Demak pada akhir abad ke-15, 
ribuan pengikut dan kerabat raja Majapahit 
pindah ke Bali. Kegiatan sastra Jawa Kuno 
dilanjutkan di tempat tinggal mereka yang 
baru; (3) Zaman Pesisir berlangsung pada 
abad XV-XIX. Pada zaman itu kegiatan 
sastra berpindah ke kota-kota pesisir 
yang merupakan pusat perdagangan 
dan penyebaran agama Islam; (4) Zaman 
Surakarta dan Yogyakarta berlangsung 
pada abad XVIII-XX. 
Pada akhir abad XVIII, 
di Surakarta, terjadi 
renaisans sastra Jawa 
Kuno dipelopori oleh 
Yasadipura I. Pada masa 
itu, karya-karya Jawa 
Kuno digubah kembali 
dalam bahasa Jawa 
Baru. Lebih kurang tiga 
dasawarsa kemudian, 
karya Pesisir juga mulai 
banyak yang disadur 
atau dicipta ulang dalam 
bahasa Jawa Barudi 
kraton Surakarta.

Sastra pesantren 
pesisiran berakar dari 
tradisi sastra yang 
dikembangkan oleh Sunan Bonang. Sunan 
Bonang (Raden Makdum Ibrahim) lahir pada 
pertengahan abad XV, dan wafat pada awal 
abad XVI. Ia merupakan putra dari Sunan 
Ampel dan Nyai Ageng Manila. Ia adalah 
salah satu wali yang menyebarkan agama 
Islam di pesisir Jawa. Sunan Bonang dikenal 
pandai bermusik dan menyerat suluk, salah 
satunya Suluk Wujil.

Dalam Suluk Wujil, tergambar bagaimana 
detak jantung keimanan Sunan Bonang: 

Lalu apa pula zikir yang sebenarnya? 
Dengar: Walau siang malam berzikir
Jika tidak dibimbing petunjuk Allah
Zikirmu tidak sempurna

Zikir sejati tahu bagaimana
Datang dan perginya nafas
Di situlah Yang Ada, memperlihatkan
Hayat melalui yang empat 

Selain Sunan Bonang, Sunan Kalijaga 
juga dikenal sebagai salah satu wali yang 
berkontribusi dalam perkembangan sastra 
pesantren pesisiran. 

Abdul Hadi W.M. menganggap bahwa 
sastra sufistik pesisiran, tidak lepas dari 

pengaruh pesantren. 
Karangan yang ber-
corak tasawuf itu lazim 
disebut suluk dan di-
tulis dalam bentuk tem-
bang atau puisi. Setelah 
era Sunan Bonang dan 
Sunan Kalijaga, sastra 
pesantren pesisiran ke-
mudian dilanggengkan 
dalam tradisi pesantren 
di kawasan tersebut. 
Tradisi pesantren di 
Cirebon dipengaruhi 
oleh per kembangan 
sastra pe si siran yang 
dekat dengan tradisi 
ke raton dari Sunan 

Gunung Jati. Perkembangan sastra pesantren 
pesisiran, kemudian, ber lanjut di beberapa 
pesantren di Pekalongan, Semarang, Kudus, 
Pati, Lasem hingga ke bebe rapa pesantren 
di kawasan Tuban dan Gresik. Dalam pe-
riode lima abad terakhir, sastra pesantren 
pe sisiran telah menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari sejarah pengetahuan dan 
tradisi pesantren di pesisir Jawa. 

Pada abad XVII, sastra pesantren 
di lereng Muria juga tumbuh ketika 
masa Syekh Mutamakkin. Kitab Arsyul 
Muwahiddin yang kental dengan nuansa 
sufistik merupakan jejak literasi penting, 
yang menjadi referensi dari tradisi menulis 
dalam komunitas pesantren di Kajen, Pati. 

Dalam riset singkat yang penulis lakukan, 
tradisi sastra pesantren di kawasan pesisir 
Jawa masih kuat mengakar di beberapa 
pesantren di Kudus, Sarang, hingga Tuban. 

dari sunan bonang ke gus mus:
Perkembangan sastra Pesantren 

Pesisiran
Komunitas pesantren pesisiran masih 

terus merayakan sastra sebagai bagian 
dari tradisi pengetahuan. Hal itu, tampak 
bagaimana konsistensi Kiai Musthofa 
Bisri (Gus Mus) yang terus menulis karya-
karya sastra. Sajak-sajak Gus Mus penuh 
dengan nuansa ke-
tauhidan dengan unsur 
kritik dan dakwah yang 
lembut. Puisi balsem 
karya Gus Mus menjadi 
representasi tradisi sastra 
pesantren pesisiran yang 
masih dinamis. Dari alur 
genealogi keilmuan, 
dapat dipetidakan per-
kem bangan sastra pe-
santren pesisiran tidak 
terputus hingga kini dari 
zaman Sunan Bonang 
hingga masa Gus Mus. 

Karya-karya Gus Mus mentrans-
formasikan rasa menuju langit, menuju 
pintu kesejatian untuk mencari cahaya 
Illahi: Kalau kau sibuk berzikir saja/ 
Kapan kau sempat menyadari keagungan 
yang kau zikiri?/ Kalau kau sibuk dengan 
keagungan yang kau zikiri saja/ Kapan kau 
kan mengenalnya?

Zikir, sebagaimana cinta, adalah 
ritual yang dibangun dari perasaan dan 
kerendahan hati. Sebuah Tarekat, adalah 
lorong panjang bagi seorang salik untuk 
menemukan hakikat sebenarnya dari 
manusia dan kemanusiaan. Dan, yang 
sebenarnya, cinta, zikir, ataupun ritual 

transendental lainnya tidak dibahasakan 
dalam egoisme dalam ungkapan untuk 
mencari simpati atau pencitraan diri. 

kontribusi sastra Pesantren Pesisiran 
Dalam perkembangannya, sastra pe-

santren pesisiran berkontribusi dalam 
penyebaran wacana keagamaan dan 
tradisi keislaman di kawasan pesisir Jawa. 
Dalam hal ini, dapat dipetidakan kontribusi 
sastra pesantren pesisiran. Pertama, 
sastra pesantren pesisiran merupakan 
media penyebaran nilai-nilai toleransi, 
kemanusiaan, dan cinta kasih pada sesama. 

Kedua, sastra pesantren 
pesisiran menjadi bagian 
dari tradisi pengetahuan 
komunitas santri. Gene-
alogi pengetahuan ko-
munitas pesantren di 
pesisir Jawa berakar 
dari jaringan guru-
murid yang terlacak 
pada era walisanga 
dan perkembangan 
ulama Nusantara Hijaz 
pada abad setelahnya. 
Ketiga, sastra pesantren 

pesisiran turut membentuk identitas dan 
karakter orang-orang di kawasan pesisir. 

Sastra pesantren pesisiran, pada 
hakikatnya, masih terus tumbuh dan 
membentuk dirinya. Teks-teks sastra yang 
lahir dari komunitas santri dan jaringan kiai 
di pesisir Jawa menjadi ruang terbuka untuk 
diteliti karakter, watak, dan nilai-nilainya.

munawir aziz adalah Alumnus Pasca sarjana 
UGM Yogyakarta, peneliti tradisi Jawa 
pesisiran. Ia menyelesaikan karya trilogi 
identitas orang pesisiran. 

sunan kalijaga

Sajak-sajak 
Gus Mus penuh 
dengan nuansa 
ketauhidan, 
dengan unsur 
kritik dan dakwah 
yang lembut.
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WaYaNG COkek

riTUs 
PeMBaUraN 
OraNG CiNa 
BeNTeNG
radjimO sasTrO WijOnO
FOTO OLEH hUsni mUnir
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Pak goyong (Oen sin Yang)  pemain gambang kromong sedang menggesekkan erhu alat musik gesek 
bersenar dua yang telah digunakan lebih dari 2 ribu tahun di Tiongkok.  alat musik erhu di sebut Tehyang 
di masyarakat Tionghoa benteng indonesia dan merupakan akulturasi yang di buat oleh orang Tionghoa 
indonesia menggunakan bahan lokal dengan menggantikan bagian bawahnya dengan tempurung kelapa dan 
alat musik ini merupakan bagian dari gambang kromong betawi. alat lain yang mirip adalah kecapi sunda.
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s aya masih ingat bagai-
mana hari itu bermula. 
Pada pagi itu, saya sedang 
menunggu dengan pe-

rasaan tidak sabar datangnya 
peserta sebuah workhsop dari 
Tangerang.  Setelah acara itu, 
malam harinya, saya sengaja 
begadang bersama tetangga yang 
memutuskan untuk mengundurkan 
diri dari perusahaannya dan 
membuat warung di ujung 
gang. Sepulang begadang, saya 
mendapatkan informasi dari internet 
bahwa di daerah Cina Benteng, 
Tangerang, masih ada pelaku seni 
tradisi Cokek, Encim Masnah. Dia 
adalah seorang maestro gambang 
kromong dan wayang cokek. 
Nama aslinya adalah Pang Tjin 
Nio, pelaku seni tradisi yang sudah 
bergelut dengan seni sejak kecil 
yang mengalami masa keemasan 
(1960-1970-an), masa suram karena 
pelarangan dari pemerintah (1980-
an), dan kembali menghidupkan 
seni tradisi itu pada tahun 1990-an. 
Pelantun lagu gambang kromong 
dalem yang belum ada penerusnya 
itu meninggal pada awal tahun 2014. 
Senin pertengahan November 2011, 
itulah awal saya mengenal cokek, 
yang dimulai dengan obrolan singkat 
seorang teman dari Tangerang 
tentang seni tradisi, kemudian 
dilanjutkan dengan berbincang 
kepada tetangga dari Cina Benteng, 
serta googling di internet. 

Temanku, dengan nada prihatin, 
menceritakan kondisi yang seolah-olah 
memintaku untuk berbuat sesuatu agar ikut 
peduli. Menurutnya, semasa kecil, ia sering 
menemui wayang cokek itu dipentaskan 
di sekitar kampungnya, tetapi sekarang 
sulit ditemui. Sementara itu, tetanggaku 
yang dikenal sociable dengan tetangga 
menceritakan bahwa melalui kesenian yang 
disukai masyarakat di sekitarnya itu telah 
menjadikan ia tidak canggung bergaul 
dengan masyarakat yang berbeda. 

Setelah hari itu, saya merasa ada 
dorongan untuk mengenal lebih jauh 
tentang cokek. Sebagai sebuah kajian, 
cokek bukan barang baru. Ia telah dijadikan 
objek kajian peneliti sebelumnya. David Kwa 

(2012), “Gambang Kromong dan Wayang 
Cokek”, sebuah artikel yang dimuat dalam 
buku Indonesian Chinese Peranakan: a 
Cultural Journey itu menjelaskan secara 
umum kesenian yang berkembang di 
Cina Benteng. Revisi dari tulisan (2009) 
pengamat budaya peranakan, khususnya 
Cina Benteng itu, lebih menjelaskan secara 
umum apa itu gambang kromong dan 
wayang cokek. Sayangnya, penjelasan yang 
diberikan tidak ada batasan waktu dan 
perkembangan kesenian ini, hingga seolah-
olah kesenian itu awet bertahan seperti pada 
awal diciptakan. Kajian lainnya dilakukan 
oleh Risma Sugihartati (2009), Gambang 
Kromong: Identitas Cina Benteng Pasca 
Reformasi. Skripsi mahasiswa Antropologi 

Universitas Indonesia yang mendeskripsikan 
tentang gambang kromong, termasuk di 
dalamnya cokek, sebagai identitas Cina 
Benteng pascareformasi ini diawali dengan 
kebijakan pemerintah yang diskriminatif 
terhadap masyarakat pemilik tradisi lisan itu. 
Menurutnya, kesenian itu tidak berpengaruh 
dengan adanya kebijakan tersebut. Salah 
satu alasannya adalah karena kesenian itu 
dipentaskan di ruang privat mereka, klenteng 
dan rumah kawin. Perkembangannya kini, 
gambang kromong menjadi ciri utama 
masyarakat Cina Benteng, melalui proses 
yang tidak mudah. Namun, upaya untuk 
menciptakan identitas itu tidak mendapat 
tanggapan yang baik dari pemerintah 
daerah (Sugihartati 2009). 

Dua kajian di atas menjelaskan, gambang 
kromong dan wayang cokek merupakan 
satu kesatuan. Bahkan, seolah-olah cokek 
merupakan bagian dari gambang kromong. 
Akan tetapi, menurut saya, cokek bukan 
merupakan bagian dari gambang kromong, 
karena musik gambang kromong juga 
mengiringi kesenian yang lain yaitu lenong 
dan rancag/rancak. Dalam masyarakat Cina 
Benteng, Tangerang, kesan bahwa gambang 
kromong dan wayang cokek merupakan 
satu kesatuan yang tampak pada saat 
dipentaskan, khususnya di rumah kawin.  
Seperti yang ditulis oleh Kuntara Wiradinata 
dalam tesisnya yang berjudul “Rumah Kawin 
Cina Benteng Udik: Penelusuran Relasi dan 
Maknanya bagi Masyarakat Cina Benteng, 
Kampung Melayu, Teluknaga-Tangerang.” 
Menurut Wiradinata, modernitas yang 
ditandai pembangunan bandara Soekarno-
Hatta menjadikan stimulus perubahan 
masyarakat Cina Benteng. Namun, di tengah-
tengah perubahan yang dihadapi, dalam 
masyarakat Cina Benteng terdapat benteng 
sebagai pemertahanan prinsip dan tradisi, 
yakni rumah kawin. Bagi saya, rumah kawin 
itu adalah panggung yang ikut menentukan 

Perempuan tertua di kampung sewan 
saat ini yang lahir di tahun 1917. 
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perkembangan tradisi cokek sehingga dalam 
konteks kajian tradisi lisan melihat panggung 
dan penonton serta masyarakatnya dalam 
pendukungnya merupakan hal yang tidak 
dapat dipisahkan. 

Dari kajian-kajian yang selama 
ini ada, sampai selesainya tulisan ini, 
saya belum mendapatkan kajian yang 
menjelaskan sejarah perubahan cokek, 
dan juga konstruksi pertunjukan sebagai 
tradisi lisan pada masyarakat yang telah 
mengenal aksara, tidak tergambar secara 
komprehensif. Dalam tulisan ini, saya akan 
menjelaskan sebuah tradisi lisan yang ada 
setelah masa keemasannya, tetapi tidak 
mengesampingkan awal kelahirannya. Selain 
itu, tulisan ini akan memaparkan fungsi 
sosial tradisi lisan. 

sejarah dan Panggung Wayang cokek 
Ada beberapa versi wayang cokek. 

Tradisi itu diperkirakan berkembang 
sejak mulai adanya tuan-tuan tanah yang 
menguasai Jakarta, tepatnya di daerah Beos 
(Kota) abad ke-19. Ketika itu, para tuan tanah 
kaya punya kebiasaan menggelar pesta 
setiap malam Minggu. Mereka umumnya 
memiliki pembantu yang mahir bermain 
musik gambang kromong dan penari-penari 
wanita. Gadis muda itu berfungsi untuk 
melayani tamu lelaki untuk menari. Mereka 
itulah yang kemudian disebut sebagai 
penari cokek yang berasal dari bahasa 
Hokkian, Cio Kek (Sinar Harapan, 2-2-2003). 
Pendapat itu dikuatkan oleh David Kwa 
(2012), yang didasari pada tulisan Phoa Kian 
Sioe (1949). Pada abad ke-19 para cukong 
atau pemimpin masyarakat Tionghoa 
yang mampu mempunyai wayang cokek 
adalah mereka yang diangkat Belanda 
(Chineesche officieren), yakni para kapitein 
der Chineezen, luitenant der Chineezen), 
serta anak-anak kapitein dan luitenant 
tersebut. 

ESENSITradisiESENSITradisi
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Selain itu, ada juga yang menyatakan 
bahwa cokek berasal dari daerah Teluk Naga 
ataupun Mauk, Kabupaten Tangerang. Pada 
saat itu, daerah Tanjungkait dikuasai oleh tuan 
tanah bernama Tan Sio Kek dan memunyai 
sebuah kelompok musik beranggotakan tiga 
orang bertocang (rambut kepang satu) dari 
daratan Cina. Ketiga orang itu membawa tiga 
buah alat musik, yaitu, tè yang, su khong dan 
khong ayan, yang kemudian alat-alat musik 
itu menjadi cikal bakal kesenian gambang 
kromong.

Tangerang mempunyai panggung utama 
wayang cokek, di pusat-pusat pemukiman 
masyarakat Cina Benteng yang lazim disebut 
rumah kawin. Iwan Santosa mengistilahkan 
rumah kawin sebagai wadah silaturahmi 
antarmasyarakat pribumi dan nonpribumi 
(Tionghoa). Rumah kawin merupakan aula 
tempat penyelenggaraan hajatan masyarakat 
Cina Benteng di Tangerang, Banten, menjadi 
tempat silaturahmi budaya dengan masyarakat 
Betawi melalui alunan gambang kromong dan 
tarian para cokek (Kompas, 17-4-2007). 

Wayang cokek sebagai 
ritus Pluralisasi

Periodisasi fungsi wayang cokek 
sebagai tradisi lisan dapat dilihat sebagai 
tari pergaulan, hiburan, dan ritus pluralisasi. 
Dua peran pertama tersebut sudah banyak 
dikaji, dan subbab ini akan menjelaskan 
peran seni tradisi ini sebagai ritus pluralisasi. 
Wayang cokek dapat dideskripsikan sebagai 
tarian yang diiringi gambang kromong 
dan ditarikan berpasangan, laki-laki dan 
perempuan. Pada pembukaan para penari 
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Pria berusia 87 tahun yang tinggal di rumah 
berdinding bambu di kampung sewan. Pria tua ini 

masih bekerja membuat siomay untuk dijual.
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berjoget dalam posisi berjajar ke samping, 
mirip posisi jejer panggung kesenian 
ketoprak. Mereka merentangkan tangan 
setinggi bahu, sambil melangkahkan 
gerak kaki maju-mundur diiringi lagu-
lagu dengan musik gambang kromong. 
Kemudian, mereka mengajak menari para 
tamu yang hadir dengan mengalungkan 
selendang. 

Melihat asal-usul instrumen musik yang 
memiliki karakteristik bunyi yang khas, 
kemudian diaransemen menjadi sebuah 
alunan musik yang diperdengarkan, itu 
menjadi semacam simbol adanya campuran 
dua hal yang sebelumnya berdiri sendiri. Jadi, 
pada saat peralatan yang asalnya berbeda 
itu dibunyikan sehingga menghasilkan 
bunyi-bunyian yang bisa dianggap sebagai 
penyatuan dari unsur-unsur yang ada. Hal itu 
juga nampak terlihat pada pemain musik, yang 
pada saat dipadukan memang berasal dari 
masyarakat pemiliknya. Berdasarkan sebuah 
sumber sejarah, yang banyak digunakan 

oleh sejarawan, masyarakat Cina Benteng 
pengembang Cokek menempati daerah 
Tangerang sekitar tahun 1407, saat kekaisaran 
dinasti Ming. Oleh karena negerinya sedang 
berkecamuk, banyak warganya berlayar 
mencari daerah yang aman. Beberapa di 
antaranya terdampar di daerah Teluk Naga, 
sekitar Kampung Melayu, Tangerang. Dalam 
Tina Heyarang Paharayang, perahu mereka 
karam karena terbentur karang. Setelah itu, 
mereka tinggal di situ, dan menikah dengan 
masyarakat setempat. Bukti peninggalan 
kehidupan mereka adalah keberadaan 
kelenteng-kelenteng tua di kota Tangerang, 
seperti Boen Tek Bio, yang berdiri pada 
tahun 1684, Boen San Bio berdiri tahun 
1689, dan kelenteng Boen Hai Bio yang 
dibangun tahun 1694. 

Pada awal kedatangannya, penduduk 
Cina Benteng merupakan masyarakat yang 
tunggal, dan ketika mereka hidup dengan 
masyarakat setempat, yang sebelumnya 
telah menempati daerah itu, mereka menjadi 

masyarakat plural. Mona Lohanda (2011 dalam 
Turita 2012), yang memiliki cerita berbeda, 
mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa 
yang ada di Tangerang merupakan orang-
orang yang membuka wilayah ke arah Barat 
dan bermukim di sana (tepi Sungai Cisadane, 
Tangerang). Kerukunan hidup yang terjadi di 
antara mereka merupakan monumen hidup 
keberagaman dan toleransi di Indonesia.

Pertunjukan cokek yang dihadirkan 
oleh yang punya gawe perkawinan untuk 
menghibur tamu ini merupakan pilihan yang 
dapat diterima oleh para tamu yang tidak 
hanya berasal dari etnis Tionghoa. Tuan 
rumah menyadari, bahwa kesenian ini dapat 
diterima oleh semua kalangan. Wayang 
cokek, sebagai tradisi lisan telah menjadi 
bagian penting dalam masyarakatnya. Tradisi 
ini biasa dipertunjukan pada waktu upacara 

Dalam konteks hidup-mati, seni tradisi 
dapat diibaratkan seperti makhluk hidup. Ia 
lahir, tumbuh, berkembang, dan mati. Ia dapat 
memengaruhi dan dipengaruhi. Membaca 
riwayat cokek mungkin bukan sebuah kisah 
besar sebuah kesenian. Namun, sejarah 
kebudayaan Indonesia melekat dalam riwayat 
itu, dan mungkin juga sejarah masyarakat 
minoritas Tionghoa dalam perubahan 
menghadapi rezim. Sejak kemunculannya, dan 
dikenal masyarakat, serta ditinggal sebagian 
masyarakatnya, sekarang cokek hadir 
lagi dengan wilayah administratif dengan 
semangat zaman yang berbeda. Bagi saya, 
membaca sejarah cokek dan penggiatnya 
seperti membaca keluhan, termasuk keluhan 
masyarakat pendukungnya, yang mengerutu 
suatu zaman pada kekuasaan tertentu.

radjimo sastro Wijono adalah periset di 
beberapa lembaga kajian, salah satunya Asosiasi 
Tradisi Lisan. Ia Khusus meneliti isu tradisi lisan, 
sejarah perkotaan, dan arkeologi bawah air. 

husni munir adalah fotografer dokumenter 
berbasis di Jakarta. Ia khusus meliput isu 
lingkungan hidup, sosial, dan budaya di 
daerah Jakarta.

dan pesta untuk merayakan kejadian-
kejadian yang sangat penting bagi kelompok 
masyarakat tertentu. Cokek pada masa 
emasnya, ketika dipentaskan dengan teknik 
dan tujuan tertentu, memiliki tujuan tertentu, 
selain hiburan. Seperti pada masyarakat 
Jawa, tari pada umumnya dilakukan dalam 
upacara-upacara dan pesta, sehingga tari 
selalu mempunyai konteks sosial dan konteks 
keagamaan.

Pak goyong sedang memainkan 
srompet, alat musik tiup yang 

menyerupai terompet. 

Pak didu seorang pedagang siomay warga 
Tionghoa benteng yang tinggal di kampung 
sewan Tangerang. selain berjualan langsung Pak 
didu juga menerima pesanan untuk acara. 

Pak sajum pria yang menggeluti profesi sebagai 
penjahit baju di Pasar lama Tangerang. beliau 
berhenti bekerja kantoran setelah kecelakaan kereta 
api yang membuat satu kakinya harus diamputasi. 
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keTika saNG kiai
MeNari DaN 
BerPUisi

dari balik jendela jeruji, 
pengunjung pengajian 

menyaksikan para penari 
ketika puisi kiai budi 

harjono dibacakan.

38 | ESENSI ESENSI | 39
No.3 Tahun 2014      No.3 Tahun 2014      



40 | ESENSI
No.3 Tahun 2014      

ESENSI | 41
No.3 Tahun 2014      

ESENSIWaWasan ESENSIWaWasan

Kali lain lagi, dia menari di kampus. 
Dan, tentu, tidak terhitung pula dia menari 
di pekarangan masjid di kampung dan 
pesantren pada majelis taklim dan pengajian. 
Selain hampir seluruh kota di Jawa Tengah 
serta Jakarta, Samarinda, Martapura, 
Balikpapan, dia menari pula di Ponorogo, 
Blitar, Tuban, Bojonegoro, Magetan, Ngawi, 
Jombang, Jember, Surabaya di Jawa Timur. Ya, 
itulah sebagian kota yang sering dia datangi: 
untuk mengisi pengajian. Di sana dia menari, 
menyanyi, dan bersyair. Syiar melalui syair.

Dia tidak selalu sendiri. Acapkali dia 
mengajak para penari sufi dari berbagai 
kawasan negeri. Acap pula dia ajak cerpenis 
atau penyair untuk membacakan karya 
mereka. Di Desa Kertomulyo, Trangkil, 
Pati, Rabu malam, 10 Desember 2014 lalu, 
misalnya, dia mengajak Ammar Abdillah, 
penyair dari Tayu, Pati.

Ammar, lulusan sebuah perguruan tinggi 
di Iran, membaca sajaknya, “Orang-Orang 
Merdeka”. Dengarlah, dengan lantang, dia 
mengucapkan: Telah sebagian sajaknya 
disebutkan dan aku mendengar/Ku tercipta 

dari tanah/Kan terkubur dalam tanah/
Dan dibangkitkan dari tanah/Tanah mana 
yang kulihat/Kalau bukan Indonesia?//….//
Telah dibacakan dan ku coba mendengar/
Barisan ayat di bentang jagat/Dengungan 
tasbih mengalun lirih/Sujud mematung 
para gunung/Pohon-pohon ingin jadi pena/
Lautan ingin jadi tinta/Tuk tuliskan kata cinta/
Ayat mana yang kubaca/Tasbih mana yang 
kudengar/Sembahyang dan cinta mana yang 
kulihat/Kalau bukan Indonesia?

Gemeratak suara rebana mengiringi 
syair Ammar, ditingkahi tarian sufi para 
santri. Ah, lihatlah, lihat liukan memutar 
Ilham, sang penari, betapa pasrah, 
berserah. Di sana, di antara kerumunan 
massa, seorang ibu menadahkan kedua 
telapak tangan: berharap rida Ilahi.

Lalu, sang kiai – pendiri dan pengelola 
Pesantren Al-Ishlah Meteseh, Tembalang, 
Kota Semarang – itu separuh berdiri di 
panggung bersenandung: Uripe slamet, 
matine slamet/hayatus salam, mautus 
salam…. Jamaah menirukan, berulang-
ulang. Rinai gerimis tidak lagi terasakan, 
dingin malam pun tidak terpedulikan.

Lewat tengah malam, pada pengujung 
pengajian, Kiai Budi menembang. Dan, 
hoopla, ternyata ada seorang pesinden di 
tengah jamaah, yang segera menyahut, 
menembangkan Caping Gunung karya 
Gesang Martohartono. Dengarlah, dengar: 
Dhek zaman berjuang/njur kelingan anak 
lanang/biyen tidak-openi/ning saiki ana 
ngendi//Jarene wis menang/keturutan sing 
digadhang/biyen ninggal janji/ning saiki 
apa lali//Ning gunung/tidakjadhongi sega 
jagung/yen mendung/tidaksilihi caping 
gunung/sokur bisa nyawang/gunung desa 
dadi reja/dene ora ilang/nggone padha 
lara lapa.

Suatu malam, di trotoar Simpang-
lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, 
dia menari diiringi denting gitar 
pengamen jalanan. Kali lain, 
dia menari di tepian hutan jati 
hunian komunitas Samin di Desa 
Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, 
Kabupaten Blora.

Tari sufi diyakini mampu mengantarkan syiar-syiar 
islam yang menjadi ruh puisi kiai budi harjono.
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gUnaWan bUdi sUsanTO FOTO OLEH linTang hakim

menari, ya Kiai 
Budi Harjono 

terus menari, di mana 
pun, kapan pun. 
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Ah, selalu setiap kali menembangkan 
lagu itu, mata Kiai Budi membasah. Di 
panggung, duduk berjajar bersama dia, 
saya menundukkan kepala. Diam-diam, 
saya menghela dan mengembuskan nafas, 
membuncang kenyerian.

Saat itu, Kiai Budi berucap, “Tembang 
itu mengingatkan pada masa perjuangan 
merebut kemerdekaan, siapa memberi 
makan para pejuang? Ke mana para pemuda 
– yang kelak, setelah negeri ini merdeka jadi 
pemimpin di segenap lapangan kehidupan 
– yang dulu diberi makan dan perlindungan 

oleh petani, nelayan, orang-orang desa 
di berbagai pelosok negeri ini? Setelah 
negeri ini merdeka, apakah mereka telah 
mewujudkan janji kemerdekaan? Benarkah 
kehidupan yang makmur berkeadilan 
dan adil berkemakmuran telah dirasakan 
petani, segenap nelayan, segenap buruh, 
setiap penduduk di berbagai pelosok 
negeri ini?”

Sampai kini, Kiai Budi terus menari, 
menyanyi, dan berpuisi: mengingatkan 
betapa kita acap lupa dari mana berasal 
dan ke mana pula bakal kembali. 

gunawan budi susanto adalah jurnalis 
senior di koran Suara Merdeka dan penulis 
kumpulan cerpen Nyanyian Penggali 
Kubur (2011).

lintang hakim adalah fotografer 
dokumenter berbasis di Semarang. Fokus 
meliputnya adalah isu-isu pendidikan, 
sosial, dan budaya. Ia aktif memotret ke 
pelosok negeri tentang kisah pendidikan 
tertinggal.

seorang ibu pengunjung pengajian di desa 
kertomulyo, Trangkil, Pati, menengadahkan 
tangan ketika kiai budi harjono melantunkan 
doa penutup (kiri atas).  ammar, penyair 
Pati lulusan sebuah perguruan tinggi di 
iran, membaca sajaknya, “Orang-orang 
merdeka” (kiri bawah). kiai budi harjono 
sedang membacakan puisinya (kanan atas).
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Tidak mudah menyusun sebuah 
kamus. Penyusunannya memerlukan 
waktu puluhan tahun dan dilakukan 
melalui riset serius. Oleh karena itu, kamus 
sangat bermanfaat bagi siapa saja. Seperti 
dikatakan Dumaria, “Kamus bermanfaat 
dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan 
dengan urusan pekerjaan, belajar untuk 
menjadi seorang yang berprestasi, hidup 
bertetangga sehingga masyarakat dan 
bangsa Indonesia memiliki citra bahasa 
yang kuat” (Dumaria, 2009: 1).

gunung Padang
Temuan ilmiah di Gunung Padang 

sekarang sudah diterima banyak pihak. Salah 
satunya adalah oleh Putri Fitria, penyusun 
Kamus Sejarah & Budaya Indonesia (2014). 
Ia memasukkan istilah “Gunung Padang” 
sebagai entri dalam kamus tersebut.

Sebenarnya, beberapa tahun lalu, berita 
tentang situs Gunung Padang masih banyak 
diliputi kontroversi. Gunung kecil atau lebih 
pantas disebut bukit yang terletak di Desa 
Karyamukti, Kecamatan Campaka, Cianjur, 
Jawa Barat itu, di satu sisi dianggap sebagai 
situs biasa yang tidak memiliki nilai sejarah 
penting, tetapi di sisi lain dianggap sebagai 
situs besar yang berusia tua. Konon, situs itu 
lebih tua dari piramida mesir.

Dr. Danny Hilman Natawidjaya, salah 
satu peneliti dari Tim Terpadu Riset Mandiri 
(TTRM) menyebut karbon dari Laboratorium 
Miami Floria, membuktikan bebatuan di 
bawahnya berusia antara 10.000 hingga 
24.000 tahun. Sementara, luas Gunung 
Padang secara akurat adalah 29 hektar. Itu 
artinya Gunung padang lebih luas daripada 
situs candi Borobudur.

Validitas hasil riset Tim Terpadu Riset 
Mandiri (TTRM) itu sudah valid sehingga 
sekarang orang tidak ragu lagi menuliskan 
hal-hal yang bersifat ilmiah. Bahkan “Kamus 
Sejarah dan Budaya” (2014) karya Putri Fitria, 
seorang alumni Antropologi Universitas 
Gadjah Mada mengapresiasi buku itu sebagai 
salah satu entri terpenting yang perlu 
diketahui masyarakat. Buku yang muncul 
bulan Agustus 2014 dan sekarang beredar 
luas di masyarakat itu diterbitkan penerbit 
Nuansa Cendekia, Bandung.

Bagian redaksi penerbit Nuansa 
Cendekia, Ika Fibrianti mengatakan, “Entri 
Gunung Padang tersebut memang pantas 
masuk mengingat sumber dari hasil riset 

menengok perkembangan 
kebudayaan dapat di-
lakukan melalui bahasa 
dalam sebuah kamus. 

Dari kamus, dapat dicermati perkem-
bangan bahasa yang mencakup pene-
litian, pembakuan, dan pemeliharaan.  
Ada yang menarik diungkapkan oleh 
Samuel Johnson—bapak lek sikografi 
Inggris, penyusun Dictionary of 
Language (1755)—yang menyatakan 
bahwa kamus berfungsi untuk men-
jaga kemurnian bahasa.

GUNUNG PaDaNG 
MasUk kaMUs

ESENSIOPini

Gunung Padang sudah menemukan va-
liditasnya sebagai temuan ilmiah karena 
pa ling tidak dari tiga sisi keilmuan, yaitu, 
ar keologi, sejarah, dan geologi, misalnya, 
sudah secara valid menyebutkan hasil 
temuannya,” tuturnya.

Dalam kamus tersebut, diceritakan 
kronologi penelitian Gunung Padang sejak 
tahun 1914. Dan pada tahun 1998 Gunung 
Padang menjadi tempat wisata. Kemudian, 
pada tahun 2011 disebutkan bahwa para 
peneliti dari Tim Katastropik Purba hasil 
bentukan dari staf Presiden Bidang Bantuan 
Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief 
menghasilkan temuan yang menunjukkan 
Gunung Padang bukan situs biasa.

Dari situlah kemudian Andi Arief 
yang membawahi anak buahnya dari 
para peneliti, seperti Danny Hilman, Ali 
Akbar, dll; membentuk Tim Terpadu Riset 
Mandiri yang secara khusus bergerak 
meneliti Gunung Padang. Ditulis juga 
bahwa penelitian yang penuh kontroversi 

tersebut bukan mencari harta karun, 
melainkan memang murni riset ilmiah.

Dengan masuknya entri Gunung Padang 
ke dalam buku sejarah itu, salah satu entri 
terbaru sekarang dimiliki bangsa Indonesia. 
Sebuah entri yang dimasukkan ke dalam 
sebuah kamus merupakan tonggak lahirnya 
pengetahuan baru yang secara sahih akan 
menjadi pengetahuan dasar di masyarakat, 
terutama di kalangan pelajar. Sejarah dan 
budaya Indonesia sangat lampau, luas, 
serta beragam, juga memuat aspek budaya 
Nusantara. Luas wilayah Indonesia terdiri 
atas 13.466 pulau dan lebih dari 300 suku 
yang mendiaminya.

Tentulah Gunung Padang dan kamus 
begitu penting bagi kita, bukan begitu?

Pungkit Wijaya adalah penyair dan esais. 
Pada tahun 2014, mengikuti program 
penulisan Majelis Sastra Asia Tenggara 
(Mastera). Kini, ia mahasiswa Pascasarjana 
Studi Religi UIN Bandung.

PUngkiT WijaYa

gunung Padang/Foto: Zachri b. kumoring
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Beberapa kali dia datang ke rumahku dan 
baru saat kedatangannya pada petang itu 
kudengar kata-katanya. Biasanya sejak datang 
hingga pergi lagi, mulutnya selalu terkunci, juga 
selalu dengan pakaian warna jingga yang telah 
luntur, kusam, dekil, dan berbau daun busuk. 
Mukanya yang sudah keriput itu juga selalu 
tampak muram. Tidak sekali pun aku pernah 
melihatnya tersenyum. Kadangkala, ketika 
dirinya makan dan menyeruput teh, tetap 
tanpa kata-kata, aku memandangi wajahnya. 
Meskipun samar, aku melihat jejak keelokan di 
situ. Sesekali bila kami bersipandang, kulihat 
mata tuanya masih memperlihatkan riap 
keindahan. Hanya saja, aku menangkap nyala 
kenyalangan di dalamnya. Bagaikan orang 
yang memendam suatu amarah. 

Entahlah, aku tidak merasa perlu 
membayangkan bahwa ketika seusiaku, dia 
dara yang molek. Aku juga tidak merasa 
perlu membayangkan kemungkinan 
kisah hidupnya dipenuhi amarah yang 

terpendam. Aku lebih suka mengira dirinya 
hanya seorang sadhavi. Itu sebabnya Grati, 
ibuku, selalu menyambutnya dengan penuh 
hormat dan menjamu dengan makanan yang 
kami punya dan secawan kecil teh. Aku juga 
menunjukkan rasa hormatku kepadanya 
sebab kami diajari para pendeta untuk 
selalu menghormati para sadhu dan sadhavi, 
juga para sanyasi dan sanyasini, swami dan 
swamini.

Aku tidak ingat pasti, apakah malam 
itu adalah kedatangan terakhir kalinya 
ke rumahku sebab aku tidak terlalu 
memikirkannya. Rumahku sering didatangi 
orang-orang seperti dia. Mungkin, karena 
itu pula aku tidak pernah menanyakan jati 
dirinya kepada ibuku. 

Pada suatu malam, ibuku menangis 
sambil berkata lirih, “Dia telah membakar 
dirinya di hutan, Salasika.”

Aku terdiam sebab aku tidak tahu siapa 
yang dimaksud ibuku.

sarOni asikin

SakSi kematian 
Si Lajang tua

ESENSIcerPenESENSIcerPen

“bisma akan mati oleh seorang 
wandu. Kau harus menyaksikan

saat-saat kematiannya
setelah kematianku, Grati.

Dan, arwahku akan tersenyum.”

Satu Dalam Benar
akrilik di atas kanvas, 20x25 cm

iskandar Yunhan
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“Perempuan tua yang berbaju jingga, 
yang selalu kita suguhi penganan dan teh.”

Aku masih belum bisa menerka sebab 
seperti sudah kukatakan, rumahku sering 
didatangi orang-orang berpakaian jingga 
yang kebanyakan telah kusam warnanya.

“Yang menyebut nama Bisma. Ingat?”
Kali ini aku ingat.
“Namanya Amba,” ujar ibuku sembari 

mengusapi leleran air matanya. “Ayo 
Salasika, kita berdoa untuknya.”

***
setelah berdoa, 

sebuah cerita panjang 
mengalir dari mulut ibu-
ku. Cerita yang mem-
buatku bergedabikan di 
petilaman lantaran me-
mikirkan Amba, perem-
puan yang puluhan ta-
hun mengisi hidupnya 
dengan amarah dan 
dendam. Hanya punya 
satu keinginan Amba: 
kematian seorang lelaki 
bernama Bisma. Dan 
rupanya itulah jawaban 
dari kesanku yang te-
bersit setiap meman-
dangi wajahnya serta 
menjumpai jejak samar 
keelokan garis wajahnya dan kenyalangan 
pada kedua matanya.

Malam itu, di atas petilamanku, cerita 
yang meluncur dari mulut ibuku muncul 
seperti membentuk gambar hidup di langit-
langit kamarku.

Lelaki yang disebut Bisma itu datang 
ke sayembara di Kerajaan Kasi sebagai 
wakil adiknya, Wicitrawirya. Di situ, dia 
begitu digdaya dan mengalahkan hampir 
semua kesatria yang mendamba ketiga 
putri Raja Kasi. 

Dia boyong ketiga putri itu ke hadapan 
sang adik. Amba, si sulung, menolak 
disunting Wicitrawirya sebab hatinya 
sudah jatuh pada Raja Salwa. Wicitrawirya 
meminta Bisma mengantar Amba ke Raja 
Salwa. Lelaki itu pun menolak Amba. 
“Bisma telah mempermalukan aku dalam 
sayembara. Kau sudah milik Bisma, Amba. 
Aku mencintaimu dan kau mencintaiku, 
tapi aku raja yang sudah dikalahkan. Maka, 
kau milik pemenang.”

Kepada Bisma, 
Amba berkata, “Jadikan 
aku istrimu.” Bisma 
menggeleng-geleng-
kan kepala. “Aku telah 
bersumpah melajang 
hingga mati. Aku ke-
satria dan pantang me-
narik sumpah.”

Berlarilah Amba 
dalam kemarahan dan 
dendam. Dia pergi ke 
hutan, menyiksa diri. 
Dan, pada setiap tem-
pat, pada setiap pesang-
grahan, pada setiap po-
hon, pada setiap daun, 
pada musim hujan, pada 
musim kemarau, selalu 
keluarlah kutuk pastu-
nya: Bisma harus mati!

Orang-orang dari delapan penjuru 
angin mendengar kisah ke-sedihan dan 
penderitaan Amba. Rama Bargawa, si 
putra Jamadagni yang kapaknya serupa 
Dewa Maut juga mendengarnya, “Tapi 
Bisma itu siswaku.”

Kisah penderitaan Amba selalu datang 
kepadanya hingga suatu hari sang Bargawa 
menemui Bisma. “Jadikan Amba sebagai 
istrimu. Kubunuh kau bila menolak.”

“Tidak, Guru. Sahaya adalah lajang 
abadi. Guru sudah tahu sumpah sahaya.” 

Maka berhari-hari, keduanya bertarung. 
Tidak ada yang kalah. Tidak ada yang 
menang. Dan, Bisma tetap pada sumpahnya.

Amba yang putus asa kembali berlari ke 
hutan-hutan. Kutuk pastu untuk kematian 
Bisma tetap digaungkan hingga pada suatu 
hari dia mendengar bisikan, “Seorang wandu 
yang akan membinasakan Bisma.” Dia percaya 
bisikan itu. Kutuk pastunya mulai redam dan 
dia membakar tubuhnya di dalam hutan.

Ketika akhirnya kantuk itu datang, 
pertanyaan-pertanyaan ibuku, setelah 
mengakhiri cerita, terngiang kembali, 
“Salahkah Bisma Amba karena bersumpah 
melajang hingga mati? Salahkah Wicitrawirya 
menerima Ambika dan Ambalika, tapi 
menolak kakak mereka yang mengaku telah 
menautkan cintanya pada Salwa? Salahkah 
Salwa Amba sebab perempuan itu telah 
dimenangkan oleh Bisma dalam sayembara? 
Salahkah Raja Kasi mengikuti kebiasaan 
dengan mengadakan sayembara untuk 
mencarikan jodoh putri-putrinya?”

Bagiku sebagai seorang dara, sayembara itu 
merupakan awal dari penderitaan Amba. Jadi, 
yang kusalahkan adalah perjodohan melalui 
sayembara itu. Kalau kau tanyakan padaku, 
aku tentu saja akan memilih cara seperti yang 
dilakukan Savitri, putri Raja Aswapati, yang 
memilih jodohnya sendiri: Setyawan.

***
Waktu berlalu, tapi cerita tentang 

Amba dan Bisma, juga kata-kata Amba yang 
hanya sekali itu kudengar terus terbayang-
bayang dalam benakku.

“Bisma akan mati oleh seorang 
wandu. Kau harus menyaksikan saat-saat 
kematiannya setelah kematianku, Grati. Dan, 
arwahku akan tersenyum.”

Amba sudah mati dengan membawa 
dendam. Dan, arwahnya pasti belum 
tersenyum sebab kudengar Bisma masih 
hidup di Astina. Lalu, siapakah orang 

wandu itu? Benarkah Bisma yang bahkan 
bisa mengalahkan puluhan orang dalam 
sayembara, orang yang bisa menandingi 
kesaktian Rama Bargawa bakal bisa 
ditidaklukkan oleh seorang wandu?

Kadangkala, aku meragukan cerita 
ibuku tentang bisikan yang diterima Amba 
bahwa Bisma akan mati oleh seorang 
wandu. Mungkin, Amba yang kelelahan 
menyimpan dendam yang digerogoti 
penyakit dan ketuaan sudah merasa sangat 
putus asa. Ia menyenangkan dirinya dengan 
membayangkan kematian Bisma. Ah, tidak! 
Kuhalau pikiran semacam itu. Sebab, jujur 
saja, sejak ibuku bercerita, aku merasa 
seolah-olah penderitaan dan dendam Amba 
telah menjadi penderitaan dan dendamku 
juga. Entah mengapa. Tetapi, aku jadi sangat 
ingin menyaksikan kematian Bisma. Aku 
sangat ingin arwah Amba bisa tersenyum.

***
kesempatan menjadi saksi atas kematian 

Bisma itu datang bersamaan dengan kabar 
mengenai Perang Barata di Padang Kuru. 
Aku, juga mungkin ibuku, tidak peduli pada 
peperangan. Aku hanya mendengar bahwa 
mereka yang bertikai itu masih bersaudara 
dan saling memperebutkan takhta Astina. 
Satu pihak menuntut hak atas takhta, 
satunya mengukuhi takhta yang konon tidak 
menjadi haknya. Aku tidak peduli pada ihwal 
seperti itu. 

Ada nama Amba dalam peperangan itu. 
Kedua pihak yang berperang adalah cucu 
Wicitrawirya. Satu dari garis Ambika, satunya 
dari garis Ambalika. Dan, kedua perempuan 
itu adik Amba.

Itu yang kuanggap paling penting, ada 
nama Bisma di dalam peperangan. Sudah 
sejak beberapa waktu, aku telah menjadi 
pembenci Bisma. Oleh karena itu, apabila 
dia berada di pihak Kurawa, aku memilih 
memihak Pandawa meskipun tentu saja 

Kesempatan 
menjadi saksi atas 
kematian Bisma itu 
datang bersamaan 
dengan kabar 
mengenai Perang 
Barata di Padang 
Kuru. Aku, juga 
mungkin ibuku, 
tidak peduli pada 
peperangan.
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“Aku juga pernah mendengar ramalan 
itu. Bisma akan mati oleh seorang wandu. 
Akan tetapi, kautahu, sebagai seorang kusir 
pedati, aku selalu dengar warta tentang 
Perang Barata. Sudah beberapa hari ini, 
Bisma menjadi Senapati Kurawa, dan belum 
ada yang bisa mengalahkannya. Seorang 
wandu?” Ia tertawa lagi.

O, jagat Pramudita! Jadi, sekarang 
ini Bismalah yang sedang memimpin 
peperangan? Seperti sebuah kebetulan. 
Kematian Bisma seolah-olah telah ter-
gambar jelas dalam benakku. Memikirkan 
itu, aku menggegaskan langkah.

Hari sudah petang ketika aku sampai di 
tepi Padang Kuru. Sudah tidak ada perang 
tanding atau adu senjata. Di bawah sebatang 
pohon tunjung, aku berdiri memandang 
ke keremangan palagan. Bulu kudukku 
merinding membayangkan arwah yang 
bergentayangan di atas mayat-mayat orang, 
kuda, gajah, dan bangkai kereta. Akan tetapi 
aku Salasika, dan sejak memutuskan pergi ke 
tempat perang yang berkecamuk, aku sudah 
membayangkan pemandangan serupa itu.

Di manakah di antara mayat dan 
bangkai kereta itu ada tubuh beku Bisma? 
Kuharap lelaki penyengsara Amba itu 
sudah tersungkur di palagan. Tanpa sadar, 
aku melangkah menuju ke tengah palagan. 
Sejenak aku berhenti lagi memikirkan cerita 
kusir pedati bahwa hingga berhari-hari 
belum ada yang bisa mengalahkannya. 
Dia terlalu kuat sebagai senapati. Jadi, 
mustahil apabila lelaki itu sudah terkapar. 
Dia mungkin sudah kembali ke tendanya.

Saat itulah, aku melihat dua orang 
berlari dari arah utara palagan. Arahnya 
menuju ke tempatku. Di belakang mereka 
kulihat jajaran tenda dengan pelita-pelita 
yang sudah dinyalakan. Kedua orang 
itu semakin dekat dan mulai kudengar 
teriakan-teriakan mereka yang menyuruhku 
untuk tidak masuk ke tengah palagan.

Begitu kami berhadap-hadapan, salah 
seorang dari keduanya berkata, “Puan 
Sadhavi, siapa pun dilarang ke tengah 
palagan selama rehat pertempuran pada 
malam hari. Jadi, pergilah menjauhi 
palagan!”

Aku hanya bergeming, tapi dalam hati 
aku tertawa. Penyamaranku sebagai sadhavi 
rupanya sangat berguna. Kedua orang 
itu pasti prajurit, dan kalau arahnya dari 
utara, mereka di pihak Pandawa. Dan, bila 
pakaianku bukan pakaian sadhavi, mereka 
pasti akan mencurigaiku sebagai salah 
seorang dari Kurawa. Tentu saja, aku tahu 
bahwa perseteruan selalu berisi kecurigaan.

“Aku hanya ingin mencari mayat....”
“Maaf, Puan Sadhavi, tidak bisa. 

Peraturannya begitu. Pergilah.”
Aku membalikkan badan dan mulai 

melangkah untuk menjauhi palagan ketika 
kudengar salah seorang dari mereka 
memanggilku kembali.

“Maaf, Puan...”
Kembali aku membalikkan badan 

berhadapan dengan mereka.
“Maaf, Puan mencari mayat siapa. 

Pandawa atau Kurawa?”
Meskipun diucapkan dengan lembut, 

aku tetap menangkap nada kecurigaan 
pada pertanyaannya. Tentu tidak bagus 
bila aku mengatakan bahwa mayat yang 
kucari itu seorang dari Kurawa. Mereka 
Pandawa dan bila yang kucari adalah 
mayat seorang Kurawa tentu mereka akan 
menganggap aku sebagai musuhnya juga. 
Akan tetapi bukankah Bisma itu berada di 
pihak Kurawa?

Oleh karena itu, kuganti alasanku. 
“Sebenarnya aku hanya ingin memastikan 
kematian seseorang yang bakal membuatku 
lega, Tuan Prajurit. Dia di pihak Kurawa.”

Salah seorang dari mereka tertawa. “Jadi 
Puan memihak Pandawa?”

Aku tidak menjawab.

aku tidak akan turun ke palagan. Aku juga 
beroleh alasan lain untuk mendukung 
Pandawa: aku orang Wirata yang rajanya 
sang Matswapati berpihak ke Pandawa; 
juga putri raja kami Utari, yang dikawini 
Abimanyu. Meskipun begitu, aku tidak 
akan memedulikan siapa yang bakal 
menjadi pemenang. Pandawa atau Kurawa, 
terserahlah. Buatku yang terpenting Bisma 
mati oleh seorang wandu atau oleh siapa pun.

Kepada ibuku, kukatakan keinginanku 
untuk pergi ke Padang 
Kuru. Ibuku tentu 
saja langsung pucat 
wajahnya. 

“Aku tidak akan ikut 
berperang, Ibu. Aku 
hanya ingin memenuhi 
keinginan Nenek Amba 
yang pernah disampai-
kan kepada Ibu ten-
tang penyaksian atas 
kematian Bisma. Ibu 
sudah tua, jadi biar aku 
saja yang ke sana.”

Ibuku tidak berkata-
kata. “Bila Ibu meng-
khawatirkan anak dara 
sepertiku bepergian 
seorang diri, aku akan berpakaian dan 
merias diri sebagai seorang sadhavi. Lagi 
pula, Padang Kuru tidak jauh. Dengan 
menumpang pedati yang berangkat paling 
pagi, mungkin aku bisa sampai di sana pada 
saat matahari lingsir ke barat.”

Alih-alih mengucapkan kata-kata, 
kulihat justru leleran air matanya. Kupeluk 
dirinya. “Sejak Ibu bercerita tentang nenek 
Amba, aku merasakan penderitaannya 
sebagai penderitaanku. Itu sebabnya, 
aku harus memenuhi keinginannya agar 
arwahnya bisa tersenyum, Ibu. Jangan 
khawatir, aku bisa menjaga diri. Mendiang 
Bapak sudah cukup memberiku bekal. 

Dan, jangan lupa, Ibu, meski perempuan, 
aku memiliki darah kesatria. Lebih-lebih, 
namaku Salasika, si pemberani. Dan, 
dengan pakaian sadhavi, aku tidak akan 
kesulitan mencari naungan bila harus 
beberapa hari di sana.”

Leleran air mata ibuku masih juga kulihat 
ketika keesokan harinya aku menumpang 
pedati menuju Padang Kuru. Seperti janjiku, 
aku pergi dalam ujud seorang sadhavi. 

***
seperti dugaanku, aku 
turun dari pedati ke-
tika matahari lingsir ke 
barat. Aku masih harus 
melanjutkan perjalanan 
dengan berjalan kaki. 
Akan tetapi seperti 
kata kusir pedati, bila 
aku bergegas, aku 
akan sampai ke tepi 
palagan pada rem-
bang petang. 

“Itu saat yang 
tepat sebab perang 
akan dihentikan untuk 
dilanjutkan keesokan 
harinya. Kalau boleh 

tahu, apa yang akan kaucari di sana?”tanya 
kusir ketika kami masih dalam perjalanan.

Kupandangi sebentar wajah kusir 
pedati itu. Kupikir tidak ada salahnya 
membuka sedikit rahasia kepergianku. 
“Aku ingin menyaksikan seorang wandu 
mengalahkan seorang kesatria besar.”

Kusir itu tertawa, “Kau sangat percaya 
ramalan itu?”

Aku tidak menjawab. Seorang wandu 
yang mengalahkan seorang kesatria besar 
mungkin dianggap semata ramalan atau 
khayalan kosong seorang perempuan 
tua yang patah hati. Aku juga pernah 
meragukan cerita ibuku mengenai hal itu.

Di manakah di 
antara mayat dan 
bangkai kereta itu 
ada tubuh beku 
Bisma? Kuharap 
lelaki penyengsara 
Amba itu sudah 
tersungkur di 
palagan.
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“Kalau begitu, saya sarankan Puan ke 
Bulupitu. Di sanalah Kurawa berkubu. Tapi 
sekali lagi, pergilah dari sekitar palagan.”

Mereka hendak berlalu ketika aku 
mengucapkan, “Orang itu bernama Bisma. 
Senapati Kurawa.”

Mendengar itu, mereka segera meng-
hampiriku dan memandang lekat-lekat ke 
wajahku. Penuh selidik. Kuakui, tatapan mereka 
begitu tajam. Entah mengapa, jantungku 
mendadak berdetak kencang ketika kusadari 
wajah salah seorang dari prajurit itu sangat 
tampan. Hmm, rupanya di 
balik penyamaran seorang 
sadhavi ini, Salasika tetap 
seorang gadis yang 
tengah mekar, yang bisa 
berdetidakan jantungnya 
ketika berhadapan dengan 
pemuda tampan.

“Siapa sebenarnya 
Puan ini?”

Karena kupikir sudah 
telanjur, dan kedua prajurit 
itu di pihak Pandawa, 
dan aku mengira mereka 
juga membenci Bisma, 
kuceritakan saja yang 
sebenarnya. Tentu saja, 
aku tidak menyebut jati diriku, nama Amba, 
dan hanya menyinggung soal ramalan tentang 
Bisma yang bakal dibunuh seorang wandu.

“Aku hanya ingin membuktikan 
ramalan itu ketika mendengar Bisma maju 
perang sebagai senapati.”

Salah seorang dari mereka menghela 
napas. Lalu, kata-katanya membuatku 
seolah terlonjak ke angkasa. “Ramalan 
itu sudah terbukti, Puan. Kakek Bisma 
sudah dikalahkan oleh salah seorang 
dari kami. Namanya Sikhandi. Tentu saja, 
sebagai prajurit rendahan, sahaya tidak 
mengenalnya. Tapi, orang-orang bercerita 
dia kesatria wandu dari Pancala.”

O, Jagat Pramudita! Saat itu kulihat 
di angkasa yang hitam ada wajah Nenek 
Amba yang menyunggingkan senyum.

“Tapi, Kakek Bisma belum mangkat. 
Sahaya dengar Kakek ingin mengumpulkan 
dulu para pemuka kami dan pemuka 
Kurawa untuk mengucapkan kata-kata 
terakhir. Karena, bagaimanapun mereka 
itu sesama cucu Kakek.”

Beberapa saat, kami saling bergeming. 
Lalu, kudengar lagi prajurit yang berwajah 
sangat tampan itu berkata lagi, “Jadi, Puan 

sudah membuktikan 
kebenaran ramalan 
itu. Silakan Puan 
menjauhi palagan.”

Kuucapkan terima 
kasih dan me nanyakan 
apakah aku bisa me-
nemui atau setidak-
tidaknya mendekat 
ke tempat Bisma me-
nunggu saat-saat ter-
akhirnya. Prajurit yang 
sangat tampan itu 
hanya menggeleng-
gelengkan kepala, tapi 
setelah menarik napas 
panjang, dia berkata. 

“Tempatnya di tepi sebelah sana.”
Aku melihat arah yang dia tunjukkan.
“Tapi, sahaya sarankan Puan tidak 

melintasi palagan. Puan bisa mengambil 
jalan memutar. Tapi sahaya tidak tahu 
pasti jalan-jalan yang harus ditempuh. 
Silakan Puan, tapi jangan sekali-sekali 
melintasi palagan.”

***
cahaya bulan menjelang purnama 

dan serakan bintang-bintang di langit 
membantu langkahku dalam kekelaman 
malam. Pakaian sadhavi ini juga benar-
benar punya daya untuk menghindariku 

Catatan:

sadhavi: sosok perempuan atau orang suci dalam kepercayaan Hindu yang biasanya berjubah jingga; yang lelaki biasa disebut 

sadhu.

swamini: sebutan untuk guru perempuan di biara; untuk lelaki sebutannya swami.

sanyasini: perempuan yang meninggalkan hal-hal duniawi, melajang, dan biasanya hidup dengan bertapa. Sebutan untuk yang 

lelaki adalah sanyasi.

dari kecurigaan. Dalam masa peperangan, 
siapa pun yang berkeliaran pada malam 
hari bisa mengundang kecurigaan. 
Kenyataannya, beberapa kali aku ber-
papasan dengan orang, sebagian di 
antaranya adalah prajurit yang entah dari 
kubu mana, dan semuanya menyapaku 
sebagai sadhavi.

Ketika aku melihat sebuah pelita 
menyala di salah satu tepi palagan pada 
arah yang ditunjukkan prajurit tampan itu, 
dan orang-orang meriung di sekitarnya, 
hatiku bersorak. Aku sangat yakin di 
situlah Bisma sedang ditunggui para 
cucunya. Aku berhenti sebentar dengan 
memicing-micingkan mata ke tempat 
orang-orang itu meriung ketika kudengar 
langkah kaki dan tetidak tongkat di tanah 
dari arah belakangku. Aku menoleh 
dan seorang berpakaian kulit pohon 
terbungkuk-bungkuk ke arahku. Ketika 
jarak kami semakin dekat, aku mengenali 
orang itu seorang sanyasi. Ah tidak, dia 
seorang perempuan, jadi dia sanyasini. 
Mengingat diriku yang sejatinya bukan 
sadhavi, jangan-jangan dia sejatinya 
bukan sanyasini. Dia berhenti sejenak dan 
menggumamkan kalimat yang kutangkap 
dengan jelas, kata per kata.

“Kenapa menyiksa diri dengan pakaian 
sadhavi? Kenapa menyiksa diri dengan 
dendam abadi?”

Dia berlalu, terbungkuk-bungkuk 
me lintasiku. Aku bergeming, gemetaran 
menyimak ucapannya dan sangat yakin dia 

“Sebenarnya 
aku hanya ingin 
memastikan 
kematian 
seseorang yang 
bakal membuatku 
lega, Tuan Prajurit. 
Dia di pihak 
Kurawa.”

seorang sanyasini sejati. Dia orang yang bisa 
membaca kisah orang lain. Aku tahu, bukan 
dirikulah yang dituju oleh pertanyaannya. 
Dia membuka rahasia tentang Amba, yang 
juga menyiksa diri dengan pakaian sadhavi 
dan dendam abadi.

Aku kembali melangkah ketika 
bayangan sang sanyasini itu tidak lagi 
kulihat. Aku lalu berhenti di bawah 
sebatang pohon ketika kupikir dari situ 
aku bisa melihat ke tempat berpelita di 
tepi palagan.

Seseorang terbaring dan di sekitarnya 
beberapa orang duduk bersimpuh sambil 
menundukkan kepala. Terbaring? Ah 
bukan. Ketika aku menajamkan mata, aku 
melihat puluhan anak panah menyangga 
tubuh orang yang terbaring itu. Dan dialah 
Bisma. Ya, aku harus percaya ucapan 
prajurit Pandawa yang tampan itu bahwa 
lelaki yang terbujur di atas ranjang anak 
panah itu lelaki yang telah puluhan tahun 
menyengsarakan Amba.

Kulihat ke langit. Bulan terlihat semakin 
terang sinarnya, dan di antara serakan 
bintang-bintang, seolah-olah kulihat 
wajah tua dan lelah, Amba itu tersenyum. 

saroni asikin adalah Redaktur sastra di 
harian Suara Merdeka. Tinggal dan bekerja 
di Semarang. 
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Ketika Anakku Tidak Bisa Tidur
akrilik di atas kanvas 

ahmad Faisal imron 

 -  gereja di perbatasan kota

hari yang merah 
semestinya tak ada gerimis

mengutuk maut
menetes di tepi pelipis

sebetulnya hanya gerimis
dan mereka tak perlu risau

katidakan saja, tanpa narasi 
seseorang telah pergi

lalu sebuah nyanyian 
bergema, di fibra yang hampa

atau katidakan sekali lagi
ketika selesai dengan gerimis

seseorang lalu berkhotbah
di keranda, ada denting 

ada denting yang bergegas
di bawah gerimis kedua

aku tak sempat bertanya
namun maut, bernyanyi di sana

2009

 -  Lorca

malam 
dijumpai bintang kejora
di menara kembar 
titik yang jatuh, tangiskah?

sama lengkapnya
seperti bilur-bilur
luka itu, sayup-sayup
menjelma dingin

ada jamuan malam
buat kapinis, esok
yang akan dijumpai
bersayap elok, kembali

di menara kembar
tidak hanya kejora
lelehan purnama
dan seakan kiswah, tubuhmu
pada langit yang berat

lalu tumpah, luka itu
kenapa semakin dingin
di batu-batu kecil
memerah, malam dijumpai
bintang kejora, samar-samar

di peluru ketujuh, anak burung terjatuh

PiaNO 
MaLaM DijUMPai 
BiNTaNG kejOra

seNja ke-41

ahmad Faisal imron. Lahir di Bandung, 
25 Desember 1973. Ia adalah pelukis dan 
penyair. Karyanya dimuat di media lokal 
dan nasional. Buku puisinya berjudul 
Maliun Hawa  (2007) dan Langit Lemburawi 
(2012). Kini ia bermukim di Bandung.

awan berkuda
sungai semu cahaya
memintal hujan 

awan berkuda
berlari dihasut matahari
bersama hujan 
 
ah, seakan matamu
melenyapkan seluruhnya
jejak kantuk yang sempurna

dan kini, tampak seperti kelinci
berloncatan seperti mimpi
duhai langit yang terang benderang

tak ada lagi
awan berkuda
sungai menyerap
seluruh cahaya

lalu menghadiahkan 
layon perawan serta jerit 
yang begitu lama 
tertahan, seperti hujan

ahmad Faisal imrOn

ahmad Faisal imrOn

ahmad Faisal imrOn
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ESENSITOkOh

aCeP ZaMZaM NOOr
INTENSITAS

sastra pesantren ini bukan konsep tematik Islam 
dan bukan Islam. Namun, cita rasa tulisannya 
diolah penulis dengan berlatar belakang 

pesantren dan dipengaruhi tradisi pesantren.

ESENSITOkOh

Hari itu, 22 Oktober 2014, rupanya 
sedang ada pertemuan kecil Sanggar Sastra 
Tasikmalaya (SST) di kediaman Acep Zamzam 
Noor. Sebagai pendiri komunitas itu, Acep 
memang sering menggiatkan diskusi, 
membedah sebuah karya, dan memantik 
ide kreatif para santri di komunitas itu. Acep 
yang nyentrik dalam kemeja kotak-kotak itu, 
hari itu berbagi kisah tentang bagaimana 
merawat intensitas kepenyairan. Dalam buku 
puisi terbarunya, Bagian dari Kegembiraan, 
yang pada 2013 lalu memenangkan Buku 
Puisi Terbaik Anugerah Hari Puisi Indonesia, 
tampak menyuguhkan kecenderungan baru 
kepenulisannya. Ia kerap menyentuh hal-hal 
sederhana yang ia amati dari keseharian.

Bagaimana Merawat dan Menemukan 
Kedalaman dalam Puisi?

Saya, belakangan ini, mencoba kecen-
derungan baru, untuk mendekati keseharian 
dan menyentuhnya ke dalam bagian 
yang dalam. Saya mempunyai kegemaran 
berjalan-jalan. Saya senang menyusuri 
trotoar yang ada kaki limanya, yang sering 
memaksa saya untuk jongkok berlama-
lama, mengamati macam-macam barang, 
terutama batu-batu akik dan kain-kain batik 
bekas. Saya rajin duduk-duduk minum kopi 

di kafe sambil mengamati para ABG dan 
ibu-ibu muda, berapresiasi pada gaya dan 
dandanan mereka. Saya sering tertarik pada 
rambut yang warna-warni, seperti halnya 
saya tertarik pada puisi-puisi sufi. Saya 
senang melihat model pakaian yang ketat-
ketat, seperti halnya saya senang menyelami 
apa itu hahikat.  

Keseharian Semacam Apa yang 
Mempengaruhi Penciptaan Puisimu?

Saya senang mengunjungi desa-desa 
terpencil, berjalan sepanjang pematang 
atau tepian kali. Saya sering makan atau 
minum kopi di warung pinggir jalan. Dari 
saya berjalan-jalan, melihat penyanyi 
dangdut, atau komedi putar, bagi saya, 
semua itu puisi. Saya ingin berkesenian, 
seperti menjalani kehidupan sehari-hari. 
Saya ingin intensitas berkesenian, saya 
bukan hanya muncul ketika menghadapi 
mesin tik, komputer, kertas, atau kanvas 
saja, melainkan juga ketika saya berjalan-
jalan, berkenalan dengan perempuan, 
berbicara dalam diskusi, berdebat dengan 
para politisi, protes pada kebijakan pemda, 
jatuh cinta pada anggota dewan termuda, 
menonton televisi, mendengar radio, 
membaca koran, dan lain-lain.
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Dalam buku Negeri Abal-Abal, setebal 
717 halaman yang ditulis 99 penyair ini 
berusaha hadir dalam aneka sudut pandang 
merespon persoalan sosial dari berbagai 
latar belakang yang berbeda: memahami 
kondisi dan situasi negeri, Indonesia, baik dari 
tingkat usia generasi yang paling tua, seperti 
Rahmat Ali (1939), Sides Sudyarto D.S. (1942), 
Eko Budihardjo (1944), sampai ke generasi 
paling muda, seperti Abdul Salam H.S. (1992), 
cukup menjadi bukti untuk melihat wajah dan 
peradaban seiring berkembangnya dinamika 
suatu zaman sebagai titik tolak dan respon 
nurani terhadap gejolak dan peristiwa yang 
terjadi di sekitarnya.

Keragaman masalah, dari persoalan 
politik dan korupsi, praktik ijazah palsu, suap-
menyuap, kemiskinan, nepotisme, merembes 
dari atas ke bawah. Akibatnya keraguan 
Eko Budihardjo untuk menyebut negeri ini 
sebagai republik hancur yang dikelola secara 
mudarat—meminjam ungkapan AS Laksana—
begitu kentara dalam puisinya: menggunakan 
rambut palsunya/ Gayus melenggang ke 
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iNDONesia 
seBaGai 
rePUBLik 
PUisi

Singapura//…/ dengan ijazah dan gelar 
palsunya/ banyak yang menduduki kursi 
empuk wakil rakyat, bupati dan wali kota/ aku 
tidak kuat menahan tawa/ jangan-jangan 
republik ini juga palsu (Hal. 184). Kenyataan, 
jargon Seno Gumira Adjidarma, “ketika 
jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara”, 
rupanya, ikut menyempurnakan sumbangan 
buku ini sebagai titik terang untuk 
memperhatikan kembali wajah negeri ini. 
Karena, sebagaimana sifatnya, sastra sangat 
akrab dengan nilai-nilai yang dikandung 
dalam diri manusia, baik karena jangkauan 
yang luas maupun dalam memompa spirit 
dan inspirasi. Meskipun secara perlahan, 
Negeri Abal-Abal membuat kita terasa jauh 
melihat kembali spirit yang menjadi imajinasi 
sumpah pemuda masa silam karena suara-
suara mereka sudah lebih banyak penuh 
kemuraman dan keharuan. Pelan kita sadar, 
segala yang berupa perhatian dan perasaan 
telah tergantikan dengan situasi yang instan 
dan penuh kepalsuan, meskipun menjadikan 
Indonesia sebagai Republik yang terus 
berpuisi.

a’yat khalili adalah alumni Pondok Pesantren 
Anuuwayah, Sumenep. Ia menulis puisi, cerpen, 
dan esai. Karyanya diterbitkan dalam beberapa 
bunga rampai dan koran nasional. Buku 
puisinya berjudul Pembisik Musim (2014).

WaYaNG

setelah cukup lama saya tidak 
bermain ke Yogyakarta, suatu 
hari saya memutuskan untuk 
pergi ke kota pelajar, sekaligus 

kota budaya itu. Tujuan utama saya 
ke sana adalah bertemu dengan 
Prof. Dr. Suminto A. Sayuti—guru 
besar ilmu sastra Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY). Setelah melalui 
ketersesatan karena saya lupa jalan, 
dengan diantar petugas keamanan, 
saya bisa berada di ruang kerja Pak 
Minto. Pemandangan di dalam, 
meskipun tidak mem bingungkan 
saya, mengejutkan. Di ruang kerja 
yang menjadi satu dengan ruang 
karawitan itu, saya melihat perangkat 
wayang kulit beserta kelirnya 
dengan ukuran yang lebih kecil dari 

mUkh. dOYin

sumber: wikipedia.org

ukuran yang sering saya tonton di 
pertunjukan wayang kulit. Wayang-
wayang itu tertata rapi, tertancap 
dengan kukuhnya di batang pohon 
pisang yang juga dipasang secara rapi. 
Dari sisi kanan, wayang-wayang itu 
telah ditata urut dari yang paling tinggi 
sampai yang paling pendek. Wayang 
tertinggi berada di sisi paling kanan 
(belakang) dan wayang terpendek 
atau terkecil berada di deretan paling 
kiri (depan). Wayang-wayang itu kira-
kira memenuhi sepertiga kelir. Dari 
sisi kiri tampak masih kosong karena 
wayang-wayangnya masih tergeletak 
di bawah, belum ditata. Gunungan 
yang biasanya berada di tengah-
tengah kelompok wayang pun belum 
ditancapkan.

ESENSI | 59
No.3 Tahun 2014      

58 | ESENSI
No.3 Tahun 2014      

ESENSIresensi ESENSImarginalia



60 | ESENSI
No.3 Tahun 2014      

ESENSImarginalia

Apakah aneh jika di ruang kerja 
terdapat beberapa wayang yang tertancap 
rapi di batang pohon pisang lengkap 
dengan kelir--layar yang terbuat dari kain 
putih—di belakangnya? Mungkin aneh, 
mungkin juga tidak. Akan tetapi, bagi 
saya, pemandangan seperti itu setidaknya 
menimbulkan pertanyaan. 

“Ini, mau mayang (bermain wayang) atau 
sedang melakukan eksperimen wayang, 
Pak?” tanya saya.

“Ah, bukan. Itu untuk ndolani cucu saya”. 
Ternyata, Prof. Minto baru saja meminta 

bantuan sahabatnya untuk membuatkan 
perangkat pertunjukan wayang kulit 
dengan ukuran yang agak kecil itu untuk 
dibawa pulang sebagai sarana menghibur 
(ndolani) sang cucu. 

Sampai di rumah, hari masih sore. Saya 
menjumpai anak-anak saya sedang menonton 
televisi; Shaun The Sheep. Mereka terdengar 
tertawa-tawa. Bahkan, kadang-kadang 
si kecil (bungsu-kelas IV SD) menirukan 
suara Shaun. Kakak-kakaknya tertawa. Jika 
kambing-kambing itu berhasil mengerjai 
babi-babi yang berkandang di sebelahnya, 
anak-anak saya tambah keras tertawanya 
sambil menunjuk-nunjuk ke arah televisi.

Anak-anak saya memang suka sekali 
menonton serial di televisi dengan tokoh-
tokoh kartun. Mereka suka sekali menonton 
serial Tom & Jerry, Masha and The Bear, Dora the 
Explorer, Sponge Bob, Upin & Ipin, dan Shaun 
The Sheep. Mereka tampaknya sudah hafal jam 
tayangnya sehingga tidak pernah ketinggalan. 
Mereka tampaknya juga sudah menjadikan 
serial-serial itu sebagai bagian dari rutinitas 
hidupnya. Bahkan, kadang-kadang waktu 
bermain dengan teman-teman sekampung 
menjadi berkurang karena bersamaan dengan 
jam tayang serial-serial itu.

Saya mendengar betapa fasihnya ketika 
mereka menceritakan bagaimana tingkah 
polah Masha ketika menggoda Si Bear 

atau nasib Si Jerry ketika dikejar Tom atau 
sebaliknya. Mereka hafal sekali dari mana 
dan apa yang selalu dilakukan Tom, Sponge 
Bob, Popeye, atau Doraemon. Mereka juga 
hafal sekali bagaimana suara Sponge Bob, 
Doraemon, Winnie The Pooh, Tazmania, 
Popeye, dan Upin & Ipin. Bahkan, mereka 
juga mengenal betul karakter mereka; 
seperti  Masha yang usil, Upin & Ipin yang 
selalu ceria, dan Shaun yang cerdas, keren, 
dan selalu memiliki ide-ide cemerlang.

Dalam hati saya bertanya-tanya, 
mengapa mereka tidak mengenal Kresna 
yang pandai dan bijaksana? Mengapa 
mereka tidak pernah mengenal Yudhistira 
yang sangat bijaksana, tidak pernah 
berdusta seumur hidupnya, suka memaafkan 
serta suka mengampuni musuh yang 
sudah menyerah, adil, sabar, jujur, dan taat 
terhadap ajaran agama? 

Bisa jadi, semua itu terjadi karena sejak 
kecil saya tidak pernah memperkenalkan 
mereka pada tokoh-tokoh wayang yang kaya 
dengan keteladanan itu. Sejak kecil, mereka 
sudah berhadapan dengan televisi. Mereka 
hanya mengenal nama Yudhistira, Kresna, 
dan Gatotkaca melalui pelajaran bahasa Jawa 
di sekolahnya. Itu pun, barangkali, hanya 
sekilas saja. Itulah sebabnya ketika mereka 
melihat nama jalan Nakula atau Sadewa; 
mereka tidak pernah mempertanyakannya. 
Barangkali, mereka beranggapan bahwa 
nama-nama itu sejajar dengan nama-nama 
jalan lain, seperti Jalan Gadjahmada, Jalan 
Diponegoro, atau Jalan Sukarno-Hatta. 
Entahlah. Tiba-tiba, jawaban Prof. Minto, 
ketika saya bertanya perihal perangkat 
wayang di kantornya; “Itu untuk ndolani 
cucu saya” terngiang kembali. 

mukh. doyin adalah dosen bahasa 
dan sastra Indonesia Universitas Negeri 
Semarang. 


