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Dari reDaksi

Bahasa Ibu Serupa Kalbu

Senja masih muda ketika kami berada di ruang 
tunggu Stasiun Gambir. Banyak pintu-pintu 
kehidupan yang terbuka di peron stasiun. 
Kami melihat sekumpulan orang menunggui 

koper dan bercakap-cakap dalam bahasa asli mereka, 
bahasa Tegal. Sebagian pelancong muda, lewat 
fasilitas ponselnya, juga tampak berbincang dengan 
bahasa Sunda. Mereka menunggu kereta datang dan 
mengantar ke kampung halaman. Sederet lelaki paruh 
baya bercakap dalam dialog yang menghadirkan aroma 
kemelayuan, mungkin dari Riau atau Aceh.

Pemandangan lalu lintas kebahasaan manusia selalu 
menarik. Setiap raut, setiap tekanan nada bicara, dan setiap 
dialek pasti membawa cerita masing-masing bagi sang 
penutur. Kekuatan visual dan percakapan itu benar-benar 
mengembalikan kenangan tentang sejumlah tempat dan 
singgahan yang masih memiliki penutur asli bahasa ibu, 
bahasa pertama yang dipelajari dan dikuasai seseorang 
sejak ia lahir ke dunia. Meski demikian, di antara 600 lebih 
bahasa ibu di Indonesia yang sudah diidentifikasi oleh 
Badan Bahasa, ada beberapa di antaranya yang hampir 
tanpenutur. Rata-rata berkasus sama, yaitu tradisi lisan 
yang tidak dilengkapi sistem aksara dan makin nihilnya 
populasi penutur asli. Hal seperti itulah yang menuntun 
kami menyuguhkan kisah bahasa ibu di nusantara.

Mulai edisi ini, kami akan mengantarkan sebuah 
perubahan konsep visual yang semoga bisa menyegarkan 
dan kembali berbagi beragam kisah menakjubkan. Kisah 
petualangan menelusur bahasa Cia-Cia yang sejak 2009 
disusupi sistem aksara Hangeul, Korea, kami sajikan 
sebagai awal perjalanan dalam tampilan baru majalah ini.

Selamat menjelajah!
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Ada anggapan yang matang, 
ada sesuatu yang aneh di balik 
dialek, tekanan suara, atau cara 
penyampaian dari bahasa Tegal. 
Padahal, Tegal ada di tanah Jawa, 
wilayah yang padat etnis berbahasa 
Jawa. Akan tetapi, Tegal memang 

berbeda. Tegal bukanlah Jawa yang biasa. Tegal adalah Jawa yang “asing” 
yang tata bahasanya berbeda jauh dengan Jawa yang lazim dikenal.

bahasa Tegal, tidak 
bisa dipungkiri, 

memang sering 
menjadi bahan lelucon. 

Perlawanan 

Hari masih terang tanah ketika satu 
demi satu pedagang dan tengkulak di Pasar 
Banjaran, Adiwerna, Kabupaten Tegal, memulai 
kehidupan. Berkoli-koli kubis dan wortel 
datang dari Guci, kawasan dataran tinggi 
bagian selatan. Ikan-ikan segar dan segenap 
hasil laut lain baru saja tiba dari pelabuhan di 
utara kota, siap tertata di lapak-lapak. Jarak 
Pasar Bawang, begitulah masyarakat Tegal 
terbiasa menyebut, hanya tiga puluh langkah 
dari rumah saya. Meskipun becek dan amis 
sebagaimana lazimnya pasar tradisional lain, 
dari tempat ini tetap saja menguar aroma 
teh. Semerbaknya selalu memanggil saya 
setelah lama tidak pulang ke kampung yang 
letidaknya tidak jauh dari pabrik teh legendaris 
kebanggaan negeri poci ini.

Sebagai pemuja pagi, tiap berkesem-
patan pulang kampung, saya selalu sem-
patkan berbelanja ke pasar tradisional 
untuk mencecap seni menawar. Pagi itu, 
saya melihat pemandangan tidak lazim 
nan berkesan karena di keriuhan pasar ada 
seseorang yang menarik perhatian. Di tepi 
rel kereta, tempat para pedagang mem-
bangun etalase sederhana mereka, saya 
memastikan bahwa guru teater saya kala 
kecil tampaknya sedang memindahkan 
panggung latihannya di arena ini, di tepian 
kios-kios burung berkicau di satu sudut 

barat pasar. Dia bukan sedang latihan atau 
menguji mental. Dia sedang berdeklamasi. 
Isi puisi berbahasa Tegal yang ia lantang-
kan itu petanda bahwa ia tidak sekadar 
berteriak tanpa makna. 

Dialah Apito Lahire, seniman Tegal 
yang jengkel karena bahasa Tegal, bahasa 
kesehariannya, kerap menjadi bahan lawakan 

sapa sing ngomong bahasa 
Tegal kuwè kasar
sapa sing kanda yèn ngomong 
tegalan kaya wong kesasar
kyèh sampèyan kabèh 
kira-kira percaya?
jare nyong tah ndèan baè iya
tapi kuwè jaman ndisit wis 
mbang kananè kuna mèncit 

siapa bilang bahasa 
Tegal itu kasar? 
siapa bilang jika bicara 
memakai bahasa Tegal 
seperti orang tersesat
apakah kalian percaya? 
munurutku mungkin saja iya
tapi itu dulu saat zaman 
masih kuna dan purba.

Dari Tegal

NaNa Riskhi Foto oleh LiNtaNg hakim 

apito lahire sedang membaca puisi berjudul “enyong Protes” di Pasar 
banjaran, kecamatan adiwerna, kabupaten Tegal. Sejak 2004, ia punya 
tradisi bohemian membaca puisi pamflet di ruang publik.
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para komedian. Telah lama Apito memendam 
amarah, mencoba membiarkan segala tetek-
bengek pelecehan atau penghinaan frontal 
terhadap bahasa tanah kelahirannya. Namun, 
Apito tidak tahan. Suaranya yang tidak 
dikenal, tertelan hiruk-pikuk rimba hiburan 
tanah air, membuat dirinya menemukan 
jalan lain untuk melawan. Maka, di emper 
jalanan, di muka pedagang, dan lalu lalang 
orang di Pasar Banjaran, Apito membuang 
kesal lewat sastra Tegalan.

“Karena memang bahasa Tegal itu 
tidak kasar. Bahasa Tegal adalah bahasa 
paling komunikatif! Ketika saya bacakan 
di ruang publik seperti pasar dengan cara 
saya ngamen, yang telah saya lakukan 
selama tujuh tahun terakhir, mereka akan 
lebih tersadar akan ruang, bagaimana 
persoalan jual beli akan lebih rekat jika 
menggunakan bahasa Tegal,” sahut Apito 
seusai membacakan puisi secara interaktif 
dengan pedagang pasar. Ia membacakan 
puisi berbahasa Tegal di pasar-pasar sebab 
baginya sastra harus dikenal orang bawah. 

“Kalau mengandalkan panggung dan 
menyuruh mereka menonton dengan 
membayar tiket mahal itu tidak akan efisien. 
Seniman, menurut saya, adalah orang yang 
harus turun ke bawah,” katanya lagi sambil 
melipat kertas puisi berbahasa Tegal yang 
telah selesai ia bacakan itu.

Hari merambat senja. Sepasukan burung 
berarak menjauh dari derai cemara. Saat itu, 
bahasa Tegal mulai berdenyar di kawasan 
lesehan Tegal Laka-Laka, Jalan Ahmad Yani, 
Kota Tegal. Bersama beberapa kawan, saya 
menyambut malam di sana, menyeruput teh 
poci panas wasgitel (wangi, panas, legi, dan 
kentel). Kami berkelakar kala itu, termasuk 
mengenangkan pertanyaan besar sebagian 
orang tentang bahasa Jawa dialek Tegal. 
Beberapa literatur tidak cukup mampu 
menjawab pertanyaan besar saya tentang 
riwayat dialek bahasa Jawa ini, meskipun 
saya adalah orang Tegal tulen. 

Sesungguhnya, jejak sejarah bahasa Jawa 
dialek Tegal tidak bisa lepas dari akarnya, 
bahasa Jawa Kuno. Kemunculannya sudah ada 
sebelum abad ke-16, jauh sebelum Ki Gede 
Sebayu, utusan Kerajaan Mataram memerintah 
di wilayah Tegal. Akar yang kuat dan letidak 
yang jauh dari pusat keraton membuat 
masyarakat pesisir ini percaya bahwa bahasa 
yang apa adanya jauh lebih pas bagi mereka.

“Secara geografis Tegal jauh dari 
pusat kerajaan Mataram (Surakarta dan 
Yogyakarta) sehingga pengaruh, seperti 
ketika Mataram membangun satu budaya 
untuk menghormati bangsawan dan raja, 
menciptakan tingkat tutur bahasa yang 
disebut krama inggil, maka Tegal sulit 
terjangkau. (Bahasa) Tegal justru bercorak 

egaliter dan lebih merakyat, untuk tidak 
disebut kasar,” ujar Hadi Utomo, kawan saya, 
seorang linguis yang pernah menyusun 
Kamus Bahasa Tegal. Itulah sebabnya, 
mengapa bahasa Jawa dialek Tegal tidak 
pernah berubah sampai detik ini, meskipun 
cap sebagai bahasa kelas bawah, kasar, dan 
norak terus melekat sepanjang hayat.

 
Sastra Tegal, Sastra Perlawanan

Bukan hanya Apito yang jengkel 
dan menciptakan ruang untuk melawan, 
menghalau anggapan salah kaprah tentang 
bahasa Jawa dialek Tegal yang kerap dinilai 
tidak bermarwah. Gairah perlawanan juga 
muncul dari sekumpulan musisi. Di Tegal 
ada Komunitas Musik Warung Sastra Tegal 
(KMSWT) yang digagas oleh Nurngudiono. 
Seluruh lagu yang dinyanyikan oleh grup 
ini berbahasa Jawa dialek Tegal. Mereka 
bukan tidak bisa bernyanyi dengan bahasa 
Indonesia. Ini bukan sekadar soal bisa atau 
tidak bisa. Ini soal kegeraman. Penggunaaan 
bahasa Jawa dialek Tegal pada lagu grup 
musik ini tidak semata-mata karena pasar 
mereka adalah orang Tegal, tetapi juga 
sebagai luapan perlawanan mengingat dialek 
tersebut sering diposisikan sebagai dialek 
bahasa dengan kasta terendah di tanah air.

“Spirit dan semangat mengangkat musik ini 
bermula dari keprihatinan mereka pada kondisi 

bahasa Jawa dialek Tegal yang dikenal di tingkat 
nasional itu; seolah-olah dialek Tegal hanya 
bahasa lawak belaka, bahasa kasar,” ungkap 
Nurngudiono. Pemimpin grup musik ini ingin 
memunculkan bahasa Jawa dialek Tegal yang 
juga punya nilai estetika tinggi lewat musik 
Tegalan. Anggota KMSWT hampir sebagian 
besar adalah buruh lepas: tukang becak, buruh 
bangunan, dan pengecor besi. Kemudian, Abah, 
panggilan akrab Nurngudiono, mengumpulkan 
mereka karena ada naluri bermusik alamiah 
pada diri mereka. Grup ini hanya mengangkat 
tema sosial, kehidupan rakyat bawah, dan kritik 
kepada penguasa. 

Lewat seni, seniman Tegal memang 
merasa perlu bergerak, mewujudkan amanat 
Kongres Bahasa Tegal tujuh tahun silam. 
Di tengah kelesuan para penulis Tegal di 
dunia sastra nasional, momentum kongres 
itu menjadi pemicu kembalinya gairah 
sastrawan Tegal, sampai-sampai mereka 
mempunyai hari jadi setiap 26 November. 

Selama ini bahasa Jawa yang hidup di 
jauh dari pusat kebudayaan Jawa (Surakarta 
dan Yogyakarta) seolah-olah sekadar 
sebagai penggenap saja. Kenyataan itu yang 
kemudian memunculkan semacam semangat 
untuk me-nampilkan sastra lokal (Tegal) dalam 
posisi duduk sama rendah berdiri sama tinggi. 
Untuk mem bangun spirit ke setaraan itu, peng-
gerak sastra Tegal selalu mengatakan bahwa 

di keriuhan nelayan dan pelelang ikan bahasa Tegal telah berdenyut dalam aktivitas perdagangan 
khas pesisir. 

Seniman Tegal 
memanfaatkan 
kampung 
Seni di Pantai 
alam indah, 
kota Tegal 
sebagai ruang 
berkreatifitas.
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jangan pernah mengatakan Tegal sekadar 
dialek, melainkan bahasa Jawa Tegal. Itulah 
mengapa dalam beberapa tahun silam 
mereka menyelenggarakan Kongres Bahasa 
Tegal. Secara sudut pandang linguistik, 
barangkali pernyataan itu akan ditolak 
karena tidak memenuhi syarat sebagai 
sebuah bahasa. 

“Tapi, sebagai gerakan kebudayan, ter-
lebih dalam konteks perlawanan antara 
Tegal melawan pusat 
kekuasaan kesastraan 
Jawa di Surakarta dan 
Yogyakarta, maka per-
lawanan ini akan tandas 
ketika orang-orang me-
nyebut Tegal sebagai 
bahasa Tegal, Tegal 
sebagai sastra Tegal,” 
kata Sucipto Hadi 
Purnomo, dosen seka-
ligus pemer hati kebu-
dayaan Jawa, yang turut 
menggagas Kongres 
Bahasa Tegal 2009.

Geliat sastra Tegal muncul sejak terbit 
kumpulan puisi Roa, buku kumpulan puisi 
berbahasa Tegal pada 1994. Sejak itulah 
gerakan sastra Tegalan kian bersinar. 
Setiap tahun, gairah perlawanan selalu 
tumbuh. Begitu riuhnya aktivitas sastra 
di Tegal sampai-sampai pada Agustus 
1994 majalah sastra Horison menerbitkan 
sisipan khusus berjudul ”Sastra Tegalan” 
yang merangkum karya para sastrawan 
Tegal. Banyak pementasan berbahasa 
Tegal mampu mendobrak publik sastra 
di kantong-kantong budaya seperti Solo 
atau Jakarta. Meskipun ada perdebatan 
yang muncul dari sejumlah kritikus yang 
menganggap bahwa itu hanyalah gebrakan 
dari orang-orang minder yang tidak mampu 
menggunakan perangkat semiotika dan 
estetika berbahasa yang baik.

Wayang berbahasa Tegal Kluthuk, 
Perlawanan di Jagad Sastra klasik

Bila dalam sastra modern ada penyair 
Apito Lahire dan grup musik KMSWT, maka Ki 
Enthus Susmono adalah tengokan masa silam 
jejak sastra Tegal pada wujudnya yang klasik. 
Enthus adalah dalang nyentrik. Dia adalah 
maskot wayang di Tegal yang loyal memakai 
bahasa ngapak sepanjang pertunjukan. 
Dialah seniman Tegal yang mampu menem-

bus dinding kebudayaan 
nasional yang pilih-pilih. 

Telah lama saya 
tidak singgah di 
sanggar “Satria Laras”, 
rumah sekaligus istana 
kreatif Enthus. Saat 
saya berkunjung, ia, 
penabuh, dan pesinden 
sedang berlatih. Se-
mentara terlihat alat-
alat pertunjukan sudah 
siap diangkut ke lokasi 
pentas. Abah, begitu 

Enthus akrab disapa, bercerita tentang kisah 
menarik seputar keanehannya melakoni 
predikat sebagai dalang berbahasa Tegal.

“Saya membawakan bahasa Tegalan itu 
dengan tokoh Lupit, Slentheng, dan Gareng. 
Itu menjadi sebuah alternatif ternyata. Jadi, 
orang-orang di jagad pewayangan justru 
mengatakan ini unik,” kata Enthus usai 
berpentas di Kecamatan Pulosari, Pemalang. 
Di dalam Kongres Bahasa Tegal enam 
tahun silam, dia pun menggugat kepada 
kecenderungan sistem bahasa Jawa dialek 
Surakarta dan Yogyakarta.

“Saya bertahan dengan bahasa Jawa 
(dialek) Tegal sebagai media pentas dan tidak 
menggunakan bunyi o untuk menggantikan 
a kerena di dalam aksara Jawa nglegeno ‘kan 
harusnya dibaca a. Contoh Gatutkaca, mereka 
membaca Gatutkoco, tetapi setelah ditambah 
akhiran –ane berubah menjadi gatutkacane. 

Maka, benarlah keyakinan saya bahwa cikal 
bakal bahasa Jawa sebetulnya ya bahasa 
(dialek) Tegal,” papar Ki Enthus Susmono.

Malam kian mendalam ketika orang-
orang mengerumuni halaman lapang sebuah 
pesta hajatan dengan menanggap wayang 
santri Ki Enthus Susmono. Tidak Cuma orang 
Tegal yang gandrung Enthus, mereka yang 
tinggal di Kecamatan Pulosari juga fanatik.

Pakem-pakem wayang, sebagaimana 
galibnya tradisi pakeliran Surakarta atau 
Yogyakarta, Enthus terabas. Dia tidak peduli. 
Tujuannya sederhana: semata-mata me-
mang ingin menghibur rakyat Tegal. Pada 
diri Enthus, bentuk perlawanan telah muncul 
jauh sebelum sastra Tegal modern dimu-
lai. Komposisi musik garapan Enthus bisa 
dibilang nyleneh ketika tradisi wayang Jawa 
identik dengan syair Jawa klasik bernada 
krama inggil.

Tidak tanggung-tanggung, Enthus me-
makai bahasa Jawa dialek Tegal kluthuk, yakni 
tata bahasa yang lazim dituturkan orang Tegal 
sehari-hari. Pantang bagi Enthus melenyapkan 
watak tuturan orang Tegal yang blak-blakan 

dan apa adanya. Jangan heran, dalam per-
tunjukan Enthus, kosa kata caci-maki khas Tegal 
akan memancing gelak tawa penonton yang 
betah berjam-jam di tanah lapang.

Meskipun selalu saja ada yang tertawa 
sinis mendengar logat ngapak dialek Tegal, 
tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah 
warisan kebanggaan wong Tegal. Muda-
mudi Tegal menuangkannya lewat kaos. 
Para pelajar tidak canggung berekspresi 
dengan bahasa ibu mereka. Bagi mereka, 
bahasa dialek Tegal adalah kunang-kunang, 
laksana kerlip lampu yang berpendar dan 
berkata Tegal Laka-Laka, Tegal tiada duanya. 

lintang hakim adalah fotografer 
dokumenter berbasis di Semarang. Fokus 
meliput isu-isu pendidikan, sosial, dan 
budaya. Karyanya Resosialisasi bukan 
Lokalisasi (2012) terbit dan dipamerkan 
bersama dalam program Komnas HAM.

ESENSIANAESENSIANA

Penampilan ki enthus Susmono dalam pagelaran lakon lupit-Slentheng di kecamatan Pulosari, 
Pemalang. dalang nyentrik ini selalu menggunakan bahasa Tegal di setiap pentas.

Geliat sastra Tegal 
muncul sejak 
terbit kumpulan 
puisi Roa, buku 
kumpulan puisi 
berbahasa Tegal 
pada 1994. 
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Korea Mini di Pulau ButonMenelusur 
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Di sinilah suku Cia-Cia Laporo berdiam. 
Saya hendak mengenal, merasakan, dan 
membaur dalam keseharian mereka. 
Beberapa artikel tentang mereka sudah saya 
baca sebelum tiba di sini. Cia-Cia adalah 
bagian dari peradaban Buton, peradaban 
tertua dan terkaya di Sulawesi Tenggara. 
Riwayat Buton mulai tercatat dalam literatur 
sejak abad ke-13. Dalam Negarakertagama 
gubahan Mpu Prapanca tahun 1365 terekam 
bahwa nama Butun-Banggawi adalah suatu 
tempat yang termasuk dalam wilayah 
kekuasaan Kerajaan Majapahit. 

Segala peristiwa datang dan pergi. 
Medio 2012, surat kabar dan televisi di 
Indonesia gencar memberitakan suku Cia-
Cia karena tengah terjadi penyusupan sistem 
keberaksaraan Korea terhadap bahasa 

mereka. Itulah alasan mengapa saya datang 
ke Sorawolio, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. 
Semakin dalam saya menjelajahi lorong demi 
lorong, naskah-naskah tua, dan setumpuk 
tradisi lisan di sana, semakin mengabur pula 
pengetahuan saya tentang kota ini. Tidak ada 
satu pun dari artikel yang telah saya baca 
sebelumnya mampu menggambarkan kota 
kecil ini yang diam-diam diintai oleh negeri 
ginseng dengan dalih merawat peradaban.

“Penamaan jalan di Sorawolio sudah 
menggunakan aksara Korea, kira-kira sejak 
2009. Konon, mereka menjanjikan ada 
pertukaran pelajar dan guru untuk studi 
di Korea,” kata Ilor Samsudin, wartawan 
stasiun televisi swasta yang menemani 
perjalanan saya. Ia telah dua puluh tahun 
tinggal di Bau-Bau.

ESENSIANA

Setelah kami sampai di hulu kampung 
Sorawolio, saya segera menyambangi 
Sekolah Dasar Negeri Karya Baru. Papan 
nama sekolah yang terdapat di bibir Jalan 
Amajude ini beraksara Korea. Sayup-sayup 
terdengar sekumpulan siswa dari sudut 
kelas sedang mendendangkan lagu. Mereka 
yang terbiasa mendengar orang berbicara 
bahasa Korea, boleh jadi akan mengira 
para pelajar itu tengah bersenandung lagu 
K-Pop. Dugaan itu tidak sepenuhnya keliru, 
meski tidak juga begitu tepat. Bunyi kata 
demi kata yang keluar dari siswa sekolah 
dasar itu memang tidak cuma mirip, tetapi 
begitu sama persis dengan lafal berbicara 
orang Korea. Para murid ini adalah generasi 
terkini suku Cia-Cia, etnis yang lahir dan 
tumbuh di sejumlah kawasan Pulau Buton, 
Sulawesi Tenggara. 

Suku Cia-Cia dahulu menjadi bagian 
dari Nusantara yang mau tidak mau harus 
tunduk dan sepakat dengan Sumpah 

P agi masih basah ketika ujung jari saya menyentuhi lorong-lorong 
Jalan Sorawolio, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, satu-satunya tempat 
penghasil aspal dalam balutan koral dan pinus seluas 82 km2 di 
semenanjung timur tenggara Pulau Buton. Saya ingin memastikan 

tidak sedang bermimpi. Perjalanan panjang yang saya lakukan dari Jakarta-
Makassar-Bau-Bau untuk mencapai kota terpencil di sela-sela Benteng Buton 
ini terbayar tuntas. 

Palapa Gajah Mada. Kini, sebagai wilayah 
yang tersatukan dalam negara Indonesia, 
sudah tentu bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional seyogianya sudah mampu 
dikuasai di luar kepala mereka, sebagai 
bentuk pemuliaan terhadap bangsanya. 

 Galibnya sebuah komunitas etnis, Cia-
Cia juga mempunyai bahasa ibu, bahasa 
sehari-hari yang mendarah daging yang juga 
dilabeli dengan nama Cia-Cia. Sebuah versi 
menyebut bahwa cikal bakal bahasa Cia-Cia 
bermula dari masyarakat Wabula, komunitas 
yang cukup kuat di Kabupaten Buton. Di 
beberapa wilayah yang padat etnis tersebut 
adalah hal yang lumrah apabila sejumlah 
sekolah mewajibkan mempelajari bahasa 
Cia-Cia yang bunyi huruf dan katanya secara 
harafiah serupa dan sebangun dengan 
bahasa Korea. Cia-Cia hanyalah satu dari 
tujuh puluh dua subsuku yang ada di Buton. 
Namun, hanya suku inilah yang memiliki 
kemiripan bunyi tutur dengan bahasa Korea. 

rumah tinggal suku Cia-Cia di kecamatan Wabula, kabupaten buton, Sulawesi Tenggara.

Tradisi haroa maludu di bau-bau, Sulawesi Tenggara. haroa maludu adalah salah satu tradisi lisan 
yang masih dilaksanakan suku Cia-Cia.

NaNa Riskhi Foto oleh Devi Luthfiah dan iLoR samsuDiN 
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Tidak mudah melacak jejak kemiripan 
bahasa suku Cia-Cia dan orang Korea. 
Tidak satu riwayat pun dari teks tertulis 
yang ada mampu menerangkan keturunan 
koloni Korea di pulau Buton pada masa 
lampau. Dalam Katalog Naskah Buton 
yang dipublikasi oleh Yanasa (2008) dan 
manuskrip Asyairi Al-Butuni koleksi Muluku 
Zahari hanya disebutkan bahwa pada masa 
silam banyak pendatang dari Tiongkok, 
Arab, dan Melayu yang singgah ke Buton. 
Jejak ini semakin menegas karena Raja 
Buton pertama yang bernama Wakaka 
berasal dari Tiongkok. 

Sisa-sisa kemegahan Kerajaan Buton 
hingga kini masih terjaga, yaitu berupa 
benteng terluas di seluruh dunia dengan 
luas cakupan sekitar 22 hektar. Kemegahan 
itu kini menjadi sumir dan hanya 
meninggalkan asumsi lahirnya beragam 

bahasa ibu untuk 72 subetnis di Buton. Lalu, 
mengapa hanya suku Cia-Cia yang mewarisi 
tuturan mirip bangsa Korea? Mengapa 71 
subsuku lain tidak?

Sebagai bagian dari kebudayaan Buton, 
Cia-Cia sesungguhnya berinduk pada bahasa 
Wolio, bahasa pemersatu masyarakat Buton. 
Geolinguistik semacam itu ternyata tidak cukup 
mampu menghilangkan kenyataan bahwa 
bunyi bahasa Cia-Cia yang banyak didominasi 
awalan vokal “a” dan akhiran “o” menyebabkan 
Cia-Cia terdengar lebih Korea daripada Wolio.

Budaya tutur Cia-Cia memang kuat, 
tetapi mereka tidak punya aksara, tidak punya 
bentuk-bentuk huruf yang pas untuk dijadikan 
pegangan pencatatan peradaban mereka. 
Itulah mengapa sejak 2009 atas inisiatif 
profesor berkebangsaan Korea, Chun Thai Yun, 
sistem penulisan aksara Cia-Cia menggunakan 
aksara Hangeul, alfabet bahasa Korea.

Alfabet Hangeul adalah buah karya Raja 
Sejong, raja keempat Dinasti Joseon. Hangeul 
dicipta pada tahun 1943 ketika Korea masih 
berbentuk monarki. Dari enam ribu bahasa 
di dunia hanya seratus yang memiliki aksara 
sendiri, salah satunya adalah Hangeul yang 
dianggap praktis dan mudah dipelajari. Kini, 
aksara ciptaan Sejong mewarnai sudut-sudut 
jalan dan menjadi mata ajar murid sekolah 
menengah di Sorawolio, Kabupaten Buton, 
tempat bermukimnya orang Cia-Cia Laporo.

Matahari terbenam, cahayanya meredup. 
Saya menyaksikan rumah panggung di sisi-
sisi jalan berlatar bukit-bukit kering. Kami 
berjalan memasuki kampung ketika hujan 
mereda. Ilor mengarahkan saya menuju 
rumah keluarga Lambona yang malam ini 
menggelar ritual sampuaa, pesta pingit 
sebelum menikah. Sebagian besar orang 
Cia-Cia percaya bahwa sebelum menikah 
perempuan harus dipingit selama tujuh hari. 
Selama itu pula perempuan itu dilarang 
keluar kamar dan pantang terkena cahaya.

 Seorang Parabela, sebutan untuk kepala 
suku di wilayah Buton, bercerita bahwa 
Kampung Laporo mempunyai tradisi tulis 
yang amat kaya. Ia lantas mengajak saya ke 
sebuah rumah panggung milik warga yang 
biasanya menjadi tempat pembacaan syair-
syair tua. Saat itu anak-anak dan muda-
mudi berkerumun mendengarkan suara 
indah La Pella, orang tertua di kampung 
Laporo yang pandai membacakan syair. 
Syair tua suku Cia-Cia yang dilantunkan 
La Pella itu bernama Syurauda. Seperti 
juga sesepuh Cia-Cia lain, La Pella hafal 
syair ini sejak kecil, buah warisan turun 
temurun nenek moyang sejak sembilan 
abad silam. Ada tiga syair yang terkenal 
di Cia-Cia: La Buato Mainalonge (syair 
nasihat untuk anak), Pimakano Umela (syair 
perkawinan), dan Maimo Mitanggolia (syair 
kerumahtanggaan). Semua tuturannya 
sama persis dengan bahasa Korea.

ESENSIANAESENSIANA

Meskipun penulisan huruf menggunakan 
alfabet asing, makna bahasa Cia-Cia dan 
Korea tetaplah berbeda, hanya penulisan dan 
bunyi yang sama. Ketika orang Cia-Cia seperti 
La Pella dan keluarga bercakap-cakap dengan 
bahasa Cia-Cia, tidak serta-merta mereka 
tengah berbincang dalam bahasa Korea. 
Inilah yang membuat warga Cia-Cia tidak 
sepenuhnya merasa dijajah secara linguistik, 
terlebih lagi penjajahan budaya. Identitas dan 
darah mereka tetaplah bagian dari sejarah 
besar di Pulau Buton, pulau yang dalam 
sejarah Nusantara pernah disebut Mahapatih 
Gajah Mada dalam Sumpah Palapa.

ilor Samsudin adalah fotografer dokumenter 
berbasis di Bau-Bau. Fokus meliput isu 
lingkungan, kriminal, dan politik. Bekerja 
sebagai koresponden Liputan 6 SCTV.

bahasa Cia-Cia diajarkan sebagai muatan lokal sejak di sekolah dasar. Pada kurun waktu tertentu 
pengajar adalah penutur asli bahasa korea.

Seusai membaca syair tua dalam 
ritual pesta pingit, la Pella duduk di 
beranda rumah panggung laporo.



16 | ESENSI
No.2 Tahun 2014      

ESENSI | 17
No.2 Tahun 2014      

sakai yang 
TerBengkalai

“Mandi Angin (Minas) memang jauh. 
Jalanan menuju ke sana juga tidak begitu 
bagus. Jika bisa, pakai mobil gardan 
ganda agar tidak tergelincir,” pesan 
Okky Sulistyo, wartawan sebuah televisi 
swasta, ketika ditemui di Pekanbaru, 
Riau, beberapa waktu silam. Saat itu kami 
memang berniat menemui Muhammad 
Darus, budayawan Suku Sakai, yang 
tinggal di balik hutan akasia dan sawit 
Minas.

Akses ke Kampung Mandi Angin 
sangat terbatas. Jalan utamanya berada 
di tengah hutan akasia, tidak ada aspal, 
dan tanpa penerang jalan. Apabila hujan 
tiba, jangan coba-coba melintas, apalagi 
jika hanya menggunakan kendaraan 
biasa. Ban mobil Anda bisa berjam-jam 
terjebak di kubangan lumpur.

Nama Muhammad Darus kami 
peroleh ketika masih berada di Jakarta. 
Namun, dia tidak dapat dihubungi terlebih 
dahulu saat itu. Belakangan baru kami tahu 
bahwa sinyal telepon genggam di tempat 
tinggalnya memang tidak selalu bagus, 
muncul tenggelam. “Jadi kadang bisa 
(digunakan), kadang hanya kami bawa-
bawa saja HP ini,” ujar Darus terkekeh.

Tidak banyak orang Sakai seperti 
Darus yang tidak pernah bosan 
memperkenalkan kebudayaan nenek 
moyangnya. Darus sadar, semakin banyak 

kondisi sungai dan hutan yang telah rusak 
parah, lahan hutan banyak berubah menjadi 

lahan perkebunan sawit, Sungai Sam-Sam, 
kecamatan kandis, kabupaten Siak, riau.

ESENSIANA

m atahari baru saja 
bergeser ke arah 
barat. Sinarnya yang 
masih terik menye-

linap di sela dedaunan akasia. 
Deretan pepohonan di sepanjang 
mata memandang seperti pe-
tunjuk arah. Kampung Mandi 
Angin, Minas, Siak, Riau, memang 
sulit untuk ditemukan.
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orang luar yang tidak mengenali lagi Sakai. 
Padahal dahulu, Sakai adalah satu di antara 
sedikit suku pribumi yang hidup di tengah 
Pulau Andalas.

“Jangankan orang luar, orang Sakai saja 
banyak yang tidak mengetahui budayanya 
sendiri. Bahkan, mereka tidak tahu bahasanya 
sendiri,” ungkap Darus prihatin.

Dalam keseharian, bahasa Sakai memang 
mulai jarang terdengar. Beberapa faktor 
ikut mempengaruhinya. Satu penyebab di 
antaranya adalah semakin banyaknya orang 
Sakai yang hidup di tengah-tengah suku 
lain. Ini membuat mereka mulai terbiasa 
berkomunikasi dengan bahasa Indonesia atau 
bahasa Minangkabau--yang warganya juga 
banyak berada di Negeri Lancang Kuning.

Acara televisi juga banyak memberi andil 
terhadap penguasaan suku Sakai terhadap 
bahasa ibunya. Isi siaraannya yang Jakarta 
sentris membuat anak-anak Sakai kini mulai 
akrab menggunakan kata elo atau gue dalam 
percakapan sehari-hari. “Itu karena sinetron 
yang mereka tonton. Memang begitu ya anak 
Jakarta berbicara dengan orangtuanya?” 
tanya Darus serius.

Bahasa Sakai sebenarnya memiliki banyak 
persamaan dengan bahasa yang digunakan 
di pusat budaya Riau, seperti bahasa Melayu 
atau Minangkabau. Ini bisa terlihat dari 
percakapan yang dilakukan masyarakat Sakai 
dengan etnik lain sejak dulu kala (Lubis dkk 
1985; Martono dkk 1995).

Beberapa suku kata juga tidak beda 
jauh dengan bahasa Indonesia, baik tulisan 
maupun pengucapannya. Angin, misalnya, 
dalam bahasa Sakai ditulis dengan anin. 
Begitu juga dengan hidup-idup, daging-
dagin, hijau-ijaw, sungai-sunjay, atau 
panas-paneh.

Syafrin, tokoh masyarakat Sakai, 
mengiyakan apa yang dikatakan oleh 
Darus. Sekarang ini memang semakin sulit 
menemukan anak-anak Sakai bercakap 
dalam bahasa ibu mereka, baik di tengah 
keluarga maupun dalam komunikasi sehari-
hari antarwarga. Itulah yang membuat 
Syafrin dan beberapa tokoh masyarakat 
Sakai kerap berkumpul lewat Musyawarah 
Kerapatan Adat. Mereka ingin agar 
bahasa dan budaya Sakai kembali dikenal, 
setidaknya dipelajari.

“Banyak juga yang tidak mengetahui jika 
bahasa Sakai sama seperti bahasa Jawa. Ada 
bahasa sehari-hari, ada juga (bahasa) yang 
halus,” ujar Syafrin.

Bahasa sehari-hari biasa digunakan 
dalam percakapan sesama teman, baik di 
rumah, ladang, maupun lingkungan tempat 
tinggal. Sedangkan bahasa Sakai yang halus 
digunakan kepada orang yang lebih tua atau 
dalam acara-acara adat kesukuan. Menurut 
Syafrin, saat ini lebih mudah menemukan anak 
Sakai menyanyikan lagu pop atau dangdut 
daripada menyanyikan lagu-lagu tradisional 
Sakai. Kemajuan teknologi dan gempuran 
budaya dari luar benar-benar membuat 
bahasa Sakai semakin tidak berbunyi.

Berbagai cara akan mereka lakukan me-
laui Musyawarah Kerapatan Adat Sakai. Satu 
di antaranya adalah dengan mengusulkan 
kepada Dinas Pendidikan Riau untuk mema-
sukkan bahasa Sakai dalam pelajaran mua-
tan lokal siswa sekolah dasar. Jika memang 
tidak dapat diterapkan di tingkat provinsi, 
setidaknya dapat masuk sebagai mata pe-
lajaran ekstrakurikuler di kabupaten yang 
terdapat banyak warga Sakainya, seperti 

Bengkalis dan Siak. “Kami memang belum 
pernah mengusulkan. Namun, kami pikir ti-
dak ada salahnya untuk dicoba.” kata Syafrin 
optimistis.

Sesungguhnya tidak ada literatur 
yang valid mengenai asal-usul suku Sakai. 
Ada pihak yang menyebut orang-orang 
Sakai sebenarnya merupakan keturunan 
Minangkabau dan Pagaruyung yang pindah 
ke tepi Sungai Gasib, di hulu Sungai Rokan, 
pada abad ke-14. Mereka tinggal dengan 
cara berpindah-pindah di dalam hutan. 
Pekerjaannya berladang dan bercocok 
tanam. Ada juga yang berkata bahwa Sakai 
merupakan keturunan orang-orang Wedoid 
dan Austroloid. Kelompok ras ini memiliki 
postur tubuh kekar dan berkulit hitam. 

Tidak hanya di hutan, orang Sakai 
banyak juga yang hidup di sekitar sungai 
di pedalaman Riau. Mereka mengandalkan 
kekayaan di dalam sungai sebagai sumber 
penghasilan. Bahkan, konon, nama Sakai 
berasal dari huruf awal kata Sungai, 
Kampung, Anak, dan Ikan. 

“Kami sendiri tidak tahu, apakah Sakai 
berarti itu. Memang, dahulu ada orang 

ESENSIANAESENSIANA

anak suku sakai meratapi kondisi hutan yang telah habis ditebang, pemukiman suku sakai di desa 
minas asal kecamatan minas barat, kabupaten Siak, riau.

Pemukiman suku sakai yang hidup di lahan hutan yang telah habis ditebang perusahaan perkebunan, 
desa minas asal kecamatan minas barat, kabupaten Siak, riau.
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Sakai yang hidup di tepi sungai, selain di 
hutan,” ujar Syafrin. 

Hingga saat ini sebenarnya masih ada 
orang Sakai yang tinggal di pinggir sungai, 
seperti di pinggiran Sungai Sam-Sam. 
Ratusan orang Sakai mendiami Dusun 
Pangkalan Libut, Desa Pinggir, Bengkalis 
dan hidup mengandalkan kekayaan sungai 
yang ada. Mereka mencari ikan dengan cara 
memasang perangkap di pagi hari. Satu-dua 
hari kemudian perangkap yang terbuat dari 
daun kelapa kering itu diambil kembali.

“Hasilnya tidak banyak, hanya satu dua 
kilo,” ujar Sedai, nelayan Sakai yang tinggal 
di tepi Sungai Samsam.

Ikan-ikan kecil yang didapat hanya untuk 
konsumsi sehari-hari keluarga Sedai. Tidak 
ada lagi yang bisa dijual, seperti duhulu 
karena Sedai dan penduduk lain semakin 
sulit mendapat ikan besar yang bisa dijual. 
“Sejak air sungai semakin keruh, kami sulit 
mendapat ikan besar,” tambah Sedai.

Sedai dan warga lain tidak ingat tahun 
berapa air sungai di sekitar tempat tinggalnya 
menjadi keruh. Mereka hanya tahu, sejak 
perusahaan-perusahaan membuka hutan 
sawit dan akasia, sungai yang ada kian 
pekat warnanya. Tangkapan ikannya pun 
semakin sedikit. Bahkan, sering warga tidak 
mendapatkan ikan, meskipun sudah berhari-
hari memasang perangkap.

Bukan hanya sungai, hutan yang menjadi 
rumah orang Sakai pun terus menghilang. 
Alam asri yang sebelumnya menjadi tempat 
berlindung pun kian punah berganti dengan 
perkebunan karet, kelapa sawit, akasia, dan 
industri perminyakan. Kondisi ini membuat 
masyarakat Sakai seperti kehilangan sumber 
penghidupan. Hutan mereka semakin terjepit, 
hidup mereka pun jadi tersungkur karena 
tidak banyak warga Sakai yang terserap di 
dalam industri yang ada di sekitar mereka. 

Dahulu, bagi orang Sakai, hutan adalah 
milik Tuhan. Namun, kini hutan sudah 

dikuasai para tuan. Meskipun hidup di tengah 
kepungan perusahaan kaya, hidup warga 
Sakai tidak banyak berubah: tetap miskin dan 
terbelakang. Stigma bodoh terhadap mereka 
sepertinya sulit disingkirkan. “Padahal itu tidak 
benar. Kami hanya tidak diberi kesempatan 
untuk maju,” tukas Syafrin.

Menurut Syafrin, jika diberi kesempatan, 
banyak orang Sakai yang dapat bersaing 
dalam dunia kerja. Terlebih, jika mereka juga 
diberi pendidikan dan pelatihan memadai. 
Hanya dengan kesempatanlah orang Sakai 
dapat ikut maju dan bersaing.

“Jangan seperti sekarang. Meskipun 
kami hidup di atas minyak, tetap saja kami 
begini,” tambah Syafrin.

Perusahaan yang ada di sekitar masyarakat 
Sakai bukan tidak berbuat apa-apa. 
Berbagai program sosial dan pemberdayaan 
masyarakat lokal terus dilakukan oleh mereka. 
Banyak masyarakat Sakai yang diberi berbagai 
pelatihan, dari memelihara ikan, menanam 
sayuran, sampai berternak.

Menurut staf Chevron, Syaifuddin 
Abdullah, bahkan mereka juga mengajari 
warga Sakai mendirikan dan menjalankan 
koperasi untuk memasarkan hasil usaha, 
seperti terlihat di Desa Pematang Pudu, 
Kecamatan Mandau, Bengkalis. 

“Kami hanya memfasilitasi dan mem-
bantu. Hasilnya, mereka yang menikmati,” 
tambah Syaifuddin.

Syaifuddin mengakui memang 
belum semua warga Sakai mendapat 
pelatihan, mengingat keberadaan mereka 
yang menyebar. Namun, bukan berarti 
perusahaan di sekitar Sakai lalu berpangku 
tangan. Tidak sedikit juga anak-anak Sakai 
yang mendapat beasiswa agar dapat 
bersekolah.

Anak-anak Sakai bukan tidak ada 
yang berprestasi. Seorang anak asli Sakai, 
Muhammad Candra, pernah mewakili 
Provinsi Riau sebagai anggota Pasukan 
Pengibar Bendera Pusaka di Istana Negara 
pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 

tahun 2012. Bahkan, ada juga putra Sakai, 
Mohamad Agar Kalipke menetap di Jerman 
yang letidaknya ribuan kilometer dari 
kampung halamannya di tengah hutan 
Sumatra. Semua itu bisa terjadi karena 
Chandra dan Kalipke menyadari betapa 
pentingnya bersekolah.

Pendidikan seharusnya memang menjadi 
kata kunci untuk masyarakat Sakai. Hanya 
dengan itulah mereka dapat bersaing dan 
arif menyikapi perubahan zaman. Jika tidak, 
bukan tidak mungkin, Sakai yang kini lunglai 
akan semakin terbengkalai di kemudian hari. 

Ulfan rahmad adalah wartawan dan 
petualang senior. Saat ini aktif sebagai 
reporter Liputan 6 SCTV, meliput isu-isu 
kebudayaan, petualangan, dan sosial.

Defizal adalah fotografer dokumenter. 
Fokus meliput isu-isu lingkungan, sosial, dan 
politik di daerah Riau. Kini bekerja sebagai 
jurnalis foto di Riau Pos.

kehidupan Suku Sakai di Sungai Sam-Sam 
kecamatan kandis, kabupaten Siak, riau.
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Di kejauhan, Candi Pawon tinggal berupa 
siluet mungil, serupa noktah. Di hadapan 
kami terbentang lurus sebuah jalan desa 
yang tidak begitu lebar, tetapi telah beraspal. 
Rombongan kami tiba-tiba menjelma 
demikian besar, begitu massal. Badan jalan 
terasa padat. Tiba-tiba, betapa banyak 
manusia di sekelilingku. Berjalan dalam satu 
arus yang sama menjadi sebuah perarakan 
yang seolah tidak berujung-pangkal. Tidak 
seorang pun kukenal dan mengenalku. 
Masing-masing dari kami menggenggam 
setangkai bunga sedap malam dan sebatang 
dupa yang keharumannya menyebar ke 
segenap arah. Kami mengayunkan langkah 

Mataku masih mengikuti langkah-langkah pelan mereka, para biksu itu. 
Keremangan merayapi permukaan tanah, turun melewati anak-anak tangga, 
dan semakin menjauh dari candi. Menghanyutkanku. Ia seakan hendak 
menyusul dan akhirnya menyamai langkah-langkah kaki mereka. Lingkungan 
di sekitarku tampak kelabu, lembab dalam tatap mata yang baur, samar.

pelan, khidmad, sambil melantunkan sebuah 
paritta. Syair pelindungan itu terdengar 
seperti kapas terembus angin, mengambang 
naik-turun di udara.

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
 
Aku pergi berlindung kepada Buddha
Aku pergi berlindung kepada Dharma 
Aku pergi berlindung kepada Sangha

Jalan aspal ini tidak berkelok. Di 
kiri-kanannya berjajar rumah-rumah 
yang, entah sejak kapan, kosong tanpa 
penghuni. Entah ke mana, entah di 
mana para warga dusun ini? Kemudian, 
terbentanglah ladang-ladang tebu dan 
barisan pohon-pohon randu. Semerbak 
dupa dan harum bunga bersenyawa 
dengan embusan angin senja. Kedua 
bibirku masih terus menggumamkan syair; 
kedua telapak tanganku bersitangkup di 
dada dengan tatap mata lurus ke depan. 
Masih saja kelabu. Ayunan kedua kakiku 
serasa melayang. Entah berapa kilometer 
panjang perarakan ini. Hitam-putih. 
Kelabu. Tidak henti paritta berkumandang, 
bergaung, serta berpantulkan oleh langit 
dan lambaian daun-daun tebu. Entah 
hingga seberapa jauh perjalanan ini.

FOTOeSaiFOTOeSai

Candi brahu 
merupakan 
candi buddha 
yang berada 
di desa 
bejijong, 
kecamatan 
Trowulan, 
kabupaten 
mojokerto, 
Jawa Timur. 

Candi ini 
diduga 
berasal dari 
abad ke-15. 
akan tetapi, 
menurut 
sebuah 
prasasti yang 
ditemukan di 
sana, Candi 
brahu telah 
berdiri pada 
abad ke-10. 

kris budiman adalah kritikus sastra dan seni visual berbasis 
di Yogyakarta. Karya visualnya bertajuk “The Normal Chaos of 

Love” (2008) dan Relief Kekasih: Sketsa dan Puisi (2012).

Udara dingin dari langit-langit dan keempat 
sudut remang bilik Candi Pawon mulai 
mengaliri pelataran. 
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“Anak-anak akan lebih mengenal cerita 
dan tokoh wayang versi India yang jelas-
jelas banyak perbedaannya dengan yang 
dikenal dalam versi Jawa,” ujarnya.

Penggunaan istilah “versi India” 
seungguhnya tidak tepat, kecuali dia 
menegaskan “epik klasik India versi drama 
serial”. Itu pun harus dilengkapi dengan “versi 
drama serial yang sudah disulihsuarakan 
ke dalam bahasa Indonesia seperti yang 
ditayangkan oleh ANTV. Hal itu harus 

Seorang teman mengeluhkan 
anak-anaknya yang selalu 
menonton drama televisi 
serial Mahabharat yang 

ditayangkan oleh ANTV. Dia tidak 
mengeluhkan kualitas tayangan 
itu karena mengakui kualitasnya 
jauh di atas rata-rata serial drama 
produk televisi Indonesia. Dia hanya 
mengkhawatirkan pemahaman anak-
anaknya terhadap kisah dan tokoh-
tokohnya yang dalam beberapa segi 
berbeda pemahamannya dengan 
konsep pewayangan Jawa.

KeTIKA 
DRuPADI 

BeRSuAMI 
LIMA 

ORANg

jelas karena Mahabharat karya Krishna-
Dwaipayana Vyasa adalah karya klasik dari 
India yang ditulis sekitar tahun 400 SM. 
Cerita tersebut terbukti mampu melawati 
ruang dan waktu yang sangat panjang dan 
memunculkan banyak tafsir dan versi, salah 
satunya adalah cerita versi Jawa. Bahkan, 
ketika kita membicarakan versi Jawa akan 
banyak ragamnya. Tidak hanya beragam, 
acap kali sudut pandang pengisahan dan 
tokoh-tokohnya juga berubah.

Mari kita sigi salah satu contoh penafsiran 
baru yang mengalami perbedaan pada sudut 
pandang dan tokoh. Misalnya, kita jumpai 
pada siapa pembunuh Sengkuni (Shakuni 
atau Sakuni) dan bagaimana cara dia mati.

Pada naskah epik karya Vyasa, kematian 
Sengkuni dikisahkan di dalam Salyaparwa, 
parwa kedelapan dari 18 parwa yang ada. Dia 
dibunuh oleh Sadewa, bungsu Pandawa melalui 
duel di Kurusetra saat Perang Baratayuda. 
Sebelum terbunuh, Sengkuni sempat 

mengeluarkan sihir dengan mendatangkan 
banjir di medan perang yang menghancurkan 
sebagian besar prajurit Pandawa.

Perubahan terjadi pada tafsir cerita 
Jawa melalui Kakawin Bhāratayuddha 
karya Mpu Panuluh dan Mpu Sedah 
pada zaman Kerajaan Kediri sekitar 1157 
M. Sengkuni mati bukan oleh Sadewa 
melainkan oleh Bima. Kematiannya pun 
lebih tragis dari kisah aslinya: Sengkuni 
mati dengan tubuh remuk oleh pukulan 

Arjuna dan Krisna
Sumber: komunitassains.blogspot.com

saRoNi asikiN
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“harus” setimpal dengan perbuatannya 
kepada Pandawa. Sengkuni adalah 
tokoh yang paling dibenci. Kebencian itu 
dimunculkan lewat kematiannya yang 
dibuat sadistis.

Ada banyak kisah legendaris yang 
tidak dipungkiri lahir dari proses 
pence ritaan yang terus-menerus yang 
kemung kinan dipersepsi secara ber-
beda. Sengkuni dibenci di India, lebih-
lebih di Jawa, tetapi orang Kandahar di 
Afganistan menghormatinya karena, 
konon, Kerajaan Gandara tempat asal 

Sengkuni ber-
ada di wilayah 
tersebut. Apabila 
Rahwana menjadi 
tokoh antagonis 
dalam Ramayana 
dan dipersepsi se-
bagai tokoh jahat 
di India dan Jawa, 
di Srilanka orang 
akan mati-matian 
membelanya se-
bagai pahlawan. 
Pasalnya, Alengka 
atau Lenka yang 
menjadi tempat 

asal tokoh itu disebut-sebut berada di 
wilayah Srilanka.

Kisah ketoprak Damarwulan dari 
Kerajaan Mataram Islam yang menyatakan 
sebagai penerus Majapahit akan ditangkap 
secara berbeda oleh orang Banyuwangi 
(Blambangan). Tokoh antagonis Menak 
Jingga yang dipercaya sebagai personifikasi 
tokoh sejarah Bhre Wirabumi, keturunan 
Hayam Wuruk yang menguasai wilayah 
Blambangan, dianggap sebagai pahlawan 
oleh orang Blambangan. Sementara, yang 
jahat adalah Kertawardhana, penguasa 
Majapahit, yang dipersonifikasi sebagai 
Damarwulan, tokoh protagonis dalam cerita.

gada Bima sebelum dipotong-potong 
menjadi beberapa bagian.

Dalam versi cerita wayang Jawa yang 
berkembang kemudian, kematiannya 
lebih tragis dan sadis. Sengkuni 
berhadapan dengan Bima pada hari-hari 
terakhir perang. Bima sempat kewalahan 
karena kulit Sengkuni tidak dapat dilukai 
oleh senjata berkat pengaruh minyak 
tala di kulit Patih Astina tersebut. Oleh 
Semar, penasihat Pandawa, Bima diberi 
tahu bahwa kelemahan Sengkuni ada 
pada duburnya sebab bagian itulah 
yang dulu tidak 
terkena minyak tala. 
Selanjutnya, Bima 
menangkap Seng-
kuni dan menyobek 
duburnya dengan 
kuku Pancanaka. 
Tan pa ampun Bima 
memotong-motong 
tubuh Sengkuni 
setelah sebelumnya 
m e n g u l i t i n y a . 
Meskipun demikian, 
Sengkuni tidak 
mati. Dia hanya se-
karat. Barulah pada 
sore hari, setelah Duryudana jatuh oleh 
gada Bima dan meminta mati bersama 
Banowati, istrinya, Bima mengambil tubuh 
Sengkuni dan mendekatkannya ke mulut 
Duryudana. Sengkuni akhirnya tewas oleh 
gigitan Duryudana. 

Pada ihwal kematian Sengkuni, 
mengapa muncul versi Jawa yang berbeda 
dan bahkan lebih sadis? Kita akan melihat 
tendensi sebuah kisah yang memunculkan 
sebuah tafsir atau versi dari suatu kisah. 
Dalam hal ini, kita kemungkinan bisa 
menganalisis bahwa Sengkuni adalah 
tokoh antagonis yang harus dihukum 
berat dan, bagi versi Jawa, hukumannya 

kualitas karya
Semakin banyak sebuah karya ditafsir 

ulang, dibuat versi-versi (semelenceng apa pun), 
semakin legendarislah karya itu. Mahabharat 
yang sudah lebih dari dua milenium dicipta dan 
masih terus dihidupkan orang hingga sekarang, 
dengan pelbagai tafsir dan versi, adalah bukti 
kualitas karya yang adiluhung. Buku itu menjadi 
karya yang legendaris.

Begitu pula Ramayana, kualitasnya tidak 
terbantahkan karena hingga saat ini kisah 
tersebut masih terus diceritakan. Sementara, 
Romeo dan Juliet, kisah cinta tragis ciptaan 
William Shakespeare masih terus dihidupkan 
hingga sekarang. Bahkan, kisah serupa yang 
datang dari Tiongkok, seperti Sampek Engtay 
yang juga berkategori legendaris kerap 
dipublikasi dalam berbagai wahana.

Dalam kajian kesusastraan disebutkan 
bahwa karya yang bisa mengatasi “ruang dan 
waktu” adalah karya yang mengungkapkan 

humanisme universal. Ia tidak dibatasi 
oleh batas kebudayaan, geografi, dan 
sebagainya. Bayangkan saja, Romeo dan 
Juliet digambarkan sebagai orang Verona 
di Italia dan berkisah di wilayah tersebut. 
Penulisnya adalah orang Inggris yang 
memiliki latar kebudayaan berbeda sehingga 
kemungkinan ada cara pandang yang 
berbeda dalam menyajikan kisah itu. Namun, 
kenyataannya karya yang mengeksplorasi 
“kisah cinta suci, tetapi tragis” itu bisa 
diterima oleh hampir semua orang di semua 
wilayah kebudayaan di dunia. Oleh karena 
itu, karya apa pun yang mengeksplorasi sisi 
humanisme universal akan terus hidup dan 
memunculkan versi-versi.

Perubahan hanya Pada bungkus
Penafsiran karya sastra yang 

menghasilkan versi baru, semelenceng apa 
pun dari aslinya, akan bisa diterima dan 

ESENSIkriTik ESENSIkriTik

Perang di Kurusetra
Sumber: id.wikipedia.org



30 | ESENSI
No.2 Tahun 2014      

ESENSI | 31
No.2 Tahun 2014      

bahkan dianggap sebagai keragaman kisah 
yang penting. Tidak masalah bahwa sebuah 
versi dianggap sebagai kisah yang benar-
benar baru. Apa pun itu, sebuah kisah yang 
lahir atau hanya terinspirasi dari kisah yang 
ada sebelumnya hampir selalu tidak pernah 
mengubah esensi, khususnya sisi tematik dan 
filosofisnya. Apabila ada yang berubah itu 
hanya bungkus atau kemasannya saja, dalam 
hal ini alur atau segi-segi lain dalam pengisahan. 

Sengkuni dalam Mahabharat adalah 
tokoh antagonis yang dibenci yang tidak 
jauh berbeda dengan versi Jawa. W.S. 
Rendra yang pernah mengemas lakon 
Lysistrata karya Aristophanes, drawaman 
klasik Yunani, yang berlatar belakang Yunani 
Kuno, boleh saja memunculkan para pelaku 
yang memakai surjan, beskap, dan blangkon 
(busana khas Jawa). Akan tetapi, esensi 
tematik ceritanya tetap tidak berubah. 

Drama yang mengisahkan pertarungan 
antargender atau lebih tepatnya perjuangan 
emansipasi kaum wanita zaman Yunani pada 
beberapa milenium sebelumnya masih tetap 
kontekstual hingga kini. Pada garapan teater 
Rendra, tema itu juga yang dieksplorasi. 
Pada intinya, bungkus dapat diubah dan 
kemasan dapat dipercanggih, tetapi isi tetap 
sama. Itulah yang terjadi pada banyak karya 
yang akhirnya berpredikat legendaris.

Dalam konteks cerita wayang, 
kekhawatiran bahwa anak-anak kita akan 
lebih mengenal kisah dari India daripada 
versi Jawa adalah kekhawatiran yang 
berlebihan. Mahabharat, bahkan dalam 
kemasan yang sangat populer seperti 
drama serial yang ditayangkan di televisi, 
tetap tidak menghapuskan esensi tematik 
dasarnya, misalnya bahwa yang benar selalu 
mengalahkan yang salah; bahwa dharma 
selalu berperang dengan adharma.

Teman saya tentu saja punya hak untuk 
cemas, tetapi dia lupa terhadap satu hal 
bahwa dalam dunia wayang Jawa, versi 
atau biasa disebut dengan gagrak bukanlah 
sesuatu yang baru. Versi bukan tentang 
ahistoris. Sebagai contoh, ada gagrak 
Surakarta, gagrak Yogyakarta, gagrak 
Banyumas, dan gagrak Jawa Timur. Jadi, 
tidak ada yang ahistoris dalam hal ini. 

Pembaca, pendengar, dan pemirsa bebas 
meresepsi kisah yang masuk kepada mereka. 
Apalagi masalah selera ikut menentukan. 
Untuk merokok saja orang membeli merek 
yang berbeda-beda walaupun sama-sama 
bertujuan menghirup asap dari bakaran 
tembakau. Itulah analogi yang barangkali 
tepat ketika kita mendapat cerita dengan 
beragam versinya.

Semakin banyak merek rokok, semakin 
sulit menghapus aksi merokok dan perokok di 
dunia ini. Begitu pula sebuah karya, semakin 
banyak versi, semakin tidak pernah hilang 
pula kisah aslinya. Jadi, tidak perlu terlalu 

berbalah panjang-panjang mempersoalkan 
siapa nama istri Karna atau berapa suami 
Drupadi? Yang mengenal istri Karna dari 
konteks wayang Jawa akan dengan cepat 
menjawab Surtikanti. Yang mengenalnya dari 
Mahabharat akan menyebut Wrisali. Apakah 
Surtikanti dan Wrisali orang yang sama? 
Pertanyaan ini hanya akan menciptakan 
debat kusir yang tidak pernah selesai. Cukup 
bahwa Karna memang memiliki seorang 
istri. Tidak masalah pula bila muncul versi 
lain yang menyebut Karna beristri lebih 
dari satu. Begitu pula Drupadi yang hanya 
menjadi istri Yudistira dalam versi wayang 
Jawa tidak perlu diperdebatkan dengan 
Drupadi versi India yang bersuamikan lima 
orang Pandawa.

Saya membayangkan anak-anak teman 
saya atau siapa pun yang menonton drama 
serial Mahabharat suatu hari akan membuat 
kisah yang baru, membuat versi mereka 
sendiri. Mereka akan membuat cerita perang 
di Kurusetra tidak dengan senjata tradisional, 
tetapi dengan senjata canggih, seperti yang 
biasa mereka tonton pada film-film futuristik. 
Mereka hanya perlu belajar memahami 
bahwa penting sekali menghargai karya 
orang lain, betapa pun sangat berbeda 
dengan yang mereka pahami. Mereka 
akan siap, misalnya menerima karya yang 
kisahnya berisi kekalahan Pandawa, bukan 
Kurawa seperti dalam kisah Mahabharat 
asli dan versi-versinya. Mereka akan belajar 
menghargai kisah yang ditulis secara 
berbeda. 

Saroni asikin adalah redaktur sastra di 
harian Suara Merdeka. Tinggal dan bekerja 
di Semarang.

ESENSIkriTik ESENSIkriTik

Perang Baratayudha
Sumber: id.wikipedia.org
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teks dan Foto oleh sucipto haDi puRNomo

ESENSITradiSi

“Tiga puluh hari sudah kami tidak 
pernah tidur di rumah. Empat puluh lima hari 
nonstop. Hampir semuanya pentas siang-
malam,” ungkap Mogol (45), pemimpin grup 
Wahyu Manggolo sambil menunjukkan 
jadwal pentas selama dua bulan terakhir. 
Dia mengatakan di sela-sela pentas di Desa 
Randuagung, Kecamatan Sumber, Kabupaten 
Rembang, pertengahan Oktober 2012 lalu. 

“Tidak semuanya eksis. Hanya sepuluhan 
yang benar-benar laris tanggapan,” ungkap 
Markonyik (44), pemimpin grup Ketoprak 
Konyik  Pati yang lima tahun silam menjadi 
salah satu pemrakarsa pentas ketoprak 
bulanan Opor Bebek di pelataran pendapa 
Kabupaten Pati. 

Penelitian lapangan yang saya lakukan 
selama satu dasawarsa terakhir memang 
memberikan konfirmasi bahwa tidak lebih 
dari sepuluh grup yang benar-benar eksis. 
Namun dari sepuluhan grup itu, frekuensi 
pentas mereka bisa membelalakkan 
mata. Betapa tidak, bukan hanya Wahyu 
Manggolo yang terbiasa pentas dari satu 
desa ke desa lain, dari pelataran rumah 
warga ke halaman rumah lain selama lebih 
dari sebulan siang-malam tanpa jeda. 
Hal serupa juga kerap dialami oleh grup 
Ketoprak Bhakti Kuncoro, Kridho Carito, 
Siswo Budoyo, Wahyu Budoyo, Ronggo 
Budoyo, Konyik Pati, dan Cahyo Mudho.

Di luar itu, hasil pentas ketoprak tersebut 
bisa dengan mudah dinikmati kembali dalam 
format DVD dan MP3. Keping cakram itu juga 
dengan mudah bisa didapat di lapak-lapak 
penjual VCD/DVD di dekat pasar tradisional 
di wilayah Pati. Bahkan, kini dengan 
menuliskan kata “Ketoprak Pati” atau nama 
grup ketoprak tersebut, kita akan segera 
dapat mengunduh dan menikmatinya secara 
daring (online) ataupun luring (offline). 

Mereka pentas karena ditanggap 
(diundang dengan bayaran) untuk 
berbagai kepentingan, mulai dari pesta 
nikah, khitan, 17-an, nazar, sedekah laut, 
hingga sedekah bumi. 

“Setiap tahun, kami pentas paling sedikit 
120 kali. Paling ramai tanggapan pada bulan 
Besar, Apit, Jumadilawal, dan Jumadilakir. 
Tapi, pada bulan Sura dan Puasa sepi, bahkan 
terkadang tidak ada sama sekali,” ungkap 
Kabul Sutrisno (82), pemimpin grup ketoprak 
Cahyo Mudho saat pentas siang hari di Desa 
Boto, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. 

Jangan pernah mengira kejayaan ketoprak telah usai. Televisi dan 
radio boleh saja kian jarang menyiarkan teater tradisional Jawa ini. 
Namun, di wilayah Pati, Jawa Tengah, hampir setiap hari digelar 
pertunjukan seni rakyat ini hingga kini, siang-malam pula.

keToPrak PaTi
SeNI TRADISI TANPA KOMA

ESENSITradiSi

Wahyu Manggolo adalah grup 
ketoprak di wilayah Kabupaten Pati. Grup-
grup ketoprak di kabupaten yang berada 
di wilayah pesisir utara Jawa Tengah itu 
dikenal dengan Ketoprak Pati. Di luar Wahyu 
Manggolo, berdasarkan data dari Dinas 
Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Pati, 
tercatat tidak kurang dari 35 grup bercokol 
di wilayah ini. 

ketoprak dhanyang
Berdiri sejak 1950, ketoprak Cahyo 

Mudho yang populer dengan sebutan 
Ketoprak Bakaran ini tidak pernah sekarat, 
apalagi benar-benar mati. Ibarat kalimat, ia 
tidak pernah koma, apalagi titik. Saya pernah 
menuliskan kehidupan ketoprak itu sebagai 
fokus penelitian untuk meraih gelar magister 
bidang seni pada 2007 silam dengan judul 
Ketoprak Pati Tidak Mati-mati.

Di luar untuk acara khitan, pernikahan, 
dan ngluwari ujar, Ketoprak Bakaran juga 
tergolong ketoprak yang paling sering 
ditanggap untuk sedekah bumi. Sedekah 
bumi adalah ritual yang diselenggarakan 
oleh warga desa setiap tahun setelah 
masa panen tiba, saat petani tidak lagi 
disibukkan oleh pekerjaan memanen 
ataupun menanam padi. 

Di Desa Mojolampir, Jaken, Pati, 
misalnya, pada bulan Madilakir atau Rajab 
dalam penanggalan Jawa, selalu diadakan 
sedekah bumi. Puncak ritual ini berupa pentas 
seni ketoprak. Pentas biasanya berlangsung 
siang-malam. Pemain, panggung, dan 
propertinya sama, hanya lakonnya saja 
yang berbeda. Meskipun demikian, kadang-
kadang pada malam hari, ada pemain 
tambahan nonanggota Ketoprak Bakaran 
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yang dihadirkan dengan bayaran khusus. 
Begitu pula dengan panggung, kadang-
kadang pada siang hari panggung berdiri di 
kompleks punden, sedangkan malamnya di 
pelataran rumah kepala desa atau balai desa. 

Setiap sedekah bumi, warga Desa 
Mojolampir selalu menanggap Ketoprak 
Bakaran. ”Sudah sejak saya kecil, bahkan 
mungkin sebelum itu, warga desa kami 
selalu nanggap Ketoprak Bakaran. Semua 
orang Majalampir pasti tahu Kabul Sutrisno. 
Sampai sekarang pun, kalau gandrung, tidak 
kalah dari pemain muda,” ujar Sujad (43), 
guru sekolah dasar yang lahir dan hingga 
kini tinggal di Mojolampir. 

Dalam catatan Kabul Sutrisno, di luar 
Mojolampir, desa yang warganya selalu 
menanggap ketopak yang dipimpinnya 
saat sedekah bumi, antara lain Lundo dan 
Wuwung, Kecamatan Jaken, Glonggong dan 
Klumpit, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. 

Kata Kabul yang diiyakan Sujad, mereka 
berkeyakinan bahwa dengan menanggap 
Ketoprak Bakaran hasil bumi yang bakal 
diperoleh pada setahun mendatang akan 

lebih baik atau setidaknya terjaga seperti 
tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, jika 
tidak, mereka khawatir panen berikutnya 
gagal akibat berbagai gangguan, seperti 
datangnya hama atau tiadanya hujan, 
mengingat sawah mereka pada umumnya 
tadah hujan. Lantaran itulah, Ketoprak Bakaran 
kerap kali disebut ketoprak dhanyang.

dekat, memikat 
Di samping fungsional sebagai sarana 

upacara, pertama-tama ketoprak adalah 
sarana hiburan bagi penontonnya. Namun 
berbeda dari penonton teater barat pada 
umumnya yang harus duduk terpaku di 
atas kursi bernomor, tidak boleh berisik, 
dan berkonsentrasi untuk memahami 
dialog-dialog pemain, penonton ketoprak 
relatif jauh lebih santai dan leluasa. 
Mereka bisa nonton apa saja, bahkan 
main dadu sekalipun di sekitar arena 
pentas sehingga betah meski pentas 
siang berlangsung lebih kurang empat 
jam (pukul 12.00 – 16.00) dan malamnya 
enam jam (pukul 21.00 - 03.00).

Dalam menonton ketoprak, sama sekali 
tiada tuntutan untuk hanya memusatkan 
perhatian kepada tontonan. Sesekali penonton 
bisa meninggalkan tempatnya, terutama yang 
bukan tergolong tamu undangan, untuk 
menghampiri dan menikmati aneka penganan 
yang disediakan para pedagang. 

Sesungguhnya bagi para penonton, 
hiburan yang bisa didapat tidak sebatas 
yang tersaji di atas panggung berukuran 
kira-kira 6x6 meter itu. Hiburan juga bisa 
diperoleh dengan mengintip para pemain 
yang berdandan di bilik rias, menikmati 
paras elok-rupawan para penonton lainnya 
lengkap dengan polah tingkah masing-
masing, bercakap dengan sesama penonton 
lain dengan sekadar mengomentari akting 
pemain atau lakon yang disajikan, menikmati 
penganan yang dijajakan para pedagang 
yang sedang merema, atau bahkan ambil 
bagian atau sekadar menonton mereka yang 
sedang judi kecil-kecilan.  

Di area pentas, para penonton juga 
dimanjakan dengan kehadiran layar televisi 
yang menyairkan secara langsung adegan 
demi adegan di atas pentas sesuai dengan arah 
kamera oleh operator. Itu karena dalam pentas 
Ketoprak Bakaran dan beberapa ketoprak 
lainnya acap kali fasilitas ini disediakan.

Penonton juga acap kali bertepuk 
tangan, malahan sambil berdiri, saat dua 

pemain atau lebih bersilat lidah, beradu 
argumentasi, bertanding kepiawaian 
berolah kata di atas panggung. Contohnya 
ketika pemeran Syeh Siti Jenar dan Sunan 
Bonang berbantah dalam lakon Syèh Siti 
Jenar atau Ondho Rante dan Makdum Alatas 
bersitegang tentang keyakinan masing-
masing dalam lakon Keris Syèh Jangkung. 
Mereka tidak ubahnya menyaksikan pentas 
omong (talk show) di studio televisi tatkala 
perbincangan memanas.

Aspirasi penanggap juga dapat di-
komunikasikan lewat lakon yang disajikan 
dalam pentas ketoprak atau pada bagian 
tertentu saja, misalnya dagelan. Mereka 
dapat menitipkannya kepada pemimpin 
rombongan, sutradara, ataupun pemain 
tertentu. 

Terhadap isu yang sedang berkembang 
di desa, misalnya, penanggap atau salah 
satu perangkat desa saat pentas kabumi, 
bisa menitipkan pesan atau kritiknya kepada 
dagelan. Permasalahan keluarga yang 
kemudian menjadi isu hangat di seluruh 
desa bisa hadir sebagai bahan guyonan 
bagi para pendagel. Selebihnya, lewat lakon 
yang dibawakan, lewat dialog-dialog yang 
ditampilkan, lewat tembang-tembang yang 
didendangkan, para seniman ketoprak  
sesungguhnya juga sedang menyampaikan 
ekspresi estetik masing-masing.
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Dibandingkan dengan pemain lain, 
dagelan memiliki keleluasaan untuk 
menyampaikan pesan apa saja, termasuk 
kritik sosial, sebagaimana yang terpantul 
dalam parikan yang ditembangkan berikut: 

Cah sekolah rambuté dipiyak tengah/ora 
mungah kesusu le omah-omah/alah bapak lha 
kok ndelalah/ durung kawinan nggéndhong 
bocah. (Anak sekolah rambutnya disisir 
tengah/ tidak naik (kelas) gara-gara berumah 
tangga/ oalah bapak kok kebetulan/belum 
menikah suda menggendong anak).

Bagi penonton, adegan emban dan 
dagelan juga bisa menjadi ajang untuk 
berkomunikasi dengan penonton lainnya. 
Secarik kertas yang berfungsi sebagai surat 
dijadikan sebagai pembalut sebungkus 
rokok dilempar ke atas panggung. Jatuhlah 
bungkusan itu di antara kaki emban atau 
dagelan. Salah seorang kemudian meraih, 
membuka, dan membacanya dengan 

pegeras suara. Isinya seseorang atau 
beberapa orang yang merupakan pengirim 
surat menyampaikan permintaan kepada 
emban atau dagelan untuk menendangkan 
sejumlah lagu. Ada yang meminta lagu 
klasik, tetapi lebih banyak yang meminta 
lagu kontemporer (campursari, dangdut, 
ataupun pop). Lagu tersebut biasanya 
dipersembahkan untuk orang lain, bisa untuk 
tuan rumah, yang dikhitan, kru ketoprak, 
atau yang lebih lazim untuk orang tertentu 
yang mendapatkan perhatian khusus dari 
pengirim surat tersebut. Tidak jarang pula 
pada surat itu dicantumkan ucapan-ucapan 
tertentu, misalnya pernyaaan isi hati ataupun 
sekadar ucapan selamat menyaksikan 
ketoprak hingga usai.

Di antara lakon-lakon yang pernah 
dibawakan pada saat pentas ketoprak, 
hampir semuanya menarasikan sejarah 
masa silam. Ada yang bersumber dari 

sejarah tertulis sebagamana dipelajari dalam 
pelajaran Sejarah di sekolah, ada yang 
bersumber dari babad, dan ada pula yang 
bersumber dari sejarah tutur. Selebihnya 
lakon yang ditampilkan merupakan 
carangan, yakni cerita baru yang bisa 
memiliki cantolan sejarah namun bisa pula 
sama sekali tidak memiliki cantolan dengan 
sejarah atau pakem cerita yang sudah ada 
sebelumnya. 

Berbeda dari pelajaran Sejarah di 
sekolah, yang sering dipenuhi angka-angka 
tahun dan nama raja yang bertakhta dengan 
serbasedikit kronik kejadian, sejarah dalam 
ketoprak  tidak lagi tampil dalam wajah 
yang kering dan kerontang. Sejarah, lewat 
ketoprak, terucapkan dalam bentuknya 
yang telah mengalami stilisasi, penggayaan, 
karena telah dierami oleh imajinasi membuat 
lakon, sutradara, maupun para pemainnya. 
Singkatnya, sejarah dalam ketoprak adalah 
sejarah yang mengalami dramatisasi. 

Karena telah mengalami dramatisasi, 
lakon ketoprak bukan “sejarah yang murni” 
lagi. Ia bisa diseret ke mana saja, ditampilkan 
dengan tafsir apa saja sesuai dengan 
persepsi pembuat lakon, sutradara, dan para 
pemainnya. Namun di situlah justru terletak 
kemenarikannya. Sebab, paling tidak dengan 
kemenarikan itu ketoprak menjadi sarana bagi 
anak-anak untuk belajar sejarah, setidaknya 
menapaki tangga terdekat menuju pelajaran 
sejarah lewat cerita yang diangkat dari babad 
ataupun sumber lainnya.

Kelebihan lainnya adalah pada pilihan 
lakon yang cenderung menampilkan 
kedekatan (proximity) dengan penontonnya. 
Dari wilayah Pati dan sekitarnya saja terdapat 
banyak lakon ketoprak, baik yang bersumber 
dari cerita rakyat, babad, maupun sejarah. 
Ada lakon Syeh Jangkung atau Saridin 
yang berkisah tentang seorang laki-laki 
miskin bernama Saridin dari Desa Miyono 
yang terpaksa berurusan dengan lembaga 

pengadilan Kadipaten Pati dengan tuduhan 
membunuh kakak iparnya. Kelak murid 
Sunan Kalijaga itu menjadi sosok luar biasa 
yang mampu mengarungi lautan hanya 
dengan dua butir kelapa dan daun jati serta 
kekuaan supranatural lainnya. Lakon Dhalang 
Sapanyana-Yuyu Rumpung adalah lakon yang 
berlatar masa-masa awal Kadipaten Pathi 
dan kademangan Nggrawan (kini perbatasn 
Pati-Rembang). Ada pula lakon Babad Juwana 
yang bisa dipilih lagi sebagai lakon Dewi Rara 
Pujiwat Gugur, Adipati Patidak Warak Mbalela, 
Maling Kapa Gentiri, ataupun Dumadine 
Gapura Majapait. Lakon Rara Mendut-
Pranacitra, Baron Sekeber-Rara Suli, Andha 
Rante, dan Mutamakim juga berlatar wilayah 
Pati. Begitu pula lakon yang mengetengahkan 
para wali atau sunan sebagai tokohnya, 
terutama Sunan Kalijaga, memiliki kedekatan 
secara psikografik dengan para penonton 
ketoprak di wilayah Pati pada umumnya.

Lakon-lakon tersebut lazim diwarnai 
adegan-adegan yang menarasikan asal mula 
beberapa tempat atau desa di wilayah Pati, 
misalnya Desa Semampir, Guyangan, Ngeluk 
dan Sendang Sani  dalam lakon Saridin.  

Karena itu, ketoprak dapat disebut 
sebagai pewarta sejarah tutur yang belum 
diketahui oleh khalayak penonton sekaligus 
bisa menjadi afirmasi bagi sejarah tutur yang 
telah diketahui oleh khalayak penonton. 
Ketoprak menjadi semacam alat pengingat 
(mnemonic device) bagi warga Pati sebagai 
sebuah komunal atas cerita rakyat yang 
pernah atau masih hidup di wilayahnya. 

Ya, terhadap para penikmatnya ketoprak 
Pati selalu punya cara untuk dekat dan lebih 
dekat sekaligus memikat. 

Sucipto hadi Purnomo adalah pemerhati 
budaya Jawa. Jurnalis senior ini pernah 
mengasuh rubrik Sang Pamomong di harian 
Suara Merdeka.
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Pameran foto ini sesungguhnya 
adalah muara dari kreativitas para 
fotografer dan musisi menyambut 
presiden ketujuh Indonesia. Mereka 
memotret harapan, impian, dan revolusi 
mental para relawan dua jari lewat aneka 
sudut pandang dan komposisi teknis. 
Dalam catatan rilis Oscar Matullah, 
kurator dalam pameran ini, foto-foto 
yang terhimpun adalah foto yang 
diproduksi sebagai respons artistik 
terhadap perhelatan akbar Konser2Jari 
yang digelar di Stadion Utama GBK 
pada H-4 pelaksanaan Pilpres 2014. 
Tanpa diduga, ajang yang berlangsung 
pada Sabtu, 5 Juli tersebut berhasil 

Para relawan

merekam
kenangan 

20 Oktober 2014, hari pelantikan 
presiden dan wakil presiden 
terpilih Jokowi-JK. Hitungan 

mundur pun dimulai. Janji yang 
telah tersemai di dada rakyat 
akan dilontarkan dan diminta 

kembali dalam kenyataan. 
Dua hari seusai itu, tepatnya 

tanggal 22-24 Oktober, Bentara 
Budaya Yogyakarta menggelar 

pameran fotografi bertajuk Musik 
untuk Demokrasi. Pameran itu 

sesungguhnya sebuah portofolio 
yang tidak terbantahkan tentang 

cara pandang baru yang 
dinamakan demokrasi relawan. 

Persoalan politik bertungkus 
lumus, tetapi sebagai gerakan 

kebudayaan, relawan merebak di 
mana-mana, membawa mimpi 
dan harapan. Gerakan sporadis 

itu nyaris harus diakui adalah 
musabab kemenangan Jokowi-JK. 
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menghimpun partisipan seratusan ribu 
penonton yang datang dengan hati dan 
tujuan yang sama. 

Mereka yang lazim disebut relawan 
dua jari itu seolah ingin berkata, “Jokowi, 
kamu tidak sendiri, ada kami di sini.” Mereka 
juga punya pengharapan ketika junjungan 
mereka akhirnya terpilih dan terlantik., Aneka 
pelantang mengantarkan suara-suara ke arah 
kereta kencana tunggangan Jokowi-JK, “Jangan 
selingkuhi kami, jangan khianati kami!” 

“Kita tidak ingin kembali ke masa 
lalu yang suram,” begitulah mereka 
bersemboyan. Rakyat memang ingin 
perubahan yang terwujud dalam Indonesia. 
Amanat reformasi ternyata masih jauh 
panggang dari api. Bhineka Indonesia 
terancam, korupsi merebak dan penegakan 
hukum terabaikan.

Di Senayan, di lokasi biasanya timnas 
kita berlaga, pada Sabtu, 5 Juli 2014, Stadion 
Utama GBK mendadak berubah menjadi 

ajang kopi darat para relawan lintas profesi 
yang selama kampanye pilpres berjuang di 
dunia maya. Dengan caranya masing-masing 
mereka berjuang untuk tujuan yang sama. 
Mereka adalah anak-anak muda yang datang 
dari arena politik rakyat, laptop para seniman 
grafis, dari esei dan puisi para pujangga, dari 
panggung humor, warung kopi, dan studio 
indie yang secara kolektif menyuarakan 
komposisi perlawanan agar Indonesia tidak 
terjerembab kembali ke gaya politik masa 
silam yang militeristik dan tangan besi. 
Digagas oleh teman-teman Gang Potlot, 
konser rakyat ini menjadi katarsis suara 
para kawula muda Indonesia untuk merawat 
demokrasi. Tanpa komando partai, tidak ada 
mobilisasi, tidak ada paksaan, tidak ada politik 
uang, tidak ada serangan fajar, dan tidak ada 
kampanye hitam. Kesepakatan hati hadir 
dalam ajang sore itu, sekaligus membuktikan 
bahwa suara yang terhimpun bersama adalah 
kekuatan yang sesungguhnya dari demokrasi 
untuk perubahan. 

Demi fenomena yang amat langka 
tersebut, Galeri Foto Jurnalistik Antara dan 
Yayasan Budaya Visual MAEN merasa perlu 
membentuk sebentuk koalisi relawan foto dan 
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BaHasa Dan inDusTri 
kesalaHPaHaman

Sejarah kesalahpahaman telah dimulai sejak manusia belum menghuni 
bumi dan bahasa tidak pernah bisa mengatasinya. Kecermatan 
bahasa, pada titik tertentu, hanya memungkinkan penutur bahasa 

tidak menjadi objek kebohongan penutur bahasa lain.

relawan lintas profesi yang terketuk hatinya 
untuk secara sukarela menseksamai bahwa 
pendokumentasian peristiwa serupa, baik 
sekarang maupun masa mendatang adalah 
teramat penting. Kejadian tersebut diharapkan 
dapat terbit sebagai bahan publikasi rujukan 
bagi warga, khususnya generasi muda di 
seluruh tanah air. Misi penerbitan ini adalah 
mewujudkan kesinambungan penerbitan 
dokumentasi kegiatan budaya yang berpotensi 
mendewasakan politik serupa gerakan Konser 
#Salam2Jari, di masa mendatang. 

Faktor lain juga memperlihatkan bahwa 
gerakan moral di GBK tempo hari telah 
membawa dampak pada apresiasi dan 
respons antarprofesi dalam keterlibatan 
partisipatif begitu intens dan berdampak 
dalam tataan hasil akhir. Saat hingar bingar 
politik selesai, foto menjadi pencatat visual 
yang telah mengubah peristiwa menjadi 
sejarah bagi negeri yang bhineka ini.

Pameran ini juga membuahkan keluaran 
dalam bentuk penerbitan kumpulan buku 
fotografi “Musik u/ Demokrasi“ (dibuat 
dengan format kotidak 23 x 23 cm, simbol dari 
kesetaraan, tebal 204 halaman, 700 eksemplar 
sebagai penanda presiden ketujuh). 

Para relawan fotografer mengikhlaskan 
publikasi fotonya secara cuma-cuma untuk 
kepentingan pendidikan politik secara tidak 
langsung. Penerbitan ini juga merupakan 
apresiasi dan penghormatan dari bidang 
fotografi dokumenter untuk gagasan yang 
menjadi kenyataan pada Konser #Salam2Jari 
yang telah berlalu. 

Dengan menampilkan 31 karya foto 
fotografer dari komunitas, pekerja lepas, dan 
8 Media (Divisi Pemberitaan Foto Antara, 
Harian Nasional, Harian Kompas, Kompas.
com, Media Indonesia, Reuters, Tempo, 
Tabloid Harian Olah Raga Bola). Adapun 
para fotografer (secara abjad adalah Andi 
Ari Setiadi, Andrew Prawiro Hakim, Anton 
Rex Montol, Agung Rajasa, Agustinus 
Eko, Beawiharta, Benny Soetrisno, Danny 
Ardiono, Danu Kusworo, Diana P. Tarigan, Eka 
Novianto, Heru Sri Kumoro, Ismar Patrizki, 
Jay Subyakto, John Suryaatmadja, Kemal 
Jufri, Kristianto Purnomo, Lucky Pransiska, 
Nurdiansah, Octa Christi, Oscar Motuloh, 
Peksi Cahyo, Ramdani, Rika Panda, Roderick 
Adrian Mozes, Roy Rubianto, Sigit D. Pratama, 
Wahyu Budiarto/Slank Doc., Widodo S. Jusuf, 
Wisnu Widiantoro, Yosef Arkian Witin). (nrS) 
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Mula-mula, saya kira, bahasa hadir 
semata-mata sebagai strategi bertahan 
hidup. Bahasa mencegah manusia saling 
memangsa--kecenderungan yang telah 
ada sejak masa purba. Kian kemari bahasa 
menjadi semakin kompleks fungsi aksi-
ologisnya. Manusia menjadikan bahasa 
berfungsi jamak--tidak sekadar ganda. 

Verbalisasi lahir dari proses intepretasi 
atas situasi, wujud, dan konsep. Sementara, 
bahasa menjadi kurir makna. Singkatnya, 
bahasa memfasilitasi negosiasi antara 
simbol, makna, dan referen. Ketiganya 
terlibat dalam ikhtiar intepretasi.

Intepretasi hampir selalu jadi mula 
berbahasa. Intepretasi berambisi pada 
penemuan makna. Intepretasi jadi bekal 
berharga manusia memahami diri dan 
lingkungannya. Sekaligus, intepretasi 
bergerak tidak tentu arah, tanpa kendali 
siapa pun.

Sebagai alat ekspresi, bahasa ternyata 
hanya mampu membuka kemungkinan 
terjadinya pertukaran pesan. Bahasa tidak 
pernah menjamin sebuah pesan berpindah 
dengan bantuannya karena pikiran 
memiliki eksistensi pada dirinya sendiri.

Pada proses inilah kesalahpahaman 
muncul dan dimunculkan. Sebagian ke-
salahpahaman coba diatasi dengan upaya 
konfirmasi, sebagian lainnya sengaja di-
pelihara, bahkan terus diciptakan.

Kesalahpahaman muncul akibat ruang 
kosong dalam relasi segitiga makna. Kondisi 
itu diperparah oleh dinamika perubahan terus 
menerus yang mengiringi peristiwa bahasa. 
Tidak pernah ada dua manusia yang memiliki 
intepretasi sama, lebih-lebih dengan latar 
sosiokultural dan tingkat kewarasan berbeda.

Apakah kesalahpahaman sebagai feno-
mena adalah bencana? Tidak juga. Penutur 
“bahasa negatif” menjadikan kesalah pahaman 
sebagai ruang bermain mengasyikan, ladang 
uang, dan sumber dukungan politik.

Ya, para penyair, prosais, dan dramawan 
adalah aktor yang bermain dengan kesalah-
pahaman. Mereka mengaransemen interpre-
tasi yang beragam sehingga menjadi indah, 
dan, bisa jadi, bermakna. Lagu tidak bakal 
indah jika maknanya tunggal alias tanpa 
kesalahpahaman.

Para pengusaha menciptakan kesalah-
pahaman melalui iklan. Mitos dimunculkan 
dan hal fiktif “disulap” faktual agar kon-
sumen memahami produk mereka secara 
salah paham. Saat kesalahpahaman--di 
dunia industri kerap disebut brand--sudah 
muncul, produk-produk jadi laris di pasaran.

Para politisi menghendaki kesalahpa-
haman melebihi kelompok mana pun. Bagi 
mereka kesalahpahaman adalah formula 
ampuh agar yang buruk bisa tampak baik. 
Kesalahpahaman dilahirkan melalui slogan, 
pidato politik, dan ucapan Selamat Idul Fitri. 

Rahmat petuguRaN
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Apa yang kita sebut sebagai industri citra 
adalah industri kesalahpahaman. Bahasa 
jadi menarik sekaligus berbahaya karena ke-
salahpahaman bakal langgeng. 

etimologi bahasa
Agar tidak menjadi objek kebohongan, 

para pentur bahasa perlu mengambil jarak 
dengan teks yang dihadapinya. Nalar kritis 
perlu dijaga agar bunyi dan teks tidak berjarak 
dengan sejarah dan kontesk perbincangan. 
Salah satu caranya, melakukan penulusuran 
terhadap asalmuasal kata.

Kajian soal asal muasal kata telah 
berlangsung sejak masa linguistik 
tradisional. Etimologi lahir dengan asumsi 
dasar bahwa tiap kata lahir dari proses 
sosiokultural yang bisa ditelusuri jejaknya. 
Kata menarasikan pergaulan bangsa-
bangsa. Kata mengisahkan persahabatan 
manusia dengan entitas lain di sekitarnya. 
Kata juga menggambarkan problematik 
batin manusia.

ESENSIOPini

Dengan asumsi itu, etimologi bisa 
menjadi “pisau” yang tajam membedah 
sengketa kekuasaan pada penutur bahasa 
– baik orang per orang maupun komunitas. 
Pandangan ini relevan dengan unen-unen 
“bahasa menunjukkan bangsa”. 

Tentu saja kita tidak perlu mengernyitkan 
dahi untuk mencari tahu, mengapa dalam 
bahasa Malaysia berhamburan istilah bahasa 
Inggris. Juga, tidak perlu mengernyitkan dahi 
untuk mencari tahu mengapa istilah hukum di 
Indonesia bertaburan kata dari bahasa Belanda.

Sejarah kata adalah sejarah penaklukan 
dan dominasi. Bahasa dan kekuasaan 
berelasi seperti anak domba dan induknya: 
saling mengikuti. Penaklukan memanfaatkan 
bahasa pada satu waktu dan bahasa adalah 
bukti otentik penaklukan di waktu yang 
lain. Penaklukan melalui bahasa adalah 
penaklukan terhadap nalar.

Penaklukan wilayah mungkin tidak 
menarik lagi bagi bangsa-bangsa Eropa. 
Aneksasi wilayah juga bukan cara populer 

dan ramah hukum internasional. Meski 
begitu, ambisi penaklukan tidak pernah 
padam. Maka, penaklukan dialihkan dengan 
strategi kultural yang lebih halus. Bahasa 
adalah salah satu alatnya.

Etimologi kritis berperspektif bahwa 
kata-kata adalah arena kuasa. Kata mewakili 
gagasan, ide, dan identitas. Etimologi 
kritis tidak saja menaruh perhatian 
kepada apa “makna” sebuah kata, tetapi 
juga “bagaimana” kata itu dihasilkan dan 
dipopulerkan. Untuk mengerti “bagaimana”, 
perlu diketahui lebih dulu “mengapa” agen-
agen bahasa memopulerkan sebuah kata.

kata, Frasa, logika
Bagaimana gagasan bisa terdistribusi 

melalui kata? Awalnya, saya kira, adalah 
melalui kata. Satuan bahasa ini mampu 
mewartakan gagasan karena telah memiliki 
makna leksikal. Menerjemahkan kata sama 
halnya mengintepretasi gagasan. Menyerap 
kata (asing) berarti mengakui bahwa sebuah 
gagasan patut menjadi bagian dalam 
dialektika masyarakat.

Bangsa Indonesia barangkali tidak 
berambisi mendirikan negara berbentuk 
republik jika para intelektual pada masa 
pergerakan tidak mengenal “demokrasi”. 
Demokrasi masuk melalui buku, melalui 
para tokoh, melalui sebuah dialektika yang 
panjang – dan bisa jadi tidak disengaja. 
“demokrasi” sebagai kata mengenalkan 
“Demokrasi” sebagai gagasan. “demokrasi” 
memungkinkan “Demokrasi” menjadi aras 
bernegara di sebuah wilayah yang selama 
ribuan tahun menggunakan monarki.

Jalan kedua adalah melalui frasa. Frasa 
adalah gabungan kata, sama seperti klausa. 
Namun, unsur-unsur frasa tidak memiliki 
hubungan predikatif. 

Dua kata atau lebih yang tergabung 
menjadi sebuah bentuk baru biasanya 
membawa konsep baru. Konsep baru 

kadang tidak jauh berbeda dengan unsur-
unsur pembentuknya, namun bisa jadi 
sangat berlainan. 

Di Indonesia ada frasa baru yang mulai 
populer: konsumen cerdas. Sebagai konsep 
“konsumen cerdas” masih relatif baru. Frasa 
ini muncul pada wacana ekonomi, khusunya 
berbelanja. Agaknya, frasa ini adalah 
terjemahan bebas dari smart shoper. 

Frasa ini hendak mendikotomikan bahwa 
ada dua tipe konsumen, yakni yang cerdas 
dan yang bukan. Konsumen tidak cerdas 
bereferensi pada cara belanja lama. Adapun 
konsumen cerdas bereferensi dengan cara-
cara baru berbelanja baru. Pihak-pihak 
tertentu mendeskripsikan cara berbelanja 
“konsumen cerdas” adalah yang seperti 
mereka kehendaki.

Saya mengira, istilah smart shoper ini 
dimunculkan oleh kaum industri baru. Kaum 
industri baru adalah para pelaku usaha yang 
menggunakan teknologi dalam aktivitas 
produksi dan distribusi mereka. Kaum 
industri baru ingin menggerakan konsumen 
meninggalkan cara berbelanja lama supaya 
bermigrasi menggunakan cara-cara baru 
berbelanja. 

Kaum industri baru akan mengatakan 
bahwa berbelanja sayur sejauh 2 kilometer 
adalah cara pekerjaan yang tidak efektif. 
Bagi mereka, smart shoper lebih memilih 
berbelanja di swalayan dekat komplek yang 
telah mereka bangun. Kaum industri baru 
mungkin akan mengatakan, pergi ke sanggar 
batik untuk membeli dua potong kain batik 
adalah cara lama yang tidak cerdas. Bagi 
mereka, smart shoper adalah yang membeli 
kain cukup melalui internet.

rahmat Petuguran adalah dosen Bahasa 
Indonesia Universitas Negeri Semarang, 
penulis Melawan Kuasa Perut (2014).
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ESENSICerPen

Nama-nama yang 
Sa lah Tuli s

Perihal nama orang yang salah 
tulis bukanlah hal langka (tidak pula 
aneh makanya!) di negeri ini, termasuk di 
kampungku (Wangka, Vanka, Bangkai--
hai, demikian para sejarawan menebak dan 
menelusuri muasal namanya yang lamat 
sampai). 

Ada beragam sebab kesalahan penulisan 
nama itu tentunya. Namun di mana saja 
kesalahan lazim terjadi, toh dengan 
gampang bisa dilacak: kelurahan, kantor 
camat, catatan sipil, rumah Pak RT, biro jasa, 
hingga sekolah.

“Ya namanya juga manusia, pasti tidak 
luput dari salah,” begitulah kilah dan dalih 
yang kerap terlontar. Maka, sempurnalah 
sudah nasib nama yang salah dituliskan. 
Seakan memang telah ditakdirkan! Yang 
membuat kesalahan--mungkin lebih bijak 
kita sebut kekeliruan--pun acapkali tidak 
bisa dituntut pertanggungjawaban. Bahkan, 
sama sekali tidak merasa berdosa. Meski 
seumur hidup si empunya nama harus 
menanggung kesal, malu, marah, atau jika 
hal ini dipercaya: sial.

Amir jadi Amin, Devi jadi Depi, Nasruloh 
kurang satu huruf L, Thong jadi Tong; sekadar 
aku mengingat nama sejumlah kawan, kerabat 
dan tetangga. Terkadang bikin keki, gemas, 
dan geli. Namun, tidak jarang juga membuat 
orang mengurut dada. Seorang ayah datang 
ke kantor catatan sipil kota kecamatan 
untuk membuat akte kelahiran putrinya 

yang baru lahir. Umi, demikian nama bayi 
cantik berpipi ranum itu akhirnya ditemukan, 
setelah berbulan-bulan--sejak si orok masih 
dalam kandungan--sang ayah mencari-cari, 
membuka banyak buku, bertanya ke sana 
kemari, menimbang, dan bermufakat dengan 
istri serta sanak keluarga. 

“Umi artinya ibu, asal katanya dari 
Ummun,” jelas seorang guru mengaji. Mata 
sang ayah pun seketika berbinar. Aha, betapa 
indah terdengar di kupingnya. Seperti yang 
diyakini banyak orang, sepotong nama 
adalah doa. Ia pun berharap semoga kelak 
si bayi mungil tumbuh jadi gadis welas 
asih, lembut-keibuan sebagaimana makna 
namanya yang menawan hati.

Namun, seorang petugas catatan sipil 
yang tidak paham bahasa Arab, konon juga 
tidak pandai baca Alquran, tetapi sok tahu, 
dengan santai mengetik Ummi. Sang ayah 
juga kurang mengerti, sumringah saja tatkala 
menjemput akte kelahiran yang sudah 
jadi. Ai, barulah setelah Ummi masuk TPA, 
seorang ustazah bertanya dengan hati-hati 
soal nama si gadis cilik. Maka, terbongkarlah 
kesalahan fatal menjengkelkan itu. Ummi 
berasal dari kata ummiyun, bermakna 
bodoh! Kendati riwayat panjang sebutan itu 
terkait kesucian wahyu yang diterima Nabi, 
namun Ummi tetaplah berarti orang yang 
tidak pandai membaca. Duh!

Toh, Ummi teman SMP itu sungguh 
cantik, manis, juga seksi! Tubuhnya yang 

HANYA DI MATA
Pensil di atas kertas

20x30 cm
iskandar Yunan
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Terlahir sebagai anak 
lelaki satu-satunya, Ica 

adalah anak kesayangan 
ayah. Maklum, telah lama 
sang ayah mengidamkan 
kehadiran seorang anak 

laki-laki. Yang bisa diajak 
berlari mengejar bola, 
mancing di sungai dan 

berburu tupai jika sudah 
agak besar kelak.

bongsor sering membuat kami, anak-
anak lelaki, tidak tahan jika tidak melirik. 
Maklum, ketika itu usianya memang dua 
tahun di atas kami. Tiga kali ia tinggal kelas. 
Setiap menerima rapor, seolah sudah bisa 
dipastikan Ummi bakalan mendapat ranking 
buntut lagi. Ah, Ummi yang aduhai, tetapi 
kerap terbata-bata saat disuruh mengaji. 
“Aku cinta mati padamu!” demikianlah cinta 
monyet ala anak kampung bergelora di 
dadaku yang kerempeng kala itu. 

Usman temanku bahkan 
tidak segan-segan me nulis 
namanya di semua buku 
catatan. Berlomba-lomba 
kami merebut perhatian 
dan seulas senyum nya yang 
meng getarkan. Tidak jarang 
hingga ‘sikut-sikutan’. Atau 
ya, beradu sikut benaran, 
seperti halnya Anton dan 
Kwet Liong! Hmm, dasar 
Ummi. “Kenapa pula dia 
kasih itu senyum pada 
kita semua?” teriak Martin 
Simangunsong gemas 
bercampur geram.

Sampai suatu hari (ya, aku masih 
ingat) saat lonceng tanda jam istirahat 
berdentang, terjadilah ‘peristiwa besar’ 
yang membuat para anak lelaki urung 
jatuh hati; bergegas menarik balik segala 
rayuan gombal. Maaf, basah kuyup bagian 
belakang rok Ummi tatkala ia beranjak 
dari tempat duduk, Kawan! Kami yang 
rutin memelototi lenggak-lenggoknya 
yang gemulai, sekali itu terbelalak 
menyaksikan cairan merah meleleh ke 
betisnya dan menodai kaos kakinya yang 
putih. Ummi yang tidak sadar sedang 
menstruasi dengan cueknya melenggok 
keluar kelas sembari menebarkan seulas 
senyum bidadari! Maka, runtuhlah sudah 
menara cinta yang kami bangun selama 

setahun dengan hasrat menjulang tinggi 
menembus awan.

Ah, kisah Ummi yang seharusnya 
bernama Umi ini barangkali hanya kebetulan 
belaka karena apa artinya sebuah nama? 
Bukankah mawar tetaplah wangi meskipun 
namanya bukan mawar?

***
Nama Fendy, Toni, Aswadi, Rina, Ernawati, 

Rusmita barangkali tidak perlu kita cari-cari 
maknanya. Sementara No-
vianti, Aprianto, dan Febriani 
sudah bisa kita tebak pada 
bulan apa mereka berulang 
tahun. Begitu juga Eko, Dwi, 
Tri, atau Catur; teranglah 
sudah bagi kita, anak ke 
berapa mereka. Ya, banyak 
orang tua memang tidak 
terlalu pusing memikirkan 
arti nama buah hatinya. 
Cukuplah sekadar indah 
dieja lidah, elok didengar 
telinga. Namun begitu, 
kesalahan dalam penu-
lisan tetaplah membawa 

masalah, jika tidak hendak disebut bencana. 
Bisa membuat malu atau--sekali lagi jika di-
percaya--mendatangkan sial bagi pemiliknya 
(atau dalam kasus ini mungkin lebih tepat bagi 
seorang ayah!). Diakui atau tidak, itulah yang 
terjadi pada teman SMA-ku, Rica Handoyo. 
“Ica,” kami memanggilnya.

Terlahir sebagai anak lelaki satu-satunya, 
Ica adalah anak kesayangan ayah. Maklum, 
telah lama sang ayah mengidamkan 
kehadiran seorang anak laki-laki. Yang bisa 
diajak berlari mengejar bola, mancing di 
sungai, dan berburu tupai jika sudah agak 
besar kelak. Maklum pula, kelima orang 
kakaknya perempuan semua. Ah, di antara 
riuh keciap betina, hadirnya seorang pejantan 
tentu seperti pusaka.

Rico Handoyo, semestinya begitulah 
namanya mesti ditulis-ketik. Rico, pakai 
O bukan A. Ya, walaupun mungkin tidak 
bermakna, tetapi terdengar cukup gagah 
bagi si ayah. Tidak ada yang keliru di akte 
kelahiran. Kesalahan itu terjadi justru saat Ica 
menamatkan Taman Kanak-kanak. Entahlah, 
lantaran ngantuk, sedang kasmaran, atau 
teledor belaka, di atas lembaran ijazah 
seorang ibu guru cantik menulisnya “Rica”! 
Kepala sekolah TK terlanjur menandatangani 
dan stempel telah dicap. Ai, percaya atau 
tidak, sejak itulah mutasi pun dimulai.

Mobil-mobilan, bola plastik, pistol 
mainan perlahan mulai diacuhkan. Dan tidak 
lama setelah itu Ica menangis berebutan 
boneka dengan kakak-kakaknya…

Lantas bagaimana dengan kisah Rodi 
Hartono? 

***
Sungguh, kakek Bang Rodi tidak pernah 

terlibat dalam kerja paksa di zaman kolonial 
Belanda yang dikenal sebagai kerja rodi 
itu. Riwayat nama teman kakakku ini hanya 
bermula dari sebuah tulisan tangan cakar 
ayamnya sendiri saat pertama membuat KTP. 
Huruf U yang ia tulis terlampau melengkung 
ke dalam sehingga mirip O. 

Ya, tentu saja namanya yang benar 
adalah Rudi Hartono. Kau tahu, itu nama 
seorang legenda badminton Indonesia 
pada tahun 70-80-an. Hmm, banyak orang 
tua memang suka memberi anaknya nama-
nama orang terkenal. Ayah Bang Rodi jelas 
pecinta bulu tangkis dan penggemar berat 
Rudi Hartono, juara All England tiga kali itu!

Ah, jangan terburu berburuk sangka. 
Menurutku, hidup Bang Rodi sama sekali 
jauh dari sengsara. Di kampung, ayahnya 
punya berhektar-hektar kebun lada. Bang 
Rodi sendiri lulusan akademi perawat dan 
kerja di RSUD Sungailiat. Mantri Rodi, 
begitulah biasa ibuku menyapanya kalau ia 

main ke rumah. Memerah wajah Bang Rodi 
dan kakakku hanya tertawa. Istrinya yang 
seorang bidan juga cantik. Hanya saja hampir 
tujuh tahun mereka berumah tangga, belum 
juga dikarunia seorang anak. Jadi, Bang Rodi 
memang harus bekerja keras! (Hahaha).

Kesalahan penulisan nama juga bisa 
bermula dari lidah. Ai, ini perkara sedikit 
pelik tetapi menjengkelkan. Kau tahu, 
seperti halnya lidah orang Cina totok yang 
sulit mengeja huruf R dan Z, lidah orang 
Melayu kerapkali tidak bisa menyebut F dan 
V. F dibaca Ep, V dibaca Pe. Pak Amran, guru 
matematikaku saat SMA contohnya, selalu 
membuat kami menahan tawa di kelas setiap 
ia menyebut Ep kuadrat (F2). Di kampungku, 
A Fuk jadi A Puk, Vera jadi Pera, Voltus 
jadi Poltus, Force One jadi Pos Wan! Lazim 
sudah. Yang jadi masalah kemudian bahwa 
kelatahan mengeja itu berlanjut hingga 
ke atas lembaran kertas. F dan V tanpa 
sungkan-sungkan lagi ditulis atau diketik 
P. Ya, inilah yang terjadi dengan nama adik 
kakekku yang biasa kami sapa Suk Kong: 
Thong Fat Choi. 

Datang dari Guangdong menjelang 
invasi Jepang ke Manchuria pada tahun 
1932, Suk Kong yang kala itu berumur 17 
tahun lewat dua bulan (menurut perhitungan 
Imlek) hanya berbekal selembar paspor 
Republic of China, sebuntal pakaian, dan 
cincin emas pemberian neneknya. Karena 
bukan buruh tambang yang memiliki 
surat kontrak dengan perusahaan timah 
‘Banka Tin Winning”, ia--seperti yang lain-
lain memerlukan semacam surat izin yang 
disebut “Toelatingskaart” untuk memasuki 
tanah koloni Belanda. 

Tidak ada kekeliruan pada namanya 
yang tertera di atas Toelatingskaart. Thong 
Fat Tjhoi--begitulah petugas pencatatan 
di Mentok menulis namanya menurut lafal 
dialek Khek dalam aksara latin, di bawah 
tiga buah huruf Hanyi yang dibubuhkannya 
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Jadi, kukira kekeliruan 
penulisan namanya 
itu memang tidak 
berpengaruh apa-
apa padanya, tidak 

mendatangkan kesialan 
bagi dirinya. Tidak seperti 
seorang kakak sepupuku, 

yang seolah-olah telah 
ditidakdirkan mengalami 

kesialan sepanjang hayat: 
sakit-sakitan, dua kali 

bercerai, dan beberapa 
kali bangkrut. 

sendiri. Namun, pada tahun 1973, ketika 
Suk Kong hendak beralih menjadi WNI, 
tidak ada selembar pun surat berharga 
miliknya yang tersisa. Baik paspor maupun 
Toelatingskaart habis dilahap rayap di laci 
lemari terkunci. Ah, demikianlah sebuah 
nama menjemput nasibnya.

Tong Pat Coi itulah yang kemudian tertera 
di “Surat Kenal-Lahir” Suk Kong dengan 
dua orang tetangga sebagai saksi di kantor 
Pengadilan Negeri. Tetangga yang sama sekali 
tidak tahu-menahu tentang masa silamnya, 
selain sama-sama pendatang dari Cina daratan! 
Bahkan, salah satu saksi, Lo Suk, bukan orang 
Guangdong, melainkan asli Fujian. Nama itulah 
juga yang kemudian tercantum di SBKRI dan 
KTP Suk Kong hingga beliau meninggal tahun 
1992 dan terpahat di batu nisannya. 

Thong Fat Choi beralih jadi Tong Pat Coi. 
Tidak ada yang perlu disesali. Selain F dan V, 
lidah Melayu juga sulit menyebut H di tengah. 
Di telinga mereka, kedua nama itu toh nyaris 
tidak ada bedanya kecuali kata “Tong” yang 
sering membuat tawa meledak. Namun lain 
bagi orang Tionghoa. Pat adalah delapan. 
Belum jadi masalah. Tetapi Choi yang 
seyogianya berarti rejeki berubah menjadi 
Coi yang artinya mulut, jelas sebuah perkara 
bagi Suk Kong yang gemar berkelakar! Ai, 
Fat Choi (rejeki yang mengembang) akhirnya 
berubah jadi delapan mulut. 

“Pantaslah ia suka berbual! Ditambah 
dengan peribahasa ‘tong kosong nyaring 
bunyinya’, lengkap sudah! Hahaha,” ledek 
orang-orang lalu tertawa terbahak. Dan 
merah padamlah wajah si empunya nama 
mendengar ejekan, kenang ayahku yang 
ikut pula tergelak. Sedang aku si pendengar 
tekun hanya tersenyum geli.

***
Kisah Suk Kong-ku di atas pernah aku 

ceritakan pada seorang teman sekampung 
yang sama-sama berkuliah di Yogya. Ia 

sebenarnya adik kelas di kampus, tetapi 
karena sekampung dan satu jurusan di 
kampus, ia sering bertandang ke rumah dan 
kami dengan cepat jadi akrab. 

Nurul Hasan, nama teman yang sudah 
kuanggap adik sendiri itu, apa boleh buat, 
di kartu mahasiswa, sebagaimana juga di 
akte kelahirannya, nama yang tertera adalah 
Nurul Hazan! Hanya beda S dan Z, tetapi 
maknanya tentu sungguh berbeda. Hasan 
dari hasanun artinya kebaikan, tetapi hazan 
berarti sedih atau kesedihan. 

Toh, aku baru mengetahui kekeliruan 
penulisan namanya itu ketika suatu kali ia 
terkena demam berdarah dan terpaksa harus 
diopname di rumah sakit. Lantaran tidak ada 
sanak-keluarga di Yogya dan aku merupakan 
temannya yang paling tua (yang dianggap 
kakak), akulah yang kemudian diminta 
mengurusi segala hal ihwal administrasi 
rumah sakit. 

“Kok nama adiknya agak aneh ya, Pak?” 
tanya petugas administrasi yang cantik 
dan ramah itu sambil mengulum senyum. 
Aku hanya bisa garuk-garuk kepala dan 
menyeringai kecil.

“Mungkin dulu salah tulis Mbak,” 
jawabku kalem, seketika teringat pada Umi, 
Ica, Bang Rodi, dan Suk Kong. Tentu saja aku 
kemudian menanyakan sendiri pada Hasan 
tentang sejarah namanya itu.

“Iya Bang. Kata bapakku waktu beliau 
membuat akte kelahiran, petugasnya 
salah ketik,” jawabnya sambil meringis, 
entah menahan nyeri sakit atau kesal atas 
namanya yang salah ketik. Wajahnya yang 
pucat tampak sedih dan keringatan. Sudah 
tiga hari ia terkapar lemas. Trombositnya 
terus berkurang, sementara teman-teman 
sekelasnya kalang-kabut mengumpulkan 
para pendonor darah. Kami semua, alangkah 
cemas kala itu.

Hmm, kubayangkan seorang lelaki 
berumur 40-an, berseragam PNS, dengan 

sebatang rokok kretek terselip di sela bibir 
sedang menghadapi mesin ketik berukuran 
besar yang sudah tua. Terdengar suara tuts 
yang berat: tak-tik-tuk, tak-tik-tuk. Bapaknya 
Hasan datang menyerahkan selembar kertas 
berisi nama si jabang bayi beserta tempat-
tanggal lahir. Ada beragam kemungkinan 
bisa terjadi. Namun, alangkah baiknya kita 
pilih dua kemungkinan saja. 

Pertama, mungkin tuts huruf S pada 
mesin ketik itu bermasalah. Sedikit bengkok 
sehingga tidak bisa ditekan 
setelah mesin tik tua itu 
jatuh dari meja lantaran 
tersenggol. Karena itu si 
“oknum” (ai, sebuah idiom 
ala Orba) PNS dengan 
cueknya mengganti huruf S 
dengan Z. 

Kedua, saat sedang 
mengetik akte kelahiran 
Hasan, bisa jadi pikiran 
si PNS melayang ke 
mana-mana. Mungkin 
sibuk menerka-nerka 
nomor togel berapa yang 
bakal keluar petang itu. 
Maklumlah, ketika itu 
memang zaman SDSB. Atau, kepalanya 
justru dipenuhi oleh bayangan paha mulus 
istri tetangganya yang tersingkap ketika 
perempuan muda itu menyuapi anak di 
teras saat ia lewat berangkat ke kantor? 
Barangkali pula pikirannya sedang kalut. 
Kacau-balau oleh ocehan tidak henti-
henti istrinya yang menuntut ini-itu di luar 
kemampuan gajinya yang kecil. 

Mana yang benar? Entahlah. Semua 
kemungkinan agaknya terbuka seperti 
lemparan dadu. Yang jelas, watak dan 
peruntungan Hazan tidaklah menyedihkan 
seperti namanya. Sifatnya periang dan 
suka berkelakar dengan wajah yang selalu 
tampak ceria, nyaris tidak pernah tampak 

bermuram-durja. Ya, kecuali saat tergolek 
tidak berdaya di rumah sakit waktu itu. 
Malah menurutku, ia boleh dibilang orang 
yang cukup mujur karena disukai banyak 
teman dan punya pacar cantik. Sebagai 
mahasiswa, Hazan juga tidak pernah 
kekurangan duit. Prestasi akademiknya pun 
kulihat lumayan bagus. 

Jadi, kukira kekeliruan penulisan 
namanya itu memang tidak berpengaruh 
apa-apa padanya, tidak mendatangkan sial 

bagi dirinya. Tidak seperti 
seorang kakak sepupuku 
yang seolah-olah telah 
ditidakdirkan mengalami 
kesialan sepanjang hayat: 
sakit-sakitan, dua kali 
bercerai, dan beberapa 
kali bangkrut. Meskipun 
nama saudaraku yang 
bagus dan berwibawa ini 
tidak salah tulis di KTP, 
ijazah, SIM atau surat 
penting mana pun! 

 “Itu sih karena ia 
keberatan nama. Padahal 
dulu sudah kuperingatkan 
pamanmu itu, kalau kasih 

nama pada anak jangan terlalu muluk-
muluk,” kata ibuku. Nama kakak sepupuku 
itu Jong Chian, atau dieja dalam dialek 
Mandarin: Yang Jian. Nama dewa bermata 
tiga penjaga gerbang khayangan! Ai… 

Sunlie Thomas alexander lahir di Belinyu, 
Pulau Bangka, 7 Juni 1977. Buku cerita 
pendeknya yang telah terbit berjudul Malam 
Buta Yin (2009) dan Istri Muda Dewa Dapur 
(2012).
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Di stasiun karet aku menunggu bukan untuk chairil
puisi orang mati atau keluh sebuah kota yang berubah

Nasib buruk berulang lewat
membujuk siapa saja untuk lekas berangkat

Sementara waktu 
diam-diam menyamar kepala stasiun

atau penjaga loket yang letih dan payah
selalu memintaku bersitahan menunggu

Mereka menawarkan tiket 
menuju dunia baru yang tak pernah kutahu:

Dunia tempat penyair chairil hidup abadi 
dan bercinta tak jemu di gerbong tua kereta

Dunia di mana semua yang mati 
hidup bangkit kembali karena doa puisi

Dunia yang jadi rumah teduh
bagi kotaku yang jauh berubah

Baru saja seekor burung menukik dari langit yang nun
 menyelusup dalam pikiranku

Suara kicaunya beri warna pada kata-kataku

Lalu kudengar kereta sayup mendekat
membuka pintunya di hadapanku

menampilkan ruang remang sepi penumpang

Tak ada siapapun di sana, terkecuali diriku seorang

Meninggalkan stasiun Karet
aku lagi-lagi bimbang dan ragu

 meyakinkan diri 
bahwa sungguh aku belum tersesat 

dalam linangan nasib buruk 
 yang terus melaju

2014

ESENSIPUiSi

kareT

Ketika bulan mati sedini ini
lalat mendengung mengitari 
para pelancong
bersuka larut bir dan anggur,
nona tanya nama saya
juga di mana tempat tinggalnya

Seolah saya asing
di rumah sendiri ini.

2013

kuTa

Jadilah bunga 
mekar mewangi melampaui musim semi

Jadilah malam pualam 
rumah bagi deras mimpi si miskin

Jadilah sunyi puisi orang-orang mati 
yang menanti maut seorang diri

Genapkanlah dirimu 
menemu hari yang tidak kunjung kembali

2013

Doa

LAGU SUNYI
acrylic di atas kanvas

60x60 cm
iskandar Yunan
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“Saya sedang di kantor majalah Basis, 
mampir saja kesini,” terangnya.

Muasal suara itu dari Sindhunata, sas-
trawan yang masyhur dengan karyanya 
Anak Bajang Menggiring Angin. Pada Jumat 
siang yang lengang, (14/10), tim redaksi 
Esensi singgah ke kantor majalah Basis, Jalan 
Pringgokusuman No. 35,  tempat Sindhunata 
bersetia sejak ia tinggal di Yogyakarta. 

Sambil menandaskan tegukan pertama 
secangkir kopi di beranda Basis, pandangan 
kami berkelebat pada poster-poster sam-
pul karya Sindhunata. Karya-karyanya yang 
juga jadi perbincangan, antara lain Putri Cina 
(2007),  Segelas Beras untuk Berdua (2006), 
dan Dari Pulau Buru ke Venesia (2006). 
Kolomnya di Kompas mengenai ulasan 
sepak bola mendapatkan kesan tersendiri 
di hati pembaca. Lelaki bernama lengkap 
Gabriel Possenti Sindhunata tidak hanya 
penganggit prosa, ia juga dikenal se-
bagai wartawan ulung. Beberapa 
karya jurnalistiknya yang 
telah dibukukan, antara 
lain Burung-burung 
di Bundaran HI, 

Ekonomi Kerbau Bingung, Bola di Balik Bulan,  
Bola-bola Nasib, dan Air Mata Bola.

Romo Sindhu, begitu ia akrab disapa, 
adalah salah satu sastrawan Indonesia yang 
memiliki singgungan kreatif di Yogyakarta. 
Itulah yang menjadikannya sebagai rujuk-
an para sastrawan muda di Kota Gudeg. 
Mereka tidak jarang bergaul dengan Romo 
untuk memantik diskusi penulisan dan 
pener bitan. Bagaimana sudut pandang 
Sindhunata terhadap merebaknya komuni-
tas sastra di Yogyakarta yang secara khu-
sus menyemai tumbuhnya geliat sastrawan 

muda? Kami menyajikan 
per bincangan ini 

untuk Anda.

SINDHuNATA
PaDa suaTu keTika

ESENSIPUiSi

Baru saja kau terjatuh 
Dan luka lama itu kembali perih 
Gemetar kau panggil putrimu 
Gemetar kau ingkari maut 
Yang sedari tadi ingin bercakap denganmu 
 
Meski sapuan lukisan pias di dinding 
Potret muda wajahmu 
Belum lama kau minta pasang di situ 
usia tua tak jua melambai pergi
malah kian mendekat, mengintai ke mana pun
 
Betapa dulu kau pernah remaja 
Ingin memetik bulan 
Demi kekasih cinta pertama 
Yang mungkin kini lebih dulu tiada 
 
Di beranda, seekor ikan di kanvas 
Meliuk menuju lubuk terdalam 
Geraknya lincah menari 
seiring bayang gelombang di ujung ruang 
Di mana kautunjukkan kembali garis pantai yang lain 
Pada lukisanmu yang lain 
 
Rasanya baru tadi kupandangi 
Bunga-bunga merah di beranda rumah 
Menebarkan wangi mimpi 
Membasuh murung sepasang patung gajah 
Bisu sepanjang hari, meniru dirimu 
 
Ada perahu-perahu 
Jauh berlayar seolah menuju engkau 
Sementara di gigil malam 
Seekor burung terlelap sendirian 
Mengangankan sarang dengan kicau riang pagi hari 
Atau melayang rendah di hening danau 
Mencari ikan yang telah berenang entah ke mana 

Berulang kau tolak maut 
Yang membisikkan janji rahasia 
Bahwa dialah penyelamatmu satu-satunya 
Dari kepiluan masa tua yang tak tertahankan ini

2012

senJa Hari
Di museum 

siDik Jari

NI MADE PURNAMA SARI
lahir di Klungkung,

22 Maret 1989.
Penyair yang karyanya 

dimuat di media lokal dan 
nasional. Puisinya diterjemahkan 

ke dalam bahasa Inggris dan 
Perancis. Buku kumpulan 

puisi pertamanya, Bali-Borneo 
(2014) meraih Anugerah Buku 

Pilihan Hari Puisi Indonesia. 
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Yogyakarta punya banyak penyair, 
prosais, dan pegiat sastra dari kalangan 
muda. Apa yang mempengaruhi tumbuh-
nya geliat ini?

Mereka punya hasrat untuk berkumpul 
dan mewacanakan karya, mencari pengaruh, 
dan bentuk estetika. Di antara me reka tidak 
semuanya orang baru, ada pula pengarang 
senior yang turut menghidupkan 
komunitas. Gejala ini sesungguhnya 
telah ada sejak dahulu, waktu saya kuliah 
di Institut Filsafat Teologi Kentungan, 
Yogyakarta, tahun 1980-an. Saya masih 
ingat ketika itu saya sering diajak berkumpul 
di Malioboro. Di sana ada Persada Studi 
Klub yang digerakkan oleh Umbu Landu 
Parangi. Sastrawan-sastawan besar pun 
ikut bergaul di sana, seperti Rendra, Emha 
Ainun Najib, dan Saut Situmorang. Jauh 
daripada itu, sesungguhnya kesadaran 
menulis di Yogyakarta telah tumbuh sejak 
muncul cendekia yang menulis cerita-cerita 
di bawah sensor ketat Belanda yang lazim 
disebut angkatan Balai Pustidaka. 

Sekarang ini komunitas tidak cuma 
menyelenggarakan kegiatan sastra yang 
menjemukan yang sunyi peminat. Sebagai 
kurator di Bentara Budaya Yogyakarta, saya 
memperhatikan kecenderungan mereka 
untuk berkolaborasi dengan jalur seni lain 
yang lebih populer dan ramai peminat, 
seperti seni rupa dan musik. Baru-baru ini 
saya juga tidakjub dengan anak-anak muda 
yang membuat musik hip-hop dari puisi-puisi 
Rendra. Dan, seperti yang sebentar lagi saya 
singgahi, sekumpulan fotografer menggelar 
pameran yang direspons dari kumpulan 
cerpen. Soal menjanjikan atau tidak, itu tidak 
ada kaitannya dengan komunitas ataupun 
kesetiaan menulis. Itu memang bukan 
pekerjaan dan jangan dijadikan tumpuan. 
Saya selalu katidakan pada anak-anak 
muda yang gandrung sastra, jangan sampai 
terjebak pada romantisme bohemian.

“Kalian harus punya pekerjaan mapan, 
punya duit banyak, supaya bisa menghidupi 
keliaran imajinasi menulis dan mengasupi 
gizi karya-karyamu. Jangan mengharapkan 
hidup hanya dengan kata!,” nasihat saya ke-
pada mereka tiap kali mereka curhat. 

Seberapa besar pengaruh komunitas 
sastra terhadap kualitas karya seorang 
pengarang?

Komunitas hanya sebagai tempat 
berkumpul, bukan mengasah kualitas karya 
secara personal. Karya seseorang lahir dari rahim 
imajinasi penulisnya sendiri, lewat perenungan 
dan pendekatan pribadinya masing-masing. 
Meskipun satu komunitas, corak dan bobot 
karyanya tidak akan sama. Komunitas hanya 
tempat memberi pupuk dan menemukan 
teman sejalan; ibaratnya memelihara usia 
supaya awet muda dalam berkarya, supaya 
tidak malas ketika sudah terkepung pekerjaan 
mekanis. Kebersamaan dan cita-cita yang sama 
untuk menggairahkan sastra itulah yang bisa 
didapatkan dari komunitas sastra.

Kegiatan apa saja yang biasanya di-
lakukan komunitas sastra di Yogyakarta?

Yogyakarta adalah lahan subur un-
tuk berkomunitas sastra. Ibaratnya, di tiap 
gang bisa kita jumpai penulis, komunitas 
baca, dan pementas karya sastra. Mungkin 
itu juga yang menguatkan label kota pelajar 
dengan banyak sekolah dan terutama uni-
versitas yang jadi tempat anak muda dari 
penjuru nusantara mencari ilmu. Para pe-
giat komunitas sastra itu datang dari kota 
mana saja. Karya-karyanya bersemai ke-
tika mereka turut bergaul dengan kawan-
kawan dalam komunitas itu. Mereka saling 
membantah, saling mengejek, menguat-
kan, dan merevisi atas tulisan atau meta-
for. Proses mendapatkan iklim supaya awet 
dan ajeg menulis memang didapatkan dari 
komunitas.

Sastra dikatakan sebagai jalan sunyi, 
sepi peminat, dan kerap dipandang 
kurang menjanjikan di masa depan. 
Bagaimana mungkin anak muda suka?

ESENSITOkOh

Pengarang muda punya tren mener-
bitkan karya secara indie. Bagaimana 
pendapat Anda?

Itulah yang menjadi kegelisahan saya dan 
juga kawan-kawan pengamat sastra. Di satu 
sisi, kami senang karena jumlah penyair dan 
prosais meningkat secara signifikan. Karya-
karya fiksi menggurita. Media publikasi 
yang teruji seperti lembar sastra di harian 
minggu beberapa koran di Indonesia, punya 
keterbatasan halaman dan ruang. Untuk 
dapat dimuat di koran atau majalah sastra, 
mereka harus bersaing ketat. Peristiwa yang 
terjadi kemudian adalah  muncul alternatif 
media untuk menerbitkan karya mereka, 
lewat jalur indie, baik buletin, koran, maupun 
buku. Yogyakarta gudangnya penerbitan 
indie. Penyair dan prosais yang karyanya 
tidak kunjung tercetak di koran lebih memilih 
menerbitkan karyanya sendiri. Di lain sisi, hal 
semacam itu menjadikan bobot sastra tidak 
tertakar, kurang teruji. Banyak sekali penyair, 
prosais, dan pengarang muda yang cepat 
puas. Dengan menerbitkan satu kumpulan 
puisi (yang belum tentu semuanya sudah 
teruji termuat di koran), ia mengklaim dirinya 
sebagai sastrawan. Kalau di waktu-waktu 
silam ‘kan tidak, ada otoritas lembaga yang 
menilai dan memutuskan mutu karya sastra 
yang layak terbit. Jadi, tidak sembarang 
orang disebut penyair, disebut sastrawan.

 
Jadi itu tantangan besar kesusastraan 

modern kita dewasa ini?
Kebebasan memublikasi karya di sisi-

sisi tertentu menjadi jebakan sendiri bagi 
kualitas karya. Perlu ada otoritas yang 
berwenang menguji karya. Bagi saya, 
sebuah karya sastra tanpa kualifikasi akan 
sulit mendapat nilai jual saat terpublikasi. 
Masalah lain adalah produksi kritik sastra 
pun kewalahan menandingi kemunculan 
karya fiksi. Kritikus kini lebih sedikit dari 
kreator.

Sindhunata menjadi kurator pada diskusi Pameran Fotografi Musik untuk Demokrasi di Bentara 
budaya Yogyakarta. 
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Selama ini sebagian orang 
beranggapan bahwa kelisanan dan 
keberaksaraan adalah dua hal terpisah yang 
tidak saling terkait. Sastri Sunarti melalui 
disertasinya di Fakultas Ilmu Budaya UI 
yang kemudian dibukukan--Kajian Lintas 
Media: Kelisanan dan Keberaksaraan 
dalam Surat Kabar Terbitan Awal di 
Minangkabau (1859—1940-an)--telah 
merespons salah anggapan itu. Dengan 
kajian yang memadai, ia memperlihatkan 
bahwa kelisanan dan keberaksaraan 
merupakan dua hal yang saling terkait 
dan berkesinambungan. Menggunakan 
pendekatan noetika yang merupakan 
pendekatan antarmedia, Sastri menelaah 
kelisanan dan keberaksaraan dalam surat 
kabar terbitan awal di Minangkabau 
sebagai kajian lintas media. Ia berhasil 
menjaring sekitar 167 terbitan majalah 
dan surat kabar di seluruh Minangkabau 
pada masa terbitan awal (1859--1940-an). 
Angka itu lebih banyak daripada yang pernah 
dikemukakan oleh Asma Naim dan Mochtar 

kelisanan Dan 
keBeraksaraan

Naim sebelumnya (1975) yang hanya 
mencatat 118 terbitan koran dan majalah.

Salah satu simpulan penting dalam 
disertasi Sastri Sunarti adalah meskipun 
persuratkabaran di Minangkabau mene-
ladan pada keberaksaraan cetak yang telah 
berkembang di Eropa sekitar 600 tahun si-
lam, namun kelisanan sebagai retorika awal 
orang Minangkabau tetap menjadi pilihan 
utama dalam menyampaikan argumentasi 
secara tertulis. Kelisanan telah dimanfaatkan 
secara kolektif dalam pemikiran abstrak bu-
daya beraksara.

Kajian ini patut dipuji karena telah 
membantu pembaca awam dalam mema-
hami jejak kelisanan dalam keberaksaraan. 
Selain itu, karya ini diharapkan menjadi 
tonggak awal untuk mengambah rimba be-
lantara kelisanan dan keberaksaraan. 

Suyono Suyatno adalah peneliti senior 
di bidang pengkajian Sastra Indonesia di 
Badan Bahasa.

Judul Buku:
Kajian Lintas Media: Kelisanan dan 
Keberaksaraan dalam Surat
kabar Terbitan awal di 
minangkabau (1859—1940-an)

Penulis:
Sastri Sunarti

Penerbit:
Ẻcole française d’Extrême-Orient, 
Fadli Zon library, kiTlV,
kepustidakaan Populer 
gramedia (Jakarta, 2013)

Halaman: xxii + 287

awas lanTai BasaH!

“Siasat apa yang akan engkau pakai, 
Jenderal?”

“Begini, Baginda. Tidak ada jalan lain 
kecuali dengan mendisiplinkan mereka 
melalui latihan baris-berbaris.”

“Kau ingin mendisiplinkan 150 orang 
dengan 150 kepala, 150 pikiran, dan 
150 kehendak hanya melalui latihan 
baris-berbaris?” 

”Benar, Baginda.”
”Jenderal, dengar! Bertahun-tahun aku 

selalu dipusingkan oleh ulah ke-150 selir itu. 
Berbagai cara telah aku tempuh, tetapi tidak 
berhasil. Lalu, kau datang untuk menawarkan 
latihan baris-berbaris?”

”Benar, Baginda,” jawab Sun Tzu mantap.
Perdebatan berlangsung lama, tetapi 

Jenderal Sun Tzu tetap bergeming; akhirnya 
raja menyerah.

”Tapi hamba minta syarat, Baginda. Hamba 
harus diberi wewenang sepenuhnya untuk 
melatih ke-150 orang selir itu. Tidak ada yang 
boleh ikut campur dalam urusan ini, termasuk 
Baginda sendiri. Sebagai konsekuensi atas 
permintaan ini, hamba rela dipancung jika 
hamba tidak bisa melaksanakan tugas Baginda.”

”Baik,” jawab sang Raja.
Sun Tzu kemudian memilih tiga selir 

yang paling dikasihi raja. Mulai pagi hingga 
menjelang petang, selama beberapa hari, 
ketiga selir itu dilatih baris-berbaris. Setelah 
dirasa cukup, ketiga selir itu diminta oleh 
Sun Tzu melatih selir lainnya yang berjumlah 
147 orang. 

Di lapangan yang cukup luas, ketiga 
selir terpilih itu mengumpulkan 147 selir 
lain untuk berlatih baris-berbaris. Namun, 
yang terjadi ke-147 selir itu hanya berbisik-
bisik dan tertawa-tawa. Lalu, ketiga selir 
pelatih itu pun melapor pada Sun Tzu bahwa 
pelatihan baris-berbaris telah gagal.

”Baik, kalau begitu. Kita ulangi lagi. 
Barangkali kemarin latihannya kurang sungguh-
sungguh,” kata Jenderal Sun Tzu. 

Ketiga selir itu pun melakukan latihan 
sekali lagi dan kemudian mencoba melatih 
ke-147 selir yang lain, tetapi hasilnya sama 
saja. Ke-147 selir itu hanya berbisik-bisik dan 
tertawa-tawa.

”Berdasarkan teori saya, kalau dua kali 
kita coba tetap gagal, kesalahan bukan pada 
strateginya, melainkan pada Nyonya-Nyonya 
sebagai pelatihnya. Oleh karena itu, saya beri 
kesempatan sekali lagi pada Nyonya-Nyonya 
untuk mencoba. Kalau ternyata masih tetap 
gagal, saya akan mengambil tindakan tegas!” 
seru Sang Jenderal.

Ketiganya pun mencoba kembali dan 
hasilnya tetap sama. Ke-147 orang selir itu 
hanya berbisik-bisik dan tertawa-tawa.

”Baiklah, Nyonya-Nyonya. Menurut 
teori saya, apabila sudah tiga kali gagal, 
maka orang yang melaksanakan tugas harus 
dihukum. Nah, bersiap-siaplah besok pagi 

Sun Tzu, itulah nama 
seorang jenderal ahli 
strategi perang dalam 
cerita klasik Tiongkok. 

Begitu terkenalnya jenderal 
itu sampai-sampai ketika raja 
pusing mengatur 150 orang 
selirnya, Sun Tzu menjadi 
tumpuan harapan terakhir.

mukh. DoyiN
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Nyonya-Nyonya saya hukum pancung!” kata 
Sang Jenderal.

Tentu saja berita itu menggegerkan 
kerajaan. Ketiga orang selir kesayangan itu pun 
mengadu kepada raja.  

”Batalkan niatmu itu Jenderal”, kata Sang 
Raja. ”Aku tidak rela kau memancung kepala 
selir terkasihku hanya gara-gara tidak bisa 
melatih baris-berbaris. Batalkan!”

”Tapi, Baginda. Bukankah Baginda telah 
memberikan wewenang penuh kepada hamba 
untuk melakukan apa pun. Baginda telah 
berjanji, bukan?”

”Ya. Aku memang telah berjanji 
memberikan kepercayaan penuh kepada 
Jenderal untuk mendisiplinkan selir-selirku. 
Namun, kalau kemudian aku harus kehilangan 
tiga selir gara-gara ini, tidak bisa! Tidak akan 
aku izinkan!”

”Pikirkanlah, Baginda. Ini menyangkut 
keberlangsungan hidup Baginda  sendiri, juga 
keberlangsungan kerajaan ini. Apakah Baginda 
akan terus-menerus direpotkan oleh para selir 
Baginda sendiri? Relakan tiga orang selir dan 
Baginda akan hidup tenteram dengan 147 selir 
yang ada!”

Ketika raja minta pertimbangan para 
penasihat, ternyata jawabannya sama, yaitu 
hukum pancung harus dilaksanakan. Maka, 
atas nama sejarah, pagi itu hukuman pancung 
terhadap tiga selir terkasih raja dilaksanakan. 

Selanjutnya, pelatihan baris-berbaris 
terhadap 147 orang selir raja yang masih ada 
dipimpin langsung oleh Sun Tzu. Pelatihan 
baris-berbaris menjadi lancar, tidak ada bisik-
bisik, tidak ada tawa. Raja memang kehilangan 
tiga selir.  Namun, ke-147 selir yang lain 
siap melayani dan berbuat apa saja yang 
dikehendaki raja. 

Cerita itu terngiang kembali dalam 
ingatan saya ketika di sebuah lobi hotel. Pada 
suatu pagi, kami (salah satunya. Dr. Dendy 
Sugono, mantan Kepala Pusat Bahasa) melihat 
sebuah papan kecil yang diberdirikan di lantai 

bertuliskan caution lalu di bawahnya terdapat 
garis yang membentuk segitiga yang di 
dalamnya terdapat gambar orang terpeleset, 
dan di bawahnya lagi tertulis wet floor. Melihat 
itu, Pak Dendy berkomentar, yang jika saya 
hiperbolakan kira-kira begini, ”Ini bukan 
saja contoh orang tidak menghargai bahasa 
Indonesia. Orang ini--atau orang-orang ini-
-bahkan tidak menjaga keselamatan bangsa 
sendiri. Bayangkan saja jika suatu hari ada tamu 
di hotel ini yang kebetulan hanya mengerti 
bahasa Indonesia dan terpeleset, tentu akan 
berkepanjangan persoalannya”. 

Peringatan wet floor tentu bukan satu-
satunya peringatan yang hanya ditulis dalam 
bahasa Inggris di hotel itu. Masih ada beberapa 
peringatan atau petunjuk lain yang juga 
hanya menggunakan bahasa Inggris, seperti 
Do Not Disturb,  Watch Your Step, Rest Room, 
Praying Room, dan Evacuation. Tampaknya 
tidak terlalu berlebihan jika saya memimpikan 
supaya peringatan itu ditulis dalam bahasa 
Indonesia; ”Awas Lantai Basah”, baru di 
bawahnya dicantumkan tulisan caution wet 
floor. Namun, siapa yang dapat mewujudkan 
mimpi saya itu? Seminar, kampanye, imbauan, 
dan sindiran berkaitan dengan penggunaan 
bahasa Indonesia telah sering dilakukan. 
Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2009 mengenai  Bendera, Bahasa, dan 
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan  Pasal 
38 Ayat (1) telah ditulis: “Bahasa Indonesia wajib 
digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, 
fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain 
yang merupakan pelayanan umum”. Namun, 
banyak pihak yang tetap bergeming. Kurang 
apa lagi? Atau, jangan-jangan kita perlu 
menghadirkan Jenderal Sun Tzu dari Tiongkok 
untuk mewujudkan mimpi saya itu? 

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