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wajib pula untuk diselami. Di pengujung edisi tahun 
2015, Majalah Esensi melakukan penelusuran khusus 
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TEKS DAN FOTO OLEH 
YOHANES KURNIA IRAWAN

Siang mengambang saat kami 
menempuh perjalanan menuju 
Kota Singkawang, Kalimantan 

Barat. Setelah menempuh 
satu jam perjalanan dari Kota 
Pontianak, kami pun tiba di 
Sungai Pinyuh. Kota yang 
merupakan tempat transit 

yang menghubungkan antara 
Kota Bengkayang, Ngabang, 

Sambas, dan Singkawang 
dengan Kota Pontianak. 

Secara administratif, Sungai Pinyuh 
merupakan wilayah Kabupaten 
Mempawah. Merupakan tempat per

singgahan antara tiga jalan utama yang 
menghubungkan antarkota kabupaten. 
Penduduknya pun beragam dan terdiri dai 
bermacam etnis. 

Sungai pinyuh ini merupakan salah satu 
sentral masyarakat di desa sekitarnya untuk 
berbelanja kebutuhan rumahtangga. Setiap 
hari kota ini tidak pernah sepi oleh manusia 
yang datang dari berbagai daerah untuk 
berbelanja. Ada sebuah kebiasaan ketika 
melakukan perjalanan antarkota, selalu 
menyempatkan diri untuk singgah dan 
sekadar menyesap secangkir kopi.

Bersama seorang linguis sekaligus 
fotografer dari Jakarta, Dewa namanya. 
Kami bersama menyambangi Singkawang, 
melewati hempasan angin dan aneka 
pemandangan indah. Sauhsauh nelayan 
ditambatkan dan perahu melaju di atas 
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sungai, membuat Dewa berkali ulang 
mengabadikannya dalam kamera seraya 
kagum menikmati jalan demi jalan menuju 
Singkawang.

“Singgah ngopi kita pak, ” ucapku 
kepada Dewa. Andri, sopir yang menemani 
perjalanan kami pun tidak ketinggalan ikut 
ngopi.

Terdapat puluhan warung kopi dan 
makan di sepanjang jalan antara Pontianak 
menuju Singkawang, maupun menuju 
Bengkayang. Pilihan tertuju pada salah satu 
warung kopi milik seorang warga Tionghoa.

“Tidak sah rasanya kalau belum minum 
kopi Cina,” ujar Andri yang ditanggapi Dewa 
dengan wajah sedikit keheranan. 

Andri benar. Bagi penikmat kopi, belum 
tuntas rasanya jika belum menikmati kopi 
hitam yang disajikan atau diseduh oleh 

ESENSIANAESENSIANA

orang Tionghoa. Bukan sekadar berimajinasi, 
terbukti rasa kopi yang disajikan memang 
terasa lebih nikmat.

“Bahkan, walaupun dirumah sudah 
ngopi buatan istri, turun dari rumah yang 
dituju selalu warung kopi” selorohku dan 
disambut dengan senyuman oleh Dewa.

Secangkir kopi ‘pancung’ pesananku 
pun tiba. Kopi ‘pancung’ artinya kopi 
setengah gelas. ‘Pan’ artinya setengah, dan 
‘cung’ artinya gelas dalam bahasa khas di 
Kalimantan Barat, khususnya Tionghoa yang 
berasal dari suku Khek (Hakka). Sedangkan 
Dewa, memilih untuk memesan kopi susu. 
Ekspresi wajah Dewa terlihat sumringah 
mencicipi kopi susu yang dipesannya. 
Berkalikali Dewa berdecak kagum 
dan memuji nikmatnya minuman yang 
dipesannya tersebut.
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Perjalanan pun kembali dilanjutkan. 
Mulai dari Sungai Pinyuh, perjalanan 
dilanjutkan menuju arah utara, tepat 
menyusuri pesisir. Bahkan sesekali jalan 
yang dilewati hanya berjarak beberapa 
meter saja dari bibir pantai. Pemandangan 
pohon bakau dan aktivitas nelayan menjadi 
ciri khas sepanjang pesisir menuju kota 
Singkawang. 

Kendaraan yang kami tumpangi pun 
berhenti di Sengkubang, salah satu desa 
yang jarak dengan laut hanya beberapa 
meter saja. Mobil behenti tepat di dekat 
sebuah dermaga kecil yang berada 
dipinggir jalan. Aktivitas nelayan siang itu 
mencuri perhatian sang fotografer untuk 
mengabadikan momen tersebut dalam 
gambar. 

Tak lebih dari setengah jam di 
Sengkubang, perjalanan pun kembali 

dilanjutkan. Masih dengan pemandangan 
yang sama, gugusan pepohonan bakau 
(mangrove) terlihat disepanjang perjalanan. 
Abrasi yang terjadi hampir setiap tahun 
perlahan mengikis bibir pantai hingga 
mendekat jalan raya. Beruntung, program 
konservasi penanaman pohon bakau sedikit 
banyak berpengaruh menahan laju abrasi.

Sekitar setengah jam melanjutkan 
perjalanan, kendaraan kembali berhenti. Kali 
ini kami singgah di Sungai Duri, salah satu 
kota kecamatan yang cukup ramai aktivitas 
masyarakatnya. Secara administratif, Sungai 
Duri masuk dalam wilayah Kabupaten 
Bengkayang dan berbatasan dengan 
Kabupaten Mempawah. Lagilagi, aktivitas 
nelayan beserta kehidupan masyarakat di 
pinggir sungai mencuri perhatian Dewa. 
Sebagian besar nelayan yang berasal dari 
Sungai Duri didominasi oleh etnis Tionghoa. 

Secara umum, penduduk di Sungai 
Duri mayoritas merupakan etnis Tionghoa. 
Bangunan vihara atau kelenteng atau Pekong 
(dalam bahasa Khek) banyak terdapat disini. 
Kehidupan masyarakatnya pun beragam 
dengan berbagai macam profesi.

Sekitar setengah jam di Sungai Duri, 
perjalanan kembali dilanjutkan menuju Kota 
Singkawang. Cuaca masih sangat cerah saat 
itu. Sinar matahari pun terasa menyengat. 
Tepat pukul 13.00 kami tiba di Singkawang, 
dan menuju salah satu rumah makan khas 
Tionghoa yang terletak di Jalan Yos Sudarso. 
Setelah memesan berbagai menu, perhatian 
kemudian tertuju pada sebuah gedung 
pertemuan bekas bioskop yang biasa 
digunakan untuk acara pesta pernikahan, 
tepat di seberang jalan tempat kami berada 
saat itu.

Lengkingan suara nyanyian dari seberang 
jalan tersebut kembali mengusik perhatian 
Dewa. Alunan suara lagu mandarin yang 
dinyanyikan mengiringi jalannya resepsi 

pernikahan ala Tionghoa dari gedung bekas 
bioskop tersebut. Salah satu tradisi resepsi 
pernikahan Tionghoa di Kota Singkawang.

Sekilas tentang Singkawang, awalnya 
merupakan sebuah desa yang menjadi 
bagian dari wilayah kesultanan Kerajaan 
Sambas. Dulu, Singkawang digunakan 
sebagai tempat singgah para pedagang 
dan penambang emas dari Monterado. Para 
penambang dan pedagang tersebut berasal 
dari negeri China. Sebelum mereka menuju 
Monterado atau sebaliknya, terlebih dahulu 
beristirahat di Singkawang. Para penambang 
emas di Monterado yang sudah lama sering 
beristirahat di Singkawang untuk melepas 
kepenatannya dan menjadikan Singkawang 
sebagai tempat transit mengangkut hasil 
tambang emas. 

Orang Tionghoa menyebut Singkawang 
dengan kata ‘San Keuw Jong’ dalam 
bahasa Hakka. Mereka berasumsi, dari sisi 
geografis Singkawang yang berbatasan 
langsung dengan laut Natuna serta terdapat 
pengunungan dan sungai, dimana airnya 
mengalir dari pegunungan melalui sungai 
sampai ke muara laut. Sehingga nama 
Singkawang lebih dikenal sebagai tempat 
yang terletak diantara gunung, sungai, dan 
laut.

Seiring perkembangan, posisi 
Singkawang saat itu dinilai cukup 
menjanjikan, sehingga antara penambang 
tersebut beralih profesi. Ada yang menjadi 
petani dan pedagang, sehingga pada 
akhirnya para penambang tersebut tinggal 
dan menetap di Singkawang.

Seperti halnya bagi masyarakat Tionghoa 
di Indonesia lainnya, perayaan Imlek untuk 
menyambut tahun baru China merupakan 
tradisi termegah yang selalu dirayakan 
seluruh lapisan masyarakat Singkawang 
setiap tahun. Bagi mereka perayaan Imlek 
tidak ada bedanya dengan masyarakat 
Indonesia lainnya ketika merayakan hari 

besar keagamaan seperti Idul Fitri atau 
Natal.

Tahun baru Imlek merupakan tradisi 
masyarakat  yang dianggap sebagai 
ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas 
hasil panen dan sekaligus harapan agar 
musim berikutnya memperoleh hasil yang 
lebih baik. Imlek selalu dirayakan selama 15 
hari berturutturut. Dan pada hari puncak 
ke15 disebut dengan perayaan Cap Go Meh. 
Dalam tradisi Tionghoa berarti malam ke
15 yang merupakan puncak perayaan Imlek 
dan Cap Go Meh dirayakan secara khusus. 
Cap Go Meh di Indonesia sendiri merupakan 
perpaduan budaya Tiongkok dan Indonesia.
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Puncak perayaan Cap Go Meh bertujuan 
untuk menangkal gangguan atau kesialan 
pada masa mendatang. Pengusiran rohroh 
jahat dan peniadaan kesialan dalam Cap Go 
Meh disimbolkan dalam pertunjukan atraksi 
Tatung. 

Tatung adalah media utama Cap Go 
Meh. Atraksi Tatung dipenuhi dengan 
mistik dan menegangkan, karena banyak 
orang kesurupan dan orangorang inilah 
yang disebut Tatung. Upacara pemanggilan 
tatung dipimpin oleh pendeta yang sengaja 
mendatangkan roh orang yang sudah 
meninggal untuk merasuki Tatung. Rohroh 
yang dipanggil diyakini sebagai rohroh 
baik yang mampu menangkal roh jahat yang 
hendak mengganggu keharmonisan hidup 

masyarakat. Roh yang merasuki tubuh tatung 
diyakini merupakan para tokoh pahlawan 
dalam legenda Tiongkok, seperti panglima 
perang, hakim, sastrawan, pangeran, pelacur 
yang sudah bertobat dan orang suci lainnya.

Kembali lagi kisah Dewa dirumah makan 
ala Tionghoa. Usai menyantap makanan, 
perjalanan kami lanjutkan menuju salah satu 
rumah warga yang terletak diantara Jalan 
Setia Budi dan Jalan Budi Utomo. Rumah 
yang kami tuju adalah rumah sekaligus 
vihara yang dihuni oleh Adjung beserta 
keluarganya. Adjung merupakan salah 
satu tatung yang cukup dikenal dikalangan 
Tionghoa di Kota Singkawang.

Saat bertandang di rumah Adjung, 
banyak petuah maupun filosofi kehidupan 
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yang disampaikan salah satu Tatung senior 
tersebut. Memasuki usianya yang ke 63 
tahun, Adjung yang selalu berpenampilan 
nyentrik namun sangat rendah diri bercerita 
tentang perjalanan kehidupannya menjadi 
seorang Tatung.

Adjung sudah menjadi tatung hampir 53 
tahun lamanya. Bakat yang dimiliki Adjung 
juga dimiliki oleh ke12 anaknya. Namun, 
bakat tersebut bukan sengaja diturunkan 
maupun diwariskan. Bakat tersebut, menurut 
Adjung, datang dengan sendirinya dan 
tidak bisa ditolak. Menjadi seorang tatung 
bagi Adjung banyak tantangan yang harus 
dihadapi, termasuk dalam menjalankan 
kehidupan seharihari. Petuahpetuah bijak 

yang disampaikannya lebih mengarah 
bagaimana kita menjalankan kehidupan 
dengan menjauhi kesombongan. 

Di Singkawang banyak orang yang 
bukan keturunan Tionghoa turut serta 
menjadi Tatung. Salah satunya dari suku 
Dayak. Mereka terdorong berpartisipasi 
karena ritual Tatung ada beberapa yang 
mirip dengan upacara adat Dayak. Konon 
kisahnya, sejak pertama kali datang ke 
Singkawang masyarakat Tionghoa telah 
menjalin persahabatan erat dengan 
penduduk pribumi khususnya suku Dayak. 
Untuk itulah, tidak ada kecanggungan di 
antara kedua etnis ini. 

Sebagai tempat persinggahan para 

penambang emas yang berasal dari 
Tiongkok, gelombang migrasi besar
besaran terjadi pada tahun 1760, yang 
membawa masyarakat suku Tionghoa Hakka 
dari Guangdong China Selatan mendarat 
di Pulau Kalimantan. Mereka menetap 
dan bekerja sebagai kuli tambang emas di 
Monterado. 

Meski secara fisik maupun budaya 
ada yang berasimilasi dengan penduduk 
lokal, mereka juga tetap mempertahankan 
adat istiadat leluhur yang dipertahankan 
hingga kini. Karena pada umumnya mereka 
penganut Kong Hu Cu dan Buddha maka 
perayaan imlek menjadi tradisi istimewa 
yang senantiasa mereka rayakan.

Pada masa Orde Baru perayaan 
Imlek khususnya ritual Tatung dilarang 
dipertontonkan di depan umum. Namun, 
semenjak era reformasi, mantan Presiden Gus 
Dur mengizinkan kembali pagelaran perayaan 
Imlek dan Cap Go Meh. Bahkan pemerintahan 
berikutnya mengesahkan dalam bentuk 
undangundang. Dengan demikian warga 
Tionghoa di Singkawang khususnya menjadi 
lebih leluasa untuk menjalankan tradisi atau 
upacara keagamaan mereka. 

Di dunia pariwisata, Tatung berpotensi 
untuk menarik turis dalam negeri dan 
mancanegara. Selain mengangkat nama 
Singkawang di dunia internasional, Tatung 
juga ikut meningkatkan perekonomian 
daerah setempat.

Usai bercengkerama dengan Adjung 
beserta keluarganya, kami kemudian 
kembali melanjutkan perjalanan mengelilingi 
kota Singkawang, mengunjungi salah satu 
rumah tua milik marga Tjhia yang sudah 
berumur lebih dari 100 tahun. Selain itu, 
sejumlah vihara di Singkawang menarik 
untuk dikunjungi sebagai obyek wisata. 
Karena selain bentuk bangunan yang 
khas dan unik, ornamen bangunan serta 
desain arsitekturnya menjadi salah satu 

keistimewaan rumah ibadah tersebut.
Hari pun mulai gelap. Matahari sudah 

kembali ke peraduan di ufuk barat. Semburat 
sinar senja itu kemudian mengiringi perjalanan 
kami kembali ke Pontianak. Perjalanan 
merandai sastra peranakan Tionghoa di 
Singkawang dan perpaduan dengan sastra 
lokal di Kalimantan Barat pun usai.

YOHANES KURNIA IRAWAN berdomisili 
di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia adalah 
fotografer lepas yang menaruh minat pada 
foto jurnalistik dan dokumenter. Karya
karyanya telah diterbitkan di media nasional 
dan internasional.
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TEKS DAN FOTO OLEH YOHANES KURNIA IRAWAN

Sebuah Tradisi 
Merawat 

Tengkorak 
Pembawa Berkat

NYOBENG
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OLEH WARIH WISATSANAPerjalanan dari Pontianak menuju 
kampung Tadan seharusnya bisa 
ditempuh selama 7 jam. Namun, 

karena berangkat dari Pontianak sudah 
terlalu sore, perjalanan selama 4 jam menuju 
Bengkayang dan terpaksa menginap di kota 
kecil itu. Kami terpaksa harus menginap 
di Bengkayang, karena untuk menembus 
kampung Tadan malam itu juga tidak sangat 
tidak memungkinkan. Jalan akses masuk dari 
jalan raya menuju kampung bukanlah jalan 
beraspal mulus, melainkan jalan rintisan 
yang dibuka oleh perusahaan perkebunan 
kelapa sawit dengan kondisi jalan tanah 
yang rawan apabila hujan turun.

Secara administratif, Kampung Tadan 
masuk dalam wilayah Kecamatan Seluas, 
Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. 
Hanya berjarak tempuh 3 jam dari Kuching, 
Malaysia. Salah satu daerah yang menjadi 
beranda  Indonesia. Kampung Tadan dihuni 
oleh komunitas suku Dayak Bidayuh Tadan, 
yang persebaran komunitasnya berada di jalur 
perbatasan IndonesiaMalaysia. Komunitas ini 
pun ada yang bermukim di negara Malaysia.

Setibanya di Tadan, suasana 
perkampungan tampak biasa saja, tidak 
ada yang istimewa, hanya ada dua batang 
bambu dikiri kanan jalan yang dihias dengan 
janur kuning sebagai pintu gerbang masuk 
kampung. Mobil yang kami gunakan pun 
diparkir disalah satu halaman rumah penduduk. 
Segera kami menurunkan barang dan menuju 
salah satu rumah penduduk tempat kami 
akan menginap. Bentuk perkampungan pun 
mengikuti pola aliran sungai Biang yang 
mengalir melintasi kampung Tadan. Pola 
bentuk dan arah bangunan rumah saling 
berhadapan, dipisahkan jalan rabat beton 
selebar 1 meter. Jumlah rumahnya pun tak 
banyak. Kampung Tadan dihuni oleh 110 
kepala keluarga, dengan 400 jiwa lebih.

Waktu saat itu sudah sudah menunjukkan 
pukul 07.30. Di kejauhan terdengar suara 

riuh berirama diiringi bunyi tetabuhan 
musik tradisional. Kami pun segera menuju 
sumber suara yang berasal dari rumah adat 
yang  Baluk yang posisinya persis ditengah 
perkampungan. Beberapa warga tampak 
bergotong royong memindahkan bedug 
berukuran panjang sekitar 4 meter dengan 
diameter 45 centimeter menuju pelataran 
yang dibuat persis dibawah rumah adat. 

digunakan untuk atap yang terbuat dari 
dedaunan itu memang sudah selayak nya 
diganti dengan atap yang baru. 

Matahari perlahan mulai meninggi, 
sinar panas terik nya pun sudah mulai 
terasa. Tepat dibawah tangga rumah adat 
setinggi 4 meter dengan dimensi ukuran 
panjang 6 meter dan lebar 5 meter tersebut, 
berdiri seorang pria. Raut wajahnya keriput 

Hari masih terlalu pagi, waktu 
pun baru menunjukkan pukul 

04.00 dinihari. Tapi dering alarm 
dari telepon selular memaksa 
kami harus bangun sepagi itu 
untuk melanjutkan perjalanan. 

Letih sisa perjalanan dari 
Pontianak kemarin pun masih 

belum sirna. Bergegas kami 
segera berkemas, kemudian 

meninggalkan salah satu 
penginapan tempat kami 

bermalam di Kota Bengkayang 
menuju Kampung Tadan.

Bedug yang diturunkan tersebut merupakan 
pelengkap ritual, melengkapi tetabuhan alat 
musik gong dan kenong yang sudah terlebih 
dahulu ditata dipelataran. 

Setelah diatur sedemikian rupa posisinya, 
bedug atau Sobeng  dalam bahasa Bidayuh 
diganti kulit yang menjadi sumber suara nya. 
Pengerjaan pun dilakukan secara bergotong 
royong. Bedug tersebut sengaja diturunkan, 
karena rencana nya rumah adat Baluk akan 
berganti atap. Faktor alam dan bahan yang 

termakan usia. Pakaian yang  dikenakannya 
pun sederhana. Hanya selembar kain merah 
yang dililitkan sebagai cawat, tanpa baju 
dengan kain ikat penutup kepala berwarna 
merah, warna khas suku Dayak. Dikalungnya 
menjuntai taring hewan yang dirangkai 
membentuk lingkaran mengelilingi leher. 
Tak lupa, senjata tradisional mandau terselip 
dipinggangnya.

Beng, nama pria tua itu. Umurnya 92 
tahun. Di usianya yang menginjak satu abad 
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itu, Beng dipercayakan memangku jabatan 
sebagai ketua adat.  Mulut nya terlihat komat
kamit, terdengar lirih merapalkan mantra 
doa diantara suara tetabuhan. Ya, Beng 
sedang merapalkan mantra, menandakan 
ritual tahunan Mek Siai Nutup Soak dimulai. 
Secara harafiah, artinya upacara adat tutup 
tahun musim berladang yang diakhiri 
dengan masa panen. Tujuan dari ritual ini 
sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat 
yang ditujukan kepada sang pencipta atas 
hasil panen. Berharap musim tanam yang 
akan datang diberikan kelimpahan hasil 
panen dan tanah yang subur.

Pesta adat tahunan ini dibarengi dengan 
ritual ada Nyobeng, yang merupakan inti 
dari rangkaian panjang ritual adat Mek 
Siai. Ritual adat Nyobeng merupakan 
ritual ‘memandikan’ dan ‘memberi makan’ 
tengkorak kepala manusia, yang merupakan 
peninggalan leluhur masyarakat Dayak 
Bidayuh pada zaman mengayau ratusan 
tahun silam. Konon kisahnya, tengkorak 
kepala yang sudah ada sejak abad ke 15 
ini jumlahnya mencapai angka seribu 
tengkorak. Kepala yang dipenggal pun 
bukan kepala orang sembarang. 

Kisah yang diceritakan tetua kampung, 
pada zaman kayau dan perang antar suku, 
orangorang sakti yang berada dikampung 
pergi keluar kampung untuk berperang 
dengan orang sakti dari kampung lain. Begitu 
pula sebaliknya saat mendapat serangan 
dikampung. Jika menang dalam peperangan, 
kepala hasil mengayau kemudian dibawa 
pulang ke kampung sebagai lambang 
kemenangan.  Masingmasing tengkorak 
punya nama. Taueweh merupakan orang 
sakti terakhir yang kepalanya dipenggal 
oleh Jipeng dan Makeu, dua orang sakti dari 
kampung Tadan.

Jumlah tengkorak yang ada saat ini hanya 
tersisa 53 kepala saja. Sisanya turut dibawa 
ke liang lahat  oleh orang sakti maupun 

keturunan yang turut merawat tengkorak 
tersebut. Dikisahkan, jika satu orang sakti 
pada masa mengayau mendapat lima 
kepala, maka pada saat meninggal orang 
sakti tersebut turut dibekalkan satu atau dua 
kepala hasil kayau. Tengkorak tersebut ikut 
dikubur bersama orang sakti tersebut.

Selain tengkorak kepala manusia, turut 
diritualkan tengkorak kepala hewan rusa, 
yang sangat dikeramatkan masyarakat. 
Rusa yang simpan tengkoraknya pun bukan 
sembarang rusa, melainkan sosok jelmaan 
makhluk gaib. Cerita masyarakat pun 
berlanjut pada kisah peperangan melawan 
makhluk gaib. Konon, pada masa itu, sekian 
lama berperang melawan makhluk gaib, 
orang sakti belum ada yang berhasil menang. 
Hingga ditemukan cara untuk mengalahkan 
makhluk gaib tersebut dengan cara 
berdandan menyerupai makhluk tersebut 
supaya bisa bertemu dengan pimpinan 
makhluk gaib.

Cara tersebut berhasil. Orang sakti 
mengoleskan ramuan pewarna dari buah 
sejenis rotan yang diambil getahnya ke 
wajah. Pewarna itu mereka sebut Sabak 
Jeranang. Setelah berhasil bertemu, pimpinan 
makhluk gaib pun mengaku kalah dan 
membuat perjanjian. Badas Samadok Jaben 
Samak Monjok, nama pimpinan makhluk 
gaib tersebut. Badas Samadok menjanjikan 
bantuan pertolongan apapun jika masyarakat 
merawatnya. Hingga kini, tengkorak rusa 
yang berjumlah 63 kepala tersebut masih 
dirawat dan diritualkan setiap tahun nya.

Hari semakin siang, sinar matahari pun 
terasa semakin menyengat. Suasana rumah 
adat mulai ramai dengan masyarakat yang 
mengenakan pakaian adat. Suara tetabuhan 
sambung menyambung dari tiga alat musik 
berbeda. Setidaknya ada empat jenis 
irama musik yang dimainkan mengiringi 
prosesi ritual. Beng terlihat berdiri ditengah 
kerumunan, mengeluarkan isyarat sambil 
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menari dengan kedua tangan direntangkan, 
laksana burung yang sedang mengepak 
sayap. Sontak masyarakat yang sudah 
mengenakan pakaian adat didominasi kaum 
pria mengikuti gerak tari Beng, mengelilingi 
pelataran sambil mengeluarkan suara 
riuh atau yang dikenal dengan suara tariu. 
Diantara mereka tampak lima wanita tua 
berada ditengah kerumunan. 

Dikejauhan, kelima wanita tua ini terlihat 
seperti bersenandung. Gerak bibinya 

berbeda dengan gerak bibir masyarakat 
yang menari. Terlihat seperti sedang 
bersenandung. Ketika didekati, terdengar 
suara lirih namun berirama keluar dari 
mulutnya. Ya, mereka memang sedang 
bersenandung.  Suara mereka masih 
terdengar cukup jelas dari jarak dekat. 
Mereka rupanya sedang bersenandung 
menyanyikan lagu dengan bahasa dayak 
bidayuh kuno, yang menceritakan berbagai 
kisah. Mereka ini biasa disebut Somon atau 

pengasuh. Lagu yang mereka senandungkan 
lebih banyak bercerita tentang kisah 
perjuangan masa lampau.  

Satu persatu kemudian masyarakat yang 
mengenakan pakain adat diperciki air yang 
sudah dbacakan mantra, kemudian wajah 
mereka dioles dengan sabak jeranang. 
Pengunjung yang hadir pun diperlakukan 
hal yang sama. Tujuannya supaya terlihat 
sama baik itu rupa maupun aroma ketika 
masuk ke rumah adat. Selain itu terhindar 
dari gangguan makhluk gaib yang dipercaya 
bersemayam dalam tengkorak. 

Prosesi menurunkan tengkorak dari 
rumah adat pun dimulai. Satupersatu 
masyarakat yang mengenakan pakaian 
adat naik katas rumah adat. Secara estafet, 
tengkorak kemudian diturunkan satu 
persatu sambil mengeluarkan suara tariu 
dan diletakkan dipelataran yang sudah 
diberi atap sebagai naungan. Tengkorak 
yang diturunkan berurutan, mulai dari 
tengkorak kepala rusa, kemudian tengkorak 

kepala manusia.
Pada saat diturunkan secara estafet, posisi 

arah kepala harus menuju arah keluar. Cara 
memegang nya pun harus menggunakan 
kedua tangan, sambil berayun, seolaholah 
tengkorak tersebut sedang turun berjalan 
menuju ke bawah.  Prosesi menurunkan 
tengkorak hampir memakan waktu satu 
jam, karena saat menurunkan tidak boleh 
dilakukan dengan sembarangan. Beng berada 
diposisi paling akhir yang menerima estafet 
tengkorak tersebut. Beng pun bertugas 
menyusun dan menata letak tengkorak itu 
dipelataran. Tak hanya itu, Beng bersama 
tetua adat lainnya memercikkan air tuak 
dan ramuan ke tengkorak tersebut, sebagai 
lambang memandikan tengkorak.

Setelah semua tengkorak berada 
dibawah, ritual selanjutnya membacakan 
dan merapalkan mantra, kemudian 
melengkapi peraga adat berupa sesaji yang 
diperuntukkan bagi roh yang bersemayam di 
tengkorak tersebut. Roh yang bersemayam 
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tersebut dipercaya sebagai roh leluhur, 
yang turut menjaga kepala hasil kayau 
mereka. Selama berada dibawah, tengkorak 
tersebut harus dijaga oleh tetua adat secara 
bergiliran.

Menurut Beng, sebenarnya ritual ini 
bisa diselesaikan dalam setengah hari, jika 
ritual tersebut dimulai dari pagi sekali. Ada 
pantangan bahwa tengkorak tersebut tidak 
boleh dinaikkan kembali ke dalam rumah 
adat lewat dari tengah hari. Ada sebuah 
kepercayaan masyarakat, bahwa saat 
matahari naik mulai dari pagi hingga tengah 
hari merupakan waktu yang tepat. Dipercaya 
bahwa rezeki akan naik seperti matahari. 
Selepas tengah hari hingga matahari 
kembali terbit, dipercaya bahwa rezeki akan 
menurun, seiring dengan turunnya matahari 
kembali ke peraduan.

Hari itu, pantangan tak hendak 
dilanggar. Tengkorak pun harus bermalam 
dibawah. Sesuai aturan adat, tetua adat 
kemudian menyiapkan peraga untuk 
membayar adat, karena sejatinya tengkorak 
tersebut harus dinaikkan hari itu juga. Seekor 
ayam kemudian disembelih, potongan 
kepala nya digantung diantara janur yang 
mengiasi pelataran, pertanda adat sudah 
lunas dibayar. Tengkorak pun layak untuk 
disemayamkan selama satu malam, sebelum 
dinaikkan kembali keesokan hari nya.

Menjelang malam, pelataran tampak 
sepi, hanya terlihat beberapa orang yang 
sepertinya sedang mendapat tugas dan 
tanggung jawab menjaga tengkorak. 
Selama berada dibawah, tengkorak tersebut 
dijaga silih berganti oleh tetua adat hingga 
pagi menjelang. Tidak boleh ditinggalkan, 
apalagi sampai tertidur saat menjaga 
tengkorak tersebut. Kelima wanita tua yang 
berperan sebagai somon atau pengasuh 
pun silih berganti bertugas mendendangkan 
senandung, sebagai pengantar tidur, 
layaknya seorang ibu yang menidurkan dan 

menjaga anaknya. 
Suara tetabuhan musik tradisional 

pun hanya terdengar sampai sekitar pukul 
sembilan malam. Hiburan pun berlanjut 
dengan musik modern yang terdengar dari 
sebuah panggung sederhana yang sengaja 
dibangun agak jauh dari rumah adat. Suasana 
ritual mulai sedikit kendor, berganti dengan 
suasana glamour alakadarnya. Terdengar pula 

suara mesin diesel pembangkit listrik swadaya 
dikampung, karena PLN belum menjangkau 
kampung ini. Hiburan malam itu merupakan 
selingan dalam pesta adat. Alunan musik 
dangdut pun berkumandang hingga subuh.

Sekitar pukul 22.00 malam, kami 
kembali kerumah tempat dimana kami 
akan menginap. John, nama pemilik rumah. 
Ramah dan luwes dalam berkomunikasi. 

ESENSIANAESENSIANA

John dengan senang hati menerima kami 
menginap dirumahnya malam itu. Ternyata 
tak hanya rombongan kami yang ada disitu, 
ada rombongan dari warga kampung lain 
yang turut menginap dirumah John. Mereka 
yang datang dari kampung lain sengaja 
datang menginap. Hampir setiap rumah 
penduduk yang ada di kampung Tadan 
kedatangan tamu menginap.
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Saat itu musim ungkapan syukur 
atas hasil panen. Masyarakat juga biasa 
menyebutnya dengan musim gawai. 
Saat musim gawai, masyarakat berlomba 
menyajikan aneka makanan dan minuman. 
Mulai dari aneka kue kering, hingga menu 
kuliner khas Dayak. Minuman pun beragam, 
mulai dari minuman kemasan, hingga 
minuman tradisional dari hasil fermentasi 
beras ketan, yang biasa disebut tuak. Siapa 
saja yang datang ke kampung bebas untuk 
makan dan minum sepuasnya. Semua yang 
datang ke kampung dijamu dan dilayani 
sebaik mungkin oleh tuan rumah. Khusus 
tamu muslim, disediakan pula menu khusus 
yang bisa dikonsumsi tanpa melanggar 
ajaran agama. Masakan khusus muslim pun 
dimasak oleh orang muslim yang sengaja 
didatangkan dari luar kampung untuk 
membantu mempersiapkan menu makanan 
yang halal.

Selama masa gawai, masyarakat royal 
terhadap para tamu. Hampir setiap penghuni 
rumah meminta kami untuk singgah 
kerumah mereka dan menyantap hidangan 
yang disediakan. Nyaris semua penduduk 
menawarkan kami untuk menginap dirumah 
mereka. Beginilah suasana gawai di kampung 
Tadan. Masyarakat sangat terbuka terhadap 
siapa saja yang datang ke kampung mereka. 
Masyarakat percaya, semakin ramai tamu 
yang datang kerumah mereka, semakin 
berlimpah pula rezeki yang kelak akan 
didapatkan. Malam itu sudah kami putuskan, 
akan menginap di rumah John.

Keesokan paginya, seperti biasa bunyi 
alarm membangunkan kami dari tidur. Mata 
masih sedikit mengantuk dan kelelahan 
hasil mengikuti prosesi ritual satu hari 
kemarin. Samarsamar terlihat waktu sudah 
menunjukkan pukul enam pagi. Kami 
bergegas, menyiapkan diri kembali untuk 
menyaksikan prosesi ritual. Informasi yang 
kami dapatkan, ritual akan dimulai pukul 

08.00 pagi. Seolah tak ingin ketinggalan 
moment berharga, usai sarapan kami 
langsung bergegas menuju rumah adat. 

Di rumah adat sudah terlihat beberapa 
warga yang sudah siap dengan pakaian adat 
beserta atribut lainnya. Mereka kemudian 
menggotong bedug secara bergotong royong 
untuk diposisikan ditempatnya semula di 
rumah adat. Tetabuhan musik pun menggema. 
Satu persatu masyarakat kemudian kembali 
berkumpul di rumah adat. Beng sudah berada 
disana sejak sebelum kami tiba. 

Prosesi ritual sama persis dengan 
sehari sebelumnya. Yang berbeda hanya 
mengembalikkan tengkorak ke tempat 
asalnya di rumah adat. Arah kepala 
tengkorak yang akan dipindah secara 
estafet pun mengikuti arah menuju pintu 
masuk rumah adat. Satu persatu sambil 
diiringi tetabuhan musik dan senandung, 
serta riuhnya suara tariu, semua tengkorak 
tersebut akhirnya berada ditempat 
semula. Khusus untuk tengkorak Taueweh 
diperlakukan berbeda dengan tengkorak 
lainnya. Taueweh sebagai kepala terakhir 
yang dikayau leluhur mereka dibawa 
secara khusus oleh seorang wanita tua 
menuju tempat penyimpanan di rumah 
adat. Ritual kemudian ditutup dengan 
menyembelih seekor babi, menandakan 
berakhirnya ritual adat Nyobeng.

Gawai adat Mek Siai dan Nyobeng 
di kampung Tadan dilaksanakan setiap 
tanggal 25 Mei setiap tahunnya. 
Kesepakatan tanggal ini pun baru 
dilakukan beberapa tahun terakhir. Alasan 
nya sederhana, untuk memudahkan 
masyarakat dari kampung lain datang 
berkunjung ke kampung mereka. Selain itu, 
tidak menentunya musim tanam dan musim 
panen satu dekade terakhir menyebabkan 
masyarakat kesulitan menentukan akhir 
musim berladang. Sebelumnya, gawai 
adat ini dilaksanakan setiap akhir panen, 
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namun kondisi yang ada saat ini jauh dari 
kebiasaan yang dulu.

Hingga saat ini, ritual Nyobeng bagi 
komunitas Dayak Bidayuh Tadan yang 
mayoritas beragama Kristen Katolik dan 
Protestan ini masih terus dilestarikan. 
Ungkapan syukur atas hasil panen apapun 
hasilnya, baik itu berlimpah atau tidak. 
Cara masyarakat Dayak Bidayuh Tadan 
mengucap syukur kepada pencipta, 
sekaligus penghormatan pada tradisi 
leluhur yang menjadi budaya jauh sebelum 
adanya agama di kampung mereka. 

Nyobeng dalam pengertian harafiahnya 
sebagai ritual budaya yang sudah ada sejak 
dulu. Dalam proses ritualnya, masyarakat 
meminta berkat dan perlindungan 
kesehatan supaya terhindar dari berbagai 
malapetaka dan mendapatkan rejeki yang 
lebih baik dari roh leluhur yang dipercaya 
bersemayam didalam setiap tengkorak 

yang mereka simpan didalam sebuah 
rumah adat. Selain Tadan, kampung lain 
yang dihuni masyarakat Dayak Bidayuh 
juga menggelar ritual yang sama. Hanya 
saja, jumlah tengkorak tiap kampung tidak 
sama, ratarata berjumlah antara 510 
tengkorak. Bahkan ada juga kampung yang 
sama sekali tidak memiliki penginggalan 
tengkorak, namun tetap melaksanakan 
rituall adat. Sebuah kearifan lokal 
masyarakat Dayak Bidayuh Tadan yang 
menghuni pedalaman Kalimantan Barat. 
Kekayaan budaya Indonesia yang masih 
ada dan masih lestari hingga sekarang. 

YOHANES KURNIA IRAWAN berdomisili 
di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia adalah 
fotografer lepas yang menaruh minat pada 
foto jurnalistik dan dokumenter. Karya
karyanya telah diterbitkan di media nasional 
dan internasional.
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TEKS DAN FOTO OLEH YOHANES KURNIA IRAWAN

MERIAM KARBIT

Jejak Tradisi Idul Fitri 
dari Sungai Kapuas

Lantunan ayat suci dan gema takbir 
perlahan mulai terdengar. Hari itu 

merupakan penghujung bulan Ramadhan, 
hari terakhir bagi umat Muslim diseluruh 

dunia menunaikan ibadah puasa. 
Beragam tradisi budaya nusantara pun 

bermunculan menyambut pergantian bulan 
dalam penanggalan Hijriah tersebut. 
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Kota Pontianak, kota yang dibelah sungai 
Kapuas pun punya tradisi dalam menyambut 
bulan Syawal. Masyarakat yang tinggal di 
tepian sungai Kapuas punya tradisi merayakan 
malam takbiran dengan membunyikan 
‘meriam karbit’. Ya, Meriam Karbit. Meriam 
yang terbuat dari sebatang kayu bulat 
berukuran besar itu menjadi primadona 
kebanggaan masyarakat Pontianak. Suguhan 
atraksi wisata yang dinantikan masyarakat 
sembari melewatkan malam takbiran.

Persiapan diawali dengan menaikkan 
meriammeriam yang direndam di 
Sungai Kapuas usai digunakan pada 
tahun sebelumnya. Meriam itu sengaja 
direndam didalam air dengan harapan bisa 
memperpanjang usia pakainya. Pengerjaan 
persiapan biasanya dilakukan pada malam 
hari usai salat tarawih. Warga bergotong 
royong membenahi meriam milik mereka 
masingmasing. Usai dinaikkan ke darat, 
meriam tersebut dibersihkan terlebih dahulu 

Pada umumnya, meriam karbit yang 
masih ada hingga saat ini ratarata memiliki 
panjang 6 meter, dengan diameter diatas 
50 centimeter. Memasuki awal bulan 
Ramadhan, setiap kelompok masyarakat 
yang memiliki meriam karbit sudah mulai 
mempersiapkan diri masingmasing. Setiap 
kelompok warga ratarata memiliki 6 hingga 
10 meriam karbit. Lebih dari 40 kelompok 
warga yang memiliki meriam karbit di tepian 
Kapuas. 
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untuk membuang kotoran yang menempel 
selama direndam dalam air.

Setelah dibersihkan, bilah kayu yang 
dibagi menjadi dua bagian itu kemudian dirakit 
menjadi satu. Bilah kayu yang sudah menyatu 
kemudian dilapis menggunakan kain tebal 
atau seng pada sambungan nya. Selanjutnya 
diikat menggunakan rotan dengan cara 
dililit yang bertujuan menahan getaran dan 
tekanan saat dibunyikan, kemudian dilapisi 
dengan cat berwarnawarni.

Atraksi permainan meriam karbit 
mempunyai kisah sejarah yang menarik. 
Menurut cerita, Kesultanan Kadriah 
Pontianak di tahun 1771 sampai 1808, Raja 
pertama Pontianak Syarif Abdurrahman 
Alkadrie ketika membuka lahan untuk 

bertempat tinggal di Pontianak sempat 
diganggu hantuhantu. Sultan kemudian 
memerintahan pasukannya mengusir hantu
hantu itu dengan meriam.  Membunyikan 
meriam adalah untuk membuang sial dan 
mengusir hantu kuntilanak yang ada di Kota 
Pontianak. Bunyi kerasnya juga menjadi 
pertanda waktu azan Maghrib. Seiring 
berjalannya waktu, tradisi meriam karbit 
berkembang menjadi daya tarik pariwisata.

YOHANES KURNIA IRAWAN berdomisili 
di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia adalah 
fotografer lepas yang menaruh minat pada 
foto jurnalistik dan dokumenter. Karya
karyanya telah diterbitkan di media nasional 
dan internasional.
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Sastra Jawa klasik yang tercipta dalam 
medium tembang macapat maupun prosa 
adalah dokumentasi sejarah nilai yang, untuk 
memahami arti dan maknanya, dibutuhkan 
penerjemahan secara teliti. Hal inilah yang 
menurut Sapadi Djoko Damono disebut 
mengapa karya itu dianggap adiluhung. 
Dalam kaitannya dengan perkembangan 
sastra, masihkah hal berat itu berterima di 
kalangan masyarakatnya sendiri? Bagaimana 
pula cara supaya sastra Jawa tetap bernafas 
di kemudian hari?

Dalam catatan sejarah, sastrawan Jawa, 
yang kala itu jamak disebut pujangga, acap 
menggunakan tembang sebagai medium 
penciptaan sastra. Meski juga banyak 
ditemui karya berwujud prosa, seperti kisah 
Mahabarata yang ditulis dalam Jawa kuna 
pada akhir abad ke10 masehi. Kemudian, 
semenjak abad 13, sastra Jawa masuk dalam 
kategori sastra Jawa pertengahan. Pada masa 
Majapahit inilah, sastra kidung menjadi kiblat 
penciptaan, misal Pararaton yang berwujud 

prosa dan Kakawin Dewaruci berupa tembang.
Padmosusastro, seorang pujangga Jawa 

yang kemudian kerap disebutsebut sebagai 
pelopor sastra Jawa modern, tak lain setelah 
ia membuat novel Rangsang Tuban (1912). 
Setelah itu, pintu kemerdekaan untuk sastra 
Jawa seolah terbuka lebar. Padmosusastro 
pun memproklamirkan diri sebagai “tiyang 
mardika ingkang marsudi kasusastran Jawi”.

Seiring zaman yang bergerak, tembang 
macapat sebagai sebuah bingkai penciptaan 
sastra Jawa selama berabadabad lamanya, 
dewasa ini bukan lagi menjadi bentuk 
ungkap pilihan para sastrawan Jawa untuk 
menuangkan gagasan. Widodo dalam 
Nembang Macapat (2008) menyebut, mereka 
lebih memilih bentuk ungkap lain yang 
kemudian dipandang lebih modern, luwes 
dan tidak mengikat, seperti novel, cerita 
cekak (cerkak), dan gurit (puisi berbahasa 
Jawa). Macapat, kita tahu, mengharuskan 
penciptanya untuk sepenuhnya taat pada 
guru gatra, lagu, dan wilangan.

Sastra(wan) Jawa Modern
Ihwal sastra Jawa modern, tak jarang 

banyak sastrawan Jawa yang kemudian 
menjadi penulis sastra Indonesia. Hal ini, di 
sisi lain, harus diakui berakibat memudarnya 
pamor sastra Jawa, selain juga bukti bahwa 
sastra Jawa makin tidak mampu memberi 
harapan penghidupan kepada pelakunya.

Bahkan tak jarang, sastra Jawa kemudian 
disebutsebut sebagai sastra yang tak 
punya identitas: apa yang disebut novel 
berbahasa Jawa, cerkak, hingga geguritan 
tak lain adalah wujud lain dari moda ungkap 
sastra berbahasa Indonesia. Sastra Jawa 

dianggap cuma meniru ruh dan sekadar 
pengalihbahasaan.

Antara Jawa dan Indonesia
Dalam rentang 2013, setidaknya Suparto 

Brata mamatahkan anggapan ini: kehijrahan 
sastrawan Jawa ke Indonesia bakal membikin 
redup sastra Jawa. Sebagai sastrawan “dua 
bahasa”, ia yang selain acap mengisi kolom 
cerita cekak di majalah mingguan berbahasa 
Jawa Panjebar Semangat dan Jaya Baya, 
menerbitkan novel berbahasa Indonesia Tak 
Ada Nasi Lain (2013).

Sungguh tak ada yang meragukan 
eksistensi sastrawan sepuh kelahiran 1932 
ini dalam jagat sastra Jawa dan Indonesia. 
Dalam banyak kesempatan, Suparto selalu 
memberi “doktrin”: sastra adalah buku, 
bukan di media massa yang cuma dibaca 
sekilas. “Buku adalah sejatinya sastra yang 
mengajarkan sastrawan untuk bertanggung 
jawab.” Suparto acap menerbitkan kumpulan 
cerkaknya menjadi buku.

Hal itulah yang boleh jadi 
mempengaruhi Fitri Gunawan yang menulis 
cerita bersambung di kolom Panjebar 
Semangat pada September 2012Maret 
2013. Ia kemudian membukukannya dalam 

wujud novel dengan judul yang sama, Sang 
Pangeran Pati. Novel ini, menurut kritikus 
sastra Jawa, Daniel Tito, berlatar “sinetron 
banget”: lekat dengan realitas kekinian 
berikut masalahmasalah sederhana. 
Pembaca awam, menurutnya, tak perlu 
punya banyak referensi untuk mampu 
memahami Sang Pangeran Pati.

Dan, mau tak mau, sastra Jawa 
modern, atau di bagian lain disebut sastra 
Jawa populer, harus hadir dengan penuh 
kesederhanaan. Di era ini, pengarang 
semakin perlu melakukan hal itu supaya 
karya yang mereka buat dibaca oleh 
banyak orang. Hal itu bukan tanpa alasan, 
masyarakat di era sekarang tidak menyukai 
halhal yang rumit.

Realitas pembaca sastra (Jawa) itu seolah 
mengarahkan sastrawan untuk tidak terjebak 
pada konklusi sastra yang “adiluhung” dan 
yang “murahan”. Kalaulah kita senantiasa 
mengamini sastra adalah ekspresi dan sikap 
umum terhadap kehidupan, itu berarti sastra 
bukan sekadar pencitraan, bukan?

DHONI ZUSTIYANTORO adalah jurnalis dan 
kolumnis “Sang Pamomong” di Koran Suara 
Merdeka. 

OLEH DHONI ZUSTIYANTORO

Masa Depan Sastra Jawa

Sastra Jawa berada dalam 
konstruksi sastra nasihat, yang 
diciptakan dengan tujuan sarana 
transfer nilai dan tuturan luhur 
yang dipercaya bakal membawa 
manusia, masyarakatnya 
pembacanya, untuk melakukan 
halhal baik. Sastra piwulang 
ini mengajak manusia kembali 
kepada hakikat. Kedalaman 
makna hidup menjadi inti 
dari setiap penciptaan.
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Gunung, 
Seni, Puisi
TEKS DAN FOTO OLEH
DHONI ZUSTIYANTORO

PESINDEN sepuh itu tak 
menghiraukan hawa dingin 
yang membekapnya. Di 
Dusun Krandegan, Kecamatan 
Kajoran, Magelang, bersama 
kelompok seni Sumberanom 
ia membawakan tari jejer 
gandrung kreasi, sebuah 
kesenian khas dari Banyuwangi, 
pertengahan Oktober 2015.

Tari diawali dengan sebuah gending 
yang dimainkan dengan durasi lima menit. 
Gending dibawakan dengan alat musik 
biola, kendang, kempulgong, kethuk, 
kluncing (triangle). Sunasih (51), pesinden itu, 
melantunkan syair yang sarat kesahajaan. Ia 
menembangkan, Seblang Subuh sun arani 
mboke Dewi/ alum-alum godhong srigawe/ 
olah kopat oleh mung lima/ nedhe maklum 
nyang kang duwe gawe/ menawi kula lepat 
nedhi sepura. Syair itu lebihkurang berisi 
permohonan maaf jika selama pertunjukan 
nanti ada hal yang kurang berkenan.

Gending pembuka selesai. Gending 
kedua dimainkan dibarengi kehadiran 

BOROBUDUR WRITERS 
AND CULTURAL FESTIVAL
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enam penari gandrung. Perjalanan 
mereka dicucuk lampahi oleh pemimpin 
rombongan. Sebanyak 500an penonton 
yang sudah beberapa saat memadati 
pelataran balai desa itu memberi jalan bagi 
penari yang dalam penampilannya selalu 
menebar senyum. “Itu senyum magis khas 
gandrung banyuwangen,” kata Purnawati 
(26), perempuan asal Solo yang kuliah di 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tari jejer gandrung kreasi dibawakan 
dalam durasi satu jam, termasuk sesi tayub 
yang mengajak para pengunjung untuk 
menari bersama. “Ini bukan lagi tari versi 
tradisi, tapi sudah dikreasikan. Kalau yang 
tradisi bisa semalaman,” kata Sunasih, yang 
sudah menjadi sinden semenjak 1981. 

daerah tersebut. Sejumlah benda purbakala 
yang kini ada bahkan pada mulanya tanpa 
sengaja ditemukan oleh warga yang 
menambang dinding tebing. Sejumlah 
temuan antara lain pada 2008 berupa talud 
kubus batu, beragam artefak, dan yoni. Ada 
pula candi yang bercorak Mataram Kuno 
“Jawa Tengahan”, sekitar abad 810 Masehi.

“Kami agak cemas ketika lokasi tambang 
nantinya bergeser ke timur sungai, artinya ke 
bagian tengah peradaban kuno itu. Mestinya di 
sanalah akan dijumpai lebih banyak bekasbekas 
peradaban kuno, sebuah unit permukiman kuno 
yang sulit dibayangkan seperti apa wujudnya 
sebelum terkubur material Gunung Sindoro,” 
kata dia. Dengan demikian, menurut Riyanto, 
pergerakan penambang membahayakan 
kondisi situs, baik yang sudah ditemukan atau 
yang masih terpendam.

Masyarakat Indonesia hidup di atas jalur 
berapi yang merentang mulai Danau Toba 
di Sumatera Utara menyambung di hampir 
daratan Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, 
Maluku, hingga Ambon. Hal ini membuat 
masyarakat menjadikan gunung merupakan 
bagian penting dari kehidupan mereka 
seharihari. Itu nampak dari beragam 
penghormatan yang dilakukan secara rutin, 
seperti sedekah gunung. Dalam tradisi itu, 
masyarakat juga mewujudkan gunung dalam 
tumpeng dan sesaji berbentuk gunungan.

Selain itu, mitologi gunung dalam 
masyarakat Jawa menjadi penanda kehidupan 
dalam pergelaran wayang kulit. Gunungan 
wayang atau kayon digunakan sebagai 
penanda awal dan akhir cerita. “Dalam naskah 
babad dan sejarah Nusantara, gunung juga 
selalu disebutkan,” kata Jean Couteau.

Sudibyo menyatakan dalam teksteks 
abad ke11 hingga 16 belum memberikan 
perhatian pada peran gunung. Hal itu, 
menurut dia, disebabkan gunung tampil 
sebagai manifestasi keindahan dan 
berhubungan dengan mitos gunung sebagai 

Setelah itu, komunitas Wayang Gunung 
Kulit Wong Urip hadir membawa pesan 
pentingnya menjaga gunung. “Jika gunung 
terbakar, maka terbakar pula kehidupanmu,” 
kata sang dalang, Sih Agung.

***
KEBERADAAN gunung membentuk 

kultur masyarakat negeri ini. Sebagian 
penduduk hidup di atas cincin api paling aktif 
di dunia. Oleh masyarakatnya, gunung menjadi 
simbol kesuburan, selain juga menjadi tempat 
yang dihormati dan disakralkan. Namun, 
masih banyak yang belum mampu diungkap 
dari gunung yang sejak dulu dianggap sebagai 
tempat terpenting bagi masyarakat.

Demikian mengemuka dalam diskusi 
pada Borobudur Writers dan Cultural 

Festival 2015 bertajuk “Gunung, Bencana, 
dan Mitos di Nusantara” di Hotel Manohara, 
Magelang. Diskusi ini digelar pada siang hari 
sebelum pentas dilaksanakan pada malam 
hari di puncak Sumbing itu. Acara tahunan 
itu dihadiri penulis, budayawan, seniman, 
peneliti, dan mahasiswa. Mereka antara 
lain I Made Geria (Kepala Pusat Arkeologi 
Nasional), Sudibyo (dosen Sastra Indonesia 
Universitas Gadjah Mada), seniman Jean 
Couteau dan Sutanto Mendut, Romo Mudji 
Sutrisno, dan sastrawan Joko Pinurbo.

Sugeng Riyanto dari Balai Arkeologi 
Yogyakarta yang memaparkan hasil 
penelitiannya mengenai situs Liangan di 
lereng Gunung Sindoro, menyatakan belum 
banyak temuan arkeologi yang diungkap dari 
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tempat suci. Sementara pada abad ke19, para 
pujangga sudah memiliki kesadaran sebagai 
juru tulis yang mencoba menulis berbagai 
peristiwa terkait dengan gunung. ‘’Bencana 
alam dahsyat yang berasal dari erupsi 
gunung berapi menuntun mereka pada suatu 
kesimpulan betapa tidak berdayanya manusia 
di hadapan Tuhan,” ujarnya.

***
DUSUN Krandegan merupakan desa 

tertinggi yang berada di Gunung Sumbing. 
Berlokasi di atas 1.700 meter di atas 
permukaan laut, dusun tersebut bakal 
tertutup kabut mulai pukul 15.00. Balai 
desa tempat pentas itu hanya bisa diakses 
dengan menaiki motor atau berjalan kaki. 
Namun, hal itu nyatanya tak menyurutkan 
serombongan orang yang ingin menikmati 
kesenian di tempat dengan jarak tempuh 1,5 
jam perjalanan dari Kota Magelang tersebut.

Tak seperti lazimnya pentas kesenian 
di mana penonton dimanjakan dengan 
berbagai fasilitas, orangorang yang 
merupakan peserta Borobudur Writers dan 
Cultural Festival itu membaur dengan warga 
setempat. Hawa dingin yang menyelimuti 
pun sirna ketika menikmati kopi dan 

berbagai hidangan khas yang menyatu 
dengan keramahan warga.

Malam semakin khusyuk ketika tiga 
penyair bergantian membacakan puisi. 
Mereka adalah Eka Budianta, Joko Pinurbo, 
dan Gunawan Maryanto. Eka mengajak 
penonton menyanyikan Indonesia 
Pusaka ia sebelum membacakan puisi 
“Legenda Gunung Ratu”, sebuah puisi 
yang mengisahkan desa tempat ia lahir 
di Lamongan, Jawa Timur. Joko Pinurbo 
memilih membawakan tiga puisi, satu di 
antaranya adalah “Pemeluk Agama”.

“Benar kamu pemeluk agama?”/ 
“Sungguh, saya pemeluk agama, Tuhan.”/ 
“Tapi Aku lihat kamu gak pernah memeluk. 
Kamu malah menyegel, membakar, merusak, 
menjual agama/ ... Tuhan memelukku dan 
berkata,/ “Doamu tak akan cukup. Pergilah 
dan wartakanlah pelukanKu./ Agama sedang 
kedinginan dan kesepian./ Dia merindukan 
pelukanmu.” 

DHONI ZUSTIYANTORO adalah jurnalis dan 
kolumnis “Sang Pamomong” di Koran Suara 
Merdeka. 

ESENSITOKOH

GODI SUWARNA
Dari Sunda untuk 

Kekayaan Sastra Dunia 

OLEH NANA RISKHI FOTO OLEH KURNIA EFENDI
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Asap tebal mengepul dari sisi kanan 
dan kiri panggung. Ibarat adegan mistis 
dan sulap, diiringi musik pengusir roh jahat, 
penonton dibuat penasaran, “Siapa yang 
berada di dalam tong hitam itu?”

Tong Hitam bergoyanggoyang, 
naikturun dengan sendirinya, entah 
menggunakan ajian apa. Sesaat kemudian, 
muncul lelaki berkostum merah, rambut 
memutih terurai. Ia duduk di bangku, 
menyapa penonton, dalam bahasa Sunda 
ia berkata, “Saya tidak akan bacakan puisi 
berbahasa Indonesia. Kosa kata bahasa 
Indonesia bagi saya tidak cukup mewakili 
imajinasi saya, maka saya akan baca puisi 
Sunda.”

Hariring angin rumangsang
Ka landeuhkeun, nebak rénghap 
saamparan pucuk entéh
Ngahiliwir ka talaga nu kasawang 
kapulas lélénglang langit
Lebah dinya kulit cai tingborélak 
ngariak-riakkeun wanci

Ya, Dialah Godi Suwarna. Lewat 
penampilan yang nyentrik nan menarik, 
ia mampu memukau penonton yang 
memadati Teater Kecil Taman Ismail 
Marzuki, Jakarta, Malam Anugerah Hari Puisi 
Indonesia, Selasa (8/9). Seniman kelahiran 
Tasikmalaya, 23 Mei 1956 ini terkenal getol 
menulis dan berpentas dalam bahasa 
Sunda. Bukan hanya di perhelatan lokal saja 

ia menunjukkan kesetiannya melestarikan 
bahasa Sunda, namun di aneka festival sastra 
internasional, ia pun tetap merapal mantra 
bahasa Sunda dalam pembacaan puisinya. 
Ia berkali ulang menerima penghargaan 
sastra Rancage, sebuah apresiasi untuk 
sastrawan yang menulis dalam bahasa 
daerah, baik Sunda maupun daerah lainnya. 
Hadiah itu, di antaranya, diberikan untuk 
kumpulan puisi Blues Kere Lauk (1993), 
cerpen Sarwasastra (1996), dan naskah 
novel Sandékala (1998). 

Redaksi Majalah Esensi, berbincang 
dengannya di sesela pertunjukan yang 
digelar Yayasan Hari Puisi Indonesia. Berikut 
rangkumannya.

Aktivitas dan rutinitas literasi apa yang 
sedang digarap Kang Godi saat ini?

Akhir tahun ini saya dan istri sedang 
mempersiapkan pagelaran di “Studio Titik 
Dua”, dipersiapkan untuk anaanak. Studio 
tersebut akan jadi wadah kegiatan literasi 
dan keaktoran seperti lokakarya, pergelaran 
tari, musik, sastra, dan teater. Tempatnya di 
sanggar dan di halaman rumah kami. Proyek 
eksperimentasi ini melibatkan anakanak TK, 
SD, SMP, Mahasiswa dan umum. Pagelaran 
akhir taun ini akan sangat berati bagi kami, 
karena begini: Sanggar Studio Titik Dua itu 
tempatnya di samping rumah saya. Dan, 
rumah saya itu berada tepat di depan stasiun 
Ciamis. Bulan Desember ini, stasion Ciamis 
itu dibenteng. Akses ke rumah dan sanggar 

Godi Suwarna adalah penyair, cerpenis, dramawan dan novelis. 
Ia pun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seniman kelahiran 
Tasikmalaya 23 Mei 1956 ini telah mengoleksi lima kumpulan 
puisi: Jagat Alit (1978), Suratsurat Kaliwat (1984), Blues Kere 
Lauk (1994), Sajak dongeng Si Ujang (1996), dan Jiwalupat; dua 
kumpulan cerpen MurangMaring (1982) Surat Sarwasatwa (1995); 
serta dua novel berjudul Sandekala (2007) dan Deng (2009). 
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akan tertutup oleh benteng tersebut. 
Sehingga, kalau nanti anakanak akan latihan, 
mereka harus berjalan melambung cukup 
jauh. Sekitar 2 km. Karena jarak tersebut, 
mungkin nanti banyak di antara anakanak 
kecil itu yang tak bisa lagi beraktivitas di 
sanggar. Tentu saja, kasihan mereka. Mereka 
itu kabanyakan anak pedagangpedagang 
kecil. Jadi, ketika orang tuanya berdagang, 
mereka ngumpul di rumah saya, main
main, baca buku atau liliwetan, diasuh sama 
istri saya yang sabar dan penyayang. Yah, 
semacam tempat penitipan anakanak deh. 
Hehe! Nah, gak tau kan jadi gimana kalau 
nanti mereka terpisahkan oleh benteng itu. 
Sekarang bentengnya baru setengah jadi. 

Apa yang menyebabkan Kang Godi sangat 
getol bersastra dalam bahasa Sunda?

Saya tinggal di kampung. Orang tua saya 
duaduanya guru yang suka sama sastra 
dan seni Sunda. Sejak kecil saya membaca 
bukubuku dan majalah berbahasa Sunda. 
Jadi, saya sangat mencintai bahasa Sunda. 
Pengarang Sunda itu tidak sebanyak 
pengarang bahasa Indonesia. Maka, demi 
kelangsungan hidup sastra Sunda, saya harus 
bertahan mengarang dengan bahasa Sunda. 
Juga memberi semngat kepada anakanak 
muda untuk mengarang dengan bahasa 
ibu mereka. Tentu saja Sastra Sunda butuh 
orang serancage saya sebagai lokomotif 
penghela gerbong.

Dalam penulisan karya sastra, Kang Godi 
sempat merasakan perbedaan antara 
bahasa Sunda dan Indonesia? Apakah 
bahasa Indonesia tidak cukup mewakili 
imajinasi Kang Godi?

Ketika saya kuliah di jurusan bahasa 
Indonesia, IKIP Bandung, saya banyak 
menulis dengan bahasa Indonesia. Suatu 
saat, ketika liburan semester, saya pulang 
kampung. Saya tergerak untuk menulis 
sajak dengan bahasa Sunda. Ternyata lebih 
nikmat, saya jadi lebih bisa mengekspresikan 
diri dengan total. Berbeda dengan bahasa 
Indonesia yang sepertinya ada jarak dengan 
saya. Dalam bahasa Sunda banyak kosa 
kata untuk mengekspresikan rasa. Mungkin 
dalam bahasa Ibu lain pun begitu. Bahasa 
Ibu bagi saya adalah surga bagi pengarang. 
Hal tersebut tidak saya temukan dalam 
bahasa Indonesia.

Kang Godi sering berpentas dalam 
festival di dalam negeri bahkan di luar 
negeri. Tidak semua orang, bahkan di 
Indonesia saja, yang paham bahasa 
Sunda. Bagaimana cara Kang Godi 
menguasai audiens?

Seringkali saya membaca puisi dengan 
hadirin yang bukan penutur bahasa Sunda. 
Maka, saya mencoba untuk tampil dengan 
total. Saya coba membaca dengan intonasi 

dalang, dukun, atau juru dongeng, misalnya. 
Dibantu dengan penghayatan habis
habisan. Kadangkadang saya menyanyikan 
puisi saya, diiringi gitar oleh anak saya. Atau, 
pernah juga saya membaca puisi dibantu 
dengan triktrik sulap. Mungkin orang tidak 
bisa mengerti bahasanya, tapi ratarata bisa 
merasakannya. 

Pada tahun ini (atau tahun depan), Kang 
Godi sedang menggarap apa? 

Tahun depan, saya akan bekerja 
sama dengan seniman Australia, untuk 
mementaskan sajak Sunda dan terjemahan 
Inggrisnya di beberapa kota di Australia.
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Kalimat di atas muncul dalam dialog 
antara Saodah dengan Tinung, dua tokoh 
dalam novel Ca Bau Kan karya Remy Silado. 
Salah satu seting novel itu adalah Jakarta, 
selain Semarang dan Bandung. Tak bisa 
dihindari, penulis harus menggunakan tokoh 
berlatar sosiokultural Betawi. Saodah dan 
Tinung adalah dua dari sekian banyak.

Dari latar belakang kulturalnya, tokoh 
dalam novel ini bisa dikelompokkan dalam 
tiga kategori. Pertama, betawi. Kedua, 
Tionghoa. Ketiga, Belanda.

Pada masingmasing tokoh itu, penulis 
memanfaatkan sterotip, semacam asumsi 
yang telah disepakati umum. Kepada tokoh 
berlatar Betawi, Remy membuat deskripsi 
yag menunjukkan kegemaran mereka 
bicara. Kepada tokoh Tionghoa, Remy 
menggunakan sterotip bahwa mereka 
cermat berbisnis. Adapun pada tokoh 
berlatar Belanda, steretip yang muncul 
adalah berkuasa.

Dialog Saodah dengan Tinung di 
atas adalah bagian kecil dari keseluruhan 
konflik. Tapi dialog itu begitu kuat untuk 
mewakili karakter orang Jakarta yang suka 
bicara. Bukan sekadar suka, tapi semacam 
keranjingan. Seolaholah ada kenikmatan 
yang direguk manakala mereka bercas-cis-
cus. Segala macam pikiran dan perasaan, 
bisa diekspresikan dengan diksi dan tone 
yang bukan main atraktifnya.

Sebagai pembanding, kita dapat lihat 
tokoh fiksi dari lain generasi. Tengoklah, 
misalnya, tokohtokoh dalam serial Si Doel 

Anak Sekolahan. Keluarga besar Si Doel 
adalah keluarga yang begitu ekspresif 
menggunakan kata-kata. Konflik antartokoh 
muncul lewat katakata dan diselesaikan 
lewat katakata pula.

Mandra adalah tokoh yang paling 
menonjol. Disusul Babe, Engkong Tile, 
lalu Atun. Hanya Abdullah alias Doel yang 
digambarkan berpembawaan cool.

Itu pula karakter yang muncul dari 
pelawak beridentitas Jakarta yang kini 
kerap tampil di televisi. Hampir seluruhnya 
menggunakan ekspresi lisan untuk 
menciptakan kelucuan. Memang ada 
pelawak yang mahir bermain ekspresi, tapi 
jumlahnya tak banyak. Ada pula yang piawai 
bermain gerak tubuh, tapi juga minorias. 

Lintas Generasi
Identitas warga Jakarta sebagai 

kelompok masyarakat yang gemar bicara 
tidak hanya dapat ditemui pada generasi 
tua. Anakanak muda ibu kota, sejauh 
mereka mengidentifikasikan diri sebagai 
orang asli Betawi, juga memilih identitas 
cablaka. Persona cablaka seperti sudah jadi 
kesepakatan bersama. Bisa jadi itu berkah, 
bisa jadi itu “kutukan”.

Di era yang jauh berbeda, ada David. 
Barangkali Anda lupa, David adalah comic 
pemenang Stand Up Comedy Indonesia 
yang diadakan Kompas TV. Dia mengaku 
orang Betawi. Dari tampilan ke tampilan 
lain ia konsisten menjual persona itu. David 
berusaha merepresentasikan karakter anak 

Laki tuh kayak anjing.
Jangankan perempuan bunting, tai juga doyan.

Citra Cablaka Betawi Punya
OLEH RAHMAT PETUGURAN

muda Jakarta kekinian dengan kecerewetan 
yang sama Mpok Nori dan Haji Malih.

Para linguuis percaya, kecablakaan 
terbentuk oleh sebuah ruang kultural. Itulah 
asalan kenapa kecablakaan tidak hanya 
menjadi identitas personal, melainkan 
menjadi identitas komunal masyarakat. 
Kecablakaan, sebagaimana dialek, seperti 
tabiat yang menurun akibat persinggungan 
antarorang di sebuah ruang sosial.

Problem itu bisa dijelaskan dengan tiga 
pendekatan. Pertama, dari aspek pemerolehan 
bahasa, individu menduplikasi kosakata dan 
bentukbentuk ekspresi dari lingkungannya. 
Modus ekspresi bisa terus berkembang seir
ing persinggungan sosial individu bersangku
tan. Individu itu akan menjadikan model yang 
paling kuat sebagai rujukan ekspresi lisannya.

Kedua, dari aspek psikolinguistik, ekspresi 
seseorang dalam berbahasa senantiasa 
dipengaruhi aktivitas mentalnya. Adapun 
aktivitas mental tidak terjadi dalam ruang 

hening kesendirian. Aktivitas mental selalu 
dihasilkan oleh stimulan eksternal yang 
direspon secara neural dan psikis. Sampai di 
situ, dapat dimaklumi jika ada kemiripan dan 
sterotip aktivitas mental satu orang dengan 
orang lain.

Ketiga, dari aspek, politik kultural. 
Penutur bahasa terdidik untuk mengekspre
sikan sesuatu dengan cara yang paling men
guntungkan. Dan, keuntungan yang paling 
banyak dikejar orang ketika berkomunikasi 
adalah keberterimaan lingkungan. Dengan 
begitu, orang cenderung menyesuaikan 
diri terhadap bentuk ekspresi masyarakat 
yang telah mapan. Proses ini bisa disadari 
atau terjadi sertamerta. Namun keduanya 
menunjukkan keinginan penutur bahasa 
untuk bertahan, meraup keuntungan sosial 
dalam aktivitas komunikasinya.

Ketiga analisis itu agaknya relevan 
dengan tesis Pierre Bourdieu (1993) 
mengenai arena. Para penutur bahasa adalah 
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para agen yang duduk menempati ruang 
sosial spesifik. Posisi mereka akan berubah 
dengan sangat dinamis. Perubahan posisi 
terjadi, lazimnya, melalui proses transaksi 
kultural.

Seseroang sebagai penutur bahasa 
adalah agen. Ia bertransaksi secara kultural 
dengan penutur bahasa lainnya. Sekelompok 
penutur bahasa adalah agen dalam arti yang 
lebih besar. Kelompok ini bertransaksi den
gan kelompok lain. Kondisi demikian berarti 
menempatkan seseroang bertransaksi pada 
dua arena yang matranya berbeda.

Melayu Pasar
Musebab kecablakaan bahasa Betawi 

dapat dibaca dari sejarah bahasa Betawi itu 
sendiri. Terdapat catatan bahwa Betawi lahir 
sebagai stereotip bagi kelompok dengan 
identitas kultural campuran Melayu Jawa. 
Mengenai asimilasi dua sistem kebudayaan itu, 
tentu kita bisa mafhumi sebab Jakarta memang 
terletak di antara dua sistem kebudyaan besar 
itu. Melayu berpusat di Riau, sementara Jawa 
berpusat di Mataram (Yogyakarta).

Bahasa Betawi yang kita kenal kini 
merupakan perkembangan Melayu pasar. 
Beberapa orang juga menyebut Melayu rojak. 
Jika hipotesis ini benar, kecablakaan Betawi 
lahir dari tradisi cakap Melayu bercampur 
dengan situasi pasar. Sebagaimana diketahui, 
masyarakat Melayu memang memiliki rekam 
jejak ekspresi lisan yang sangat beragam. 
Kesusasteraan Melayu lahir dan berkembang 
melalui ucapan, bukan tulisan.

Pengaruh Melayu dapat dilihat dari 
eksisnya sejumlah seni lisan Melayu di 
Betawi. Pantun salah satunya. Orang 
Betawi menggunakan pantun untuk aneka 
kepentingan, mulai dari menyindir, melucu, 
hingga yang paling terkenal: dijadikan ritual 
dalam tradisi palang pintu. Bahkan melalui 
pantun pula orang Betawi memotivasi 
dirinya, antara lain melalu pantun berbunyi 

“Ya Allah ya Rabbi, nyari untung biar lebi, 
biar bise pegi haji, jiarah kuburan Nabi (Ya 
Allah Ya Rabbi, cari untung biar lebih, agar 
boleh pergi haji, ziarah kuburan Nabi).

Tapi, bagaimana menjelaskan situasi 
“pasar” sehingga membentuk identitas 
ekspresi yang cablaka?

Pasar merupakan arena yang memiliki 
keteraturan otonom. Pasar membentuk 
identitas dirinya dengan menjalankan 
keteraturan ekonomi. Memang, ada moral 
dan etika di sana. Namun di pasar, efektivitas 
dan efisiensi menjadi sesuatu yang jauh 
lebih berharga. Tujuannya, apalagi kalau 
bukan profit.

Di sisi lain, pasar adalah arena 
pertarungan yang sesungguhnya. Di tempat 
ini pemilik modal kecil dan besar beradu 
kekuatan. Pasar tidak menyediakan kebijakan 
proteksi bagi yang lemah. Berbagai potensi 
harus dikerahkan untuk mementingkan 
kompetisi di arena ini.

Dalam arti denotatif, di pasar orang harus 
mampu menjelaskan keunggulan produknya 
agar bisa menarik minat calon pembeli. Tidak 
sekadar harus jelas, para pedagang juga 
harus atraktif agar informasinya berkekuatan 
persuasif. Nah, untuk tujuan ini, para penjual 
harus memiliki stok ekspresi yang memadai. 
Jika perlu, penjelasan disampaikan dengan 
nyaring agar mendominasi.

Dalam arti konotatif, pasar adalah 
arena pertukaran bagi segala jenis produk 
kebudayaan.  Pasar yang baik menyedaiakan 
sebanyak mungkin barang yang dibutuhkan 
pembeli. Orang Betawi barangkali 
mempersepsi diri sebagai “juragan”. 
Mereka membeli (kulakan) berbagai produk 
kebudayaan dan “menjualnya” kepada siapa 
pun yang memerlukan.

Palugada. Ape elu perlu, gua pasti ada.

RAHMAT PETUGURAN adalah dosen Bahasa 
Indonesia Universitas Negeri Semarang.

Kepulan asap kretek Siwa, lelaki itu, liuk
liuk di depan wajah dinginnya, memedihkan 
mata Suli. Perempuan itu tak berani 
menengadahkan muka. Serupa tawanan 
kalah perang. Dia tak pernah mampu 
menatap wajah lelaki yang lima belas tahun 
jadi suaminya itu. Hanya sekejap saja tak 
mampu. Sebab pada wajah itu, dia selalu 
melihat kebengisan Dasamuka menjelang 
tiwikrama.

Suli menggigit bibir bawahnya yang 
bergetaran. Lidahnya sepejal lempengan 
logam. Mati kata. Tapi lalu dia berani 
sekilas melihat muka bengis itu. Sempat 
memandang matanya. Tak berani lama
lama. Mata itu sebengis milik Medusa. Suli 
pun selalu jadi patung di depannya.

Siwa mengisap rokok dan 
mengempaskan asap ke muka Suli. Dada 
perempuan itu sontak seperti terbebat 
selotif tebal. Unjalan napasnya memberat. 
Mata Suli remang oleh rembang air mata. 
Hop! Aku tak boleh menangis di depan 
iblis ini. Suli menyergah hatinya. Siwa amat 
benci perempuan cengeng. Mulutnya bakal 
meluapkan kutukpastu. Umpatanumpatan 
racun dan menistakan. Huh, mulut senyinyir 
nenek sihir itu! Satu titik air mata saja cukup 
buat lelaki itu melempar Suli ke neraka 
makian.

‘’Besok malam kau bisa mulai.’’ Masih 
bengis suaranya. Ringan tapi dingin 
membekukan. Lugas meringsangkan hati 
Suli. ‘’Sunar sudah kuhubungi. Kau patuh 
saja sama dia. Dia yang cari orang, kau 
tinggal terima. Kau cukup beruntung karena 
kau tak harus jadi pelacur pinggir jalan.’’

Suli sibuk membendung air mata. 
Akhirnya juga tumpah, membuncah tanpa 
suara. Mata Siwa melotot seperti bola 
api di moncong meriam pelontar. Rokok 
dibantingnya dan bak beludak mendesis
desis lagi, ‘’Kenapa menangis? Kita sudah 
sepakat, kau bakal patuh apa pun yang 
kupilihkan untukmu. Ini memang pilihanku, 
tapi tentu saja atas restu Ibu Ratu.’’

Ibu Ratu, Ibu Ratu! Benak Suli digenangi 
gambar sesosok perempuan molek 
berselubung kain hijau dengan payudara 
tegak di balik kemben. Sosok yang dipuja
puja suaminya, tapi bagi Suli, ia lebih mirip 
iblis betina jalang. Ia lebih mirip perempuan 
bengis yang memperhamba suaminya 
sepulang dari Gunung Lawu suatu hari. Ibu 
Ratu yang kata suaminya datang ketika dia 
bertapa tujuh hari tujuh malam di sebuah 
gua di gunung itu. Ibu Ratu yang kata 
suaminya memberi restu lelaki itu untuk 
tidak mencari nafkah sebab sewaktuwaktu 
harus sedia kalau diundang menghadapnya. 

CERPEN SARONI ASIKIN

S I WA
SULI menelan ludah pahitnya saat suaminya berkata,

‘’Atas restu Ibu Ratu, sudah kuputuskan, kau harus melacur, Suli!’’ 
Ucapannya persis desisan beludak siap menyemburkan bisa. 
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Ibu Ratu yang sesaat lagi, setelah Sunar 
datang nanti, hanya akan memberi dia 
predikat baru: pelacur. 

Ingin rasanya Suli mengumpat bahwa 
Ibu Ratu yang dimuliakan suaminya hanyalah 
ratu pelacur. Tapi tentu saja Suli tak berani. 
Ia tak pernah sekali pun berani menentang 
keputusan suaminya. Juga pilihanpilihannya 
untuk dilakukan Suli. Aku tak pernah bisa 
memilih, gerutunya hanya dalam hati. Selalu 
dia, dia, dan dia yang memilihkan sesuatu 
untukku. Seolaholah dialah Tuhan yang 
menentukan nasibku.

‘’Jangan kaupikir kau sekadar melacur,’’ 
ujar suaminya lagi, agak pelan tapi nadanya 
masih sedingin malam. ‘’Tidak sekadar itu! Ini 
masalah ritual. Atas titah dan restu Ibu Ratu 
tentu saja. Mestinya kau bersyukur. Sebab, 
kau yang dipilih untuk menghukum para 
lelaki hidung belang. Ingat, kau menghukum 
mereka yang memberhalakan syahwat. Kau 
harus menjalaninya, satu malam minimal 
satu lelaki. Itu perjanjianku dengan Ibu Ratu. 
Ingat kau bukan pelacur. Kau penghukum 
lelaki pemuja syahwat. Kalau kau terima 
uang dari mereka, anggap itu denda yang 
harus dibayarkan orang yang kauhukum. 
Dan karena Sunar punya peran, wajar saja 
dia punya hak dari hasil tugasmu. Aku sudah 
sepakat soal berapa jumlahnya.’’

Katakata api itu menjilati hati Suli dan 
menggosongkannya. Suli merasa sebentar 
tempo tubuhnya bakal melepuh terbakar 
amarah terpendam. Hanya air matanya yang 
terus membuncah. Siwa memicing sinis 
ketika Suli membesut air mata dengan ujung 
baju. Lelaki itu bangkit ke meja komputer. 
Tangannya langsung sibuk dengan mouse 
dan keyboard. Game ‘’Empire’’ segera 
memaku matanya. Selain merutukrutuk, 
itulah yang dilakukan Siwa siang dan malam.

Suli mulai beringsut ketika suaminya 
mendesis lagi, ‘’Besok siapkan ubarampe 
untuk mandi kembang. Butuh kesucian 

untuk memulai sesuatu, apalagi ini titah 
Kanjeng Ibu Ratu.’’

Sebelum tidur, Suli menjenguk tiga 
anaknya yang telah lelap di kamar mereka. 
Dari pintu ia memandangi Linta, Jalu, dan 
Lanang yang berjajaran di satu ranjang. 
Seperti ada tusukan belati berkarat di jantung 
Suli ketika memandangi mereka. Apa reaksi 
mereka kalau tahu ibunya bakal melacur 
dan itu atas perintah ayahnya? Tajamtajam 
ia memandangi Linta, putri sulungnya yang 
baru beranjak remaja itu. Suli mengibas 
perasaan cemas yang mendadak meruyak 
hatinya. Ia mengibas pikirannya yang 
mendadak memikirkan seandainya putrinya 
itu bernasib seperti dirinya.

***
SUNAR datang keesokan malamnya. 

Begitu masuk, dia duduk di sofa sementara 
Siwa tetap asyik dengan ‘’Empire’’  di layar 
komputer. Sunar membuka jaketnya dan 
menyulut sebatang kretek. Asap yang 
diempaskannya seolaholah berkejaran 
dengan asap dari kretek Siwa. Ruangan jadi 
terasa sangat pengap. Angin basah sisa 
hujan sesorean tak cukup menyejukkan.

Hening sebentar tempo. Kericik air 
dari kamar mandi terdengar bertingkahan 
dengan detak jam dinding dan dengus 
napas kelesah kedua lelaki itu. Itu suara Suli 
yang tengah mandi air kembang.

‘’Dia bersedia?’’ tanya Sunar memecah 
keheningan.

Siwa mendengus. ‘’Mana bisa dia 
menolak? Bagaimana klienklien?’’

Sunar mengacungkan jempol sambil 
terkekeh. Deretan giginya jelek, hitam 
tersepuh asap rokok. Kekehannya mirip tawa 
seronok nenek sihir. Nadanya mengandung 
racun kelicikan.

‘’Satu malam minimal satu lelaki, 
bukan?’’ tanya Sunar lagi.

Siwa mendengus lagi. Matanya masih 
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dirinya bakal tidak mendapat komisi sebab 
sampai dini hari itu belum seorang pun yang 
membooking Suli. Padahal biasanya minimal 
dua orang semalam dan Sunar akan puas 
mengantongi bagiannya.

Suli sebenarnya juga gelisah. Tapi dia 
sudah pintar menyimpannya, sepintar dirinya 
memendam kemarahan terusmenerus pada 
suaminya. Dia gelisah mengingat keharusan 
yang ditetapkan Siwa: satu malam minimal 
satu lelaki.

Tibatiba dia tersenyum. Dia mendapat 
peluang bagus untuk melampiaskan 
kemarahannya pada Siwa. Dia punya 
kesempatan menyakiti suaminya. Tak terhitung 
banyaknya dia telah menyakitiku, pikirnya, tapi 
aku mungkin cukup menyakitinya satu kali, 
dan itu lewat Sunar. 

“Sudah jam sekian dan lelaki yang Mas 
janjikan tak datang. Kita pesan kamar saja.”

Sunar tersedak dan terbatukbatuk. 
Rokoknya dia buang. Sejak malam pertama 
menjadi penyeranta Suli dengan klien, baru 
kali itu si perempuan bicara. Dan sekalinya 
bicara membuat jantungnya mau pecah.

“Mas tahu sendiri peraturan suamiku. 
Jangan khawatir, aku gratiskan asal aku bisa 
menunaikan tugas dari suamiku. Kamar, aku 
yang bayar. Aku juga akan membayar jatah 
Mas untuk satu klien.”

Suli sudah bangkit dan masuk menuju 
meja resepsionis. Sunar menyusul dengan 
langkah bimbang. Tapi waktu Suli sudah 
berjalan menuju kamar yang baru saja dia 
pesan, Sunar bergegas menyusul. Sudah lama 
dia memendam berahi pada perempuan itu, 
tapi dia sangat takut pada Siwa. Kini, Suli sendiri 
yang melapangkan jalan penuntasannya.

Begitu masuk kamar, Sunar langsung 
menubruk tubuh Suli, persis elang lapar 
menyambar seekor kelinci. Suli tersenyum. Dia 
tahu, jalan untuk menyakiti Siwa sudah dibuka. 
Meski untuk itu, sepulang nanti, dia harus 
rela mengeluarkan lagi uang untuk setoran 

wajib pada suaminya. Tak masalah, dia punya 
banyak duit yang dikumpulkan dari tip klien 
selama ini, uang yang tak perlu dia laporkan 
pada Siwa. 

Selama Sunar menggumuli tubuhnya, Suli 
selalu tersenyum membayangkan reaksi Siwa 
saat nanti dia menceritakan siapa kliennya 
malam itu. 

***
TIDAK mudah buat Suli yang terbiasa 

disakiti Siwa itu melakukan sesuatu untuk 
balas menyakiti lelaki itu. Maka, setelah 
Sunar berlalu, dia tak segera membuka 
pintu. Terlebih dulu Suli mengintip lewat 
jendela. Dari selasela gorden, dia tak 
melihat suaminya di depan komputer yang 
masih menyala. 

Suli lalu duduk beberapa saat di beranda, 
mengumpulkan kembali keberanian untuk 
menceritakan kisahnya dengan Sunar. Dia 
tahu suaminya bakal gila oleh kemarahan. 
Dia bisa saja kalap.

Tapi akhirnya Suli mantap. Sekalap apa 
pun suaminya nanti, dia sudah siap. Yang 
penting Siwa merasa tersakiti. Sekali sudah 
bisa menyakitinya, dia yakin kesempatan 
berikutnya bakal datang. 

Dia membuka pintu dengan kunci 
duplikat yang selalu berada di tasnya. Begitu 
terbuka, dia mendengar suara rintihan dari 
kamarnya. Jantungnya sontak berdegup 
kencang. Bergegas dia lari ke sumber suara. 
Dari kamar yang terbuka dia melihat Siwa 
yang telanjang sedang menggumuli Linta.

Saat itu Suli merasa dirinya ber
tiwikrama menjadi raksasa segunung yang 
menggunturkan kutukan. “Iblis laknat kau, 
Siwa! Itu juga atas restu ratu pelacurmu?”

SARONI ASIKIN adalah redaktur sastra 
di harian Suara Merdeka. Ia juga kolumnis 
untuk terbitan minggu dengan nama kolom 
“Smilokui”.   

lengket pada layar monitor. ‘’Kau sudah 
tahu, ini bukan sekadar jualan daging dan 
lendir. Ini ritus yang harus dijalani Suli. Ingat
ingat itu!’’

Sunar terkekeh lagi. ‘’Beres. Satu malam 
minimal satu lelaki, untuk orang secantik 
istrimu, mudahlah itu.’’

Siwa menoleh sebentar ke arah lelaki yang 
masih terus terkekeh itu. Kernyitan dahi dan 
picingan matanya penuh kecurigaan. Sikap 
itu membuat Sunar sedikit gelisah. Buruburu 
dia mematikan rokok dan menyergah, ‘’Siwa, 
kau tak perlu mencurigaiku. Aku hanya mau 
uang komisi, bukan tubuh istrimu. Seorang 
pialang tak mungkin memakai barang yang 
ditawarkan, bukan?’’

Siwa kini menatapnya dengan tajam dan 
itu membuat Sunar salah tingkah. ‘’Sori, sori. 
Aku tak bermaksud menyamakan istrimu 
dengan barang. Lagi pula, aku kan temanmu. 
Percayalah. Tak mungkinlah aku....”

Siwa kembali ke layar monitor. Terdengar 
lagi kalimatkalimat bengisnya, ‘’Aku tak suka 
gurauanmu. Rupanya kau belum betulbetul 
paham kalau ini semua atas titah dan restu 
Ibu Ratu. Suli hanya akan menghukum lelaki 
hidung belang. Kalau kau belum paham 
juga, kau tak perlu melanjutkannya.’’

‘’Hoho,  jangan begitu. Aku tahu, aku 
tahu.’’

Kehadiran Suli segera menghentikan 
dialog tegang dua lelaki itu. Agak terkesima 
Sunar memandangi istri temannya itu. Dalam 
balutan tank-top hitam berpadu jeans, dan 
riasan mukanya yang tak menor, meskipun 
muka itu seperti tergayuti mendung kelam, 
Suli terlihat sangat memberahikan. Tubuhnya 
masih sintal dan resam. Sunar seolaholah 
melihat ladang subur yang menjanjikan 
panen bagus. Lelaki itu mendekut ludah 
di tenggorokannya sementara Siwa tetap 
terpaku ke layar monitor. Tak sekilas pun ia 
menoleh ke arah istrinya. Tak berlamalama, 
Suli mengambil tas dan jaket.

‘’Kita pergi sekarang?’’ tanya Sunar masih 
dengan dekutan ludah di tenggorokannya. 
Suli hanya mengangguk pelan sembari 
beranjak mendekat ke tempat suaminya. 
Dua tangannya merengkuh tangan kanan 
sang suami dan takzim menciumnya. Tapi 
lelaki itu tetap terpaku ke layar monitor dan 
Suli merasa tengah mencium tangan sesosok 
patung batu dewa perang di kuil tua.

***
MALAM itu, di beranda motel, Suli 

duduk di kursi yang berkeriut setiap kali dia 
menyandarkan punggung. Sunar duduk agak 
menjauh. Dia terlihat gelisah. Sejak berada 
di situ tanpa saling bicara, Suli menghitung 
empat batang rokok sudah habis disedot lelaki 
pengantar dan penarik komisi dari kerjanya itu.

Angin sudah membawa embun. Kulit 
bahu Suli yang terbuka merasakan dingin 
dan kelembabannya. Perempuan itu segera 
mengenakan jaket dan merapatkannya.

“Bagaimana kalau dia tak datang?” tanya 
Sunar mengurai kekakuan dan kebekuan 
antara dirinya dan Suli.

Suli hanya mendengus. Sejak malam 
pertama itu, tak pernah dia berbicara pada Sunar. 
Biasanya begitu Sunar datang menjemput, 
Suli segera berpamitan pada Siwa dengan 
mencium tangannya. Selama membonceng 
Sunar pun bibirnya terus mengerucut dengan 
muka bermimik kecut. Sampai di tempat 
yang telah dijanjikan seorang klien, umumnya 
sebuah motel atau sesekali hotel berbintang, 
Suli tetap membisu saat turun dari boncengan. 
Pun saat Sunar menyebut nama dan ciriciri 
klien atau hanya nomor kamarnya. Bahkan, 
saat Sunar meneriakinya untuk mengirim SMS 
kalau urusannya sudah selesai, Suli hanya 
memberi isyarat tangan agar lelaki itu segera 
saja berlalu.

 “Bagaimana kalau dia membatalkan 
kencan?” tanya Sunar lagi.

Lelaki itu sangat gelisah memikirkan 
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SchlossWiepersdorf Concerto
OLEH AGUS R. SARJONO

1 Prelude
Biarkan aku sendiri melatih jemari

mengolah bunyi. Jangan ambil gambarku
saat berlatih piano, aku merasa telanjang

dan kikuk sekali. Sudikah 
kau diambil gambar

saat sedang berasyik sendiri 
di kamar mandi?

Aku hanya terbata, lalu tersipu pergi
sambil bertanyatanya, bukankah

pada dasarnya setiap seniman sejati
bagaikan bocah yang baru lahir ke dunia?

selalu telanjang bulat di bawah cakrawala?

2 Adagio
Sangatlah jauh negerimu. Tahukah kau

betapa keras tekanan jarak dan kejauhan
kejantung dan nadiku? Pernah kurasakan

terbang ke negeri yang jauh sangat
aku tak kuat dan harus dirawat. 

Mungkin aku akan selamanya di sini. 
Atau sesekali pergi, sejauh sanggup

kuarungi di atas bumi. Mengapa engkau
mesti lekas pulang? Aku tak tahu

bakal sanggupkah aku terbang
ke jauh negerimu, melayanglayang

dalam cemas dan tegang?

Tapi, belum lagi kau pergi, belum lagi
aku mesti menyusulmu, terbang tinggi

ke negeri yang jauh sekali, 
tekanan dari sunyi

dan hangat tatapmu ke denyut jantungku
sudah bakal membuatku 

dirawat berkalikali.
Maka tolonglah, beri aku waktu

untuk sepenuhnya bersendiri.

3 Andante
Bahkan di tempat sunyi, pakaian
dan tetek bengek itu rebut sekali.
Sebuah jas, misalnya, dapat saja
merebut seluruh waktumu. Bahannya
yang lembut, teksturnya 
yang berbedabeda
garapan disainer ternama, bagaimana bisa
kau abaikan begitu saja. Jangan tertawa!
Krisis ekonomi dunia, agama 
yang diubah jadi senjata di manamana,
orangorang yang lapar dan terbiar
dan sebagainya dan lainlain, boleh saja
mengisi berita dan berebut perhatian,
tapi berbagai detail ini urusan pakaian
sungguh bias membuatku sibuk seharian.

4 Alegro
Dan kembali kuterjemahkan segala
Kesibukan para titan saat berebut lahan
dipuncak Olympus, memeras gelak tawa
dan air mata manusia. O dewadewa
mediterania yang senantiasa membara
dalam tualang dan cinta sang manusia
izinkan aku sesekali ungsikan diri
pada sepoci teh hijau Korea. Murni
dan sunyi, seperti puisi.  

5 Alegro Assai Moderato
Kulukis jemarimu nyata, di tengah segala
keabstrakan semesta. Lewat waktu kutahu
akhirnya, betapa fana tanah dan udara.
Burungburung, dedaunan, dan rembulan, 
hanyalah bayang, yang terentang
antara fajar dan rembang petang. 
Harihari berlalu, luput dari tanganku.
Maka kulukis jemarimu nyata, 
di tengah segala keabstrakan semesta.
Dan aku termangu. Masih tersisa
abstrak tubuhmu
di sekujur urat nadiku.
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9 Affettuoso
Aku melukis di permukaan danau
dan tiada yang merupa, selain galau.
Maka setiap pagi dan sore kucoba
mencampur hijau danau, pohonan,
bunga liar, bahkan cahaya matahari
di dalam hatiku. Siapa tahu bisa juga
kupamerkan sejumlah lukisan
dalam campuran warna antara usia muda
dan melankolia. Semacam sedih
dan ngungun, begitu lirih
dan anggun.

10 Postlude
Di istana seni yang sunyi ini,
Bagaimana bias kita menjadi tua
Jika kakek, nenek, ayah, ibu, paman
bibi, anakanak, dan cucu kesenian
dari berbagai negeri selalu saja
dating dan pergi? Kini aku
yang mengasuh semua mereka
meski sebagian, aku tak tahu
apa yang sebenarnya mereka lakukan.

Kau bilang kau kesepian, tapi sunyi
di sini adalah kawan. Selebihnya,
malam unggun sosis panggang
pub mingguan, film tontonan—
adalah tambahan. Yang sejati
dengan sunyi kau mesti berkawan.
Lagi pula, dengan sunyi yang kau bawa
dari sini, kau tetap bisa bersama di
hening sepi, di tengah kemacetan.
Jadi, tersenyumlah dan tetap bertahan.
Jika kau sangsi, tataplah wajahku
disana bakal kau dapati jejak sunyi
demikian dalam dan berkilauan.

6 Vivace
Akulah penguasa istana, makmur 

dan kesepian. Peri yang baik hati itu
seperti ibu bagiku. Makanan terbaik
selalu tersaji, tak perlu aku mencari.

Tapi sunyi, membuat ruangnya sendiri
di pusat hati. Kusaksikan burungburung

berduaan sambil bernyanyi. 
Bahkan serangga

remeh, kusam, dan menjengkelkan itu
terbang berpasangan dengan berisiknya
semuanya seperti tak sudi menghormati

kewajiban dan hakku untuk bersunyi. 
Andai saja aku bisa membuat sebait puisi

tentulah barang seekor kucing betina
dengan syahdu bersedia menghampiri.

Indah rembulan dan dingin malam
pun bakal sanggup aku tanggungkan.

7 Capriccio
Jenggot kekasih malam minggu, 

sudah tak sabar menunggu
dan menjelma semacam cinta

yang terasa agak mengganggu. 

Meski dengan pasangan terikat rapat
pada dasarnya seorang pernyair

selalu sendiri. Bukankah hanya
di jiwa yang sepenuhnya lajang

ungkapanungkapan segar perawan
baru bersedia melamar datang?

8 Adagietto
Aku senantiasa terpesona

dengan sosok mesin tik tua.
Segala yang kupikir dan kurasa, 

cemas, girang, sedih, hampa
menjelma nyata di kertas putih, 

tiada berkelit, tiada berdalih.

Oh ya, sejak kanak aku suka serangga.
Mereka terlihat begitu remeh, rapuh,
Dan perasa. Kurasa mungkin kita
harus lebih peka pada mereka
yang dipandang hina, siasia
dan seringkali dianggap tak ada. 



60 | ESENSI
No.3 Tahun 2015      

ESENSI | 61
No.3 Tahun 2015

ESENSIRESENSIESENSIRESENSI

Di antara bacaan fiksi populer itu, 
yang menonjol dan amat digemari 
masyarakat sejak lama adalah novel dan 
cerita melodrama asmara. Ada sejumlah 
pengarang yang menekuni fiksi jenis ini 
yang muncul 1970an, terutama penulis 
perempuan, di antaranya La Rose, Mira W, 
dan Marga T.

Dari sejumlah nama itu, yang paling 
menonjol adalah Marga T, alias Dokter 
Marga Tjoa. Karangan Marga mulamula 
dimuat di majalah sekolah. Pada 1964, terbit 
cerpen pertamanya, “Kamar 27”, di Warta 
Bhakti. Sejak itu karangan Marga bertebaran 
di berbagai koran dan majalah. Pada 1969, 
terbit buku pertamanya, Rumahku Adalah 
Istanaku, sebuah cerita anakanak.

Nama perempuan Tionghoa kelahiran 
Jakarta, 27 Januari 1943, ini melejit lewat 
novel Karmila yang mulamula sebagai cerita 
bersambung di harian Kompas pada awal 
1970an. Setelah sukses dengan Karmila yang 
dicetak berkalikali dan kemudian diangkat 
ke layar perak, Marga melahirkan novelnovel 
laris lain, seperti Badai Pasti Berlalu, Gema 
Sebua Hati, Ranjau-Ranjau Cinta, dan Bukan 
Impian Semusim. Satu novelnya, Sekuntum 
Nozomi (2004, bagian ketiga dari pancalogi), 
mengangkat kisah seputar tragedi Mei 1998 
di Jakarta yang memakan banyak kaum 
perempuan Tionghoa.

Karyakarya Marga bisa dibilang 
mampu mengungkap kisah percintaan yang 
lembut dan relatif bersih dari pornografi. 
Itu sebabnya subgenre novel pop semacam 
ini dapat diterima oleh masyarakat luas, 

terutama kaum perempuan. Melalui buku 
terakhirnya, Sine Qua Non: Dancing Wiyh 
the Holy Spirit 1964-2014 (GPU, 2014). Marga 
merangkum perjalanan kariernya sebagai 
pengarang selama 50 tahun dalam bentuk 
kumpulan cerpen dan tulisan.

Sederhana dan Lincah
Dalam rentang setengah abad berkarya, 

Marga telah memupblikasikan 128 cerpen dan 
67 buku, sebagian besar berupa novel. Dalam 
buku Sine Qua Non, ditampilkan 25 cerita yang 
dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama 
adalah “Di Mana Waktu Membeku” yang berisi 
Sembilan cerpen dari masa 
1964 hingga 1987 dan pernah 
dipublikasikan berbagai 
majalah, antara lain Gadis 
dan Femina. Bagian kedua 
bertajuk “Lukisan Kehidupan” 
berisi delapan tulisan “cerita 
–nonfiksi”. Sementara bagian 
ketiga “The Djakarta Times” 
yang berisi delapan cerita 
yang ditulis dalam bahasa 
Inggris dan sebagian besar pernah diterbitkan 
di The Djakarta Times pada 1970an dan dia 
sebut sebagai gone but unforgettable.

Bagi Marga, dunia fiksi dan kedoteran 
tak bisa dipisahkan. Dalam karyanya, 
dunia kedokteran menjadi latar yang 
memperkaya dan kerap ditampilkan. Banyak 
tokoh ceritanya adalah dokter atau pasien 
rumah sakit yang tampaknya diilhami dari 
pengalaman dia sebagai dokter. Seperti 
diungkap dalam buku Apa dan Siapa: 
Sejumlah Orang Indonesia (1981), bagi 
Marga, “Bergaul dengan para pasien adalah 
sumber ilham yang tidak akan kering.”

Ambil contoh cerpen “Kamar 27” (hlm. 
1927). Cerita ini tentang dilemma seorang 
dokter (perempuan) yang terbelah antara 
karier dan rumah tangga, serta diramu 
dengan hubungan melodramatis antara 

seorang perempuan, mantan suaminya, dan 
anak mereka yang merindukan kasih sayang.

Berbakti Bagi Sesama
Dalam pengantar buku ini, Marga yang 

kini 73 tahun dan aktif kegiatan nasional 
menyatakan bahwa tekad mengarang, yang 
telah tumpuh 50 tahun, tumbuh dalam 
dirinya berkat kebiasaan membaca sejak 
kecil. Bukubuku perpustakaan sekolah 
merupakah pupuk bagi bakatnya. Bahkan, 
setelah memiliki penghasilan, uangnya pun 
selalu nyaris habis dibelikan bukubuku. 

Maka, dia sengaja menjuduli buku ini Sine 
Qua Non, itilah dalam bahasa 
Latin yang berarti “syarat 
mutlak untuk mencapai tujuan”. 
Dalam konteks ini, tujuan 
adalah menulis untuk berbakti 
bagi sesama.

Kelemahan gaya menulis 
Marga dalam ceritacerita di 
buku ini adalah kelongga
rannya dalam menggunakan 
ragam bahasa percakapan 

informal, terutama dalam ujaranujaran 
langsung, sehingga terkesan “terlalu ringan”. 
Gaya bahasa semacam itu juga menjadi tera
sa janggal ketika yang mengucapkan adalah 
seorang kepala suku berumur 70 tahun yang 
digambarkan berpembawaan menyeram
kan dan tinggal di satu daerah terpencil di 
bagian timur Indonesia seperti dalam cerita 
“Jam Tujuh Tepat” (hlm.181192).

Terlepas dari kontroversi di kalangan 
kaum kritikus terkait kualitas sastrawi karya
karyanya, ketekunan Marga dalam berkarya 
selama 50 tahun dengan bukubuku yang 
disukai masyarakat luas adalah sebuah 
pencapaian yang layak diapresiasi.

ANTON KURNIA adalah pengarang 
kumpulan cerita A Cat on the Moon and 
Other Stories” (2015).

Fiksi populer atau bacaan hiburan 
kerap dibedakan secara inferior 

terhadap karya sastra adiluhung. 
Namun, sesungguhnya seperti 

dinyatakan oleh sastrawan Sapardi 
Djoko Damono dalam “Tentang 

Telaah Sastra Populer” (1999), fiksi 
popular berpeluang sama untuk 

ditelaah secara serius layaknya karya 
sastra yang dianggap adiluhung itu.

Setengah Abad 
Setia Berkarya

OLEH ANTON KURNIA

Judul Buku:
Sine Qua Non: Dancing with 
the Holy Spirit, 19642014

Penulis: Marga T
Penerbit: Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta
Tanggal terbit: Cetakan 
Pertama, Desember 2014

Tebal: 256 halaman
ISBN: 9786020311500

Banyak tokoh 
ceritanya adalah 

dokter atau pasien 
rumah sakit yang 

tampaknya diilhami 
dari pengalaman dia 

sebagai dokter. 
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‘’Ruangan ini biasanya suram tapi 
sekarang ini jadi terang benderang. Kamu 
tahu kenapa?’’

Si gadis tidak menjawab. Dia melihat ke 
sekeliling dan romannya terlihat bingung 
sebab ruangan itu memang terang oleh 
banyak lampu yang menyala.

‘’Itu karena...,’’ lanjut si pembawa acara, 
‘’itu karena kedatanganmu membawa 
cahaya sebagai penerang ruangan ini, juga 
hatiku.’’

Beberapa dari hadirin sontak berteriak
teriak, ‘’Modus! Modus!’’

Pada situasi yang lain, dengarkan 
petikan percakapan kedua orang (sebut saja 
nama mereka Budi dan Gunawan) berikut ini.

‘’Minggu pagi nanti aku sudah janjian 
dengan Ega akan lari pagi keliling kompleks. 
Baguslah untuk latihan bergaya hidup 
sehat,’’ ujar Budi.

‘’Bergaya hidup sehat? Orang macam 
kamu? Aku tak percaya. Palingpaling kamu 
mau modus pada Ega...,’’ balas Gunawan.

‘’Ya kalau dapat keduanya kan...,’’ jawab 
Budi sambil terkekeh.

***
DARI dua ilustrasi cerita di atas kita 

mendapat kata ‘’modus’’ yang agak aneh bila 
kita menilik pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
Dalam kamus, ‘’modus’’ adalah (1) cara, (2) nilai 

yang paling besar frekuensinya dalam suatu 
deretan nilai, (3) angka statistik yang paling 
sering muncul dalam populasi atau sampel. 

Begitu pula, dalam kaidah linguistik, 
‘’modus’’ adalah bentuk verba yang 
mengungkapkan suasana kejiwaan 
sehubungan dengan perbuatan menurut 
tafsiran pembicara/petutur tentang apa 
yang diucapkannya. Dalam kaidah tersebut, 
ada enam jenis modus. Salah satunya modus 
imperatif atau modus yang menyatakan 
perintah dalam contoh ‘’Pokoknya kamu 
memasak setiap hari.’’ Kalau disederhanakan, 
modus adalah tafsir atas tuturan si petutur, 
bukan verba itu sendiri seperti pada 
perkataan Gunawan, ‘’Palingpaling kamu 
mau modus pada Ega....’’

Sebenarnya, sudah sejak lama kita telah 
mengakrabi kata ‘’modus’’. Yang paling 
populer adalah istilah ‘’modus operandi’’ dan 
‘’modus transportasi’’. ‘’Modus operandi’’ 
adalah cara beroperasinya sesuatu atau 
kebiasaan seseorang dalam melakukan 
sesuatu. Adapun ‘’modus transportasi’’ 
adalah cara untuk mengangkut barang 
atau orang atau hewan dari satu tempat ke 
tempat lain. Karena itu kita mengenal modus 
transportasi darat, laut, dan udara. 

‘’Modus’’ adalah kata tunggal Latin 
dengan bentuk jamak ‘’modi’’ yang artinya 
‘’ukuran, kuantitas, cara’’. Kalau melihat 

OLEH SARONI ASIKIN

Modus

Lelaki pembawa acara itu menunjuk salah seorang dari 
hadirin di ruangan tersebut. ‘’Kamu tahu tidak, suasana 

di ruangan ini agak berbeda dari biasanya?’’ 
Yang ditunjuk, seorang gadis, menggelenggelengkan kepala.

bentuk jamak ‘’modi’’ itu, agak aneh bila 
berkembang istilah ‘’moda transportasi’’ 
yang banyak dipakai baik dalam keseharian 
maupun di media massa. Kalau yang 
dimaksudkan adalah ‘’banyak cara 
bertransportasi’’ ( jamak), semestinya istilah 
yang dipakai adalah ‘’modi transportasi’’. 

Meskipun kata ‘’modi’’ sebagai jamak 
dari ‘’modus’’ belum masuk sebagai lema 
dalam kamus kita, tapi bentukan jamak itu 
bisa dipakai seperti halnya kita menyebut 
‘’alumni’’ sebagai bentuk jamak dari 
‘’alumnus’’, yang kebetulan juga berasal dari 
bahasa Latin.

ESENSIMARGINALIA

Tjap Go Meh, karya S. Sudjojono
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Lebih aneh lagi bila kita menilik bahwa 
‘’moda’’ adalah bentuk tunggal dalam 
bahasa Katalan dan Italia yang berarti 
‘’fashion, tren, atau gaya hidup’’. Kita lebih 
mengenal bentuk jamak dari kata ‘’moda’’, 
yaitu ‘’mode’’ (dalam bahasa Italia; atau 
‘’modes’’ dalam bahasa Katalan). Apakah 
istilah ‘’moda transportasi’’ yang banyak 
dipakai itu merujuk pada ‘’fashion, tren, 
atau gaya hidup bertransportasi’’? Bila 
betul seperti itu, maka ketika menyaksikan 
kendaran berlalulalang di jalanan, itu 
sebenarnya kita sedang menonton fashion 
show dengan peragawan/peragawati 
berupa bus, sedan, truk, dan lainlain. Kalau 
kita tidak mau menganggap jalanan, lebih
lebih yang selalu macet, sebagai panggung 
catwalk, sebaiknya pakailah istilah ‘’modus 
transportasi’’.

***
LALU bagaimana dengan kata ‘’modus’’ 

yang agak aneh maknanya seperti dalam dua 
ilustrasi cerita di atas? Kata itu muncul dalam 
pergaulan seharihari di kalangan remaja atau 
anak muda. Kita sering mengistilahkannya 
sebagai ‘’kata gaul’’, atau dalam terminologi 
lain, kata prokem atau slang.

Dalam terminilogi ‘’gaul’’, kata itu 
diartikan secara sederhana sebagai ‘’motif 
di balik ucapan atau perbuatan seseorang, 
atau siasat’’. Umumnya kata itu dipakai untuk 
menyebut cara seseorang untuk merayu 
orang lain yang akan dijadikan pacar. Cara 
yang dipakai umumnya berupa pujian 
terhadap lawan tutur atau perbuatan baik 
tertentu agar si lawan tutur terpikat atau 
terpesona.

Ketika si pembawa acara memujimuji si 
gadis, hadirin menganggap hal itu sebagai 
‘’upaya rayuan semata’’ yang mereka sebut 
‘’modus’’. Dalam suatu acara, apa yang 
dilakukan pembawa acara barangkali hanya 
sebagai upayanya menghidupkan acara 

yang dia pandu. Yang seperti itu pun sudah 
disebut ‘’modus’’. Adapun dalih Budi berlari 
pagi bersama Ega sebagai latihan bergaya 
hidup sehat oleh Gunawan dianggap hanya 
siasat Budi untuk mendekati si gadis, dan itu 
juga disebut ‘’modus’’.

Bila kita menilik makna ‘’modus’’ adalah 
‘’cara’’, yang berkembang dalam pergaulan, 
khususnya di kalangan anak muda, tidaklah 
keliru. Yang terjadi barangkali hanya 
penyempitan medan makna, dari pengertian 
‘’cara yang luas’’, menyempit hanya sebagai 
‘’cara merayu seseorang’’. 

Pengertian di atas masih lebih bagus 
ketimbang kata ‘’modus’’ yang merupakan 
akronim dari ‘’modal dusta’’ yang juga 
berkembang dalam pergaulan kalangan 
muda. Pasalnya, dalam hal itu ‘’modus’’ 
diartikan sebagai ‘’tiputipu’’. Siapa yang 
mau ditipu? Itu sebabnya senyampang 
kepopuleran kata ‘’modus’’, muncullah 
banyak meme (gambar bertulisan di dunia 
maya) yang menempatkan kata itu dengan 
makna negatif. Contohnya meme berbunyi: 
Jangan Ada Modus di Antara Kita (variasi dari 
judul lagu Broery Marantika dan Dewi Yull 
bertajuk ‘’Jangan Ada Dusta di Antara Kita’’).

Saya berharap kata ‘’modus’’ bermakna 
negatif ini hanyalah tren bahasa gaul 
yang seperti banyak kata lain berumur 
tidak panjang. Kalau tidak, mana mau kita 
misalnya naik kereta api ketika orang dari 
PT KAI berkampanye, ‘’Ayo naik kereta api 
sebagai modus transportasi yang nyaman, 
aman, dan menyenangkan.’’ Kenapa? Istilah 
‘’modus transportasi’’ itu akan diartikan 
sebagai ‘’tiputipu transportasi’’. 

Waduh, sudah bayar mahalmahal, 
ditipu pula, siapa mau?

SARONI ASIKIN adalah redaktur sastra 
di harian Suara Merdeka. Ia juga kolumnis 
untuk terbitan minggu dengan nama kolom 
“Smilokui”.  
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