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Lince Siagian

Solidaritas bangsa Indonesia bukanlah sebuah imajinasi. 
Meski kelihatannya dalam kehidupan sehari-hari tidak 

terlihat nyata, namun pada saat-saat yang genting yang 
membutuhkan jawaban dan bukti, solidaritas bangsa Indo-
nesia selalu terlihat nyata. Bukti pertama solidaritas bang-
sa Indonesia terlihat ketika kaum muda Indonesia mengik-
rarkan “Sumpah Pemuda”. Saat itulah wacana kebangsaan 
menjadi sesuatu yang mewujud dan menyebar ke seluruh 
Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda itu pula solidaritas 
bangsa Indonesia menghasilkan keputusan bersejarah, 
yakni menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persa-
tuan. Inilah anugerah solidaritas bangsa  yang menyatukan 
kita dan menjauhkan kita dari kemungkinan perpecahan 
yang diakibatkan oleh pilihan bahasa, sebagaimana terja-
di dalam pecahnya negara Pakistan menjadi Pakistan dan 
Bangladesh. 

Solidaritas yang ditunjukkan dalam Sumpah Pemuda 
tersebut segera diikat dan dikukuhkan oleh solidaritas be-
rikutnya, yakni lahirnya secara nyaris serentak karya-karya 
sastra yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan mewaca-
nakan kebangsaan Indonesia. Karya-karya tersebut ditulis 
oleh sastrawan dari latar berbeda-beda: A.A. Panji Tisna 
dari Bali, M.R. Dajoh dari Sangir, Mochtar Lubis dari Man-
dailing, Sitor Situmorang dari Tapanuli, Amir Hamzah dari 
Langkat, Sutan Takdir Alisyahbana dari Minangkabau,  Pra-
moedya Ananta Toer dari Blora, Utuy Tatang Sontani dari 
tatar Sunda, dan sebagainya. Mereka semua tanpa koman-
do seia sekata menulis dalam bahasa Indonesia dalam soli-
daritas kesatuan bangsa Indonesia.  

Solidaritas yang sama ditunjukkan bangsa kita saat re-
volusi kemerdekaan dengan slogannya yang membahana: 
“Merdeka atau Mati”. Kisah-kisah revolusi ini pun dengan 
penuh gairah dan renungan, diabadikan dalam berbagai 
karya sastra. 

Bahkan, saat Aceh mengalami tsunami, solidaritas 
bangsa Indonesia kembali dibuktikan dengan nyata. Di-
pelopori oleh Tentara Nasional Indonesia yang membuka 
jalan, berbondong-bondong para relawan dari berbagai wi-
layah Indonesia datang mengulurkan tangan bagi Aceh. So-
lidaritas ini, dicatat pula dalam karya-karya sastra. Untuk 
masa depan, kesatuan Indonesia niscaya akan tetap terjaga 
dalam gamitan bahasa dan sastra Indonesia.[]
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D A F T A R  I S I

TELAAH

Agus Sri Danardana
Bumi Lancang Kuning di 
Mata Kunni Masrohanti

Dalam peta kesusastraan 
Riau, nama Kunni Masrohanti 
sudah tidak perlu diragukan lagi 
keberadaannya. Penyair otodidak 
kelahiran 11 April 1974 di 
Bandarsungai, Siak Sri Indrapura 
ini, di samping aktif di berbagai 
kegiatan kesusastraan, juga aktif di 
dunia teater.

MOZAIK

Saut Raja H. Sitanggang
Sebuah Kajian Terhadap
Opera Batak yang Nyaris 
Hilang

Opera Batak, salah satu genre 
teater etnik Batak, lahir dan 
berkembang tahun 1920-an, 
yang terinspirasi oleh kelompok 
teater Melayu dan dipopulerkan 
dari desa ke desa. Kesenian ini 
pernah merajai dunia hiburan 
rakyat di Sumatra Utara. Cerita 
yang digelar beragam, temanya 
berkaitan dengan masalah moral, 
kepahlawanan, mitologi, hingga 
persoalan kehidupan sehari-hari. 
Sejak 1980-an opera Batak nyaris 
menghilang “ditelan zaman”. 

TAMAN

 Bula Malino
 Cerpen Wa Ode Wulan Ratna

Aku Mni perempuan analalak, 
tapi bukan harena itu aku 
menepl Tanah ini masih tetap 
tanahku yang baunya melebihi 
sedap darahku. Dan pelarian 
selalu akan membuat kita rindu 
untuk kembali.

Puisi-Puisi Ni Made Frischa Aswarini

 Potret di Atas Meja  9
 Sebuah Pagi  10
 Di Katyn  11
Puisi-Puisi Pradewi Tri Chatami

 Setrika  12
 A Night After The Love 
 That I Want To Make   13
 Sindangsari  14

EMBUN

 Alex R Nainggolan
 Bangunan sebuah Puisi

GLOSARIUM

 Sulaiman Djaya
 Mengkritik Mental Korup
 dengan Puisi:
 Membaca Suatu Cerita 
 dari Negeri Angin 

Pada mulanya adalah kata, tulis 
Sutardji Calzoum Bachri, suatu 
keti ka. Kemudian aura kata-kata 
itu bersusun dengan sistemati s, 
melengkapi seti ap ruang kosong. 
Memadat. Mencairkan semua 
suara-suara yang tak pernah selesai 
ditangkap oleh relung telinga.

Siapa pun yang membaca dengan cermat dan cerdas buku 
kumpulan puisi Agus R. Sarjono yang bertajuk Suatu Cerita 
dari Negeri Angin, akan segera tahu dengan sendirinya 
bahwa isu dan tema yang diangkat dalam mayoritas puisi-
puisi yang termaktub dalam buku itu adalah kriti k sosial dan 
politi k, yang salah-satunya adalah kriti k terhadap mentalitas 
korup para birokrat, politi si dan pejabat di negeri ini.
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CUBITAN

Putu Wijaya
Harkitnas

Ali, guru SMP yang 
dipecat karena muridnya 
semua tidak lulus UNAS 
itu kemudian keluar dari 
rumahnya. Ia langsung 
menuju ke pos satpam. 
Ketika melihat para petugas
itu sibuk main domino, ia 
kontan menangis.. ...

PUMPUNAN

Yuliadi MR
Adaptasi Kreativitas Sastra

Kemampuan seseorang untuk 
menciptakan sesuatu yang baru, 
dapat dikatakan kreativitas. 
Tentu, kreativitas dapat pula 
diartikan suatu aktivitas baru 
dan mengagumkan atau sesuatu 
penciptaan inovasi baru yang 
mencengangkan. 

SECANGKIR TEH 

 PUISI MAHWI AIR TAWAR
 NH. DINI

72

69

83 LEMBARAN

MASTERA
MAJELIS SASTRA ASIA TENGGARA

BRUNEI DARUSSALAM
Cerpen Haji Magon Haji Ghafar

Puisi Norsiah H.N
Puisi Disa

MALAYSIA
Cerpen S.M. Zakir
Puisi Tuah Sujana

Puisi Tseni Sastowardojo

SINGAPURA
Cerpen Wan Jumaiah

Puisi Rafaat Haji Hamzah
Puisi Kamaria Buang

INDONESIA
Cerpen F. Mozes

Esai Mohamad Sobary
Puisi Khoer Jurzani

Akulah Sri dalam cerita
Berjalin rupa antara Jawa dan Eropa
Susuri sebuah lorong di kotaku
Seberangi sungai Siene rantau

Kucari peta pelaut Jules Verne
Dua puluh ribu mill di kedalaman laut
Barangkali di sana bersua Raja Ali Haji
Pelantun gurindam syahdu menga
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A
TAMAN

AKU Mni perempuan analalak, tapi bukan harena itu aku menepl Tanah ini 
masih tetap tanahku yang baunya melebihi sedap darahku. Dan pelarian 
selalu akan membuat kita rindu untuk kembali.

***

Jauh sebelum aku berdiri di depan jendela ini, aku pemah berdiri di 
depan jendela yang lain dalam sebuah rumah panggung yang permai. 
Memandangi bulan yang sama, tetapi dengan pohon-pohon yang berbeda, 
rumah-rumah yang berbeda, dan pemandangan yang berbeda.

“Harima, anakku, bawalah keharuman bagi tanah gersang kita untuk 
sebuah kesuburan yang lain.”

Inilah suatu kali ketika aku melupakan nasihat Mama. Aku 
memandangi bulan purnama di suatu malam. Dengan sempurna cahayanya 
menelingkupi tanah Wolio. Ah, daun-daun pada pepohonan itu jadi mulai 
mengilat-ngilatkan anak embun yang baru saja lahir. Nafas hangat teluk 
dari pelabuhan-pelabuhan dan derak-derak langkah pendek dari kejauhan 
seperti sebuah mitos sunyi tentang rahasia kegelapan yang selalu ingin 
diteliti.

“Ima, malam hampir pekat sekali. Cepat pakai keradungmu.” Ida, 
sepupuku, meraih tanganku.

“Apa kau tak takut? Tak ada saudara laki-laki yang mengantar kita? 
Kita tunggu saja dijemput pakai mobil.” Kataku. Ida tertawa.

“Apa yang khas dari malam? Cuma gelap, Ima.” Aku melihat keluar 
jendela dan melirik bulan yang beberapa hari lagi sempurna. Malam jadi 
tak terlalu gelap.

Bula Malino
Cerita Pendek Wa Ode Wulan Ratna



5PUSAT NO. 10/2015

“Tapi kita belum mendapat izin. 
Aku takut dimarahi lagi seperti 
tempo hari.”

“Terlalu! Saudara-saudara kita 
pasti menunggu di jalan besar. Apa 
kau tak mau lihat kedatangan Om 
Hadi dan Tante Yeti. Kita bisa meli-
hat Buton dari pelabuhan pada ma-
lam hari.” Ida begitu bersemangat

“Apakah kita terlalu berjarak 
dengan gelap, Ida?”

Lalu aku pun menemukannya 
di antara para pengangkut barang-
barang itu. Laki-laki itu begitu saja. 
Menuruni dus-dus dan barang-ba-
rang lain milik Omku. Malam ham-
pir d dini hari dengan semburat 
cahaya yang hampir tak kukenali di 
cakrawala. Pelabuhan Murfaum se-
perti helaan nafas yang melelahkan 
yang mengapung dari tahun ke ta-
hun. Seperti mereka, para pengang-
kut barang itu, yang mengapungkan 
hidup mereka di atas kapal-kapal 
yang berlabuh.

Kami menyambut kedatangan 
kedua saudara dari Ayah itu den-
gan peluk dan cium. Sedikit kejutan 
bagi kami, anak-anak perempuan, 
yang tidak didampingi. Tapi untuk 
hal sepele macam itu tak akan ada 
artinya.

Lelaki itu tak mempunyai nama, 
orang-orang memanggilnya La 
Bajo, orang laut. Sebelumnya telah 
beberapa kali aku berjumpa den-
gannya di setiap kali kedatangan 
Omku atau ketika Ayahku berkun-
jung ke rumah Om Hadi. Om Hadi 
itu sebenarnya seorang lelaki dari 
kota yang ramai dan mapan yang 
menikah dengan adik perempuan 
Ayahku. la hanya terlihat lebih tua 
dan berwajah lokal.

Aku tidak terlalu mengerti keti-
ka Omku mengatakan kalau ia men-

gasuh La Sinuru, begitulah ia me-
manggil lelaki itu dan hanya ia yang 
memanggilnya demikian. La Sinuru 
adalah seorang laki-laki bajo yang 
dipungutnya dari teluk-teluk kecil 
di Bone, yang kini ia bebaskan un-
tuk tinggal di mana saja tetapi se-
dapat mungkin membantu beliau.

Saat itu aku tidak terlalu men-
gerti tentang orang-orang maradi-
ka. Mungkin nasibnya seperti para 
budak yang lebih beruntung yang 
tertawan pasukan dagang Belan-
da sekaligus diperjualbelikan pada 
abad-abad silam. Tapi dalam peng-
lihatanku semuanya telah menjadi 
masa lalu dan tak kentara lagi.

Aku membantunya menurun-
kan barang-barang yang lebih rin-

gan. Pada tengkuknya, aku dapat 
mencium keringatnya bau kehi-
dupan. Kulitnya yang kecoklatan 
mendingin di sapu angin pantai 
dan hembusan nafasnya, mungkin 
seperti yang diceritakan pada bu-
ku-buku ilmu pengetahuan itu pe-
rihal hutan tropis; basah, lembab, 
dan hangat

Tak tahu dan tak terduga, ada-
lah kebenaran jika di antara kami 
kemudian terjalin hubungan per-
temanan yang baik. La Sinuru atau 
La Bajo itu atau siapalah namanya 
adalah seorang nelayan di siang 
hari yang juga ikut berdagang dan 
bekerja pada saudagar kaya dari 
Muna, tapi ia tak mengelak juga bila 
dikatakan kuli angkut di pelabuhan 
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di setiap ada kesempatan dan kese-
pian di malam buta. Mungkin laut 
memang membentuk wataknya, te-
tapi ia tidak pernah banyak bicara 
dan sering sekali merasa malu bila 
kucoba melihatnya lebih jauh.

“Jangan menghindar, Sin. Jika 
kau melihatku, aku akan langsung 
menatap ke dalam matamu,” la 
hanya tersenyum,

“Kita hidup pada tanah yang 
sama tetapi dunia yang berbeda, 
Harima.” la tertunduk dan aku mu-
lai menyadari kalau kami saling 
menyukai dengan perbedaan yang 
terlalu terlihat.

Aku terkadang tidak menger-
ti pikirannya. Sama seperti halnya 
aku tidak pernah mengerti pikiran 
Mama. Dulu memang tanah ini di-
lapisi orang-orang Hindu sebelum 
waktu melapisinya lagi dengan me-
riam dan seribu benteng-benteng 
tuhan, dengan kejayaan sebagai 
negara muda yang beberapa puluh 
tahun lalu menjelma kenangan. 
Banyak hal telah berubah. Banyak 
pencerahan telah datang.

Ah, lelaki tanpa nama. Siapa 
pun ia, kalau aku punya kesempa-
tan untuk berjalan-jalan di pantai 
Buton, tentu jejak kakinyalah yang 
terlebih dahulu kucari. Ida menger-
ti itu, meski berulang kali ia men-
gingatkan. Tapi aku tak bisa melu-
pakan harum telapak kakinya yang 
telanjang dan baru saja menyentuh 
gosong pasir itu. Nampaknya, ia se-
perti orang-orang yang menjelajah 
pulau ke pulau dan transit pada 
pantai-pantai berpasir. Kuku-kuku 
kakinya yang sedikit menghitam itu 
merangkum kilatan pasir yang ber-
semayam di sana beberapa lama, 
seperti butiran mutiara kecil pada 
kantung-kantung cangkangnya.

Usai tahun pertemuan itulah 
ada pelukan yang kulingkarkan 
di lehernya. Di suatu ketika aku 
bertanya tentang ketakutan di balik 
dadanya, pada kulitnya yang ma-
tang penuh cahaya, “Apakah kita 
memang harus sampai di sini?”

“Mengapa? Mengapa tidak 
menyesal dari dulu? Hidup selalu 
membawa kita pada pilihan-pilihan 
lain dalam pilihan itu.”

“Aku tak punya pilihan. Ada seo-
rang kaomu yang mau menikahiku. 
Ibu dan Ayahku sangat setuju.”

“Aku sudah tahu akan sampai di 
sini.”

“Tapi aku tak niau. Maniaku 
punya sejarah yang buruk yang tak 
bisa diingkarinya meski mungkin ia 
sudah lupa.”

“Lalu?”
“Aku telah menjadi lelah dan 

buntu. Lakukanlah sesuatu untuk-
ku.”

“Aku hanya seorang nelayan. 
Mungkin sama buruknya seperti 
budak, Ima. Itu yang mereka tahu. 
Bahkan ketika zaman telah sampai 
di situ.” la menunjuk ombak yang 
menepi di kaki pantai.

“Kau masih percaya itu? Budak 
itu hanya masa lalu, Sin.”

“Aku tetap seorang batua. Seke-
ras apapun aku bekerja.” Katanya te-
tap berkeras seperti ada seseorang 
dari masa lalunya yang pernah me-
lemparinya dengan batu-batu.

“Ya, dan cintamu tak akan san-
ggup membayar maharku.”

Maka di malam-malam terten-
tu, selain bulan, pepohonan itu-
lah yang selalu kupelajari dengan 
menjelikan mata, menebak setiap 
bayangan, dan menghitung daun 
kering yang jatuh. Selalu, pasti ada 

seseorang selain sesuatu yang me-
nunggu dalam kegelapannya. Lelaki 
itu akan melesat di antara pepohon-
an. Membuat bayang-bayang se-
makin gamang. Bila bulan tak ada, 
ia seperti selibat pada malam tan-
pa cahaya, sebuah kegelapan yang 
mengartikan ketiadaan sesuatu. 
Tapi malam itu, bulan sepi bende-
rang sendiri tanpa bintang hingga 
rambutnya terlihat keperakan se-
perti dijatuhi embun.

“Aku telah mempelajari detak 
jantungmu, Sin.”

“Kita sedang membuat aib, Ima. 
Di manakah penutup kepalamu?”

“Kau alpa menjadi batua”
“Kau pun demikian.”
Dan di malam itu kubiarkan 

eahaya bulan memasuki gua yang 
tersaput dalam tubuhku dan mem-
biarkannya tak dapat tertutup ra-
pat untuk menolak sebuah muk-
jizat. Saat itu aku tak dapat berpikir 
lain selain bulan di depan wajahku 
yang jatuh tiba-titba, seperti wajah 
Mama yang bundar. Aku merasa 
ada satu tempat di bulan sana yang 
selalu ingin kukunjungi.

Mataku mengerjap-ngerjap me-
natapnya. Mungkin puluhan tahun 
yang lalu, sejarah menjadi bahan 
rebutan Mamaku. la seorang gadis 
papara yang mungkin sangat can-
tik. Seperti memenangkan sayem-
bara, ia pun menikah dengan Ayah-
ku yang mungkin tidak ia cintai 
tapi ia cita-citakan. Aku menden-
gar banyak dari cerita orang-orang 
tentang waktu-waktu baik dalam 
hidupnya yang pernah ia lewati. 
Kehidupan yang mapan dan kultus 
adalah sebuah usaha yang pernah 
dilakukannya tanpa kegagalan dan 
kesia-siaan. Dan meskipun ia harus 
mengorbankan lelaki lain dalam 

taman
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hidupnya, tentunya kenangan itu 
akan cepat terlupakan. Mungkin 
laki-laki semacam kebanggaan ter-
sendiri untuknya.

“Harima, anakku, kita adalah 
perempuan. Dan perkawinan selalu 
mencegah kita untuk turun derajat.”

“Mama, apakah sekarang itu ma-
sih berlaku? Dengan siapapun aku 
menikah, darah itu tetap saja men-
galir di urat tangan dan leherku.”

“Berhati-hatilah, Ima. Laki-laki 
itu picik tapi mereka tetap tak bo-
leh dihinakan. Mereka mungkin saja 
memperalatmu untuk kebangga-
annya sendiri. Cinta saja tak akan 
membuat perutmu kenyang, Wa 
Ima. Dan meski kau makan dengan 
nasi atau sagu, kau akan terus mera-
sa kelaparan bersama mereka.”

Sampai sesuatu yang hangat 
merayapi jisimku, aku telah men-
jadi membeku dan keras. Rasanya, 
ingin sekali menghilang.

“Maa kanlah  aku,  Ima.”  Lelaki  
itu berbisik di  telingaku.  Lalu ma-
taku tiba-tiba

mengembara dalam kegelapan 
yang panjang.

***

la masuk ke kamarku dengan 
wajahnya yang merah dan sembab. 
Perempuan itu baru saja memeram 
kekecewaan paling pahit dalam hi-
dupnya dan menetaskannya di pi-
piku.

“Kita bukan orang dari kota-ko-
ta seribu cahaya itu, Ima. Dan men-
gapa prilakumu harus berkiblat 
ke sana?” Suaranya serak, sesuatu 
tersangkut di tenggorokannya. Aku 
masih menekuri diri di tepian jen-
dela. Perempuan itu mendekat dan 
menghadapkanku ke matanya. Aku 
dapat melihat pias wajahnya dan 

helaian rambutnya yang terjatuh 
dari gelungannya. Ada kerutan ha-
lus di keningnya yang berusaha ia 
tutupi dengan bedak. Matanya pe-
nuh air. Usaha hidupnya telah ber-
hasil membuatnya menjadi besar 
dan membuatku gemetar.

“Aku tidak berani cerita pada-
mu, Mama. Makanya aku menyu-
ruh Ida.” Perempuan itu telah lelah 
marah dan hampir menyerah. Aku 
tidak pernah melihat ia setua dan 
serapuh itu. Sekejap saja jiwaku di-
rundung kehilangan.

“Ada hal yang tidak bisa di-
perbaiki, Ima.” Katanya kemudian 
dengan serendah-rendahnya suara 
yang ia miliki. “Aku akan beri tahu 
Ayahmu.”

“Apakah sedikit saja tak mau 
membelaku?”

“Tak ada yang patut dibela da-
rimu, Ima. Ini aib, bukan semata hi-
langnya kehormatan dan hakmu un-
tuk dihormati.” la menahan isaknya.

“Maa kan aku Mama, aku telah 
merusak apa yang kau perjuangkan. 
Aku kira itu sudah tak berlaku lagi 
kini. Dan sudah cukup usaha Mama 
sampai pada diri Mama saja.”

“Kenapa kau tak can laki-laki 
yang lebih baik, anakku? Ah, per-
gi sajalah kau jauh-jauh!” Katanya 
gemetar. Aku pun dapat melihat 
tubuhnya berguncang. Inilah dosa 
yang paling jelas kurasakan, keti-
ka aku menghilangkan senyuman 
pada wajahnya. Apakah aku telah 
mengerti apa yang aku lakukan?

“Apa yang akan Mama laku-
kan?”

“Aku tak akan memukulmu atau 
mencacimu lagi. Kau hanya anak pe-
rempuanku yang tidak akan pernah 
bisa pintar.” la melontarkan semua 
kerak yang ada dalam hatinya yang 

sekaligus melemparku jauh-jauh 
darinya. Bersujud saja di kakinya 
tak akan mampu mengembalikan 
hatinya kepadaku. Aku mungkin 
orang yang bingung menerjang ca-
haya, tapi kegentaran menyerangku 
dengan suara yang patah-patah.

“Mama, mungkin air mataku tak 
ada artinya di hadapanmu. Meski-
pun kita hidup di zaman yang ber-
beda, aku tetap anakmu. Dan mes-
kipun aku telah mendurhakaimu, 
aku tak mau menerima kutukmu.”

“Terserah kau!” katanya nyaris 
memekik.

“Maa kan aku, Mama.”
“Tak ada yang bisa lebih baik 

melindungimu kini kecuali tuhan.”
Aku tak akan sanggup memeluk-

nya. Begitu dekat wajahnya padaku 
hingga aku dapat mencium nafas 
dan bau mulutnya. la telah berubah 
menjadi sosok yang tak lagi kukena-
li. Di telinganya air mataku jatuh.

“Mama, apakah kau pernah ta-
kut menjadi perempuan?”

“Harimaaaaa....” la masih melo-
long di gerbang jendela itu. Sebuah 
lolongan yang panjang seperti sri-
gala yang hampa melumat sunyi 
saat purnama. Hanya kesunyian 
yang dapat mengartikan teriakan 
jiwanya. Oh, hatiku melesat dengan 
cepat di antara pepohonan rindang 
ini. Menghindari sayatan-sayatan 
tipis yang memiriskan hati. Dan ia 
terus memanggil-manggil namaku 
yang tak pernah kembali lagi.

Malam hampir lebuh. Sinar 
purnama yang melintas membuka-
kan jalan setapak untukku menuju 
tempat di mana orang-orang ingin 
menghilang.

Di sana, samar suara itu masih 
terdengar. Tapi hiruk-pikuk malam 

taman
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menelannya begitu saja. Aku me-
nutup kedua telingaku dengan an-
gan-angan. Tak ingin mendengar 
apa-apa lagi selain ombak yang me-
manggil di pantai itu. Sudah sampai 
manakah?

Duhai lelaki yang mengajariku 
berpeluh dan menginjak tanahku 
tanpa alas kaki, kepadamulah pela-
buhan terakhirku. Dan hidup ada-
lah pelarian yang sempurna dari 
tanah-tanah yang kita jejaki. Tanah 
ini, meski akan jauh aku pergi da-
rinya adalah sejarah muasalku juga 
yang baunya tetap melebihi amis 
darahku.

***

Aku mungkin telah menjadi pe-
rempuan analalaki, bahkan mung-
kin lebih buruk dari seorang batua, 
Mama. Tapi apalah artinya itu kini, 
tuhan? Tanah, hanyalah tanah. Da-
rah hanya darah. Dan telah banyak 
orang tak berdaya di depan jende-
la kamarnya ketika ia memandang 
keluar.

Melihat bulan dengan bintang-
bintang itu mengenangkanku pada 
pakaian kebesaran _0 dengan pe-
rada emas dan perak berhamburan 
pada kainnya yang mengilat Arakan 
yang panjang, nyenyanyian, tabu-
han gendang, dan doa-doa masih 
selalu menggairahkanku dan mem-
bangkitkan hasrat rinduku. Aku 
mengelus peratku yang telah jatuh 
pada bulannya. Ah, kini purnama 
itu menjadi tempat tersunyi yang 
selalu ingin kukunjungi. Tempat di 
mana orang-orang sepertiku ingin 
menghilang.

Di bawah naungan bulan itu 
kini pohon-pohon berganyang. Po-
hon-pohon yang telah mengajariku 
menjelikan mata, memaknai bayan-
gan, dan menjumlah daun-daun 
kering yang jatuh di tengah kegela-
pan. Ya atau tidak, terkadang kuda-
patkan telapak kaki seorang lelaki 
tanpa nama, berlari-lari kecil mem-
bawa senyuman pulang kepadaku 
dari pulau-pulau yang jauh.[]

taman
Keterangan:

Analalaki : Lapisan antara masya-
rakat Buton. Lapisan ini sebenarnya 
berasal dari Kaomu yang diturun-
kan derajatnya. Hal ini terjadi pada 
umumnya karena mereka tidak 
mengikuti tata cara pemerintahan 
sehingga dapat diturunkan pang-
katnya Dahulu mereka tinggal ter-
pencar-pencar dan kehilangan hak 
atas posisi terhormat. Tapi status 
mereka masih lebih tinggi dari pa-
para.

Kaomu : Pelapisan masyarakat un-
tuk para kaum ningrat/ bangsawan 
dalam kesultanan Buton, mereka 
mendapatkan fungsi eksekutif da-
lam pemerintahan.

Walaka : Pelapisan kedua dalam 
masyarakat Buton untuk para pen-
diri kerajaan dan pemegang pe-
merintahan, mereka mendapatkan 
fungsi legislatif.

Papara : Lapisan ketiga sebagai 
penyelenggara ekonomi.

Batua : Lapisan yang tidak terma-
suk dalam sistem. Semacam budak 
atau pekerja kasar. Keberaannya 
berusaha dihilangkan sesuai petun-
juk ajaran Islam.

Maradika : Orang-orang yang di-
merdekakan. Pelapisan tersebut 
bukan pelapisan sosial seperti stra-
ta di India, tetapi perbedaan fungsi 
dalam memegang pemerintahan 
(seperti yang telah diatur dalam ki-
tab Martabat Tujuh). Namun dewa-
sa ini perbedaan tersebut hanya 
berlaku dalam prosesi perkawinan 
antar golongan-golongan tersebut.

Bula Malino : Judul diadaptasi dari 
judul syair klasik karya Muh. Ind-
rus Kaimuddin, Sultan Buton ke-29. 
Secara har iah dapat berarti bulan 
tenang atau bulan sepi.
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Puisi-puisi Ni Made Frischa Aswarini

Potret di Atas Meja

Aku tak bisa menulis sajak 
seperti sajakmu
walau malam khusuk 
dan kenangan tersedih
menarik cemasku

Tak ada lagi perasaan menggebu
dan kata-kata
yang ingin disusun ulang 
jadi serindang pohonmu

Aku hanya menatap potret anak kuda
lari di atas meja
di bawah nyala lampu
yang menerangi pertanyaanku

Dunia menampung dongeng indah 
yang belum terbayarkan oleh kenyataan
Apa puisi cukup puas menyadurnya?

Pada perpustakaan 
kutemui uraian pengetahuan,
penjelasan aneka ilmu
  dan hakikat manusia
Bagaimana puisi mesti menggali?

Aku telah jatuh hati 
pada sajak banyak penyair
dan membiarkannya
jadi pakaian penghangat
yang belum sempat kutanggalkan

Tetapi aku tak tahu
dengan baju apa harus kutemui
puisi paling murni dalam diri

Di atas mejaku, seekor anak kuda melenggang
kepolosannya yang riang
menatap hidup dengan mata bercahaya

Saat itu
aku menyadari
setiap orang memiliki jalan
dan aku tak pilih jalanmu

Aku percaya
sebagaimana imanku 
pada keindahan

2012

taman
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Puisi-puisi Ni Made Frischa Aswarini

Sebuah Pagi 

Ini pagi yang cerah
bagi gadis kecil itu
yang mengayuh sepeda
menuju sekolah

Pukul 07.30
duduk berkeringat di bangku kelas
rok lecak kena bercak air lumpur
di bawahnya, sepasang sepatu kumal
malu-malu terdiam
Seekor semut mengintai
terlalu kepingin tinggal di dalamnya
sebab dunia di luar sepatu 
seringkali lebih sengit dan muram

Ada kotak mungil
di kantung baju gadis kecil 
tempatnya menyimpan bekas permen karet
dan wajah-wajah rahasia
untuk sebaris sajak tak selesai
yang ingin disimpannya hingga dewasa

Pukul 09.30
tiba waktu istirahat para guru
anak-anak berlarian keluar
gadis kecil bermain lompat tali
jalinan karet yang rumit
semoga hidupnya kelak tak sepelik itu!

Sekilas tampak bersuka cita
dengan mata paling riang
coba melupakan makan siang
Nasi dan lauk buatan ibu
masih setia menantimu
tahanlah sebentar 

sampai berdentang 
lonceng waktu pulang

Gadis kecil kembali ke bangku kelas
belajar keras
saat bosan, berayun-ayun sepatunya
mengetuk-ngetuk pelan kaki meja
Tetapi seekor semut terbangun dari tidur
menggigit jari si gadis
dan seketika ia kesakitan 
seolah tersadar akan belantara dunia
yang kelak bakal ditempuhnya
dengan laju waktu dan doa ibunda

2012

taman
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Puisi-puisi Ni Made Frischa Aswarini

Di Katyn
      : Lech Kaczynski

Layangkan sayapmu
di keluasan Smolensk
hingga kabut lenyap
melesat ke hutan
atau larilah ke kapel
mencari pengharapan
 
Seperti laba-laba meluncur dari sarang
melilit di tangan sebuah patung,                                                     
mengintai kupu-kupu liar
terbang sendiri di hutan sunyi
 
Apa yang tersulut dalam benakmu
Menuju angkasa Rusia
untuk 70 tahun sejarah kelam
sementara di awan tak tertera tanda bahaya
dan setiap nujum terabaikan?
 
Apa yang tersisa dari ingatan
menjelang datangnya kematian?
Kenangan klasik di waktu kanak,
masa gemilang saat dewasa
atau ribuan ruh rakyat
yang hendak kau akrabi kini?
 
Seekor laba-laba tersengat lebah yang mabuk
keduanya mati
tak sempat mengingat pohon pertama
tempatnya dulu dilahirkan
 

Pada batu dan tebing
tersirat segala kisah
juga senyap suara senapan
dan desing waktu
 
Melaju di keluasan Smolensk
Kau dengar suara sungai di kejauhan
Seperti ribuan tawanan perang
menyaksikan cahaya pagi
tanpa rasa sakit
tanpa luapan harapan
 
Di Katyn
setiap kisah punya makam
di mana kupu-kupu istirah
menunggu kabut lenyap
atau sarang laba-laba penjerat

2012

taman
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Puisi-puisi Pradewi Tri Chatami

Setrika

Gadis itu berjalan, jauh dan terjal;
susuri mimpi, doa orangtua dan bujukan tetangga. 
Ia tiba di negeri asing, lama menetap
tapi tak kunjung lancar mengucap
kata-kata dalam bahasa yang tidak ia pahami.
huruf-huruf kikis; 
Ia belajar bahasa lain sebagai pelayan rumah.

Telah rutin percakapan sehari-hari:
Mandi air panas tiap pagi,
hentak bentak tak berujung,
setrika di punggung
manakala Nyonya hendak
meluruskan setapak luka, melicin 
jejak memar kemarin,
pun untuk merapikan nafsu Tuan
yang jadikannya pakaian di waktu-waktu sepi.

Gadis itu tak pernah tahu, 
setunduk apa lagi ia harus merunduk 
setelah jerit dan rintih,
karena tanya seolah hanya
serak saja: sekejap sandar
dalam lelap
yang selalu urung diungkap.

Orangtua dan tetangga taklagi dapat dihubungi
lewat perbincangan biasa. 
Cuma paket kiriman dan tabungan tiap dua purnama,
sampai dalam sepanen semua menemu henti,
mereka kebingungan ketika 
si Gadis terbakar dalam sebuah potret di harian 
nasional:
mengabar pulang yang tertunda,
dalam sepeti kekalahan
dan kesedihan yang dipaksa redam.

Mei-Juli 2012

taman
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Puisi-puisi Pradewi Tri Chatami

A Night After The Love That I Want To Make

malam ini aku tak mau mandi. 

masih meruap peluhmu di pepori rambut 
dan kulitku. di labirin telingaku tersesat 
nafasmu, di mana aroma pasta gigi berusaha 
menggusur rokok kretek. tak kubiarkan 
tanganku menggaruk apa pun, meski nyamuk 
mendarat 
di mana pun sesukanya 
dan membuatku bentol 

aku tak ingin menghapus sidik jarimu. 

ah, ada kancing kemejamu tercecer di lantai. 
biar kusimpan di toples, bersama helai 
rambutmu yang tadi sempat tertinggal 
di jejariku. sambil memandangi toples, 
aku tibatiba ingat pelajaran biologi, 
tentang bintil-bintil di lidah. aku meragukan 
wilayah kekuasaan rasa, karena runcing ujung lidah 
maupun pangkal milikmu terasa manis, mungkin
 karena sisa permen yang kau kulum 
sehabis merokok, yang membuat gigimu 
ngilu dan kau akhirnya memutuskan 
untuk gosok gigi.

adakah kau kecap bedanya rasa 
antara bahu dan lututku, leher dan punggungku? 

kau telah pulang, sedang kini aku meringis 
mengingat iris kukumu memanjang di punggung 
dan perutku, merinding merasai hidungmu menyusur 
dada kiriku sungguh 
lengket tubuhku 
yang berembun 
hingga kini, 

tapi tetap aku tak mau mandi. 

sabun akan membilasku, 
aku tak sanggup membayangkan sabun 
bersekongkol dengan shower menjadi semacam 
penghapus 
yang menyapu kata-kata pak guru 
di papan tulis, sementara 
aku belum selesai mencatat... 

tidak. aku tak mau mandi malam ini.

12 November 2009

taman
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Barangkali, itulah tangga ke surga. 

padipadi gemuk menguning dalam sawah bertingkat diselingi ubi atau kacang tanah, 
juga tembakau: yang dalam mataku tampak seperti nasi liwet, ubi dan kacang rebus, 
juga rokok kurus yang dilinting sendiri. 

Aku luput melihat 
betapa sepinya kampung selain beberapa orang, embikan kambing dan lenguh sapi. aku 
juga alpa mengabsen tikus ditengah gerumbul padi yang tinggi, ataupun mencermati 
secarik kertas di papan pengumuman luar kantor desa berisi tarif pengurusan 
administrasi yang jelas disebut dalam dua versi, perda dan non perda (tanpa 
mencantumkan bunyi perda apalagi penjelasan tentang siapa itu non perda). 

Aku hanya bisa 
menghitung dua sekolah dasar, negeri dan islami, sembari menggerutu karena 
jalan penuh batu yang merusak sepatuku. Aku terpesona pada sekawanan bambu, 
selangselang yang mirip nadi, dan keliaran anjing. Aku tak menghidu bekas longsor dan 
banjir, meski terheranheran melihat serakan sampah plastik ditepi jalan setapak. 

Aku tetap tersenyum 
meski tak kujumpai pemuda, hanya anak wanita dan orangtua yang jelasjelas tak 
masuk kriteria untuk kugoda. Hingga akhirnya, aku hanya mengingatkan diri untuk 
berbaju cerah dan berlengan panjang. tak ada pohon tua dan besar yang dengan bijak 
menghalau terik saat kususur jalan lebar berlubang itu.

Puisi-puisi Pradewi Tri Chatami

Sindangsari*; 
Laporan Perjalanan Hari Pertama

taman

*Sindangsari adalah nama sebuah desa di Kecamatan 
Sukasari, Kabupaten Sumedang. Desa ini dipilih 
menjadi tempat penelitian untuk matakuliah Metode 
Etnografi. Puisi ini lahir setelah observasi hari pertama, 
19 April 2010
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D

TELAAH

Pendahuluan

Dalam peta kesusastraan Riau, nama Kunni Masrohanti sudah tidak 
perlu diragukan lagi keberadaannya.1 Penyair otodidak kelahiran 11 April 
1974 di Bandarsungai, Siak Sri Indrapura ini, di samping aktif di berbagai 
kegiatan kesusastraan (seperti pembacaan dan penjurian puisi), juga aktif 
di dunia teater. Konon, keaktifannya itu telah mengantarnya memperoleh 
penghargaan: Juara I Pembacaan Puisi pada Pekan Seni Mahasiswa Nasio-
nal di Surabaya (1999) dan Aktris Terbaik dalam Festival Teater Dewan 
Kesenian Riau untuk tiga tahun berturut-turut (1998—2000). Sebagai 
aktris, Kunni pun telah mengaktori sebelas lakon, baik yang dipentaskan 
maupun disinetronkan. Kesebelas lakon itu adalah (1) “Naskah Ku-Yang” 
(Surabaya), (2) “Masih Ada Kamar di Tepi Rel” (Pekanbaru), (3) “Harut 
Marut” (Pekanbaru), (4) “Putih Hitam Bersisa” (Pekanbaru), (5) “Mah-
kota Jiwa” (Bengkalis), (6) “Sang Gelar” (Taman Ismail Marzuki, Jakarta), 
(7) “Awan Berasap” (Pekanbaru), (8) “Kebebasan Abadi” (Pekanbaru), (9) 
“Dialog Orok” (Pekanbaru), (10) “Wak Atan” (berperan sebagai Mak Joyah) 
ditayangkan oleh RTV dan TVRI tahun 2000, dan (11) “Kemilau Mutiara 
Hijau” (berperan sebagai Munah) disutradarai Krisbiantoro dan ditayang-
kan oleh TPI tahun 1998.

Sekarang ini, Kunni aktif sebagai salah seorang pengurus Himpunan 
Perempuan Seni Budaya Pekanbaru (HPSBP), di samping pekerjaan te-
tapnya sebagai redaktur di Pekanbaru Pos. Ia juga tercatat sebagai salah 

Bumi Lancang Kuning di Mata 
Kunni Masrohanti

(Amatan Atas 15 Puisi Dalam Sunting)

Agus Sri Danardana

1 Informasi lengkap tentang Kunni Masrohanti dapat dilihat pada Danardana, Edt. (2011: 155—
156).
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seorang pendiri Himpunan Perem-
puan Pekerja Seni Riau (Himpuja-
seri) dan salah seorang Pembina 
di Sanggar Latah Tuah asuhan G.P. 
Ade Darmawi. Di sanggar teater itu 
Kunni, di samping sering menjadi 
sutradara, juga menulis naskah la-
kon. Setidaknya dua naskah lakon 
yang sudah ditulisnya: “Sri Kar-
ma” dan “Sauni”. Pada pementasan 
“Sri Karma” dalam Festival Teater 
Dewan Kesenian Riau (2000), yang 
kebetulan disutradarainya, Kunni 
terpilih sebagai Sutradara Tetaer 
Terbaik I. Bersama perempuan 
penyair lainnya, Kunni pun telah 
melahirkan banyak puisi. Puisi-pu-
isinya itu telah terhimpun dalam 
beberapa antologi puisi bersama, 
seperti Musim Berganti, Musim Ber-
mula, Kemilau Musim, dan Pesona 
Gemilang Musim. Semua antologi 
itu diterbitkan oleh Himpunan Pe-
rempuan Seni Budaya Pekanbaru.

Sunting (Yogyakarta: Goeboek 
Indonesia, 2011) adalah antologi 
puisi perdana Kunni. Antologi yang 
mendapatkan Anugerah Sagang 
2011 untuk kategori buku pilihan 
itu memuat 150 puisi yang diha-
silkan Kunni dalam rentang waktu 
sebelas tahun (1998—2009), den-
gan rincian 1998: 30 puisi; 1999: 
53 puisi; 2000: 13 puisi; 2001: 15 
puisi; 2002: 3 puisi; 2003: 4 puisi; 
2005: 1 puisi; dan 2009: 31 puisi. 
Artinya, dalam kurun waktu sebe-
las tahun itu produktivitas Kunni ti-
dak merata dalam setiap tahunnya. 
Pada 2004, 2006, 2007, dan 2008, 
misalnya, bahkan Kunni sama seka-
li tidak berproduksi.

Tulisan ini tak hendak mem-
bicarakan semua puisi Kunni itu. 
Tulisan ini hanya akan membica-
rakan puisi-puisi Kunni dalam Sun-
ting yang memperlihatkan adanya 

gagasan, pemikiran, keinginan, 
dan/atau kritikan Kunni atas bumi 
Lancang Kuning. Menurut penulis, 
setidaknya terdapat 15 puisi yang 
memperlihatkan hal itu (puisi leng-
kapnya terlampir), yakni berjudul
1. “Di Perahu Rahim” (hlm. 48), 
2. “Fahamkan Nanana” (hlm. 51), 
3. “Himne Akhir Abad” (hlm. 53-

54), 
4. “Igau Riak Tasik Gemilang” 

(hlm. 58—60), 
5. “Kesaksian Langkana” (hlm. 

61), 
6. “Pulau Nafsu” (hlm. 73—74), 
7. “Si Matin, Itulah Namanya” 

(hlm. 86—87),
8. “Dari Dua Satu” (hlm. 104), 
9. “Dari Dua Dua” (hlm. 105), 
10. “Dari Dua Tiga” (hlm. 106), 
11. “Lancang Tuah” (hlm. 119), 
12. “Sabotase Satu” (hlm. 128), 
13. “Sabotase Dua” (hlm. 129--

130), 
14. “Sabotase Tiga” (hlm. 131), dan 
15. “Kemana Kaubawa Semangat 

Itu” (hlm. 185—186).

Masalah dan Tujuan

Masalah utama yang hendak 
dibicarakan dalam tulisan ini ada-
lah gagasan, pemikiran, keinginan, 
dan/atau kritikan Kunni atas bumi 
Lancang Kuning melalui 15 pu-
isinya yang terkumpul dalam Sun-
ting. Masalah itu dapat dijabarkan 
dalam bentuk pertanyaan berikut.
(1) Apa saja gagasan, pemikiran, 

keinginan, dan/atau kritikan 
Kunni atas bumi Lancang Ku-
ning melalui 15 puisinya yang 
terkumpul dalam Sunting?

(2) Bagaimana gagasan, pemikiran, 
keinginan, dan/atau kritikan 
Kunni atas bumi Lancang Ku-

ning tersebut dikemukakan da-
lam 15 puisinya yang terkum-
pul dalam Sunting?
Atas dasar itu, tulisan ini ber-

tujuan untuk mengungkapkan dan 
mendeskripsikan apa dan bagaima-
na gagasan, pemikiran, keinginan, 
dan/atau kritikan Kunni atas bumi 
Lancang Kuning terepresentasi me-
lalui 15 puisinya yang terkumpul 
dalam Sunting. 

Kerangka Teori, Metode, dan 
Teknik

Dalam teori strukturalisme, 
menurut Abrams (1980:8--14), sas-
tra dapat didekati melalui empat 
cara: (1) pendekatan objektif, (2) 
pendekatan mimesis, (3) pendeka-
tan pragmatik, dan (4) pendeka-
tan ekspresif. Pendekatan objektif 
adalah pendekatan yang menitik-
beratkan pada karya sastra secara 
otonom atau mandiri (work). Pen-
dekatan pragmatik adalah pende-
katan yang menitikberatkan pada 
pembaca atau publik (audience). 
Pendekatan mimetik adalah pende-
katan yang menitikberatkan pada 
alam semesta (universe). Pendeka-
tan ekspresif adalah pendekatan 
yang menitikberatkan pada diri 
sastrawan (artist).

Mengingat masalah utamanya 
berkaitan dengan gagasan, pemi-
kiran, keinginan, dan/atau kritikan 
Kunni atas bumi Lancang Kuning, 
tulisan ini akan menggunakan pen-
dekatan ekspresif dan mimesis.

Pendekatan ekspresif tidak se-
mata-mata hanya memberikan per-
hatian terhadap bagaimana karya 
itu diciptakan, tetapi juga dalam 
bentuk apa karya itu dihasilkan. 
Wilayah studi pendekatan ini ada-
lah diri pengarang, pikiran dan pe-
rasaan, dan hasil-hasil karyanya. 
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Pendekatan ini dapat dimanfaatkan 
untuk menggali ciiri-ciri individua-
lisme, nasionalisme, komunisme, 
feminisme, dan sebagainya dalam 
karya baik karya sastra individual 
maupun karya sastra dalam ke-
rangka periodisasi.

Menurut Abrams (1980:22) 
pendekatan ekspresif menempat-
kan karya sastra sebagai curahan, 
ucapan, dan proyeksi pengarang. 
Pengarang sendiri menjadi pokok 
yang melahirkan produksi persep-
si-persepsi, pikiran-pikiran, dan 
perasaan-perasaan yang dikombi-
nasikan. Praktik analisis dengan 
pendekatan ini mengarah pada 
penelusuran kesejatian visi priba-
di pengarang yang dalam paham 
struktur genetik disebut pandan-
gan dunia. Seringkali pendekatan 
ini mencari fakta-fakta tentang wa-
tak khusus dan pengalaman-pen-
galaman sastrawan yang secara sa-
dar atau tidak telah membukakan 
dirinya dalam karyanya tersebut. 
Dengan demikian, secara konsep-
tual dan metodologis, dapat dike-
tahui bahwa pendekatan ekspresif 
menempatkan karya sastra sebagai 
(1) wujud ekspresi pengarang, (2) 
produk imajinasi pengarang yang 
bekerja dengan persepsi-persepsi, 
pikiran-pikiran, dan perasaan-pe-
rasaannya, serta (3) produk pan-
dangan dunia pengarang.

Secara metodis, langkah kerja 
yang dapat dilakukan melalui pen-
dekatan ini adalah (1) memerikan 
sejumlah pikiran, persepsi, pikiran, 
dan perasaan pengarang yang hadir 
secara langsung atau tidak di dalam 
karyanya, (2) memetakan sejumlah 
pikiran, persepsi, dan perasaan 
pengarang yang ditemukan dalam 
karyanya ke dalam beberapa kateg-
ori faktual teks berupa watak, pen-

galaman, dan ideologi pengarang, 
(3) merujukkan data yang dipero-
leh pada tahap (1) dan (2) ke dalam 
fakat-fakta khusus menyangkut wa-
tak, pengalaman hidup, dan ideo-
logi pengarang secara faktual luar 
teks (data sekunder berupa data 
biogra is), serta (4) membicarakan 
secara menyeluruh, sesuai tujuan, 
pandangan dunia pengarang dalam 
konteks individual maupun sosial 
dengan mempertimbangkan hu-
bungan-hubungan teks karya sas-
tra hasil ciptaannya dengan data 
biogra isnya.

Rene Wellek (1989:134–153) 
mengategorikan studi sastra yang 
berhubungan dengan pandangan 
atau pemikiran pengarang seba-
gai studi sastra dengan pendeka-
tan ekstrinsik. Wellek ber alasan 
bahwa sastra sering dilihat seba-
gai suatu bentuk pemikiran yang 
terbungkus secara khusus. Dengan 
demikian, sastra diana lisis untuk 
mengungkapkan sejarah pemikiran 

pengarang. Pemi kiran pengarang 
tentu bertolak dari realitas atau 
kenyataan dunia yang dihadapinya. 
Jadi, sastra merupakan represen-
tasi kenyataan hidup yang dihada-
pi manusia, baik secara personal 
maupun se cara berkelompok. Se-
bagai representasi kenyataan hidup 
manusia, dengan demikian, sastra 
juga merupakan tiruan (mimesis) 
kenyataan hidup di dunia.

Tulisan ini menggunakan me-
tode deskriptif-ana lisis. Metode ini 
digunakan untuk mendeskripsi-
kan respresentasi pandangan du-
nia pengarang dalam karya sastra 
secara sistematis, faktual, dan aku-
rat (Nazir, 1985: 63). Teknik yang 
digunakan adalah analisis teks, yai-
tu menganalisis teks berdasarkan 
pada sampel beberapa karya Kunni 
Masrohanti yang meliputi 15 teks 
puisi. Kriteria peng ambilan sampel 
dilakukan secara random atau acak, 
tetapi tetap disesuaikan dengan tu-
juan penulisan.
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Representasi Pandangan Kunni 
Masrohanti

Bahwa karya sastra meru pakan 
visi dan sekaligus pandangan du-
nia (world-view) penga rangnya, 
rasanya bukanlah pendapat yang 
mengada-ada. Karya sastra lahir 
tidak dari kekosongan, tetapi lahir 
karena diciptakan pengarang den-
gan maksud dan tujuan tertentu 
(Luxemburg, et al., 1984:90). Tu-
juan pengarang menciptakan karya 
sastra tentu berma cam-macam. Di 
samping hendak berkomunikasi 
dengan pembaca, bisa jadi, pen-
garang juga hendak menghibur 
pembaca, menyindir pemerintahan 
yang sedang berkuasa, atau hanya 
sekadar berusaha mengungkapkan 
peristiwa-peristiwa yang terjadi. 
Bahkan, ada pula pengarang yang 
menciptakan karya sastra ber-
dasarkan pesanan penerbit yang 
memberinya honororarium.

Karena diciptakan pengarang 
dengan maksud dan tujuan terten-
tu, karya sastra bersifat multidi-
mensi dan multi-interpretasi. Pen-
garang menciptakan karya sastra 
bukan sekadar merangkai kata-kata 
tak bermakna, melainkan berbicara 
tentang kehidupan, baik kehi dupan 
secara realitas yang ada dan nyata 
dalam kehidupan se hari-hari mau-
pun kehidupan yang hanya terjadi 
dalam gagasan, angan-angan, atau 
cita-citanya saja.

Dalam salah satu esainya, “Ge-
netic Structuralism in The Sociolo-
gy of Literature”, Lucien Goldman 
(1973:118-119) pun menjelaskan 
bahwa ada tiga kemungkinan yang 
dilakukan seorang pengarang, ter-
masuk Kunni Masrohanti tentunya, 
dalam menghadapi realitas lingkung-
annya: (1) mencatat dan memaknai, 
(2) bersikap dan bereaksi, serta (3) 

mengubah dan menciptakan rea-
litas yang baru di dalam karyanya. 
Senada dengan hal itu, Kuntowijoyo 
(1987:127) pun menulis bahwa 
ada tiga peranan sastrawan dalam 
menciptakan karya sastra, yaitu me-
nanggapi realitas (mode of compre-
hension), berkomunikasi dengan 
realitas (mode of communication), 
dan menciptakan kembali realitas 
(mode of creation).

Atas dasar itu, pantas diduga 
ke-15 puisi Kunni yang dijadikan 
sampel dalam tulisan ini pun me-
rupakan tanggapan atas realitas 
yang terjadi di berbagai sudut bumi 
Lancang Kuning, tanah kelahiran 
yang telah membesarkannya. Apa 
dan bagaimana tanggapan itu terep-
resentasikan dalam puisi-puisi Kun-
ni, mari kita awali dengan membaca 
“Di Perahu Rahim” berikut ini.

DI PERAHU RAHIM

lakilaki perempuan lakilaki 
perempuan 
lakilaki
prrrraaaakkk
tibatiba sebilah parang 
membelah perahu rahim
menghening dengus sepasang 
pengantin
yang telah sudah berseraga
menghasut sahut damba
tak jalang di tepi jalan raya
dekat senapelan plaza

Pekanbaru 1999

Sebagai penyair, akti is pe-
rempuan, dan jurnalis, Kunni ti-
dak hanya memiliki kepekaan atas 
realitas lingkungannya, tetapi juga 
memiliki daya ungkap (ketrampi-
lan mengutarakan) yang khas. Se-
bagai sebuah informasi, bisa jadi, 

peristiwa yang terkisah dalam “Di 
Perahu Rahim” tidak lagi mengejut-
kan banyak orang. Akan tetapi, pun 
besar kemungkinan banyak orang 
yang tidak menyangka bahwa (1) 
peristiwa itu sudah demikian fulgar 
dan (2) “Di Perahu Rahim” berkisah 
tentang peristiwa itu2.

Di samping berkisah tentang 
peristiwa yang terjadi di sebuah 
tempat: hubungan intim lain jenis, 
“Di Perahu Rahim” juga berkabar 
bahwa peristiwa seperti itu bukan 
lagi sebuah rahasia (dapat dike-
tahui dengan mudah oleh umum) 
karena dilakukan secara terbuka 
di tepi jalan raya dekat Senapelan 
Plaza (Pekanbaru). Mereka (laki-
laki dan perempuan itu), bahkan, 
melakukannya seperti sepasang 
pengantin: tak jalang, menghasut 
sahut damba. Semuanya itu disam-
paikan Kunni secara langsung (to 
the point), tanpa basa-basi ala war-
tawan: lakilaki perempuan lakilaki 
perempuan/lakilaki/prrrraaaakkk/
tibatiba sebilah parang membelah 
perahu rahim.

Cara ungkap seperti itu mem-
bangkitkan ingatan pada puisi-pu-
isi simbolis dan imajis yang pada 
umumnya menghindari pemiki-
ran dan uraian abstrak.3 Berbeda 

2 Pemberian judul seperti ini (yang tidak 
langsung menyebut nama, dalam  hal ini 
nama tempat: Senapelan Plaza, misalnya) 
justru memberi kebebasan kepada pembaca 
untuk “meliarkan” asosiasinya. Hal ini 
bersesuaian dengan pendapat Prancis 
Mallarme (dalam Damono, dkk., 2010:3) 
bahwa memberi nama suatu objek berarti 
menghilangkan tiga perempat kenikmatan 
sebuah puisi, yang semestinya diperoleh 
dari kepuasan menebak sedikit demi sedikit. 
Membangkitkan sugesti, menghadirkan 
rasa, itulah yang menggairahkan imajinasi.

3 Uraian lebih lengkap tentang simbolisme 
dan imajisme dapat dibaca pada Simbolisme 
dan Imajisme dalam Sastra Indonesia 
(Damono, dkk., 2010).



19PUSAT NO. 10/2015

dengan puisi-puisi romantis (yang 
menyorot fakta sosial melalui 
kacamata rasionalitas dan cende-
rung menekankan pada perasaan), 
misalnya, puisi-puisi simbolis dan 
imajis mengaburkan batas antara 
rasionalitas dan imaji, meleburkan 
observasi sosial dengan sikap kritis 
yang intuitif melalui sugesti simbo-
lik yang unik, personal, dan komp-
leks (Budianta dalam Damono, dkk., 
2010:11). Di samping penyamp-
aiannya cepat dan jelas, tanpa ko-
mentar (clear quick rendering(s) of 
particular without commentary), 
Kunni juga menggunakan pencit-
raan melalui sinestesia, pencampu-
ran satu jenis penginderaan dengan 
penginderaan lainnya: lihatan (laki-
laki perempuan lakilaki perempuan/
lakilaki), dengaran (prrrraaaakkk), 
kembali ke lihatan (tibatiba sebilah 
parang membelah perahu rahim).

Peristiwa/kejadian serupa di-
tampilkan Kunni dalam “Kesaksian 
Langkana” dan “Igau Riak Tasik Ge-
milang”. Langkana (nama sebuah 
pulau di Kepulauan Riau, dekat Sin-
gapura) dan Tasik Gemilang (nama 
sebuah jembatan di Inhil), setidak-
nya bagi Kunni, telah menimbulkan 
keresahan. Entah apa yang diresah-
kan, yang jelas Langkana dan Tasik 
Gemilang kini menjadi tempat berli-
bur (mencari hiburan) bagi banyak 
orang, terutama turis asing: Singa-
pura dan Malaysia (Langkana) dan 
anak-anak muda (Tasik Gemilang). 
Sebagaimana layaknya tempat hi-
buran lainnya, di kedua tempat itu 
pun sudah tidak lagi dijajakan hibu-
ran tradisi (Melayu), tetapi hiburan 
modern (asing) yang menjurus ke 
pergaulan bebas. Simaklah kesak-
sian Kunni itu dalam “Kesaksian 
Langkana” berikut ini.

KESAKSIAN LANGKANA
 
benarlah kataku
resah itu pasrah
bebas tak berbekas
di dadaku
kau lepas segala mu
amukmu radangmu sayangmu
dalam peluk diam seribu batu
kau sandarkan jua pedih itu
biar tak melihat biar tak 

bersuara
aku tahu itu yang tersirat
itu yang kau sebut laknat
saksiku saksi pulau
langkana jauh tak pun risau
serisau risau mu
yang kau tinggal di jantungku 

TB, 1999

Kesaksian serupa terdapat da-
lam “Si Matin Itulah Orangnya”. 
Sesuai dengan judulnya, sajak itu 
berkisah tentang perjalanan hidup 
si Matin sejak sebelum menjadi 
pelacur murahan hingga setelah 
menjadi pelacur gedongan. Me-
nurut si empunya cerita, si Matin 
itu kini menjadi “mami” di sebuah 
perusahaan yang bernama Golden 
Million. Di manakah perusahaan 
itu? Entahlah. Yang pasti sajak itu 
bertitimangsa: bs, 1999.

Jika dalam sajak-sajak yang te-
lah disebut tadi keterlibatan si aku 
lirik (Kunni) baru sebatas sebagai 
pencatat dan/atau penggalau, da-
lam “Pulau Nafsu” si aku lirik sudah 
terlibat langsung (ikut merasakan) 
peristiwa yang dikisahkan. Bagi si 
aku lirik, bahwa di hampir seluruh 
pelosok negerinya telah berkem-
bang praktik-praktik prostitusi be-
bas, bukan sebuah dongengan lagi. 
Hal itu benar-benar nyata dan dili-
hatnya sendiri: 

jutaan kelamin berserakan 
terhampar di seratarata
di gedunggedung bertingkat
di jalanjalan di komplek
komplek
menghantam pabrikpabrik 
menempel di hotelhotel
di mana saja sampai bersusun 
rapi di perumahan
pulau babi
dekat langkana sana sun. 

Atas kenyataan itu, si aku lirik 
benar-benar bersedih: aduh sun/
aku menangis risau dikepung kela-
min/takut jatuh di jalan berlumpur. 
Meskipun demikian, sebagai orang 
yang sangat mencintai negerinya 
(lihat bait 1), si aku lirik tetap be-
rupaya melakukan rehabilitasi: 
akan kupunguti kelamin kelamin itu 
satu persatu/kukembalikan pada 
maimunah, aisyah, amoy, acong/
joko dan siapa saja yang/kehilan-
gan. Bahkan, jika mereka malu kan 
kumasukkan dalam saku baju/dan 
celanaku/ atau di mana saja di se-
kujur tubuhku sehingga mataku jadi 
berkelamin/tanganku berkelamin 
kakiku berkelamin/hidungku dada-
ku telingaku semua jadi berkelamin, 
si aku lirik masih punya harapan: 
jaga dirimu kawanku/sebab kau 
adalah kerinduanku pada yang lain.

Kecintaan dan kepedulian Kun-
ni atas nasib masyarakat negerinya 
juga tampak pada “Fahamkan Nana-
na”, “Himne Akhir Abad”, “Lancang 
Tuah”, dan “Ke mana Kaubawa Se-
mangat Kami”. Keempatnya, meski-
pun ditulis secara berbeda, memi-
liki semangat yang sama: bernada 
protes. Mari kita baca “Fahamkan 
Nanana” berikut ini.
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FAHAMKAN NANANA

nun yang jauh kau ejakan 
padaku bertahuntahun
belum ku tahu apa baris titik 
bibir atau mata
sengaja kutampik
sebab walaupun sampai 
retakretak suaramu
berdebardebar jarimu 
menunjuk
inilah nanana
mengangguk aku tak mengerti
tak padai maksudmu yang jadi 
bungabunga mimpi
cuma
nanana baris garis dan titik 
menjadi luka
nanana yang kau baca dukaku
mimpi tak
tapi igauku dalam nananamu 
air mata kami
fahamkan baris di atas naku 
titik di dalam nanya
memang tak mungkin kuangkat 
baris dan titiktitik
ke samping kiri kananku
atau membuang memanggil 
titik titik titik
di atas titik titiknya
fahamkan nanana
yang kau ejakan bertahun 
tahun
sebab tiada ruang lagi
menampung air mata luka dari 
jiwajiwanya
tak sebuah kerandapun 
mengusung sepi faham kami

Pekanbaru, 29 April 1999

Bagi “pembaca” Riau yang baik, 
sekalipun tidak tereksplisitkan, in-
formasi yang hendak dikabarkan 
oleh “Fahamkan Nanana” itu dapat 
dengan mudah dipahami. Bahkan, 
“pembaca” Riau yang baik pasti sud-

ah bisa menebak kepada siapa pro-
tes itu ditujukan.4 Begitu pun bagi 
si aku lirik, semua program untuk 
Riau (baik yang diucapkan maupun 
yang ditulis) hanyalah dongengan 
janji-janji, seperti nanana, meski-
pun sudah diucapkan bertahun-
tahun, tetap tak bermakna dan tak 
terpahami. Mengapa? Karena tak 
sebuah kerandapun mengusung sepi 
faham kami, katanya.

Catatan buram lainnya dapat 
ditemukan dalam “Himne Akhir 
Abad”. Dengan penuh keparadok-
san, sajak itu memaparkan ketra-
gisan. Kata himne ‘gita puja; lagu 
pujian’ (Endarmoko, 2007:236) 
yang menjadi bagian judul sajak 
itu sangat tepat digunakan untuk 
membangun suasana sehingga ket-
ragisan yang terdedah dapat tersaji 
secara khidmat. Sepintas sajak itu 
memang menyodorkan suasana 
riang dan cenderung glamor, tetapi 
di balik itu kemurungan dan ketra-
gisan yang terjadi. Betapa tidak,

...
aku begitu kenyang di depan 
berhidanghidang makanan
yang kau cacah dari 
dagingdaging saudaraku yang 
telah busuk
membangkai dan berulat
aku tak lagi haus
sebab secawan darah yang kau 
tuang dari selautan
air mata mereka.

Berlimpahnya makanan ter-
nyata justru menimbulkan rasa 
“kenyang” yang lain (muak) karena 
makanan itu terbuat dari cacahan 
daging saudara-saudaranya. Begitu 
pula, melimpahnya minuman ter-
nyata tak mampu membangkitkan 
rasa haus karena minuman itu ter-
buat dari darah dan air mata mere-
ka. Oleh karena itu, menurut si aku 
lirik, himnelah yang pantas diden-
dangkan di akhir abad (2000 lalu), 
bukan nyanyian.

Begitu pun dalam “Lancang 
Tuah” dan “Ke mana Kaubawa Se-
mangat Kami”, catatan buram itu 
semakin menebal. Dalam “Lancang 
Tuah”, misalnya, si aku lirik bahkan 
meragukan pengakuan Indonesia 
terhadap Lancang Tuah (Riau): 

sumpah tuah

siapa kuasai jiwamu

acuh dan sudi siapa hampiri 
hatimu

kita mereka

ataukah indonesia yang tak 
pernah jadi ibumu.

Keraguan itu terasa wajar ka-
rena didasari oleh kesaksian si aku 
lirik atas keberadaan Tuah bahwa 
merahmu telah menjadi hitam/ku-
ningmu telah menjadi legam/hijau-
mu telah menjadi kusam di awal sa-
jak, yang kemudian berlanjut pada 
pertanyaan: siapa mencarimu/
siapa mencurimu/siapa menggali-
mu, sebelum ditingkatkan menjadi 
sebuah sumpah dan pertanyaan 
retoris, pun dengan jawaban penuh 
keraguan: kita, mereka, atau Indo-
nesia. Atas kenyataan itu, dengan 
bijak si aku lirik menutup sajaknya 
dengan penuh harap:

4 Di masyarakat (Riau) telah berkembang 
faham bahwa pemerintah pusat (Jakarta, 
Indonesia), terutama rezim Orde Baru, selama 
ini telah berlaku zalim terhadap pemerintah 
daerah Riau sehingga memunculkan rasa 
kebencian yang mendalam bagi sebagian 
besar masyarakat Riau terhadap pemerintah 
pusat (baca, misalnya, dalam Tragedi Riau 
Menegakkan Demokrasi, 2004). Tidak 
terkecuali sastrawan (seperti Taufi k Ikram 
Jamil dan Fakhrunnas M.A. Jabbar), mereka 
pun merepresentasikan kebencian itu dalam 
karya-karyanya.
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pasungkan lancang di dadamu
pancungkan lantang di 
mulutmu
biarkan
walau hari hanya tinggal 
sepenggal
kami rindu kuning hijau 
merahmu
tetap berkibar.

Sementara itu, dalam “Ke mana 
Kaubawa Semangat Kami”, dengan 
gamblang Kunni pun menulis

di sini darah kami mengalir
di bumi bertuah ini kami 
menggenggam mimpi
memeras tenaga fikiran dan 
keringat
merangkai kata demi kata 
menjadi kalimat
menyulap peristiwa demi 
peristiwa menjadi sejarah
apa yang kami dapat
bukan harap atau semangat

sudah lama kami berdiri di sini
mengibarkan bendera kertas 
warna-warni
menggantungkan nasib diri dan 
negeri bestari
mengangkat marwah dengan 
segenap bakti
menjadi yang terbaik atas 
nama profesi
tak ada yang kami dapat
bukan mimpi apalagi tujuan diri

kemana kau bawa semangat 
kami
kau berikan pada mentari dan 
gerhana pagi
kau lemparkan dari ketinggian 
gedunggedung bertingkat
lalu hancur di wajah bumi
kembalikan semangat kami
semangat yang kau rampas kau 
curi
kau lepas di atas ribuan kertas
lalu kau kebas tak berbekas

kembalikan
semangat itu milik kami

 Pekanbaru, 23 Desember 2009

Di samping 9 puisi tadi, masih 
ada 6 puisi Kunni lagi yang belum 
dibicarakan. Ke-6 puisi itu senga-
ja dibicarakan belakangan karena 
unik: berbeda dengan puisi-puisi 
Kunni lainnya. Ke-6 puisi itu, dilihat 
dari judulnya, diturunkan dari dua 
topik/judul: dari dua dan sabotase, 
masing-masing menjadi tiga puisi, 
yakni (1) “Dari Dua Satu”, (2) “Dari 
Dua Dua”, (3) dan “Dari Dua Tiga”, 
serta (4) “Sabotase Satu”, (5) “Sabo-
tase Dua”, dan (6) “Sabotase Tiga”. 

Dibandingkan dengan sembilan 
puisi yang telah dibicarakan terd-
ahulu, dalam ke-6 puisi itu terlihat 
lebih jelas sikap Kunni atas bumi 
Lancang Kuning. Dalam (1) “Dari 
Dua Satu”, (2) “Dari Dua Dua”, (3) 
dan “Dari Dua Tiga”, misalnya, ter-
lihat dengan jelas sikap Kunni ter-
hadap negara: Indonesia. Pada mu-
lanya (dalam “Dari Dua Satu”), se-
kalipun darah kental mengalir dari 
kening riauku di kampung ini, Kunni 
masih sudi berdendang lagu “Syu-
kur”: tanah air pusaka/indonesia 
merdeka/syukur aku sembahkan/
kehadiratmu tuhan, sebelum me-
nutupnya dengan pernyataan: sebe-
narnya aku mencintaimu indonesia. 
Kecintaan terhadap Indonesia itu 
kemudian memudar karena Kunni 
kesal sering menyaksikan ketidak-
jujuran, kebiadaban, dan ketidaka-
dilan (pemerintah pusat, Indone-
sia) terhadap Riau. Hal itu terlihat 
pada bait ke-2 dan ke-3 sajak “Dari 
Dua Dua” yang dikutip berikut ini.

tan
sebenarnya telegram siang tadi 
itu begini

saudara mereka telah mati
kami terpaksa menembaknya,
harap saudara kirimkan fatihah 
untuk almarhum
sayang sekali
merdeka masih di sini

Sebagai akibatnya, Kunni pun 
menulis “Dari Dua Tiga” sebagai be-
rikut. 

DARI DUA TIGA
dua apapun yang akan
yang belum yang tidak
usah pujuk kami
bukankah mereka tetap mati

bs, Juni 2000
 
Sementara itu, dalam “Sabota-

se Satu”, “Sabotase Dua”, dan “Sa-
botase Tiga”, sikap Kunni terlihat 
semakin tegas. Secara metaforis, 
“Sabotase Satu” dan “Sabotase Dua” 
mengandaikan suasana kritis/gen-
ting yang dialami aku (Sa) dan sau-
dara kembarnya (Si). Karena sudah 
bosan berada di rahim ibu, mereka 
ingin segera dilahirkan. Keinginan 
itu selalu ditolak sang ibu sehingga, 
untuk mengurangi kebosanan, Sa 
sempat menjalin hubungan dengan 
Si dan melahirkan Su.5 Sebagai aki-
batnya, karena rahim ibu semakin 

5 Hal ini membangkitkan asosiasi pada 
konsep Jawa tentang mikrokosmos (jagat 
kecil)  manusia, yakni kakang kawah adi 
ari-ari ‘saudara tua: air ketuba, saudara 
muda: plasenta’. Dua eleman itu, bersama 
dua elemen lainnya: darah dan tali pusar, 
oleh orang Jawa diyakini sebagai “saudara 
kembar” yang akan selalu menemani  
manusia di alam makrokosmosnya, dunia 
fana ini. Untuk menjaga keselaran antara 
mikrokosmos dan makrokosmos, orang Jawa 
mengembangkannya menjadi konsep: kiblat 
papat limo pancer ‘empat arah (mata angin) 
(ke)lima(nya) pusat’. Konon, konsep inilah 
yang dijadikan salah satu dasar penyusunan 
primbon Jawa. Pertanyaannya sekarang 
adalah adakah kaitan puisi Kunni ini dengan 
konsep seperti itu? Wallahu alam bissawab.
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sumpek, mereka pun semakin ter-
himpit dan terus mendesak untuk 
segera dilahirkan. Sekalipun demi-
kian, sang ibu tetap bersikeras

kalian tidak boleh lahir sebelum 
ayah kalian pulang
...
32 tahun kalian kukandung
segala susah payah aku 
tanggung agar kalian tetap 
hidup
aku juga ingin kalian lahir
tapi tunggulah sampai ayahmu 
datang
sebentar lagi dia akan datang 
pasti.

Simbolisasi yang unik, perso-
nal, dan kompleks seperti itu pada 
awalnya bisa jadi akan membin-
gungkan banyak orang. Siapakah 
tokoh-tokoh dalam puisi Kunni itu 
(Ibu, Ayah, Sa, Si, dan Su), misalnya, 
sulit ditebak. Namun, setelah dise-
butkannya 32 tahun kalian kukan-
dung, kebingungan itu sedikit demi 
sedikit dapat dikurangi.

Sudah menjadi pengetahuan 
umum bahwa (bagi bangsa Indone-
sia) angka 32 identik dengan masa 
pemerintahan Orde Baru, sebuah 
rezim yang oleh kebanyakan orang 
(terutama kaum reformis) diang-
gap telah menyengsarakan rakyat 
Indonesia. Berbekal pengetahuan 
itu, dengan demikian, pembaca akan 
segera dapat menduga bahwa (me-
lalui puisinya itu) Kunni sesungguh-
nya sedang mengalegorikan pende-
ritaan di masa pemerintahan Orde 
Baru. Penderitaan siapakah itu? 
Silakan menduga-duga. Yang pasti, 
kecuali ayah, semua tokoh dalam 
puisi itu menderita. Sebagai akibat-
nya, Kunni mengakhiri kisahnya itu 
dengan kepasrahan, seperti tampak 
dalam “Sabotase Tiga” berikut ini.

sa mengunyah gumpalan darah
ayah pulang untuk pergi lagi
si meraupkan darah ke 
wajahnya
ibu tertawa untuk menangis
su menangis sambil tertawa
kita lahir hanya untuk mati

Penutup

Begitulah, sebagai jurnalis, ak-
ti is, dan perempuan penyair (se-
kaligus ibu rumah tangga), Kunni 
Masrohanti tidak hanya memiliki 
kepekaan, tetapi juga memiliki si-
kap kritis dan daya ungkap yang 
intuitif terhadap lingkungan dan 
masyarakatnya (bumi Lancang Ku-
ning). Sikap kritis dan daya ungkap 
yang intuitif itu, karena dibangun 
melalui sugesti simbolik yang unik, 
personal, dan kompleks, sering kali 
membuat pembaca terkendala da-
lam mengapresiasi puisi-puisinya. 
Pun dalam tulisan ini, siapa yang 
dimaksud Sun (dalam “Pulau Naf-
su) dan Tan (dalam “Dari Dua Dua”) 
serta Si, Su, dan Sa (dalam “Sabotase 
Satu”, “Sabotase Dua”, dan “Sabotase 
Tiga”), misalnya, hingga tulisan ini 
ditutup belum didapat jawabnya.

Begitulah, jika munculnya ken-
dala yang diutarakan itu karena 
“ketololan” penulis (bukan semata-
mata karena sugesti simbolik yang 
unik, personal, dan kompleks Kun-
ni Masrohanti), mohon dimaklumi.

Pekanbaru, Maret 2012 
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LAMPIRAN:

Puisi-puisi Kunni yang tidak/
belum dikutip secara lengkap da-
lam tulisan;

(1) igau riak tasik gemilang

tibatiba kuingat entah siapa
ibu barangkali
ya ibu jelasjelas ibu yang telah pergi 
berpuluh tahun
terbujur sepi dalam hangat darah 
yang menyimbah
tika sebiji kelapa jatuh dari tandan 
menghantam tengkuknya
ibu sebegitupun
kau masih nyata menghias mata
bersarung bunga berkebaya labu
mengunyah sirih menggoyang sugi
sementara jari-jarimu tak letih 
menganyam pandan
sehelai dua

inilah yang membuat kau jadi orang
tu di sebelah sana dua pasang gagak 
menari
di atas perahu kecil menghilang garis 
hitam batas laut

sudahlah ibu,
istirahatlah biar ku dorong timbunan 
sampah digerobakmu
dengan apa mata penamu takkan 
kuat mendengar
bisik penderitaan yang
melaung dibalik jerit ridaroda ini
kalau begitu tutuplah dadamu 
berhentilah tertawa
usah berkeliaran di jalanan
pulang dan tidurlah
tapi kau mencibir sambil menggaruk 
kepala
ah ibu aku tak sanggup lagi berdiri
lihatlah betapa erat kugenggami 
kegelisahan
tak kuasa kucampakkan di mana ke 
mana
terus berhantam gelombang masa

masih kupeluk pagar pelabuhan 
yang diam ini
tibatiba kulihat entah siapa
barangkali ibu mendayung sampan 
ramah tatapnya

dekat dekat dia mendekatiku
o betapa ingin kugapai senyum 
damai itu
dengan sabar kau usapkan ujung 
kebaya lusuh
pada setetes keringat di keningmu 
yang lebih hebat
dari selautan ombak
di punggung sampanmu
tapi aneh tatapmu sunguhsungguh 
aneh

aku bukan ibumu aku adalah dirimu 
yang telah pergi berpuluh tahun lalu
yang jarijarinya tak berhenti 
menganyam pandan
mendorong timbunan sampah di 
gerobak tua
berkeliaran menggarukgaruk kepala 
tanpa beha
apakah kau lupa

suara itu terdengar dan lenyap 
begitu saja
secepat manapun aku tak tahu lagi
perahu itu telah menjauh 
menghilang garis hitam batas laut
dan sepasang burung gagak menari 
di atasnya

hanyalah igauan
hanyalah igau riak sungai di kaki 
pelabuhan tasik gemilang
mengundang resah
dari ombak kecilnya yang 
menghampar di dadaku

tembilahan, 24 mei 1999

(2) si matin itulah orangnya

adalah si matin
perawan yang dikhianati pacarnya
di tengah malam yang remang
diajak bermain bola di semaksemak 
belukar
dibelaibelai sayang dijanjijanji manis 
dibujukbujuk harap
sampai lepas segala baju kutang 
celana
sekarang apa jadinya
si matin ditinggal begitu saja setelah 
diri berbadan dua
si matin stres diusir mak bapaknya
dengan menangis tak pasti arah 
dicari

matin pergi ke kota
mengemis mengutipi nasi di daun 
pisang buangan
bajunya lusuh badannya kumuh
perutnya bertambah besar
matin matin
anehnya dalam sekejap mata
matin lebih pintar setelah 
melahirkan dan membuang bayinya 
dalam tong sampah
matin tak lagi mengemis atau 
mengutipi nasi buangan
matin kian rajin merawat badan
selalu bersolek bedandan rapi cantik
memakai rok mini di atas paha 
berbaju sebatas dada
sampai benarbenar jelas garis antara 
dua bukitnya
amboi montoknya matin seperti 
intan di mata saudagar kaya
belum lagi bibir sensualnya merah 
merekah
mata tajamnya mengundang nafsu 
birahi yang memandangnya
hangat nafasnya yang mendesah di 
ujung asap cerutu
membuat pengumbar nafsu kian 
gelisah
matin kini menjadi pelacur ternama
di sebuah perusahaan dengan empat 
ratus empat karyawan lainnya

memang aduhai manisnya si matin
seksi bijak lagi bicara
dengan santai menghasut 
temantemannya
mari kita puaskan pejantan pejantan 
itu
sampai mual sampai mabuk sampai 
muntah sampai
mati dan tenggelam
dalam kenikmatan

matin
sungguh banyak yang suka pandai 
pula bermanja-manja
kini jadi mami di sebuah perusahaan
golden million namanya

     
bs, 1999 

(3) pulau nafsu

sun
kau jengah balik semalam
bukan gurauan memang bukan 
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mainan
ketika aku mencintai kota ini saat 
semua orang membencinya
mencaci maki dengan sumpah 
seranah
menjadikannya teka teki
bahkan perbincangan hangat penuh 
benci dalam 
seminarseminar bergengsi
aku merasa tak perduli
malam itu ceritamu bermula
dongeng manis tentang pulau nafsu
perempuan muda itu menjajakan 
dirinya
katamu sambil tersenyum
di kajuhan akupun melihat puluhan 
bayangan hawa
duduk di atas trotoar
berbaju seksi rok pendek rambut 
terburai dan bibir merah merona
sesekali mobil mewah berhenti 
persis di dekatnya
tangannya pun mulai membuka 
sekancing dua baju
yang dikenakannya
tahukah engkau waktu itu sun
aku seperti tak bisa membuka 
mataku 
jutaan kelamin berserakan 
terhampar di
seratarata
di gedung-gedung bertingkat
di jalan-jalan di komplek-komplek
menghantam pabrik-pabrik 
menempel di hotelhotel
di mana saja sampai bersusun rapi di 
perumahan
pulau babi
dekat langkana sana sun
aduh sun
aku menangis risau dikepung 
kelamin
takut jatuh di jalan berlumpur
hawaku terus menjajakan diri tak 
perduli
demi hidup dan kehidupan yang 
menghimpit
akan kupunguti kelamin kelamin itu 
satu persatu
kukembalikan pada maimunah, 
aisyah, amoy, acong
joko dan siapa saja yang
kehilangan
jika mereka malu kan kumasukkan 
dalam saku baju
dan celanaku
atau di mana saja di sekujur tubuhku 

sehingga mataku jadi berkelamin
tanganku berkelamin kakiku 
berkelamin
hidungku dadaku telingaku semua 
jadi berkelamin
jaga dirimu kawanku
sebab kau adalah kerinduanku pada 
yang lain

batam, 1999

(4) himne akhir abad

seperti arus
irama itu mengalir dari bibir sebuah 
mahluk bernama abad
aku tergeletak kekenyangan di 
depan berhidanghidang makanan
begitu nyaman menegak secawan 
minuman
begitu pulas tertidur di atas 
lapisanlapisan tilam
tertawa gembira dalam alun 
nyanyian suarasuara
bahagia berhiaskan intan permata 
bermahkotakan mutiara
begitu hangat dalam peluk belai 
kekasihkekasih jiwa
aku begitu kenyang di depan 
berhidanghidang makanan
yang kau cacah dari dagingdaging 
saudaraku yang telah busuk
membangkai dan berulat
aku tak lagi haus
sebab secawan darah yang kau tuang 
dari selautan
air mata mereka
aku begitu pulas tertidur di atas 
lapisanlapisan tilam yang kau sulam
dari serpihan harapan anak-anak 
kecil yang terkorban tanpa dosa
aku sangat gembira dalam nyanyian 
suara tangis jutaan bayi
sebab hauskan susu ibunya yang 
mati janda
terbunuh di negerinya sendiri
aku sangat bahagia berhiaskan intan 
permata 
yang kau susun dari 
penderitaanpenderitaan mereka
dari hakhak mereka yang telah lama 
kau kebas
aku begitu hangat dalam peluk belai 
kekasihkekasih jiwa
yang tak lagi bernyawa
kalian telah membenci yang lain 

dengan menudingkan tangan ke 
arahku
kalian telah mencorengkan laksaan 
warna ke wajahku
dengan tidak mempertangjawabkan 
bentuk
kalian telah merubah pipiku menjadi 
paha
dan seenaknya saja
kalian hendak mengembalikan aku 
yang dibuat berkali-kali tak perawan 
ini
menjadi bayi
aku akan pergi
ia pun berlalu di sisi seraut wajah 
yang tibatiba berteriak
aku kehilangan
katanya yang belum lahir malam ini

pekanbaru, 29 desember 1999

(5) lancang tuah

merahmu telah menjadi hitam
kuningmu telah menjadi legam
hijaumu telah menjadi kusam
siapa mencarimu
siapa mencurimu
siapa menggalimu
sumpah tuah
siapa kuasai jiwamu
acuh dan sudi siapa hampiri hatimu
kita mereka
ataukah indonesia yang tak pernah 
jadi ibumu
pasungkan lancang di dadamu
pancungkan lantang di mulutmu
biarkan
walau hari hanya tinggal sepenggal
kami rindu kuning hijau merahmu
tetap berkibar

pekanbaru, 15 maret 2001

(6) ke mana kau bawa semangat 
kami

di sini darah kami mengalir
di bumi bertuah ini kami 
menggenggam mimpi
memeras tenaga ikiran dan keringat
merangkai kata demi kata menjadi 
kalimat
menyulap peristiwa demi peristiwa 
menjadi sejarah
apa yang kami dapat
bukan harap atau semangat
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sudah lama kami berdiri di sini
mengibarkan bendera kertas warna-
warni
menggantungkan nasib diri dan 
negeri bestari
mengangkat marwah dengan 
segenap bakti
menjadi yang terbaik atas nama 
profesi
tak ada yang kami dapat
bukan mimpi apalagi tujuan diri
kemana kau bawa semangat kami
kau berikan pada mentari dan 
gerhana pagi
kau lemparkan dari ketinggian 
gedunggedung
bertingkat
lalu hancur di wajah bumi
kembalikan semangat kami
semangat yang kau rampas kau curi
kau lepas di atas ribuan kertas
lalu kau kebas tak berbekas
kembalikan
semangat itu milik kami

Pekanbaru, 23 Desember 2009

(7) dari dua satu

dua ribu tahun lalu
telah kuteriakkan kalimat itu di sini
darah
dua tahun yang lalu
juga masih kuteriakkan kalimat itu 
di sini
darah
dua hari yang lalu
pun tetap kuteriakkan kalimat itu di 
sini
darahdarah
dua jam yang lalu
lebih lantang kuteriakkan kalimat itu 
di sini
darahdarahdarahdarahdarah
darah kental mengalir dari kening 
riauku di kampung ini
tanah air pusaka
indonesia merdeka
syukur aku sembahkan
kehadiratmu tuhan
sebenarnya aku mencintaimu 
indonesia

tim, april 2000

(8) dari dua dua

dari seluruh dua yang telah
terlaung syukur syahdu
dalam pasrah kesal merubah wajah
terserlah tanya
kemana perginya merdeka

tan
sebenarnya telegram siang tadi itu 
begini
saudara mereka telah mati
kami terpaksa menembaknya,
harap saudara kirimkan fatihah 
untuk almarhum
sayang sekali
merdeka masih di sini

bs, juni 2000

(9) sabotase satu

aku sudah mulai bernafsu dalam 
rahim ini
tak kuat lagi
kenapa ibu tetap mengatakan kami 
masih terlalu dini
untuk dilahirkan
sementara di sini tak ada orang lain 
hanya si saudara kembarku
tunggulah sebentar
lagilagi tunggu lagilagi tunggu
itu suara ibuku keras
entah sampai kapan kami 
harus mendengar ucapan yang 
sepertiseperti itu saja
barangkali sampai rambut ini 
berubah putih
atau sampai semua telah menua
atau aha
ayah apa
ayah itu omong kosong
ayah itu tak pernah ada ibu
lahirkan kami atau kami mati saja
atau
si mari kita bersenggama berkali-
kali
sampai beranak cucu dalam rahim 
ini
senyap
ibu tak lagi menjawab

bs, januari 2001

(10) sabotase dua

kalian tetap tidak boleh lahir 
sebelum ayah kalian pulang
ibu tetap dengan pendiriannya
keras egois tak ambil pusing
apalagi aku cuma bisa menopang 
dagu
sambil meninabobokan su yang baru 
lahir dua hari lalu
mungil pasti tidak seperti ibuku
dan makin sempitlah kubangan kami 
yang amis ini
si kita paksa ibu lagi
cepat lahirkan kami
rahim ini terlalu amis
kami ingin bebas dari tempat ini
di sini tidak ada pemandangan yang 
indah
tidak ada swalayan tidak ada mobil 
yang berlalu lalang
tidak ada bau parfum
seperti yang ibu ceritakan saat ibu 
membawa kami jalanjalan
di sini tidak ada apaapa
tidak ada baju yang mewah
tidak ada lipstik yang membuatku 
cantik dari perempuan di luar sana
cepat lahirkan kami
biar terasa hangatnya matahari
yang selalu sajakkan setiap kami 
menjelang tidur
senyap
egois
ibu tetap tak ingin terjajah 
prinsipnya
diam
32 tahun kalian kukandung
segala susah payah aku tanggung 
agar kalian tetap hidup
aku juga ingin kalian lahir
tapi tunggulah sampai ayahmu 
datang
sebentar lagi dia akan datang pasti
senyap
hanya sedan ibu yang menjawab

bs, februari 2001
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A
CUBITAN

HARKITNAS

Putu Wijaya

ALI bangun tiba-tiba. Jam masih menunjuk ke angka 02. Saat semua orang 
baru masuk ke jantung lelap yang paling dalam. Satu dua kendaraan masih 
kedengaran mendengus jauh di jalanan. Tetapi Jakarta yang sibuk dan ge-
lisah, nampaknya sudah berbaring melepas lelah. Mengambil nafas untuk 
mendengus lagi dengan keriuhan dalam panas terik, debu dan hiruk-pikuk 
metropolitan. 

“Bangun, bangun, bangun semua!” kata Ali dengan suara keras mem-
bangun seluruh isi rumah.

Suara Ali keras mengejutkan beberapa ekor cecak yang sedang berbu-
ru nyamuk di dinding. Tetapi semua yang tidur tetap tak bergerak. Istrinya, 
anaknya, neneknya dan pembantunya, juga seorang anak tetangga yang 
keasyikan main, nampak berbaring lena.

Ali mencoba lagi. Sekali ini disertai dengan gebrakan pada meja.
“Bangun! Bangun! Bangun!”
Suara Ali yang cempreng, ter-cekik, tinggi jelek menyakitkan, membe-

lah meretakkan kesunyian.  Tetapi suara itu bahkan seperti musik yang 
tambah menyemplungkan semua yang tidur untuk jatuh ke lubangnya 
dengan lebih terperosok lagi. Pembantu yang tertidur di depan televisi 
malah ngelindur.

“Terus, terus, terus!”
Ali jadi senewen. Ia cepat menyalakan lampu. 
Seluruh ruangan menjadi terang-benderang bagaikan te-riakan yang 

lantang dalam malam yang gelap-gulita itu, karena para tetangga semu-
anya memadamkan listrik akibat ancaman tarif listrik yang baru. Perut 
rumah kelihatan berantakan. Anak-anak tidur di lantai. 

Istri Ali hampir jatuh dari ba-lai-balai karena ditendang oleh kaki an-
aknya yang paling kecil. Tapi sambil tidur tangannya ma-sih sempat ter-
julur menahan ba-dannya. Ruang tamu yang kecil itu serasa tong sampah 
manusia.
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Ali membentak sekalian men-
ggebrak.

“Bangunnnnnnnnnn!”
Pembantu yang ngelindur itu 

menjawab.
“Terus, terus, terus …. .”
Ali mulai senewen. Ia menghi-

dupkan televisi dan radio keras-ke-
ras. Suara itu langsung memenuhi 
ruangan lalu terlontar keluar ru-
mah, menyerbu kehe-ningan para 
tetangga. Berserak juga ke pos pen-
jagaan. 

Satpam yang sedang  asyik main 
domino untuk mencoba mengubah 
nasibnya secara kecil-kecilan, pa-
ling tidak untuk belanja sari hari 
besok, tak menoleh.

“Ada apa lagi pak Ali ini?” kata 
salah seorang dari mereka.

Tidak ada yang tertarik untuk 
berdiri dan menghampiri rumah 
Ali. Mereka malah merasa ditolong, 
karena suara itu sekan-akan meng-
gantikan tubuh mereka yang ronda 
setiap empat jam sekali.

Ali tercengang oleh kebebalan 
seisi rumah. Lalu ia masuk ke kamar 
mandi dan membuka semua kran. 
Beberapa buah kran mucrat dengan 
tajamnya mengebor air dalam bak. 
Bunyinya berisik riuh. Kucing yang 
tertidur di bawah kursi terkejut, 
lalu ia mondar-mandir dengan geli-
sah. Tetapi penghuni rumah, masih 
terpaku dengan harga mati.“Bangu
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnn!” teriak Ali kalap, karena 
sudah tidak tahan lagi menghadapi 
kebekuan yang mengerak itu.

Anak Ali yang paling kecil ter-
bangun. Ia memekik terkejut, lalu 
menangis. Jeritnya menyelusup di 
keributan kamar menggapai ibunya. 
Lalu tangan ibunya bergerak mem-
buka kutang dan menarik kepala 

anaknya untuk menetek, tapi dengan 
sama sekali tidak membuka mata.

Begitu puting tetek ibunya 
menyumpal mulut, anak itu lang-
sung terdiam, seperti bekicot yang 
menarik lagi tubuhnya masuk ke 
dalam rumah pelindungnya. Lalu 
meneruskan tidur sambil merintih-
rintih manja.

Ali mendekati orok itu dengan 
dongkol. Lalu ia merengutkan tetek 
istrinya keluar dari mulut anaknya. 
Tapi si kecil membangkang tidak 
mau melepaskan. Ali memegangi 
tetek istrinya dan memijit pipi anak-
nya. Tapi tiba-tiba tangan kiri istri-
nya bergereak dan menampar.

“Udah ah, kan baru kemaren!”
Ali terkejut memegangi pipi. 

Tamparan itu keras sekali.
“Makanya bangun! Ini Hari Pe-

ringatan Kebangkitan Nasional 
tahu! Kita kan sudah janji untuk 
memperingat dan berdoa bersama-
sama agar negeri kita yang sedang 
terpuruk ini bangkit lagi. Ayo! Anak 

itu sudah besar nggak usah ditete-
kin lagi nanti kena Oedipus komp-
leks!”

Ali kembali meraih tetek istri-
nya untuk dicabut dari mulut anak-
nya. Tapi tiba-tiba anak itu menen-
dang kuat. Ali berteriak kesakitan 
karena tepat mengenai buah ampu-
lurnya.

Istri Ali bangkit. Ia mengendong 
anaknya pindah ke kamar, lalu me-
ngunci dari dalam. Dari radio ter-
dengar sapa mesra dari pembawa 
acara banci yang serak-serak ba-
sah.

“Hallo sayang, bagaimana pe-
rasaanmu sekarang, masih kurang. 
Ini gua tambahin!”

Lalu terdengar suara Elly Ka-
sim. Aduh duh-duh-duh-duh.

Ali meringis lalu menghampiri 
radio dan membungkamnya..

“Bangunnnnnnnnnnnnn!” te-
riak Ali lantang kalap.

Teriakan Ali melenting keluar 
rumah. Membumbung dan kemu-
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dian berserak. Masuk ke jendela 
rumah tetangga. Terhempas juga ke 
pos penjagaan satpam. Tetapi tidak 
seorang pun yang peduli. Setelah 
kejadian 14 mei 1998, segala kehe-
bohan menjadi hambar. 

“Sialan! Tak ada lagi orang ter-
kejut oleh bunyi letusan, letupan, 
teriakan atau lolong minta tolong. 
Apalagi hanya teriakan bangun, 
bangun dari hanya seorang guru 
SMP yang kebanyakan membaca 
koran yang sudah dikuasai oleh 
kelompok, partai dan orang-orang 
kaya yang tidak lagi menyuarakan 
kebenaran tetapi kepentingannya 
untuk merebut posisi dalam pilka-
da, “umpat  Ali.“ Bangunnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!” 
teriak Ali kalap menirukan suara 
John Lennon dalam lagu Mother.

Tapi tak ada gunanya.
Bahkan satpam yang semula 

masih hirau, ketika teriakan itu se-
makin keras, kini berbalik menjadi 
kian tuli. Ia mengurungkan niatnya 
untuk keliling kompleks. Karena 
suara Ali sudah mengganti bunyi 
tiang listrik yang dipukulnya, tanda 
ia lewat.

Ali mengintip ke balik celana. 
Setelah yakin tidak ada yang pecah, 
kemudian ia berdiri perlahan-la-
han. Ia menebarkan matanya ke 
seluruh ruangan, seperti seorang 
jendral yang kalah dalam pertem-
puran. Mukanya nampak sangat ru-
sak oleh kecewa.

“Inilah yang sudah menyebab-
kan kita tidak pernah merdeka,” ka-
tanya dengan suara berat yang san-
gat berbeda.

Ia mengeluh, ber ilsafat dan 
memberikan kesimpulan, seper-
ti seorang kandidat paskasarjana 
yang mengucapkan puncak dari di-

sertasinya sesudah membeber-kan 
pembuktian dengan tumpuk-an 
data dan fakta.

“Inilah yang menyebabkan ke-
merdekaan tidak ada gunanya, ka-
rena kemerdekaan sudah diartikan 
kebablasan. Boleh berbuat apa saja. 
Boleh tidur seenak udel karena 
sudah tidak ada lagi majikan yang 
marah. Boleh malas, karena tidak 
takut lagi akan ditindak, karena bu-
kan hanya kemerdekaan, kebodo-
han dan kemiskinan pun dilindungi 
oleh undang-undang karena itu ba-
gian dari hak azasi manusia. Prek! 
Telek kebo!”

Ali,  guru SMP yang dipecat ka-
rena muridnya semua tidak lulus 
UNAS itu kemudian keluar dari ru-
mahnya. Ia langsung menuju ke pos 
satpam. Ketika melihat para petu-
gas itu sibuk main domino, ia kon-
tan menangis.

“Ya Tuhan, jadi inilah sebabnya 
kami tidak pernah maju. Satpam-
satpam kami mabok semua! Para 
petugas tidak melaksanakan tugas-
nya. Kami semua amatir dalam se-
gala hal. Guru amatir, politisi ama-
tir, budayawan amatir, agamawan 
amatir, pemerintah dan rakyat se-
mua amatir. Tidak ada yang peduli 
lagi ini hari Kebangkitan Nasional. 
Tidak ada yang peduli hari, 100 ta-
hun yang lalu, cita-cita Indonesia 
dilahirkan. Tidak ada yang peduli 
lagi apa itu Indonesia. Semua orang 
hanya peduli kepen-tingan ptobadi! 
Bangsa ini sudah tidur dan bangk-
rut! 

Hanya guru SMP yang miskin, 
tidak punya rumah sendiri, yang 
merangkap jadi tukang ojek dan 
pemulung untuk hidup, yang dije-
rat hutang dan tidak tahu apa yang 
akan dimakan besok pagi, yang di-

pecat karena  menolong anak di-
diknya lulus UNAS, hanya kecoak 
seperti aku ini yang masih ingat 
apa itu Kebangkitan Nasional, apa 
itu Indonesia. Minta ampunnnnnn! 
Aku berhenti! Aku tidak bisa ber-
juang sendirian! Ini kebangetan!!!”

Suara Ali keras, tapi satpam itu 
sama sekali tidak peduli. Menoleh 
pun tidak.

Putus asa Ali berjalan keluar dari 
kompleks perumahan sangat seder-
hana itu. Beberapa ratus meter, ia 
berhenti di perempatan yang le-
ngang. Lalu berteriak-teriak mem-
bangun seluruh kota, sampai habis 
suaranya. 

“Bangunnnnn! Bangunnnnnnn! 
Pukul empat subuh, Ali jatuh kare-
na lelah. Ia tertidur di beton perem-
patan, seperti layangan putus yang 
tersangkut di kabel listrik. 

Langit disemprot warna merah. 
Seekor burung seperti menembak-
kan dirinya ke arah laut. Lalu bumi 
sekan-akan bergerak. Lamat-lamat 
terdengar suara azan. Merdu dan 
indah sekali.

“Ashadu  Alla ……………. . “
Suara itu melayang masuk ke 

rumah Ali. Mengusap lembut telinga 
semua yang tidur. Hanya beberapa 
detik terlambat, kemudian setiap 
orang membuka mata. Tak seorang 
pun yang tidur lagi. Tanpa ada yang 
memerintah apa-lagi menggertak, 
serentak mereka bangkit. Bahkan 
anak kecil itu tersenyum. 

Kendaraan mulai berderak. Ibu-
kota gemeletuk bangkit. Tetapi Ali 
semakin tertanam jauh di lorong 
tidurnya yang yang dalam.[]

 Astya Puri , 4 Mei 2008.
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MOZAIK

Sebuah Kajian Terhadap 
Opera Batak yang Nyaris Hilang

Saut Raja H. Sitanggang1)

ABSTRAK

Opera Batak, salah satu genre teater etnik Batak, lahir dan berkem-
bang tahun 1920-an, yang terinspirasi oleh kelompok teater Melayu dan 
dipopulerkan dari desa ke desa. Kesenian ini pernah merajai dunia hibu-
ran rakyat di Sumatra Utara. Cerita yang digelar beragam, temanya berkai-
tan dengan masalah moral, kepahlawanan, mitologi, hingga persoalan ke-
hidupan sehari-hari. Penyajiannya diselingi tarian, nyanyian, dan humor 
dengan iringan alat musik tradisional: serunai, kecapi, seruling, gondang 
sabungunan (gendang, tetabuhan), garantung, odap, dan hesek. Sejak 
1980-an opera Batak nyaris menghilang “ditelan zaman”. 

Sebagai kekayan budaya bangsa, opera Batak perlu direvitalisasi seba-
gai produk ekonomi/industri kreatif hingga dapat bersaing dengan teater 
modern. Kehadirannya diharapkan tetap dapat mendukung misi semula, 
yakni corong ekspresi masyarakat dalam konteks kehidupan modern. 

1. Pendahuluan 

Seni pergelaran tradisional lahir dari kehidupan budaya daerah dan 
terbina oleh suatu tradisi yang khas daerah. Sebagai buah kesenian, teater 
tradisional hadir pula dalam bingkai kebudayaan nasional, sebagai ham-
paran kebudayaan yang lebih luas yang membaurkan berbagai macam 
tradisi. Karena itu, teater tradisional di satu pihak adalah unsur budaya 
daerah, milik masyarakat daerah, dan di pihak lain merupakan bagian dari 

1 Tenaga peneliti sastra Indonesia dan daerah di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta
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kebanggaan nasional. Teater tradi-
sional yang berakar dan terpelihara 
dalam masyarakat daerah memi-
liki ciri spesi ik: (1) terbatas pada 
lingkungan budaya pendukung-
nya; (2) bergerak statis; (3) bagian 
dari suatu kosmos kehidupan yang 
bulat; dan (4) milik bersama atau 
bukan hasil kreartivitas individu 
(Kayam, 19081: 60).

Kendati perkembangan teater 
tradisional terkesan lamban, dalam 
kenyataannya adakalanya budaya 
daerah itu merambah dan saling 
bersentuhan dengan kebudayaan 
daerah lain. Lenong, misalnya, ben-
tuk teater rakyat gaya Betawi (Jakar-
ta), sekarang ini ternyata bukan lagi 
hanya milik orang Betawi, melainkan 
juga milik suku lain yang tinggal di 
Jakarta. Demikian juga seni wayang 
yang selama ratusan tahun silam 
hanya menggelarkan cerita ”Ra-
mayana” atau ”Mahabrata”, kini juga 
berperan sebagai wadah penyam-
paian teknik bertani, pemeliharaan 
lingkungan, atau peningkatan taraf 
kehidupan masyarakat pedesaan di 
semua daerah. Fenomena itu tentu 
saja merupakan proses integrasi dan 
hasil sentuhan modernisasi. Teater 
tradisional, selain berfungsi sebagai 
hiburan, juga berperan sebagai sa-
rana pendidikan, penebal perasaan 
solidaritas kolektif, dan sarana kri-
tik sosial. 

Dalam kenyataan bahwa pada 
umumnya penilaian masyarakat 
Indonesia dewasa ini mengenai 
segala sesuatu yang tidak modern, 
apalagi yang bersifat pribumi, ter-
masuk teater tradisional, kurang 
mendapat sambutan sebagaimana 
diharapkan. Mereka kurang menya-
dari bahwa sastra tradisional itu 
mencerminkan alam pikiran, pan-
dangan hidup, serta ekspresi rasa 

keindahan yang melatar-belakangi 
sistem nilai budaya masyarakat pe-
miliknya. 

Budayawan terkemuka, Alisjah-
bana (1983:183) pernah menga-
takan bahwa kebudayaan modern, 
kon igurasi nilainya dikuasai oleh 
ilmu dan ekonomi yang bersama-
sama melahirkan teknologi. Di da-
lamnya nilai agama dan seni boleh 
dikatakan rendah. Kebudayaan 
ini dinamai kebudayaan progresf. 
Sebaliknya, kebudayaan tradisi di-
kuasai oleh nilai agama dan seni, 
sedangkan nilai ilmu dan ekonomi 
yang melahirkan teknologi rendah 
kedudukannya . 

Sistem nilai budaya yang dimak-
sud, antara lain, dapat berupa (1) 
nilai hedonik: nilai yang dapat mem-
berikan kesenangan secara langsung 
kepada pembaca; (2) nilai artistik: 
nilai yang dapat memanifestasikan 
suatu seni atau keterampilan dalam 
melakukan suatu pekerjaan; (3) nilai 
kultural: nilai yang dapat memberi-
kan atau mengandung suatu hubun-
gan yang mendalam dengan suatu 
masyarakat, peradaban, atau kebu-
dayaan; (4) nilai etis, moral, agama: 
nilai yang dapat memberikan atau 
memancarkan suatu petuah atau 
ajaran yang berkaitan dengan etika, 
moral, atau agama; serta (5) nilai 
praktis: nilai yang mengandung hal-
hal praktis yang dapat diterapkan 
dalam kehidupan nyata sehari-hari.

 Pertanyaan yang timbul, bagai-
mana mengangkat sastra tradisio-
nal itu menjadi sesuatu yang dise-
nangi dan menarik untuk ditonton, 
pemilik tradisi itu harus “berani” 
membuka diri dengan cara bersedia 
menerima perubahan secara kreatif 
sesuai dengan panggilan zaman. 

Perubahan itu, menurut Semi 
(1984:169--170), memiliki nilai 

tersendiri, ter-utama untuk meng-
hindari kejenuhan masyarakat 
penggemarnya dan memungkinkan 
teater tersehut dapat pula dinik-
mati oleh masyarakat daerah lain. 
Akan tetapi, ciri khasnya harus te-
tap tecermin, jika tidak, teater tra-
disional akan kehilangan identitas 
dirinya. Kekhasan unsur perwata-
kan dan alur tradisionalnya harus 
tetap mem-perlihatkan identitas-
nya jika kita ingin menyelamat-
kan kehidupan teater tradisional 
itu. Selanjutnya, dikatakan bahwa 
mengembangkan atau membina 
seni tradisional tidak berarti men-
jadikannya statis dan merupakan 
benda mati. Jika itu yang terjadi, 
seni tradisional akan hilang dengan 
sendirinya karena tidak memiliki 
pengikat dan akan menjadi barang 
jiplakan yang menjenuhkan. Penga-
ruh dan perubahan memang tidak 
dapat dihindari karena adanya pe-
rubahan dan perkembangan sosial 
budaya. Perubahan itu dapat terja-
di, baik dari segi bentuk maupun 
konsep. 

Bentuk teater tradisional di 
Indonesia sangat beragam, baik 
penyajian maupun fungsinya. Atu-
ran permainannya dapat dikatakan 
baku atau tidak boleh dilanggar 
begitu saja. Ciri teater tradisional 
yang dimaksud, antara lain (a) ce-
ritanya tidak tertulis, (b) media 
pengungkapannya berupa dialog, 
tarian, dan nyanyian; (c) lakuan 
(action) bersifat spontan; (d) dia-
log dibawakan secara improvisasi; 
(e) selalu terdapat adegan lawakan; 
(f) diiringi musik tradisional; (g) 
penonton terlihat santai dan akrab, 
bahkan terkadang dapat berdialog 
langsung dengan pemain; (h) ba-
hasa pengantarnya adalah bahasa 
daerah; dan (i) tempat pertunjukan 
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terbuka berbentuk arena (Winalda, 
22 Oktober 2011).

Dalam catatan seorang penggiat 
sastra, Henry Supriyanto (dalam 
Semi, 1984: 176; lihat juga wikipe-
dia), disebutkan bahwa Indonesia 
kaya akan teater tradisional, yang 
tentu saja dengan nama yang ber-
beda: di daerah (1) Riau: makyong 
dan mendu; (2) Sumatra Barat: ran-
dai dan bakaba; (3) Kalimantan: 
mamanda dan tatayung; (4) Bali: 
topeng prembon, topeng arja, dan 
topeng cupak; (5) Sulawesi: sanreli; 
(5) Jakarta/Jawa Barat: lenong, to-
peng betawi, topeng cirebon, topeng 
banjet, topeng ubrug, topeng cilasak, 
dan longser; Jawa Tengah: srandul, 
ketoprak, emprak, encling, angguk, 
wayang purwa, dan wayang wong 
(orang); Jawa Timur: ludruk, topeng 
malangan, ketoprak, janger, prabu-
lana, kentrung, reog ponorogo, dan 
wayang.

Pertanyaan berikutnya, upaya 
apa yang perlu dilakukan untuk 
mengasah kekayaan rohani itu agar 
bisa berkilau kembali pada zaman 
teknologi informasi sekarang? 

Untuk menghadapi masa kini 
dan masa yang akan datang, kita 
harus mendorong tumbuhnya daya 
kreativitas budaya bangsa, yang 
mencakupi seluruh bidang kehidu-
pan. Kreativitas demikian akan men-
dorong perubahan dan transformasi 
budaya, tetapi hendaknya berpi-
jak di atas bumi budaya Indonesia 
agar dapat berlangsung pembaru-
an dalam kesinambungan. Segala 
tingkah laku manusia, baik sebagai 
perseorangan maupun masyarakat, 
mestilah berpedoman pada nilai-
nilai budaya jika suatu bangsa ingin 
menyosong dan memasuki masa de-
pan yang lebih cerah. 

Dengan mengutip pendapat Rol-
lo May dan Arthur Koestler, Nurha-
di (1983: 13) mengatakan bahwa 
menampilkan sesuatu yang baru ti-
dak berarti menemukan penyelasain 
baru, tetapi meniciptakan aturan 
pemainan atau strategi yang baru. 
Karena meninggalkan tatanan lama 
lewat restrukturisasi, kreativitas 
melakukan penolakan dahulu terha-
dap tatanan lama sehingga terbuka 
untuk memperoleh tatanan baru. 

Dengan berbasis pada sastra 
dan budaya lokal, tulisan ini menco-
ba menganalisis dan menawarkan 
langkah yang perlu dilakukan untuk 
mengembangkan model industri 
kreatif terhadap opera Batak, salah 
satu seni pertunjukan tradisional 
di Sumatra Utara. Pendekatan yang 
dilakukan secara diakronis dan et-
nogra is, yang diharapkan juga da-
pat menemukan model yang tepat 
untuk mengembangkan industri 
kreatif terhadap sastra lokal di ber-
bagai wilayah di Indonesia. 

2. Opera Batak: Sejarah dan 
Pasang Surutnya

Setiap memperbincangkan 
seputar opera Batak tidak lepas 
dari tokoh Tilhang Oberlin Gultom 
(1920—1973). Pria kelahiran Desa 
Sitamiang, Pulau Samosir, Tapa-nuli 
Utara, Sumatra Utara, ini pantas di-
sebut maestro opera Batak. Selama 
karier-nya, ia telah mencipta 360 
lagu, 12 tumba2, dan 24 drama/
sandiwara, termasuk sejumlah tor-
tor (tarian) yang menjadi ciri khas 

setiap pementasan opera (sandiwa-
ra, teater) yang pernah berkibar di 
Sumatra Utara. Hingga sekarang 
lagu-lagunya masih akrab di telinga 
orang Batak (Toba). 

Sejak usia muda, Tilhang telah 
mengabdikan dirinya dengan se-
penuh hati pada dunia seni. Pada 
1925 ia membentuk grup trio yang 
diberi nama Tilhang Parhasapi 
yang berarti ‘Tilhang Sang Pemetik 
Kecapi’. Rekannya, Pipin Butarbutar 
(peniup serunai) dan Adat Raja Gul-
tom (kecapi rythem). Pada masa itu, 
grupnya belum disebut opera, tetapi 
itulah yang menjadi cikal-bakal ter-
bentuknya grup opera Batak (Pan-
jaitan, 2009). Sebutan opera Batak 
dipopulerkan oleh Diego van Bigge-
lar, misionaris Belanda yang datang 
ke Pulau Samosir pada 1930-an. 

Salah satu dari perspektif 
munculnya opera Batak dipengaru-
hi oleh teater/ komedi bangsawan 
dan makyong. Teater bangsawan 
merupakan bagian seni per-tunju-
kan rumpun Melayu di Malaysia, 
Singapura, dan Sumatra. Panggung 
teater bangsawan masih prosenium 
dengan latar panggung (buka–tu-
tup) yang terbuat dari layar yang 
dilukis sesuai dengan tema cerita. 
Teater bangsawan menggelar kisah 
tentang kehidupan raja-raja yang 
melibatkan alam kayangan dan 
dunia nyata, yang bersumber dari 
hikayat Melayu, cerita dari Arab, 
Hindustan, atau Cina. Pengemban-
gan dialog banyak bergantung pada 
improvisasi para pemain. 

Di Riau teater bangsawan mirip 
dengan makyong atau opera Melayu 
(Thompson Hs., 4 Juni 2012). Per-
tunjukan makyong dibawakan oleh 
para penari dan pemusik. Naskah 
ceritanya sederhana, isinya antara 
lain berhubungan dengan upacara 

2 Tumba biasanya dimainkan oleh serombon-
gan muda-mudi. Semula tujuan tumba hanya 
merupakan hiburan di kalangan muda-mudi 
yang dibawakan sambil bersenda gurau pada 
malam terang bulan di alam terbuka. Acara 
ini acapkali menjadi ajang bagi kaum muda 
untuk berkenalan atau mencari jodoh.

Mozaik
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keagamaan. Unsur tari, musik, dan 
vokal tampak menonjol (Waris, 6 
Desember 2009). 

Kedua jenis teater tradisio-
nal itulah yang menginspirasi Til-
hang untuk mengembangkan dan 
menambah anggota grupnya. Se-
jak itu, ia menyuguhkan semacam 
drama tari: gabungan sandiwara, 
lagu, dan tari. Tiga tahun berikut-
nya grup Tilhang maju pesat, bah-
kan memiliki anggota lima puluh 
orang. Surat kabar Pertjatoeran, 15 
Agustus 1928, menyebutkan opera 
Tilhang tidak lagi hanya digelar di 
pedesaan, tetapi sudah mulai tam-
pil di beberapa kota kecil, seperti 
Balige dan Siborongborong. Pada 
waktu itu pemain opera hanya 
kaum pria, kaum perempuan masih 
dianggap tabu melakoni kehidupan 
opera. Dasar Tilhang, laki-laki pun 
didandani mirip perempuan sehin-
gga penonton sering terkecoh.

Setahun kemudian, Tilhang 
mengganti nama operanya menjadi 
Batak Sitamiang, kemudian berubah 
lagi menjadi Tilhang Opera Batak. 
Hebatnya pada 1933 Tilhang Opera 
Batak sudah merambah hingga ke 
negeri jiran: Semenanjung Malaka, 
Penang, dan Singapura. Pada masa 
itu PID (Politie Inlichting Dienst) 
sering menghentikan pertunjukan 
kelompok kesenian ini sebab cerita 
dan nyanyian yang dibawakannya 
kerap menjadi corong suara ma-
syarakat untuk mengkritk sistem 
pemerintahan kolonial Belanda. 
Hal itulah yang menyebabkan ope-
ra pimpinan Tilhang Gultom ini 
seringkali berganti nama (Dalihan 
Natolu, 1977: 15). Pada 1936 Til-
hang Opera Batak berganti nama 
lagi menjadi Tilhang Batak Hin-
dia Toneel, berbau inlandeer, atas 
instruksi penjajah Belanda. Pada 

periode tersebut pemainnya sudah 
mencapai enam puluh orang. Pada 
tahun itu juga Tilhang Batak Hindia 
Toneel berganti nama lagi menjadi 
Tilhang Toneel Gezalschap.

Pada masa pendudukan Jepang 
Tilhang Toneel Gezalschap berganti 
rupa lagi menjadi Sandiwara Asia 
Timur Raya, kali ini karena inter-
vensi Gun Seikanbu atau Pemerin-
tah Jepang. Faktor itu pulalah yang 
membuat Tilhang membiarkan 
operanya mati suri daripada tetap 
hidup, tetapi menjadi alat propa-
ganda Jepang (Panjaitan, 2009).

Pada masa kemerdekaan, atas 
prestasi Tilhang Gultom sebagai 
pelopor karya seni budaya Batak, ia 
memperoleh sejumah piagam peng-
hargaan, baik dari negara maupun 
badan sosial, antara lain Bintang 
Emas dari Panitia Peringatan Wa-
fatnya Pahlawan Sisingamangaraja 
XII di Medan (1964), Piagam Peng-
hargaan dari Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (1971), Satya 
Lencana Emas, dan Piagam Anuge-
rah Seni dari Pemerintah Indone-
sia. Patut dicatat di sini bahwa pen-
ggantian nama Tilhang Opera Batak 
menjadi Serindo (Seni Ragam Indo-
nesia) adalah atas permintaan Pre-
siden Soekarno agar tampak warna 
keindonesiannya.

 Dalam perjalanan sejarah, pen-
gelolaan Opera Serindo diwariskan 
kepada putranya, Gustapa Gultom, 
kemudian dilanjutkan oleh Zulkaid-
ah Harahap. Tihang Oberln Gul-
tom meninggal pada 1973 (http://
www.kompas.com/kompas-cetak/ 
0712/18/ Sosok/4075370.htm).

Hingga tahun 1980-an grup 
opera Batak di Sumatra Utara sud-
ah mencapai 30-an grup, antara lain 
Serada Opera, Tiurma Opera, Dos 
Roha Opera, Rompe Mas Opera, Ros 

Opera, Sianjur Mulamula, Mudatas 
Group, dan Tapian Nauli Group. Ce-
rita yang disuguhkan oleh kelom-
pok kesenian ini pada umumnya 
berkisar pada tema tradisi, mulai 
dari silsilah marga, folklor (legen-
da, mite, dongeng, epos), kehidu-
pan masyarakat sehari-hari, hingga 
pada kisah-kisah sensasional yang 
diangkat dari artikel media massa 
(surat kabar dan majalah) yang ter-
bit pada masa itu. 

 Banyak orang mengatakan 
bahwa kedudukan lakon cerita yang 
lebih menonjol sebagai tontonan 
daripada temanya yang kebanya-
kan bersumber dari cerita rakyat, 
misalnya cerita “Si Boru Tumbaga” 
(masalah gender), cerita “Pulo Batu” 
(kepahlawanan Sisingamangaraja), 
cerita “Si Raja Lontung” (silsilah 
marga), dan cerita “Si Mardan” (anak 
durhaka). Cerita yang bernuansa 
tradisional itu bagi kalangan tua 
adalah sesuatu yang menarik, yang 
membawa mereka ke alam nostalgia 
masa kecil dengan merasakan katar-
sis melalui lagu-lahgu lawas dan ni-
lai-nilai budaya yang diproyeksikan. 
Ratusan lakon cerita dan lagu Batak 
tempo dulu, kebanyakan ciptaan 
Tilhang Gultom, dimainkan dalam 
opera Batak dengan berbagai versi. 
Dari segi dramaturgi, opera gaya Ba-
tak ini memang sudah mulai dikem-
bangkan. Namun, apakah itu sudah 
dapat diandalkan sebagai produk 
industri kreatif, itulah yang mesti 
ditelisik dan dikembangkan pada 
masa yang akan datang (Thompson 
Hs., 5 Januari 2009; Carle, 1990).

Para pemain tidak diwajibkan 
menghapal teks cerita, tetapi cukup 
dengan berimprovisasi sesuai den-
gan kerangka dan alur cerita yang 
diberikan oleh sang sutradara, Til-
hang Gultom sendiri. Pola cerita 
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dan teknik penyajian opera Batak 
selama enam puluh tahun silam da-
pat dikatakan tidak berbeda. Hanya 
iguran, lagu, tarian, dan kejena-

kaan pada segmen tertentu menga-
lami perubahan sesuai dengan situ-
asi dan kondisi (Manik, 2010). 

Elemen seni dalam opera Batak 
terdiri atas tarian, lakon cerita, dan 
pendukung cerita seperti pencak si-
lat, layar, humor, aksi saweran, dan 
panggung terbuka. Musik pengiring-
nya adalah gondang sabangunan 
(seperangkat gendang, tetabuhan) 
atau uning-uningan, berupa alat 
musik tradisional Batak yang terdiri 
atas serunai, kecapi, seruling, garan-
tung, odap, dan hesek. Panggungnya 
sederhana, tetapi terkesan unik. 
Bentuknya menyerupai ruma bolon 
(rumah adat Batak) yang diberi hia-
san gorga (ukiran khas Batak) dan 
diikuti nama operanya.

Pada 1985 Serindo dan opera 
Batak lainnya mulai tenggelam di-
makan zaman. Penyebabnya, selain 
masalah regenerasi, pengelolaan 
grup, juga karena kehadiran tek-
nologi modern seperti televisi dan 
ilm, juga teater modern (Dalihan 

Natolu, 1977: 15; Thompson Hs, 4 
JunI 2012). Peristiwa mengenaskan 
itu, sekadar contoh, terjadi pada 
Opera Batak Dos Roha, termasuk 
yang menimpa diri pemainnya. 

Rosmala Sitohang3, putri pen-
diri dan pemilik Opera Batak Dos 

Roha, Dari Uhum Sitohang, ini san-
gat populer di Sumatra Utara pada 
1960–1970-an. Selain berwajah ayu 
dan pintar menyayi, ia juga teram-
pil menari dan memainkan aneka 
macam alat musik Batak. Pada ma-
sanya, Rosmala mendapat julukan 
primadona opera Batak yang selalu 
dipuja dan dinanti-nati penonton. 
Setelah opera milik ayahnya bubar, 
ia hijrah mencari peruntungan ke 
Jakarta.  Di kota metropolitan itu, 
jalan hidup Rosmala begitu miris. 
Dia hanya dapat tampil sesekali di 
kafe-kafe kelas kambing atau man-
ggung di pesta pernikahan orang 
Batak. Selebihnya, Rosmala hanya 
bisa mengamen di tempat umum 
dan di bus kota (Thompson Hs., 15 
Juli 2008).

 Menurut hasil pengamatan 
Thompson Hs., sutradara teater dan 
Direktur Pusat Latihan Opera Batak 
(PLOt) Pematang Siantar, opera Ba-
tak kurang berkembang juga dise-
babkan oleh adanya stigma pada 
masyarakat terhadap gaya hidup 
para pemain yang dianggap bebas, 
selain karena rendahnya dukungan 
pemerintah daerah. Pernyataan 
tersebut diakui oleh Zulkaidah Ha-
rahap, generasi penerus Opera Se-
rindo. Ia masih ingat stigma yang 
diberikan masyarakat mengenai 
citra para pemain opera Batak se-
bagai ”sampah masyarakat” hanya 
karena para pemain laki-laki dan 
perempuan bermain bersama (Jur-
nal Nasional Minggu, 8 Apr 2012).

Citra yang kurang sedap terha-
dap para pemain opera Batak masa 
silam itu tampaknya tidak jauh ber-
beda dengan kemasygulan masya-
rakat Malaysia terhadap para pe-
main makyong. Menurut hasil pen-
gamataan Anak Waris, nilai estetika 
tradisional makyong mulai luntur 

akibat komersialiasi pertunjukan. 
Setiap selesai pertunjukan, acara 
berikut langsung diteruskan den-
gan joget bersama antara penonton 
dan penari makyong. Musik pen-
giring pun sudah berganti dengan 
biola dan akordion. Akibatnya, di 
mata masyarakat, nilai moral pena-
ri juga mulai merosot. Bahkan, pe-
nari makyong merasa bangga jika 
mereka disenangi penonton dan 
merasa statusnya “terangkat” jika 
memiliki banyak mantan suami. 
Keprihatinan inilah yang menye-
babkan citra penari makyong ma-
kin merosot, sekaligus merusak 
citra seni tradisional itu (Waris, 6 
Desember 2009).

Keprihatinan bersama ini--ma-
syarakat Indonesia dan Malaysia--
tentu menjadi tantangan baru dan 
pelik bagi generasi muda. Untuk 
itu, berbagai pihak harus turun tan-
gan untuk merebut kembali nilai-
nilai kehidupan yang diusung oleh 
teater tradi-sional, termasuk opera 
Batak, lalu mengemasnya menja-
di sesuatu yang mengandung nilai 
ekonomi, sekaligus mengangkat 
citra para pemain sebagai pribadi 
yang memi-liki dedikasi terpuji. 

Pasang surut kehidupan opera 
Batak tampak jelas ketika Bonar 
Gultom mementaskan ”Arga do 
Bona ni Pinasa”4 pada 1--2 Septem-
ber 2012 di Jakarta Convention Cen-
ter. Cerita ini berisikan petualangan 
seorang pemuda Batak ke banyak 

3 Dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra 
2011, Rosmala Sitohang pernah diundang 
oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa untuk menampilkan seni tradisio-
nal Batak. Kala itu ia memperagakan 
tortor (tarian), lagu daerah, dan pencak 
silat serta memainkan sejumlah alat musik 
tradisional Batak sebagaimana yang pernah 
dibawakannya pada Opera Batak Dos Roha 
pada 1960--1970-an di Sumatra Utara. 

4 Ketika berlangsungnya opera klosal ”Arga do 
Bona ni Pinasa” (Betapa Indahnya Kampung 
Halaman), generasi muda, termasuk orang tua 
yang sudah lama tinggal di Jakarta (peran-
tauan), tidak dapat lagi memahami sepenuh 
bahasa Batak yang digunakan oleh pemain, 
demikian juga makna tortor dan ulos Batak, 
serta senandung yang ditampilkan, bahkan se-
bagian di antara mereka ada yang meninggal-
kan tempat pertunjukan sebelum usai.
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negara, yang akhirnya kembali ke 
negerinya, kampung halamannya. 
Ia menyadari bahwa kebudayaan 
leluhurnya serta keindahan alam di 
seputar Danau Toba tidak ditemu-
kannya di negeri orang. 

Opera ini pertama kali dimai-
nkan pada 1969. Ketika itu semua 
orang memuji keberhasilan Bonar 
Gultom sehingga Pemerinah seca-
ra khusus mengundangnya untuk 
menggelarnya kembali dalam acara 
penyambutan tamu kehormatan: 
Pangeran Bernard dari Belanda 
pada tahun 1972, Raja dan Ratu 
Bowdewijn dari (Belgia, 1974), 
Menteri Lee Kwan Yeuw (Singapu-
ra, 1975), serta Perdana Menteri 
Tun Abdul Razak (Malaysia, 1976). 

 Pergelaran ”Arga do Bona ni Pi-
nasa” pada 2003 ditampilkan kem-
bali pada Pesta Rakyat Danau Toba 
di Parapat. Pada waktu itu Bonar 
Gultom dan Hisar Gurning menda-
pat penghargaan dari MURI (Mu-
sium Republik Indonesia) sebagai 
pencipta/sutradara dan pemra-
karsa/sponsor, yang memecahkan 
rekor sebagai pergelaran dengan 
pemain terbanyak, yaitu 232 orang. 
Pergekaran pada 2012 ini adalah 
kali yang keempat dengan pemain 
pendukung sebanyak 150 orang. 
Sayang, pertunjukan ini tidak dapat 
disaksikan oleh kalangan bawah 
karena harga tiketnya tergolong 
mahal (www.argadobonanipinasa.
com dan Nadeak, 2012: 99)

3. Seni Pertunjukan dan In-
dustri Kreatif

Semua bidang kehidupan atau 
sektor kebudayaan memerlukan 
manusia kreatif yang mampu me-
majukan peradaban sesuai dengan 
bidangnya. Dalam kaitan itu, setiap 

penemuan baru menuntut adanya 
peranan imajinasi. Hal itu berarti 
setiap orang dalam profesi apa pun 
seyogianya menjadi manusia krea-
tif untuk menciptakan alternatif 
baru bagi kemaslahatan kehidupan. 
Baru berarti inovatif, belum ada 
sebelumnya, menarik, aneh, atau 
memberikan kejutan. Berguna be-
rarti lebih bagus, lebih praktis, le-
bih mudah, atau lebih cepat untuk 
mengatasi setiap persoalan. 

Dalam dunia bisnis dikenal 
hukum bahwa suatu produk ma-
kin lama akan makin kurang pe-
minatnya karena ada perubahan 
kebutuhan dan selera pasar serta 
munculnya produk pesaing yang 
lebih baik. Perlu dipahami bahwa 
suatu produk memiliki masa lahir, 
tumbuh, dewasa, tua, dan mati. 
Oleh karena itu, masyarakat pemi-
lik seni tradisional dituntut selalu 
melakukan inovasi. Seni tradisional 
itu sendiri dalam ke-nyataannya 
memang terus mengalami peruba-
han. Perlu dipahami bahwa karya 
seni tradisional yang dikenal pada 
saat ini adalah hasil inovasi atau 
perubahan dari karya seni tradisio-
nal sebelumnya. 

Sebagai kegiatan kreatif yang 
bersifat nonbendawi (intengible), 
seni pertunjukan berhubungan 
dengan usaha pengembangan kon-
ten dan produksi pertunjukan itu 
sendiri seperti tarian tradisional, 
tarian kontemporer, drama, musik 
tradisional, musik teater, opera, 
termasuk tur musik etnik, desain 
dan pembuatan busana pertunju-
kan, tata panggung, dan tata penca-
hayaan.

Karena tuntutan ekonomi, ko-
mersialisasi seni tradisional telah 
menjadi suatu realitas di dalam 
kehidupan masyarakat. Penanga-

nan komersialisasi seni tradisional 
dengan baik berpotensi membawa 
dampak positif, baik bagi seni tra-
disional yang menjadi komoditas 
itu sendiri maupun para pihak yang 
terkait, seperti halnya tari klasik, 
musik klasik, dan opera yang di-
kelola dan dibisniskan secara baik 
di negara maju. Namun, tidak ter-
pungkiri adanya realitas bahwa 
komersialisasi seni tradisional juga 
berakibat pada pendangkalan dan 
pelecehan terhadap seni tradisio-
nal tersebut. 

 Ekonomi kreatif merupakan 
keseluruhan dari industri kreatif 
atau seluruh industri yang terca-
kup dalam kelompok industri krea-
tif. Istilah industri kreatif ini mu-
lai terangkat ke permukaan pada 
1997 ketika Department of Culture, 
Media, and Sport (DCMS) United 
Kingdom mendirikan Creative In-
dustries Task Force. De inisi DCMS 
inilah yang menjadi acuan de inisi 
industri kreatif di Indonesia seper-
ti dalam buku Rencana Pengem-
bangan Ekonomi Kreatif Indonesia 
2009—2015, Kementerian Perda-
gangan Republik Indonesia. Dika-
takan bahwa industri kreatif itu be-
rasal dari pemanfaatan kreativitas, 
keterampilan, dan bakat individu 
untuk menciptakan kesejahteraan, 
lapangan kerja, dan nilai tambah 
ekonomi dengan mengeksploitasi 
daya kreasi individu tersebut 

Setelah konsep ekonomi kreatif 
dan industri kreatif bergulir selama 
tiga tahun di Indonesia, Pemerin-
tah menerbitkan Instruksi Presiden 
No. 6 Tahun 2009 tentang Pengem-
bangan Ekonomi Kreatif dengan 
menunjuk organisasi kementerian/
lembaga, baik sebagai koordinator 
maupun sebagai instansi pendu-
kung. Para gubernur dan bupati/
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wali kota di seluruh wilayah Indo-
nesia wajib mendukung kebijakan 
pemerintah tersebut. Dalam inst-
ruksi presiden itu ada empat belas 
subsektor industri kreatif yang akan 
dan perlu dikembangakan, yakni 
periklanan; arsitektur; pasar ba-
rang seni; kerajinan; desain; fesyen; 
video, ilm dan fotogra i; permainan 
interaktif; musik; seni pertunjukan; 
penerbitan dan percetakan; laya-
nan komputer dan peranti lunak; 
televisi dan radio; serta riset dan 
pengembangan (Kementerian Pa-
riwisata dan Eknomi Kreatif, 2008; 
blogdetik.com, 4 Juni 2010) 

Dr. Mari Elka Pangestu, Mente-
ri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
mengakui masih ada kelemahan da-
lam upaya pengembangan indust-
ri kreatif di Indonesia, antara lain 
sumber daya manusia dan teknolo-
gi, skema pengembangan industri 
kreatif, pendanaan, akses pelaku 
industri ke pasar, dan masalah ke-
lembagaan. Untuk itu, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
berjanji akan melakukan terobosan 
penanggulangan pengembangan 
industri kreatif tersebut (kompas.
com, 30 Juli 2012). 

Dalam kaitan dengan seni per-
tunjukan tradisional, salah satu 
dari empat belas subsektor indust-
ri kreatif yang dikemukakan di atas, 
sebagai aset budaya bangsa, opera 
Batak perlu direvitalisasi sedemiki-
an rupa secara profesional. 

4. Opera Batak dan Langkah 
Revitalisai

Seiring dengan perjalanan wak-
tu, opera Batak sekarang ini dapat 
dikatakan sudah “mati suri”. Tidak 
ada lagi hiburan berupa seni per-
tunjukan di tingkat desa. Untuk 

mengobati kerinduan itu, beberapa 
“seniman amatir” telah menco-
ba memperkenalkannya kembali 
di pakter (lepau) tuak atau dalam 
bentuk kaset rekaman (tape recor-
der) secara parsial. Cukup mena-
rik memang, tetapi sayang, corak 
busana, mimik pemain, dan tortor 
(tarian) sebagaimana diperagakan 
dalam opera Batak hanya bermain 
dalam benak khalayak pendengar. 
Selanjutnya, pada masa sekarang 
ini segmen atau elemen opera yang 
dimaksud sudah mulai ditayangkan 
di media televisi dan internet se-
perti media youtube.

 Patut dicatat, sejalan dengan 
otonomi daerah, pada 2002 Asosi-
asi Tradisi Lisan (ATL) Jakarta, yang 
diketuai oleh Dr. Pundentia, ber-
sama dengan Pusat Latihan Opera 
Batak (PLOt) di bawah pimpinan 
Thompson Hs. mencoba menghi-
dupkan kembali opera Batak. PLOt 
berperan sebagai fasilitator untuk 
generasi muda dan para pemain. 
Langkah awal yang dilakukan ada-
lah kegiatan pelatihan dan produk-
si dengan metode partisipatif. 

Kegiatan berikutnya berupa si-
mulasi dan pertunjukan. Hasilnya 
lumayan menggembirakan. Pergel-
aran dilakukan di beberapa tempat, 
termasuk pada Seminar Asosiasi 
Tradisi Lisan di Hotel Indonesia 
(Jakarta) dan pada acara Promosi 
Tapanuli Utara di Taman Mini Indo-
nesia Indah (TMII) pada 2003. Pada 
2005 melalui program percontohan 
ini lahirlah sebuah grup kesenian 
yang diberi nama Grup Opera Silin-
dung (www.infoakademika. com/
prof-mauly-purba).

Kehadiran opera Batak masa 
kini tentu saja tidak seperti opera 
yang muncul di Eropa, tetapi mes-
ti disesuakan dengan tuntutan za-

man, terutama bentuk kemasannya. 
Aspek lain yang perlu dipertahan-
kan adalah ciri khasnya, yakni tetap 
menyuarakan napas kehidupan-
nya sebagai reperesentasi budaya 
Batak, misalnya kekayaan bahasa, 
keragaman musik tradisional, gam-
baran keindahan alam sebagai latar 
panggung, dan elemen tradisional 
lainnya seperti ulos (busana) Batak, 
tortor, sebagai produk sebuah pera-
daban masa silam. 

Opera Batak yang masih 
berwarna tradisional—sayang, bagi 
sebagian kaum muda dianggap ku-
no--menjadi suatu tantangan sosial 
kultural yang menuntut kepedulian 
para pemangku kepentingan (stake-
holders) (Thompson, 4 JunI 2012). 
Agaknya persoalan yang dihadapi 
oleh opera Batak tidak terlalu jauh 
perbedaannya dengan teater tra-
disional di Malaysia seperti teater 
bangsawan dan makyong. Perihal 
hal itu, Anak Waris (2009) me-
nuturkan keprihatinan, sekaligus 
harapannya terhadap kehidupan 
teater tradisional di negeri jiran 
tersebut. 

Boleh dikatakan penonton yang 
hadir rata-ratanya adalah dari 
muka-muka yang sama sahaja. 
Persoalannya, sejauh manakah 
teater Melayu boleh bertahan dan 
berkembang? Sokongan harus di-
berikan dengan menghadirkan diri 
menonton teater Melayu. Samada 
persembahan teater itu percu-
ma ataupun berbayar, apa yang 
pasti ialah kehadiran penonton 
teater Melayu amat dialu-alukan 
agar industri teater Melayu boleh 
bertahan, berkembang terus dan 
mendapat tempat dihati masyara-
kat Melayu khususnya. 

Program revitalisasi opera Ba-
tak 2005--2012 mendapat dukun-
gan, setidaknya dari tiga peme-
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rintah babupaten, yaitu Tapanuli 
Utara, Tobasa, dan Simalungun. 
Demikian juga dukungan dari per-
seorangan yang menaruh perhatian 
pada nasib opera ini mulai berda-
tangan, seperti penyair Sitor Situ-
morang, Lena Simanjuntak, Barbara 
Brouwer, Jhon Robert Simanjuntak, 
Grace Siregar, dan Indra Nababan. 

Menurut Pudentia, dengan 
adanya revitalisasi opera Batak, 
berbagai pihak sudah memberi-
kan bantuan dan kemudahan lain-
nya, baik Gubernur Sumatra Utara, 
dewan perwakilan rakyat, maupun 
lembaga asing seperti Japan Foun-
dation dan Ford Foundation, ter-
masuk media massa yang menulis 
artikel tentang gerakan revitali-
sasi opera Batak itu (Jurnal Nasio-
nal Minggu, 8 Apr 2012). Revitalisa-
si yang dilakukan berupa pelatihan 
menulis cerita, manajemen, artis-
tik, konsep dasar teater, dan pengu-
asaan bahasa lokal Batak Toba, Ba-
tak Karo, Batak Simalungun, Batak 
Pakpak. Demikian juga para prakti-

si teater tradisi lisan dan akademisi 
juga turun tangan untuk melakukan 
penelitian berupa tinjauan musikal, 
komparasi pertunjukan, arsitektur, 
penciptaan karya, sejarah, sosial, 
dan dokumenter (oase.kompas.
com/ read/2012/04/28)

Dalam rangka Peringatan 10 
Tahun Revitalisasi Opera Batak, 
PLOt memberikan penghargaan be-
rupa gelar khusus kepada sejumlah 
tokoh yang berkontribusi dalam 
revitalisasi opera Batak, seperi Zul-
kaidah Harahap (Nai Angkola Sori-
pada Tuan Boru Parungutungung 
NOB), Alister Nainggolan (Ompu 
Data Panggual Tuan Banner NOB), 
Dr. R.E. Nainggolan, M.M. (Ompu 
Pande Paniroi Tuan Panggomgo-
mi NOB), Mateus Suwarsono, S.Sn. 
(Ompu Datu Pinasindar Tuan Warso 
NOB), Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S. 
(Ompu Pande Pangihutan Tuan Pa-
niroi NOB) Prof. Drs. Mauli Purba, 
M.A., Ph.D. (Ompu Pande Panggual 
Tuan Naboro NOB), Dr. Pudentia 
M.P.S.S. (Nanjaoa Soripada Tuan 

Boru Panuturi NOB) (www.gobatak.
com/ penyerahan-gelar-penghar-
gaan-o; Thompson, 4 Juni 2012).

5.  Simpulan dan Saran 

Setelah memperhatikan uraian 
di atas, ada beberapa hal yang per-
lu disimpulkan dan beberapa sum-
bang saran untuk menghidupkan 
kembali dan/atau melahirkan ope-
ra Batak di dalam memasuki era 
industri keratif sekarang ini. Untuk 
itu, gerakan revitalisasi yang lebih 
intensif dan proporsional mesti di-
lanjutkan, baik dalam upaya pen-
gembangannya maupun pembinaan 
sumber daya manusia yang bersin-
ggungan dengan seni pertunjukan 
tersebut. Berikut ini beberapa pe-
mikiran yang perlu dikaji sebagai 
bahan pertimbangan. 

a. Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 
2009 sedang dan akan ditindak-
lanjuti oleh Kementerian Pariwi-
sata dan Ekonomi Kreatif melalui 
program pengembangan ekono-
mi/industri kreatif produk seni 
pertunjukan tradisional di berba-
gai lembaga/pusat kebudayaan 
di daerah. Hal itu berarti bahwa 
pelatihan yang digagas oleh Asosi-
asi Tradisi Lisan bersama dengan 
Pusat Latihan Opera Batak (PLOt) 
pada 2002 mestinya didukung (le-
bih ditingkatkan) oleh pemerintah 
daerah, termasuk para pemangku 
kepentingan di bidang seni dan bu-
daya setempat. Program pelatihan 
yang dimaksud hendaknya juga di-
tujukan, baik kepada para pemain 
lakon, pemain musik, sutradara, 
pengelola opera, penata busana, 
maupun pihak yang berkaitan den-
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gan penyelenggaraan opera Batak. 
Dengan demikian, diharapkan bisa 
dihidupkan kembali dan/atau dila-
hirkan sejumlah opera Batak baru, 
seperti produk perdananya, Grup 
Opera Silindung. 

b. Pengembangan Secara Parsial
Jika dicermati secara saksama, 

opera Batak adalah sebuah struktur 
yang terdiri atas sejumlah segmen 
atau elemen yang saling berhubun-
gan. Elemen inti berupa lakon ceri-
ta, lagu atau nyanyian, tarian, dan 
pemain. Elemen pendukung, an-
tara lain (1) musik pengiring yang 
disebut gondang sabangunan dan 
uning-uningan, yang terdiri atas 
serunai, kecapi, seruling (suling), 
garantung, odap, dan hesek; (2) 
pencak silat dan lawakan (humor); 
(3) latar layar berupa lukisan alam, 
panggung berukir arsitektur (gor-
ga) Batak, dan ulos (busana khas 
Batak). Tentu saja masih ada unsur 
pendukung lainnya yang tidak ka-
lah penting seperti manajemen dan 
penaja (sponsor). 

Setiap elemen atau segmen ter-
tentu dapat ditampilkan secara ter-
pisah sehingga menjadi subindust-
ri kreatif yang bernilai ekonomi. 
Sebagai contoh, segmen lawakan, 
lagu/nyanyian, petikan kecapi dan/
atau tiupan seruling, baik secara 
sendiri-sendiri maupun gabungan, 
dapat dijadikan rekaman kaset au-
dio atau dalam bentuk audio-visual 
(CD/VCD) dan multimedia lainnya. 
Dengan kata lain, hasil industri 
kreatif dalam bentuk kaset seru-
ling, kaset lawakan, kaset lagu, atau 
kaset kecapi opera Batak, dapat di-
pasarkan sebagai barang dagangan 
yang menghasilkan uang. 

Langkah berikutnya dapat juga 
dibentuk kelompok musik semisal 

grup suling, grup lawak, grup keca-
pi, grup penyayi, grup penari, atau 
grup pemain garantung5, yang bisa 
ditampilkan dalam perhelatan adat, 
pernikahan, perayaan, kafe, atau 
pertemuan lainnya. 

Untuk merekrut para pemain 
yang berkualitas perlu diselengga-
rakan acara lomba atau festival mu-
lai dari tingkat desa hingga ke kota. 
Peserta terbaik dapat diutus untuk 
mengikuti festival/lomba seni se-
perti Festival Lomba Sesni Siswa 
Tingkat Nasional. yang dilakukan 
setiap tahun oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan bagi 
siswa sekolah dasar (SD), menen-
gah (SMP), dan atas (SMA. 

Kegiatan yang sama juga dila-
kukan oleh Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa pada setiap 
bulan Oktober dalam kegiatan Bu-
lan Bahasa dan Sastra. Hingga seka-
rang program pembinaan dan pe-
ningkatan mutu seni pertunjukan 
tradisional di berbagai daerah di 
Indonesia masih berlanjut dengan 
melibatkan para seniman terke-
muka, baik dari Pusat maupun dari 
daerah setempat. Kegiatan budaya 
yang tidak kalah penting adalah 
Pesta Danau Toba6 yang diselengga-

rakan setiap tahun di Sumatra Uta-
ra juga dapat dimanfaatkan sebagai 
wadah pergelaran sejumlah produk 
budaya Batak, termasuk pentas 
opera Batak. 

c. Gaya Lokalis dan Sumber 
Cerita
Dalam kaitan dengan revitalisa-

si opera Batak, agar generasi muda 
yang tidak atau belum menguasai 
bahasa daerahnya, tidak ada salah-
nya digunakan juga bahasa Indo-
nesia sebagai bahasa pengantar, 
tetapi dengan gaya lokalis: logat, 
mimik, dan bahasa tubuh khas Ba-
tak. Selain penonton merasa terhi-
bur, mereka juga dapat belajar dan 
memahami nilai-nilai kehidupan 
budaya leluhurnya. 

Lakon cerita yang disajikan hen-
daknya disesuaikan dengan tempat 
dan masyarakat penikmatnya. La-
kon cerita yang disajikan di dae-
rah asal yang agraris, cerita rakyat 
atau mitologi dapat diberikan porsi 
yang lebih dominan. Bagi masyara-
kat yang tinggal di kota-kota besar, 
ceritanya dapat berupa gambaran 
kehidupan masyarakat Batak di pe-
rantauan, tetapi tetap bernuansa 
kedaerahan. 

d.  Pemasaran dan Peluang
Di dalam mempromosikan 

opera Batak, termasuk subindustri 
kreatif yang dimunculkannya, me-
nuntut kejelian pengelola manaje-
men pemasaran untuk melihat ke-
butuhan pasar. Media massa cetak 
(surat kabar, majalah) dan media 
elektronik (televisi, radio, dan in-
ternet seperti milis, facebook, blog, 
dan portal lainnya) dapat diman-
faatkan sebagai sarana promosi 
atau iklan. Di kota-kota besar, mis-
alnya, sudah ada kelaziman men-

5 Obby A.R. Wiramihardja, musikus angklung 
dari Angklung Music Sociaty Bandung, 
pernah mengusulkan kepada penulis (saya) 
untuk menggagas festival garantung, alat 
musik yang terdiri atas susunan bilah-
bilah kayu. Menurut beliau, sebagaimana 
angklung, alat musik tradisional tersebut 
layak diusulkan menjadi warisan dunia. 

6 Pesta Danau Toba merupakan agenda 
tahunan Pemerintah Provinsi Sumatra 
Utara serta Kementerian Pariwisata dan 
Prekonomian Kreatif. Pesta budaya ini 
menampilkan beberapa acara, seperti pentas 
seni budaya, festival tari daerah, festival 
suling, dan opera Batak. Selain dapat 
meningkatkan kunjungan wisatawan, Pesta 
Danau Toba ini juga dapat meningkatkan 
ekonomi rakyat di sekitar Danau Toba. 
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datangkan grup penyanyi atau ke-
lompok remaja putri untuk tampil 
menyanyi dan menari pada acara 
perhelatan adat Batak. Untuk itu, 
mereka mendapat bayaran tanda 
ucapan terima kasih. 

Sebagaimana karya seni lain-
nya, pemasaran opera Batak perlu 
dikemas dan digabung dengan pa-
ket lainnya, misalnya paket trans-
portasi, akomodasi, dan pariwisa-
ta alam. Desain paket pariwisata 
budaya dipromosikan dan dijual 
kepada para wisatawan. Paket 
akomodasi berhubungan dengan 
pengusaha penginapan. Selanjut-
nya, pelaksanaan penyampaian pa-
ket pariwisata budaya melibatkan 
agen pariwisata dan para seniman 
seni tradisional. Hal ini berarti, jika 
karya seni opera Batak dikelola 
secara kreatif dan profesional, akan 
mengandung nilai ekonomi yang 
menjanjikan bagi banyak pihak. 
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Kesal Seorang Ayah
Cerita Pendek Haji Magon Haji Ghafar

(Brunei Darussalam)

Kereta teksi itu kian 
dekat, kemudian 

berhenti betul-betul 
di halaman rumah. 

Apabila pintu kereta 
itu terbuka keluarlah 

seorang wanita 
berpakaian baju kurung 

berbunga besar warna 
pelangi serta berkain 

batik dengan memakai 
tudung dakwah. 
Sungguh manis 

dipandang mata.

Aku gelisah menunggu keda-
tangan anakku yang sud-
ah lama pindah ke kota. 

Sudah hampir dua tahun dia tidak 
menjenguk kami di kampung. Kini 
Hari Raya Aidil itri yang mulia kian 
dekat hanya tinggal dua haji saja 
lagi, namun wajahnya belum juga 
muncul. Petang kemarin aku me-
nerima sepucuk surat dari Ramlah, 
anak perempuanku yang bekerja di 
Bandar Seri Begawan sebagai juru-

rawat di Rumah Sakit RIPAS di ibu 
kota. Pada mulanya aku menyangka 
surat itu datangnya dari anak lela-
kiku Rosman, namun sangkaanku 
meleset sama sekali. Perasaan ham-
pa mula bertakhta di lubuk hati ke-
rana dialah kutunggu-tunggu kepu-
langannya, walaupun setiap bulan 
dia amengirimkan wang untuk aku 
dan ibunya namun perasaan rindu 
tidak juga hilang. Rasanya rindu di 
hati ini tidak boleh ditukar ganti 

dengan wang ringgit, kemesraan 
dan menatap wajah seorang anak 
itu lebih beerti dari segalanya. 

Selepas waktu berbuka puasa 
aku duduk di beranda rumah ber-
tiang kayu. Pandanganku kulem-
parkan jauh-jauh menghala ke ja-
lan kecil yang hanya diterangi oleh 
cahaya lampu jalan. Setiap kereta 
yang melintasi jalan itu akan men-
debarkan jantungku. Apa tidaknya 
aku mengharap sangat agar kereta 
yang melintas itu kepunyaan anak-
ku. Tiba-tiba dari jauh nampak oleh-
ku sebuah teksi menuju ke halaman 
rumahku. Aku berasa gembira, pasi-
gupan yang sejak tadi masih terpe-
ganag di tanganku, kini kunyalakan. 
Sebentar kemudian keluar kepulan 
asap naik ke udara seterusnya men-
gecil dan menghilang. 

“Ah! Ini pasti Si Rosman yang 
datang,” bisik hatiku sendiri. “Tapi 
takkan Si Rosman itu menyewa 
teksi pula, bukankah dia memiliki 
kereta sendiri.” hatiku pula mem-
bantah.

“Tapi mana mungkin keretanya 
rosak.” Fikiranku berbahas sendi-
rian. Kereta teksi itu kian dekat, 
kemudian berhenti betul-betul di 
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halaman rumah. Apabila pintu ke-
reta itu terbuka keluarlah seorang 
wanita berpakaian baju kurung 
berbunga besar warna pelangi ser-
ta berkain batik dengan memakai 
tudung dakwah. Sungguh manis di-
pandang mata.

‘Oh! Kau nak, naiklah.” Aku 
menyapa sebaik sahaja ternampak 
Ramlah. Ramlah akur lalu naik an-
bil membawa sebuah beg berisi pa-
kaian yang kira cukup untuk semin-
ggu. Kemudian setelah habis cuti 
dia akan balik semula menjalankan 
tugasnya untuk berbakti kepada pe-
sakit tidak mengira bangsa, agama, 
keturunan, pangkat dan golongan.

“Siapa yang datang tu bang oii 
...!” teriak isteriku dari dapur. Kebe-
tulan ketika itu dia sibuk membuat 
berbagai kuih-muih buat persiapan 
hari raya nanti. 

“Anak kita Si Ramlah,” jawabku. 
Kemudian isteriku muncl dari ruang 

dapur menuju ke ruang tamu, tem-
pat aku dan Ramlah sedang duduk 
berbual.

“Oh! Kau Ramlah, ibu ikir 
abangmu Si Rosman yang datang.”

“Jadi, kedatangan Ramlah ini 
tidak diperlukan oleh ibu, begitu?” 
Ramlah merajuk mendengar suara 
ibunya tadi, dia terasa tersinggung 
bagaikan kepulangannya tidak di-
perlukan oleh ibunya. “Bukan begi-
tu nak, malah ibu bersyukur kaupu-
lang ke kampung ni untuk meraya-
kan hari yang mulia ini bersama-sa-
ma ibu dan ayahmu.”

“Habis kenapa ibu seolah-
olah mengharap sangat epulangan 
abang saja?”

“Sebab ibu takut kehilangannya 
nak, kerana dah dua tahun kita ber-
hari raya namun dia tak juga pulang.”

“Tetapi, kan ini salah ayah dan 
ibu juga yang selalu sangat meman-

jakan abang.” Ramlah mula mele-
paskan perasaan hatinya, kerana dia 
berasa pedih dengan sikap ibunya. 
Pernah dia mengalirkan air mata 
kerana dipukul oleh ibunya semasa 
dia masih budak dulu dengan sebab 
kesalahan kecil sahaja memecah-
kan sebiji cawan ketika dia sedang 
mencuci. Tetapi berlainan dengan 
abangnya Rosman yang tidak per-
nah dipukul atau dimarahi, malah 
apa saja kemahuan abangnya akan 
dituruti. Biar mereka berhutang 
asal saja menunaikan kemahuan 
abangnya. Tetapi kalau Ramlah 
yang meminta terpaksa dileteri 
atau diberi kuliah terlebih dahulu 
baru ditunaikan. 

“Setahu ibu, ibu tidak pernah 
memanjaka dia berlebih-lebihan.” 
Isteriku menegakkan benang ba-
sahnya.

“Itu kata ibu, pada kenyataan-
nya tidak malah Ramlah yang mera-
saknnya bu.” Ramlah mula berani.

“Benar nak, ibu tidak membeza-
kan kamu dua beradik.” Isteriku 
tidak mahu mengalah. Aku masih 
diam. Mataku hanya memerhatikan 
mereka bertegang urat, seolah-olah 
aku ini bagaikan seorang hakim un-
tuk menentukan siapa menang dan 
siapa pula yang kalah. 

“Tapi bu, seorang pencuri ti-
dak akan mengaku dirinya pencu-
ri.” Isteriku tergamam dibuatnya. 
Dia merasakan kata-kata itu ba-
gaikan suatu sindiran yang tajam 
menyucuk hatinya.

“Kalau setiap orang mahu men-
gakui kesalahannya akan amanlah 
dunia ini,” sambung Ramlah. Iste-
riku tunduk merenung lantai yang 
baru divarnis. Mungkin dia terasa 
akan kebenaran kata-kara Ramlah 
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tadi. Isteriku berjalan beberapa 
langkah setelah itu dia memeluk 
Ramlah, nampak titisan air jernih 
mula membasahi pipi isteriku yang 
sudah berkedut. Ramlah juga me-
nangis teresak-esak dalam dakapan 
ibunya.

“Ibu minta maaf nak, ibu rasa 
menyesal atas perbuatan ibu se-
lama ini.” isteriku teresak-esak 
menangis, perasaanku juga ikut 
sayu melihat drama sedih berlaku 
di depan mata. Kemudian isteriku 
menyambung lagi, “Ibu kabur mata 
dengan pangkat abangmu nak, ibu 
berbangga malah ibu seolah-olah 
seorang sajalah yang bertuah di 
dunia ini mempunyai seorang anak 
berpangkat tinggi dan bergaji be-
sar hingga mengenepikan kasih ibu 
terhadap dirimu nak. Tetapi orang 
yang ibu manjakan selama ini tidak 
tahu membalasnya.”

“Maksud ibu?” Ramlah bertanya 
ingin tahu. Kini mereka tidak lagi 
berpelukan, suasana sudah menja-
di normal kembali. Mereka duduk 
di atas kerusi bertilam empuk.

“Maksud ibu dah lama abang-
mu tidak balik-balik ke kampung. 
Walaupun dia ada juga mengirim 
surat, namun rindu ibu belum juga 
terubat.”

“Oh! Begitu.” Ramlah mengia-
kan.

“Mungkin ada seseuatu perseli-
sihan di antara abang dan ayah, dan 
ibu menyebabkan dia menjauhkan 
diri dari kita bu.” Ramlah mema-
sang serkap jarangnya.

Suasana sunyi seketika, hanya 
kedengaran bunyi putaran kipas 
angin yang berputar ligat. Di luar 
sesekalu kedengaran kereta melin-
tasi jalan raya. 

Aku pula sedang ber ikir menca-
ri sebab puncanya, yang menye-
babkan Rosman tidak mahu balik 
ke kampung lagi, namun ikiranku 
buntu. Pasigupanku yang kupegang 
sejak tadi kunyalakan semula den-
gan mancis sambil menghisapnya 
dengan penuh selera, kemudian 
asap berwarna kelabu naik ke uda-
ra sesetengahnya ada yang berben-
tuk bulat kemudian pecah. 

‘Ah! Baru aku ingat,” kataku 
sendirian. Isteriku bersama Ram-
lah terkejut kerana dek suaraku 
yang secara mendadak memukul 
gegendang telinga mereka.

“Ingat apa ayah?” Ramlah 
bertanya tak sabar-sabar ingin 
tahu.

“Panjang ceritanya nak.”

“Panjangkah, pendekkah cerita-
kanlah ayah, biar Ramlah menden-
garnya?” Ramlah membujuk aku 
untuk bercerita.

“Baiklah, begini ceritanya nak 
... Dua tahun yang lepas kebetulan 
hari itu hari minggu, ayah bersama 
ibumu pergi ke rumah abangmu di 
bandar. Ayah berhajat untuk tinggal 
di sana buat beberapa hari. Tetapi 
apa yang menyedihkan hati ayah 
apabila melihat suasana bilik abang-
mu. Ayah malu dibuatnya, kautau 
berbagai-bagai gambar yang kurang 
manis dijadikan penghisa biliknya. 
Dah tu pula ayah berasa macam 
mengunjungi rumah James Brown 
nekas ketua ayah semasa bekerja di 
Syarikat Minyak dulu. Apa tidaknya 
minuman berbagai-bagai jenis yang 
memabukkan tersusun di rak-rak 
yang dikhaskan.” Aku berhenti di 
situ kerana tembakau pasigupan-
ku habis. Aku mengetuk-ngetukkan 
kepala pasigupan ke tangan kiriku. 
Setelah habis habuk tembakaunya 
keluar, aku membuka tin kecil ber-
bentuk bulat. Setelah itu tembakau 
warna kekuningan kukepal-kepal 
dan seterusnya kumasukkan ke da-
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lam lubang pasigupan. Aku menya-
lakannya kembali dan menikmati 
rasa tembakau yang sudah sebati 
dengan jiwaku.

“Jadi apa puncanya sampai 
abang merajuk tak mahu berjumpa 
ayah dan ibu?”

“Tidak apa-apa nak, cuma ... “

“Cuma apa ayah?” Begitu cepat 
Ramlah menyampuk.

“Cuma soal agama.”

“Soal agama ayah! Apa ke-
na-mengenanya dengan abang 
tak pulang ke kampung?” Ramlah 
bertanya ingin tahu. 

“Begini nak, ayah menasihat-
kan abangmu agar bertaubat dan 
kembali ke jalan yang diredhai oleh 
Allah, terutamanya menunaikan 
kewajipan sembahyang lima wak-
tu. Tetapi ayah pula dikatakan kolot 
dan tidak mahu menyesuaikan za-
man. Sungguh ayah tidak menduga 
anak yang ayah sayangi selama ini 
tergamak menyakitkan hati ayah 
sendiri. justeru itu, ayah dan ibumu 
mengambil keputusan, petang itu 
juga kami pulang dengan menaiki 
bas. Sejak peristiwa itulah abangmu 
tak mahu pulang menjenguk ayah 
dan ibumu nak.” Aku menamatkan 
cerita. 

Kini ramlah masuk ke biliknya 
dan menukar pakaian, sementa-
ra aku pergi mengambil air sem-
bahyang kerana azan Isyak telah 
teriar di layar peti televisyen.

“Maknya tak solat!” aku menge-
jutkan isteriku.

“Ramlah tu ajak sekali,” sam-
bungku lagi.

“Baik bang,” jawab isteriku, lalu 
berjalan ke bilik Ramlah. Kemu-
dian isteriku mengajak Ramlah ikut 

sama menunaikan solat berjemaah. 
Aku bersyukur ke hadrat Allah ke-
rana anak perempuanku kini sudah 
berubah sikap tidak macam abang-
nya Rosman, hatiku tidak lagi be-
rasa bimbang melepaskannya pergi 
ke bandar untuk mencari rezeki. 
Kerana dia telah mempunyai pe-
gangan hidup dan taat beragama 
dengan adanya pendidikan agama 
dapatlah dia dijadikan sebagai pe-
lindung menempuh segala macam 
pancaroba.

Malam raya kini tiba, rumahku 
dihiasi dengan lampu-lampu cucul 
terang-benderang. Begitu juga ru-
mah jiran yang lain. Kampungku 
Teratai Melati yang letaknya 67 ki-
lometer dari ibu kota Negara Bru-
nei Darussalam bertukar wajah 
dengan bermandikan cahaya lampu 
yang beraneka warna. Aku duduk 
di ruang tamu dan merenung jauh 
ke kuala jalan melalui ruang jende-
la yang telah dihiasi dengan langir 
baru. Sementara di dapur isteriku 
bersama anak kami Ramlah pula 
sibuk menggoreng keropok dan 
kacang buat hidangan besok pagi.

Aku gelisah kerana Rosman be-
lum juga nampak batang hidungnya 
walaupun besok raya. Hatiku tam-
bah pilu apabila mendengar suara 
takbir berkumandang melalui tele-
visyen. Rasarindu kian menyucuk 
di sudut hati, sesekali timbul juga 
perasaan marah apabila menge-
nangkan sikap Rosman yang keras 
kepala tidak mahu mendengar na-
sihat orang tua, namun begitu pe-
rasaan marah akan tenggelam dek 
perasaan rindu seorang ayah terha-
dap anak menguasai ikiranku.

Aku sentiasa memerhatikan se-
tiap kereta yang melintasi jalan ma-

suk ke kampungku, sambil dalam 
hati sentiasa berdoa agar anakku 
Rosman akan balik menemui aku 
dan ibunya. Doaku dimakbulkan 
Tuhan kerana sebuah kereta menu-
ju ke rumahku seterusnya berhenti 
di bawah rumah. Orang yang ku-
tunggu kepulangannya selama ini 
sudah tiba. Di rumah, kami duduk 
berbual-bual di ruang tamu yang 
sudah disusun rapi oleh Ramlah. 
Di atas meja kecil pula terdapat se-
jambang bunga orkid hasil gubahan 
Ramlah. 

“Bagaimana pendirian mu nak, 
sudahkah kauubah perangaimu 
yang merugikan dirimu sendiri itu, 
terutama di kemudian hari nanti. 
Yalah maksud ayah sesudah kita 
berada di alam akhirat kelak.”

“Sebab saya sedarlah makanya 
saya pulang menemui ayah,” jajwab 
Rosman dengan lembut dan berso-
pan. Kemudian dia menyambung.

“Sejak kedatangan ayah tempoh 
hari, ikiran Man mula terganggu, 
seolah-olah ada satu yang kurang 
pada Man ayahh.”

“Setahu ayah kau tidak ada apa 
yang kurang, yalah pangkat besar, 
gaji pun besar lebih dari cukup.”

“Kata ayah tu memang benar, 
itu pandangan ayah dari segi lahir 
saja. Tetapi batin Rosman selalu 
berasa cemas dan gelisah apabila 
mengingatkan kematian.” Begitu 
lembut Rosman menuturkan ka-
ta-kata itu. Di wajahnya terbayang 
suatu penyesalan. Betapa tidak ke-
hidupannya selama ini sudah jauh 
tersasar dari landasan yang diten-
tukan oleh agama Islam. Hidupnya 
banyak melakukan dosa. Apakah 
dosanya yang banyak itu diampun-
kan oleh Allah. Kini dia membetul-
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kan duduknya.

“Jadi sekarang apa pula yang 
kaucari nak?” Aku bertanya ingin 
tahu. Rosman belum menjawab 
kerana dia membetulkan kaca ma-
tanya, yang baru dicuci dengan 
kertas penyuci mata.

“Ketenangan rohaniah yang 
Man cari ayah, tapi ...”

“Tapi apa nak?” sampukku ce-
pat.

“Tapi jalan-jalan untuk menuju 
kedamaian itulah Man tidak tahu 
ayah, kerana sejak kecil lagi Man ti-
dak pernah diberikan didikan aga-
ma sehinggalah Man tamat belajar 
dari luar negeri.”

Aku diam. Terasa kata-kata 
Rosman itu bagaikan hirisan sem-
bilu menggores hatiku. Aku baru 
sedar sekarang rupannya perbua-
tanku yang lepas itu slaah, sehingga 
membiarkan anakku mencari kese-
nangan dunia semata-mata dengan 
tidak membekalkan pendidikan 
agama untuk menuju kesenangan 
di dunia dan akhirat kelak. Baharu 
sekarang aku ter ikir untuk menga-

jarnya setelah Rosman dewasa bak 
kata pepatah sudah buluh barulah 
hendak melenturnya.

“Kenapa ayah diam?”

Aku kaget mendengar suara 
Rosman. Dengan tersipu-sipu aku 
menyembunyikan perasaanku. “ti-
dak apa-apa nak, hanya ...”

“Hanya apa ayah!”

“Hanya ayah menyesal nak.”

“Mengapa pula ayah menyesal?” 
Rosman bertanya ingin tahu.

“Sebenarnya ayahlah yang ber-
salah nak, kerana tidak membekal-
kan kau dengan pendidikan agama.” 
Aku terhenti di situ kerana ganggu-
an batukku. Aku batuk beberapa 
kali kemudian meludahkan sisa air 
liur yang pekat melalui ruang jen-
dela. 

“Jadi ayah harap kau bertau-
batlah nak sempena hari raya yang 
mulia lagi berkat ini,” sambungku. 

“Tetapi ayah, Rosman sudah 
banyak melakukan dosa. Apakah 
Tuhan mahu mengampunkan dosa 
Man itu ayah.”

“Ya nak, bukankah Tuhan itu 
Maha Pengasih dan Penyayang ke-
pada hambanya ... Pokoknya asalkan 
kau benar-benar bertaubat tidak 
akan melakukannya lagi, maksud 
ayah taubat nasuha bukan seperti 
makan cili, tahu rasa pedasnya te-
tapi dimakan lagi.” Aku memberi 
keyakinan kepada Rosman. Kemu-
dian aku menyambung lagi, “Kau 
belum terlambat untuk bertaubat 
nak, kau masih muda dan sehat, 
gunakanlah usia muda itu dengan 
amalan yang soleh. 

“Ya ayah, Man bertaubat untuk 
tidak melakukannya lagi.”

“syukurlah nak.”

Rosman melutut di kakiku, aku 
mengurut-urut rambutnya yang 
ikal mayang bagaikann alunan om-
bak. Nampak olehku Rosman men-
galirkan air jernih jatuh ke lantai. 
Mungkin dia menyesali perbuatan-
nya yang lalu. 

(Antologi Cerpen 

Sawah Warisan, 2005)
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Norsiah H.N (Brunei Darussalam)

Kemarau
 

Kemarau
Panas mentarinya bagaikan api
Membakar daun-daun
Hangus dan layu

Kemarau
Akar-akar panjang bagai jejari
Menjalar ke perut bumi
Mencari titis air
Namun derita dan hampa

Kemarau
Lohat di sana
Rumput-rumput kering
Tanah-tanah juga merekah
Luka tak berdarah

Sengsara mengubah haluan kehidupan
Kemarau di hujung perjalanan

Sajak ini menerima Hadiah Kreatif Bahana 1993
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Disa (Brunei Darussalam)

Sayangku Jauh Di Bulan

Sayangku jauh di bulan
ketika hati masih mengeras

dan senyuman
tak bermakna lagi

sayangku!
perjalanan di pergunungan

ini begitu meletihkan
namun

menyelerakan
mata memandang

salji putih, rama-rama
dan

daun-daun hijau
sehingga

kaki berkematu
terpeseona kerananya

sayangku!
kau semakin jauh di bulan

ketika hati masih lagi mengeras
dan senyuman ini

akan terus
tidak bermakna selamanya.

Bahana, Mac 1997.
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Semalam ribut 
menyerbu dari bukit. 

Turun menggulung 
seperti tenggiling yang 

jatuh dari cenuram. 
Tanah lembah 

yang menempatkan 
kampung dan para 
penduduk seperti 

ternganga menunggu 
dirempuh tanpa dapat 

melakukan apa-apa. 
Para penduduk resah 

dan cemas. Mereka 
melihat gelap ribut 

bergelumang di bukit. 
Bukan itu sahaja, malah 

mereka mendengar 
bunyi ngaumannya, 

bau petakanya. Tiada 
apa-apa yang dapat 

mereka lakukan. Ketika 
itu terdengar suara 

melaung-laung.

20 Cerita Tentang Tuhan
Cerita Pendek S.M. Zakir

(Malaysia)

Ke masjid! Ke masjid! Mereka 
pun berpusu-pusu ke mas-
jid yang terletak di tengah 

perkampungan itu. Di masjid telah 
ramai penduduk berkumpul. Imam, 
lebai dan ketua kampung telah juga 
berada di situ. Para penduduk di-
minta mengambil wuduk dan ke-
mudian mengikut imam untuk ber-
solat sunat memohon perlindungan 
daripada Allah Yang Maha Kuasa. 
Mereka semua kemudian bersolat 
dengan penuh khusyuk. Bibir me-
reka bergetar. Hati mereka berge-
tar. Memohon perlindungan dari-
pada Allah. Mereka bersujud. Lama 
dan berdoa. Setelah solat, mereka 
mengikut imam berdoa. Bibir me-
reka bergetar dengan zikir dan doa. 
Dinding masjid yang mengepung 
mereka seperti turut sama berdoa. 
Turut sama berzikir. Dan yang pas-
tinya dinding itu mengepung seper-
ti untuk melindungi mereka. Lama 
mereka begitu sehingga sebahagian 
daripada mereka sedar bahawa ri-
but telah hilang. Entah ke mana 
pergi bersama ribut yang entah ke 
mana juga perginya. Bukit kosong, 
tiada sebarang ribut lagi yang ber-
himpun di situ. Mereka bertakbir 
dan mengucap syukur atas kebesa-
ran Allah yang masih sudi member-

ikan mereka perlindungan. Imam 
terjelepuk di sejadah, menangis 
mengenang keagungan dan kebesa-
ran Allah.

Kiai Samsudin mengajarkan ba-
hawa Allah itu wujud dengan sen-
dirinya. Tidak ada permulaan dan 
tidak ada kesudahan. Anak-anak 
duduk bersila tekun mendengar apa 
yang dikatakan oleh Kiai Samsudin. 
Ada angin yang bersiur-siur di bum-
bung masjid. Bumbung yang mele-
bar di bawah dan meruncing ke atas 
seperti perjalanan menuju ke arah 
hakikat ketuhanan yang abadi.

Semalam yang berakhir men-
jadikan penduduk kampung lebih 
akrab dengan masjid. Namun sejak 
dahulu masjid ialah pusat segala-
galanya kepada penduduk kam-
pung. Ia dikatakan wujud sejak ra-
tusan tahun. Malah tapak asalnya 
dikatakan sebagai tapak masjid 
pertama setelah kedatangan Islam 
di alam Melayu hampir seribu ta-
hun yang lalu. Malah lebih awal lagi, 
tapak masjid ini dikatakan tapak 
kuil purba Hindu –Buddha yang 
seusia dengan kuil yang ditemui di 
Lembah Bujang dan kuil Kerajaan 
Tabralingga di Ligor. Malah lagi di-
katakan bahawa peradaban di kam-
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pung ini telah wujud sejak lima ribu 
tahun dahulu, lebih awal daripada 
peradaban Yunani di Eropah. Mas-
jid ini ialah masjid kayu bertiang 
dua belas. Ia mempunyai bumbung 
panjang di ruang ibu, dan bum-
bung panjang yang sedikit kecil di 
dua ruang lain. Ruang ibu yang luas 
menjadi ruang sembahyang lelaki, 
sementara ruang tengah menjadi 
tempat sembahyang perempuan 
dan ruang belakang dijadikan tem-
pat memasak serta menyimpan ba-
rangan dan makanan. Dalam pada 
itu terdapat serambi dan anjung 
yang dijadikan tempat sembahyang 
tambahan, tempat anak-anak men-
gaji al-Quran dan juga tempat 
musa ir berteduh.

Masjid ini ialah masjid kayu 
bertiang dua belas. Ruangnya da-
lam suasana hari ini agak sederha-
na besar. Jika dilihat dari luar agak 
mustahil untuk menampung jema-
ah yang semakin ramai pada masa 
ini. Tetapi seramai mana pun jema-
ah pada hari raya atau hari Jumaat, 
ruang dalam masijd sentiasa cukup 
untuk menampung jemaah. Menu-
rut kata orang-orang tua, bahagian-
bahagian binaan masjid ini mem-
punyai persamaan dengan anggota 
tubuh badan manusia. Jika dilihat 
dari hadapan maka dapatlah dilihat 
persamaan begini; buah guntung 
yang berdiri di puncak rabung ia-
lah kepala. Bahagian di antara dua 
sisi pemeles yang digelar tuban 
layar ialah dada. Bahagian tempat 
duduk dari rusuk atau lambung ia-
lah pinggang. Bahagian pelantaian 
tempat duduk ialah punggung. Ba-
hagian tiang dari alang sampai ke 
tanah ialah dua paha dan dua betis. 
Bahagian dua ibu tangga dan anak 
tangga ialah dua kaki. Akhir sekali 
ruang dalam masjid tempat jemaah 

bersolat dan beribadat ialah kalbu. 
Malah tiga bahagian ruang masjid 
itu sendiri diibaratkan kepada tiga 
peringkat kehidupan manusia iaitu, 
lahir, hidup dan mati.

Kiai Samsudin mengajarkan ba-
hawa Allah itu qidam yakni sudah 
sedia ada, sebelum suatu yang ada 
dan adanya Allah adalah dengan ti-
dak ada permulaan. Lawan qidam 
ialah huduth iaitu baharu. Anak-
anak mengangguk memahami apa-
apa yang dikatakan oleh Kiai Sam-
sudin. Angin yang bermain-main di 
atas bumbung menyapu-nyapu buah 
gutung yang tegak berkubah menja-
di puncak teratas. Katanya ia ada-
lah tingkat wujud Allah yang tiada 
bersifat atau berupa yakni tingkat 
wahdah.

Nama kampung ini ialah Kam-
pung Tuhan. Atas kesilapan kerani 
berbangsa Serani dalam pentadbi-
ran British, nama kampung ini di-
rekodkan sebagai Kampung Tuhan. 
Nama asalnya mungkin Kampung 
Tuan, atau Tahan, atau apa-apa 
sahaja yang berbunyi ‘-an’ di bela-
kangnya. Tetapi kerani berbangsa 
Serani yang asing dengan nama 
dan bahasa Melayu, menulisnya 
Kampung Tuhan. Mungkin juga 
buka salah kerani ini. Ia mungkin 
salah penterjemah yang bernama 
Si Munsyi India Muslim itu men-
terjemah tulisan Jawi dengan bunyi 
yang berbeza bunyi asal. Apabila 
kerani itu menulis maka timbullah 
perkataan yang ditulis itu berda-
sarkan bunyi ejaan jawi yang silap 
dibunyikan. Lama-kelamaan nama 
asalnya lenyap daripada sebutan 
dan ingatan penduduk dan orang 
ramai. Kampung itu kemudian 
hanya dikenali sebagai Kampung 
Tuhan. Kaum Serani dan India Mus-
lim sememangnya dibawa dari be-

nua India untuk berkidmat sebagai 
pentadbir rendah dengan pentadbi-
ran British di Tanah Melayu. Seper-
timana pihak British, mereka juga 
asing dengan budaya dan bahasa 
masayarakat Melayu. Banyaklah 
terjadi kekhilafan sepertimana 
berlakunya perubahan nama ke-
pada Kampung Tuhan ini. Sengaja 
atau tidak, kekhilafan ini banyak 
juga mengubah sejarah bangsa 
Melayu yang terjajah ini. Sejarah 
juga telah mula dibaca dari kaca 
mata pihak Inggeris dan pentadbir 
rendah dalam kalangan kaum asing 
ini. Sebagaimana hilangnya nama 
asal Kampung Tuhan, begitulah hi-
langnya dan terpesongnya sejarah 
bangsa Melayu secara perlahan-la-
han di tangan penjajah dan konco-
konconya.

Namanya Mohamad Alwi, dibu-
buh namanya begitu oleh bapanya 
sempena nama Baginda Rasulul-
lah Muhammad SAW. Di Kampung 
Tuhan ini dia dipanggil Luwi, ring-
kas daripada sebutan Alwi. Kam-
pung Tuhan adalah secubit tanah 
yang jatuh dari langit. Ia terletak di 
lembah yang subur dan dikelilingi 
banjaran bukit yang kelihatan be-
rasap pada waktu pagi. Kampung 
ini juga terletak dalam hutan hujan 
khatulistiwa yang basah dan lem-
bap. Dengan ribuan tumbuhan dan 
haiwan yang ada di dalam hutan 
di sekelilingnya, menjadikan Kam-
pung Tuhan kaya dengan sumber 
alam. Sawah-sawah padi menja-
dikan pemandangan di kampung 
ini cukup indah. Petak-petak padi 
dengan saliran air yang wujud da-
ripada struktur saliran peradaban 
silam menjadikannya apabila dili-
hat dari atas bukit, seperti grid peta 
purba tentang rupa bentuk sebuah 
peradaban silam yang besar. Malah 
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jika dilihat dari puncak bukit yang 
tinggi ia kelihatan seperti susuan 
makan yang menirus ke atas. Sun-
gguh aneh pemandangan ini, tetapi 
itulah hakikatnya.

Kiai Samsudin mengajarkan 
bahawa Allah itu baqa yakni kekal 
tetap selama-lamanya, tidak ada 
kesudahan bagi-Nya atau binasa. 
Lawan baqa ialah fana, iaitu binasa. 
Anak-anak semakin seronok men-
dengar cerita Kiai Samsudin. Angin 
di bumbung yang tadinya menyapu-
nyapu buah gutung di atas kini tu-
run melurut buah gutung di bawah 
yang lebih besar. Katanya buah 
gutung bawah ini adalah lambang 
tingkat wahidyah yang melambang-
kan tingkap lahirnya hakikat segala 
sesuatu.

Luwi keturunan asal Kampung 
Tuhan yang menetap entah sud-
ah berapa kurun dan berapa ratus 
generasi. Mereka sememangnya 
penduduk asal. Tetapi entah bagai-
mana pula sarjana-sarjana Barat 
mereka-reka teori bahawa mereka 
adalah keturunan yang berasal dari 
Yunan di China yang turun dalam 
gelombang penghijrahan pertama, 
kedua dan seterusnya. Teori itu sa-
lah, kerana mereka sememangnya 
penduduk asal dan tidak pernah 
mempunyai sebarang hubungan 
atau asal usul dari Yunan atau ma-
na-mana tempat lain. Kampung 
adalah suatu bentuk peradaban 
yang unik di wilayah alam Melayu 
ini. Ia tidak mempunyai kota atau 
bangunan-bangunan yang boleh 
menjadi artifak, kerana cuaca dan 
geogra i khatulistiwa menjadikan 
peradaban terbangun dalam per-
sekitaran alam. Mereka melindun-
gi diri dan kelompok dengan alam 
khatulistiwa. Dengan itu wujudnya 
kampung, iaitu suatu bentuk pera-

daban yang mengeksploitasi perse-
kitaran alam khatulistiwa sebagai 
kota yang melindungi mereka dari-
pada sebarang bentuk ancaman. Di 
sini masyarakat, nilai, norma dan 
peraturan terbentuk. Persekitaran 
hutan menjadikan bangunan-ban-
gunan indah mereka dibina dari-
pada bahan kayu. Sesudah ribuan 
tahun ia mereput dan hilang ber-
sebati dengan alam. Sememangnya 
falsafah peradaban mereka begi-
tu, ‘meminjam daripada alam dan 
mengembalikannya kepada alam’. 
Namun peradaban mereka tidak 
pernah pupus. Ia terus berdiri te-
guh sehingga datangnya agama Is-
lam dan mereka semua memeluk 
agama Islam. Sebuah tamadun baru 
terbentuk, iaitu tamadun Melayu. 
Melayu merupakan nama bagi se-
buah tamdun Islam. Tamadun ini 
ditandai dengan wujudnya bahasa 
Melayu yang menggunakan aksa-
ra jawi, serta nama raja, peraturan 
dan cara hidup yang diberi penge-
nalan Islam.

Kiai Samsudin mengajarkan 
bahawa Allah berlainan daripada 
segala-galanya, sama ada pada zat 
sifat atau perbuatan. Allah tidak se-
rupa dengan segala apa di semesta 
ini. Anak-anak tegak memandang 
Kai Samsudin. Angin yang turun ter-
sekat pada pemeles yang menutup 
bahagian bumbung atas lebar layar. 
Sememangnya pemeles berfungsi 
untuk menahan atap daripada diko-
pak angin. Pemeles seperti pancaran 
alam hakikat yang menerbitkan dua 
lambang sifat Allah iaitu Jamal dan 
Jalal. Sifat yang memancar ke kanan 
ialah Jamal dan yang memancar ke 
kiri ialah Jalal.

Anuar ialah cucu kepada Ah-
mad Wahi, antara pejuang me-
rah yang tewas dalam perjuangan 

membebaskan tanah air daripada 
penjajah Inggeris yang kemudian 
bersembunyi di kampung ini. Se-
memangnya Ahmad Wahi berasal 
dari kampung ini. Sebagai mewari-
si kepercayaan dan perjuangan Ah-
mad Wahi, Anuar mendukung kea-
dilan sama rata untuk masyarakat. 
Feudal, borjulis dan kapitalis harus 
dihapuskan. Sejarah manusia di du-
nia ini adalah sejarah perjuangan 
kelas. Perbezaan kelas ialah punca 
segala kecelakaan di dunia ini. Da-
lam diam-diam Anuar turut percaya 
bahawa agama ialah candu masya-
rakat. Selebihnya agama ialah salah 
satu senjata untuk menindas kelas 
proletar. Apabila diajukan bahawa 
bukankah agama ialah pembebas 
masyarakat tertindas daripada pe-
nindas mereka? Anuar diam tidak 
menjawab. Tetapi dia tetap men-
ganggap agama hanya candu dan 
tuhan hanya ciptaan khayalan ma-
nusia. Malah agama yang selalunya 
membentuk diskriminasi dengan 
memuliakan golongan tertentu di 
atas golongan yang lain. Perjuangan 
kelas harus bergerak tanpa adanya 
sebarang golongan yang lebih mulia 
atau tinggi daripada manusia lain. 
Selebihnya dunia ialah materialis-
me yang terjadi dengan sendirinya. 
Tiada pencipta. Tiada tuhan yang 
menciptanya. Tetapi Anuar selalu 
gagal menjawab soalan, jika dunia 
tiada penciptanya bagaimana pula 
ia tercipta. Anuar benci dengan 
soalan yang tidak dapat dia jawab. 
Seakan-akan mahu ditembak saha-
ja penanya soalan itu. Perjuangan 
bagi Anuar, harus dimulakan den-
gan senjata.

Badrul ialah sahabat Anuar, 
walaupun percaya kepada perjuan-
gan kelas tetapi Badrul tidak ingin 
menerima sikap yang memeran-
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gi agama. Badrul turun ke masjid 
bersembahyang seperti penduduk 
lain. Tidak seperti Anuar. Bagi Bad-
rul pejuangan untuk kelas bawahan 
adalah hanya untuk keadilan eko-
nomi dan politik. Agama tidak perlu 
diperangi dan kepercayaan kepada 
Tuhan tidak wajar disanggah. Bagai-
manapun Badrul tidak menganggap 
agama itu penting. Agama cukuplah 
sebagai ritual dan adat resam yang 
membahagiakan masyarakat. Seja-
rah ialah perjuangan kelas, tetapi 
dalam sejarah tidak semua perkara 
menjadi penting termasuk agama. 
Badrul menuntut kesamaan dan 
keadilan untuk semua. Feudal, bor-
juis, dan kapitalis harus dihapuskan. 
Badrul hanya melihat ekonomi dan 
politik dalam perjuangan kelasnya. 
Badrul tidak berminat kepada pem-
bicaraan tentang hal di luar realiti 
termasuk kejadian alam dan pencip-
tanya kerana ia juga tidak termasuk 
dalam sejarah.

Kiai Samsudin mengajarkan 
bahawa Allah berdiri dengan sendi-
rinya. Allah tidak berkehendak ke-
pada apa-apa pertolongan, tempat 
dan makhluk malah makhluk yang 
berkehendakkan Allah. Anak-anak 
melongo mendengarnya. Merasakan 
sesuatu yang Maha Agung. Angin 
terpaku di pemeles yang jika dilihat 
ternyata mempamerkan kalimat 
Arab daripada makna tiada Tuhan 
melainkan Allah.

Rumah Luwi berdekatan dengan 
masjid. Ada banyak perkara yang di-
sedari Luwi tentang keanehan mas-
jid kayu yang tua itu. Terdapat jalan 
lurus sepanjang 110 meter mengha-
la ke masjid. Tetapi anehnya kereta 
yang melalui jalan lurus ini tidak 
dapat berpatah balik atau membuat 
puisngan ‘u’ tanpa melanggar bahu 
jalan melainkan terpaksa memasuki 

perkarangan masjid dan berpusing 
keluar. Luwi pernah mengukur jalan 
lurus 110 meter ini dan ukurannya 
lebih lebar daripada jalan besar ber-
dekatan yang selalu dijadikan tem-
pat pusingan ‘u’ baik kereta atau lori 
kecil. Luwi tidak dapat menjawab 
mengapa jalan lurus 110 meter yang 
lebih lebar ini tidak dapat dibuat pu-
singan balik hatta oleh kereta yang 
kecil, melainkan harus terus ma-
suk ke perkarangan masjid terlebih 
dahulu sebelum dapat membuat 
pusingan patah balik. Banyak kea-
nehan tentang masjid kayu tua ini. 
Setiap Ramadan masjid akan pe-
nuh bersesak-sesak-sesak berlipat 
ganda daripada jumlah penduduk 
bersembahyang pada setiap hari Ju-
maat. Mereka tidak tahu dari mana 
datang jemaah yang tiba-tiba begitu 
ramai, sedangkan tidak ada orang 
luar yang masuk bersembahyang te-
rawih di masjid ini. Selama 30 hari 
Ramadan, masjid sentiasa berbau 
harum, dan lebih aneh bersih tanpa 
sebarang sampah. Sedangkan hanya 
Pak Mail, siak masjid seorang sahaja 
yang mengurus kebersihan laman 
dan ruang masjid. Pernah seminggu 
Pak Mail sakit pada bulan Ramadan, 
tetapi masjid tetap terlalu bersih 
walau tiada siapa menggantikan Pak 
Mail membersihkan masjid. Pendu-
duk kampung tidak mempedulikan 
keanehan ini kecuali Luwi.

Kiai Samsudin mengajarkan 
bahawa Allah itu Esa. Allah itu tun-
ggal dan tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Lawan tunggal ialah berbilang-bi-
lang. Anak-anak mendengar angin 
di tebar atau tuban layar masjid. 
tebar atau tuban ialah air yang 
keluar ketika ibu hendak bersalin, 
dan layar sama maknanya dengan 
kelir iaitu tempat lahirnya bayang-
bayang patung. Tuban layar ialah 

lambang kepada ilmu alam nyata 
atau bayang-bayang ilmu daripa-
da alam hakikat yang akan lahir di 
alam nyata.

Malaikat-malaikat yang turun 
dari langit menyebarkan bau harum 
disela suara-suara zikir yang ber-
guguran seperti cahaya dari manik-
manik gerimis. Jatuh berguguran 
menyelinap di masjid. Jalan lurus 
yang mematahkan semua belokan 
melainkan membawa ke masjid. 
Laman dan ruang masjid yang tiba-
tiba menjadi bersih tanpa diketa-
hui siapa yang membersihkannya. 
Malah, kampung yang mempunyai 
nama aneh, tersembunyi rahsia pe-
radaban ribuan tahun. Sungai terta-
nam kapal perang Inggeris yang 
diserang pahlawan-pahlawan Me-
layu dengan bantuan seekor buaya 
jelmaan sebesar jong Cina yang ti-
dak lut oleh senapang dan meriam 
Inggeris. Muara sungai pada zaman 
bahari yang sibuk dengan kapal-
kapal dagang yang berlabuh. Juga 
ribut yang bergulung-guling dari 
bukit tiba-tiba lenyap oleh doa-doa 
manusia di masjid tua. Luwi tidak 
mampu menjawabnya. Ia seperti 
soalan yang terlempar dari langit.

Kiai Samsuin mengajarkan Allah 
itu berkuasa, qudrah. Allah berkuasa 
membuat sesuatu yang belum ada 
dan berkuasa menghapuskan segala 
suatu yang telah ada. Allah berkuasa 
menghidup dan mematikan. Lawan 
sifat qudrah ialah ajaz iaitu lemah. 
Anak-anak yang seronok menden-
gar cerita tentang Tuhan oleh Kiai 
Samsudin mengangguk-angguk se-
sama mereka. Angin masuk ke ruang 
masjid, berkitar-kitar di situ. Ruang 
di dalam masjid melambangkan kal-
bu, ruang ilmu Allah menjelma iaitu 
yang menempati dada batin.

Ziana adalah antara beberapa 
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orang anak kampung Tuhan yang 
mendapat pendidikan luar negara. 
Ziana membawa pegangan dan iki-
ran tentang hak wanita. Wanita ha-
rus mempunyai hak yang sama rata 
dengan lelaki. Maka Ziana merung-
kai hadis dan al-Quran dalam memi-
lih-milih tentang persamaan hak wa-
nita. Ziana turut menyatakan perawi 
hadis sebahagiannya berat sebelah 
kerana kesan psikologi mereka yang 
kecewa dan memusuhi wanita. Bah-
kan Abu Hurairah dikatakan dalam 
satu hadis tidak meriwayatkan se-
penuhnya apa yang disabdakan oleh 
Rasulullah kerana ia membenarkan 
hak persamaan kepada wanita. Sam-
pai pada satu tahap, Ziana menyata-
kan bahawa wanita boleh menjadi 
imam kepada makmum lelaki ter-
masuk dalam sembahyang Jumaat. 
Kata beberapa orang, Ziana pernah 
mejadi imam sembahyang Jumaat 
ketika menuntut di luar negara 
dahulu. Ziana menuntut Islam perlu 
ditafsir semula, termasuk al-Quran 
dan Hadis. Ziana turut menyokong 
gerakan memperjuangkan golongan 
seks sejenis, kerana menurut Ziana 
mereka ialah golongan tertindas se-
perti mana kaum wanita yang wajar 
diberikan keadilan.

Pendirian Ziana disambut oleh 
Sajal yang berpegang kepada prin-
sip liberal. Sajal menyokong pendi-
rian Ziana bahawa al-Quran perlu 
ditafsir semula. Al-Quran bukan 
hak eksklusif ulama atau hukama 
tetapi milik semua manusia. Maka 
sesiapa sahaja boleh mentafsir al-
Quran. Sajal telah mentafsir semula 
al-Quran dan menyatakan bahawa 
al-Quran hanya sebuah teks. Sa-
jal memperjuangkan kebebasan 
dan hak asasi berasaskan individu. 
Adalah menjadi hak individu sama 
ada dia mahu berkelamin sesama 

jenis, mengamalkan kehidupan 
bebas, malah mahu murtad seka-
lipun. Hukuman-hukuman dalam 
agama menindas hak kebebasan 
manusia. Sepatutnya agama tidak 
mencampuri pilihan individu. Sajal 
sangat percaya bahawa liberalis-
me muncul sebagai fahaman yang 
membebaskan manusia daripada 
kebekuan agama. Bagi Sajal, setiap 
manusia lebih berhak daripada tu-
han untuk menentukan pilihan un-
tuk diri mereka.

Kiai Samsudin mengajarkan ba-
hawa Allah berkehendak iaitu irad-
ah. Tidak terjadi sesuatu melainkan 
dengan kehendak Allah. Segala keja-
dian adalah dengan kehendak Allah. 
Lawan kehendak ialah karahah yak-
ni terpaksa atau dipaksa. Anak-anak 
terus mengangguk-angguk sesama 
mereka. Angin kini keluar bermain 
di anjung masjid. Anjung lambang 
kepada hati yang menyambut dan 
menerima ilmu Allah.

Yajud percaya agama harus dipi-
sahkan daripda urusan dunia. Aga-
ma boleh ada, boleh hidup tetapi se-
bagai ritual dan adat. Agama harus 
dipisahkan secara mutlak daripada 
politik, ekonomi, masyarakat dan 
segala urusan hidup dalam menca-
ri faedah dunia. Dalam soal hidup 
manusia, agama tidak ada hak dan 
kuasa untuk memberi keputusan. 
Manusia dibentuk oleh manusia dan 
bukan agama. Agama hanya wujud 
sebagai perhiasan, upacara dan ama-
lan selepas melangsaikan tuntutan 
dunia mereka. Tuhan wujud terpi-
sah daripada manusia. Tuhan tidak 
mencampuri urusan dunia manusia. 
Semua peraturan untuk manusia di-
bentuk oleh sistem yang dicipta oleh 
manusia. Yajud ialah anak Kampung 
Tuhan yang kuat berbicara tentang 
politik. Di kampung Yajud sering ber-
hujah agar penduduk kampung me-
misahkan politik daripada agama, 
memisahkan urusan dunia daripada 
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agama, dan meninggalkan agama di 
rumah untuk keinginan peribadi. 
Yajud percaya agama hanya menye-
kat kemajuan. Walaupun Yajud tidak 
menolak agama dan percaya kepada 
Tuhan, tetapi Yajud tidak melihat 
agama sebagai penting dalam men-
dirikan sistem hidup manusia.

Majud ialah rakan kepada Yajud, 
sama-sama lahir di Kampung Tu-
han dan mendapat pendidikan yang 
baik. Majud percaya bahawa semua 
agama adalah sama. Islam tidak 
pernah berbeza dengan agama lain. 
Tuhan tetap sama walaupun dia tu-
han yang satu, atau tuhan yang tiga 
atau tuhan yang banyak. Dengan 
mempercayai semua agama adalah 
sama, maka manusia akan hidup 
aman damai tanpa lagi bermusuh 
kerana berbeza agama. Malah Ma-
jud mencadangkan kepada pendu-
duk kampung agar rumah ibadat di 
kampung ini dicantumkan sahaja 
menjadi sebuah kompleks ibadat 
yang mempunyai semua rumah iba-
dat yang menjadi anutan penduduk 
pelbagai kaum di kampung ini. Ma-
jud mendirikan majlis dialog agama 
yang menjadi perintis kepada usaha 
untuk menyamakan semua agama. 
Tuhan bagi Majud adalah sama un-
tuk semua agama. Hanya manusia 
yang pandai-pandai membezakan 
tuhan-tuhan antara mereka.

Kiai Samsudin mengajarkan ba-
hawa Allah itu mengetahui, yakni 
ilmu. Allah mengetahui segala-ga-
lanya. Tiada yang tersembunyi dari-
pada Allah. Lawan ilmu ialah bodoh 
yakni jahlun. Anak-anak tekun men-
dengar dengan seronok. Angin ter-
dengar menggesek-gesek di pintu. 
Pintu ialah sempadan terakhir di 
antara ruang dalam masjid dengan 
dunia luar. Sempadan kalbu dengan 
dunia luar.

Berhampiran sungai tempat 
bangkai kapal Inggeris terkubur, 
terdapat beberapa rumah yang ter-
masuk dalam Kampung Tuhan juga. 
Bahal tinggal di sini. Bahal ialah 
seorang yang percaya bahawa alam 
mempunyai semangat yang harus 
dipelihara. Semangat alam ialah 
agama semula jadi manusia, dan ia-
lah agama asli manusia di Kampung 
Tuhan yang wujud ribuan tahun ini. 
Bagi Bahal, agama-agama lain yang 
datang kemudian itu ialah agama 
luar, pengaruh asing dan penjajahan 
yang datang untuk menghapuskan 
agama asli penduduk. Bahal ber-
juang untuk mengembalikan pendu-
duk Kampung Tuhan kepada agama 
asal mereka, iaitu agama yang me-
muja semnagat alam. Penduduk ha-
rus kembali kepada keaslian nenek 
moyang mereka dan menolak kelu-
ar semua agama yang datang dari 
luar. Tuhan daripada agama luar 
adalah bukan tuhan mereka. Tuhan 
penduduk kampung ini ialah tuhan 
yang berasal dari kampung ini. Le-
bih pasti ialah yang hidup dengan 
keaslian semangat alam. Bahal ber-
tegas bahawa semangat alam ialah 
tuhan mereka. Pada zaman merdeka 
ini, penduduk kampung juga harus 
membezakan diri mereka daripada 
penjajahan agama luar dan kembali 
kepada agama asli mereka iaitu se-
mangat alam.

Kiai Samsudin mengajarkan ba-
hawa Allah itu hidup, yakni hayatun. 
Allah hidup kekal tanpa menyerupai 
hidupan ciptaannya yang perlu ma-
kan minum. Anak-anak mengisar 
sila, tidak mahu berganjak men-
dengar cerita tentang Tuhan. Ter-
dapat lima anak tangga masjid ini 
melambangkan lima makan nafsu; 
amarah, lawwamah, mulhamah, 
mutmainnah, dan radhiah.

Berbeza dengan penduduk di 
pinggir sungai yang hanyut dengan 
alam mereka, penduduk di baha-
gian tengah kampung ber ikiran 
maju. Di sini tinggalnya Sai i, yang 
sangat kontras ikirannya dengan 
Bahal. Sai i percaya dunia dicipta-
kan oleh unsur kebetulan dan logik 
yang hanya boleh difahami melalui 
sains. Sains ialah agama dan ialah 
tuhan sebenar manusia. Sains yang 
mencipta manusia dan hanya sains 
yang dapat memahami manusia. Se-
tiap perkara di dunia bagi Sai i harus 
mempunyai dasar logik dan semua 
kewujudan harus difahami melalui 
dasar empirikal. Sai i mengutarakan 
ikirannya dengan pendekatan yang 

menarik. Sai i membuat sebuah i-
lem yang menayangkan bagaimana 
dunia ditenggelami bah besar. Di 
situ Sai i menunjukkan bagaimana 
hanya sains yang berkuasa menyela-
matkan manusia. Sedangkan tuhan 
tidak ada di situ untuk menyelamat-
kan manusia. Manusia yang bertu-
han semuanya mati bersama tuhan 
mereka. Hanya manusia yang mere-
ka peralatan sains selamat dengan 
teknologi sains yang amat moden. 
Sai i cuba memahamkan kepada 
penduduk betapa hanya sains ialah 
agama dan tuhan bagi manusia. 

Kiai Samsudin mengajarkan 
bahawa Allah itu mendengar, yakni 
samiun. Allah maha mendengar se-
gala-galanya. Anak-anak langsung 
berdiam, bisik-bisik suara terus mati. 
Mereka melongo untuk mendengar 
cerita seterusnya tentang Tuhan. 
Ada bunyi angin menggesel dinding 
masjid. Dinding ialah pelindung 
ruang di dalamnya, pada masa yang 
sama menjadi pendinding yang me-
misahkan ruang dalam dan dunia di 
luar. Ia seperti penafian kemakhlu-
kan dan pengisbatan ketuhanan.
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Luwi menyedari bahawa Kam-

pung Tuhan ini mempunyai pelbagai 
golongan dengan pelbagai pandan-
gan. Mereka juga mempunyai pelba-
gai ikiran tentang agama dan tuhan. 
Maka timbul bermacam-macam-
macam cerita tentang tuhan. Tetapi 
Luwi yakin bahawa Tuhan wujud 
sebagaimana yang diajarkan oleh 
Kiai Shamsudin. Perlahan jiwa Luwi 
mengembang, teringat pesan Kiai 
Shamsudin untuknya dan rakan-ra-
kan mempertahankan Tuhan yang 
ada dalam 20 sifat-Nya. Luwi tahu 
rakan-rakannya mendengar cerita 
tentang Tuhan daripada Kiai Sham-
sudin telah ramai yang terpesong. 
Anuar, Badrul, Ziana, Sajal, Yajud, 
Majud, Bahal, Sai i dan ramai lagi 
telah membawa pelbagai aliran dan 
ajaran yang sesat tentang Tuhan. 
Luwi memikirkan bahawa dia perlu 
berjuang demi kasih kepada Tuhan 
yang dipupuk sejak kecil, hatta jika 
terpaksa menentang rakan-rakan-
nya sendiri. Terlalu banyak cerita 
tentang Tuhan. Tetapi semuanya di-
sesatkan oleh ketewasan ikiran dan 
kelemahan jiwa rakan-rakannya da-
lam menghadapi dunia yang sentia-
sa memusuhi Tuhan.

Kiai Samsudin mengajarkan ba-
hawa Allah itu melihat, yakni basa-
run. Allah melihat hatta kuman yang 
paling kecil. Lawan kepada mata 
ialah buta, iaitu a’a’ma. Anak-anak 
memandang sesama mereka. Terasa 
angin sejuk di sisi mereka menjalar 
di lantai masjid. Lantai ialah tapak 
kepada ruang masjid, ibarat tapak 
bagi kalbu.

Luwi melangkah masuk ke per-
karangan belakang masjid. Pusara 
Kiai Samsudin yang hanya ditandai 
dengan batu nisan kelihatan bersih 
dan segar. Luwi memegang nisan 
pusara Kiai Samsudin dan mengha-

diahkan al-Fatihah. Terlalu banyak 
cerita tentang Tuhan, tetapi hanya 
20 cerita tentang Tuhan daripada 
Kiai Samsudin yang satu-satunya 
benar. Mereka paling seronok dan 
paling bahagia mendengar 20 cerita 
tentang Tuhan daripada Kiai Sam-
sudin. Luwi memikirkan mungkin 
dia patut menjemput rakan-rakan-
nya kembali untuk bercerita kem-
bali 20 cerita tentang Tuhan seba-
gaimana yang diceritakan oleh Kiai 
Samsudin. Mereka mungkin boleh 
kembali gembira dan merasa baha-
gia seperti dahulu, setelah mereka 
terpisah jauh dalam dunia masing-
masing yang saling menjauhi. Air 
mata Luwi bergenang mengenang-
kan keindahan lalu bersama-sama 
rakan-rakan mendengar cerita Kiai 
Samsudin. Mungkin dia harus kem-
bali memanggil rakan-rakannya ke 
masjid ini. Mereka boleh memula-
kan dengan mengenang kembali ce-
rita Kiai Samsudin tentang Tuhan. 

 Kiai Samsudin mengajarkan ba-
hawa Allah itu berkata-kata, yakni 
kalamun. Lawan kepada berkata-ka-
ta ialah bisu, iaitu abkam. Allah ber-
kata-kata dengan kalam-Nya yakni 
firman di dalam al-Quran dan bukan 
kata-kata seperti makhluk. Anak-
anak mengangguk faham dan me-
lihat al-Quran di hadapan mereka. 
Kedengaran angin menyelit-nyelit di 
bawah lantai mengenai penyambut, 
rasuk dan lambung. Semua penyam-
but, rasuk dan lambung ialah bahan 
yang memperkuatkan lantai. Ia dii-
baratkan seperti jasad dan roh yang 
memperkuatkan tapak kalbu.

Kampung Tuhan gempar kem-
bali. Ribut tiba-tiba kembali bergu-
lung di bukit. Banjaran bukit gelap 
seperti dihurung sayap-sayap awan 
yang membawa malapetaka. Pen-
duduk kampung berkumpul den-

gan cemas. Tiada apa-apa dapat 
menyelamatkan mereka kali ini. Ma-
na-mana penduduk kampung yang 
beriman terus menghala ke masjid. 
Imam telah lama menunggu. Mere-
ka akan bersolat dan berdoa. Jika di-
takdirkan ajal mereka telah sampai, 
mereka redha dengan ketentuan 
Tuhan. apa yang mereka mahu ialah 
biarlah mereka tetap dalam iman. 
Mereka berjalan dengan tenang ke 
arah masjid. Namun, sebahagian 
daripada mereka mengambil pelba-
gai langkah untuk menyelamatkan 
diri. Malah ada yang mula meraung-
raung dan menjerit-jeirt. Ribut tu-
run menggulung pokok-pokok di 
bukit dan mengepung dari setiap 
sudut. Ada wajah yang menggerun-
kan di situ. Pokok-pokok terbungkas 
dan melambung ke sana sini. Ribut 
semakin besar menghala ke arah 
kampung. Penduduk yang terpaku 
dan tidak menghindar ke masjid 
menjerit-jerit hilang akal dan kawa-
lan diri.

Kiai Samsudin mengajarkan 
bahawa Allah itu berkuasa sendiri, 
berkemahuan sendiri, berpenge-
tahuan sendiri, berhayat sendiri, 
berpendengaran sendiri, berpeng-
lihatan sendiri dan berperkataan 
sendiri. Anak-anak mengangguk-
angguk tanda sudah mengetahui 
sifat tentang Tuhan. Cerita tentang 
Tuhan yang membuatkan mereka 
menjadi sedar dan sayang kepada 
Tuhan. Kini mereka harus segera 
bersolat dan mengaji al-Quran ke-
rana Allah yang disayangi mereka. 
Angin kini turun ke bawah masjid 
dan berpusar-pusar di tiang-tiang 
masjid. Tiang menegakkan mas-
jid, disamakan dengan paha dan 
betis yang menegakkan manusia. 
Tiada seperti rukun iman dan ru-
kun Islam yang menegakkan Islam. 
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Tiang-tiang masjid ini mempunyai 
tiga warna iaitu hitam, merah dan 
putih. Hitam dikatakan lambang zat 
Allah, merah sifat jamal dan putih 
sifat jalal. Tiang juga sebagai peng-
hubung tanah dengan masjid, seka-
li gus penghubung alam ketuhanan 
dan alam dunia. 

Mereka berada di dalam mas-
jid bersolat, kemudian berzikir dan 
berdoa. Luwi cemas di pintu mas-
jid, mencari wajah rakan-rakan-
nya. Imam meminta Luwi menutup 
pintu masjid. Ketika itu ribut telah 
melanda kampung dan memusnah-
kan apa yang dilalunya. Luwi meli-
hat ada kelibat kelompok manusia 
datang ke masjid. Ada wajah-wajah 
yang dia kenal. Luwi cuba membu-
ka pintu masjid. tetapi malangnya 
pintu masjid tidak dapat dibuka 
lagi. Ribut melanda dan menya-
pu semua yang ada di luar masjid. 
Tiang-tiang masjid bergegar seper-
ti akan melambung ke langit. Di da-
lam masjid mereka mengucap dua 
kalimah syahadah dan redha den-
gan apa yang akan terjadi. Terlin-
tas di ikiran Luwi cerita datuknya, 
bahawa dahulu ribut paling besar 
pernah melanda Kampung Tuhan. 

Akhirnya mereka yang berada da-
lam masjid sahaja yang terselamat. 
Kata datuknya ketika itu malaikat-
malaikat turun dari langit meme-
gang dan melindungi masjid dari-
pada dipukul ribut. Mereka men-
dengar ribuan sayap di bumbung 
masjid. Akhirnya setelah ribut reda, 
mereka hanya melihat kemusnahan 
di sekeliling mereka kecuali masjid 
tempat mereka berlindung.

Kiai Samsudin mengatakan ba-
hawa masjid ini dibina daripada ba-
han-bahan yang bukan terdapat di 
kampung ini. Masjid ini dibina den-
gan pengertian terhadap hubungan 
manusia, alam dan Tuhan. Untuk 
itu anak-anak, mari kiai bercerita 
tentang Tuhan. Luwi dan rakan-
rakannya segera mengelilingi Kiai 
Samsudin.

Mereka mendengar sesuatu di 
bumbung masjid. Ia jatuh seperti 
kepak-kepak yang berat. Semakin 
banyak dan semakin banyak sehin-
gga bumbung seperti begitu berat 
dengan seseuatu di atasnya. Ribut 
yang mendengung di luar seper-
ti terdengar melibas ke sana sini. 
Dentuman meletup hinggar di sana 
sini. Mereka di dalam masjid jatuh 

pengsan semuanya.
“Kiai mempunyai 20 cerita ten-

tang Tuhan,” kata Kiai Samsudin ke-
pada anak-anak.

Ketika mereka membuka mata, 
alam begitu sunyi. Mereka berpan-
dangan antara satu sama lain. Apa-
kah mereka di alam kubur? Luwi 
bangun dan membuka pintu mas-
jid. Cahaya yang terang menyerbu 
masuk. Tidak. Mereka masih di 
alam dunia. Di Kampung Tuhan. 
Mereka keluar dan melihat di luar. 
Pemandangan di luar sungguh dah-
syat. Seluruh kampung musnah dan 
rata seperti tidak pernah ada kehi-
dupan di situ. Mereka terkejut dan 
terkaku. Fikiran mereka kosong 
tidak dapat menelaah apa yang se-
benarnya berlaku kepada mereka. 
Perlahan-lahan mereka menoleh ke 
belakang.

Hanya masjid kayu tua yang te-
gak berdiri. Tunggal tanpa ada yang 
lain. 

Catatan: Cerpen ini meme-
nangi Hadiah Sastera Perdana 

Malaysia 2012 Kategori Cerpen 
Eceran
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Nik Azri Nik Mohamed Arriff  (Tuah 
Sujana) dilahirkan pada 8 Novem-
ber 1991 di Besut, Terengganu 
dan mendapat pendidikan awal 
di Sekolah Kebangsaan Keluang 
seterusnya pendidikan menengah 
di Sekolah Menengah Kebangsaan 
Tengku Mahmud. Merupakan pe-
megang Ijazah Sarjana Muda Per-
guruan di Insti tut Pendidikan Guru 

(IPG) Kampus Kota Bharu dalam bidang Pendidikan Pemuli-
han. Kerjaya penulisan bermula seawal umur 9 tahun sebe-
lum menceburinya secara serius di bangku sekolah menen-
gah. Pernah mewakili penulis muda Terengganu ke Minggu 
Penulis Remaja Timur 2005 di Bachok, Kelantan. Pelbagai 
bengkel penulisan disertai dan antara pengarang mapan 
yang pernah membimbingnya ialah Nisah Haron, S.M. Za-
kir, Zaharah Nawawi dan Faisal Tehrani. Karya-karya melalui 
nama pena ini berkembang di media massa tempatan dan 
genre yang diceburi antara lain cerpen, sajak dan esei.

Tuah Sujana (Malaysia)

Anggur Asmara

Berada di sempadan
antara buana kehidupan
dan lorong kematian; pantas
kutinggalkan ruang dan masa
juga nafas yang dituangkan
cangkir duniawi – menghirup
kesegalaan yang mudik
di pelabuhan hati. Kini,
akulah seekor kelekatu
akan menanggalkan
sayap-sayap halusnya
pada satu ketika
yang dibasahkan rahsia.

Kematian adalah seberkas
pengalaman tak ternukilkan
baris puisi, tak terdendangkan
genderang sanubari, tiada ulangan
walaupun sekali – hanya dikirimnya
helaian-helaian misteri tentang
detik pemisah sebuah kembara
untuk memetik kuntum usia
sesudah bertahun-tahun di dalam
taman, mencium harum kejadian
menjadi pengantin yang menanggalkan
gaun ruhi, alangkah – tatkala aku
belum mengerti sama ada 
wangi sejambak teluki
atau tajam sebilah duri
yang memecah nyali
bakal menyambut ketibaanku
di muara kesaksian nanti.

Kematian adalah kaleng-kaleng
berisi madu kun fayakun-Mu

dengan syahdu – betapa pakaian elegi

yang kusarungkan ini dilusuhkan kotoran
dan daki sehingga terburailah kefanaan
bagaikan sebuah perahu menyongsongku
ke sungai rindu yang ditunggu
atau barangkali gelombang pilu
mendesah, merenggut, menggoncang
sekuat-kuatnya udara yang kusedut dari
atma kehambaanku. Di persimpangan
terakhir, resah kunantikan bening peristiwa
yang tak tertadahkan oleh mata akal
dingin di bawah renungan sakral.

Kematian adalah keputusan
tanpa pilihan; hentian lain
yang dirindudendamkan
pemetik anggur asmara
mereka menyuap manisan
ke mulut qada sambil
di hadapannya
tersenyum Izrail.

Catatan: Puisi ini memenangi Hadiah Sastera Perdana 
Malaysia 2012 Kategori Puisi Eceran
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TSENI SASTROWARDOYO

Iskandar Shamsuri atau lebih dike-
nali sebagai Tseni Sastrowardoyo 
berasal dari Batu Pahat, Johor. 
Beliau mula menulis puisi sekitar 
tahun 2010. Sarang Merpati  di 
Tingkat Dua terbitan ITBM pada 
tahun 2013 yang memuatkan 88 
buah puisi merupakan kumpulan 
puisi pertama beliau. Puisi “Song-

ket Teluk Berantai” yang dimuatkan dalam Dewan Sastera 
edisi Julai 2012 telah memenangi Hadiah Sastera Perdana 
Malaysia 2013 Kategori Puisi Eceran. Kini, beliau bertugas 
dan menetap di Kuantan dan masih lagi meneruskan minat 
beliau dalam bidang penulisan walaupun dikekang dengan 
kesibukan tugas hakiki. 

Tseni Sastowardojo (Malaysia)

Songket Teluk Berantai

Kain limar songket sarung menyimpan adat
berbunga emas berbenang sutera merah pekat
indah kebaya labuh selendang biru
 bunga biji peria
baju kurung berkain panjang
warisan budaya
songket indah kebesaran istana
kuning keramat bersulam pusaka
songket teluk berantai pakaian kerabat
hamba yang hina dilarang melihat.

Catatan: Puisi ini memenangi Hadiah Sastera Perdana 
Malaysia 2012 Kategori Puisi Eceran

Pada sejuta jalinan benang emas
halus tak terasa silang tindihnya
 lembut tenun pusaka
songket limar biru samping bendahara
bunga kota raja sulam emasnya
 timbul berhimpun
bertepi indah berbunga cogan dengan daun
segak bengkung melilit pinggang budaya
kain limar bertenun merah
 dipakai laksamana
lawi ayam menimbul corak kepala kain
bunga pecah lapan jadi hias tekad sulam
berjalur silang dengan rantai dada lipan.

Kain telepuk songket berbunga semangat
Tun Teja menangis berlari menjunjung
 cinta istana
selendang kain panjang songket kuning warna
pucuk rebung berbenang
 emas menjadi punca
tujuh dayang merafakkan sembah
 duli jemala
kain cindai sepadan menutup
 wajah dan mahkota
ayu berbunga tampuk buah kesmak
sulam timbul cindai wangi
 bagi yang nampak
limar bersulam hijau sopan bersimpuh
setia temenggung pada istana
 bukan bersuruh
sulam berbunga kembang lawang
ungu tengkolok ayam patah
 kepak jadi mahkota
sembahnya jauh daripada Duli Maharaja
Tanjung Langkasuka keris berbudi Nusantara
dilepas di sisi kiri mengelak murka istana.
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Resah Tuan Adeel kian 
menambah. Mindanya 

asyik dihimpit mimpi 
yang berulang tiga 

malam berturut-turut. 
Seorang tua berjubah 
putih bersih muncul 

dan menarik kerusi itu 
setiap kali Tuan Adeel 

hampir melabuhkan 
punggungnya. 

Tuan Adeel menepuk-nepuk 
dahi luasnya.  Entah buat 
kali yang keberapa. Kedua-

dua kakinya pula  tidak betah diam.  
Mundar-mandir mengheret tubuh 
boyaknya di ruang pejabat yang 
dihias padat. Dari pejabat inilah 
segala hal ehwal Daerah Biji Saga 
dipantau Tuan Adeel. Dan sebagai 
walikota, Tuan Adeel hanya perlu 
duduk dengan selesa di kerusi yang 
diwarisinya. Segalanya terurus 
di hujung jari. Segalanya laju dan 
lancar.  Namun, kini segalanya ber-
putar tiga-ratus enam puluh darjah.  
Resah dan gelisah menabiri jende-
la hati Tuan Adeel. Bola mata Tuan 
Adeel menjeling kerusi empuk di 

Kerusi
Cerita Pendek Wan Jumaiah

(Singapura)

belakang meja pejabatnya. Kerusi 
empuk bersandar tinggi yang diwa-
risi daripada arwah ayahnya.  Kini, 
hati Tuan Adeel sering digigit bim-
bang. Rasa enak duduk di kerusi 
empuk itu kian lenyap.  Rasa nya-
man bersandar di kerusi empuk itu 
kian lesap.

Resah Tuan Adeel kian menam-
bah. Mindanya asyik dihimpit mim-
pi yang berulang tiga malam ber-
turut-turut. Seorang tua berjubah 
putih bersih muncul dan menarik 
kerusi itu setiap kali Tuan Adeel 
hampir melabuhkan punggung-
nya. Sebaik punggung Tuan Adeel 
menghentam lantai, orang tua itu-
pun ghaib. Dan setiap kali tersedar 
dari mimpinya, Tuan Adeel sudah-
pun tergolek bagai nangka busuk di 
lantai kamar tidurnya. Dan selama 
tiga malam berturut-turut itu juga 
kedua biji mata Tuan Adeel akan 
terbeliak hingga terbit mentari.

Kedua-dua orang kanan Tuan 
Adeel, Tuah dan Jebat turut menge-
rut dahi. Tuah sibuk menceduk data 
di tabung simpanan arkibnya. Tuah 
berhempas-pulas menafsir resah 
dan mimpi yang membelit minda 
ketuanya itu. Sesekali menjeling 
Jebat yang hanya berdiri di kirinya 
sambil  tersenyum selamba. Jebat 
selamba dan tenang.  Seingat Jebat, 

arwah ayah Tuan Adeel tidak per-
nah mengalami pelbagai keanehan 
sewaktu mendudukki kerusi itu. 
Tuah dan Jebat sendiri lihat bagai-
mana mudah, selesa dan seronok-
nya Arwah Tuan Haqeem duduk 
di kerusi itu.  Arwah Tuan Haqeem 
sendiri yang melakar bentuk kerusi 
itu, menentukan bahan-bahan yang 
wajib digunakan dalam pembuatan 
kerusi itu, serta warna kerusi itu. 
Dan yang mendudukki kerusi itu 
pula, mesti patuh pada setiap had 
dan syarat yang telah di tetapkan.  
Semua perincian isian dan luaran 
kerusi sudah Arwah Tuan Haqeem 
kaji sedalamnya.  Semuanya demi 
keselesaan dan keenakkan un-
tuk duduk di kerusi itu sepanjang 
hayatnya.  Tuah dan Jebat ingat san-
gat akan sejarah kerusi tuannya itu.  
Segala data rahasia berkaitan ke-
rusi itu sudah dibenamkan dalam 
arkib data memori Tuah dan Jebat. 
Tuah dan Jebat pemegang amanah 
yang sahih sehingga tarikh luput 
keduanya.  Itupun hanya dalam 
genggaman Arwah Tuan Haqeem.

“Maaf Tuan Adeel.  Saya cadang-
kan digantikan saja tilam kusyen 
bahagian duduk dan penyandar.  
Saya yakin Tuan Adeel akan mera-
sakan semula keempukkan kerusi 
ini sama seperti dulu.”
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Tuah memecah sepi.  Dengan 

spontan gerak kedua kaki Tuan 
Adeel mati.  Matanya yang separuh 
bersinar mengalih ke Tuah sedang 
bibir birat tebalnya tersengih ham-
bar.

“Hmm…bagus juga cadangan 
kamu Tuah.  Tapi bagaimana pula 
dengan mimpi saya yang tiga malam 
berturut-turut itu?” Tuan Adeel men-
ganggukkan kepala dengan nada ber-
baur suka dan kurang yakin.

“Oh, tentang itu tuan jangan ris-
au.  Tuan Adeel hanya perlu minum 
segelas susu panas sebelum tidur. 
Kandungan bahan-bahan utama 
dalam susu itu sudah pasti melena-
kan tidur tuan.  Mimpi-mimpi indah 
saja yang bakal mengulit tidur tuan 
malam nanti,” Tuah menyuntik 
bait-bait positif untuk memulihkan 
keyakinan diri Tuan Adeel.  

“Maaf Tuan Adeel. Jika kerusi 
itu ditukar, akan ghaiblah keaslian 
kerusi itu.  Data yang saya perolehi 
dari arkib saya menyatakan keru-
si ini tidak boleh menampung had 
berat yang melebihi apa yang telah 
ditetapkan.  Saya juga telah men-
gimbas berat badan Tuan Adeel.  
Eloklah tuan kurangkan berat badan 
tuan.  Bila sudah susut nanti, saya 
pasti rasa nikmat duduk di kerusi 
itu akan kembali seperti sediakala. 
Lagipun badan tuan yang semakin 
memboyak ini kian memakan ruang. 
Tuan Adeel perlu ikirkan ruang un-
tuk orang lain juga. Saya bimbang 
tuan mungkin akan tercederakan 
orang lain. Mungkin satu hari nanti 
tuan akan tersandung dan meng-
hempap orang yang malang itu. 
Atau, mangsa tuan mungkin mati 
jika badannya kurus kedengkik. Dan 
tentang mimpi Tuan Adeel itu pula, 
data arkib saya menjelaskan yang 
tuan terlupa berwuduk, terlupa baca 

Al-Fatehah, terlupa baca tiga Qul 
dan terlupa ma’a kan semua orang 
sebelum tuan tidur pada ketiga-tiga 
malam tersebut.”

Jebat melontar data jujur dari 
arkib ingatannya dengan selamba.  
Panahan kejujuran Jebat merentap 
jantung Tuan Adeel. Matanya mula 
mengecil dan menjeling tajam ke 
arah Jebat.  Jebat menyambut je-
lingan tajam tuannya seselamba 
mungkin.  Tuah membeliakkan ma-
tanya pada Jebat.  Rasa-rasa mahu 
disembelihnya Jebat tika itu juga.  
Mujur tiada Taming Sari ditangan-
nya. Reaksi Tuah sama seperti wak-
tu Tuan Haqeem masih menduduk-
ki kerusi itu dulu.  Jebat sudah lali.  
Tiap lontaran data jujur Jebat akan 
ditingkah Tuah dengan bahasa tu-
buhnya.  Dan seperti biasa, jelingan 
dan bahasa tubuh Tuah itu akan Je-
bat balas sekaligus dengan mengge-
lengkan kepala, mengangkat bahu, 
mendepangkan kedua-dua tangan-
nya dan mengerutkan dahinya…

“Terima kasih Jebat,” jawab Tuan 
Adeel sambil tersenyum sinis.

Serpihan dapatan Jebat itu me-
naikkan suhu tubuh Tuan Adeel.  
Setiap kali Jebat melontar kejuju-
ran, setiap itu juga ringan tangan 

Tuan Adeel mahu memadamkan 
perisian Jebat. Tapi, mana mung-
kin?  Sudah pasti Tuah akan mus-
nah sama.  Tuan Adeel amat faham 
amanat arwah ayahnya.  Biarkanlah 
Jebat.  Jebat tetap Jebat juga.

Tuan Adeel menghela nafasnya.  
Tuah dan Jebat diam memerhati.  
Mata Tuan Adeel kembali terpa-
ku ke kerusinya.  Kotak ingatan-
nya ligat memutar kembali zaman 
gemilang arwah ayahnya.  Betapa 
mudah arwah ayahnya itu melakar 
dan mewujudkan kerusi itu.  Kerusi 
itu Arwah Tuan Haqeem pahatkan 
dengan berbagai macam daya ta-
han.  Berkali-kali arwah berpesan 
pada sang penukang agar sepenuh 
kerusi itu kalis karat, kalis basah, 
kalis panas dan kalis segalanya.  
Arwah Tuan Haqeem mahu keru-
si itu sempurna dan terus wujud;  
sampai bersatu Khutub Utara dan 
Khutub Selatan. Itu janji Arwah 
Tuan Haqeem pada dirinya sendiri.

Dan sesiapnya kerusi itu dengan 
sebulat kesempurnaan, duduklah 
Arwah Tuan Haqeem tanpa rasa 
payah.  Tiada keluh-kesah;  apalagi 
mimpi ditolak jatuh dan tergolek 
dari kerusi itu.  Tuah dan Jebat saksi 
setia Arwah Tuan Haqeem.  Seperti 
kerusi itu, Tuah dan Jebat juga kalis 
waktu.  Wujudnya Tuah dan Jebat 
lama sebelum wujudnya kerusi itu.

 Perisian Tuah dan Jebat yang 
bagaikan Laut Cina Selatan dengan 
Lautan Hindi itu termangga kuat 
dalam genggaman Arwah Tuan 
Haqeem.  Orang kanan seperti Tuah 
adalah pesuruh taat yang maha 
penting.  Pun begitu, Arwah Tuan 
Haqeem tidak punya pilihan. Jebat 
tidak dapat diketepikan setelah 
terciptanya Tuah.  Yang anehnya,  
Tuah hanya mula berfungsi sete-
lah wujudnya Jebat.  Berkali-kali 

Berkali-kali arwah 
berpesan pada sang 

penukang agar sepenuh 
kerusi itu kalis karat, 

kalis basah, kalis panas 
dan kalis segalanya.  

Arwah Tuan Haqeem 
mahu kerusi itu 

sempurna dan terus 
wujud ...
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WAN JUMAIAH MOHD JUBRI mula menulis pada tahun 1982. Cerpen sulung beliau berjudul 
“Di Telan Pahit di Buang Sayang” tersiar di akhbar Berita Minggu (Singapura) pada 2 Mei 1982.  
Cerpen-cerpen beliau turut disertakan dalam antologi cerpen seperti   “Terminah Terakhir” 
(1992), “Salam Dari Amira” (1993), “Anak Bumi” (2003) dan “Di Bawah Langit Tanah Perti wi” 
(2015).  Antara buku kumpulan cerpen beliau ialah Penawar Rindu  (2003) dan Dianku Seroja 
(2014).  Cerpen beliau, “Penawar Rindu” adalah antara karya yang disertakan dalam Tekad  
(2012),  buku teks sastera Melayu untuk GCE peringkat “O”. 

Cerpen beliau yang berjudul “Penawar Rindu” meraih Hadiah Penghargaan Anugerah Persura-
tan 1997.  Kumpulan cerpen pertama beliau dengan judul yang sama mendapat Hadiah Peng-
hargaan Anugerah Persuratan 2005. Kumpulan sajak beliau meraih tempat keti ga untuk pera-

duan menulis sajak dan cerpen peringkat kebangsaan 2015, iaitu Anugerah Pena Emas (Golden Point Award).  Cerpen 
beliau yang terbit di akhbar Berita Minggu pada 2014 yang berjudul “Kerusi” meraih Anugerah Persuratan 2015.

perisian dalam dan luar Tuah di-
perelok. Namun Tuah tetap gagal 
berfungsi.  Terbetik di hati Arwah 
Tuan Haqeem.  Mungkin Tuah me-
merlukan nyawa sejatinya, Jebat.  
Sesaat wujudnya Jebat, Tuah hidup 
dan lantas menjawat tugas pesuruh 
taat Arwah Tuan Haqeem.  Jika ti-
dak kerana kesilapan perisian dala-
man Jebat,  sudah pasti Arwah Tuan 
Haqeem punya dua orang pesuruh 
yang cukup taat di jari telunjuknya.  
Jenuh digodehnya perisian dala-
man dan luar Jebat agar sehaluan 
bersama Tuah. Akhirnya Arwah 
Tuan Haqeem tidak punya pilihan; 
Jebat harus wujud demi kewujudan 
Tuah.  Biarlah wujud Jebat bak duri 
tertancap di hatinya. Biarlah pida-
to sakti Jebat menyengat egonya.  
Arwah Tuan Haqeem rela.  Demi 
keuntungan dirinya juga.

“Tuan Adeel, daripada dapatan 
data saya tadi,  keresahan tuan itu 
disebabkan suara-suara alam siber 
yang membingitkan.  Mereka ma-
hukan kebenaran, kejujuran dan 
keadilan yang sebenar.  Mereka ti-
dak mahu dibebalkan dengan seja-
rah palsu dan cakap-cakap bodoh 
lagi. Mereka menuntut keadilan hak 
bersuara mereka.  Inilah yang telah 
menaikkan suhu panas hati tuan ke 
paras yang melebihi had yang di-

tetapkan.  Sebab itu tuan tidak lagi 
nyaman duduk di kerusi itu.”

Jebat memecah jeda.  Empat pa-
sang mata menikam Jebat bertuah.  
Tuah mengimbas suhu hati Tuan 
Adeel yang tiba-tiba meluru tinggi.

“Tuan Adeel.  Saya cadangkan 
tuan gunakan penggodam untuk 
menghapuskan suara-suara bingit 
yang sengaja merosakkan airmuka 
tuan.  Atau tuan saman saja semua 
pengkhianat-pengkhianat yang ti-
dak tahu bersyukur dan berterima 
kasih itu.  Bila suara-suara ini sudah 
senyap, suhu hati tuan pasti tidak 
lagi melebihi suhu yang telah dihad-
kan.  Dan Tuan Adeel akan kembali 
selesa duduk di kerusi itu,” cadang 
Tuah penuh hemah dan sopan.

Lontaran cadangan Tuah bagai 
semilir bayu menyapu dingin hati 
Tuan Adeel. Jebat tersenyum sinis.  
Tuan Adeel mengangguk-angguk-
kan kepalanya berkali-kali.  Tuah 
memanglah orang kanan sejatinya.

“Tuah, kamu teruskan saja ca-
dangan kamu itu,” perintah Tuan 
Adeel. 

Tuah terus menggali data-da-
ta penggodam yang terakib dalam 
lautan datanya. 

 Tuan Adeel mengarah Tuah 
sambil berdiri di belakang kerusi 

warisannya. Tangannya menepuk-
nepuk penyandar tinggi kerusi itu 
sambil tersenyum. Tuan Adeel mual 
dengan semua kedapatan data Je-
bat.  Yang penting kini, dia harus 
terus dudukki kerusi itu…

  Mata Tuan Adeel memaling ta-
jam ke arah Jebat.  Jebat menyam-
butnya selamba.  Dalam diam Jebat 
bertindak pantas. Sepantas kilat 
memantau data-data khazanah ar-
kibnya.  Ditemui Taming Sari yang 
beratus abad terbenam di dasar 
lautan datanya.  Sesaat itu juga di-
muat turunkan dan segera dikirim 
ke sistem kewujudan Tuah.  Tuah 
yang juga sibuk memantau data-
datanya tiba-tiba  merasakan bisa 
yang amat sangat.  Satu-persatu 
data kewujudannya pupus.

“Je… Jebat…ke…kenapa Jebat?” 
soal Tuah sebelum suaranya ghaib.  

Tuan Adeel kebingungan.  Dia 
hampir mencapai punat kewujudan 
Jebat. Namun suhu hati Tuan Adeel 
kian melonjak tinggi lalu memba-
kar seluruh isihatinya.

Jebat tenang dan tersenyum 
selamba.  Jebat akan jaga kerusi 
Arwah Tuan Haqeem.

Sumber: Berita Minggu, 1 Juni 2014
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Rafaat Haji Hamzah (Singapura)

Akhir Riwayat Cinta

Kalau suatu hari sampai harinya
Aku jadi tua renta
Setua akar cemara
Kaki tak mampu berdiri
Tangan terketar tak henti
Kuminta kau pimpin aku berlari
Tanganmu dan tanganku berselang jari.

Andai suatu waktu tiba waktumya
Aku jadi tua renta
Setua tanah pusara
Mata tiada terang
Rabun segala pandang 
Kumohon kau tunjukkan aku keindahan
Matamu dan mataku bertentang bertatapan

Jika suatu saat kunjung saatnya
Aku jadi tua renta
Setua bulan gerhana
Mulut tak mampu bicara
Kelu lidah tanpa kata 
Kuharap kau lanjutkan bicara
Bibirmu dan bibirku bertutur bahasa jiwa 

Kiranya suatu detik jatuh detiknya 
Aku jadi tua renta
Setua pelangi senja
Akalku menjadi lupa 
Fikirku tak faham semua
Kuingin kau mengingatkan aku
Kisahmu dan kisahku lalui jejak peristiwa

Misal suatu masa jelang masanya
Aku jadi tua renta
Setua awan yang lara
Dengarku tuli semua
Sepi dari bunyi dan suara 
Kurayu kau bisikkan aku
Janjimu dan janjiku meniti setiap makna

Pabila suatu ketika lewat tikanya
Aku jadi tua renta
Setua lautan duka 
Wujudku hampir tiada
Hadirku dihujung nyawa
Kumahu kau disampingku
Adamu dan adaku khatamkan kitabul cinta.

260314

RAFAAT HAJI HAMZAH Selain berlakon, menulis skrip dan mengarah, Rafaat amat dikenali 
dengan gaya penulisan dan penyampaian puisinya yang tersendiri - tegas dan lantang. Puisi-
puisinya telah mendapat tempat di dada akhbar dan di corong radio sejak lewat 1980-an.  
Kumpulan puisinya yang pertama berjudul Yang Bilang (2007). Kumpulan puisinya yang kedua 
berjudul Selafaz Nafas dan kumpulan buku audio (audio book) yang berjudul “Berselangkah 
Selangkah” sedang dalam proses penerbitan. 

Rafaat ialah Lulusan Diploma Seni Halus (Arca) dari Maktab Kesenian La Salle dan Ijazah Seni 
Halus (Lukisan) dari Royal Melbourne Insti tute of Technology. Rafaat merupakan bekas pe-
nasihat Sekretariat Seni, Persatuan Bahasa Melayu Universiti  Nasional Singapura (NUS) dan 
Pengarah Arti sti k syarikat teater profesional Anak Wayang. Puisi ini telah menerima Anugerah 
Persuratan 2015.
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KAMARIA BUANG lahir pada 5 Feb-
ruari 1958. Mendapat pendidikan 
di Sekolah Rendah Melayu Perem-
puan Kampung Glam (1966-1971) 
dan Sekolah Menengah Sang Nila 
Utama (1972-1975). Mula menu-
lis tahun 1972 dan menjadi ahli 
Asas’50 pada tahun 2008 hingga 
sekarang. Karya pertama beliau di-
terbitkan pada tahun 2005 dalam 

Berita Minggu bertajuk “Mencari Haluan”. Kamaria telah 
menghasilkan lebih 500 buah sajak. Antaranya “Anak Te-
tangga Kelantan Lane” yang menerima Anugerah Sastera 
pada tahun 2009 dalam kategori sajak eceran. Sajak ini juga 
telah dimuatkan di dalam buku “Begitulah Kata-Kata” yang 
digunakan sebagai teks mata pelajaran sastera untuk pe-
ringkat ‘A Level’ pada tahun 2015.

Kamaria Buang (Singapura)

Sandalku Milikmu

Berikan sandalku padanya
sesekali biar kurasai apa yang engkau rasa
memijak kehidupan yang serba kekurangan
dan merasai kebenaran tarikan bumi padaku
yang padamu masih ada bahagia.
 
Pakailah...
walau di mataku ia kebesaran
engkau akan rasa selesa
seperti aku yang tadi
kerana sekarang aku adalah orang baru
mendekatkan hati dengan rasa kemanusiaan.

Sandal
itu sekarang milikmu
senyumlah...
aku tumpang merasakan kebahagiaan ini
biarpun kepincanganmu kelihatan
biarpun bajumu tercarik 
dan ada yang menumpang
sisa perca...di sana sini
lusuh:lesu
 
Kecomotanmu nyata
tidak melambangkan 
sama di hatimu.
 
Wajahmu bercerita
dari sinar mata berkaca-kaca
kau bagai anak syurga
kau masih bias tersenyum...ya
bagai mendapat permata;
tawa.
 

Bibirmu
syahdu
senyummu
menutup debu
yang berterbangan lalu
dalam kamar duniamu.
 
Tuhan Maha Adil
bumi-Mu yang kupijak; kerdil
dipenuhi nikmat-Mu
biarpun sementara buatku.
 
 

3hb. Feb. 2014
Berita Minggu
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Pikirannya larut 
pongah, Jempal masih 
ke sana kemari seperti 
hari kemarin. Tampak 

linglung. Mondar-
mandir sepanjang jalan 

toko buku milikku. 
Katanya, ia datang 

untuk mencari tokoh 
rekaannya yang telah 

lama hilang. Ia tampak 
terlihat frustasi. “Ini 

seperti requem paling 
gila,” Jempal membatin. 

Seorang penjual di sebelah toko 
milikku selalu mengira Jempal 
kerasukan bahkan gila teramat 

sangat. Lantaran tiap bertandang 
tak pernah membeli buku, hanya 
melihat-lihat saja. Membuka lembar 
demi lembar dari buku dikaisnya. 
Mengamati tiap-tiap sampul. Lalu 
dibacanya jeli nan teliti tiap baris. 
Terlebih endorsement pada sampul 
bagian belakang. 

Pernah seorang penjual di se-
buah toko buku milikku kesal kare-

Teror Si Jempal
Cerita Pendek F. MOZES

(Indonesia)

na Jempal tak pernah membeli. 
“Kerjamu cuma melihat-lihat 

saja, bikin sumpek lapak bukuku. 
Kalau tak punya uang lebih, men-
ding tak usah lihat-lihat!” 

“Mas-mas, toko sudah mau 
tutup, silakan keluar atau besok 
datang lagi,” kata seorang Satpam 
toko buku ternama.

Jempal tak pernah ambil pu-
sing. Lantaran kepalang tanggung 
sudah pusing tujuh keliling. Bukan 
kepalang lantaran memang tak 
akan pernah mampu mengeluar-
kan masalahnya sendiri, bahkan 
obat maupun pil pahit lain yang 
sanggup menyembuhkannya seka-
lipun. Kalau sudah mumet begini, 
Jempal kerap mendamik wajahnya 
sendiri. Beberapa penjual di sebe-
lah toko milikku, biasanya, cuma 
nyengir kesal kalau sudah melihat 
ulah si Jempal.

Paling diingat, hari-hari terak-
hir menulisnya waktu itu, Jempal 
memang sedang pusing; seorang 
tokoh rekaan dari cerita yang ten-
gah dikerjakannya, tiba-tiba min-
ggat dari ceritanya entah ke mana. 
Menurut sumber entah, sudah 
berkali-kali Jempal mencari tokoh 
rekaannya itu tanpa fakir letih; di 
kolong tempat tidur, balik lemari, 

atap genting, tiap-tiap pelipiran 
tong sampah, warung kopi, disko-
tik, kantor polisi, kelurahan, keca-
matan, warung-warung kelontong 
hingga minimarket, kawasan ru-
mah elit sampai kawasan kumuh, 
kompleks menteri, rumah-rumah 
kluster, bahkan bantaran kali ci-
liwung sampai kanal timur. 

**

Sekadar informasi, dua hari 
lalu, seorang tokoh rekaan dari ce-
ritanya itu bilang kepadaku, “Kalau 
kamu lagi kesepian, jangan pernah 
bilang tak punya pekerjaan, ya. 
Nanti bisa diseret Jempal si penu-
lis itu. Lalu dijadikan tokoh dalam 
penceritaannya!”

Mendengar cerita tokoh rekaan 
itu, aku tak habis pikir, kok, begitu 
bisa seorang tokoh minggat dari 
pertengahan cerita yang tengah di-
garap si Jempal. Ah, Ada-ada saja.

Tiba-tiba tokoh rekaan itu me-
nepuk pundakku. 

“Hei, ini bukan ada-ada saja, 
Mas, tapi fakta. Bukan sekadar ima-
jinasi bohong, melainkan sunggu-
han. Kalau tak percaya, belah saja 
bagian dadaku dan sekitar kemalu-
anku ini.” Di hadapan para penjual 
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toko buku, semua orang yang men-
dengar ceritanya tampak bingung.

Seorang penjual dari toko buku 
sebelahku juga tak habis pikir; apa 
ada hidup seorang tokoh apalagi 
tokoh yang melindap dari rekaan 
penulisnya. 

Lalu tiba saja tokoh rekaan itu 
juga bilang begini, “Hei, aku bukan 
tokoh buronan, aku hanya dipera-
lat oleh kekuasaan imajinasi, dasar 
si Jempal, penulis kurang kerjaan. 
Kerjanya cuma melamun lalu mem-
peralat para tokoh rekaan, terma-
suk aku ini!”

**

Sejak kejadian itulah, kampung 
para penjual toko buku di daerah 
kami mulai kesal dengan keberada-
an si Jempal, kerjaannya menculik. 
Maksudnya, penulis bernama Jem-
pal acap menculik seseorang lalu 
dijadikan tokoh rekaan dalam ceri-
tanya. Mulai dari anak yang baru la-
hir sampai kakek-nenek. Semuanya 
hampir digarap dengan rapi. 

Pak RT di tempat kami tinggal 
juga pernah sampai ketakutan, lan-
taran beberapa kali sosoknya dipin-
jam oleh Jempal.

“Bayangkan saja, baru lagi asik-
masyuk menikmati hari Minggu, ti-
ba-tiba seorang tetangga menyodor-
kan koran hari itu untuk saya baca, 
tepatnya rubrik cerita. Terus terang, 
saya tak suka baca cerita di koran. 
Tapi karena ulah si Jempal, apa daya, 
emosiku memuncak. Masak ia me-
minjam nama dan karakterku. Da-
lam cerita itu aku dibilang tukang 
kawin, pembual, main judi, keple, 
bikin onar, bahkan sampai biang ke-
rok suka menyebarkan aliran gelap. 
Kurang ajar!”

“Terus, Pak RT?” 

“Langsung saja ia aku laporkan 
kepada Pak RW, Pak Lurah, berlan-
jut ke kantor kepolisian. Aku ingin 
ia ditahan karena mencemarkan 
nama baik.”

“Kenapa tak Pak RT langsung 
pukul saja si Jempal.”

“Lah, buat apa. Percuma, dong, 
kan, sudah ada petugas berwajib.”

Tapi lagi-lagi apa daya, di kepo-
lisian semuanya cuma bisa nyengir 
lalu pecah suasana pada tertawa. 
Ujung-ujungnya, karena dipaksa 
oleh Pak RT, pihak kepolisian cu-
kup merekomendasikan kepadanya 
agar orang itu diusir dari kompleks 
perumahannya saja.

**

Di tempatnya yang baru, pada 
sebuah kontrakan pinggiran kota, 
Jempal juga makin penuh dengan 
ancaman. Apalagi di daerahnya itu 
banyak penjual dan pemilik kios 
buku, bahkan tempat indekosnya 
para karyawan-karyawati beberapa 
toko buku ternama. Semua tahu, ia 
yang hari-harinya bekerja seba-
gai tukang bikin cerita. Imbasnya, 
banyak terjadi penculikan nama 
dan karakter orang-orang demi 
kebutuhan cerita. Atau kerjanya 
hanya mencari-cari lalu membaca 
buku tanpa pernah mau membeli.

Jempal tetap selalu saja berge-
ming, masa bodoh dengan itu se-
mua. Intinya, ia justru yang tengah 
dirundung hari-hari sarat kesedi-
han lantaran tokoh rekaan paling 
dicarinya itu masih belum ditemu-
kan. Kepada siapa Jempal mesti 
bertanya, berkeluh, atau barangkali 
mesti keberapa kalinya ia sampai 
membikinkan iklan untuk mencari 
tokoh rekaannya yang hilang.

Pada suatu malam, tatkala sen-
dirian di rumah, terdengar begitu 
keras pintu rumahnya diketuk. Saat 
itu Jempal tengah menyelesaikan 
cerita yang lain. Tentu saja tanpa 
tokoh rekaan kesayangannya itu. 
Jempal tak menghiraukan ketukan 
itu. Mulai ketukan yang perlahan, 
keras, semakin keras, hingga ter-
dengar seperti menggedor. Jempal 
pun membukanya.

Sontak kerah piyama Jempal 
langsung ditarik, sambil satu tan-
gan mengepal siap meninju. Mata 
si tokoh itu melotot. Alis tebal si to-
koh saling menyatu kuat mengerut. 
Tanpa ba-bi-bu lagi, tokoh rekaan 
dari ceritanya itu langsung men-
dorong tubuh Jempal yang malam 
itu sedang payah. Parahnya, Jempal 
nyaris dibunuh; sambil ditelentang-
kan di atas meja, dengan hunusan 
pisau ditancapkan tepat di samping 
mukanya.

Jempal bergidik ketakutan luar 
biasa. Suasana dini hari pun beru-
bah mencekam sebab hanya mere-
ka berdua.

“Pokoknya kau harus bertang-
gung-jawab, Jempal sialan, jangan 
bisanya cuma meminjam tokoh 
rekaan lain. Urusan kita belum se-
lesai, kau sudah sibuk mencari to-
koh yang lain!”

Jempal gemetar tak karuan. 
Spontan kencing membasahkan ce-
lananya. Ia meringkuk di sudut ka-
mar dengan gigi yang masih berge-
meletuk cepat. Diraihnya mesin tik 
sambil tergopoh. Ia hendak kembali 
menyelesaikan ceritanya. Tapi apa 
daya, ia pasrah dan pasrah kalau 
saja tokoh rekaannya itu kemba-
li lagi. Ia mendekati kefrustrasian 
dan ketakutan begitu gigil.

**
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F. MOSES, lengkapnya Ferdinandus Moses, kelahiran Ja-
karta, 8 Februari—peneliti  sastra di Badan Bahasa, Jakar-
ta. Selain menulis peneliti an sastra—juga menulis puisi, 
cerita pendek, cerita rakyat, dan esai sastra yang terse-
bar di beberapa media cetak. Beberapa karya dipublika-
sikan dalam lima antologi bertajuk “Penulis Sumatera” 
(Lampung), “Kawin Massal” (Lampung), “Para Nayaka” 
(Jawa Timur), “Penyair Sampena” (Malaysia), serta be-
berapa karya ilmiah dalam Jurmal Sastra. Beberapa 
kali menjadi juri dan narasumber sastra pada rumah 

kerja/ “workrkshop”—juga konsultan bagi Teater Satu (Lampung). Kini sedang 
menyiapkan buku tunggal kumpulan cerita bertajuk “Kabar dari Peradaban Laut” 
dan “Apresiasi Sastra bagi Siswa Sekolah Menengah Umum”. Pos-el: mosestem-
po@gmail.com. Telepon: +6281318514911. Tinggal di Jakarta.

Jempal beraktivitas seperti bia-
sanya, yakni baca koran, menyeru-
put kopi, dan membakar rokok kre-
tek. Setelah itu bergerilya mencari 
beberapa tokoh rekaan lain. Jempal 
kembali menerabas detik ke me-
nit, menit ke jam, jam ke lingkaran 
hari, hari ke hari membentuk bulan 
hingga tahun. Jempal ingat, begitu 
banyak para tokoh rekaan yang me-
ninggalkan dirinya. Bermaksud in-
gin berjelajah kembali di emperan 
kios-kios dan toko buku ternama 
kota ini, hatinya cemas dirundung 
ketakutan begitu dahsyat. Sebab 
ia mesti kembali mengais banyak 
buku lalu mencarinya dalam tiap 
lembaran.

Jempal juga masih ingat tatkala 
begitu sarat mengakomodasikan 
banyak tokoh rekaannya. Tokoh-to-
koh itu dibimbing dengan baiknya. 
Ada tokoh anak-anak yang mampu 
membeli semua mimpinya, para 
perempuan dan lelaki bertampang 
pas-pasan minta dibikin cantik 
dan tampan seketika, suami yang 
meminta bisa kawin lagi untuk ke-
sekian kalinya. Begitu pula kisah-
kisah para istri yang diminta ke-
lancarannya untuk bisa tetap eksis 
bersama berondong muda. Bahkan 
tak jarang politikus gadungan yang 
memohon kepadanya agar di per-
tengahan cerita dijadikan politikus 
serius bertampang meyakinkan di 
mimbar saat berorasi dengan se-
buah massa kelak. Dengan tulus ik-
hlas Jempal menurutinya.

Akan tetapi, Jempal kian hampa 
dalam hari-harinya. Di saat frustra-
si tak kunjung padam, Jempal justru 
dicari-cari oleh tokoh rekaan yang 
kembali menagih janjinya.

Pada suatu hari di tempat Jem-
pal biasa mencari-cari buku, seorang 
bilang kalau kerabat dari toko buku 

miliknya dibunuh oleh tokoh rekaan 
si Jempal. Makanya, akhir-akhir ini 
menjadi banyak para penjual dan 
orang-orang yang berurusan dengan 
buku mulai mencari-cari dirinya. 
Katanya, Jempal paling bertanggung 
jawab karena membengkalaikan 
tokoh-tokoh rekaannya. Tentu saja, 
cerita dari seseorang itu kian mem-
buat dirinya tunggang-langgang kaki 
dirasa ingin berlari dan kocar-kacir 
pikirannya.

**

Sore berhujan, gelegar petir dan 
dingin merasuk menyusup perlahan 
ke kepala, membuat bayangan Jem-
pal kian terdesak untuk kembali ber-
segera menyelesaikan cerita. Ten-
tunya untuk menghindari perkara 
runyam terhadap tokoh rekaan yang 
hampir saja merenggut nyawanya. 
Karena ia tak mau kejadian dibantai 
apalagi sampai dibunuh oleh tokoh 
rekaannya sendiri. 

“Sudah, Mpal, lebih baik kamu 
berhenti saja jadi penulis, ketim-
bang tersiksa macam orang tolol 
diteror tokoh rekaanmu sendiri!” 
kata seorang temannya.

Ia bergeming mendengar ucap 
temannya itu. Baginya inilah puncak 
nikmat belantara kehidupan tatkala 
bermain dengan tokoh rekaannya 
sendiri. Dunia paling membahagia-
kan. Sejak dulu yang amat paling 
dicintai. Meski akhir-akhir ini kehi-
dupannya kian terancam lantaran 
dianggap tak becus mengorganisa-
sikan tokoh itu.

Pada suatu ketika, dalam gelap 
dini hari, tokoh rekaan itu mem-
bangunkan dirinya dengan sebilah 
pisau.

Jempal kembali tergeragap tak 
karuan. Meski makin pucat pasi di 
antara mimpi atau kenyataan, se-
suatu mesti kembali ditunaikan, 
oleh tokoh yang kerap seperti han-
tu bagi dunia kepenulisannya. Kini, 
Jempal kembali dibangunkan oleh 
tokoh itu.

“Ada yang mesti kau tunai, 
Jempal. Ceritamu belum selesai, 
selamatkan aku dari kegagalan me-
mimpin negeri ini. Bangun!” 

Jakarta-Bandung-Cibinong, 
2013-2014
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Desa dan masa kecilku diam-
diam ternyata bukan milik 
masa lalu, melainkan just-

ru merupakan masa depanku. Bu-
kan sekadar mainan kata bila aku 
menyebutkan masa depanku, seti-
daknya sebagian, sudah tergelar di 
masa laluku.

Aku mengenang dengan kehan-
gatan hati, kenduri demi kenduri, di 
mana para di desa berkumpul, un-
tuk mengaminkan—memperkuat 
dengan dukungan doa—segenap 
cita-cita tetangga, yang kita anggap 
cita-cita “kita” juga karena tetangga 
bukan “mereka”, melainkan “kita”.

Tiap orang menjadi “kita”. Kepala 
desa, siapa pun dia, apa pun agama 
dan aliran politikhya, dia itu “kita”. 
Dan karena itu maka dia wajib di-
dukung, kelemahannya ditutup, 
kekurangannya ditambah, aibnya 

Kenduri
Esai Mohamad Sobary

(Indonesia)

jangan dibeberkan ke mana-mana 
karena bukankah aib kepala desa 
juga aib “kita”?

Kepala desa tak pernah digoyah-
goyah. Perintahnya agar saluran air 
diperbaiki, “kita”, taati. Larangan-
nya agar pohon-pohon peneduh 
jalanan tak ditebang, kita hormati, 
bu kan karena kepala desa keturu-
nan dewa Matahari, me lainkan ka-
rena dia itu “kita’’. 

Di tiap habis masa panen, kita 
kenduri, dengan melibatkan selu-
ruh warga desa untuk memuji syu-
kur, dan memohon keselamatan 
bagi desa dan seluruh penghuninya, 
Kemudian kita makan nasi kebuli, 
dengan sesuwir daging ayam, dan 
separuh telor rebus, dalam suasana 
rukun, penuh senda gurau antarse-
sama “kita”. Di sana tak ada orang 
“lain”.

Dalam tiap jenis kenduri di desa, 
makna kekitaan “kita” diperkukuh. 
Kesatuan sikap dan cita-cita ber-
sama diteguhkan kembali. Dan bila 
ada— memang ada saja—keretakan 
kecil antara hati dengan hati, maka 
melalui kenduri persatuan diperke-
tat. Dengan suapan nasi, bunyi dan, 
isi doa, dan dengan salaman tangan 
yang tulus, yang retak itu ditambal 
dan menjadi utuh kembali. 

Kenduri merupakan mekanis-
me sosial untuk merawat keutuhan, 
dengan cara memulihkan kereta-
kan, dan meneguhkan kembali cita-
cita bersama, sekaligus melakukan 
kontrol sosial atas penyimpangan 
dari cita-cita bersama tadi. Ken-
duri sebagai suatu institusi sosial 
menampung dan merepresentasi-
kan banyak kepentingan. Dan tiap 
“kita”, di sana, menemukan rasa 
aman. Dalam kenduri tak ada pihak 
yang kalah atau dikalahkan. Di sana 
semua pihak terhormat. Tiap orang 
menang. Dan bahagia.

Kota-kota besar bisa memberi 
kemakmuran materi, tapi tak ada 
yang menjanjikan rasa damai se-
perti dalam sebuah kenduri. Inilah 
sebabnya, negeri kita sekarang te-
rasa gersang, keras, dan agresif.

Desaku yang jauh, dan masa kecilku yang lama 
lewat, secara kejiwaan tak pernah jauh dan tak 

pernah lewat. Desa dan masa kecilku merupakan 
dua dunia yang rukun, saling mengisi, dan 

melengkapi. Keduanya masih kubawa-bawa sampai 
sekarang.
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MOHAMMAD SOBARY, akrab disapa Kang Sobary, lahir di Bantul, Yogyakarta, 7 Agustus 1952. 
Mantan Pemimpin Umum Kantor Berita Antara ini adalah seorang budayawan yang kerap kali 
menuangkan gagasan-kriti kan mengenai pola kehidupan dan isu-isu hangat bangsa melalui 
tulisan-tulisannya. Tak hanya melalui tulisan, Kang Sobary juga biasa mengkriti k “ideologi” 
bangsa yang menurutnya “nyeleneh”.

Pernah ia “berseloroh” bahwa Bupati -bupati  Indonesia adalah Bupati  yang bodoh. Ia 
mengungkapkan dalam kriti kannya bahwa seringkali calon bupati  memberikan janji-jan-
ji palsu yang dikemas apik dalam kata-kata manis. Sebagai contoh pembangunan ekonomi 
yang banyak dijanjikan oleh para calon bupati  demi kesejahteraan, padahal nyatanya ke-
sejahteraan yang dijanjikan adalah kesejahteraan bagi mereka kaum pembesar. Mereka 

yang miskin akan semakin tercekik dengan kalimat “surgawi” calon bupati  yang sebelumnya mereka elu-elukan.
Pria peneladan Gus Dur ini bertutur bahwa kebijakan ekonomi di Indonesia masih jauh dari kata mandiri. Prinsip 
ekonomi yang diberlakukan di Indonesia masih banyak diatur oleh bangsa dan pihak lain. Akibat hal inilah tatanan 
ekonomi bangsa masih semrawut, tuturnya beberapa waktu lalu.

Selain akti f “mengkriti k” lelucon bangsa melalui komentar-komentarnya, pria lulusan Monash University ini akti f me-
nulis dan membukukannya. Beberapa karya-karyanya masih bisa dinikmati  di toko buku-toko buku di Indonesia. Di 
lain kesempatan, ia juga pernah berkomentar mengenai kerja politi k di indonesia yang sering “kurang pintar” karena 
merasa puas melihat sebuah “struktur” yang bagus wujudnya, tapi kering dan kosong isinya, tanpa jiwa.Padahal, ia 
mewakili harapan sebagian besar masyarakat Indonesia, merindukan dan ingin mewujudkan sebuah “jiwa” ke-Indo-
nesia-an, untuk memberi makna lebih riil pengerti an “adil dan beradab” bagi semua kalangan. Ia mengkhususkan 
pemikirannya pada rakyat yang selama ini terti ndas sepatu tentara, polisi, birokrat, pedagang, dan para politi si yang 
telah menelantarkan jiwa mereka kepada semua perombak kemanusiaan. 

Ada kenduri yang aku ikuti den-
gan penuh harap untuk mengantar-
kanku kembali ke desa dan ke masa 
kecil, ternyata itu kenduri politik 
untuk mencari dukungan. Dan ke-
tika “win-win spirit” dihidupkan 
dengan membagi uang, ternyata 
itu juga uang haram. Uang bisa me-
makmurkan badan, tapi menyeng-
sarakan jiwa.

Pemerintah silih berganti, tapi 
tak ada yang bisa menciptakan 
kenduri macam di desaku. Institu-
si yang damai, dan menempatkan 
manusia dalam posisi kemanusia-
annya macam itu bagiku merupa-
kan bagian masa depan Indonesia, 
sesudah kita makin ricuh dan saling 
menyalahkan.

Presiden—bukan hanya Pak 
SBY—tak didukung secara tulus. Se-
bentar-sebentar ia disalahkan, dan 
digoyah. Aibnya digali. Kalau aib 

dalam kepemimpinannya tak ada, 
maka dicari aib pribadinya. Dan bila 
itu pun tak ada, dia harus di itnah. 
Tiap presiden kita kutuk. Sesudah 
itu dijatuhkan. Dan dengan sinting 
kita bangga telah menjatuhkannya.

Dunia politik yang gersang ini 
membutuhkan kenduri. Tapi tak 
ada orang “resmi” yang bisa men-
gisi kebutuhan ini. Syukurlah Emha 
Ainun Nadjib muncul untuk mem-
beri jawaban. Dengan niat dan bi-
aya sendiri ia membikin “Kenduri 
Cinta” di halaman Taman Ismail 
Marzuki sejak lebih lima tahun 
lalu. Kenduri ini kata kiasan, wakil 
kebersamaan. Semangatnya cinta. 
Dan cinta tidak mengutuk atau me-
nyalahkan orang.

Ainun, atau cak Nun, dengan pe-
nuh wibawa menawarkan banyak 
cara lain untuk mengolah hidup, 
dan menyikapi politik dengan war-

na kebudayaan. Semangat tawaran-
nya (boleh juga disebut “ajarannya”) 
bukan mengalahkan lawan, melain-
kan memahkotai kebenaran. 

Kenduri Cinta bukan partai 
politik, tapi lembaga itu berbagi 
dengan kita sikap politik sejati: po-
litik memuliakan manusia seperti 
teladan para wali di saat mereka 
berdakwah untuk menempatkan 
kebenaran di tempat yang mudah 
dilihat, agar kebenaran menjadi 
kiblat. 

Tapi selama lebih lima tahun ini 
Ainun sendirian. Wartawan, yang 
dulu siang malam menciumi sendal-
nya, dan menunggu berita dari dia, 
kali ini tak ada yang peduli. Para 
pemred pun berpaling. Meskipun be-
gitu Ainun tak peduli. Kenduri Cinta 
berjalan dengan, atau tanpa media, 
karena dia sendiri sebuah media. []
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Khoer Jurzani (Indonesia)

Kidung Sungai

Neng nong neng keung

Aya jurig di buruan, nini-nini lalumpatan

Rapalkan, resapkan, nyanyikan
kidung sungai, kidung cianjuran
Nini anteh merintih
manakala bulan penuh
rapalkan, resapkan, nyanyikan
rajah batu-batu tua
hantu-hantu gentayangan
di gang-gang 
menjajakan anak-anaknya
rapalkan, resapkan, nyanyikan
malam terang bulan
anak-anak kampung bermain
daun-daun keemasan

Neng nong neng keung

Aya jurig di buruan, nini-nini lalumpatan

Dari tempat jauh 
kau memintal benang kantih Nini
tak letih-letih
candramawat di sisimu
memulihkan kecemasan
Nini, adakah  terdengar lolong jisim tua di bumi 
:Aki penyadap aren 
hariwang sepeuting nyangsang

rapalkan, resapkan, nyanyikan
bulan pucat, sungai pucat
bulu-bulu cadramawat jatuh
menjelma hujan 
melepuhkan dinding kota
bara mega-mega
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KHOER JURZANI lahir di Bogor 22 maret 1987. Sempat bergabung dengan Forum Lingkar pena Sukabumi sebelum 
hijrah ke Cianjur kemudian bergabung di FLP Cianjur dan Komunitas Sastra Cianjur (KSC) Menjalani berbagai Profesi, 
mulai dari pedagang asongan, penjahit di sebuah kompeksi, buruh pabrik, tukang sorti r barang-barang bekas, pe-
mulung dan sales. Selain bekerja di sebuah gudang penampungan barang bekas, juga menulis dan membeli buku. 
Semangatnya menulis ti dak pernah pudar, di tahun 2007, dalam rangka HUT kota Sukabumi Khoer mendapatkan 
anugerah dari wali kota sebagai pembaca terajin perpustakaan umum. Puisinya sempat menjadi juara pertama lom-
ba menulis puisi antar pelajar se-Sukabumi. Beberapa puisinya tersebar di berbagai media cetak lokal dan nasio-
nal. Kini menimba ilmu di STAI Al Azhary, Cianjur.  Antologi puisi tunggalnya yang akan terbit: Senter Adam Kaisinan.

Neng nong neng keung 

Aya jurig di buruan nini-nini lalumpatan

Nini
hati anak-anak terkoyak
kehilangan halaman 
tempat bermain
hantu-hantu gentayangan Nini, 
saban malam
nenek-nenek berkebaya paling sederhana 
berlarian
Nini
ijinkan aku menyuling saripati mawar
dari biji matamu
akankah kau kembali
turun dari bulan 
melantunkan kidung agung
kidung leluhur cianjur
menenun nurani 
yang dirongrong sunyi

Cianjur-Banten 2011-2012

Catatan :
• Aya jurig di buruan, nini-nini lalumpatan artinya: Ada hantu di halaman, nenek-nenek berlarian (Bahasa Sunda)
• Cianjuran: Musik khas dari dari cianjur jawa barat, dimainkan menggunakan kecapi sunda, disebut juga kidung 

leluhur Cianjur..
• Nini anteh adalah mitologi dari jawabarat, di mana tiap bulan purnama, di permukaan ada seorang nenek-nenek 

yang tanpa henti menenun kain dari benang kantih, ditemani kucingnya yang bernama candramawat, di bumi ada 
aki, atau aki-aki,  kakek atau kakek-kakek, suaminya yang sedang menyadap aren. 

• Batu-batu tua dalam puisi ini adalah batu-batu di situs megalitikum gunung padang
• hariwang sepeuting nyangsang Artinya: Kecemasan membekas malam-malam (Bahasa Sunda)
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KREATIVITAS BERSASTRA? Kemampuan seseorang untuk menciptakan 
sesuatu yang baru, dapat berbentuk gagasan maupun nyata berupa karya 
baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada dapat dikatakan 
kreativitas. Tentu, kreativitas dapat pula diartikan suatu aktivitas baru 
dan mengagumkan atau sesuatu penciptaan inovasi baru yang mencen-
gangkan. Salah satu bentuk kreativitas itu dapat dilakukan adaptasi, yaitu 
penyesuaian (diri) terhadap kultur atau lingkungannya.

Lalu, dalam dunia sastra? Tentu, tidak tertutup kemungkinan hal itu 
terjadi. Adaptasi sastra merupakan suatu bentuk kreativitas dalam sastra 
berupa penyesuaian bentuk dengan tatanan yang baru tanpa mengubah 
bentuk dasarnya. Adaptasi itu dilakukan untuk dapat diterima dan dipa-
hami  masyarakat. 

Adaptasi satra yang dapat terjadi dalam proses berkreatif—terutama 
terlihat dalam alih bahasa dan wahana--, bila kita pilah-pilah, pertama, 
segi usia. Karya sastra diciptakan untuk dapat dinikmati pembaca. Pem-
baca sebagai penikmat sastra terdiri dari berbagai kalangan. Kalangan 
dewasa, anak-anak, atau remaja. Dalam kaitan dengan adaptasi sastra, 
perlu pengarang perhatikan hal-hal tertentu. Tentu bahasa sebagai salah 
sarana pembentuk, ia menjadi titik pertimbangan paling utama, apakah 
pilihan diksi tertentu dapat atau tidak dipahami, sesuai atau tidak sesuai 
dengan kalangan usia tertentu.

Kedua, segi budaya. Budaya dapat diartikan pikiran atau akal budi, 
adat istiadat yang dimiliki masyarakat tertentu, di antaranya sistem aga-

Adaptasi Kreativitas Sastra
(Sebuah Pandangan)

 Yuliadi MR1)

1  Pegiat sastra tinggal di Lampung
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ma, politik, bahasa, norma. Adapta-
si sastra perlu memperhatikan bu-
daya yang berkembang dan dimiliki 
masyarakat tentu. Hal itu diperlu-
kan agar sastra itu dapat terbaca 
dan dinikmati sehingga nilai-nilai 
yang dikandung dalam sastra dapat 
diperoleh. 

Ketiga, adaptasi sosial pun ter-
jadi dalam sastra. Pertimbangan-
pertimbangan sosial sebagai sarana 
penciptaan perlu diperhatikan agar 
kehadiran sastra dapat diterima. 
Selain itu, sastra pun dapat dijadi-
kan alat sebagai sarana integrasi.

Haiku Adaptasi Kreatif Sastra

Dalam masyarakat modern pe-
manfaatan waktu dan ruang sangat-
lah penting. Kaitan dengan sastra, 
dibutuhkan sastra yang pendek dan 
praktis, sebagai jawaban pemanfaa-
tan waktu dan ruang tersebut. Seper-
ti bentuk cerpen dan puisi pendek. 

Lalu, dewasa ini berkembang 
puisi pendek haiku. Pendek di sini 
dapat diartikan penggunaaan kata 
yang sedikit atau mini kata. Keha-
diran haiku ini merupakan bentuk 
akulturasi budaya yang tidak ter-
hindarkan. Puisi pendek ini dipilih 
sebagai alternatif yang digema-
ri masyarakat, yang merupakan 
reaksi terhadap kebutuhan sosial 
masyarakat yang cenderung indi-
vidualis, dan dibentuk dengan ciri-
ciri khas dan unik. Selain itu, haiku 
dipandang sebagai bentuk ekspresi 
kreatif yang berisi ungkap perasaan 
dan gejala sosial yang terjadi.

Karena kehidupan yang sangat 
“ribet” dan praktis, masyarakat me-
merlukan suasana yang romantis. 

Haiku itu dijadikan pilihan karena 
puisi pendek itu inspriasinya acap 
kali diambil dari elemen alam, mo-
men indah atau pengalaman meng-
harukan. Hal itu memberikan su-
asana yang indah dan romantis. 

Sekadar contoh haiku, karya 
Kudawaningrat IX1, yang mengam-
bil elemen alam berikut. 

beraltar daun

merekah putik padma

bertahta sunyi

Dalam haiku itu dijelaskan 
bahwa ada sesuatu yang bermeja, 
sebagai tempat mempersembahkan 
sesuatu,  sebentuk daun. Di sana 
merekahlah putik padma, bunga 
teratai, sebagai bentuk awal se-
buah kehidupan baru. Suasana itu 
merupakan gambaran kedudukan/
letak kesunyian. Kehidupan yang 
dituangkan itu menciptakan suasa-
na yang nyaman dan romantis. Hal 
inilah yang dibutuhkan masyarkat 
sebagai pengisi sesuatu yang hilang 
dalam kehidupan modern ini.

Selain itu, puisi pendek Jepang 
itu dijadikan pilihan sebagai kreati-
vitas sastra karena haiku memiliki 
kekhasan pola, harus memiliki zen, 
dan kigo. Pola yang dimiliki haiku, 
yaitu persukukataan 5-7-5. Di dalam 
zen harus mengandung unsur zen, 
yang merupakan meditasi untuk 
menemukan ketenangan, kewaspa-
daan, seimbangan, atau pun kere-
laan. Di dalam zen terdapat penga-
laman akan pencerahan, kebebasan, 
melepaskan keegoisan, ketenangan, 
keindahan dari kesunyian, serta kea-
gungan. Zen itu hadir dari pengala-
man hidup yang dijalani seseorang, 

dari perjalanan itu didapatkan nilai-
nilai kehidupan.2

Lalu, kigo adalah ciri yang me-
lekat dalam haiku yang menggam-
barkan waktu atau musim. Kigo 
itu adalah frasa yang diasosiasi-
kan dengan musim-musim dalam 
masyarakat Jepang. Juga biasanya 
diserta haiga. Haiga merupakan 
perpaduan antara haiku (tulisan) 
dengan gambar.

Dalam haiku Indonesia terjadi 
adaptasi sastra. Haiku diadaptasi 
sesuai dengan kultur masyarakat 
Indonesia. Ada sebagian yang ma-
sih tetap memperhatikan struktur 
silabelnya: 5-7-5, lalu ada yang 
mengombinasi polanya, dari 5-7-5 
dapat menjadi 5-5-7 atau 7-5-5. 
Lalu, kigo sebagai penanda musim-
dalam masyarakat Jepang: musim 
semi, musim gugur, musim panas, 
musim dingin, diadaptasi ke dalam 
kultur masyarakat Indonesia yang 
hanya mengenal dua musim kema-
rau dan hujan.

Adaptasi musim itu terlihat 

dalam haiku berikut. 
pancuran bambu
kala kering kemarau
pecah seribu

#haikuda151013_Kudaningrat IX#

Dalam haiku itu terlihat adapta-
si kigo sebagai penanda musim, yai-
tu kata kemarau pada baris kedua. 
Hal itu dimunculkan agar karya ini 

2 Ni Luh Gede Meilantari. Menyampaikan 
Emosi Lewat 17 Silabel.www.denpasar.
id.emb.japan.go.jp., diunduh, Senin, 13 
Maret 2016.
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dapat dinikmati masyarakat den-
gan kultur Indonesia, yang ada dua 
musim itu. Bila dihadirkan dengan 
tanpa adaptasi, pemahaman haiku 
menjadi terhambat dan tidak men-
dapatkan makna yang tepat. 

Pada sisi lain, haiku adalah pu-
isi yang bersifat mengambil tema 
realita yang ada, haiku berusaha 
mengungkap momen sesaat yang 
terekam dalam memori, dirasakan 
oleh tubuh, seperti pada saat terke-
na hembusan angin ketika membu-
ka jendela, mendengar suara tetes-
an air hujan saat duduk di teras ru-
mah, atau suasana-suasana lainnya. 
Haiku adalah puisi yang jujur ter-
dapat realitas karena tidak adanya 
kepentingan lain di dalamnya. Itu-
lah sebabnya dalam haiku dihindari 
penggunaan abstrak, metafora, per-
bandingan, dan personi ikasi

Pada saat merasakannya hanya 
sebentar tetapi efek yang dirasakan 
luar biasa dan dalam, seperti bera-
da di dunia lain atau terasa seperti 
menyatu dengan alam sekitar, seka-
dar contoh haiku yang menangkap 
momen gerhana matahari total be-
rikut. 

gerhana penuh
ada batara kala?

ditunggu tiada!3

Dalam haiku itu diungkapkan 
sesuatu peristiwa, yaitu gerhana 
matahari total (penuh). Jika peris-
tiwa itu terjadi, mitos berkembang 
dalam masyarakat adalah batara 
kala sedang memakan matahari, 
untuk itu masyarakat harus ber-

buat sesuatu: memukul-mukul ben-
da tertentu agar hal itu peristiwa 
itu tidak/cepat berhenti. Akan te-
tapi, peristiwa itu tidak terjadi atau 
tidak terjadi apa-apa. Hal itu adalah 
fenomena alam yang secara teratur, 
sebagai bentuk kekuasaan Tuhan.

Bagaimana Peluang Puisi 
Pendek Indonesia?

Kita juga memiliki puisi  pen-
dek, yaitu pantun dan guridam. 
Puisi pendek ini memiliki peluang 
yang besar, yang dapat ditawarkan 
kepada masyarakat, sebagai bentuk 
pemenuhan kekeringan batin da-
lam masyakat yang serba instan ini. 
Bila dilihat dari struktur sama-sama 
pendek. Selain itu, memilki keuni-
kan dan kekhasan masing-masing. 

Pantun misalnya, ia memiliki 
persajakan abab dan harus memili-
ki rima yang sama. Begitu pula gu-
rindam, ia harus memuat baris per-
tama sampiran dan kedua isi berisi 
nilai-nilai kehidupan. 

Persoalannya adalah bagaima-
na sikap positif masyarakat peng-
gunanya. Pantun masih lebih baik 
perkembangannya. Artinya pada 
beberapakesempatan pantun tetap 
digunakan. Akan tetapi, pemakaian-
nya mulai meninggalkan rimanya, 
hanya memperhatikan persajakan 
saja. Bahkan kadang kala tidak ada 
hubungan yang erat antara sampi-
ran baris pertama dan kedua den-
gan isi pada dua baris ke tiga dan 
empat. Hal ini menyebabkan berku-
rangnya nilai kekhasan pantun.

Semestinya, tetap kita perhati-
kan persajakan dan rimanya, yang 
harus memiliki hubungan erat sam-
piran dan isi. Lalu, bunyi rimanya 

benar-benar memiliki kesamaan 
silabel akhir.  Pantun diungkapkan 
dengan keselarasan atau harmoni, 
yang mengandung keseimbangan 
yang  sempurna, yaitu perpaduan 
emosi dan rasio4, sekadar contoh 
sebagai berikut.

perlulah tangga baru di pahat
dipakai di rumah tinggi
perlulah keluarga hidup sehat

santai di hari tua nanti

Perkembangan sekarang, pan-
tun tidak diperlakukan sebagaima-
na adanya: tidak memperhatikan si-
label akhirnya, hanya menyamakan 
bunyi huruf  akhir saja, sehingga 
ia kehilangan kekhasan. Memang, 
tidak mudah memilih dan menen-
tukan silabel akhir yang sama dan 
berkaitan, yang menjadi keunggu-
lan dan keunikan serta ciri khas 
pantun itu.

Untuk itulah, perlu sikap positif  
dalam mempertahankan kekayaan 
sastra nenek moyang. Setidaknya, 
menempatkan dan memperlaku-
kan pantun sebagaimana adanya: 
berkarakter dan serta bersajak 
abab serta memiliki silabel akhir 
yang sama. Barang kali di sinilah, 
adaptasi sastra yang kreatif diper-
lukan agar pantun tidak ditinggal-
kan. Untuk itu, mesti adanya revi-
talisasi budaya agar masyarakat 
kembali mencintai dan menyukai 
budaya Indonesia. Bahkan, perlu 
dibuat kebijakan yang mengatur 
hal itu sehingga pelestarian dapat 
diwujudkan. []

3 Tulisan haiku Yuliadi MR dalam haikuku, 
diunduh,Rabu, 9 Maret 2016.

4  Gino Tukan. Pantun: keselarasan Emosi 
dan Rasio, www.sastrastmikhael.blogspot.
co.id, diunduh Senin, 13 Maret 2016.
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SECANGKIR TEH

Selamat pagi pendengar radio Semesta Raya
Telah tiba riap cahaya matahari 
Seusai mecium kelopak bunga 
Kini singgah di jendela
Membelai kalender di balik lemari
Tempat menyimpan lipatan kenangan hati

Disisirnya cermin retak tak berbingkai 
Seusai mencecap dinding kusam
Ia beranjak mengiringi jejak pagi
Melompati rentangan waktu kelam 

Nh.Dini

Puisi Mahwi Air Tawar
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Alangkah hangat pelukan udara
Ranting luruh dari pohon duka
Yang merambat di dahan usia
Terusir sudah dari dada

Ya, pendengar yang berbahagia
Di sini cuaca sedang cerah
Tapi bagi anda yang ingin berjalan ke batas harapan
Jangan lupa membawa peta 
Antena dan pemancar 
Biar terpancang sepanjang pandang 

Demikian sedikit informasi saya layangkan
Izinkan saya merebahkan kesunyianku di Sendowo
Sebelum rasa sakit dilulur koyo
Marilah sejenak kita berbagi senyuman

Dalam bentangan perjalanan panjang
Sri pemetik bunga Sekayu   
Lintasi ambang pekarangan petang
Meniti jembatan impian sang ibu

Sehabis hujan bayang menggenang
Di balik pintu menuju senja
Dipandanginya lukisan air mata
Di ambang petang ayah dijelang

Pelukan hangat bunda berkecai
Ke tubir sunyi rumah abadi
Dupa mewangi ranting luruh
Lubuk kalbu bersuar suluh
Tembusi kenasi, Sri rahayu
Tinggalkan Sekayu, muasal rindu

Ke Kincir Angin, Keberangkatan  menepi
Iringi perjumpaan dua hati
Berselempang rajutan kembang melati
Dalam senarai pupuh Kinanthi 
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Lamun sira ameguru kaki
Amiliha manungsa
Ingkang becik martabate
Serta weruh ing ukum

Kang Ibadah lan kang wirangi
Sukur oleh wong tapa ingkang wus amungkul
Tan gumantung liyan
Iku wajib guronana kaki.
Sertane kawruhanana   

Akulah Sri dalam cerita
Berjalin rupa antara Jawa dan Eropa
Susuri sebuah lorong di kotaku
Seberangi sungai Siene  rantau

Kucari peta pelaut Jules Verne 
Dua puluh ribu mill di kedalaman laut
Barangkali di sana bersua Raja Ali Haji 
Pelantun gurindam syahdu mengaji

Pada sebuah kapal kulempar jaring
Giwang kujadikan kail dan pancing
Amir Hamzah  lah ikan sang rindu
Dalam sajakmu tak kujumpa kalbu

Suatu senja di pelabuhan kecil
Kutandai namanya bukan Chairil 
Di lengang taman dan pohonan apel
Menanti Rimbaud  di taman eiff el

Aku Dini, Sri  penari manis pipih
Menyanyi sunyi ditinggal kekasih
Di pucuk bunga taman Tuileris 
Tangisku pilu di jantung Paris

Siapakah berpaling di sisa hari
Menjanjikan petang malamku sendiri
Dini Dini Dini Dini
Mampus hati ini dikoyak sepi 
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Adakah pendengar merasai udara
Mengembun dari lumbung utara
Mengabur dari beranda pagi
Pendengar radio Semesta Raya

Tapi baiklah, pendengar setia
Harap jangan menggeser gelombang
Sebelum tembang Ngesti Pandawa 
Dari jantung kekasih tersayang

Sebab alamat tak pernah tiba
Diharap penerima bersabar sejenak
Dan disarankan menjaga jarak
Dari pertunjukan tarian Subadra

Sri Sindoro, Sri gadis Jawi
Digaris hening pasrahkan diri
Sri tembangkan serat Centhini
Di tubir Merapi cinta berapi

Pendengar radio Semesta Raya
Di rimba birahi mana pun anda berada
Dimohon tidak memetik kenanga
Dari pohon rambat hingga ke dada

Bila mawar tak lagi mekar
Dini ‘kan enggan untuk berkabar
Kantil dan melati tumbuh bersemi
Di lubuk Sri asmara sang penari 

Satu tembang dendang menggema
Dini harap pendengar bahagia 
Bersanding bersama batin dahaga
Hingga kapal menepi di dermaga

Pada Sebuah Kapal
Sri larungkan diri 
Dalam badai gelombang birahi
Ke laut-lau tak dikenal. 
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Geladak berderak gelombang gemuruh
Pelabuhan dan pantai semakin menjauh
Segala kenangan menjelma sakal
Patahkan dayung hingga terpental 

Ke mana tepi mesti dicari
Ke hati jua diri selidiki
Gema gulana tiada arti
Dalam gelombang ajal menanti

Dalam arus Sri menantang
Ombak pasang siap diterjang 
Sri gamang menimang gelombang
Terkenang Bunda tempat berpulang

Dari Ngalian Ke Sendowo
Bunda membayang sepanjang jalan
Di tapal batas garis kesunyian
Bundalah, Dini, tempat tumpuan

Tangerang, 2015



77PUSAT NO. 10/2015

S

GLOSARIUM

Mengkritik Mental Korup
dengan Puisi:

Membaca Suatu Cerita dari Negeri Angin

SIAPA PUN yang membaca dengan cermat dan cerdas buku kumpulan 
puisi Agus R. Sarjono yang bertajuk Suatu Cerita dari Negeri Angin, akan 
segera tahu dengan sendirinya bahwa isu dan tema yang diangkat dalam 
mayoritas puisi-puisi yang termaktub dalam buku itu adalah kritik sosial 
dan kritik politik, yang salah-satunya adalah kritik terhadap dan atas men-
talitas korup para birokrat, politisi, dan pejabat di negeri kita tercintai ini, 
yaitu Indonesia. Bahkan, kritik itu menyangkut cibiran dan satire terhadap 
mentalistas korup yang telah dianggap biasa sebagai sebuah kelumrahan 
dan kewajaran kultural dalam masyarakat kita, yang ironisnya bahkan ter-
jadi dalam lingkup dunia pendidikan, seperti yang ditunjukkan lewat puisi 
yang bertajuk “Sajak Palsu”. 

Sementara itu, jika dilihat dari sudut stilistik dan strategi naratifnya, 
puisi-puisi Agus R. Sarjono yang terhimpun dalam buku Suatu Cerita dari 
Negeri Angin itu adalah teks-teks parodis yang menghibur, bermain-main, 
bertumpuk, sekaligus saling berkejaran dengan lincah dan tak terdu-
ga, yang acapkali berusaha menghadirkan ironi dan paradoks demi me-
munculkan niat dan maksudnya untuk menyampaikan kritikan dan sindi-
ran politis dan sosial dalam konteks sosial-politik negeri kita, Indonesia. 

Beberapa puisi-puisi Agus R. Sarjono menghadirkan keterusterangan 
dalam menggambarkan apa yang ingin diilustrasikan dan dikatakannya, 
seperti puisi-puisi Rendra yang eksplisit dan pam letis itu. Dikatakan se-
bagai terus-terang karena sejumlah puisinya sangat jelas mewedarkan 

Sulaiman Djaya 
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term-term sosial dan politik, selain 
ada juga beberapa isu kultural yang 
dapat dibaca bahkan melalui judul-
judul yang dipilihnya. 

Namun dapatlah dikatakan, 
teks-teks puisi Agus R. Sarjono me-
miliki keunikan dan kebaruan pada 
caranya memelesetkan dan men-
jungkirkbalikkan apa yang ingin di-
kritik dan ditertawakannya secara 
parodis, satiris, ironis, dan komedis 
dengan spontan dan menggelitik, 
yang berbeda dengan puisi-puisi 
Rendra. 

Kadangkala, dengan puisinya 
Agus R. Sarjono menggabungkan 
keempat perangkat narasi (komedi, 
ironi, satir, dan ironi) tersebut seca-
ra bersamaan, dan kadang tidak 
melibatkan semuanya alias hanya 
menggunakan dua atau tiga dari 
kesemuanya. 

Terkait hal ini, saya akan me-
nyebutnya sebagai narasi-puitika 
yang nakal dan acapkali verbal, da-
lam arti metafora dan kiasan puisi-
puisinya diujarkan dengan keluga-
san, sehingga kiasan dan metafora 
puisi-puisinya mestilah dibaca da-
lam kerangka keutuhan puisi, tentu 

juga dengan keunikan dan kelinca-
hannya bermain-main dan bersilat 
kata yang spontan dan tak terduga. 

Kelincahan dan spontanitas 
penuturan puisi-puisinya tersebut 
ternyata dimaksudkan atau sen-
gaja dinarasikan demi sebuah ke-
pentingan untuk mengeksplorasi 
berbagai kemungkinan humor yang 
hitam, pembalikan isu, gugatan dan 
protes, rasa muak atau jengkel, dan 
pembongkaran kedok-kedok poli-
tik, seperti puisinya yang berjudul 
“Suatu Cerita Dari Negeri Angin” 
(yang sekaligus merupakan tajuk 
dari kumpulan buku puisinya) itu:

“….sebagian mereka segera men-
garak potongan kepala itu, se-
perti mengarak ingatan 

yang compang-camping, 

tentang sebuah saat sebuah mu-
sim, di sebuah negeri 

yang padat berisi angin. 

Tetanggaku yang gemar cerita, 
pernah menangkap seorang pe-
sulap, yang entah kenapa sibuk 
mengendap-endap, di ruang 
kamar tidurnya. Setelah dicekik 
dan ditebas lehernya, ternyata 

tak sebuah cerita pun mengalir 
dari kerongkongannya. Dari po-
tongan urat lehernya hanya gas 

yang memancar keluar diiringi 
denging sirine. Semacam isyarat 
darurat dari sebuah kapal 

yang tengah karam. 

Sejak itu penduduk kampung-
ku ramai-ramai melepas kepa-
la mereka, dan menggantinya 
dengan buah kelapa: keras dan 
berisi air. Buat persiapan, ucap 
mereka, jika sebuah kampung 
hangus terbakar, kepala kami 
masih bisa basah menyimpan 
ingatan, tentang anak-anak ter-
sayang 

yang mengembara 

ke kota-kota, bersekolah 

atau bergelandangan 

mengais hari depan”. 

Dalam pembacaan saya, puisi 
tersebut “menarasikan” sejumlah 
tragedi yang menimpa sebagian 
warga negara Indonesia, contohnya 
yang dituduh sebagai anggota dan 
simpatisan Partai Komunis Indo-
nesia di era Orde Baru. Sebuah era 
politik di mana rezim kekuasaan ti-
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dak memberikan kesempatan sedi-
kit pun bagi oposisi dan kritik, yang 
pada saat bersamaan kelaliman 
dan penindasan dianggap sebagai 
upaya “nasionalis” untuk menye-
lamatkan negara dari rongrongan 
dan instabilitas. Puisi tersebut hen-
dak mengejek dan menyindir “sang 
rezim kekuasaan” dimaksud, sebab 
mereka yang direpresi dan ditindas 
adalah orang-orang yang memang 
hanya jadi korban “tuduhan” atau 
sengaja dijadikan “kambing-hitam”. 

Tetapi, puisi itu juga memiliki 
tafsir lain, semisal menggambar-
kan secara parodis dan teatrikan 
tentang kerusuhan politik yang di-
disain para elit di negeri ini, yang 
contohnya dalam rangka mengalih-
kan dan memainkan isu-isu kon lik 
horisontal demi ‘membenamkan’ 
persoalan-persoalan yang justru 
lebih gawat, seperti korupsi para 
elite, yang dengan menciptakan 
kerusuhan atau kon lik horisontal 
tersebut, media-media akan lebih 
sibuk menyiarkan dan atau mem-
beritakannya, ketimbang ‘mewaca-
nakan’ perilaku para pengemplang 
dana, para jenderal yang kongka-
likong dengan para korporat, atau 
praktek-praktek mega korupsi lain-
nya.  

Ketika membaca teks-teks pui-
si tersebut, saya mendapatkan dan 
merasakan kesaling-silangan tutu-
ran, penyangkalan dan pembatalan 
pernyataan yang satu atas pernya-
taan lainnya, permainan anagram, 
pertukaran dan pergantian ung-
kapan yang satu dengan ungkapan 
lainnya, protes dan gugatan yang 
menggelitik dan menertawakan. 
Kadang mirip dongeng-komedis, 

ironis, parodis, dan satiris yang 
diceritakan dan dituturkan oleh 
seseorang yang ingin menyam-
paikan sesuatu yang ingin dikritik 
dan dilawannya. Mirip komedi dan 
parodi yang dimainkan teater-tea-
ter jalanan di abad-abad dulu yang 
menyindir kekuasaan lalim dan de-
spotik. 

Lalu apa yang ingin dilawan pu-
isi-puisi Agus R. Sarjono? 

Apa saja yang dirasa berten-
tangan dengan kejujuran, kepan-
tasan, keadilan, atau apa saja yang 
bertolak-belakang dengan sema-
ngat dan cita-cita kelayakan hidup 
itu sendiri. Puisi-puisinya ingin me-
lawan dan menertawakan kemuna-
ikan dan kepalsuan, penindasan 

dan kelaliman politik, juga politik 
penyeragaman yang membunuh 
potensi kecerdasan dan karakter 
bangsa, seperti puisinya yang ber-
judul “Sajak Palsu”. Puisi tersebut 
menyindir mentalitas korup dalam 
dunia pendidikan dan yang menja-
di penyakit di kalangan dunia pe-
dagogi di Indonesia. Di sini hanya 
akan dikutip sepenggal dari “Sajak 
Palsu” tersebut sebagai gambaran,

“Selamat pagi pak, selamat 

pagi bu, ucap anak sekolah 

dengan sapaan palsu. 

Lalu mereka pun belajar sejarah 
palsu dari buku-buku palsu. 

Di akhir sekolah mereka 

terperangah melihat hamparan 
nilai mereka yang palsu….

Masa sekolah demi masa seko-
lah berlalu, mereka pun lahir 

sebagai ekonom-ekonom palsu, 

ahli hukum palsu, ahli pertanian 
palsu, insinyur palsu. Sebagian 
menjadi guru, ilmuwan atau 

seniman palsu. Dengan gairah 
tinggi mereka pun menghambur 
ke tengah pembangunan palsu 
dengan ekonomi palsu 

sebagai panglima palsu”. 

...

Sebagaimana dapat kita baca, 
puisi tersebut ‘menyindir’ dan 
‘mengkritik’ mentalitas korup di 
dunia dan institusi pendidikan yang 
pada akhirnya hanya akan melahir-
kan generasi-generasi koruptor, 
pemimpin-pemimpin koruptor, dan 
atau para birokrat, teknokrat, serta 
para politisi dan pejabat yang ko-
rup, yang dalam sajak itu disebut 
sebagai orang-orang palsu.

Sarkasme satiris dan parodis 
dalam sajak itu tentu disengaja un-
tuk mengejek dan menyindir biro-
krasi dan kekuasaan yang membo-
hongi publik, yang cenderung ko-
ruptif dan manipulatif. Singkatnya 
ingin mengkritik ke-palsuan-an 
dan birokrasi korup yang acapkali 
dibiarkan dan dirasa nyaman-nya-
man saja. Dalam konteks inilah saya 
juga ingin membandingkan secara 
longgar strategi literer puisi-puisi 
karya Agus R. Sarjono dengan cer-
pen-cerpen Putu Wijaya. 

Bila cerpen-cerpen Putu Wi-
jaya —sebagaimana yang diakui 
penulisnya— adalah “teror mental” 
dan tikaman jiwa, maka saya bisa 
menyebut bahwa puisi-puisi Agus 
R. Sarjono adalah puisi-puisi yang 
mengusik, menyentil, dan menggeli-
tik, acapkali lantang dan adakalanya 
sekedar menyentil dengan jalan 
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menyindir secara halus dan menye-
nangkan karena yang ingin “disa-
darkan” tidak terlampau tersakiti, 
yang ditulis dengan gaya dan bentuk 
penuturan seorang penulis catatan-
harian, di mana teks-teks diari itu 
sendiri bercerita kepada kita den-
gan kelakar dan canda-hitamnya. 

Dalam puisi-puisi Agus R. Sar-
jono, penyimpangan-penyimpang-
an politik dan kekuasaan, kepal-
suan dan ketidakjujuran, kelaliman 
dan ketidakadilan, kemuna ikan 
dan mentalitas malas, diparodikan 
habis-habisan tanpa rasa canggung 
dengan mengeksplorasi humor-hi-
tam, komedi, satir, paradoks, dan 
ironi. Karena itu, puisi-puisi Agus 
R. Sarjono adalah sejumlah guga-
tan dan protes: protes dan gugatan 
dengan seloroh dan ejekan halus 
yang lazim kita kenal sebagai sin-
diran dengan menawarkan dua 
gambaran dan argumen yang saling 
bertentangan secara bersamaan 
dan serentak dalam puisi-puisinya. 

Secara longgar, puisi-puisi Agus 
R. Sarjono mengingatkan saya pada 
narasi ironis dan “wacana” para-
doks bait-bait teks Pale Fire-nya 
Vladimir Nabokov, terutama bait-
bait yang terdapat dalam “Canto 
One” baris 99-101: 

My God died young. 
Theolatry I found degrading, 
and it’s premises, unsound. 
No free man needs a God; 
but was I free? 

Atau bait-bait yang terdapat da-
lam “Canto Two” baris 213-14: 

Other men die; but I am 

not another; therefore 

I’ll not die. 

Bait-bait yang terdapat dalam 
“Canto One” tersebut lebih terde-
ngar sebagai satirisasi-diri sang 
subjek sejauh menyangkut herois-
me promothean manusia yang keti-
ka ingin terbebas dari kekuatan im-
personal yang satu, malah mencip-
takan lahirnya kekuatan im-perso-
nal lainnya. Inilah apa yang lazim 
disebut oleh Adorno dan Horkhei-
mer sebagai gejala odisian. Karena 
dalam pembacaan saya, bait-bait 
tersebut tidak meletakkan dirinya 
pada ide tentang ada atau tidak 
adanya Tuhan, tetapi lebih sebagai 
kritik dan parodi atas semangat 
heroik promothean manusia yang 
ketika ingin menghancurkan ber-
hala yang satu, pada saat itu pula ia 
tengah menciptakan kemungkinan 
bagi lahirnya berhala lain. 

Sementara itu bait-bait yang 
terdapat dalam “Canto Two” lebih 
merupakan komedi-ironis seba-
gai penjungkirbalikkan dan upaya 
memelesetkan silogisme-deduktif 
Sokratian yang cenderung lurus 
dan komikal. Gaya pembalikan itu 
sendiri mirip dengan permainan 
anagram, yaitu permainan merang-
kai huruf yang telah disediakan se-
kaligus dibatasi untuk menyusun 
beberapa kata dan bunyi berbeda. 
Misalnya kata “Demokrasi” bisa be-
rubah menjadi “Demo Kasir”, “Kasir 
Demo”, “Sari Medok”, atau “Medo-
krasi”. 

Dengan strategi parodis ketika 
hendak menghadirkan ironi dan 
paradoks tersebut, teks-teks Pale 

Fire terasa menggelitik sekaligus 
menggugah karena eksplorasi dan 
ikhtiarnya memparodikan serta 
memelesetkan khasanah pemiki-
ran menjadi khasanah bahasa dan 
penuturan, semisal silogisme yang 
dipelesetkan dan logika yang diba-
likkan, yang kadang digabungkan 
dan dicampuradukkan dengan ana-
gram: pot, top, spider, redips. And 
powder was red wop (Canto Two, 
348-9). 

Perbandingan secara longgar 
itu tentu saya sengajakan secara 
sadar demi mencari cermin untuk 
memahami dan membaca sebuah 
karya. Termasuk untuk menilai ka-
dar dan kemungkinan tafsir subjek-
tif saya sendiri sebagai pembaca, 
seperti ketika saya merasakan su-
asana ironis sekaligus parodis yang 
sama dalam puisi Agus R. Sarjono 
yang berjudul “Syair Ngungun dan 
Keheranan”: 

“Mata yang menangis 
dan hati yang berduka, aduhai 
kami tertatih malam-malam, 
menyapu serpihan amarahmu 
yang berserakan sepanjang 
jalanan, sementara engkau 
tertidur menyiapkan amarah 
baru, kutukan-kutukan 
baru. Kami ingin membasuh 
tanganmu yang berlumuran 
darah, 
tapi air-mataku mengembara 
ke tempat lain, dengan hasrat 
yang lain: mengisi bejana 
untuk minum orang-orang 
yang haus, lapar dan teraniaya”. 

“Syair Ngungun dan Keheranan” 
itu pada dasarnya menggambarkan 
keadaan sosial-politik sebuah ne-
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gara, sebuah Negeri Angin (yang 
tak ragu lagi adalah Indonesia), di 
tingkatan grass-root yang acapkali 
ditimpa kon lik karena ketidak-
becusan politis para birokrat dan 
para penguasa “negeri angin” ter-
sebut, semisal banyak kon lik SARA 
dan horisontal di tingkatan masya-
rakat akar rumput. Sementara itu, 
pada puisi-puisi Agus R. Sarjono 
yang menggunakan bentuk, gaya, 
dan strategi penuturan diaris, con-
tohnya, diwakili oleh puisinya yang 
berjudul “Catatan Harian Diam-
Diam”: 

“Aku pun sarapan seperti biasa. 
Hutan-hutan tropis di piring 
porselin dengan mayonnaise. 
Tentu juga steak hangat tubuh-
tubuh remaja anak sekolah. 
Tapi tak ada keringat buruh 
dengan es batu di gelas 
minumku. Sekarang mereka 
terlalu 

pemberang hingga keringatnya 
masam, tak cocok untuk 
lambungku. Aku pun bersiul. 
Sungguh 
aku ingin berpuisi tentang 
embun, cahaya matahari di sela 
daun, 
dan ombak yang berdebur 
pelan di pasir pantai. 
Tapi terlalu banyak yang harus 
kutandatangan. Aku pun tahu 
beberapa di antaranya 
adalah nasibmu”, 

di mana sang narator dalam 
puisi tersebut bisa seorang korpo-
rat atau pun birokrat (pejabat atau 
penguasa) yang korup. 

Demikianlah Suatu Cerita dari 
Negeri Angin dalam tafsir dan pem-
bacaan saya, yang tentu saja berda-
sarkan subjektivitas saya, sekali-
gus dengan menggunakan analisis 
dan teori pinjaman khazanah teori 
kritik sastra. Salah-satu cara dan 
pendekatan untuk membaca karya 

sastra, contohnya, adalah dengan 
meneropong stilistika, retorika, 
dan strategi narasinya. Sebab, se-
bagaimana kita maphumi bersama, 
salah-satu hal yang membuat sast-
ra berbeda dengan teks atau narasi 
lainnya terletak pada bentuk dan 
strategi narasi yang dipilihnya ter-
sebut. 

Kaum Formalis Rusia (Michael 
Ryan 2007:1), misalnya, berpenda-
pat bahwa sastra itu unik dan ber-
beda dengan narasi lainnya karena 
“bagaimana” sastra itu sendiri ditu-
lis, dan bukan karena isi dan mak-
nanya. Di sini, yang sastra dan yang 
bukan sastra bisa saja menulis isu 
dan tema yang sama, contohnya ke-
tika sastra dan berita menggarap isu 
dan tema yang sama, namun meng-
hasilkan produk yang berbeda, dan 
karena itu yang membedakan sas-
tra dan bukan sastra terletak pada 
strategi dan “cara” bagaimana sastra 
ditulis dan bagaimana sastra men-
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golah bahasa yang berbeda dengan 
bahasa berita, sebagai contohnya. 

Dalam hal ini, bahasa sastra me-
mang tidak menggunakan bahasa 
“umum”, namun mengolah bahasa 
dengan sejumlah perangkat reto-
rik dan modus ujaran dan strategi 
wacana yang khusus bersifat “lite-
rer”, seperti memaksimalkan “re-
torika” dan metafora. Di sini, karya 
sastra yang bagus adalah karya 
sastra yang membuat kita terusik, 
yang dalam bahasa alegorinya Kaf-
ka, “Kita tak perlu membaca buku 
yang tidak menyadarkan kita”, dan 
membawa kita keluar dari cara kita 
melihat dunia yang aus, rutin, dan 
biasa. 

Dengan “membelokan” dan 
mengolah “kemungkinan bahasa 
dan peluang narasi alternatif”, atau 
dengan kata lain dengan mem-
belokkan dan menemukan bahasa 
ke penggunaan yang baru dan cara 
yang baru dalam memandang dan 
memahami itulah, sastra menggu-
gah kembali indra kita dan mem-
buat dunia tidak lazim, tak jarang 
dunia dan keseharian kita kemba-
li dipertanyakan. Sebagai contoh, 
narasi sastra acapkali merayakan 
paradoks, di mana paradoks ini 

menurut Cleanth Brooks adalah sa-
tu-satunya cara mengekspresikan 
atau mendeskripsikan kesatuan 
pelbagai hal yang bersifat kekal 
maupun yang sementara, yang uni-
versal maupun yang sesaat (Micha-
el Ryan 2007:4). 

Senada dengan itu, Rene Wellek 
dan Austin Warren bahkan mende-
inisikan sastra hampir sama den-

gan ikhtiar estetik (seni), di mana 
sastra menurut kedua orang itu 
merupakan suatu kegiatan krea-
tif atau sebuah karya seni (Rene 
Wellek & Austin Warren 1977:3). 
Selanjutnya, ketika mereka tiba 
pada bahasan wilayah bahasa sas-
tra dan menyangkut strategi narasi, 
mereka menyatakan: 

“Bahasa sastra mempunyai fung-
si ekspresif, menunjukkan nada 
(tone) dan sikap pembicara atau 
penulisnya. Bahasa sastra beru-
saha mempengaruhi, membu-
juk, dan pada akhirnya merubah 
sikap pembaca”. 

Bagi Rene Wellek dan Austin 
Warren itu, contohnya, yang mem-
bedakan antara bahasa sastra dan 
bahasa ilmiah, sebagai misal, tak 

lain karena yang dipentingkan da-
lam bahasa sastra adalah simbo-
lisme suara dari kata-kata, di mana 
karenanya, berbagai macam tekh-
nik diciptakan, contohnya aliterasi 
dan pola suara untuk menarik per-
hatian pembaca kepada kata-kata 
dalam karya sastra itu sendiri (Rene 
Wellek & Austin Warren 1977:3). 
Demikian sekedar resume dan kuti-
pan singkat dalam rangka member-
ikan pemahaman atau mengkomu-
nikasikan apa itu sastra, dan tentu 
saja banyak perspektif lainnya. []
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PPADA mulanya adalah kata, tulis Sutardji Calzoum Bachri, suatu ketika. 
Kemudian aura kata-kata itu bersusun dengan sistematis, melengkapi 
setiap ruang kosong. Memadat. Mencairkan semua suara-suara yang tak 
pernah selesai ditangkap oleh relung telinga. Setiap tabis. Seorang penyair, 
barangkali dapat diibaratkan sebagai pemancing yang selalu membawa 
umpan agar kata-kata tertangkap kailnya. Ia, mungkin hanya menunggu, 
menjelajah, tidur-tiduran, kemudian berharap segera umpannya kena 
oleh sambaran yang ingin menyantapnya. Maka kata-kata yang terdapat 
dalam puisi, memang merupakan bauran warna, sepotong riwayat, kata-
kata yang asing, kalimat yang tak pernah selesai—untuk segera dibuka 
tafsirnya. Di hadapan pembaca, puisi menjadi kalimat yang dirangkaikan 
kembali, dibaca perlahan-lahan, satu per satu. Diksi demi diksi coba dicer-
na kembali, menghamburkan—atau sekadar menghubungkan jejak-jejak 
yang pernah terekam oleh sejarah sebelumnya.

Pun puisi selalu memiliki bentuknya sendiri. Tergantung pada individu 
yang menulisnya, tidak lagi membawa komunitas yang digelutinya. Puisi 
telah membuka medan yang baru, memaknai kejadian-kejadian yang baru. 
Seluruh sejarah yang terangkum, barangkali hanya sekadar penjelasan-pen-
jelasan semu. Jika memang puisi tetap ditulis, maka memang itu kewajiban-
nya. Puisi bertindak sebagai the other voice—meminjam ucapan Oktavio 
Paz. Si penyair sebagai pengolah kata, tentu tidak mengerti mengapa pui-
si yang ditulis dapat berubah jadi seperti itu. Sebagai sebentuk aura suara, 
yang bisa menyuarakan keinginan-keinginan di masa mendatang.

Seseorang duduk termenung, mencari sesuatu. Mencari dirinya, di 
antara bayangan-bayangan yang selalu menyergap dirinya, bisa saja me-
nipu puisi. Bisa saja menuliskan imaji-imaji yang dipenuhi dengan ‘ke-
bohongan’. Tetapi setidaknya, seseorang tersebut—telah membacanya, 

EMBUN

Bangunan Sebuah Puisi
Alex R. Nainggolan 
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melihatnya, mendengarkannya, 
sehingga memulai untuk menu-
liskannya. Pengertian ini—dirujuk 
pula oleh Goenawan Mohammad, 
“jika sesungguhnya penyair adalah 
seseorang yang bersedia dan me-
masrahkan dirinya menjadi orang 
yang tak memiliki batas. Menjadi 
orang tanpa warga negara,” keiden-
tikan puisi akan membulat, hingga 
kerap dihubungkan pada—prinsip 
yang dipegang teguh H.B. Jassin, se-
bagai humanisme universal. Prinsip 
kemanusiaan secara menyeluruh 
yang mungkin telah lama meng-
hilang dari kehidupan manusia. 
Membuat begitu mudah kekerasan 
diciptakan, yang kerap membuat 
kita trauma, mengelus dada. Atau 
bisa pula, berpura-pura tak sedih, 
sembari melenggang ke mall-mall, 
tertawa dalam pesta sekeras-ke-
rasnya—melupakan apabila di be-
lahan dunia lain telah terjadi suatu 
tragedi kemanusiaan, yang menye-
babkan hilangnya nyawa, darah 
tumpah, pembunuhan massal. Atau 
juga jerit kemiskinan ketika kita 
keluar dari pusat perbelanjaan di 
sebuah daerah, dengan para gelan-
dangan yang bertubuh dekil, den-
gan kuku-kuku kehitaman—yang 
menyodorkan mangkuk plastik, 
dengan mata yang penuh harap 
meminta sekeping uang logam. Bi-
sakah puisi menerjang batas-batas 
semacam itu? Dapatkan puisi men-
jadi cermin realitas, atau apa hanya 
sekadar menelingkup sebatas sakit 
hati, frustasi, pencarian yang tak 
kunjung habis—yang membuat pu-
isi menjadi sekadar metafora. Se-
macam kulit manusia yang busuk di 
perempatan jalan, di sebuah pusat 
perbelanjaan?

Bangunan puisi, tak pernah 
tuntas—ia bisa menjelma ke segala 
lingkup. Di mata pembaca, kesemua 
itu ditangkap. Maka, sebagaima-
na yang pernah dilansir Ahmadun 
Y. Herfanda, sesungguhnya letak 
kekayaan dari bangunan puisi ter-
sebut tergantung pada kekayaan 
intelektual pembaca. Tetapi be-
narkah kita memiliki massa pem-
baca yang kuat? Dengan rendahnya 
tingkat baca-tulis, yang membuat 
masyarakat lebih suka mengham-
burkan waktunya dengan tertawa 
keras-keras, menonton ilm- ilm 
asing, menonton sinetron. Pem-
baca sastra kita, saya pikir, tak per-
nah menampakkan dirinya secara 
utuh. Pembaca kita hanya segelintir 
orang, yang mungkin jumlahnya te-
rus menurun sepanjang tahun. Pad-
ahal, jumlah karya sastra tetap saja 
ditulis. Puisi masih juga ditulis. Ini 
yang membuat saya takjub; di ten-
gah realitas semacam ini ternyata 
masih banyak orang yang menulis 
puisi. Bagaimana tidak? Seorang 
yang memulai untuk mencoba-coba 
menulis, dimulakan dari puisi. Keti-
ka pertama kali menuliskan suatu 
ihwal dalam diary-nya. 

Lalu bagaimana hal itu bisa ter-
jadi? Seorang teman pernah beru-
jar, wajar—jika puisi merupakan 
salah satu karya sastra yang paling 
banyak ditulis. Dengan kata lain, 
wilayah kreatif penciptaan puisi se-
lalu mengalami reproduksi kata, di 
mana semua parodi, keseriusan, int-
rik, intip-mengintip, pengaruh dari 
sajak-sajak lain, kekesalan—segala 
yang bermuara pada perasaan, se-
nantiasa mudah diungkapkan dalam 
kata-kata puisi. Bahkan, puisi yang 
hanya kesamaan bunyi, hanya beru-

pa pertautan iklim, atau kegilaan da-
lam melakukan penjelajahan kata-
kata, sudah sedemikian banyak di-
temukan. Tetapi, seperti apakah pu-
isi yang baik? Benarkah puisi hanya 
sekadar ucapan igau seseorang bagi 
para penulis puisi untuk menjadi 
penyair? Ini pertanyaan yang tidak 
mudah, kata-kata terkadang me-
mang begitu terasa sombong, untuk 
secepat mungkin dicatatkan. Atau 
setidaknya, direkam dalam ingatan. 
Tetapi, seberapa panjang ingatan 
manusia? Adakah sebuah ingatan 
akan (dapat) pula bercakap sesuatu 
dengan utuh perihal apa yang diin-
gini oleh penyair.

Dunia puisi kita, bangunan-
nya—mungkin sudah tidak begitu 
rekat. Terlampau banyak pengham-
buran kata, seperti yang kerap ter-
jadi pada sebuah berita. Yang justru 
menyebabkan, ketika puisi selesai 
ditulis, maka dengan sekejap di-
buang kembali. Semacam tissue, 
yang tak lagi meninggalkan kesan 
dalam hati. Begitu banyak puisi 
yang lahir, namun tetap saja ketika 
hari-hari berganti dan kita menyak-
sikan realitas baru yang didapati 
dari realitas keseharian, membuat 
kita lebih takjub pada realitas. Pu-
isi terus saja datang, menghimpit di 
lembar-lembar budaya, terus saja 
direproduksi melalui citraan-cit-
raan yang pernah hadir sebelum-
nya. Namun ketika datang karya 
baru lagi, kita kembali tergoda pada 
karya itu, sehingga puisi-puisi yang 
lalu menjadi abai oleh waktu.

Kalau begitu perlu ada pembata-
san dalam menulis puisi? Saya ingin 
mengatakannya “tidak”, sebab ini 
hanya bermuara pada pengekangan 
kreativitas. Pada mulanya adalah 
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kata, maka langkah pencarian yang 
dilakukan para penyair sesungguh-
nya berbeda pula. Penyair bisa sa-
ja—ada yang membutuhkan waktu 
sebentar untuk membuat puisi—
tetapi ada pula yang membutuhkan 
waktu lama, yang memaksa diri si 
penyair untuk menyelesaikan satu 
buah puisi saja memerlukan berta-
hun-tahun. Yang pasti, setiap kali 
melakukan penulisan puisi, harus 
ada unsur perubahannya, meskipun 
sedikit. Harus, dengan catatan tanpa 
harus pula menghilangkan ciri khas 
bentuk puisi si-penyair sebelumnya. 

Melihat peradaban global, den-
gan perputaran teknologi yang 
terus menyerbu kita. Juga dengan 
keajaiban realitas yang membuat 
kita menggelengkan kepala, sem-
bari mengelus dada, beberapa pui-
si mulai mengikuti trend semacam 
itu, dengan hadirnya puisi-puisi 
instant. Sehingga tak perlu mera-
sa harus berpusing-kepala dalam 
menyusun bangunannya. Yang 
membuat para penyair terkadang 

lebih tergoda untuk menuliskannya 
dengan cepat-cepat, sehingga tak 
lagi perlu berkisah tentang suatu 
pemandangan secara keseluruhan. 
Barangkali, jangkauan puisi yang 
hadir akan lebih menyerupai ben-
tuk yang terkecil (mikro) dari ke-
seluruhan hidup ini.

Benarkah puisi-puisi yang telah 
tertulis dalam sejarah sastra me-
rupakan sebuah karya adiluhung, 
yang akan tetap abadi? Akan tetap, 
sekali berarti, sudah itu mati. Atau 
hanya akan menunda sebuah ke-
kalahan, sebab begitu minimnya 
orang-orang yang peduli dengan 
kesungguhan dari kerja seseorang 
terhadap puisi? Akankah puisi men-
jelma jadi sebuah rangkaian kata 
yang piatu, yang hanya bermain di 
dunianya sendiri, tanpa kepedulian 
orang-orang? Dengan lebih marak-
nya berita tentang perang, krimina-
litas, atau juga ekonomi yang carut-
marut ini?

**

Seseorang masih saja di sudut. 
Di sebuah ujung dunia, merenung 
sebentar. Menyaksikan setiap warna 
yang tak lagi bisa ditandai, berputar 
dalam pandangan matanya. Men-
dengar suara-suara yang terpan-
tul, terkadang hanya menyisakan 
sebuah gema yang panjang. Suara-
suara tertawa itu. Tertawa yang 
serba keras itu. Suara-suara yang 
tak lagi lengkap memasuki labirin 
telinganya. Masih saja dirinya bera-
da di sudut. Terkadang, melangkah 
mondar-mandir, terkadang duduk, 
sesekali dirinya rebahan. Peluhnya 
menetes. Ia masih saja gamang, ban-
gunan puisi seperti apa yang paling 
baik, bagi dirinya, juga orang-orang 
yang ada di sekitarnya?

Seseorang itu, masih saja sedih. 
Ia hanya melihat puisi yang tak lagi 
berbicara, hanya kata-kata yang 
menjadi dingin, tak mau bicara. Ah, 
betapa keras kepalanya kata-kata 
itu! []

Alex R. Nainggolan, lahir di Jakarta, 16 Januari 1982. Menyelesaikan studi di FE Unila jurusan Manajemen. Menulis cer-
pen, puisi, esai, ti njauan buku, yang terpublikasi di Majalah Sastra Horison, Jurnal Puisi, Kompas, Republika, Jurnal Na-
sional, Jurnal Sajak, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Seputar Indonesia, Berita Harian Minggu (Singapura), Sabili, Annida, 
Matabaca, Majalah Basis, Minggu Pagi, Koran Merapi, Indo Pos, Minggu Pagi, Bali Post, News Sabah Times (Malaysia), 
Surabaya News, Radar Surabaya, Lampung Post, Sriwijaya Post, Riau Pos, Suara Karya, Bangka Pos, Radar Surabaya, 
NOVA, On/Off , Majalah e Squire, Majalah Femina, Majalah Sagang Riau, dll. Ia pernah dipercaya sebagai Pemimpin 
Redaksi di LPM PILAR FE Unila. Beberapa karyanya termuat dalam antologi Ini Sirkus Senyum... (Bumi Manusia, 2002), 
Elegi Gerimis Pagi (KSI, 2002), Grafi tti   Imaji (YMS, 2002), Puisi Tak Pernah Pergi (KOMPAS, 2003), Muli (DKL, 2003), Dari 
Zefi r Sampai Puncak Fujiyama (CWI, Depdiknas, 2004), La Runduma (CWI & Menpora RI, 2005), 5,9 Skala Ritcher (KSI 
& Bentang Pustaka, 2006), Negeri Cincin Api (Lesbumi NU, 2011), Akulah Musi (PPN V, Palembang 2011), Sauk Selo-
ko (PPN VI, Jambi 2012), Negeri Abal-Abal (Komunitas Radja Ketjil, Jakarta, 2013). Bukunya yang telah terbit Rumah 
Malam di Mata Ibu (kumpulan cerpen, Penerbit Pensil 324 Jakarta, 2012), Sajak yang Tak Selesai (kumpulan puisi, 
Nulis Buku, 2012), Kitab Kemungkinan (kumpulan cerpen, Nulis Buku, 2012). Ia Beberapa kali memenangkan lomba 
penulisan arti kel, sajak, cerpen, atau karya ilmiah di antaranya: Radar Lampung (Juara III, 2003), Majalah Sagang-Riau 
(Juara I, 2003), Juara III Lomba Penulisan cerpen se-SumbagSel yang digelar ROIS FE Unila (2004), nominasi Festi val 
Kreati vitas Pemuda yang digelar CWI Jakarta(2004 & 2005). Kini Ia bekerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 



86 PUSAT NO. 10/2015

CAKRAWALA

Judul Buku : Requiem Ingatan 

Pengarang : Irma Agryanti

Penerbit : Komunitas Akar Pohon

Tahun Terbit : Juni, 2013

Resensi : Riza Multazam Luthfy

Buku yang dipenuhi kupu-ku-
pu”. Barangkali, itulah ke-
san pembaca kali pertama 

saat melahap buku kumpulan puisi 
Irma Agryanti bertajuk Requiem In-
gatan (Komunitas Akar Pohon, Juni, 
2013). Bermodal kupu-kupu, Irma 
mengajak pembaca untuk sekadar 
bernostalgia, merengkuh ingatan, 
atau bahkan menyembunyikan diri 
dari bengisnya kehidupan.

Entah disadari atau tidak, yang 
pasti Irma kerap memanfaatkan 
kupu-kupu dalam karyanya. Mes-
kipun adopsi kata merupakan hak 
preogratif sang penyair, akan teta-
pi sesungguhnya pembacalah yang 
lebih berhak menentukan: adakah 
terhadap kata-kata, penyair mam-
pu menyampaikan pertanggung-
jawabannya?

Dalam konteks ini, puisi Tamu 
dan Ke Arah Matahari merupa-
kan contoh representatif, sehing-

Ikhtiar Melukis Kupu-kupu

ga pembaca dapat menilai apakah 
Irma hanya mengukuhkan makna 
usang atau berhasil melakukan re-
de inisi (pemaknaan ulang). 

Pada halaman 28, dalam puisi 
Tamu tertulis:

dari seberang sungai seekor 
kupu-kupu terbang
sebuah perjamuan
jam malam dan seikat bunga di 
atas meja
bersiap-siap menghadap 
kedatangan

Dari potongan puisi di atas, bisa 
diketahui bahwa Irma menggarap 
tema dengan cara mengolah mitos 
yang genap beredar luas. Atas da-
sar itulah, Irma berada dalam posi-
si menguntungkan sekaligus meng-
khawatirkan. Bagaimana tidak, 
pilihan Irma sebagai sang kreator 
mengindikasikan timbulnya dua 
sisi saling bertolak belakang. 

Di satu sisi, Irma tidak perlu 
bersusah payah menyodorkan sim-
bol-simbol tertentu, sehingga tanpa 
berkerut kening, pembaca sanggup 
menangkap makna kupu-kupu. 
Seolah diperingatkan ‘alarm siaga’, 
Irma selalu waspada bahwa mere-
komendasikan hal baru tidaklah 
semudah membalik telapak tangan. 
Alih-alih memberikan kesan positif 
sebab berhasil menawarkan lam-
bang baru, kecerobohan dalam hal 
ini kerap melahirkan puisi gagal 
sebab kerangkanya tersusun atas 
metafora yang dangkal.

Di sisi lain, pembaca tidak me-
nerima provokasi atau bahkan seka-
dar impuls untuk melempar inter-
pretasi baru terhadap kupu-kupu. 
Boleh dibilang, antara penyair dan 
pembaca genap bersepakat bahwa 
selamanya kupu-kupu mengandung 
imaji tamu. Akibatnya, selain cen-
derung klise, ruang pemaknaan ter-
hadap kupu-kupu menjadi terbatas. 
Padahal, semakin melimpah pemak-
naan, semakin besar peluang puisi 
untuk merentang keberhasilan. 

Terlebih lagi, sudah banyak 
penyair mengangkat mitos serupa, 
semisal Ramon Damora dalam Ajal-
nya (2007):

dikaukah itu atau ingkar fajar 
pada beranda

yang selalu setia menunggu kupu-
kupu

membawa tamu dan debar bunga



87PUSAT NO. 10/2015

Untungnya, puisi Tamu tersela-
matkan dari stempel ‘puisi buruk’, 
sebab Irma berhasil memberi keju-
tan pada frasa yang hadir belakang-
an: 

seseorang dari masa lalu, mungkin 

yang kelak, 

atau terlupa

Bagi pembaca yang kritis, dua 
baris ini bukannya terbelit dalam 
makna seragam, melainkan justru 
menghadirkan makna bercabang. 
Pertama, seseorang di sini yaitu 
tamu yang sebelumnya telah dika-
barkan oleh kupu-kupu. Jadi, kupu-
kupu berfungsi sebagai pertanda 
bahwa akan ada tamu yang datang. 
Dengan demikian, antara kupu-ku-
pu dan seseorang adalah dua mak-
hluk berlainan. 

Kedua, seseorang yang dimak-
sud adalah kupu-kupu itu sendiri. 
Interpretasi terakhir inilah yang 
menaikkan ‘daya bargaining’ puisi, 
karena kupu-kupu hadir bukan me-
lulu simbol akan tetapi sekaligus 
sebagai bentuk dari simbol itu sen-
diri. Jadi, kupu-kupu dan seseorang 
adalah satu makhluk dalam lain 
perwujudan.

Selanjutnya, dalam puisi Ke 
Arah Matahari (halaman 55) Irma 
menulis:

setelah dering jam weker. sete-
lah berita pagi. ke arah matahari, 
dia akan berdiri, berlama-lama. 
di teras, di mana atmosfer demi-
kian dekat, sedang perasaannya 
dipenuhi bisikan dari jauh. pan-
dangannya layuh ke daun mapel, 
ke lengang kamar, pintu dan jen-
dela yang terbuka. betapa leluasa 
hangat terpaan, menumbuhkan 
berkat januari. tapi arah hanyalah 
penanda. setelah dadanya men-
jelma kupu-kupu, dan segalanya 
dilepaskan ke langit.

Dalam frasa setelah dadanya 
menjelma kupu-kupu, Irma mencu-
bit perhatian pembaca dengan me-
tafora yang begitu lembut. Dada 
yang bagi kebanyakan orang men-
jadi sarana penampung setiap ke-
sedihan, kegelisahan, kecemasan, 
juga keluh kesah justru dijelma-
kan dengan sesuatu yang indah: 
kupu-kupu. Dengan demikian, ada 
semacam upaya yang sungguh-
sungguh dalam mengalihkan gejala 
kekhawatiran pembaca, dari yang 
semula turut merasakan kegeti-
ran yang berlarat, menjadi peng-
hiburan yang berlipat. Meskipun 
terkesan menimbulkan prasangka 
tentang adanya sikap ‘lari dari kea-
daan’, akan tetapi Irma sanggup 
mengecoh dengan halus, sehingga 
meyakinkan pembaca agar percaya 
bahwa tidak semua kecohan bersi-
fat merugikan, melainkan dalam si-
tuasi tertentu, justru mengulurkan 
kenikmatan.   

Bila ditelisik lebih cermat, apa 
yang dilakukan Irma merupakan 
upaya solutif guna merubah efek 
negatif menjadi energi positif. Be-
ban derita tidak mesti ditularkan 

agar pembaca tersengal sambil me-
nenteng sapu tangan. Sebaliknya, 
tetesan air mata (jika ada) merupa-
kan simbol bahwa pembaca bukan-
nya sibuk memeluk erat penderi-
taan, melainkan sedang memungut 
bulir-bulir kebahagiaan. Hal serupa 
yang bisa ditemukan pada sebagian 
puisi A. Muttaqin. Sebagai contoh 
dalam puisi Menghormati Bunga 
Bangkai (2008). Penyair yang bu-
kunya (Pembuangan Phoenix, 2010) 
menjadi short-list KLA tahun 2011 
tersebut menulis:

sedang aku hanya kupu-kupu dun-
gu yang diterbangkan angin den-
gan lapar dan luka di bibir. cinta 
seperti bir yang menyembuhkan 
segala anyir.

Sebagaimana Irma, Muttaqin 
mengajak pembaca untuk tetap ter-
senyum meski sedang direcoki pen-
deritaan. Walaupun terserang lapar 
dan luka di bibir, aku (lirik) masih 
mempunyai harapan berupa cinta 
yang menyembuhkan segala anyir. 
Bedanya, pertama, Irma menggu-
nakan sudut pandang orang ketiga 
(ia) dalam puisinya. Adapun Mut-
taqin lebih memilih sudut pandang 
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orang pertama (aku), barangkali 
karena ingin mendekat-lekatkan 
diri dengan puisi yang digubah. 

Kedua, jika Irma bermaksud 
merubah efek negatif menjadi ener-
gi positif—seperti telah disebutkan 
di muka—maka Muttaqin adalah 
antitesis dari siasat Irma, karena 
ingin mengarahkan energi positif 
ke efek negatif. Terbukti, anuge-
rah berupa cinta (energi positif) 
nyatanya masih tetap dirasakan 
meskipun aku (lirik) hanyalah ku-
pu-kupu dungu yang diterbangkan 
angin (efek negatif). Hal ini diper-
kuat dengan aksi menertawakan 
diri sendiri oleh aku (lirik) ketika 
penyair sengaja menyandingkan 
antara kupu-kupu dengan dungu. 
Proses yang terhitung berani kare-
na mencoba menghubungkan anta-
ra yang indah (kupu-kupu) dengan 
yang buruk (dungu). 

Tidak sampai situ. Dengan cara 
Irma menghadirkan satwa bersayap 
(dalam hal ini: kupu-kupu), niscaya 
apa yang menumpuk dalam dada 
bisa segera diterbangkan sekaligus 
dipindahkan dengan membawanya 
ke tempat yang sangat jauh. Tak 
ayal, puisi di atas dipungkasi den-
gan frasa dan segalanya dilepaskan 
ke langit. Hal ini menguatkan kecu-
rigaan atas sikap ‘lari dari keadaan’ 
yang dimaksud sebelumnya. Bah-
kan, Irma sengaja menyelipkan fra-
sa a irmatif tersebut tiada lain agar 

pembaca turut menjadi saksi atas 
kemauan menggebu dari ia (lirik) 
untuk menumpahkan segala perma-
salahan dengan cara membuangnya 
ke langit. Namun demikian, tujuan 
utamanya yaitu agar pesan dari 
penyair bisa lebih mengena, karena 
disampaikan dengan bahasa yang 
lugas tanpa harus mengurangi rit-
me kenyamanan pembaca.   

Sebenarnya puisi Ke Arah Mata-
hari sangat memungkinkan ditulis 
dengan pola ‘open-ending’. Jadi, bisa 
saja umpamanya Irma mengakhiri 
puisinya pada frasa dadanya men-
jelma kupu-kupu (tanpa disertai 
kata setelah), dengan tujuan agar 
pembaca sendiri yang memberikan 
interpretasi mengapa disematkan 
kata ‘kupu-kupu’ dalam puisi di atas. 
Dengan penanda yang ada, sungguh 
bukan merupakan hal yang sulit 
untuk menggiring pembaca pada 
kesimpulan bahwa kupu-kupu me-
rupakan simbol penyelamat kea-
daan. Kupu-kupu dihadirkan guna 
mencampakkan kesengsaraan ke 
loka mana pun yang ia kehendaki. 
Akan tetapi, nyatanya, Irma lebih 
suka melengkapi dengan frasa sete-
lahnya demi menghindari kesalah-
pahaman, tanpa menyimpan niatan 
untuk ‘mencampuri urusan’ pem-
baca lebih jauh.

Namun demikian, karya anggi-
tan Irma tidak tanpa cela. Puisi An-
jing Api Artupudnis (halaman 44), 

misalnya. Dalam puisi tersebut, 
kupu-kupu sekadar menjadi tem-
pelan. Lebih jelasnya, bisa disimak 
potongan puisi yang dimaksud.

seberapa keras ia menggonggong
lapar menyusu, haus berburu
seberapa jauh ia berjalan
menyisir kupu-kupu

Menyimak puisi di atas, kes-
an yang timbul yaitu penyair sama 
sekali tidak memiliki ikhtiar untuk 
mengeksplorasi kupu-kupu lebih 
dalam. Alih-alih melakukan pem-
berdayaan, kupu-kupu hadir seba-
gai bentuk kesewenangan penyair 
dalam memperlakukan kata-kata. 
Atas dasar hasrat dan atau kehen-
dak, penyair sesuka hati menistakan 
kata-kata. Barang tentu hal ini san-
gat mengkhawatirkan. Sebab, da-
lam taraf tertentu, seorang penyair 
rentan terjebak dalam peristiwa 
‘orgasme-puisi’, ketika hanya men-
gutamakan klimaks bercinta (den-
gan kata-kata), tanpa menderma-
kan kepuasan bagi pembaca.

Meskipun demikian, pembaca 
tidak lantas merasa pesimis dengan 
puisi Anjing Api Artupudnis. Sebab, 
masih tersisa dua puisi lain yang 
tergolong cukup menjanjikan, se-
misal: Aku Mengingatmu Sepanjang 
Jalan Tanjung Karang (halaman 27) 
dan Aku Membayangkan Sajakmu 
(halaman 42). []
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