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PUSAT
pendapa

Jika kita ditanya adakah keindonesiaan dalam sastra 
Indonesia, jawaban yang optimis adalah “ada”. Itu bukan 

jawaban utopis, tetapi sebuah pernyataan dari sudut pandang 
yang dapat meredam dilema, kontradiksi, dualitas, sekaligus 
sintesis —istilah yang digunakan Manneke Budiman dalam 
“Pumpunan”— untuk mencari tempat dan peran yang tepat 
bagi tradisi dan lokalitas ketika bangsa bergerak ke masa 
depan. Yakni, membangun tempat dan peran sastra yang 
dapat menjembatani tradisi dan modernitas untuk mewujud-
kan keindonesiaan. Maka, yang menjadi tantangan sastra 
Indonesia terbesar adalah keindonesiaan atau identitas Indo-
nesia itu tidak tunggal, melainkan sangat beragam; karena 
hakikat Indonesia itu sendiri, baik sebagai entitas maupun 
ideologis, adalah keberagaman, plural, dan multikultural. 

Dalam beberapa penggal perjalanan sastra Indonesia, ter-
dapat agregasi yang memperlihatkan kecenderungan utama 
untuk memadukan antara “tradisi” dengan “modern” yang 
identik dengan dunia “Barat”. Substansi sastrawinya memang 
tradisional (menurut tradisi; berasal dari daerah atau etnis), 
tetapi yang dipakainya cara pandang Barat. Goenawan Moha-
mad, dalam Potret Seorang Panyair Muda Sebagai Si Malin 
Kundang (1972), menyebut gejala semacam itu sebagai pen-
durhakaan terhadap nenek moyang. Ideomatis legenda “Malin 
Kundang” pastinya dijadikan acuan untuk gejala itu. Di sisi 
lain, hal itupun menjadi titik pangkal atau awal munculnya 
persoalan keterpencilan sastra Indonesia dari khalayak yang 
disebabkan oleh ketercerabutan sastrawan Indonesia dari 
tradisi asalnya. Ketercerabutan ini menjadi isu signifikan 
karena pembaca sastra Indonesia dapat kehilangan jejak 
keragaman budaya etnis. 

Tjahjono Widijanto, misalnya, mengemukakan bahwa 
Rendra menjadikan Jawa sebagai ibu kebudayaannya: di 
dalamnya mengandung pengukuhan sekaligus pengingkaran 
mitos dan konsep budaya Jawa.  Atau, dalam paradoks repertoar 
Lenong Denes —yang ditulis Erlis Nur Mujiningsih”—  diperli-
hatkan bagaimana sebuah bentuk teater tradisional yang 
berisi cerita mengenai dinamika pemerintahan yang saat 
itu dipegang oleh penjajah, tetapi cerita yang diusung tetap 
mengenai sisi perlawanan masyarakat terjajah dengan gaya 
bahasa yang halus dan berdasarkan sudut pandang golongan 
menengah atas.

Pun, pada akhirnya, tema majalah Pusat kali ini —sastra, 
tradisi, dan keindonesiaan— dengan segala implikasi yang 
dibawanya tetap membuka wacana untuk diteroka.[]
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Teater lenong dipertunjukkan 
sebagai salah satu bentuk hiburan 
belaka. Lenong bukan pertunjukkan 
sakral yang dapat digunakan untuk 
nazar, seperti terjadi pada teater 
topeng. Jenis hajatan yang banyak 
dimeriahkan oleh teater lenong 
adalah khitanan dan perkawinan. 
sifat sakral tidak dimiliki oleh teater 
lenong.

Sebagai seorang intelektual yang bergerak 
dalam bidang pengembangan pendidikan 
dan peneli  an, Darmanto banyak mela-
kukan peneli  an dengan beragam tema. 
Pluralisme atau mul  kulturalisme terma-
suk salah satu tema peneli  an yang dite-
kuninya sejak tahun 1980-an. Oleh karena 
itu,  daklah mengherankan apabila dalam 
karya-karyanya banyak mengulas masalah 
pluralisme dan mul  kulturalisme. 

Gagasan tentang “Indonesia” dalam konteks kebudayaan 
telah menjadi perha  an para pemikir dan pendidik sejak 
kemerdekaan bangsa Indonesia masih berupa cita-cita, ter-
masuk para pendidik yang sekaligus menjadi pendiri Taman 
Siswa. Gagasan tentang “Indonesia” itu dapat kita lihat cer-
minannya dalam penerbitan majalah Pusara (1931). Majalah 
Pusara sebagai organ Taman Siswa diterbitkan dalam rangka 
menunjang tujuan organisasi, yaitu pendidikan nasional yang 
berbasis kebudayaan nasional Indonesia. 

Teater Rendra menjadi fenomenal, dalam pendapat saya, 
karena ditentukan oleh pilihan ideologisnya dan baru kemudian 
ditentukan kreativitas pemanggungannya hingga saya 
memutuskan untuk menggali gagasan-gagasan ideologisnya 
sebagai seniman—yang ternyata secara eksplisit lebih banyak 
terdapat dalam sajak-sajak daripada naskah dramanya. 
Pendekatan ini juga saya anggap sahih karena dalam pembacaan 
sajak-sajak itu—“teater satu orang” Rendra—tidak kalah 
menarik daripada pertunjukan Bengkel Teater, baik sebagai 
tontonan maupun daya tariknya dalam menyedot pengunjung—
atau bahkan melebihinya.
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Sikap Rendra terhadap Jawa paradoks: 
pengukuhan sekaligus pengingkaran. Bagi 
Rendra, Jawa merupakan sumber inspirasi, 
tetapi juga senantiasa dipertanyakan dan 
direkontruksi ulang. Dalam mengukuhkan 
mitos Jawa, Rendra mengambil konsep 
mulih mulanira atau sangkan paran sebagai 
sumber pijakan. Dalam konsep itu, tujuan 
akhir adalah “pulang”. Ia tidak mencari 
“apakah”, tetapi menanyakan “dari mana 
dan akan ke mana”.
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MATA AIR

Masa revolusi bukan se-
buah masa yang bisa 
(dan ingin) kita temui 

setiap hari. Maka generasi yang 
aktif pada masa revolusi 45 di-
paksa oleh keadaan yang dahsyat 
dan khas untuk tampil menjawab 
tantangan-tantangan zaman yang 
mereka hadapi. 

Bagi setiap manusia, lebih-
lebih bagi manusia Indonesia 
yang pengalaman sebagai bangsa 
terjajahnya demikian lama dan 
mendalam, gerbang kemerdekaan 
akan hadir sebagai sesuatu yang 
menggetarkan: penuh pesona dan 
sekaligus mencekam. Tak satu-
pun orang Indonesia saat itu yang 
berpengalaman menjadi warga 
negara yang merdeka, dan tak seo-
rangpun tahu bakal bagaimana 
merdeka itu kelaknya.

Tapi bangsa muda itu tahu 
benar bagaimana rasanya men-
jadi warga negara kelas dua yang 
ternista, tahu betul bagaimana 
rasanya terjajah, serba dibatasi, 
diawasi dan serba dimobilisasi 
untuk bertanam ini bertanam itu, 

membaca ini mendengar itu. Maka 
mereka pun mengeraskan hari un-
tuk bangkit memerdekakan diri 
dari penistaan dan pembatasan-
pembatasan itu meski mereka akan 
menyongsong nasib serba tak tentu 
di muka mereka. Mereka melang-
kahkan kaki dengan berani untuk 
menerima segala tiba, segala resiko 
yang bakal timbul, untuk menjadi 
bangsa yang merdeka. 

Sebagaimana proses “menja-
di Indonesia” yang merdeka telah 
dimulai jauh sebelumnya, sastra 
indonesia modern pun telah ber-
proses sejak tahun 1920-an dan 
makin tegas pada generasi Poed-
jangga Baroe. Angkatan 45 bisa di-
bilang merupakan buah dari pohoh 
ikiran yang ditanam S.T. Alisyah-

bana dan disiram serta dirabuki 
lawan-lawannya dalam Polemik 
Kebudayaan yang mashur itu.

Hasilnya adalah “Surat Ke-
percayaan Gelanggang”, sebuah 
kredo yang mengumumkan bahwa 
para sastrawan generasi 45-an 
adalah ahli waris kebudayaan du-
nia yang bertekad memandang 

kebudayaan Indonesia sebagai se-
buah kerja pencarian dan bukan se-
kedar melap-lap kebudayaan lama 
yang lapuk. 

“Surat kepercayaan Gelang-
gang” itu sen-diri menggambarkan 
dengan bagus kondisi psikologis 
sastrawan generasi 45-an. Menja-
di kosmopolit dan mengklaim diri 
sebagai ahli waris kebudayaan du-
nia boleh jadi adalah satu-satunya 
hal yang mungkin. Tidak bisa di-
harapkan sebuah generasi yang 
baru saja menghirup kemerdekaan 
akan memberi harga pada budaya 
lama Nusantara,  sebuah hampa-
ran budaya yang dengan geram dan 
penuh sesal diandaikan sebagai 
budaya yang telah membawa Indo-
nesia menjadi bangsa terjajah dan 
ternista sekian lama. Maka hanya 
kebudayaan dunia (baca: luar Indo-
nesia, tepatnya barat) lah satu-sa-
tunya yang dapat diklaim sebagai 
tempat berangkat.

Tidak bisa tidak, nyaris semua 
sastrawan generasi 45 adalah didi-
kan Belanda. Ketika mereka menja-
lani pendidikan Belanda dan masuk 

Empat Lima
AGUS R. SARJONO
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dunia modernitas, disadari atau 
tidak mereka sebenarnya sudah 
sebagaimana S.T. Alisyahbana, me-
ninggalkan tasik yang tenang tiada 
beriak (Sajak STA, “Ke Laut”) untuk 
pergi tiada bertopi ke pantai  lan-
dasan matahari  (sajak Asrul Sani, 
“Anak Laut”).

Tidaklah mengherankan jika 
Asrul Sani —salah seorang pemu-
ka angkatan 45— dalam sajaknya 
“Orang dari Gunung” menghardik 
mereka yang mengajaknya pulang 
berakrab-akrab dengan kampung 
halaman silam seperti ini:

Orang asing 
jangan berdiri di ambang pintu.
Aku hidup depan pintu terbuka.
Di belakangmu jalan, 
batas entah kemana.

Kau datang terlampau senja.
Kisahmu bagiku hanya kenangan
Karena kau telah mati, toh telah bicara
Kembalilah pulang,
Kabarkan:
Sajak terakhir 
akan lahir di dasar lautan. 

Kenyataan ini dilematis. Pada 
satu sisi, Belanda (dengan budaya 
Eropahnya) tidak bisa tidak adalah 
“guru” yang membuka mata mere-
ka terhadap modernitas. Pada sisi 
lain, sang gutu itu pulalah yang ha-
rus mereka perangi habis-habisan 
hidup mati. Dan ketika sang guru 
itu, dengan satu dan lain hal, ber-
hasil diusir pergi, generasi ini tidak 
lagi punya sandaran rohani. Mereka 
tidak bisa tidak harus —meminjam 
ungkapan Bung Karno yang sangat 
populer saat itu— berdikrari. Berdi-
ri di atas kaki sendiri. Sebuah situasi 
yang membuat angkatan 45 pada 
dasarnya harus dewasa tiba-tiba.

Namun situasi dilematis ini 
bukan tidak ada gunanya bagi sas-
trawan 45. mereka pada umumnya 
hadir sebagai sastrawan yang kos-
mopolit, terbiasa dan siap untuk 
berkon lik dan berbeda pendapat 
secara gentleman. pendeknya, siap 
menjadi seorang demokrat. Apa-
lagi Belanda yang berhasil diu-
sir pergi itu telah meninggalkan 
harta yang sangat berharga yakni 
kemampuan penguasaan bahasa 
asing yang lumayan prima. Itu se-
babnya sastrawan  45 yang terdi-
dik secara Belanda pada umumnya 
mampu menguasai lebih dari satu 
bahasa asing selain Belanda. Chai-
ril Awar dan Asrul Sani, misalnya, 
menguasai bahasa Belanda, Inggis, 
Jerman dan Perancis dengan baik. 
Toto sudarto bachtiar —sastrawan 
45 generasi berikutnya— selain 
keempat bahasa itu bahkan juga 
menguasai bahasa Jepang. Kita se-
mua tahu, hasil semacam ini tidak 
mampu disamai bahkan pun sepa-
ruhnya berpuluh tahun kemudian 
oleh pendidikan Indonesia merde-
ka berbagai orde sekaligus.

Namun, generasi yang mening-
galkan hamparan masyarakat awan 
kampung halaman dan ditinggalkan 
Belanda dan gugusan budaya 
Eropahnya ini, harus menjalani 
sebuah situasi homeless yang 
berkepanjangan. Situasi homeless 
yang ekstrem misalnya dialami 
Sitor Situmorang yang menjadi 
“Si Anak Hilang” dan mengalamai 
keterasingan yang gawat di Eropa 
namun sekaligus misplaced dan tak 
bisa pulang ke hamparan budaya 
asal di Toba sana.

Sebagai sebuah negeri, Indo-
nesia kini tidak lagi muda. Gairah 
remaja yang serba berapi-api telah 

bermuka-muka dengan pahit dan 
kerasnya kenyataan. Chairil Anwar 
sudah lebih dahulu mencium  dan 
menyadari bahwa 

Dulu memang ada suatu bahan
Yang bukan dasar perhitungan kini
(Sajak “Derai-derai Cemara”)

Menjadi ahli waris kebudayaan 
dunia memang tidak mudah. Apalagi 
pada masa kini di mana kebudayaan 
dunia tidak diwariskan melainkan 
disemburkan sekaligus ke depan 
kita lengkap dengan limbah-limbah-
nya. Sekalipun begitu, para gentle-
men angkatan 45 ini telah mencoba 
memberi jawab persoalan-persoa-
lan yang mereka temui dan hadapi 
bersama negerinya, sejak fajar se-
kali. Mereka telah penuhi seruan ibu 
dalam sajak Asrul Sani “Surat dari 
Ibu”

Pergi ke dunia luas, anakku sayang
Pergi ke hidup bebas!
Selama angin masih angin buritan
Dan matahari pagi 
menyinari daun-daunan
Dalam rimba dan padang hijau.

Jika bayang telah pudar 
Dan elang laut pulang ke sarang
Angin bertiup ke benua
Tiang-tiang akan kering sendiri
Dan nakhoda sudah tahu pedoman
Boleh engkau pulang padaku!

Kini sang ibu sudah lama me-
manggil. Sebagai nakhoda, maupun 
awak kapal, mereka memang sudah 
tahu pedoman. Namun, ke manakah 
mereka mesti dan hendak pulang? 
Masih samakah tempat mereka hen-
dak pulang itu dengan tempat yang 
dulu mereka tinggalkan?[]
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Pendahuluan
Gagasan tentang “Indonesia” dalam konteks kebudayaan telah menjadi 
perhatian para pemikir dan pendidik sejak kemerdekaan bangsa Indone-
sia masih berupa cita-cita, termasuk para pendidik yang sekaligus menja-
di pendiri Taman Siswa. Gagasan tentang “Indonesia” itu dapat kita lihat 
cerminannya dalam penerbitan majalah Pusara (1931). Majalah Pusara 
sebagai organ Taman Siswa diterbitkan dalam rangka menunjang tujuan 
organisasi, yaitu pendidikan nasional yang berbasis kebudayaan nasional 
Indonesia. 

Sumbangan majalah Pusara atas perkembangan sastra Indonesia san-
gat besar, khususnya sastra Indonesia di Yogyakarta. Majalah Pusara, wa-
laupun terbit di Yogyakarta, ternyata tidak hanya mewadahi tulisan-tuli-
san dari pengarang setempat.

Di dalam majalah tersebut, selain membicarakan masalah pendidikan, 
juga membicarakan masalah kebudayaan secara umum. Mengingat masa-
lah pendidikan dan kebudayaan erat kaitannya dengan masalah bahasa 
dan sastra, Pusara juga memuat masalah-masalah yang berkaitan dengan 
kesastraan. Materi sastra yang dimuat berupa puisi, cerita pendek, drama, 
dan esai. 

Refl eksi Keindonesiaan 
dari Majalah Pusara: 

Membangun Tradisi Di Tengah Keberagaman

DHANU PRIYO PRABOWO
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Pada penerbitannya yang per-
tama kali hingga tahun 1950-an 
secara esindental sering memuat 
tulisan kesastraan berupa esai, kri-
tik, puisi, dan drama. Pada kurun 
waktu tersebut, Pusara belum be-
gitu gencar memuat karya sastra 
Indonesia. Baru menjelang akhir 
tahun 1960-an karya sastra jenis 
puisi secara rutin muncul di maja-
lah Pusara. Beberapa nama penyair 
terkenal dalam kesastraan Indo-
nesiaa pernah menulis di majalah 
tersebut, misalnya, Sapardi Djoko 
Damono, Umbu Landu Paranggi, 
Nyoman Tusthi Edi, Iman Budhi 
Santosa, Joko Passandaran, dan Kor-
rie Layun Rampan. Selain itu, kritik 
dan esai tulisan dari beberapa pen-
garang terkenal juga sering meng-
hiasi Pusara, misalnya, Putu Wijaya 
dan Korrie Layun Rampan. 

Majalah Pusara dan Taman 
Siswa

Taman Siswa (Perguruan Ta-
man Siswa) adalah badan perju-an-
gan rakyat Indonesia untuk mewu-
judkan cita-cita kemerdekaan dan 
kemuliaan bangsa yang adil dan 
makmur melalui sarana pendi-di-
kan rakyat. Dalam buku Piagam Pe-
raturan Besar Taman Siswa (1966), 
Taman Siwa disebut sebagai Badan 
Perjuangan Kebudayaan dan Pem-
bangunnan Masyarakat. Ciri-ciri 
Taman Siswa sebagai badan per-
juangan rakyat terlihat dari (1) 
pernyataan Ki Hadjar Dewantara 
(Suwardi Suryaningrat) ketika ber-
pidato dalam pembukaan bedirinya 
Taman Siwa di Yogyakarta pada tan-
ggal 3 Juli 1922; (2) perjuangan un-
tuk mewujudkan cita-cita kemajuan 
hidup, kemuliaan, ketentraman, 
keamaan, ketertiban, dan perdam-
aian dunia bagi rakyat Indonesia 

khususnya maupun masyarakat 
dunia pada umumnya; (3) perjuan-
gan Ki Hadjar Dewantara melalui 
tulisan-tulisannya dalam rangka 
mencapai kemerdekaan bangsa 
dan rakyat Indonesia;1 (4) penola-
kan terhadap Ordonansi Pengaja-
ran (Ordonansi Sekolah Liar) dari 
pemerintah kolonial Belanda pada 
tahun 1932; (5) perlawanan terha-
dap pemerintah kolonial dalam hal 
Pajak Upah “Loonbelasting”pada ta-
hun 1935—1940; dan (6) perjuan-
gan melawan penjajah melalui jalan 
kesenian dan kegiatan kebudayaan.

Ki Hadjar Dewantara (Suwardi 
Suryaningrat), sejak dalam pembu-
angan di Nederland, telah menyad-
ari arti penting menjalankan poli-
tical approach. Selain dengan cara 
tersebut, ia juga menyertakan pen-
dekatan budaya cultural approach 
sebagai upaya perjuangan yang 
lebih efektif. Dengan pres-campag-
ne (lewat Indonesiche Pers Bureua) 
sebagai perjuangan politik, Ki Had-
jar Dewantara menerbitkan brosur 
dan monograf. Perjuangan lewat 

propaganda kebudayaan tersebut 
dipergunakannya untuk memper-
kenalkan masalah politik, penge-
tahuan, dan kesenian. Ki Hadjar 
Dewantara menyadari bahwa usaha 
kebudayaan dan pendidikan/pen-
gajaran pada masa penjajahan me-
rupakan perlengkapan perjuangan 
bangsa untuk mewujudkan cita-
cita kemerdekaan dan kehidupan 
bangsa dan manusia yang bahagia. 
Kebulatan pendapat dan tekad Ki 
Hadjar Dewantara dan teman-te-
mannya itu kemudian diwujudkan 
dengan mendirikan Taman Siswa 
pada tanggal 3 Juli 1922. Secara 
lebih konkret, Taman Siswa kemu-
dian menerbitkan sebuah majalah 
bernama Pusara pada tahun 1933. 

Tujuan dan cita-cita Taman 
Siswa dicapai dengan jalan pendi-
dikan rakyat. Pendidikan, menurut 
Taman Siswa, adalah usaha kebu-
dayaan. Sarana untuk membudaya-
kan manusia, untuk pemuliaan 
“cultiveering” hidup bangsa, terli-
hat dalam candra sengkala (sebagai 
catatan tahun lahir Taman Siswa) 
Taman Siswa mengatakan: Lawan 
Sastra Ngèsti Mulya (1852 Caka; 
1922 Masehi), berisi seloka: “Den-
gan sastra-kebudayaan menuju 
(mencita-citakan) kemuliaan”.

Untuk mendidik anak menjadi 
manusia merdeka, sejak berdirinya, 
Taman Siswa telah menyatakan me-
ninggalkan sistem pendidikan cara 
paksaan, yang biasa dikenal dengan 
cara: perintah, paksaan, tertib, dan 
sopan. Sebagai gantinya, Taman 
Siswa menggunakan cara mendidik 
yang bersifat pemeliharaan dengan 
suka cinta sebagai penyokong per-
kembangan bakat dan kemampuan 
anak, perkembangan watak, kecer-
desan pikiran, dan jasmani secara 
wajar yang kemudian dikenal den-

Salah satu pokok yang 
dipakai sebagai sarana 
mewujudkan cita-cita 
Taman Siswa tersebut 

adalah mendirikan 
majalah Pusara hingga 

gagasan-gagasan 
yang dibangun dapat 

dikomunikasikan 
kepada masyarakat. Di 
dalam majalah tersebut 
termuat beberapa jenis 

tulisan, khususnya 
yang berkaitan dengan 

pendidikan.
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gan “sistem among”. Menurut ini, 
guru yang mengajar kecuali mem-
berikan pengetahuan yang perlu 
dan berguna, guru juga harus men-
gajar siswa supaya dapat mencari 
sendiri pengetahuan itu dan me-
manfaatkannya untuk hidupnya 
dan untuk masyarakatnya. Selain 
itu, mendidik berarti mengabdi 
kepada kepentingan pertumbuhan 
dan perkembangan serta kemajuan 
anak didik.

Di dalam Asas Kontinuitas dan 
Konvergensi Taman Siswa dite-
rangkan bahwa pendidikan/pen-
gajaran untuk memajukan bangsa 
harus berpangkal pada kebudayaan 
bangsa itu. Lebih jauh diterangkan 
sebagai berikut.

“Sejarah peradaban kitalah 
yang menjadi pokok kema-
juan kita. Hanya dengan dasar 
peradaban sendiri, kita dapat 
maju bergerak dengan sela-
mat. Keluarlah bangsa kita di 
perja-muan sekalian bangsa-
bangsa di dunia dengan watak 
dan rupa nasional yang bukan 
tiruan. Dengan pakaian kita 
sendiri, yang tidak tiruan, kita 
menemui bangsa-bangsa di se-
luruh dunia. Kita bersahabat, 
duduk sejajar dengan bangsa-
bangsa beradab di dunia. Kita 
saling memberi dan menerima 
peradaban masing-masing un-
tuk kemajuan kita.”

Pahaman kebangsaan Taman 
Siswa yang dianut oleh Ki Hadjar 
Dewantara adalah nasionalisme 
yang menuju kesatuan seluruh ta-
nah air Indonesia dengan meng-
hormati dan menjunjung hidup ke-
budayaan rakyat dan kekhususan 
kehidupan daerah-daerah yang 
multikultur.

Berpangkal dari persoalan ter-
sebut, Taman Siswa berusaha mem-

bangun suatu wadah kebangsaan 
berdasarkan kebudayaan Indone-
sia. Dalam konteks ini, kebudayaan 
Indonesia yang dikembangkan oleh 
Taman Siswa adalah kebudayaan 
yang plural. Di dalam kemajemu-
kan tersebut, kebudayaan yang ada 
di Indonesia (dari Sabang sampai 
Merauke) dihormati hak hidupnya 
karena di dalam kebhinekaan itu-
lah terletak kekuatan bangsa untuk 
melawan kolonialisme. Salah satu 
pokok yang dipakai sebagai sarana 
mewujudkan cita-cita Taman Siswa 
tersebut adalah mendirikan maja-
lah Pusara hingga gagasan-gagasan 
yang dibangun dapat dikomunika-
sikan kepada masyarakat. Di dalam 
majalah tersebut termuat beberapa 
jenis tulisan, khususnya yang ber-
kaitan dengan pendidikan. Namun, 
karena pendidikan tidak hanya 
dicapai dengan sistem belajar men-
gajar secara langsung, Taman Siswa 
juga melihat bahwa penanaman 
kebangsaan dilakukan dengan seni 
budaya. Oleh karena itu, di dalam 
majalah Pusara juga dimuat tulisan 
tentang seni (sastra).

Pemuatan karya sastra di dalam 
majalah Pusara adalah suatu usaha 
pemahaman terhadap kebangsaan 
Indonesia. Sejak pertama kali ter-
bit, majalah Pusara terlah berusa-
ha membangun suatu tujuan, yaitu 
suatu bentuk pendidikan terhadap 
bangsa Indonesia (yang pada wak-
tu itu belum merdeka) yang sela-
ras dengan watak dan semangat 
keindonesiaan. Memang, usaha 
pendidikan telah dilakukan oleh 
pemerintah kolonial Belanda wak-
tu itu, misalnya lewat karya sastra 
terbitan Balai Pustaka. “Mendi-
dik” dalam pengertian pemerintah 
waktu itu tentu berkaitan dengan 
rencana pengembangan dan pe-

mantapan kekuasaan. Itulah sebab-
nya penerbit pemerintah menyiar-
kan berbagai jenis bacaan yang 
sejalan dengan pengembangan dan 
pemantapan kekuasaannya, tidak 
terkecuali yang berbentuk karya sas-
tra. Kalau mungkin, bacaan terbitan 
pemerintah itu tidak mendiskusikan 
berbagai isu yang berkaitan dengan 
agama dan politik. Selain itu, dian-
jurkan untuk menggunakan bahasa 
yang dirancang oleh agen-agen pe-
merintah yang kemudian terutama 
dikembangkan dengan intesif oleh 
Balai Pustaka. Di luar penerbitan 
itu, setidaknya ada dua “jalur” sast-
ra yang tidak dapat sepenuhnya di-
kontrol pemerintah, yakni yang be-
rurusan dengan agama dan politik. 
Bahkan, jalur yang lain yang juga 
di luar kontrol pemerintah adalah 
dalam penggunaan bahasa karena 
bagaimanapun Balai Pustaka tidak 
akan mampu memenuhi keperluan 
masyarakat atas bacaan yang ma-
kin lama makin banyak ragam dan 
jumlahnya (Wasono, 2005: 100). 

Kenyataan itulah yang kemu-
dian ditangkap oleh Taman Siswa 
dengan menerbitkan tulisan-tuli-
san sastra yang tidak diperboleh-
kan oleh pemerintah, khususnya 
yang berkaitan dengan semangat 
kebangsaan (politik). Cara-cara Ta-
man Siswa dalam mengajak bangsa 
Indonesia supaya sadar akan kedu-
dukannya sebagai bangsa yang ber-
martabat ditunjukkan tidak hanya 
dengan model pendidikan lang-
sung, tetapi juga secara tidak lang-
sung melalui media kesastraan ini. 
Banyak karya-karya yang termuat 
di dalam Pusara merupakan impre-
si terhadap keinginan untuk man-
diri dan merdeka dengan berdasar 
pada kebudayaan sendiri.2 Oleh ka-
rena itu, karya sastra yang dimuat 
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di majalah Pusara mempunyai an-
dil yang besar dalam memajukan 
dan mengembangkan kesastraan 
Indonesia. Dengan berbagai jenis 
karya yang dimuat di dalamnya, 
Pusara telah ikut memberikan ke-
sadaran bagi bangsa Indonesia un-
tuk mencintai sastra dan baha-sa 
Indonesia. Kecintaan inilah yang 
kemudian, ketika Indonesia merde-
ka, memperlihatkan peran majalah 
tersebut dalam mengintensitaskan 
kebudayaan Indonesia lewat karya 
sastra. 

Penutup
Walaupun majalah Pusara ter-

bit di Yogyakarta (pusat Perguru-
an Taman Siswa), majalah ini tidak 
menjadi majalah yang sempit dalam 
membahas masalah kebudayaan di 
Indonesia. Cita-cita Taman Siswa 
untuk mewujudkan Indonesia yang 
utuh terwujud dalam majalah Pu-
sara. Di dalam majalah tersebut, 
misalnya, karya sastra yang dimuat 
banyak menyuarakan semangat 
keindonesiaan secara utuh.3 

Di dalam Pusara, tercatat na-
ma-nama pengarang dari berba-gai 
penjuru Indonesia dengan berbagai 
macam latar belakang kebudaya-
annya (multikultur). Se-mangat 
kebangsaan yang muti-kultural ter-
sebut dipahami oleh pendiri Taman 
Siswa sebagai modal penting untuk 
membangun ke-bersamaan di ten-
gah keberagaman. 

Oleh karena itu, kehadiran 
majalah Pusara telah ikut menum-
buhkan semangat membangun tra-
disi di tengah masyarakat yang ma-
jemuk di Indonesia. Hal itu sangat 
kentara ketika pengarang meng-
gunakan bahasa Indonesia sebagai 
media untuk menciptakan karya 

sastra di dalam majalah itu, pada 
saat yang sama muncul suatu corak 
lain di dalam tulisan yang dicipta-
kan: identitas kebangsaan, yakni 
bahasa Indonesia, yang bercam-
pur dengan bahasa “identitas lain”, 
yakni kedaerahan. Ketika kritikus 
memahami bagaimana bahasa di-
gunakan di dalam karya sastra, se-
mentara bahasa adalah identitas 
budaya, kritikus berusaha mema-
hami budaya yang berkembang. 
Perkembangan itu sendiri adalah 
sebuah dialektika identitas budaya 
(dalam arti berusaha mencermati 
lingkungan kesastraan yang sedang 
dihadapi).
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Catatan
1 Ki Hadjar Dewantara, Pendiri Taman 

Siswa, sejak mudanya dikenal sebagai 
seorang jurnalis yang penanya tajam 
dalam mengemukakan cita-cita ke-
merdekaan bangsanya. Ia beberapa 
kali masuk penjara karena tulisannya. 
Di samping itu, Ki Hadjar Dewantara 
juga dikenal sebagai seorang politikus 
revolusioner. Akibat dari semuanya 
itu, ia pernah dibuang di Belanda sela-
ma empat tahun (1913—1917) seba-
gai aki-bat perlawanan politiknya yang 
tidak mengenal kompromi dengan 
penjajah. Ki Hadjar Dewantara juga 
seorang budayawan, ahli seni karawi-
tan, yang selalu menghargai usaha ke-
budayaan sebagai usaha membudaya-
kan/memuliakan kehidupan manusia.

2 Pada masa penjajahan Jepang, perge-
rakan politik rakyat dilenyapkan, te-
tapi Taman Siswa terus menjalankan 
perlawanan politik dengan cara berge-
rilya pendidikan. Untuk meng-hadapi 
kemungkinan yang lebih berat, apabila 
semua sekolahannya dibubarkan (ka-
rena totaliterisme memang tidak men-
gizinkan pendi-dikan merdeka), Taman 
Siswa telah menyiapkan cara atau “sis-
tem ngenthung” (cara kepompong). 
Sis-tem tersebut menyamakan diri ber-
buat seperti mati, tetapi terus hidup 
dengan keyakinan bahwa pada saatnya 
Taman Siswa dapat hidup secara legal, 
menjadi kupu-kupu beterbangan di 
alam bebas. Sela-ma mengepompong 
itu, kegiatan pendidikan pengajaran 
secara legal tidak dapat dijalankan. 
Taman Siwa menjalankan kegiatan 
pendidikan kebudayaan dalam bentuk 
kegiatan kesenian dan dengan mempe-
rerat hubungan kekeluargaan antara 
kelu-arga dan guru-guru.

3 Hal ini sejalan dengan paham na-
si-onalisme Indonesia (pada waktu 
zaman penjajahan disebut Nasio-na-
lisme Hindia/Indisch national-isme) 
yang dianut oleh Ki Hadjar Dewanta-
ra/Taman Siswa, yakni nasionalisme 
yang berkembang dari rasa kebang-
saan yang tumbuh sejak lahirnya per-
gerakan politik menuju kemerdekaan 
seluruh bangsa Indonesia tanpa mem-
bedakan asal keturunan (rasial) dan 
suku bangsa, baik keturunan bumi 
putera, keturunan Belanda, Cina, atau-
pun Arab.    

TELAAH
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B
Cerpen

Beginilah ramalan perempuan tua yang bertemu ibuku di suatu perjala-
nan di jalan setapak: Ibu akan dinikahi seorang duda beranak satu yang 
masih bayi. Ibu akan mengasuh bayi itu dan memiliki enam anak dari duda 
itu. Ibu yang waktu itu masih gadis tak pernah meminta untuk diramal, 
tak pula mempedulikan ramalan itu. Tapi ramalan itu terbukti. Salah satu 
dari enam anak yang dilahirkan Ibu dari pernikahan dengan duda itu ada-
lah aku. Perempuan tua peramal itu tak pernah mengatakan akan seperti 
apa kehidupan rumah tangga ibuku. Yang terjadi dalam kehidupan rumah 
tangga ibuku ini, sering sekali piring. gelas. atau apapun beterbangan, 
pecah di dinding atau di atap, berserakan di ubin semen tak berpelur ber-
samaan dengan jeritan dan makian. Seringkali beling-beling pecah itu me-
lukai kami, anak-anak yang gemetar menyaksikan orang tua yang saling 
mencaci. Dan cacian-cacian itu menggarit jiwa raga kami hingga berdarah, 
hingga bernanah.

Aneh. Bapak, yang berdagang baju-baju obralan keliling memakai mo-
bil baknya, yang selalu bermulut manis dan berhasil memikat pembeli 
dengan kata-katanya meski wajahnya agak bopeng-bopeng, tidak semanis 
itu jika di rumah. Mulutnya seperti iblis, sinis, dan sadis. Ibu dikekang-
nya tidak boleh keluar. Sekalinya ibu ke warung atau ke pasar, kata-kata 
yang penuh rasa cemburu yang keterlaluan. tak putus-putus disemprot-
kannnya ke muka Ibu. Ibu dihina seolah-olah Ibu telah berzina, dengan 
tukang cabai atau sopir angkot. Dicecarnya Ibu untuk mengaku bahwa 
Ibu telah berbuat mesum dengan mereka. Aku sering menemani Ibu, dan 
aku tahu bahwa yang dilakukan Ibu hanyalah tawar menawar biasa. Ke-
nal pun tidak. Sungguh tak masuk akal. Ini betul-betul penghinaan, kata 
Ibu. Lalu Ibu, meski tubuhnya kecil dan suaranya kecil, akan melawan Ba-
pak, yang menyebabkan rumah pecah belah. Atau jika capek adu mulut, 

Dilarang 
Melarang Cinta

Cerita Pendek
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ia akan membawa pergi anak-anak 
yang masih kecil-kecil menumpang 
di rumah saudara untuk sementara 
waktu. 

Tak ada yang lain yang jadi 
bahan pertengkaran, kecuali rasa 
cemburu Bapak yang berlebihan. 
Aku tidak tahu apakah ini penyakit 
jiwa. Pernah suatu kali aku mem-
bawa teman laki-laki SMA-ku ke ru-
mah. Sewajarnya seorang ibu bagi 
teman anaknya, dan sewajarnya 
tuan rumah, Ibu mengajak men-
gobrol temanku itu. Waktu itu aku 
sedang keluar sebentar membeli 
minuman, kebetulan Bapak pulang. 
Melihat Ibu tengah bersama teman-
ku itu, Bapak marah besar, diusir-
nya temanku itu. Lalu seperti biasa 
cekcokpun tak terhindarkan.

”Pikir dong, Pak! Otakmu di 
mana? Masa aku pacaran sama 
anak kecil yang seusia anak sen-
diri? Wajar kalau menyapa biasa!” 
Tapi Bapak menulikan dirinya. Ia 
tetap menuduh Ibu telah berbuat 
yang tidak-tidak dengan temanku 
itu. Bapak sampai menyebut: anak 
kecil juga ada kelaminnya untuk 
menghina ibu sebagai perempuan 
gatal. Bapak menyebut dengan vul-
gar nama kelamin itu, bahkan aku 
tak berani mengatakannya.

***
Peristiwa-peristiwa itu sebetul-

nya telah lama berlalu. Telah lama 
tak ada pertengkaran di rumah kami. 
Kami sudah besar-besar, bahkan sud-
ah ada yang bekerja. Barangkali ini-
lah keberhasilan ibu membesarkan 
kami walau dengan keadaan carut 
marut. Bapak telah lama meninggal 
akibat serangan jantung mendadak 
pada saat tengah berdagang. 

Memang sekarang rumah telah 
sepi dari sumpah-serapah. Yang 

ada sekarang adalah celoteh para 
pekerja catering Ibu dan lalu lalang 
para pedagang baju eceran yang 
mengambil dagangan dari rumah 
kami yang penuh dengan baju-
baju grosiran. Tapi entah kenapa, 
tingkah dan suara-suara sadis sa-
ling serang dan hantam itu seolah 
masih membayang dan menggema 
di ruang-ruang rumahku. Itulah 
barangkali yang membuatku eng-
gan berumah tangga, enggan jatuh 
cinta, dan membuat aku mena ikan 
laki-laki dari agenda kehidupanku. 
Bahkan bukan hanya mena ikan, 
aku bertekad menghancurkan ke-
ku-asaan laki-laki, mahluk penin-
das itu, di muka bumi ini.

***

Aku menatap Mbak Trecy, ke-
tua organisasi perempuan yang 
kumasuki belum genap setengah 
tahun, dengan bimbang.. Aku me-
nimbang-nimbang ungkapan yang 
tepat yang akan kukatakan pada 
sosok mungil yang tampak feminin 
itu, tapi sebetulnya berjiwa keras. 

”Mbak, kita dibilang pasangan 
lesbi...” kataku akhirnya hati-hati. 
Seketika mata lincah Mbak Trecy di 
balik kaca matanya membeliak ke 
arahku. Lalu, tanpa kuduga ia ter-
bahak-bahak hingga muka lembut-
nya yang putih menjadi merah. 

”Aku tahu siapa yang nyebarin 
gosip nggak mutu itu. Si Markus, 
kan? Mana tahan dia dengan kita 
yang selalu melawan program-pro-
gramnya yang anti feminis. Jangan 
digubris!” Sahutnya keras dengan 
masih menyisakan tawanya. Te-
man-teman seorganisasi lainnya 
yang tengah berkumpul di sekreta-
riat kami juga tertawa.

”Udah keballah kita dibilang 
kumpulan lesbian. Atau dibilang 

kumpulan perempuan-perempuan 
nggak laku!” Timpal Mae tak acuh 
sambil tetap mengetik di laptopnya 

”Mbak Trecy sama So i masih 
normal kan?” Goda Ratna sambil 
melirik nakal padaku.

 ”Asli 100%!” Sambutku sambil 
mengacungkan kedua jariku. 

”Mbak Trecy sih menolak Mar-
kus!” Timpal Ratna lagi tergelak, 
”Jadinya dibilang lesbi...”

”Tapi kalian udah ngerti, kan? 
Tidak menjalin relasi dengan laki-
laki bukan berarti kita penyuka pe-
rempuan dan mau menjalin relasi 
dengan mereka. Dengan laki-laki 
atau perempuan sama saja, di situ 
ada relasi kekuasaan.” Tegas Mbak 
Trecy.

Mbak Trecy kemudian terdiam 
agak lama.

”Atau, sebaiknya tidak kita biar-
kan...” Cetusnya tiba-tiba berubah 
serius, ”ayo kita segera program-
kan diskusi yang membuka dan 
menjawab persepsi-persepsi salah 
tentang kita. Kita sajikan data-data 
kenapa kita begitu gencar melawan 
kekuasaan patriarkhi, kenapa kita 
nggak lelah melakukan pendam-pin-
gan perempuan-perempuan yang 
menjadi korban, kenapa kita me-
mutuskan untuk tidak menikah, ka-
rena kita, para perempuan, sudah 
diperlakukan tidak adil! Karena kita 
perlu memberi kesadaran kepada 
perempuan-perempuan, mereka 
hanya dijadikan objek dan pelayan 
laki-laki. Karena kita sadar para 
ibu rumah tangga itu, sama dengan 
pelacur yang tak dibayar!” Mbak 
Trecy tampak seganas macan tutul 
betina yang anaknya diganggu.

Aku sudah sering mendengar 
ceramah Mbak Trecy dan meli-
hat sikapnya yang seperti itu, atau 

Cerpen
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membaca buku-buku yang disuruh-
nya untuk kubaca. Jadi kata-katanya 
yang keras tidak mengejutkanku. Ia 
justru bagai muara dari kegelisahan-
kegelisahanku selama ini mengenai 
sosok laki-laki, apalagi aku sudah 
merasakannya sendiri dalam kelu-
argaku bagaimana tertindasnya Ibu 
oleh seorang laki-laki. Seperti Mbak 
Trecy, aku pun bertekad tidak akan 
menikah, dan tidak akan jatuh cinta. 

Menikah hanya diperuntukkan 
bagi orang-orang yang mau terja-
jah dan tersiksa. Aku ingat temanku 
yang begitu patuh dan takut meng-
hadapi suaminya hingga seperti 
abdi di hadapan titah raja, seperti 
hamba ketika menyembah dewa-
dewa. Jika ia menghidangkan ma-
kan bagi suaminya, ia bagai tengah 
menyajikan sesajen dengan takzim 
dalam sebuah upacara ritual. Ia tak 
akan makan hingga suaminya me-
makannya terlebih dahulu. Ia akan 
menunggu walau lapar telah meli-
lit perutnya. Dan sebaliknya, ia tak 
akan meninggalkan meja makan 
sebelum suaminya selesai menyan-
tap hidangannya. Jika ia tidur den-
gan suaminya, ia akan menghadap 
ke arah suaminya dari mulai tidur 
sampai ia bangun. Ia tak akan bera-
ni membalikan badannya sekalipun 
leher atau pinggangnya amat pegal 
dan sakit. Ia begitu sumerah seolah 
suaminya algojo yang membawa 
cambuk.

Aku tak mau seperti itu. Aku 
juga tak mau seperti temanku yang 
satu lagi, yang kerap mengeluh ten-
tang suaminya, ”Ia bersamaku tapi 
tak bersamaku. Setiap malam aku 
menunggu dan siap melayaninya. 
Tapi ia lebih senang membuka si-
tus-situs porno di internet, men-
goleksi foto-foto bugil perempuan 
seksi, dan melakukannya sendiri, 

atau pergi ke pub-pub. Jika ia me-
lakukannya denganku, aku tahu 
yang ada dalam bayangannya bu-
kan aku... Aku sekedar pembantu di 
rumahnya...”

Belum lagi cerita-cerita perem-
puan yang mengalami KDRT yang 
pernah kudampingi. 

***
Mengapa aku berdebar memer-

goki tatapannya yang dalam ke 
arahku. Aku sering mendapat tatap-
an-tatapan seperti itu sebelumnya 
dari beberapa laki-laki di kampus-
ku atau di kantor tempatku magang 
kerja sebagai wartawan. Tapi yang 
ada di hatiku adalah kebencian: be-
tapa aku telah menjadi objek bagi 
hasrat mereka! Beberapa laki-laki 
yang coba mendekati atau bahkan 
dengan berani melamar pun ber-
tumbangan kutolak. ”Hati-hati ak-
tivis perempuan...” begitulah bisik-
bisik di antara mereka. Aku malah 
senang mendengar julukan ini, dan 
aku senang mereka segan atau bah-
kan takut mendekatiku.

Tapi tatapan laki-laki ini... Aku 
sering meliput pertunjukan orchest-
ra karyanya di mana ia sebagai con-
ductor-nya. Aku pernah menangis 
mendengar aransemen dan kom-
posisi musiknya yang menggema 
begitu indah dan agung menggetar-
kan jiwa raga. Aku ingat lengannya 
begitu kukuh dan luwes ketika ia 
menggerakkan baton atau tongkat 
dirigennya.

Dan tadi, duduk di antara te-
man-temannya di kursi melingkar di 
meja makan bulat di hotel tempat-
nya akan menggelar pertunjukkan 
musik lagi, sosok yang tampak ener-
jik dengan rambut sedikit gon-drong 
dan raut wajah yang tegas bermata 
dalam dengan lengkung alis tajam 

berpadu dengan hidung mancung 
dan rahang yang kuat, tengah mena-
tapku tanpa mempedulikan obrolan 
kawan-kawannya. 

Memalukan sekali karena aku 
yang duduk sendiri dengan laptop-
ku merasa kikuk. Mengatasi rasa 
kikukku aku menghampiri mejanya 
dan membuat janji mewawanca-
rainya selepas pertunjukan.

***
Aku tengah menyebrangi se-

buah jalur rel di stasiun kota di 
mana setiap hari pulang pergi ru-
mah-kampus-kantor menggunakan 
kereta ketika terdengar pengumu-
man bahwa kereta tujuan Jakarta 
di jalur itu akan segera diberang-
katkan. Aku menghentikan langkah 
agak kaget, mundur, menunggu 
kereta itu lewat sambil mengamati 
gerbong demi gerbong.

Di pintu gerbong empat, seo-
rang perempuan muda berdiri ber-
geng-gaman tangan dengan keka-
sihnya yang berdiri di luar. Ketika 
kereta berjalan perlahan, si laki-la-
ki naik ke pintu dan mengecup pipi 
perem-puannya dua kali. Ketika 
kereta mempercepat lajunya, laki-
laki itu cepat-cepat turun tapi terus 
mengikuti kereta tersebut dengan 
berlari di sampingnya menjejeri 
perempuannya.

Gerbong empat telah lewat, tapi 
di gerbong berikutnya yang entah 
gerbong ke berapa, aku melihat ke-
jadian serupa. Seorang perempuan 
agak lebih tua dari perempuan se-
belumnya, berdiri di pintu. Seorang 
laki-laki mengenggam tangannya 
sambil berlari di sampingnya sei-
ring laju kereta itu. Aku geleng-ge-
leng kepala dibuatnya, geli dengan 
kekonyolan pasangan-pasangan itu, 
tapi entah kenapa ada getar dan 

Cerpen
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keindahan yang merayap di hatiku 
menyaksikannya. Apakah cinta me-
mang sekonyol atau seindah itu? 
Aku belum pernah merasakan jatuh 
cinta karena aku tak pernah, atau 
selalu menolak, untuk jatuh cinta. 

Namun entah mengapa, setelah 
peristiwa itu, aku jadi lebih sering 
melihat pasangan-pasangan mesra 
di sekitarku. Atau karena selama ini 
aku menutup mata. Seperti ketika 
aku berada lagi di stasiun pada sore 
hari berikutnya menunggu kereta 
yang, seperti biasanya, terlambat. 
Aku duduk di bangku. Seorang pe-
rempuan berpakaian kumal, sambil 
meneteki anaknya, menggeletak di 
lantai beralaskan koran, tidur di an-
tara lalu lalang kaki-kaki orang. La-
ki-laki yang juga berpakaian kumal, 
setelah memunguti gelas-gelas dan 
botol-botol bekas minuman kema-
san yang bertebaran dibuang orang 

sembarangan dan memasukannya 
ke karungnya, menghampiri pe-
rempuan dan anak itu. Ia menyan-
dar pada kaki bangku tempatku du-
duk, menyelonjorkan kakinya, lalu 
menggeser kepala perempuan itu, 
menumpangkannya pada pahanya. 
Dengan penuh sayang, dielus-elus-
nya kepala perempuan itu. Semen-
tara di sampingku, dua remaja sa-
ling bercanda. 

***

”Kenapa baksonya belum dima-
kan? Keburu dingin.” Tegurku pada 
Upri, pemuda yang suka ngamen di 
pengkolan, yang mengontrak gubuk 
di depan rumahku di gang ini ber-
sama Kokom, istrinya. Baksoku sen-
diri sudah tandas dan Mang Ujang 
sudah memasukan mangkuknya 
ke ember pencucian di dalam roda 
baksonya. 

”Nunggu Kokom, Teh. Bentar 
lagi pulang dari komplek. Kasihan 
kan capek habis kerja nyetrika!” 
Benar saja, tak berapa lama Kokom 
datang. Ia dan Upri langsung mema-
kan bakso itu semangkuk berdua. 

”Udah biasa mereka mah begi-
tu! Udah terkenal se-gang ini mah si 
Romeo dan Juliet, Teh!” Mang Ujang 
seperti ingin menjelaskan padaku. 
Aku mengangguk, lalu menggeleng-
geleng kepala. Upri dan Kokom 
tertawa. Tapi jauh di lubuk hatiku, 
aku bahagia melihat sikap saling 
menyayangi di antara mereka.

Aku masuk rumah. Tampak ibu-
ku sedang menuang nasi dan lauk 
pauknya ke piring. Di depannya Pak 
Kosim, pegawai desa, tampak tak 
sabar menunggu nasi alas itu dibe-
rikan kepadanya. 

”Udah laper nih...” Katanya meng-
elus-elus perutnya. ”Tapi bener nih 
gak apa-apa nganjuk? Udah dua 
hari si Euis gak masak. Semua uang 
dari dompetku diambil pula. Pada-
hal semua uang gajih jatah dia udah 
dikasihkan. Selalu begitu tuh kalau 
perempuan udah ada maunya. Salaki 
dimarah-marahi dan ditelantarin!” 
Cerocos Pak Kosim seolah ingin me-
ngeluarkan unek-unek di hatinya.

Aku tercenung. Jadi ada juga 
perempuan yang menguasai su-
aminya? Barangkali tidak hanya 
satu Euis yang bersikap begitu 
pada suaminya. Ah, aku juga baru 
ingat, Ceu Iroh yang suaminya baru 
pensiun itu, tiap hari mengomeli 
suaminya karena suaminya tidak 
bisa lagi menghasilkan uang. Sering 
kulihat suaminya, diomeli seperti 
itu, hanya diam menunduk. 

***

Hari ini, dalam rapat organi-

Cerpen
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sa-siku, entah mengapa, aku tidak 
banyak bicara. Mbak Trecy seperti 
biasa masih berapi-api. Aku sendiri 
malah sedang bertempur dengan 
dilema dalam diriku. Aku merasa 
selama ini sudah berpandangan 
dengan kacamata kuda. Hingga tak 
melihat sisi-sisi lain dalam hubun-
gan laki-laki-perempuan dalam 
kehidupan ini. Aku merasa telah 
bersikap tak adil hanya mengecam 
kejahatan laki-laki, padahal ternya-
ta tidak semua seperti itu dan mere-
ka memiliki sisi-sisi baik yang layak 
aku apresiasi. Kurasa, tidak semua 
laki-laki seburuk sangkaanku.

***

Setelah wawancara sebelumnya 
yang mendebarkan dengan musi-
si itu, ketika hasil wawancaranya 
akan kutuliskan, aku baru menemu-
kan banyak pertanyaan yang tertin-
ggal yang harus segera kususulkan. 
Aku menahan getar yang selama 
ini belum pernah kurasakan ketika 
menghubunginya lewat handhpho-
ne. Dia menjawab ramah dan riang 
permintaanku untuk wawancara 
kembali. Timbre suaranya yang se-
dikit berat dan berwibawa terasa 
melelehkan hatiku.

Dia mengundangku ke rumah-
nya. Entah bagaimana mulainya, 
dengan begitu saja tercipta keakra-
ban di antara kami. Kami duduk 
lesehan di karpet. Ia bernyanyi 
dengan memainkan gitarnya di de-
panku. Tampak bahu dan lengannya 
yang kokoh, yang selama ini hanya 
kulihat dari kejauhan. Diam-diam 
kuperhatikan pula dadanya yang 
sembada. Aku perempuan, tak mu-
na ik tertarik dan terpesona oleh i-
sik laki-laki seperti itu. Tetapi lebih 
dari itu, aku merasakan ada yang 
bersatu di antara kami. Setiap kami 

tertawa, kurasakan tawa kami begi-
tu menyatu.

Lalu tak kusangka-sangka dia 
berkata, ”Aku melihat wajahku di 
wajahmu. Garis-garis wajah kita 
mirip. Dan dari tadi kuperhati-
kan, jempol kakimu sama dengan 
jempolku, lihat!” Aku terkejut, dia 
memperlihatkan kakinya, dan me-
mintaku menunjukkan kakiku yang 
sedari tadi telanjang tanpa kaus 
kaki. Benar, jempol kami sama. 
Sama tingginya antara jempol den-
gan jari telunjuknya.

”Sedari pertama kali aku meli-
hatmu, aku sudah merasakan ka-
mulah jodohku...” bisiknya di telin-
gaku.

***

Meski kejadian di rumah musi-
si itu sudah beberapa hari berlalu, 
aku masih terkaget-kaget setiap te-
ringat peristiwa yang terjadi begitu 
cepat ini. Aku tak percaya bahwa 
saat itu juga aku menerima pernya-
taannya bahwa aku jodohnya, dan 
sebalik-nya. Aku tak kuasa menolak 
cinta yang mengalir dalam diriku. 
Aku tak meminta, bahkan berusa-
ha mengenyahkannya, tapi ia terus 
ada dan membuat hidupku indah 
dan berbeda.

”Sudah, terima saja. Cinta itu 
anugerah, tak semua orang men-
dapat anugerah cinta.” Kata Fi i sa-
habatku yang terkenal bijak. Tapi 

aku terus menerus menghindari 
Mbak Trecy dan kawan-kawan or-
ganisasiku. Mungkin saja mereka 
menganggapku tak konsisten dan 
telah membiarkan diri masuk ke 
sarang patriarkhi.

***

Inikah sarang patriarkhi? Aku 
telah memilih dengan sadar dan 
dengan sukarela untuk memasuki 
lembaga perkawinan ini. Aku tidak 
merasa berkhianat pada aktivitas-
ku sebagai aktivis perempuan sela-
ma ini.

Di kamar yang penuh buku-bu-
ku dan alat musik, suamiku se-dang 
asyik di depan komputernya men-
garansemen lagu. Dengan rasa cinta 
dan bahagia, aku membuat-kan kopi 
untuknya. Tak ada pera-saan ter-
tindas atau dijadikan objek seperti 
yang selama ini kusangkakan pada 
perempuan-perempuan yang meni-
kah. Dia tersenyum dan mengucap-
kan terima kasih padaku.

”Mau kucarikan sumber-sum-
ber dari internet untuk makalah-
mu?” Tawarnya lembut. Aku men-
gangguk dan memeluknya. *** 

(Bandung, Juli 2013)

Catatan:
KDRT: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pengkolan: Persimpangan
Nganjuk: Berhutang
Salaki: Suami

taman
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TAMAN

Drupadi

ada cerita yang tak kumengerti
: aku, kamu dan anjing itu
mungkin perjalanan ke puncak gunung
sesuatu yang barangkali ujung
di saat semua telah runtuh
kita, segala yang tak utuh
berjalan dan perlahan jatuh

Jogja, 2013

Puisi-Puisi

Gunawan Maryanto

Sunya
: Aranku Sunya

kamu baru saja pulang dari seberang
dari pantai, katamu
ya, aku menemukan sisa matahari sore di kulitmu
dan ombak yang pecah di mulutmu
kamu sudah sebesar karang sekarang
—ups, di bahumu bertengger seekor elang

Jogja, 2011

Di Sepasang Matamu

Sepasang matamu adalah sepasang malam 
tempat panggung layaknya didirikan
Dan aku pelawak tua 
yang menghibur diri sampai mati di sana
Kau akan menyaksikannya
Bau hutan yang keluar dari tubuhmu
akan menyelimuti kematiannya

Jogja, 2011
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Sawitri

kepadamu pernah datang seorang pertapa
dengan segala kesedihan dan kemiskinan
menyelinap ke dalam dadamu yang lindap
: setyawan, dari kenyataan yang rawan

tinggallah di situ. di dalam dadaku

kau tahu ia tidak bisa hidup lebih lama
kekasihmu seumur daun
kekasihmu seumur daun
satu lagu terdengar dari radio tetangga

aku akan berdiri 3 hari 3 malam
menjelang daun jatuh ke kolam

pada saatnya kau tak ada
lenyap ditelan kata-kata
selembar daun melayang dari dada
menuju kolam yang mencintainya

Jogja, 2011

Pertunjukan Buruk 
Sekali Lagi

Semalam aku melihatmu lagi
Menyanyikan kesedihan yang jatuh 
seperti daun-daun di kampungmu. 
Tapi hatiku tak bergerak ke mana-mana
—sebagaimana dulu kamu membawaku 
ke kebun tanpa nama. 
Suaramu selokan mampat
Jeritanmu kehilangan alamat
Tubuhmu kini begitu ramai
Aku tak mendengar apa-apa selain keramaian
Lalu hujan turun menghapusmu
Segala hal tentangmu. Deras dan keras

Di luar kursi-kursi kafe telah penuh terisi 
kedinginan. 
Dingin yang tengah mencari kehangatan
Dingin yang berusaha membangun ramah 
tamah
Dingin yang tak bisa segera pulang ke rumah
Aku berjalan mencari suaramu yang hilang 
di antara dingin yang berhimpitan di teras
Suaramu yang datang dari masa lalu

Tuhan beri aku teman minum teh malam ini
Ini pertunjukan buruk sekali lagi
Membuat segala menjadi lebih buruk lagi

Jogja, 2011

Gunawan Maryanto bergiat di Teater Garasi Yogyakarta sebagai 
penulis, actor dan sutradara. Kumpulan puisinya Sejumlah Perkutut 
buat Bapak  (Penerbit Omahsore, 2010) meraih KLA 2010. Kumpulan 
puisi terbarunya The Queen of Pantura.
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Puisi-Puisi

Nanang Suryadi

Konspirasi Sepi

spongbob dan patric tertawa terbahak baha
ksambil meniup gelembung sabun

gelembung sabun membesar dan terus membesar
hingga saatnya meletus dan tinggal kosong

menjadi sepi
sepi menjadi

Daging
ini dagingku, timbanglah
darah bercucur

terlalu berat burung keci
lterlalu ringan daging pengorbanan

darah bersimbah
timbanglah nyawaku saja

burung kecil dan seekor elang
moksa

Puisi Sepi 
Puisi Sunyi
puisi sepi puisi sunyi
penyair menulis sajak menera jejak
di sela sunyi ada bunyi
mengalir ritmis menjejak sajak
 
empat baris sajak
pantun berbantun
merapat garis ajak
santun melantun
 
inilah puisi sunyi puisi sepi
mengalir di hitungan sajak
dipikir penyair dibilang-bilang
puisi yang sepi, puisi yang sunyi
 
kau kira berapa sepinya
kau kira berapa sunyinya
 
penyair tak sanggup menghitung
kata dalam sunyi puisi
kata dalam sepi puisi
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Bergegas Mengemas Cemas

“aku hanya binatang melata, menjulur-julurkan lidah. tak latah. hanya karena lapar.” seharian 
dia menunggu. berapa serangga mengisi perut

dia melewatkan senja. senja yang tak lagi menggoda
dia tak pernah benar-benar sepi. dia mencipta keriuhan di dalam diri
dia membayangkan kelelawar keluar dari goa, saat senja.
dari matanya berkepakkan jutaaan ekor kelewar, senja ini
dia tahu tak harus memilih siapapun. karena dia selalu memilih mimpinya sendiri.

“aku ingin terbang”, ujarnya. sayap-sayap bertumbuhan di kanan kiri tubuhnya.
“pergilah. sebelum segala menjelma rasa kecewa.” tapi mereka setia. menunggu, kapan tiba.
“biarlah matahari tenggelam, dia akan tetap bercahaya.” lukisan di depannya hanya hitam 
warnanya.
“kita harus pulang, dan menanam benih-benih kembali.” ujar para pemburu saat mengingat 
sawah ladangnya
dia bergegas mengemas cemas, sebelum para pencuri mengendap-endap di dinding hatinya. 
malam itu
dia menari. tarian purba yang tak pernah dikenalnya. tapi dia menari: surup matahari

puisi mengabarkan dirinya sendiri. penyair bertepuk tangan setelahnya.
sudah terlalu senja. senja yang terlalu
hatinya mulai terasa kosong. dia mulai memunguti batu-batu

Malang, 17 September 2012

Nanang Suryadi, lahir di Pulomerak, Serang pada 8 Juli 1973.  Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya ini 
juga aktif mengelola fordisastra.com. Buku-buku puisi tunggalnya antara lain: Sketsa (HP3N, 1993). Derai Hujan Tak Lerai, 
Kenangan Yang Memburu, Yang Merindu Yang Mencinta (Nulisbuku, 2012). Sedangkan antologi puisi bersama rekan-
rekan penyair, antara lain: Cermin Retak (Ego, 1993), Tanda (Ego- Indikator, 1995), Kebangkitan Nusantara I (HP3N, 1994), 
Kebangkitan Nusantara II (HP3N, 1995), Bangkit (HP3N, 1996), Getar (HP3N, 1995 ), Batu Beramal II (HP3N, 1995), , Puisi 
Tak Pernah Pergi (Penerbit Kompas, 2003), Dian Sastro for President #2 Reloaded (AKY, 2004), Dian Sastro for President 
End of Trilogy (Insist, 2005), Nubuat Labirin Luka Antologi Puisi untuk Munir (Sayap Baru – AWG, 2005), Jogja 5.9 Skala 
Richter (Bentang Pustaka - KSI, 2006), Tanah Pilih, Bunga Rampai Puisi Temu Sastrawan Indonesia I (Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2008), Pesta Penyair Antologi Puisi Jawa Timur (Dewan Kesenian Jawa Timur, 2009) , 
Akulah Musi Antologi Puisi Pertemuan Penyair Nusantara V (Dewan Kesenian Sumatera Selatan, 2011)
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Puisi-Puisi

Pay Jarot Sujarwo

Dari Ketinggian 
Dom Tower, 
Utrecht

Dari Ketinggian Dom Tower Utrecht
Sejenak, coba kau lupakan kalimat dari mulut pemandu perjalanan
Juga suvenir untuk oleh-oleh kerabat di kampung halaman
Sebab di bawah sana, kanal yang mengular tak lelah meriwayatkan 
Persekutuan musim dan tak juga tuntas
Menjadikan kabar tentang abad pertengahan
Terdengar begitu gempita di ruang kelas universitas. 

Lalu kan kubiarkan kau berdiam diri tanpa sibuk dengan kamera
Menatap tajam. Melemparkan matamu lurus ke Amsterdam.
Menundukkan kepala seperti berharap pada suara bel sepeda,
Café-café terbuka, dan bendera dengan tiga warna

Dari menara gereja tertinggi di Belanda, 
Tiba-tiba kita membiarkan jejak menguap begitu saja 
Pada rindu akan kota-kota tua. 
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Di Belanda

Di belanda kita tak hanya melulu membicarakan Heineken. Juga ribuan 
sepeda yang tumpah di jalan raya. Ataupun kincir angin tua yang setia 
merawat angin dan alir air. Di Belanda, kita tak juga harus berpesta di 
akhir pekan.  Menikmati ganja, atau sekadar keluar masuk pintu museum 
purba. Kau berkisah tentang politik ratu Beatrix dan penyesalanmu 
pada masa kolonial Aku menikmati musim dingin dengan secangkir sup 
tomat buatan ibumu. Kita sesekali bercinta. Juga bertengkar tentang 
krisis eropa yang mengobrak-abrik kesetiaan. Lalu jika matahari cerah, 
tak kucegah kau mengenakan sepatu berodamu. Dan aku menurut 
saja saat kau perintah mengayuh sepeda. “Sebentar lagi kita sampai 
Stasiun. Jangan kau pedulikan pohon-pohon tak berdaun. Pada saatnya 
nanti mereka akan menjadi hijau. Dan kita akan menggantung jaket 
tebal di dalam lemari untuk beberapa saat.” Kau berteriak. Tak mau 
membiarkanku mengakrabi dingin yang bersemayam di daun telinga. Di 
Belanda, kita singgah dari kota ke kota Kita potret gedung-gedung tua. 
Kita berciuman di bawah kibaran bendera. Kita menelusup ke dalam café 
demi menikmati pizza. Sesekali kita jumpai restoran Indonesia. Tapi tak 
perlulah kita ke dalam demi menuntaskan rindu akan kampung halaman. 
Sebab harga makanan di restoran Indonesia bikin kita semakin sakit 
kepala. Saat krisis eropa semakin menggila. Di belanda. Kita sama-sama 
tau bahwa tak akan selamanya bersama. Walaupun rindu masih kau tulis 
di selulerku. Saat aku masuk semakin jauh ke dalam bandara.

Amsterdam, 2012

Pay Jarot Sujarwo, lahir di Pontianak, 5 Juli 1981. Semasa kuliah  aktif di teater KSP Universitas Sarjanawiyata 
Tamansiswa (UST) Jogjakarta Jogjakarta. Tulisannya tersebar di berbagai media cetak semenjak tahun 
1999, diantaranya: Koran Tempo, Kedaulatan Rakyat, Harian Bernas dan lain-lain. 
Beberapa kali memenangkan sayembara kepenulisan, di antaranya: Sayembara Penulisan Cerpen yayasan 
Cakra Pustaka, Surakarta (2002). Salah satu cerpennya yang lain masuk dalam Kumpulan Cerpen Terbaik 
Balairung, Yogyakarta (KCTB, 2003). Salah satu puisinya masuk dalam puisi terpuji pada sayembara 
penulisan puisi nasional yang diselenggarakan oleh Tabliod Nyata, Surabaya (2008). Pada tahun 2005, 
pulang ke tanah kelahirannya di Pontianak. Melakukan kampanye baca tulis ke sekolah-sekolah, memotivasi 
siswa di seluruh Kalimantan Barat untuk membaca dan menulis. 
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Puisi-Puisi

Dinullah Rayes

Ibu 
(Mengenang Hari Ibu Sang Pijar)

Ketika suara azan mengusik udara subuh 
Aku pun meluncur dari kandungan ibu
bersama cakram tembuni saudara kandung 
Peluh dan darah ibu jelma anak sungai prihatin
Mengalir, menghilir arah muara kelahiran, kehadiran.

Sanak selingkar menyongsong sang bayi dengan tawa 
riang

Aku calon manusia merah bata menangisi nasib 
murung

Jemari kasih ibu membelai ubun-ubun
mengirim do’a semoga Dia Sang Mahasutradara lakon
memanjangkan tutur umur, hidup segar lahir batin.

Pesan ibu : bacalah langit biru anakku
biru mata kalbu mengahayati ayat-ayat–Mu
bongkar bumi kelabu anakku
hijau mata batin, menyebar benih cinta 
sesama
membuang jauh duri-duri seteru.

Duh ibu yang mulia sepanjang waktu
Hutangku bertumpuk – tumpuk bagai bukit batu
Air susumu yang madu manis surga itu 
Tak akan pernah mampu kutuntas lunaskan, ibu
karena kasihmu cahaya bulan purnama
yang menerangi lahan batin
para anak tanpa pilih sukma.

Ibu, meski kau telah pergi 
tiada kembali lagi
Aku mengenangmu dalam larutan waktu 
karena kau adalah satu-satunya pahlawan meliyaran 

bitang
milik putra – putri dunia fanah yang sirna
yang hidup dibawah kolong langit anak – anak benua
yang hidup dalam bebungaan mengirim harum wangi
hingga mata hati siapa pun jelma tangga pelangi
menuju menara cahaya surgawi

2013
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Dinullah Rayes lahir tahun 1939 di Desa Kalabeso Kabupaten 
Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pernah menjadi guru SD 
pada tahun 1956-1965. Kemudian beralih tugas ke Kabin 
Kebudayaan Kab. Sumbawa, di Sumbawa Besar. Selanjutnya 
menjabat sebagai Kepala Seksi Kebudayaan Kandep Dikbud 
Kabupaten Sumbawa. Aktif menulis sejak tahun 1959 hingga 
sekarang. Karya-karyanya berupa  puisi juga menulis cerpen, 
esai, naskah drama dan artikel tersebar di media massa antara 
lain: Dewan Sastra Malaysia, Bahana Brunei Darussalam, 
Horizon, Abadi, Kompas, Forum, Tribun, Swadesi, Merdeka, 
Surabaya Post, Republika, Bali Post, Fajar Bali, Nusa Tenggara, 
Majalah Sastra Puisi, Jawa Post, Duta Selaparang, Religi, dll.
Kumpulan puisinya, baik karya sendiri maupun bersama ber-
jumlah 65 buah. Tahun 2011, menerima penghargaan dari 
Gubernur NTB sebagai Seniman/Sastrawan berprestasi dalam 
mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah. 

Pagaruyung 
 Buat : Upita Agustine

Aku bergegas keluar dari lambung 
burung baja yang diam tenang
Bandara Internasional Minangkabau, Padang 
mengimbau perantau untuk pulang
Sumbawa- Mataram - Jakarta - Padang 
Seperti  perjalanan mimpi tidur siang
Bayang – bayang insan menyisir tanah Minang
Warga kota kata-kata pun menyongsong 
dalam mekar senyum mawar
Tak kuharapkan rangkaian kembang segar dikalung
Sebab aku pulang ke haribaan Datukku
meramu sukmaku yang hilang
tercecer dalam tahun-tahun tradisi
dan abad berlari 
hari ini.

Tak kuhapal lagi kelopak  mata angin
Kupalingkan wajah arah matahari mengerling
Kususuri ke mana jalan hilangnya
Di ufuk barat di bawah sinar benderang
Di sana berjejer atap melengkung
istana kerajaan Pagaruyung
Telunjuk jari menuding langit biru tiada berawan
Oo,. siapa penjaga pintu gerbang keraton ?

Di bawah lengkungan langit biru itu
Aku memandang jaring laba-laba teknologi
Melingkar, merambat tanah liat adat
Masihkah anak kemanakan berperi laku
Adat basandi syara, syara basandi Kitabullah ?

Aku dan kau keluar dari muara sejarah yang esa
Pagaruyung sang dinasti,  jaya perkasa 
Tiada kerongkongan jaman bisa melumat 
hingga jelma ampas sejarah
Biar abad dibabat kiamat sekali pun.
                                                                          
                                                                                                       
 2013

Pulang Kampung
Citra desa antara gelap dan gemerlap
Warga kotamu memikul buah-buahan
kamuflase.  Menjinjing bungkusan rekayasa 
bercampur kain perca wacana
Lidah tak menggetar bisik nurani ?

Maharaja Langit mengirim benang-benang hujan
lalu membubur tanah kelabu Ibu
maka meluncurlah kesuburan, yang kelak jelma
milyaran potongan kain warna warni
buat para insan wakil Tuhan di bumi
yang letih denyut nadi.

Aku, kau, kita, adalah :
  akar,
   pohon, 
  daun,
   bunga,
  putik, 
   buah
kepribadian yang menjati diri

Di hari nanti kita pasti pulang kampung
oleh tarikan dua magnit rindu
aku dan Kau
Kaulah pelabuhan cinta kasih
Tiada serupa apa, siapa
   pun.
 
2013



P U S A T,  N 0.  0 7 / 2 0 1 4 23

DRAMA

PEMERAN: Pak Kades
 Carik
 Mbah Modin
 Mbah Warso
 Mr. Stophels
 Wono
 Ketua RT 1
 Ketua RT 2
 Ketua RT 3

BABAK I
ADEGAN 1

PANGGUNG MERUPAKAN KAN-
TOR KEPALA DESA BERUKURAN 
3X4 METER. TERDAPAT MEJA DAN 
KURSI DINAS, SAMPING KANAN 
MEJA TERDAPAT BENDERA  NE-
GARA INDONESIA. PAK KADES 
SEDANG DUDUK SAMBIL MEMBO-
LAK-BALIK MAP SURAT PENGAN-
TAR PERMOHONAN IZIN MENDI-
RIKAN PABRIK.

Pak Kades:
Rik, Carik. Ke sini  sebentar! Saya 
butuh bantuanmmu. (memanggil 
kembali) Carik! Punya Carik baru, 
tapi seperti kebo. Carik!... Kesini, 
Rik!

Manganan
Drama Karya SUANTOKO

Carik:
Maaf Pak Kades saya terlambat. Ba-
pak butuh bantuan saya?

Pak Kades:
Iya, saya butuh bantuanmu untuk 
membuat surat pengantar kepada 
pengusaha kaya di desa kita ini.

Carik:
Surat  usaha Pak Kades? Ya… ya. 
Saya persiapkan secepatnya. Sece-
patnya Pak Kades.

Pak Kades:
Oh… Carik kebo. Surat pengantar 
pengusaha kaya di desa kita ini. Pen-
gusaha itu merupakan penduduk 
kita juga. Baru tiga bulan beliau tin-
ggal di desa kita ini. Beliau berasal 
dari Jerman. Bayangkan! Alangkah 
bangganya saya sebagai kades di 
desa ini, memiliki  warga bule. Na-
manya Mr Stophels. (tertawa) Sun-
gguh, luar biasa potensi desa kita 
ini, sampai didatangi orang bule. 
Beliau juga mau mendirikan pab-
rik di desa kita ini, Rik. Kamu juga 
harus tahu, dan kita pasti untung 
besar, dengan adanya pabrik itu. 
Tugas kamu sebagai Carik?! Tolong 
buatkan saya surat pengantar ke 

kecamatan, agar usaha Mr. Stophels 
lancar-lancar saja. Rik, Carik? Rik. 
Tidur kamu! Carik kebo. Bangun!

Carik:
Oh iya Pak Kades, saya bangun. Saya 
mendengar apa yang Pak Kades ka-
takan tadi, lha wong saya tadi tidak 
tidur. Cuma merem sebentar. Saya 
tahu tugas saya, tenang tidak usah 
khawatir. Pak Kades menyuruh saya 
membuat surat usaha, tho. Dengan 
nama pengusahanya Mr. Toples. Ke-
mudian Pak Kades menyuruh saya 
membeli kambing guling untuk 
syukuran nanti malam, karena te-
lah memiliki warga  baru dari Jer-
man. Saya mengerti Pak Kades.

Pak Kades:
Carik keplek. Kuping centelan.

Carik:
Apa Pak Kades? Nanti malam sam-
bil main keplekan? Oh, maksudnya 
domino begitu. Ingat Pak Kades itu 
haram. Dilarang agama dan melan-
ggar sumpah jabatan pemerintahan 
kita.

Pak Kades:
Sudah selesei, nglanturmu?!
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Carik:
Belum Pak Kades? Nanti kalau ke-
tahuan polisi atau tokoh masyara-
kat, mulai dari Mbah Modin sampai 
Mbah buyut yang baurekso desa ini, 
bisa gawat, Pak Kades. Bukan begi-
tu caranya berdampingan dengan 
masyarakat. Itu keliru, Pak Kades. 
Ya, tapi itu terserah Pak Kades. Saya 
ini manut-manut saja, asal warga 
kita rukun

Pak Kades:
Jaga congormu!

Carik:
Kenapa Pak Kades dengan congor 

saya?

Pak Kades:
Congormu wedok. Kupingmu budek, 
kopok! Mbok ya, bolotnya itu diber-
sihkan. Memalukan!

Carik:
Jangan menghina, Pak Kades. Mulut 
saya hanya satu. Enak saja menga-
takan saya kopok. Saya ini waras. 
Punya dua telinga, Pak Kades.

Pak Kades
Apa namanya kalau tidak kopok? 
Lawong apa yang saya suruh, blas-
ding ora kok reken.
Coba apa! Ingat-ingat apa yang saya 
suruh tadi.

Carik:
Hehe… Saya lupa Pak Kades. Mo-

hon diulangi.

Pak Kades:
Begini, Rik. Carik ganteng.

Carik:
Iya, memang saya ganteng sejak 

lahir.

Kades:
Iya, ganteng. Tapi kopok!

Carik:
Jangan begitu, Pak Kades.

Pak Kades:
La kamu itu, saya belum selesai 
bicara sudah kamu serobot saja, se-
perti banteng.

Carik:
Ngapunten, Pak Kades.

Pak Kades:
Ya sudah, lupkan saja. Begini, di 
desa kita ini, akan didirikan se-
buah pabrik baja, oleh orang bule 
yang baru saja tinggal di desa kita 
ini. Namanya Stophels. Ingat jangan 
sampai salah ejaannya. Memalukan 
kalau sampai salah. S-T-O-P-H-E-L-S, 
jangan sampai keliru menulisnya, 
paham. Tugas kamu, tolong buat-
kan surat pengantar ke kecamatan 
untuk mendirikan pabrik tersebut.

Carik:
Paham-paham, S-T-O-P-H-E-L-S. te-
rus tugas saya mengantarkan Mr. 
Toples tadi ke kantor kecamatan, 
begitu tho, Pak Kades.

Pak Kades:
Buatkan surat pengantar, bukan 
mengantarkan. Ini! Baca biar jelas. 
Susah punya Carik jublek macam 
kamu.

Carik:
Saya tidak jublek Pak Kades. (Men-
gambil kaca mata, kemudian mem-
baca memo dari Pak Kades) tolong 
buatkan saya surat pengantar izin 
mendirikan usaha. Atas nama Mr. S-
T-O-P-H-E-L-S. (kepada kades) Siap 
Pak Kades. Beres!

Pak Kades:
Tunggu dulu. Kamu jangan bilang 
siapa-siapa soal ini. Tanah beng-
kok dan kawasan sendang di ujung 
desa, saya jual untuk bisnis kita ini. 
Jadi kamu harus tutup mulut. Awas 
kalau sampai bocor. Jangan sampai 
tokoh masyarakat, pemangku adat 
tahu rahasia kita ini. Kalau mereka 
tahu pasti mereka tidak setuju. Saya 
bertujuan membangun masyarakat 
yang mandiri,  cerdas, dan berbasis 
global. Agar desa kita tidak terting-
gal.

Carik:
Tenang Pak Kades. Semua rahasia 
kalau ditangan saya, aman terken-
dali. Tokoh masyarakat tidak akan 
tahu masalah ini.

Pak Kades:
Bagus-bagus. Saya suka dengan 

privasimu.

Carik:
Eh, tapi Pak Kades. Besuk rabu legi 
di desa kita, akan diadakan sedekah 
bumi Pak Kades. Apa warga tidak 
marah, kalau tanah desa tersebut 
kita jual? Takutnya kita dimusuhi 
masyarakat.

Pak Kades:
Itu bisa diatur, mereka saja berikan 
dana 1 juta tiap kepala. Belum lagi 
anak-anak tokoh masyarakat kita, 
nantinya dapat bekerja di pabrik 
itu. Ya sudah, kerjakan tugasmu. 
Ingat jangan sampai terlambat.

Carik:
Beres, Pak Kades. Nyuwun sewu.

ADEGAN 2
PAK KADES, BERANGAN-ANGAN 
BAHWA DESA YANG DIPIMPIN 

drama
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NANTINYA, BISA MENJADI DESA 
PERKOTAAN. DENGAN BANYAK 
GEDUNG DAN PABRIK. DI RUAN-
GANNYA BELIAU TERUS-TERUSAN 
MENGHITUNG JARI. MENGHITUNG 
KEKAYAAN KHAYALAN.

Pak Kades:
Sebentar lagi saya menjadi orang 
kaya. Untuk apa yang kekayaan 
saya nantinya. Baik-baik, alang-
kah baiknya kalau saya rencana-
kan mulai sekarang. Yang pertama 
beli mobil, membangun istana, dan 
punya istri banyak. Ah komplit hi-
dupku nantinya. Bisa tentram dan 
damai bersama selir-selirku. Ah, 
jadi ingat cerita Mahabharata. Aku 
bagaikan Arjuna berwajah tampan, 
punya senjata kekayaan. Punya istri 
banyak. Aduhai tentramnya hidup-
ku ini.
SUASANA HENING SEJENAK, TAK 
LAMA KEMUDIAN CARIK MENGE-
TUK PINTU.

Carik:
Pak Kades, ada tamu.

Pak Kades:
Siapa, Rik! (Bergumam) menggan-

ggu saja.

Carik:
Mbah Warso bersama Mbah Modin

Pak Kades:
Suruh masuk saja, pintu tidak 

dikunci.

Carik:
Siap, Pak Kades.

Pak Kades:
Monggo Mbah Warso, Mbah Mo-
din. Silakan duduk. Ada perlu apa 
Mbah? Jarang-jarang berdua da-
tang ke sini.

Mbah Modin:
Begini Pak Kades, kita ini sudah 
lama tidak mengadakan sedekah 
bumi di desa kita ini. Rencananya 
besuk rabu legi, kamai bersama la-
pisan masyarakat ingin mengada-
kan sedekah bumi.

Pak Kades:
Wah, bagus itu Mbah Modin. Jadi 
kebersamaan warga kita bisa nor-
mal kembali. Tidak individualis, se-
perti masyarakat kota. Masyarakat 
dimana orang-orangnya memen-
tingkan perutnya sendiri. Tidak ada 
kebersamaan, gotong-royong, bahu 
membahu seperti masyarakat desa, 
seperti masyarakat kita ini.

Mbah Warso:
Iya Pak Kades. Kita juga perlu me-
nanamkan gotong royong dan ke-
bersamaan pada generasi muda 
kita. Agar mereka tidak lalai den-
gan budayanya sendiri. Selain itu, 
supaya mereka sadar akan warisan 
leluhur kita.

Mbah Modin:
Rencananya begini Pak Kades. 
Paginya kita adakan syukuran 
seperti biasa, dengan warga ma-
syarakat desa kita. Warga diminta 
untuk membuat nasi gantingan dan 
buceng. Kemudian warga dan ma-
syarakat kita kumpulkan di tempat 
dimana ritual itu kita laksanakan.

Mbah Warso:
Iya, Pak Kades. Alangkah rukunnya 
masyarakat kita. Bukannya begitu, 
Pak Kades.

Pak Kades:
(Bingung) Oh… Iya, Mbah Modin 
dan Mbah Warso. Saya setuju usu-
lan panjenengan. Bagus itu, Mbah. 

Biar saya suruh carik membuatkan 
surat undangan kepada warga desa 
kita, dan beberapa desa sebelah 
yang memiliki kedekatan dengan 
desa kita ini.

Mbah Modin:
Pak Kades makin tahu saja keingi-
nan masyarakatnya, terutama to-
koh adat seperti saya ini. Saya ini 
malu Pak Kades kalau, kalau pemu-
da-pemuda kita, terutama karang 
taruna tidak tahu sejarah desa kita. 
Desa kita ini sangat bersejarah dan 
kaya tradisi seni dan budaya.

Pak Kades:
Nggeh, Mbah. Niku sae. Carik! Rik! 
Carik!
CARIK MENYAHUT DARI RUAN-
GANNYA, KEMUDIAN CARIK MENG-
HADAP DENGAN TEGAP DAN GU-
GUP.

Carik:
Iya, Pak Kades. Siap menghadap

Pak Kades:
Cepat kesini!

Carik:
Sabar tho, Pak Kades. Ada apa me-
manggil-manggil saya. Seperti di 
sawah saja. Kayak bocah angon. 
Bengak bengok. Apa congor Pak 
Kades tidak pegal apa! Bengak-ben-
gok.

Pak Kades:
Eee… eee….eee. kurang ajar sekali 
congormu! Kamu menantang saya. 
Mau kamu saya pecat. Apa kamu 
tidak malu sama Mbah Modin dan 
Mbah Warso. Beliau-beliau ini se-
sepuh kita. Jaga mulutmu jangan 
ngawur. Mulutmu ini seperti tidak 
punya etika dan sopan santun.

drama
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Carik:
Nggeh, Pak Kades. Ngapunten lepat 
kulo. Jangan ngambek tho Pak Kades.

Pak Kades:
Ngambek!  Ngambek ndasmu sem-
pal. Saya ini marah, Carik kebo.

Carik:
Sudah-sudah, tidak usah marah, 
Pak Kades. Saya salah. Saya yang 
harus minta maaf. Mbah Modin dan 
Mbah Warso, saya minta maaf atas 
congor saya.

Mbah Warso:
Kok congor!

Mbah Modin:
Apa tidak ada kosakata yang lebih 
santun selain congor, Rik?

Carik:
Anu, Mbah, anu!

Mbah Warso:
Anu kenapa?

Carik:
Ya, anu pokoknya.

Pak Kades
Anumu kenapa lagi?

Carik
Anu. Pak Kades yang mengajari 
saya bicara seperti itu

Mbah Modin
Apa! Iya Pak Kades, benarkah itu?

Pak Kades:
Enak saja. Bukan, Mbah. Mulutnya 
Carik suka nglowor. Kamu jangan 
aneh-aneh lho, Rik! Kupecat kau 
nanti. Kapan saya mengajari kamu 
seperti itu!

Carik:
Tidak, Pak Kades saya 

bercanda(tertawa lucu).

Pak Kades:
Bercandamu tidak lucu.

Carik:
Oh… iya. Pak Kades memanggil saya 
tadi, ada apa memangnya?

Pak Kades:
Saya lupa! 

Carik
Jangan begitu, Pak Kades.

Mbah Warso:
Begini, Rik. Besuk hari rabu legi kita 
akan mengadakan sedekah bumi 
dan ruwatan desa.

Pak Kades:
Dan tugasmu, Rik. Tolong buatkan 
surat undangan kepada seluruh 
penduduk untuk mengikuti ruwa-
tan dan sedekah bumi besuk hari 
rabu legi. Biar seluruh masyarakat 
guyub rukun. Dan desa kita menja-
di desa yang karto raharjo tentrem 
ayem ora ono rubedo anggene nand-
hang nyambut gawe.

drama
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Carik:
Surat lagi-surat lagi, mboseni. Tiap 
hari makan surat terus.

Pak Kades:
Apa kamu bilang?! Itu tugasmu! 
Mau kamu saya pecat!

Carik:
Tidak, Pak Kades. Jangan pecat 
saya. Nanti saya tidak dapat bagian, 
kalau Pak Kades memecat saya.

Pak Kades:
Makanya jangan ngeyel. Cepat ker-
jakan!

Carik:
Siap, Pak Kades. Saya tidak ngeyel. 
Cuma ngeles. Permisi Pak Kades, 
Mbah Modin, Mbah Warso.

Pak Kades:
Sana pergi!

Mbah Warso:
Bagian? Memangnya bagian apa, 
Pak Kades?

Pak Kades:
Oh tidak, Mbah. Tidak bagian apa-
apa! Sampai mana pembicaraan 
kita tadi Mbah? Kapan ritual itu 
bisa kita mulai, Mbah Modin.

Mbah Modin:
Ritual itu bisa kita mulai besuk 
hari minggu. Nanti Mbah Warso 
bersama tokoh masyarakat lainnya 
masuk Sumber. Beliau selaku juru 
kunci akan mengawali bersih desa 
kita ini.

Pak Kades:
Acaranya diadakan dimana, Mbah? 
Kok memakai bersih Sumber segala.

Mbah Warso:
Acaranya kita adakan di tempat se-
perti biasa, di sendang.

Pak Kades:
Di sendang! Apa tidak ada tempat 
lain, Mbah? Lebih baik di halaman 
balai desa saja. Kalau di halaman 
balai desa, itu lebih meriah, tem-
patnya juga bersih, baru saja dire-
novasi.

Mbah Modin:
Memangnya kenapa, kalau di sen-
dang? Itu sudah menjadi tempat ri-
tual sedekah bumi desa kita secara 
turun-temurun.

Pak Kades:
Wah gawat, kalau sampai diadakan 
di sendang.

Mbah Modin:
Gawat kenapa, Pak Kades? Seper-
ti sedang ada masalah dengan izin 
yang Pak Kades berikan.

Pak Kades:
Tidak, Mbah  modin. Tidak ada ma-
salah. Cuma, mungkin saya ada per-
temuan di dinas kecamatan. Lantas, 
setelah itu apalagi acaranya?

Mbah Warso:
Begini, Pak Kades. Untuk malam 
rabu, kita adakan tirakatan. Memo-
hon ketentraman dan kedamaian 
desa kita ini. Terus paginya, kita 
adakan pementasan wayang den-
gan lakon watu gunung. Sambil kita 
adakan ruwatan sendang dan ritual 
sedekah bumi. Sore harinya, kita 
pentaskan tari lencir kuning dan 
sri penganti. Dengan usaha kita ini, 
mudah-mudahan ngalap berkah. 
Desa kita menjadi desa perconto-
han desa gotong- royong. Hari ka-

misnya kita adakan pemotongan 
hewan ternak. Mengingat hasil pa-
nen kita kian tahun kian menurun, 
kita harus mengadakan ruwatan 
bumi kita.

Pak Kades:
Ada yang lain, Mbah?

Mbah Warso:
Saya kira itu sudah cukup, Pak Ka-
des.  Kami Cuma meminta bantuan 
dana dari desa. Ya, supaya peme-
rintah desa juga menyumbangkan 
sebagian begitu. Inikan untuk acara 
kita bersama.

Pak Kades:
Baiklah, besuk biar carik yang men-
gantarkan dana itu ke rumah Mbah 
Warso.

Mbah Warso:
Terima kasih, Pak Kades. Terima 
kasih atas kerja samanya. Monggo, 
Pak Kades

Pak Kades:
Monggo.
MBAH WARSO DAN MBAH MODIN 
BERDIRI DAN KELUAR DARI RUAN-
GAN

Carik:
Pak Kades, ada tamu.

Pak Kades:
Siapa?

Carik:
Bule

Pak Kades:
Oh ya, suruh masuk saja.

Carik:
Siap, Pak Kades.

drama
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Mbah Modin:
Bule? Bule siapa, Pak Kades?

Pak Kades:
Oh, itu teman saya dari jerman. Be-
liau itu warga kita juga. Tetapi dia 
menetap di kota kabupaten. Beliau 
itu fasih berbahasa Jawa dan Indo-
nesia, karena beliau juga pernah 
menetap di Solo selama 10 tahun. 
Kemudian ke Jerman lagi, terus se-
karang rencanannya mau menetap 
di desa kita.

Mbah Warso:
Jerman atau “jejer pemakaman”. 
Tapi bagus juga itu, untuk desa 
kita.

Pak Kades:
Mbah Warso, bisa saja.

Mbah Modin:
Saya pamit dulu.

Pak Kades:
Monggo, Mbah. Atos-atos.

ADEGAN 3

Carik:
Ini, Pak Kades. (kepada Mr. stop-
hels) monggo Mister Toples.

Pak Kades:
Carik, jaga congormu! Keluar!

Carik:
Iya… iya saya keluar. (Bergumam) 
katanya Jerman, tapi mukanya kok 
kayak orang Tuban. Cuma menang 
putih seperti kebo bule dari kera-
ton Surakarta.

Mr. Stophels:
Carik? Apa itu Carik, Pak Kades?

Pak Kades:
Itu sektretaris desa ini, Mr Sophels.

Mr. Stophels:
Oh… saya kira pembantu Pak 

Kades

Pak Kades:
Bukan. Itu sekretaris desa. Lan-
tas, bagaimana kelanjutan rencana 
kita?

Mr. Stophels:
Beres sip…lah. Ojo kuatir, Pak Ka-
des. Pokoke guyup, Pak Kades.

Pak Kades:
lho, Mr. kok fasih bahasa Jawa.

Mr. Stophels:
 (terbahak-bahak)  saya ini orang 
Bandung. Kan waktu pertama kita 
bertemu, saya sudah pernah bi-
lang, kalau saya pernah tinggal di 
Solo selama 10 tahun. Kebetulan 
sering merantau. Kebetulan Ibu 
saya orang Jerman. Jadi saya memi-
liki kewarganegaraan ganda. Tapi 
untuk masa mendatang, saya ingin 
mencabut kewarganegaraan saya di 
Jerman. Saya ingin membuka usaha 
di Indonesia saja. Bagaimana den-
gan transaksi tanah yang ingin saya 
gunakan untuk pabrik saya?

Pak Kades:
Oh, iya ya. Beres  Mr. Stophels. Se-
mua sudah saya atur. Surat izin 
mendirikan bangunan juga sudah 
saya buatkan. Tinggal uangnya saja, 
anda berikan kepada saya. Semu-
anya tinggal beres.

Mr. Stophels:
Bagus… bagus. Saya suka gaya Pak 
Kades. Baik kita bekerja sama. Pak 

Kades untung, saya juga untung. 20 
% dari usaha yang saya lakukan un-
tuk kantong Pak Kades.

Pak Kades:
Saya setuju. Terima kasih semoga 
kita berhasil Mr. stophels.

Mr. Stophels:
Sama-sama Pak Kades. Semoga 
lancar. Good luck. Bagaimana surat-
suratnya, bisa saya bawa sekarang, 
Pak Kades?

Pak Kades:
Sebentar Mr., saya panggilkan sek-
retaris saya dulu. (berteriak) Carik, 
Carik…. Carik!

Carik:
Sendiko dawuh, Pak Kades. Ada 
apa? Ngagetin saya saja.

Pak Kades:
Ndi surate, surat pengantare endi?

Carik:
Dalem? Mengantar surat! Mengan-
tar surat kemana? Aneh-aneh saja.

Pak Kades:
Surat pengantar untuk Mr. stophels, 
mana?

Carik:
Anu Pak Kades, dereng dados. Prin-
tere rusak e, Pak Kades.

Pak Kades:
Owh… Carik koplo. Maaf Mr. stop-
hels, surat untuk Anda belum jadi, 
sekretaris saya banyak pekerjaan 
dan printernya juga rusak. Saya 
minta maaf.

Mr. Stophels:
Tidak jadi masalah, Pak Kades. Yang 
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terpenting itu surat perjanjian kita. 
Yang telah kita sepakati. Kalau be-
gitu saya nyuwun pamit.

Pak Kades:
Silakan Mr. stophels, hati-hati di ja-
lan.

Carik:
Monggo, Mr toples.

Pak Kades:
Gawat. Keadaan gawat. Ruwet!

Carik:
Ruwet bagaimana toh?

Pak Kades:
Ya, ruwet. Saya ber irasat tidak 

baik.
Carik:

Tenang, Pak Kades.

Pak Kades:
Tenang…. Tenang! Bagaimana kalau 
sampai warga tahu, kalau kawasan 
sendang dan hutan desa saya jual. 
Saya bisa dijadikan tumbal. Besuk 
rabu sendang itu dijadikan per-
kumpulan warga, kalau mereka 
tahu, kita bahaya.

Carik:
Tidak usah gugup. Semua urusan 
serahkan kepada saya.

Pak Kades:
Apa solusimu!

Carik:
Mbah Modin dan Mbah Warso kita 
sogok diam-diam. Mereka mesti 
butuh uang minggu-minggu ini.

Pak Kades:
Cerdas. Sekalian kamu berikan  su-

rat undangan kepada warga. Ingat! 
Mbah Warso di dahulukan, karena 
beliau sesepuh kita.

Carik:
Beres, saya laksanakan secepatnya
BLACK OUT

BABAK II
ADEGAN 4

ORANG-ORANG SEDANG BERKUM-
PUL DI SEBUAH SENDANG YANG 
MERUPAKAN TEMPAT UNTUK 
MENGADAKAN RITUAL SEDEKAH 
BUMI. SENDANG TERSEBUT ME-
RUPAKAN TEMPAT YANG DIJADI-
KAN SIMBOL PERSATUAN DAN 
PERSAUDARAAN MASYA-RAKAT 
DESA. MBAH WARSO SELAKU JURU 
KUNCI SEDANG MEMBERSIHKAN 
TEMPAT SESAJEN DAN PENATAAN 
UMPET. MBAH WARSO KOMAT-KA-
MIT DI BAWAH POHON BERINGIN. 
DAN DI SEKITARNYA ADA TUMPU-
KAN NASI DI ATAS TUMPENG ME-
MUTARI POHON BERINGIN TERSE-
BUT. SEMENTARA ITU, SEBAGIAN 
WARGA SEDANG SIBUK MEMBER-
SIHKAN TEMPAT RITUAL YANG 
DIADAKAN BESUK RABU LEGI.

Carik:
Mbah… Mbah Warso! (Mbah Warso 
tidak menjawab) Mbah Warso tidak 
menjawab. Mbah Warso belajar ko-
pok, ya! Mbah… Mbah! Belajar! Kok 
belajar kopok.

Mbah Warso:
Kamu ini, menggangggu saja. Ada 
apa pagi-pagi datang ke sini. Bu-
kanya kamu harus di kantor kelura-
han pagi ini.

Carik:
Untuk pagi ini tidak, Mbah! Saya 
disuruh Pak Kades menemui Mbah 
Warso

Mbah Warso:
Ada apa? Ada mandat apa dari Pak 
Kades?

Carik:
Saya disuruh Pak Kades menyerah-
kan ini, Mbah. Amplop ini isinya 
uang dari pemerintah desa. Uang 
itu bisa digunakan untuk anggaran 
dana ritual besuk, Mbah. Dan ini 
surat undangan yang saya buatkan. 
Silakan nanti digandakan surat ini.

Mbah Warso:
Terima kasih. Tolong sampaikan 
ucapan terima kasih kepada Pak 
Kades.

Carik:
Beres, Mbah. Siap.

Mbah Warso:
Tumben kupingmu waras

Carik:
Ah, jangan menyindir saya, tho. Te-
linga saya mulai normal. Tapi ka-
dang-kadang juga suka error.  Saya 
mohon pamit, Mbah.

Mbah Warso:
Ya, silakan. Kalau memang sudah ti-
dak ada lagi yang disampaikan. (mem-
buka amplop) surat undangan. Den-
gan hormat. Yang bertandatangan 
di bawah ini kepala desa Sumber, 
menyatakan. Nama Mr. Stophels. 
Jenis kelamin Laki-laki. Kewar-
ganegaraan Indonesia. Lho… lho 
Indonesia. Bukanya kebangsaan 
Jerman?! Status menikah. Keper-
luan, pengantar izin mendirikan 
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tempat usaha demi kelancaran 
pendirian pabrik di kawasan sen-
dang. Demikian surat pengantar 
dari kepala desa dan dapat digu-
nakan sebagaimana mestinya. (Ge-
ram) lho… lho…lho… apa-apaan ini. 
Surat pengantar! Kades sundel. Apa 
ini! Kades gudel. Berani-beraninya 
dia menjual tanah kawasan sendang 
ini. Kurang ajar! Orang-orang desa 
mau dijadikan apa?  Oh… rupanya 
mau menghancurkan gotong-royong 
orang desa tho. Kurang ajar (mere-
mas-remas surat undangan) kades 
koplak, apa ini yang dikatakan gawat 
kemarin itu? Tidak semudah itu ka-
des gudel, langkahi dulu mayat saya. 
(memanggil lantang) Wono!

Wono:
Iya, Mbah. Ada apa?

Mbah Warso:
Kamu selaku ketua karang taruna, 
kumpulkan para warga sekarang 
juga

Wono:
Memangnya, ada apa Mbah? Bukan-
nya ritual sedekah bumi kita laksa-
nakan besuk rabu legi?

Mbah Warso:
Sudah-sudah! Ora usah kakean 
omong. Cepat beritahu warga seka-
rang juga.

Wono:
Siap, Mbah. Saya kumpulkan warga 
sekarang juga.

Mbah Warso:
Eee… eee…eee, jangan lupa seluruh 
ketua RT dan RW suruh berkumpul 
sekarang juga.

Wono:
Siap, Mbah.

Mbah Modin:
Ada apa Mbah Warso, si wono kok 
buru-buru, seperti dikejar asu.

Mbah Warso:
Begini, Mbah Modin. Kades kita 
sudah lancang.

Mbah Modin:
Lancang  bagaimana maksudmu?

Mbah Warso:
Dia berani-beraninya menjual tanah 
sendang ini untuk dijadikan tempat 
pabrik. Tanah ini dijual kepada Mr. 
Toples kemarin itu.

Mbah Modin:
Apa! Berani beraninya ia menjual 
aset desa dan simbol gotong royong 
masyarakat kita.

Mbah Warso:
Maka dari itu Mbah Modin, kita ha-
rus bertindak cepat sebelum desa 
kita benar-benar diobrak-abrik 
oleh kades gudel itu.

Mbah Modin:
Apa yang harus kita lakukan?

Mbah Warso:
Kitab harus segera memecat kades 
kita. Dia secara sembunyi-sem-
bunyi telah mengusik ketenangan 
desa kita.  Desa kita yang memiliki 
adat gotong royong turun-temurun, 
seenak udele, mau dijual.Bagaima-
na jika warga tahu lebih dulu. Bisa-
bisa dia sudah dijadikan perkedel 
oleh warga.

Mbah Modin:
Iya kita  memang harus segara ber-
tindak. Tapi siapa yang harus me-
resmikan ritual kita. Kalau kepala 

desa kita dipecat terlebih dahulu. 
Berarti kita kehilangan pemimpin 
ritual, Mbah Warso.

Mbah Warso:
Itu kosekuensi yang harus kita tan-
ggung bersama. Caranya, usai ri-
tual, kita kumpulkan warga untuk 
mengadili kades gudel itu. Wono 
sudah saya perintahkan untuk 
mengumpulkan warga. Nanti para 
warga saya beritahu untuk tidak 
meninggalkan tempat ini, usai aca-
ra ritual.

Mbah Modin:
Strategi jitu itu. Sudah sepantasnya 
orang-orang yang mengusik keda-
maian  desa, harus kita babat.
WONO DENGAN NAFAS NGOS-
NGOSAN MENEMUI MBAH WARSO 
DAN MBAH MODIN.

Mbah Modin:
Bagaimana, Won?! Apa kamu sudah 
memberitahu mereka?

Wono:
Sudah, Mbah. Mereka sudah me-
nuju kemari. Tapi hanya tiga orang 
ketua RT. Lainnya pada ke sawah. 
Mereka sedang panen.

Ketua RT 1:
Ada apa, Mbah? Katanya penting

Ketua RT 2:
iya, sampai saya gugup. Saya kira 
ada kejadian apa di sendang ini.

Ketua RT 3:
Memangnya ada apa, Won?

Mbah Warso:
jangan gugup dulu, tho. Tidak ada 
apa-apa.
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Ketua RT 3:
Ah, kecewa saya, Mbah. Ketiwasan 
nasi 3 piring saya habiskan untuk 
sumber kalori. Lari-lari tidak ada 
gunanya kemari.

Mbah Modin:
Semua itu tidak ada yang ketiwa-
san. Mbah Warso Cuma mau men-
gumumkan bahwa besuk rabu legi 
setelah ritual sedekah bumi, kalian 
jangan pulang dulu.

Mbah Warso:
Iya ada hal penting yang harus kita 
bicarakan bersama. Mohon kalian 
beritahukan kepada seluruh warga 
desa. Ada hal penting yang harus 
kita bicarakan bersama. Mengenai 
karakter budaya desa kita. Budaya 
desa yang terkenal gotong-royong, 
guyub rukun, dan loh jinawe.

Ketua RT 1:
Ada masalah apa dengan desa kita 
ini?

Mbah Modin:
Tidak ada masalah apa-apa pak 
RT. Cuma sumber air sendang kita 
kelihatannya menurun drastis dan 
keruh.

Ketua RT 2:
Mungkin Mbah Warso kurang da-
lam memberikan sajen. Makanya 
sumber air desa kita berkurang dan 
keruh.

Mbah Warso:
Kamu ini, ada-ada saja. Ya tidak 
mungkin kurang, lha wong sudah 
saya takar dari rumah. Mohon ba-
pak-bapak RT, saya mohon parti-
sipasinya untuk mengumpulkan 
warga.

Ketua RT 1:
Siap, Mbah Warso.

Ketua RT 3:
Ada yang perlu disampaikan lagi, 
Mbah Warso.

Mbah Warso:
Tidak, kalian pulang saja. Ingat pen-
gumuman tadi, mohon sampaikan 
kepada warga.

Ketua RT 1:
Kami pulang dulu, Mbah.

Mbah Warso:
Iya, silakan. Maaf, saya menggan-
ggu.

Ketua RT 3:
Iya, Mbah.
SEMUA YANG BERKUMPUL DI SEN-
DANG, BERANGSUR-ANGSUR ME-
NINGGALKAN SENDANG. WAKTU 
ITU MENJELANG SIANG HARI.

BLACK OUT
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ADEGAN 5
HARI RABU LEGI MENAMPAKKAN 
CAHAYA PAGI. ORANG-ORANG 
BERBONDONG-BONDONG MEM-
BAWA RINJING, TUMPENG, PISANG, 
JODANG, DAN BEBERAPA HASIL 
BUMI LAINNYA UNTUK PERSIAPAN 
RITUAL. BEGITU JUGA DENGAN 
DALANG DAN WAYANGNYA. SUDAH 
SIAP DI ATAS, GEDEBOG PISANG. 
PANJAK DAN SINDEN SUDAH ME-
NATA DIRI. PAK KADES BERSAMA 
CARIKNYA SEDANG ASYIK BERGU-
RAU DI SENDANG TERSEBUT.

Pak Kades:
Bagaimana, aman rahasia kita? Se-
bentar lagi kita menjadi miliader 
desa. Dan menjadi orang terkaya 
se-kabupaten.

Carik:
Aman. Pak Kades. Semua berjalan 
lancar.

Pak Kades:
Bagus kerjamu, hahaa. Bulan depan 
gaji kamu saya tambah, kalau saya 
sudah kelebihan uang menjadi kepala 
desa.

Carik:
Apa Pak Kades? Bapak mau men-
gangkat saya menjadi kepala desa 
ini? Wah, terima kasih banyak Pak 
Kades. Saya tidak menyangka kalau 
Pak Kades semurah ini kepada saya. 
Jadi kades, waduh asyik.

Pak Kades:
Lho… lho. Kumat maneh penyakite. 
Siapa yang mau mengangkat kamu 
menjadi kades. Yang saya tambah 
itu gaji kamu, bukan mengangkat 
jadi kades.

Carik:
Lha… tadi. Pak Kades bilang apa. 
Mencla-mencle, kades nggedabrus. 
Begitu kok jadi kades, mana mung-
kin besuk dipercaya rakyat.

Pak Kades:
Kamu mau saya pecat! Sekali lagi 
kamu bilang begitu, kamu saya 
pecat.

Carik:
Ampun, Pak Kades. Saya minta 
maaf. Mungkin telingaku tadi lagi 
jublek.

Pak Kades:
Lain kali, awas! Tunggu akibatnya.
MBAH MODIN BERSAMA MBAH 
WARSO DAN WARGA LAINNYA DA-
TANG KE SENDANG

Mbah Warso:
(menyindir) sudah lama Pak Kades 
dan Carik di sini? Maaf kami ter-
lambat?

Pak Kades:
Agak lama, Mbah Warso. Tapi tidak 
menjadi apalah, Mbah Warso kan 
yang baurekso sendang ini.

Mbah Modin:
Iya, selaku tukang baurekso sen-
dang, sudah sepantasnya kalau ha-
rus memusnahkan segala macam 
yang merusak sendang.

Pak Kades:
Mana mungkin ada yang berani 
mengusik sendang ini, setiap tahun 
sendang ini kan dijadikan ritual 
warga. Sendang ini  merupakan 
lambang  kerukunan desa kita.

Mbah Warso:
Tapi, jika ada yang mengusik desa 
kita, apa yang harus kita lakukan 
Pak Kades?

Pak Kades:
Harus kita adili seadil-adilnya. Ti-
dak pandang bulu, siapapun itu.

Mbah Modin:
Baiklah kalau begitu. T-i-d-a-k p-a-
n-d-a-n-g b-u-l-u

Pak Kades:
(Kepada Carik berbisik) rahasia kita 
tidak terbongkar, kan?

Carik:
(berbisik)Aman

Pak Kades:
Bagus!

Mbah Warso:
Pak Kades, upacara  ritual siratan 
segera kita mulai. Mohon dengan 
hormat, Pak Kades memimpin 
upacara ritual ini. Dan saya umum-
kan kepada seluruh waraga yang 
ada di sendang ini, jangan pulang 
dulu. Ada kejutan dari saya.

Pak Kades:
Kejutan apa, Mbah?

Mbah Warso:
Ini ada berita bagus mengenai kea-
daan desa kita.

Pak Kades:
Oh… begitu, bagus kalau begitu

Mbah Warso:
Mari Pak Kades, silakan memimpin 
upacara siratan tumpeng sebagai 
wujud kebersamaan desa kita.
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Pak Kades:
Mari. Silakan.
UPACARA SIRATAN PUN DILAK-
SANAKAN DENGAN DIBUKA OLEH 
PAK KADES. KEMUDIAN MBAH 
MODIN MENDOAKAN AGAR DESA 
TERCIPTA KEDAMAIAN, KERUKU-
NAN, DAN SENTOSA.

ADEGAN 6
UPACARA BERLANGSUNG KHID-
MAT. KEMUDIAN MBAH WARSO 
MENDUDUKKAN KADES BESERTA 
CARIKNYA DI BAWAH DEKAT TEM-
PAT SESAJEN.

Pak Kades:
ada apa ini!

Mbah Warso:
Sudah selayaknya orang yang mem-
buat kerusuhan di desa ini harus di-
musnahkan, bukan begitu, perkataa-
nmu tadi.

Pak Kades:
Maksudnya apa?!

Mbah Warso:
Lihat… lihat baik-baik selembar 
kertas ini. Masih saja mau menge-
lak!

Pak Kades:
Carik, ada apa ini? Kenapa surat ini 
bisa di tangan Mbah Warso.

Carik:
Saya tidak tahu Pak Kades. Saya ti-
dak tahu apa-apa.

Mbah Warso:
Yang namanya bangkai, kalau disim-
pan dimanapun juga pasti tercium 
baunya. Kalian berdua secara diam-

diam menjual tanah simbol ke-
tentraman desa ini. Lancang sekali 
ulahmu. Dan sudah sepantansnya 
kalau lkamu harus berada di atas 
tiang gantungan. Desa ini adalah 
desa karto raharjo. Terkenal dengan 
solidaritas penduduknya. Mengapa 
ingin kau kacaukan dengan selem-
bar kertas ini. Terus anak cucu saya, 
tahu apa tentang desa ini. Maaf, ka-
des gudel keparat, saat ini juga kamu 
harus menerima akibatnya.

Pak Kades:
Ampun, Mbah. Ampuni saya. Saya 
khilaf.

Mbah Modin:
Tidak ada kata khilaf bagi seorang 
penghianat kedamaian. Jangan 
minta ampun kepada kami, minta-
lah ampun yang berhak dimintai 
ampun.

Mbah Warso:
Hukuman apa yang layak untuk peng-
hianat semacam ini?

Warga:
(Berteriak) gantung…. Gantung…. 
Gantung…. Gantung. Hukuman gan-
tung layak diberikan kepada seo-
rang penghianat.

Carik:
Ampuni saya, ampuni saya. Saya 
tidak tahu apa-apa. Tolong, jangan 
libatkan saya. Beneran, pak kades 
sendiri yang memiliki hajat.

Kades
Carik bodo

Mbah Warso
(Kepada Kades)Tutup mulutmu! 
Kamu tidak berhak bicara di tem-
pat ini.

MUSIK MENGALUN TIBA-TIBA SU-
ASANA HENING SEJENAK. DALAM 
KERUMUNAN ITU TERLIHAT PER-
LAHAN-LAHAN KADES DAN CARIK 
LEMAS LUNGLAI.

Pak Kades:
Aku minta maaf atas ulahku. Para 
wargaku, terutama Mbah Warso.

Mbah Modin:
Kau terlambat! Kini kita sama sama 
jadi debu.

Mbah Warso
Wargaku katamu?! Wargaku? 
(tertawa) Tidak ada kata ku, un-
tuk saat ini. Kau tidak lebih sebagai 
gudel yang hanya mandi dilumpur 
berhari-hari. Hedonis, tidak tahu 
sopan santun sebagai pengemong 
warganya. Apa kau tidak ingat, 
sewaktu kampanye? Janji-janjimu 
segunung anakan. Menciptakan 
masyarakat yang rukun, damai, 
sejahtera, dan menjaga keutuhan 
warga desa, tapi apa?! Kau sebagai 
kades, seperti anjing, menjilati liur 
dan menjulurkan lidah. Demi rang-
sangan kenikmatan semata. Mana 
sumpah baktimu untuk menjaga 
kerukunan desa kita

Pak Kades
Lho…! Desa kita aman, kan Mbah? 
Tidak pernah ada maling.

Mbah Modin
Apa?! Maling! Tidak ada maling ka-
tamu? Kamu itu malingnya! Secara 
tidak langsung, kamu telah mencuri 
kerukunan dan kedamain desamu 
sendiri. Kebersamaan yang telah di-
bangun bertahun-tahun oleh nenek 
moyang kita. Kau kacaukan dengan 
selembar kertas surat pengantar.  
Aku rugi membanggakanmu, ka-
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rena ingin kau jual tanah perdikan 
sendang. Tanah titipan leluhur desa 
kita.

Mbah Warso
Selain itu, apa kau lupa dengan ora-
simu waktu itu? Sendang ini harus 
kita jaga bersama. Kita galakkan 
manganan dan sedekah bumi untuk 
mempererat persaudaraan warga. 
Menjaga solidaritas masyarakat, 
sebagai cermin masyarakat gotong 
royong. Sekarang! Kau kemanakan 
kata-kata itu?! kau tukar dengan 
selembar kertas surat perjanjian. 
Demi membesarkan waduk-mu 
sendiri. Aku malu memilihmu seba-
gai kades pejuang kedamaian desa, 
dengan jargonmu yang menendang 
mata “ menali kedamaian”. Aku pun 
malu, memberikan restu padamu 
waktu lalu, karena kau ingkar pada 
jargonmu sendiri.

Pak Kades
Saya khilaf, maa kan saya, Mbah. 
Saya akan ganti kesalahan saya 
dengan kekayaan saya, tapi tolong 
anggaplah saya sebagai kepala desa 
lagi, Mbah.

Mbah Warso
Khilaf! Maaf! Apa simbol kedam-
aian warga kita dapat kau beli den-
gan kekayaanmu? Tidak! Warga 
sudah tidak menganggap udel-mu 
sebagai kepala desa. Secara terang-
terangan kau binasakan tumpeng 
dan sajen dari desa kita. Kau bia-
dab! Sajen dan tumpeng simbol jati 
diri desa kita. Mengapa kau tum-
pahkan? Hanya menuruti waduk-
mu semata. 

Pak Kades
Lantas, Mbah?

Mbah Warso

Secara simbolis kau dipecat seba-
gai kades.

Pak Kades
(menangis) Apa?

Mbah Warso
Dipecat!

Pak Kades
Tidak! Tidak! Uangku. Tidak ! jaba-
tanku. Ampuni saya! 

SELURUH WARGA DESA MENAN-
GIS, LAMPU ME-NYOROT PAK KA-
DES YANG SEDANG MENYESALI 
PER-BUATANNYA.
MUSIK PERLAHAN MENGIRINGI 
LAMPU BLACK OUT
TAMAT

Suantoko, seorang pegiat Lembaga Kebudayaan Tuban. Kini 
tinggal di Genaharjo, Tuban Jawa Timur. Beberapa karya 
termasuk puisi, cerpen, dan esai, telah dipublikasikan di 
beberapa media massa baik lokal maupun nasional. Pos-el: 
stsuantoko109@gmail.com

drama



P U S A T,  N 0.  0 7 / 2 0 1 4 35

Program Penulisan Cerpen 
Tahun 2013 Majelis Sastera 
Asia Tenggara (MASTERA) 

dilaksanakan oleh Badan Pengem-
bangan dan Pembinaan Bahasa, 
Kemendikbud, pada 24—30 Juni 
2013, di Bandung. Program itu dii-
kuti oleh 20 peserta, yang terdiri 
atas 10 peserta dari Indonesia, 3 pe-
serta dari Singapura, 4 peserta dari 
Malaysia, dan 4 peserta dari Brunei 
Darussalam. Mereka yang mewakili 
Indonesia adalah Elida Nurhabi-
bah (Sumatera Selatan), Mardiana 
K. (Jambi), Sartika Sari (Sumatera 
Utara), Yulizar Fadli (Lampung), 
Nana Sastrawan (Banten), Encep 
Abdullah (Banten), Suantoko (Jawa 
Timur), M. Thobroni (Kalimantan 
Timur), Ferdinandus Moses (Ja-
karta) dan Fadriah Syuaib (Malu-
ku Utara). Cik Nur Shahirah binte 
Mohamad Sha Hir, Cik Erdiah Binte 
Samad, dan Encik Noorhaqmal Bin 
Mohammed Noor dari Singapu-
ra; Encik Wahyu Budiwa Rendra 
A. Wahid, Puan Hazwani Rameli, 
Puan Hasni Jamali, dan Nurhaizah 

Cerpen Realis, Penguatan 
Teknik Dasar, dan “Suara Hati”:

LINGKAR SASTRA

Catatan dari Program Penulisan Cerpen Tahun 2013
Majelis Sastera Asia Tenggara (MASTERA)

dari Malaysia. Abu Zar bin Abdul-
lah, Awang Haji Ali Asnan bin Haji 
Pungut, Ainah bte Muhammad, dan 
Zawiyatun Ni’mah binti Mohamad 
Akir dari Brunei Darussalam. Penu-
lisan cerpen itu juga dibimbing oleh 
enam cerpenis, antara lain Yanusa 
Nugroho (Indonesia), Nenden Li-
lis Aisyah (Indonesia), Gus tf Sakai 
(Indonesia), Awang Chong Ah Fok 
(Brunei Darussalam),  Tuan Syed 
Mohd. Zakir Syed Othman (Malay-
sia), dan Encik Ishak bin Abdul Latif 
(Singapura). 

Dalam pembimbingan kegiatan 
itu, salah satu pembimbing, yakni 
Yanusa Nugroho, memberikan sa-
ran paling mendasar dalam pengua-
tan teknik-teknik dasar pembuatan 
cerpen, seperti teknik penokohan, 
pengaturan kon lik, serta pengem-
bangan tema, plot, dan latar. Ia juga 
mengharapkan penulis (jika boleh 
dikatakan pemula) agar menulis 
cerpen-cerpen realis terlebih dahu-
lu supaya mereka memahami hal-
hal mendasar tersebut. Selain itu, 
unsur bahasa, seperti stilistika, juga 

penting diperhatikan. Ia menyaran-
kan bahwa bahasa yang indah akan 
menjadi hal yang sia-sia jika tidak 
disertai dengan kekuatan struktur 
dasar suatu cerpen. 

Di akhir program penulisan di-
selenggarakan ceramah dan disku-
si berkaitan dengan proses kreatif 
menulis cerpen. Pada kesempa-
tan itu, narasumber Seno Gumira 
Ajidarma (SGA) banyak membe-
ri peluang kepada peserta untuk 
tanya-jawab. Ada peserta bertanya 
tentang bagaimana teknik yang di-
gunakan apabila bercerita tentang 
tema yang tidak pernah terjadi di 
dunia sebenarnya (nyata), tetapi di 
dunia iksi itu ada, katakanlah ceri-
ta surealis. Atas pertanyaan terse-
but, SGA singkat menjawab bahwa 
cerita yang baik, meski tidak atau 
belum terjadi di dunia sebenar-
nya, mestilah terdapat “konsensus”. 
Maksudnya, aturan instrinsik (alur, 
tokoh, latar, tema, serta pesan yang 
hendak disampaikan) cerpen teta-
plah mesti ada. Satu contoh adalah 
cerita tentang “Hanoman Menelan 
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Matahari” dan juga sebagaimana 
SGA pernah membuat cerpen ber-
judul “Sepotong Senja buat Pacar-
ku”, “Rembulan dalam Capuccino”, 
atau bentuk lain yang dapat disebut 
surealis. Anggaplah sebagai sesuatu 
yang tidak akan pernah terjadi di 
muka bumi ini.

Menyoal novel, SGA—yang juga 
menulis novel, di antaranya Biola 
Tak Berdawai dan Negeri Senja—
mempunyai pandangan tersendiri. 
Ia menganggap  novel itu tidak se-
lalu dan mesti dianggap cerita yang 
panjang. Baginya, novel adalah se-
buah komposisi—yang tentunya 
cerpen berbeda dengan novel. 
Cerpen ditulis pendek, sementa-
ra novel  ditulis panjang. Maksud 
panjang-pendek bukanlah semata 
secara isik, melainkan “muatan pe-
madatan”. Apaila cerpen bergerak 
lurus, sementara novel “boleh ber-
kelok-kelok”. Yang terpenting, me-
nulis cerpen mesti dibikin “mana 
yang lebih dianggap penting”. Mak-
sudnya, baik ide maupun pilihan 
kata untuk mendukung jalannya 
penceritaan mestilah diseleksi den-
gan benar. Kemudian, cerpen juga 
mestilah sesuatu yang kontradik-
tif atau bisa dikatakan ironi. Lalu, 
sastra, dalam hal ini cerpen harus 
menjadi sesuatu yang “ajaib” dan 
“aneh”. Jadi, buatlah cerpen yang 
sungguh-sungguh berbeda,  baik 
menawarkan perbedaan dari cer-
pen lainnya maupun realitas iksi 
yang ditawarkan. 

Pada pertanyaan berikut, men-
genai cerpennya yang berjudul 
Dodolitdodolitdodolibret, terlebih 
dahulu SGA mengatakan bahwa 
karyanya tersebut memang secara 
langsung menyindir Ormas “garis-
keras” tertentu (di negeri ini) yang 
baginya sangat membuat pikiran-

nya marah. Saat menggarap cerpen 
tersebut, SGA juga tidak melepaskan 
pemikirannya dari penelitian (riset) 
di lapangan. Riset adalah semangat 
khusus bagi seorang cerpenis agar 
karyanya bisa lebih bermutu—
meski tidak mutlak. Dalam riset itu, 
SGA banyak mencari (mempelajari) 
data tentang nilai-nilai kesu ian dan  
Budha. Meski cerpen tersebut (per-
nah dimenangkan oleh Kompas se-
bagai cerpen terbaik dalam Cerpen 
Pilihan Kompas Tahun 2010) oleh 
sebagian pemerhati dianggap men-
jiplak cerpen Leo Tolstoy, SGA tidak 
menganggapnya penting. Maksud-
nya, SGA memang pernah membaca 
cerpen-cerpen karya Tolstoy, tetapi 
dunia karya sastra yang mimesis 
(tiadanya kemutlakan kepeloporan 
sebuah “ide dan cara” dalam sastra) 
dirasakan agar “kewajaran” bagi se-
tiap perjalanan kesenian. Ironisnya, 
cerpen itu dipermasalahkan justru 
setelah karyanya dimenangkan.

Ada di antara peserta yang 
mengajukan pertanyaan tentang 
(seperti) ketidak-berterimaan me-
dia di Brunei, Malaysia, dan Sin-
gapura, bilamana mereka meng-
gunakan teknik yang dipakai oleh 
cerpenis Indonesia. Meskipun de-
mikian, mereka tetap mengagumi, 
betapa dahsyat kepiawaian (dise-
but juga kemajuan) penulis Indo-
nesia dalam berkreativitas sastra. 
Atas pertanyaan itu, SGA menjawab 
bahwa yang terpenting dalam se-
buah cerpen adalah bahasa yang di-
gunakan dalam perjalanan sebuah 
penceritaan mestilah dimengerti 
oleh orang (pembaca) banyak. Itu 
saja.

Dalam motif menulis, SGA juga 
membeberkan titik pentingnya se-
bagai penulis, yakni sejauh mana ia 
merasa “tersentuh” dan membuat-

nya “marah”—sebagai  pemantik-
nya. Sebagaimana kejengkelannya 
pada tragedi Mei 1998, banyak pen-
gomporan terjadi di masyarakat 
untuk memerkosa, membakar, dan 
menjarah. Dari situlah SGA berang 
hingga di antaranya melahirkan 
cerpen “Clara atawa Wanita yang 
Diperkosa”. Tidak hanya Clara, te-
tapi juga cerpen-cerpen beraroma 
peristiwa Mei 1998. Cerpen baginya 
adalah usaha untuk memasukkan 
unsur fakta dalam iksi.

Bagi SGA, menulis cerpen se-
perti memaparkan fenomena 
kenyataan yang dapat diendus, se-
kaligus dapat juga dibenturkan oleh 
pertanyaan tentang sejauh mana 
tanggung jawabnya sebagai penu-
lis. Intinya, paling merasa aneh dan 
bersalah kalau tidak menulis.  Seka-
li lagi, menurut SGA, seorang penu-
lis itu setingkat nyawa; dan itulah 
keseriusan menulis. Yang paling 
penting lagi, SGA selalu menyata-
kan bahwa setiap orang yang punya 
obsesi menulis mestilah membaca 
dan membaca; tinggal memilih dari 
“bursa artistik” mana yang hendak 
dicerap penulis itu karena jika hen-
dak mendapatkan format estetik 
itu, mestilah ada pergulatan hidup 
yang total. “Karena pergulatan kita, 
ya, hanya dengan hidup,” kata SGA. 
Syahdan, bebaskanlah seorang pe-
nulis itu untuk menjadi dirinya sen-
diri. Intinya, tiap kata atau kalimat 
pertama yang melintas atau tertulis 
itu harus “diancam”. 

Terakhir, seorang penanya 
mempertanyakan cara memperta-
hankan mood. “Kalau menulis itu, 
mesti banyak waktu yang dikorban-
kan. Orang besar mestilah berjiwa 
besar. Yang penting jangan lapar, itu 
satu hal penting,” jawabnya sambil 
terkekeh. (F. Moses) 
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Banjaran bukit yang meling-
kungi kawasan kediaman-
nya menghadang cahaya 

matahari dari memancarkan sinar-
nya ke kawasan itu. Suasana itu 
juga tidak mengizinkan Pak Osman 
untuk bekerja terus di batas-batas 
kebunnya. Tapi, sempat juga dia 
memacakkan seberkas buluh kecil 
yang telah didapatinya di anak 
bukit di hujung kampong sebentar 
tadi di sepanjang tiga buah batas.

Kemudian dia menyediakan 
pelantar bagi turus yang telah 
dipacaknya di ketiga-tiga batas 
itu. Ia kelihatan kukuh. Beberapa 
hari lagi akan menjalarkan pucuk-
pucuk kacang yang ditanamnya 
itu melalui turus buluh yang telah 
dipacaknya lalu meliliti ke atas 

pelantar yang disediakannya. Saat 
yang sangat menggembirakan hati 
Pak Osman ialah apabila kacang 
itu nanti akan membuahkan hasil. 
Waktu itulah juga dia akan berkira-
kira bagaimana banyak keuntungan 
yang akan diperolehi. Dia akan 
terus menjadi pembekal kepada 
sesiapa saja yang berminat hendak 
mendapatkan kacang atau sayuran 
lain yang banyak diusahakannya 
sekarang.

Sesekali Pak Osman batuk 
kecil, dan kadang-kadang dia batuk 
kuat. Akhir-akhir ini kesihatannya 
sedikit terganggu. Dia terus 
melangkah di hujung baris batas 
kebun yang tersusun berjajar itu. 
Masih banyak lagi yang belum 
berturus. Seketika kemudian dia 

sudah melalui batas timun yang 
di antaranya memperlihatkan 
tunas hijau tumbuh di permukaan 
tanah. Tidak lama lagi batas timun 
itu juga memerlukan buluh kecil 
untuk turus. Pak Osman menoleh 
pada batas kacang di belakangnya; 
menganggari jumlah yang sama 
diperlukan untuk menurus batas 
timunnya itu.

Sudah menjadi kebiasaan bagi 
Pak Osman, tidak pernah mudah 
alah berusaha. Buluh kecil bekas 
turus lama dulu itu, sekarang 
dilonggokkan saja di bawah pohon 
pisang raja, di tepi alun-alun yang 
membahagi kawasan kebun dan 
halaman rumahnya; sudah agak 
reput, tidak boleh digunakan lagi.

Jika anak tunggalnya, Leftenan 
Abdul Hassan tidak datang menje-
nguknya tengah hari tadi, kelewatan 
kerjanya itu tidak mungkin akan 
berlaku. Sehingga ketika kerja 
menetas dan mengumpulkan buluh 
kecil di anak bukit di hujung kam-
pung terpaksa dilakukan dengan 
tergesa-gesa; supaya lekas siapnya. 
Nasib baik Pak Osman tidak sampai 
ketinggalan waktu sembahyang, 

Kebun

PUASHA 
(Brunei Darussalam)

Cerita Pendek

Ketika hari beransur senja, pohonan yang 
tinggi dan rendang di dusun itu menambahkan 
lagi keadaan redup di sekitar kediaman 
rumahnya. Jam baru saja menunjukkan pukul 
lima berlalu. 
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dan sempat juga mengerjakan turus 
buluh kecil itu di atas kacangnya.

Letih terasa juga, tapi sudah 
jadi kerja harian Pak Osman. Jika 
tidak, hendak buat apa lagi dalam 
hidupnya sekarang. Sejak sebelum 
pencen dari JKR pun dia sudah 
membiasakan diri dengan kerja 
berat. Bukan tidak ada kerja lain 
yang lebih baik dari apa yang 
sudah dilakukannya sekarang tapi 
dia rasa kurang berminat. Tambah 
pula dengan usianya yang sudah 
lanjut. Kewajipan – tugas dan 
tanggugnjawab pada diri rasanya 
perlu dijaga juga. Sebab itulah Pak 
Osman menolak saranan Mandur 
Ahmad supaya dia menyambung 
jawatan buruhnya di JKR dulu. 
Dengan mengusahakan kebun pun 
dia boleh meneruskan hidup, dan 
baktinya pada tanah kebun yang 
dimilikinya selama ini harus boleh 
membantu cita-citanya selama ini.

Jika isterinya, Hayati masih hidup 
pun Pak Osman tidak akan bersetuju 
dan terus mahu bergantung 
dengan jawatan buruhnya itu. Anak 
tunggalnya, Leftenan Abdul Hassan 
juga tidak banyak komen tentang 
pendiriannya ini. Dia sudah lama 
kenal siapa Pak Osman, ayahnya. 
Jika banyak komen, nanti diam-diam 
dia keluar ke anak bukti di hujung 
kampung, atau mengelilingi hutan 
banjaran bukit yang melengkungi 
di sekitar kawasan kediamannya 
itu; membawa diri. Sebab itu, 
bolehlah dikatakan bahawa Pak 
Osman sudah banyak benar hafal 
keadaan bentuk muka bumi tanah 
kampungnya sekarang, disebabkan 
oleh sikapnya. Dan akhir-akhir ini 
dia lebih senang berbuat begitu 
sendirian.

Sebaik siap menikmati makan 
malam, Pak Osman lalu menghadap 
kotak pesigupan yang berisi 

tembakau dan mengetuk-ngetuk 
kepala paipnya dengan tenang. 
Kebiasaan yang dimulakan sejak 
pencen empat ke lima tahun yang 
lalu. Dia sendiri tidak menyedari 
bagaimana telah serasi benar 
dalam dirinya rasa tembakau itu. 
Seingatnya, semasa Liau Mamat 
memperkenalkan daun tembakau 
dari kebunnya itu (yang Liau Mamat 
gunakan juga) Pak Osman tidaklah 
tahu benar menikmati rasanya. 
Sekarang berbeza. Akhir-akhir 
ini dia sudah semacam ketagih 
tembakau, dan bercadang hendak 
menanam kebun tembakaunya 
sendiri pula, seperti Liau Mamat – 
sebagai keperluan. Itu pun sesudah 
semua batas kacang dan timunnya 
tumbuh merimbun. Pak Osman 
terbatuk-batuk lagi ketika mula 
menikmati daun tembakau dari 
paipnya.
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“Ayah, nampaknya kurang 
sihat. Baik jangan luan bekeraja. 
Kalau dapat kita ke hospital,” kata 
anak tunggalnya, Leftenan Abdul 
Hassan mengingatkan. Tapi, Pak 
Osman tidak berminat bercakap 
soal kesihatannya ketika itu. Selagi 
berasa tenaganya masih ada dan 
tidak sampai menjejaskan kerja 
hariannya, dia tidak akan mahu 
pergi ke hospital seperti yang 
dinasihatkan; dia cuba hendak 
menyuarakan pendiriannya ini 
kepada anaknya sekali, tapi seingat-
nya waktu itu sudah sering juga 
mereka bualkan perkara ini bersa-
ma tanpa penyelesaian.

“Sudah lama macam ani. Rasa-
nya batuk biasa saja. Aku masih 
memerlukan banyak waktu untuk 
mencangkul tanah lapang yang 
ada di belakang batas-batas atu.” 
Akhirnya Pak Osman bersuara.

“Kalau iya pun, kesihatan ayah 
perlu jua dijaga. Bekeraja atu beke-
raja jua.” Anak tunggalnya masih 
mendesak.

“Namanya kan mencari rezeki. 
Inda adatah masaku lagi kan ke 
hospital, Dul,” Dia tetap tidak 
berganjak dari menuruti kemahuan 
anak tunggalnya itu.

Leftenan Abdul Hassan yang 
sudah lama membesar dari tangan 
orang tuanya itu memang tidak 
senang memaksa atau membantah. 
Barangkali sudah sikapnya, mudah 
menerima kata, dan dia tidak lalu 
memberi usul dan mengambil 
endah akan kerja-kerja ayahnya 
lagi. Mungkin antara sebabnya; 
dia lebih mengutamakan perasaan 
ayahnya, dan selalu meluruskan saja 
setiap kemahuan ayahnya dengan 
pertimbangan agar hubungan 
mereka baik-baik saja.

“Aku ada membali jentera 
pembajak baru. Harganya sadang. 
Bepatutan jua. Dalam dua tiga 
hariani syarikat atu bejanji kan 
menghantar ke mari. Aku sudah 
membayar pendahuluannya. Ayah 
inda payah lagi karang sengal-sengal 
tulang mencangkul tanah,” kata 
Leftenan Abdul Hassan kemudian, 
cuba mengambil hati ayahnya, Pak 
Osman.

Memang itulah yang dihajati-
kannya selama ini. Tapi, dia tidak 
berpeluang langsung untuk menge-
tahui bagaimana hendak mendapat-
kan jentera itu. Wang simpanannya 
pun sudah lebih dari cukup untuk 
membelinya sendiri. Jika tidak, 
seingat Pak Osman memang dia 
sudah lama memilikinya.

“Yang besarkah, yang damit?” 
Tanya Pak Osman kemudian me-
nunjuk minat.

“Ayah mahu yang macam mana?” 
balas Leftenan Abdul Hassan.

“Yang damit saja,” jawab Pak 
Osman.

Leftenan Abdul Hassan beasa 
puas hati dengan jawapan ayahnya 
kali ini dan yakin ayahnya sudah 
mahu menerima pertolongan dari-
padanya. “Kebun ayah pun bukan 
luan luas,” katanya menyetujui.

Pak Osman menggaru-garu 
lengan kirinya dengan jari lengan 
kanan, lalu mengusap-usapinya ke 
pergelangan dan kemudian bertu-
kar pula ke lengan kanan menggaru 
dengan jari kirinya, sampai ke 
tapak tangan tuanya yang sudah 
berkematu.

“Tangan ayah teruk bekeraja. 
Selagi masa buruh dulu. Kalau ada 
jentera atu inda lagi teruk tapak 
tangan mencangkul,” ujar Leftenan 
Abdul Hassan sebaik melihat sikap 

ayahnya begitu.
“Eh, tangan aku ani biasa 

sudah, Dul.” Pak Osman lalu 
memperlihat kedua belah tapak 
tangannya. Leftenan Abdul Hassan 
hanya mampu tersenyum. Dia 
sengaja mahu membaca apa yang 
sedang ayahnya fikirkan, sebaik 
memerhatikan ayahnya mula ber-
diam diri.

Asap tembakau dari paipnya 
berkepul nipis ke udara sebelum 
menghilang ke atas bumbung ru-
mah. Sekarang Pak Osman duduk 
dengan tenang menghisap paipnya. 
Hampir tidak ada apa-apa yang 
mampu menarik perhatiannya 
di dalam ruang rumah itu. Selain 
hanya menunggu waktu untuk 
membaringkan tubuhnya ke atas 
tilam untuk tidur.

Pak Osman jarang sekali ingat 
hendak memetik suis TV atau radio 
yang ada di ruang tamu. Cuma sekali, 
tengah hari itu dia diperlihatkan 
siaran warta berita TV tentang 
kekacauan dan gerakan-gerakan 
tentera Serbia terhadap penduduk 
Bosnia dan ketibaan Presiden Bill 
Clinton di Kem Liberty, di Kuwait. 
Itu pun ketika anak tunggalnya, 
Leftenan Abdul Hassan beria-ia 
hendak menyaksikan siaran itu 
ketika mereka putus bual.

Tiba-tiba batuk Pak Osman 
kembali menyerang lagi. Dia berasa 
terganggu dari terus menghidap 
nikmat tembakau paipnya itu, lalu 
meletakkannya di kotak pesigupan 
di depannya; setelah mengetuk 
kepala paip itu pada bibir bekas abu 
dan mengeluarkan sisa tembakau 
yang sudah menjadi arang kehi-
taman. Batuknya semakin menjadi. 
Dia menggenggam kotak tembakau 
yang tinggal sedikit saja lagi 
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isinya. Jika boleh dia tidak perlu 
lagi meminta bekalan tembakau 
itu dari Liau Mamat. Dia cuba 
mengurangkan tabiat merokoknya 
yang sudah semakin serasi dengan 
dirinya. Cuba melegakan gangguan 
sakit di dadanya yang sudah mula 
terasa, dan tekak yang selalu 
kering serta pernafasan yang kerap 
terganggu oleh lendir kahak yang 
merimaskan.

Ketika dia mula beredar ke 
ruang dapur dia baru teringat 
hendak mengemas bekas yang 
digunakan semasa makan malam 
sebentar tadi. Dan semakin jelas 
kedengaran rintik-rintik hujan 
jatuh di atap zink. Guruh bergema 
di kejauhan, disusuli oleh sabungan 
kilat membelah kegelapan malam. 
Pak Osman segera meletakkan 
mangkuk yang berisi piring, gelas, 
dan sudu ke dalam sinki untuk 
dibersihkan. Ketika itu dia kembali 
teringat tentang banjaran bukit 
yang melingkungi sekitar kawasan 
batas-batas kacang dan timun di 
tanah kebun dan halaman rumahnya 
yang berkedudukan rendah. Dia 
teringat jentolak perkasa yang 
telah meranap pokok-pokok serta 
sebahagian besar banjaran tanah 
bukit itu dengan perasaan gundah.

Pak Osman hampir lupa, kerana 
sudah dua hari jentolak syarikat 
pemaju di kawasan kampung itu 
telah tidak kedengaran lagi dengung 
enjinnya. Sangka Pak Osman 
mungkin mereka sedang meng-
hadapi masalah untuk meneruskan 
kerja penolakan tanah di banjaran 
bukit itu, atau sedang menunggu 
arahan seterusnya dari pihak ber-
kenaan. Dia sendiri melihat, sejak 
jentolak itu memulakan kerja anak 
sungai yang mengalir ke kawasan 
tanah kebunnya itu mula kelihatan 

kekuningan airnya. Tapi ketika 
itu dia masih belum meragui apa 
yang sedang dilihatnya. Baru seka-
rang terasa padanya, udara yang 
jarang sekali masuk menerusi jen-
dela rumahnya itu seolah-olah 
membawa suatu petanda yang 
sepatutnya tidak akan berlaku.

Semakin jelas didengarnya 
dentuman guruh dan gema hujan 
mengisi kegelapan malam. Dia 
menjenguk di jendela; melihat ke 
kawasan tanah kebunnya yang 
sesekali diterangi oleh kilatan 
cahaya petir. Pak Osman semakin 
dilanda gelisah. Dia cuba mencari 
dengan sepasang mata tuanya dan 
memastikan keadaan kacang dan 
timunnya yang baru saja berpucuk 
tunas itu berada dalam keadaan 
baik. Kemudian dia menarik 
nafas dalam, lalu menutup daun 
jendela dan beredar kembali ke 

ruang tengah. Dia tidak lagi mahu 
meneruskan kerjanya membersih 
piring mangkuk, dibiarkan saja 
terendam di sinki. Tiba-tiba perasa-
annya terasa tergores.

Pak Osman terus diserang 
batuk lagi, dan nafasnya tersekat-
sekat. Kesakitan mula menyerang 
dadanya yang memang tidak 
pernah dipedulikan selama ini. Dia 
lalu membaringkan diri ke atas 
tilam yang sudah biasa menerima 
tubuh tuanya. Dia semakin berasa 
lelah. Malam sudah tidak lagi 
membenarkannya untuk berbuat 
apa-apa pun. Sesekali wajah Hayati, 
isterinya yang sudah lama pergi 
buat selama-lamanya terbayang 
dalam ingatan. Mereka telah 
berjaya menjalani hidup bersama 
dalam sebuah rumah tangga, tapi 
sayangnya hanya mampu memiliki 
seorang anak. Leftenan Abdul 
Hassan itu sajalah yang menjadi 
harapannya, buat meneruskan sisa 
hidup.

Kadang-kadang resahnya dat-
ang kembali apabila teringatkan 
Liau Mamat tentang kerja pema-
juan di sekitar banjaran bukit 
yang melingkungi kawasan dan 
kedudukan rumahnya itu kepadanya 
beberapa hari yang lalu.

“Keraja atu akan melibatkan 
tanahmu jua,” kata Liau Mamat. 
“Indatah tanah bukit atu karang 
menggeluncur apabila hari hujan. 
Rumah ani berdekatan lagi di bawah 
bukit atu. Kebunmu apatah lagi.”

“Entah, Liau. Inda kutahu selagi 
dulu rancangan diorang ani,” kata 
Pak Osman. “Kalau kutahu, dapat 
jua kuikut berunding, mun karang 
melibatkan kerosakan tanahku 
ani….”

“Baiktah aku ke arah ketua 

“Ah…” Wajah Hayati 
tenggelam timbul 
di sebalik cahaya 

samar, dan sekejap 
hilang di kegelapan 

malam. Udara di 
ruang rumahnya terasa 

semakin dingin. Dia 
menarik kain selimut 

di hujung kakinya 
lalu menutupi dada 

yang kian lama dibiar 
terdedah sejak mula 

berbaring di bilik 
kecilnya sekarang.
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kampung sekejap. Biar diurang 
maklum akan perkara ani,” kata Liau 
Mamat akhirnya mula meredakan 
kebimbangan mereka berdua. Tapi 
sehingga malam ini dia tidak pernah 
berkesemptan bertanyakan hal 
itu selanjutnya pada Liau Mamat. 
Entah apa keputusan Liau Mamat 
dan ketua kampung seperti yang 
dihajatinya itu, dia tidak pernah 
dapat tahu. Yang pasti, berikutan 
dengan kedatangan Liau Mamat ke 
rumahnya, kerja penolakan tanah 
di banjaran bukit itu tidak lagi 
diteruskan.

Puas Pak Osman melelapkan 
matanya namun tidak mahu lelap, 
seperti ada yang tidak kena pada 
fikirannya. Hatinya tidak tenteram 
memandang ke dalam gelap malam 
yang mencengkam. Di luar angin 
bertiup kencang merempuh dinding 
papan rumahnya. Terasa olehnya 
gegaran yang semakin kuat. Sekejap 
dia mendapati dirinya terlelap dan 
hampir melupakan resah yang 
bersarang di lubuk hatinya yang 
dalam.

“Kalau luan lelah, baik kita 
memohon cuti berehat, bang.” 
Seperti terdengar kembali olehnya 
suara Hayati yang lembut berkata. 
Sudah lama mengingatnya, bukan 
sekali isterinya berkata begitu 
meminta agar dia duduk berehat 
dan menerima nasihatnya, tapi dia 
tidak hiraukan.

“Kerajaku atu inda jua luan 
berat. Tapi kalau ada yang kita perlu 
kita selesaikan, boleh jua kuminta 
cuti,” kata Pak Osman kemudian 
menyenangkan hati isterinya itu.

“Ada dih!” Hayati segera men-
jawab.

“Apa?” Dia meminta penjelasan.
“Nah, apatah lagi kalau indakan 

menyuruh mengusai tiang dapur 
kita atu. Sudah hampir mumut, tu. 
Kerajanya inda jua payah,” jelas 
isterinya.

“Ah…” Wajah Hayati tenggelam 
timbul di sebalik cahaya samar, 
dan sekejap hilang di kegelapan 
malam. Udara di ruang rumahnya 
terasa semakin dingin. Dia menarik 
kain selimut di hujung kakinya lalu 
menutupi dada yang kian lama dibiar 
terdedah sejak mula berbaring di 
bilik kecilnya sekarang.

“Hassan katanya kan berhenti 
dari maktab.” Suara iserinya kembali 
menyelinap di copeng telinganya.

“Barangkali kan bekeraja Si Dul 
ani?” katanya agak terkejut.

“Kedapatan besigup, membuat 
ulah inda betantu dan berkelahi 
pasal ia kena tuduh membawai 
besigup atu,” kata isterinya.

“Mana saja ia bah,” kata Pak 
Osman pula, menurut.

“Esok inda ia datang belajar. Di-
gantung sekolah.” Isterinya, Hayati 
bersuara bimbang. Dia tahu mereka 
tidak lagi mampu berbuat apa-apa 
ke atas anak tunggalnya itu.

“Kalau ia sudah bekeraja karang, 
senang jua kita kan belanja,” tambah 
Pak Osman.

“Apatah kerajanya atu karang.” 
Isterinya tidak faham.

“Mana saja ia.” Dia sendiri tidak 
pasti.

Guruh bergema lagi di langit, 
disusuli kilatan cahaya yang da-
tang secara tiba-tiba membelah 
di gelapan malam. Lamunannya 
terhenti. Pak Osman mengalihkan 
kedudukan tubuhnya yang semakin 
lesu dan mengiring. Sengal di sendi 
tulang belakang kembali berasa 
lega. Hujan turun dengan lebat. 

Pendengaran tertumpu pada titik-
titik hujan di atap zink, dan akhirnya 
semakin tidak jelas menangkap apa 
yan sedang belaku di sekeliling. 
Dalam tidurnya dia melihat batas 
kacang dan timun di kebunnya. 
Semua tumbuh dengan subur dan 
kini berbuah lebat. Sudah masanya 
hendak dipetik. Bermakna penat 
lelah Pak Osman selama ini terbayar 
juga akhirnya. Dia berjalan di antara 
batas kebunnya hingga ke kaki 
banjaran bukit yang melingkungi 
sekitar kediamannya. Dia juga me-
lihat air anak sungai yang mengalir 
jernih di tanah kebunnya itu, lalu 
merendam kedua belah kakinya 
untuk beberapa ketika.

Kilauan cahaya matahari yang 
panas terik jelas kelihatan di celah 
daun-daun pohon yang tumbuh 
rendang. Tidak lama lagi dia akan 
dapat mengumpul hasil sayur-
sayurannya yang segar itu. Kemudian 
segera mendapatkan Dollah, peniaga 
muda yang mula bersemangat 
hendak memajukan dirinya itu. 
Atau Ajijah, Mak Minah atau sesiapa 
saja yang mahukan sayurnya untuk 
berjual di tamu, ke pasar, peniaga 
restoran atau supermarket di bandar. 
Pak Osman sudah biasa berjual beli 
secara borong. Anak tunggalnya, 
Leftenan Abdul Hassan sudah tentu 
akan pulang meraikan kejayaannya 
sebagai pekebun yang gigih, dan 
akan meningkatkan lagi usahanya 
sebagai seorang peladang yang 
berjaya di negara ini.

Sambil melihat kedamaian 
kebunnya, Pak Osman berhasrat 
untuk terus berbakti dan bekerja 
keras di tanah kebunnya. Deruman 
enjin jentolak di banjaran bukit 
itu sudah lama mati. Kini bertukar 
dengan bunyi enjin jentera pem-
bajak baru yang dimilikinya. Hari 
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demi hari, terbuka lagi kawasan 
baru bagi kebunnya untuk batas 
tanaman yang bertambah banyak.

Itulah kali terakhir Pak Osman 
melihat batas-batas di tanah ke-
bunnya, dan tiba-tiba saja pen-
dengarannya kembali menerima 
suara dari luar tidurnya. “Osman, 
hoi Osman. Pak Osman, bangun 
kau. Osman kaudengarkah inda!” 
Suara yang memanggilnya semakin 
jelas kedengaran dari kegelapan 
malam yang sunyi; dari terus 
dibuai mimpi indah yang telah 
menjadi sebahagian kebahagiaan 
dalam hidup Pak Osman. Dia segera 
bangun menuju ke muka pintu. Dia 
terpandang wajah Liau Mamat yang 
kelihatan basah dan cemas. Dia juga 
mendapati wajah ketua kampung, 
beberapa orang lelaki yang pernah 
dilihatnya bekerja di banjaran 
bukit, dan seorang lelaki gemuk 
berkulit cerah di sisi Liau Mamat. 
Mereka semua memandangnya, 
seperti tidak percaya dia baru saja 
mengalami tidur yang amat lena.

Sebaik dia turun ke kaki tangga, 
Pak Osman kelihatan terkejut. 
Mereka yang menunggunya sambil 
menahan sabar dalam keadaan 
hujan yang belum reda tidak mampu 
berkata apa-apa. Dia tunduk dan 
diam buat beberapa lama. Pak 
Osman tergamam. Tapi akhirnya dia 
tahu, apa sebenarnya tujuan Liau 

Nama sebenar Puasha ialah Puasa bin Kamis. Lahir pada 6 Jun 1970 di Kampung 
Bebuloh, Brunei Darussalam. Berpendidikan Melayu dan Inggeris. Mula menceburkan 
diri dalam penulisan kreatif pada tahun 1985 dengan menekuni bidang sajak, cerpen, 
dan rencana sastera. Telah menghasilkan sebuah novel Sebuah Pondok di Bukit Kota 
(2004), lebih 170 buah sajak, 20 buah cerpen yang diterbitkan dalam antologi Sesekali 
Angin Bertiup (1997), Larian Hidup (1999), Kosovo Bilakah Langitmu Kembali Biru? 
(2000), Kulimpapat (2001), dan Sungai Siarau (2003) kesemuanya terbitan Dewan 
Bahasa dan Pustaka Brunei. Puasha adalah penerima ketiga Penghargaan Sastrawan 
Muda MASTERA dari Brunei Darussalam di Jakarta pada 29 September 2010.

Mamat bersama ketua kampung dan 
lelaki-lelaki yang tidak dikenalinya 
itu datang mengejutkannya pada 
malam buta begini; kerana sebaik 
sahaja kakinya memijak tanah, 
dia mendapati seluruh halaman 
rumahnya kini telah ditimbuni 
oleh tanah lumpur. Dia mengangkat 
kakinya, dan kemudian melihat 
kaki mereka yang sedang berdiri 
di depannya, seperti tidak percaya 
apa yang berlaku dalam waktu yang 
begitu singkat.

“Tanah runtuh?” Suara Pak 
Osman hampir tidak kedengaran. 
Hujan lebat berderai membasahi 
wajahnya. Ketua kampung kemu-
dian mendekatinya.

“Kami bimbang tanah bukit atu 
akan susur ke rumahmu.” Suaranya 
bergetar dalam dingin. “Sebahagian 
besar tanah bukit atu sudah susur.”

“Baik kau pindah ke rumahku 
sementara belum siang,” kata Liau 
Mamat pula. Pak Osman meng-
angguk lemah, seakan kesal dengan 
apa yang telah berlaku. Dia cuba 
mencari di mana batas-batas kacang 
dan timun di tanah kebunnya.

“Habis!” keluh Pak Osman, meli-
hat dalam gelap dan titis hujan yang 
mencurah.

“Aku kan melihat kebunku.” 
Pak Osman cuba melangkah dan 
meredah tanah lumpur di sekitar 
halaman.

“Jangan!” Liau Mamat segera 
membantah dan memeluk bahunya. 
Dia sedar, dia sudah kehilangan 
segala-galanya. Liau Mamat dan 
ketua kampung turut berasa sedih. 
Apalagi yang mampu mereka 
lakukan.

“Kau tumpang saja dulu ke 
rumahku,” kata Liau Mamat lagi.

Ketika mereka bersusah payah 
menjejak alun-alun yang telah 
ditimbuni tanah lumpur, keluar dari 
kediamannya, Pak Osman masih jelas 
mendengar bunyi arus anak sungai 
yang mengalir di tanah kebunnya 
berderu deras. Sesekali deburnya 
semakin kuat menghentam di kaki 
banjaran bukit. Dia menggagahi 
langkahnya yang semakin berat 
meredah tanah lumpur. Perasaannya 
tambah gementar. Tidak jauh di 
depannya dia menemui sebatang 
ranting separuh terbenam di 
dalam tanah lumpur. Dia segera 
menariknya keluar untuk dijadikan 
tongkat bagi membantu langkahnya 
yang mulai lemah. Tapi sebaik saja 
ranting itu berada di tangannya, dia 
mendapati ranting itu adalah buluh 
kecil yang baru saja diturusnya di 
batas tanah kebun kacangnya petang 
tadi. Langkah Pak Osman mati buat 
seketika, dan dia bertambah yakin 
tidak akan dapat menemui batas 
tanah kebunnya di situ lagi.

Dari Antologi Cerpen dan Puisi 
– Mitos Pencarian
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Hidop Zin (Brunei Darussalam)

Dalam Remang 
Perjalanan

Mereka menuntunku di sepanjang lorong
kerana kebutaanku

yang tak mungkin melihat yang mereka lihat
sedang mereka memimpinku dalam bayang dan

perjalanan yang tidak pasti.

Mereka berkata, inilah jalan yang benar
menuju kemenangan

kami bawa kau melalui lorong ini
kaulihat orang-orang itu
yang ramainya luar biasa

mereka menuju kebahagiaan
dan kenikmatan yang tidak pernah mereka

merasakannya sebelum ini
malah di sinilah syurga yang sebenar

yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang
menginginkannya.

Bagaimana aku nak melihat kawan
bukankah aku buta

aku cuma mampu mendengar dan merasakan
dengan bayangan dan jangkaan

tentang ilai tawa serakah mereka
yang tidak ketentuan.

Seperti kita
mereka juga musafir mari kita ke sana

ah, jalan ini sesak sekali kurasakan, kawan
malah aku merasa tak boleh bernafas

seolah-olah aku sudah sampai ke penghujung ajal.

Lepaskan tanganku, kawan
tinggalkan aku di sini

biarkan aku bersendirian
untuk mencari jalan pulang.

Tapi bukankah kau belum bisa melihat
kau takkan tertulus jalan

nanti kau tersesat
jalan ini penuh berliku, berduri, berkerikil tajam

banyak cubaan, godaan, dan cabaran
jurang terjal yang di bawahnya penuh batu

sekali silap langkahmu
kau tergelincir dan akan jatuh
akhirnya kau akan menyesal

yang tidak berkesudahan.

Kau menjerit dan menyesal
tapi saat itu semua sudah terlambat

kami tak dapat lagi menolongmu
kerana kedegila nmu

kau tidak mahu mengikuti kami
sebenarnya aku yakin itu cuma permainan yang

dibisikkan
yang boleh menjebakkan aku kepada kesesatan.

Aku memang buta, kawan
tapi hati dan jiwaku masih melihat

yang tak kamu lihat
aku merasa yang tak kamu rasa.

Apa itu katamu
perbauran hitam putih, kataku

putih hitam kelabu keraguan kebimbangan
di kiri kanan jalan ini

kenyataan berpadu dengan mimpi
gerak bersatu dengan diam

angguk berbaur dengan geleng
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sedang penghujungnya adalah segala kesesatan
dan kepura-puraan yang amat dahsyat.

Tinggalkan aku di sini
di tengah jalan ini aku akan meneruskan perjalanan

mencari diri dan meninggalkan apa yang kamu
yakinkan kepadaku

kerana aku yakin semuanya itu bukan kebenaran
malah ia suatu kesesatan yang amat mengerikan

biarkanlah aku berjalan dengan jiwaku
aku ingin pergi tanpa menoleh ke belakang lagi

aku ingin ke sana sendiri kawan
aku yakin dengan keyakinanku

dan ingin mencari diriku.

Astaghfirullahal azim
rupanya aku ini memang buta

tapi aku tahu hati dan jiwaku tidak buta
cuma kekadang aku dilalaikan dengan bisikan

bayang-bayang yang bukan milikku.

Mohon, ya Allah
pandulah aku ke jalan yang lurus

aku ingin mendambakan diri
dan mencapai keredaan-Mu
sampai ke penghujungnya.

Sumber: Dua Wajah, 2012

Nama sebanar Awang Hidop bin Haji Mohamad Zin. Lahir pada 14 September 1957 di Kampong 
Saba Brunei Darussalam. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Lela Menchanai pada 
tahun 1964. Mula aktif berkarya dalam bidang puisi dan esei dalam tahun 1970-an. Karya 
banyak tersiar dalam antologi terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, antaranya: Merpatiku 
Sayang (1988), Tanah Airku (1989), Kosovo Bilakah Langitmu Kembali Biru? (2000), O.D. (2001), 
Menggugah Arus Menongkah Zaman (2003), Kembara Merdeka Dua Dekad Meneiti Usia (2004), 
dan Astaka Khyusuk Tawaduk (2009); dan antologi puisi MASTERA dari Amerika ke Catatan 
Langit (2005) di samping majalah dan akhbar seperti Bahana, Mekar, Beriga, Horison, Dewan 
Sastera, Borneo Bulletin dan Radio Brunei. Pernah menghadiri Kursus Penempatan di Dewan 
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia (1982), Kursus Apresiasi Kesusasteraan Melayu di 
Univerisiti Brunei Darussalam (1991), dan Program Penulisan MASTERA:Puisi di Bogor, Indonesia 
(18-24 Ogos 2002). Jawatan terakhir sebelum bersara pada 14 September 2012 ialah Penolong 
Penyunting Tingkat I di Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.
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Badaruddin H.O. (Brunei Darussalam)

Ini Zat 
Bukan Bayangku

Tidak tersembunyikan lagi
apabila di bawah dan di balik sinar ini
yang membayangi lembaga kini
ialah aku dengan zat semula jadi.

Di hadapan-Mu Ilahi
hilang segala bernama diri
rukuk sujud duduk bangun mencari
dalam bahang hangat mentari.

Akan kugapai reda ampun-Mu
bergalahkan taubat dalam istighfar
lidah menyebut hati mentasdiqkan-Mu
melilihkan air mata insaf dan sedar.

Tidak kuminta pohonkan nama
sebutan mulut sesedap selera
tidak kupohon mintakan kuasa
mundur-mandir sekadar sehasta.

Kiranya munajatkan hidayat
tarik dari landasan sesat
kemunajat rayukan kudrat
bermustaqim dengan taubat.

Maka inilah aku hamba-Mu yang Ilahi!
Tinggal zat tidak membayang-bayang lagi
saki-baki jasadku bernama diri
tidak lagi seberapa nilainya di sini.

Lalu terimalah aku hamba-Mu
meski ada nama sebutan
bukan kekasih taraf martabatku
abdi hina yang minta kasihan.

Sebab tahu rahsia diri
sebusut taat segunung ingkar
tidak layak mengaku wali
cukup bukan pembuat onar.

Itulah zat dan bukan bayang
itulah hakikat dan bukan andaian
zat dan bayang saling bertentang
hakikat dan andaian saling berlawan.

Masjidilharam
Jumaat, 17 Jun 2005
10 Jamadilawal 1426

Sumber: Dua Wajah, 2012

Nama lengkap Badaruddin H.O. 
ialah Yang Berhormat Pehin Udana 
Kha  b Dato Paduka Seri Se  a Ustaz 
Awang Haji Badaruddin bin Pen-
garah Dato Paduka Haji Othman. 
Mula bergiat dalam penulisan se-
masa menuntut di Singapura dalam 
tahun 1957. Berpendidikan Me-
layu, Arab dan Inggeris. Mendapat 
Ijazah Sarjana (M.A.) dalam jurusan

jurusan Undang-Undang Islam dari Universi   Al-Azhar, Me-
sir (1971). Karya khususnya puisi tersiar dalam beberapa 
antologi terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei dan 
menghasilkan  dua buah kumpulan puisi Episod-Episod Si 
Awang (1998) dan Takdir Itu Begini (2010). Menerima The 
S.E.A. Write Award (1998) di Bangkok, Thailand dan Hadiah 
Sastera MASTERA (1999) di Kuala Lumpur.
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SINOPSIS
Ampun mengisahkan seorang 

pemuda yang bernama Hori yang 
telah diamanatkan oleh orang 
tuanya untuk meminta ampun 
kepada suatu bangsa yang pernah 
dijajah dan ditindasnya. Hori yang 
ingin melihat roh orang tuanya 
dalam keadaan tenang telah 
mendarat di Brunei Darussalam. 
Untuk melaksanakan misi tersebut 
Hori telah menjejaki orang tua yang 
dimaksudkan oleh ayahnya yang 
tinggal di Kampung Kiulap. Misi 
Hori bertambah mudah apabila ia 
bertemu dengan Yahya (penyambut 
tetamu) di hotel ia menginap, Sidik 
(pemandu teksi) dan Ali iaitu 
seorang pegawai muda di Jabatan 
Perhutanan yang masih ingat cerita-
cerita sebenar tentang Kampung 
Kiulap. Motif sebenar Hori adalah 
secara tidak langsung untuk 
memohon kemaafan atas sesuatu 
kesalahan yang dilakukanoleh pihak 
Jepun 50 tahun lalu. Ayah Hori telah 
memukul seseorang yang cuba 
mengkhianat dan perbuatannya 
itu dilakukannya secara zalim. 

Analisis Cerpen ‘Ampun’ 
Karya Muslim Burmat

Esai SHAIFUL BAKHRIN

(Brunei Darussalam)

Perlakuannya itu telah memberi 
kesan yang mendalam terhadap 
jiwa ayah Hori dengan mengalami 
penderitaan batin dan sebelum ia 
menutup mata ia mengamanahkan 
Hori untuk datang ke Brunei 
mencari Salim untuk memohon 
ampun. Roh ayahnya tidak akan 
tenang selagi hajatnya belu tercapai. 
Akhirnya Ali telah membawa Hori 
untuk berjumpa dengan orang 
tua itu dan memberitahu sebab 
kedatangannya. Tetapi sayang 
orang tua itu telah kehilangan daya 
pendengaran dan ingatannya tidak 
berfungsi lagi sejak lima tahun lalu 
mungkin disebabkan kesan daripada 
pukulan yang dideritainya dahulu. 
Kesudahannya misi Hori untuk 
meminta ampun tidak berhasil dan 
tidak dapat dilaksanakan amanat 
ayahnya dan Hori pulang dengan 
hati yang hampa.

TEMA
Tema yang ingin disampaikan 

dalam cerpen ini ialah “harapan 
yang tinggi untuk meminta ampun 
tidak kesampaian”. Tema yang ingin 

disampaikan oleh pengarang ini 
amat menonjol apabila kita melihat 
setelah Hori berjumpa dengan 
orang tua itu tiba-tiba ia terdiam. 
Ia terdiam kerana mendapat tahu 
bahawa orang tua itu pekak dan 
tuli yang sekali gus tidak dapat 
mendengar kata-katanya untuk 
meminta ampun. Pekak dan tuli itu 
bukan buatan Salim sendiri tetapi 
itu adalah hasil perbuatan ayah 
Hori yang menjadi batu penghalang 
yang menghambat hajat ‘ampun’ 
itu. Jadi permintaan ayahnya terha-
dap anaknya Hori untuk meminta 
ampun bagi pihaknya tidak kesam-
paian.

PLOT
Permulaan Cerita

Pada permulaan cerita cerpen 
ini mengisahkan kedatangan seo-
rang pemuda yang bernama Hori 
ke Brunei dengan membawa suatu 
harapan bagi melaksanakan hajat 
mendiang ayahnya. Sebaik saja 
sampai di Brunei, Hori berkenalan 
dengan penyambut tetamu hotel 



P U S A T,  N 0.  0 7 / 2 0 1448

MASTERA

tempat ia menginap dan pemandu 
teksi. Dengan bersahabat dengan 
dua orang watak ini sekurang-
kurangnya dapat memudahkan lagi 
misinya.

Pertenaghan Cerita
Hori berkenalan lagi dengan 

seorang pemuda yang bernama Ali 
seorang pegawai perhutanan yang 
masih ingat peristiwa cerita-cerita 
di Kampung Kiulap. Mereka pergi 
ke Kampung Kiulap untuk mencari 
orang tua yang bernama Salim. 
Dengan pertolongan Ali, mereka 
dapat bertemu dengan orang tua 
itu. Setelah mereka bertemu dengan 
orang tua itu Hori menerangkan 
mengenai dengan hajatnya untuk 
memohon maaf atas kesalahan 
yang telah dilakukan oleh ayahnya 
50 tahun lalu.

Akhir Cerita
Hori kecewa kerana orang 

tua yang ditemuinya itu telah 
kehilangan sebahagian daripada 
penunjang hidupnya. Orang tua itu 
tidak dapat mendengar dan hampir 
seluruh ingatannya yang lampau 
hilang sama sekali. Akhirnya hajat 
untuk meminta ampun tidak 
kesampaian.

WATAK DAN PERWATAKAN
Hori — seorang pemuda yang patuh 
kepada amanat orang tuanya. Ia 
sanggup datang dari jauh semata-
mata hendak menunaikan hajat 
mendiang ayahnya. Seorang yang 
peramah dan cekal hati.
Yahya — Penyambut tetamu di 
sebuah hotel. Seorang yang senang 
dibawa bersahabat.

Ayah Hori — Seorang penjajah 
dan penindas 50 tahun yang lalu. 
Menyuruh anaknya untuk mewakili 
dirinya berjumpa dengan orang 
yang ditindasnya bagi memohon 
ampun.
Ali — Seorang yang tahu serba 
sedikit tentang Kampung Kiulap. 
Ia juga seorang pegawai muda di 
sebuah cawangan Jabatan Perhu-
tanan. Dialah yang membawa Hori 
untuk berjumpa dengan Salim.
Salim — Seorang lelaki tua. 50 
tahun yang lalu ia merupakan salah 
seorang mangsa penindasan pihak 
penjajah. Akibat dari penindasan 
telah memberi kesan kepada dirinya 
iaitu ia telah kehilangan sebahagian 
daripada penunjang hidupnya. Ia 
tidak dapat mendengar dan tidak 
ingat apa-apa.

LATAR TEMPAT
Iaitu negeri Brunei, negeri Jepun, 

Kampung Kiulap, hotel, kampung 
ayer, Amerika Syarikat, Jabatan 
Perhutanan dan rumah Salim.

LATAR MASA
Iaitu dua hari perjalanan, esok 

pagi, 50 tahun, 40 tahun 15 Ogos 
1945, sehari suntuk, tengah hari, 
petang dan pada hari berikutnya.

GAYA BAHASA
Pengarang menggunakan dan 

mempermainkan bahasanya di 
dalam cara memilih ungkapan, 
membuat perbandingan dan 
menyusun kalimat yang berada di 
dalam perbatasan aturan bahasa 
itu sendiri sehingga menarik hati 
pembaca. Ia merupakan bahasa 
perseorangan atau ekspresi 
individu. Rata-ratanya pengarang 

menggunakan bahasa Melayu dan 
bahasa Inggeris (off, impossible, 
statement, superior). Perkataan ini 
dapat dilihat dalam huruf condong 
dalam cerpen tersebut.

TINJAUAN DARI SUDUT 
INTRINSIK

“kami tidak mau memaksa dia. 
Ia sudah sukup menderita.”

Begitulah kata-kata yang 
dilafazkan oleh Ali, iaitu antara 
watak sebagai orang Melayu yang 
merupakan penghubung misi untuk 
meminta ampun. Kata-kata itu 
merupakan luahan Ali yang sekali 
gus mendeskripsikan kesan fizikal 
dan penderitaan yang dialami oleh 
seseorang yang bernama Salim. 
Penyeksaan terhadap Salim berlaku 
semasa pendudukan Jepun dulu. 
Hori adalah watak yang mewakili 
sebuah negara superior, satu bangsa 
yang gagah dan maju dalam segala 
kemajuan. Namun atas tindakan 
penjajahan yang dilakukan oleh 
negara itulah telah meninggalkan 
goresan hitam terdapat penduduk 
di Asia Timur dan dalam konteks 
latar tempat cerpen ‘Ampun’ ini 
merujuk pada Brunei Darussalam 
sendiri.

Kejadian 50 tahun yang lalu 
bukanlah suatu kejadian yang mu-
dah untuk dilupakan. Ia membe-
rikan kesan yang mendalam terha-
dap bangsa yang pernah dijajah 
pada zaman itu. Hanya dengan 
perkataan ampun tidak cukup 
untuk melupakan segala yang telah 
dilakukannya.

Di dalam cerpen ‘Ampun’ ini 
pengarang berperanan sebagai 
pelapor. Pengarang melapor keja-
dian yang pernah terjadi pada 



Lembaran Mastera 49

MASTERA

zamannya dulu atau kesan kejadian 
dulu. Sebagai pelapor, pengarang 
mentranskripsi segala peristiwa 
yang berlaku berdasarkan kesan 
pengamatan menerusi apa yang 
diperolehinya. Pengarang juga 
menunjukkan dalam karyanya 
itu suatu kekesalan yang harus 
ditanggung oleh bangsa yang 
pernah menjajah. Di dalam cer-
pen ‘Ampun’ kita dapat melihat 
kekesalan yang amat panjang yang 
tidak terungkap dengan kata-kata. 
Ampun mengungkapkan peristiwa 
penjajahan Jepun di Asia Timur 
khususnya Brunei Darussaslam. 
Pengarang juga mengungkapkan 
suatu peristiwa penjajahan Jepun 
yang benar-benar berlaku yang 
merupakan kejadian nyata dan 
tidak akan terpadam dalam peta 
sejarah pendudukan kuassa-kuasa 
besar pada zaman keagungan 
empayar mereka.

Bukan itu saja malah pengarang 
cuba menggambarkan bahawa 
penindasan dalam penjajahan 
yang dilakukan dalam apa keadaan 
sekalipun merupakan peristiwa 
pahit yang akan tersemat ke dalam 
jiwa yang tidak akan terpadam 
dalam ingatan sampai bila-bila.

“Bukan menjajah, tapi mem-
bantu untuk memerdekakan negara-
negara di sebelah sini,” kata Hori.

Apakah maksud sebenar kalimat 
di atas. Dapat ditafsirkan bahawa 
membantu bererti mentadbir 
dan mengenakan undang-undang 
untuk kepentingan mereka. Sudah 
menjadi kebiasaan sifat penjajah 
memonopoli sumber tempatan 
bahkan dalam konteks kemanusiaan 
mereka sebenarnya zalim dan tidak 
berperikemanusiaan. Penjajahan 
yang dilakukan oleh mereka 
adalah melalui penindasan. Bapa 

Hori semasa hayatnya adalah 
seorang yang taat dan patuh 
menurut perintah. Amalan ini 
merupakan suatu sifat dan amalan 
yang biasa ditemui pada mana-
mana masyarakat Jepun. Mereka 
merupakan suatu bangsa yang tidak 
berperikemanusiaan. Bapa Hori 
pernah menghukum tanpa belas 
kasihan salah seorang individu yang 
membela dan memperjuangkan 
nasib bangsanya iaitu bangsa Melayu 
untuk menegakkan kebenaran. 
Beliau menyeksa dengan zalimnya 
dan siksaannya itu telah memberi 
kesan yang amat mendalam menye-
babkan orang yang disiksanya itu 
kehilangan penunjang hidupnya 
iaitu pendengaran. Ini terbukti 
melalui kalimat yang dituturkan oleh 
Ali kepada Hori melalui kalimat,

“Dia sudah tidak ada apa-apa. 
Perjalanan hidupnya yang lampau 
sudah luput.”

Hori adalah seseorang yang 
diutus untuk menunaikan amanat 
orang tuanya untuk meminta am-
pun agar roh orang tuanya dalam 
keadaan tenang. Dalam usahanya 
untuk menunaikan amanat bapanya 
itu, kita temukan ciri-ciri egosentrik 
yang dilukiskan oleh pengarang 
dengan bahasa yang teratur.

CIRI-CIRI EGOSENTRIK
“Bukankah negeri ini pada masa 

dulu pernah diduduki mereka. 
Dengan demikian dari sudut mana 
jua pun mental dan kebudayaan 
penduduknya masih di bawah 
mereka.”

Kita dapat melihat kalimat ini 
di dalam cerpen tersebut yang 
menunjukkan keegoan Hori. Ia 
menganggap bahawa negara yang 
pernah dijajah akan berada di 
taraf yang paling bawah dan boleh 
diperlakukan sesuka hatinya. Ia 
menganggap bahawa negeri yang 
pernah ditakluki, penduduknya 
tidak punya harga diri tetapi 
Hori silap. Sebenarnya di dalam 
cerpen ‘Ampun’ itu pengarang ingin 
menunjukkan bahawa walaupun 
negara itu pernah dijajah dan ditin-
das tetapi mereka masih punya 
maruah bangsa yang tinggi. Maruah 
dan harga diri tidak boleh dijajah 
atau dijual beli. Buktinya misi 
Hori untuk meminta ampun tidak 
kesampaian dengan erti kata yang 
lain tidak diampuni.

Ciri-ciri egosentrik juga dapat 
kita lihat melalui simbol atau 
lambang bendera. Jika kita perha-
tikan di dalam cerpen itu ada 
kalimat yang berbunyi: 

“Suatu keyakinan yang tidak 
pernah dicabar, suatu keyakinan 
yang telah lama didakap teguh 

Sebenarnya di dalam 
cerpen ‘Ampun’ 

itu pengarang ingin 
menunjukkan bahawa 
walaupun negara itu 

pernah dijajah dan ditin-
das tetapi mereka masih 
punya maruah bangsa 

yang tinggi. Maruah dan 
harga diri tidak boleh 

dijajah atau dijual beli. 
Buktinya misi Hori untuk 

meminta ampun tidak 
kesampaian dengan 

erti kata yang lain tidak 
diampuni.
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dalam dasar cahaya dan matahari. 
Warna garang seperti itu tidak 
pernah menaruh belas....”

Kalimat itu tadi menunjukkan 
bagaimana angkuh dan sombongnya 
kata-kata yang dilafazkan oleh 
Hori itu. Kalimat itu menunjukkan 
akan bendera orang-orang Jepun 
sebagai kemegahan mereka. Ia 
mengatakan bahawa warna garang 
menunjukkan bahawa bangsanya 
tidak pernah menaruh belas tetapi 
tindakan yang ditunjukkan oleh 
Hori iaitu mewakili mendiang 
ayahnya untuk meminta ampun 
itu sepertinya minta belas kasihan 
daripada orang yang ditindasnya 
dulu. Jadi pengarang ingin mem-
buktikan kata-kata itu Cuma 
satu keegoan untuk mengagung-
agungkan bangsanya. Selalunya 
bangsa yang terkenal dengan sifat 
gagah dan kuat tidak akan pernah 
meminta ampun.

“Jepun menumpaskan Armada 
Pasifik selatan, sebahagian Asia 
timur dan Pasifik Selatan. Tujuan 
perang adalah pendirian Asia Timur 
Raya, lepas dari penjajahan Eropah 
dan Amerika Syarikat.”

Di pihak bangsanya sendiri, 
Muslim Burmat melukiskan betapa 
idealnya watak yang diwakili 
oleh Ali dan Salim sebagai bangsa 
yang terkenal dengan keluhuran 
budinya, watak Ali dan Salim 
dibentuk dengan begitu cermat. 
Berhadapan dengan sebuah bangsa 
yang jauh ke depan dalam segala 
hal dan temadun yang tinggi bukan 
bererti kita menerima apa saja 
idea yang dilontarkan. Dalam hal 
ini, Ali berupaya menangani dan 
menanggapi maksud yang cuba 
disampaikan oleh Hori. Egosentrik 
yang digambarkan oleh Hori dengan 
bahasa yang muluk seperti yang 

dinyatakan dalam kalimat di atas, 
dipintas Ali dengan menyatakan 
bahawa, “Hakikatnya jepun tidak 
begitu. Jepun menjajah secara 
kejam.”

Dalam usahanya memohon 
ampun, Hori bersandarkan kepa-
da pendekatan agama yang dipe-
lajarinya. Hori mengetahui bahawa 
Islam adalah agama pemaaf dan 
bersifat insani. Hal ini ditambah lagi 
dengan dukungan kuat dirinya atas 
nama prinsip dan maruah sebagai 
warga negara superior. Namun, 
dendam kesumat yang panjang 
bukanlah satu perkara yang mudah 
dileraikan apalagi kesannya pada 
kemanusiaan dan maruah bangsa 
yang diwakili khususnya Salim. 
Kata pemutus tetap milik individu 
yang mengalaminya.

NILAI MORAL DALAM 
CERPEN ‘AMPUN’

Moral kemanusiaan atau 
humanisme merupakan mesej yang 
ingin disampaikan oleh pengarang 
kepada audiensnya. Antara moral 
yang terdapat dalam cerpen itu 
ialah sebuah negara maju seperti 
Jepun, sejarah dan maruah bangsa 
yang ditindas tidak dapat dibayar 
dengan apa cara pun. Apalagi 
memohon ampun. Usaha Hori 
untuk menunaikan amanat bapanya 
tidak berhasil kerana Salim tidak 
mampu berbuat apa-apa kerana 
terlalu uzur. Satu perkara yang utuh 
pada tradisi masyarakat kita ialah 
seseorang itu tidak berhak secara 
mutlak untuk mewakili individu 
lainnya bagi melafazkan kata 
ampun kerana ia tidak sedikit pun 
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mengalami peristiwa itu. Ampun 
di bawah garapan Muslim Burmat 
mendepani soal-soal kemanusiaan 
secara bersopan, tertib dan meme-
lihara serta menjunjung maratabat 
bangsanya, Melayu.

Salim merupakan lambang 
kepada bangsa melayu Brunei yang 
memberi semangat bahawa kami 
orang Brunei walaupun kecil tetapi 
mempunyai maruah diri. Kamu 
bangsa besar (Jepun) jangan terlalu 
angkuh, harga bangsa dan maruah 
tidak boleh dijual beli. Nah sekarang 
terbukti sudah. Kemajuan material 
tidak akan kukuh dan berdiri 
tegak tanpa kemajuan rohani dan 
ketenteraman batin.

PROSES PERKEMBANGAN
Proses perkembangan cerpen 

‘Ampun’, melihat bagaimana pende-
ritaan yang dialami oleh bapa Hori dan 
Hori sendiri untuk menyampaikan 
pesanan orang tuanya. Sementera 
bapa Hori terseksa batinnya akibat 
perbuatannya kepada Salim. Rasa-
nya rohnya tidak akan tenteram jika 
salim tidak mengampunkannya.

Bagi Salim pula, kedatangan Hori 
tidak memberi kesan kepadanya. 
Dia tahu sebagai orang Islam, tidak 
ada sifat dendam tapi maruah 
bangsa Melayu tidak boleh dijual 
beli. Walaupun Hori dengan penuh 
harapan keegoaannya, misinya akan 
berjaya dan masih menganggap 
mereka negara dan bangsa maju, 
negara yang sudah bangkit dari 
kejatuhan akibat pengeboman 
Hiroshima dan Nagasaki tapi 
akhirnya dia gagal. Walaupun pada 
hakikat kedatangannya dianggap 
sebagai duta kecil, membawa 
perdamaian tapi cara dan taktik itu 
tidak menjadi. Itu bukan cara orang 
Melayu. Siapa yang bersalah dia 
sendiri yang minta maaf mengapa 
pula perlu ada orang tengah. Itu 
kurang adab dan kurang sopan. Ini 
bukan perkara kecil, ini maruah 
bangsa. Jadi maruah harus ditebus 
dengan maruah.

PENUTUP
Jadi jelas pengarang berjaya 

menonjolkan keagungan bahasa 
Melayu dengan mempunyai mar-

tabat yang tinggi. Kepada semua 
bekas penjajah mereka mem-
punyai nilai bangsa yang rendah. 
Setakat kemajuan yang dicapai 
bukan melambangkan kejayaan 
tamadun bangsa tapi nilai dan 
akhlak yang mulia menjadi ukur-
annya. Penjajahan yang tidak ber-
perikemanusiaan tidak akan dapat 
memberikan kebahagiaan batin 
yang amat diperlukan dalam hidup 
ini.

... karya sastera itu mestilah 
indah (indah boleh saja bererti 
menyenangkan atau menghibur 
atau mengusik perasaan atau 
mentertawakan dan seumpamanya) 
dan berguna kepada masyarakat 
(berguna boleh saja bererti 
mengandungi pengajaran atau 
tauladan atau pengetahuan dan 
seumpamanya).

Petikan kata-kata Dr. Ampuan Haji 
Brahim bin Ampuan Haji Tengah ‘Seni 

Sastera’, dlm. Bahana, Jun 1993:16.

Sumber : Bahana, Julai 2005

Nama sebenar Shaiful Bakhrin bin Haji Suhaili. Lahir pada 10 Disember 1981 di Brunei 
Darussalam. Mendapat Sarjana Muda Sastera pendidikan dari Universiti Brunei 
Darussalam (UBD) pada tahun 2006. Jawatan sekarang ialah Pegawai Pelajaran, 
dan bertugas sebagai tenaga pengajar Kesusasteraan Melayu di Sekolah Menengah 
Sayyidina Abu Bakar, Perpindahan Lambak Kanan. Di samping itu beliau juga bertugas 
secara sambilan sebagai Pembaca Berita di Radio Televisyen Brunei (RTB). Shaiful juga 
aktif menyertai seminar, pertandingan penulisan esei dan program kemasyarakatan. 
Antara pencapaian beliau ialah: mendapat tempat pertama dalam Pertandingan 
Esei untuk Institut Pengajian Tinggi Brunei Darussalam dalam Kempen Anti Dadah 
(2001), tempat pertama dalam Temuduga 20 Tahun Kemerdekaan Brunei Darussalam 
menangani masalah sosial; menyertai Seminar “Serantau Kampong Ayer – Warisan 
hidup: Cabaran dan Kesinmambungan” anjuran UBD (2005); Pencalonan Pembaca 
Berita Popular (Kategori Melayu) anjuran RTB (2008 dan 2009), dan menyertai 
Kumpulan Ikrar Sambutan Hari Kebangsaan (2011).
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PUAN sakit lagi. Memang 
Puan sering tidak sihat. 

Kali ini pula, nampaknya 
sakit Puan berlarutan 

dan agak teruk. Selera 
makan Puan pun hilang 
terus. Sudah berbulan-

bulan Puan terlantar 
di peraduan. Doktor 

peribadi keluarga Puan 
tiap-tiap hari berulang-alik 

ke rumah. Atau, paling 
kurang tiga kali seminggu. 

Kadang-kadang berjam-
jam doktor merawat Puan. 

Mereka berbual-bual 
panjang, tetapi dia tidak 

dibenarkan bersama-
sama Puan ketika doktor 

merawat. Kata doktor, 
biarkan Puan bersendirian 

dengannya.

Menyimpan Cerita 
Sebuah Penjara

Dia tidak tahu apa rawatan yang 
doktor itu berikan, tetapi Puan 

kelihatan tidak bermaya selepas 
menerima rawatan. Puan akan ti-
dur lena, tetapi pada kelopak mata 
Puan masih membekas genan-
gan air mata. Kadang-kadang air 
mata itu meleleh ke pelipis sehin-
gga membasahi anak-anak rambut 
Puan. Apabila terjaga, Puan keliha-
tan lebih lesu dan kadang-kadang 
kelihatan pucat. Ada masanya Puan 
menangis. Dan dia akan memberi-
kan Puan makan ubat seperti yang 
dipesan oleh doktor. Puan akan 
terlena lagi. Begitulah perjalanan 
Puan: makan ubat dan tidur.

Dia sendiri cukup mengerti, 
malah dalam banyak keadaan dia 
lebih tahu segala pergerakan di ru-
mah itu. Kini sudah 20 tahun dia 
berkhidmat dengan keluarga Puan, 
sehingga anak Puan sudah besar, 
lalu dia diminta terus tinggal den-
gan keluarga Puan. Sesungguhnya 
dia menjadi sebahagian daripada 
keluarga Puan. Ada ketikanya dia 
juga seperti orang lain; ingin keluar 
daripada kepompong keluarga ini 

dan mengecap hidup bebas di luar 
sana. Tetapi apabila mengenangkan 
jasa Puan terhadapnya dan kelu-
arga selama ini, dia akur dengan 
apa-apa juga permintaan Puan. Se-
mentelahan pula Puan sering tidak 
sihat, dan akhir-akhir ini nampak-
nya lebih tenat.

Dia berasakan banyak perkara 
yang telah diambil olehnya dalam 
keluarga Puan, cuma peranan se-
ba-gai isteri Tuan yang belum dila-
kukannya, meskipun lama dahulu 
Tuan sering juga mencuri-curi me-
lemparkan pandangan nakal ke-
padanya. Kadang-kadang gurauan 
Tuan berlainan terutamanya apabila 
berada di belakang Puan. Dia buat-
buat tidak faham. Ah lelaki, kalau 
dilayan memang menjadi! Tetapi dia 
tidak akan mengambil kesempatan, 
meskipun terluang.

Nakal Tuan hanya untuk men-
gambil kesempatan. Nakal Tuan 
tanpa tanggungjawab. Nakal Tuan 
disaluti nafsu. Tuan boleh menda-
patkan apa-apa yang dia mahu di 
mana-mana, pada bila-bila masa, 
dan dengan sesiapa juga. Orang 

Cerpen HAJIJAH HAJI JAIS

(Malaysia)
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macam Tuan mudah lepas bebas. 
Wang ringgit Tuan akan menutup 
setiap mulut yang menyimpan has-
rat untuk ternganga dan bersuara.

Dia teringat akan detik awal 
dia datang ke rumah itu. Dia sen-
diri tidak tahu bagaimana Puan 
bersetuju untuk mengambilnya 
bekerja di banglo Puan itu, walhal 
dia masih muda, dan Puan baharu 
beberapa bulan berkahwin dengan 
tuan. Dia masih ingat Puan mun-
tah-muntah pada waktu pagi kera-
na mengandungkan Zulaikha, anak 
sulung Puan. Kini, Zulaikha sudah 
21 tahun usianya, dan sedang me-
nuntut di universiti di luar negara. 
Anak kedua Puan, lelaki, berusia 
19 tahun, belajar di sebuah kolej 
swasta di bandar raya ini. Anak ke-
tiga Puan, juga lelaki, masih belajar 
dalam tingkatan lima di sebuah se-
kolah berasrama penuh, dan yang 
bongsu, perempuan, belajar dalam 
tingkatan tiga, juga tinggal di asra-
ma penuh sejak tingkatan satu lagi.

“Di asrama lebih seronok, ra-
mai kawan.” Begitu mereka mem-
be-ritahunya.

Sudah 20 tahun dia bertugas 
sebagai pembantu rumah; dia bu-
kan asing lagi dalam keluarga Puan. 
Kalau ibarat orang buta, derianya 
sudah cekap mengenali setiap liku 
di rumah itu. Begitu juga, setiap 
denyut nadi penghuni rumah agam 
itu dapat dirasainya. Dia lebih arif 
tentang apa-apa yang berlaku di ru-
mah itu: apa yang ada dan tidak ada; 
apa kekurangan dan kelebihannya. 
Malah punca penyakit Puan pun di-
ketahuinya.

Sebagai pemegang taraf peng-
huni tetap, dia bertanggungjawab 
memastikan kesejahteraan di ru-
mah besar itu. Jika dahulu riuh-
rendah dengan tangisan, ketawa, 

dan gurauan, kini banglo mewah 
di atas bukit ini bagaikan tugu pe-
ringatan yang menyimpan sejarah 
yang tidak lagi menarik minat se-
siapa pun; tugu usang yang berlu-
mut, lapuk, dan sepi kerana tiada 
orang yang ingin mengambil tahu. 
Tidak ada apa-apa yang menarik 
dan luar biasanya pada banglo ini 
kecuali reka bentuknya yang cantik 
serta kedudukannya yang strategik, 
suasana yang aman, cantik, serta 
diketahui umum sebagai kawasan 
golongan elit.

Tetapi, dia tidak pernah meng-
anggap dirinya lebih bertuah dari-
pada orang lain kerana dapat meng-
huni banglo ini selama 20 tahun. 
Mungkin kalau dia tidak pernah 
menjejakkan kakinya di situ, nasib 
hidupnya juga berubah. Baginya 
banglo itu turut memusnahkan per-
jalanan hidupnya sendiri. Mungkin 
kalau dia tidak terjebak dalam jaring 
kehidupan Puan, dia lebih bebas dan 
berbahagia di luar sana. Jaring kehi-
dupan Puan telah menjebak kehi-
dupannya, hingga dia tidak berdaya 

untuk membebaskan dirinya. Tapi 
sekarang, kalau dia dibenarkan be-
rada di luar sana, mungkin dia juga 
tidak akan selamat. Dia sudah tidak 
tahu bagaimana hendak menyesu-
aikan diri dengan kehidupan luar. 
Usianya hampir suku abad dihabis-
kan di rumah itu. Dan, dia sudah 
takut dengan kehidupan itu sendiri. 
Jelas bahawa kehidupan Puan me-
nakutkannya dan menjadi ukuran 
terhadap kehidupannya sendiri se-
hingga dia hampir kehilangan mak-
na kehidupan itu.

Dia bukanlah buta huruf. Tidak 
juga buta hati, atau buta mata keti-
ka mula-mula melangkahkan kaki 
ke banglo ini. Ketika itu, usianya 
baru 22 tahun. Kemiskinan kelu-
arga menyebabkannya mengambil 
keputusan untuk bekerja sebagai 
pembantu rumah; tidak dapat me-
lanjutkan pengajian atau berkahwin 
muda seperti Puan. Bukannya dia 
tidak ada teman lelaki ketika berse-
kolah, tetapi kedaifan keluarga me-
maksanya melupakan keseronokan 
hidup bercinta. Baginya, keluarga 
lebih penting kerana adik-beradik-
nya ramai dan dia anak sulung. Ibu 
bapanya yang kaya zuriat tetapi mis-
kin harta itu tidak mengizinkannya 
untuk mencorakkan kehidupannya 
sendiri supaya lebih berwarna-war-
ni lagi. 

Sejarahnya sendiri panjang te-
tapi dia tidak ingin menukilkannya 
untuk ditatap oleh orang lain. Seja-
rah hidupnya tidak akan menarik 
minat sesiapa pun, samalah seperti 
banglo Puan ini; apatah lagi dalam 
usianya yang sudah melewati 40 
tahun ini. Hasrat untuk mengecapi 
hidup mengikut acuan sendiri juga 
sudah padam dan hanya mampu di-
sematkan dalam lipatan impian. Se-
jarah baharunya yang bermula pada 

Dia berasa lucu juga 
setiap kali mengingati 

peringkat awal 
kehidupannya sebagai 

pembantu rumah. 
Segala-galanya ada 

peraturan yang perlu 
dipatuhi. Sebagai 

pembantu rumah, dia 
akur dengan apa-apa 

sahaja.



P U S A T,  N 0.  0 7 / 2 0 1454

MASTERA

saat dia mula-mula menjejakkan 
kaki di banglo ini mungkin lebih be-
rerti untuk diselitkan dalam sejarah 
kehidupan Puan dan mungkin seja-
rah banglo ini.

Dia berasa lucu juga setiap kali 
mengingati peringkat awal kehidu-
pannya sebagai pembantu rumah. 
Segala-galanya ada peraturan yang 
perlu dipatuhi. Sebagai pembantu 
rumah, dia akur dengan apa-apa sa-
haja. Bukan tidak seronok menjadi 
pembantu rumah di rumah orang 
kaya, sementelahan pula dia bukan 
keseorangan. Beberapa bulan sete-
lah Puan melahirkan cahaya mata 
yang pertama, Tuan membawa 
dua orang lagi pembantu rumah. 
Tugasnya ketika itu mengemas ru-

mah sahaja kerana dia tidak mahir 
menjaga bayi walaupun dia biasa 
menjaga adik-adiknya dulu. Pen-
galamannya itu ala kadar sahaja 
tetapi pembantu rumah Puan yang 
seorang itu berpengalaman sebagai 
jururawat, sementara pembantu 
rumah yang bertugas sebagai tu-
kang masak itu pula berpengala-
man sebagai tukang masak di ho-
tel ternama. Katanya, cef. Ternyata 
selera Tuan bukan sembarangan, 
ditambah pula dengan kemampuan 
Tuan dari segi kewangan. Dia sen-
diri, walaupun kurang pengalaman, 
gajinya tetap lumayan. Dengan gaji 
itulah dia membantu kedua-dua 
orang tuanya menyara adik-adik-
nya. Zaman remaja, zaman dewasa, 

dan kini zaman ambang senja pun 
dia masih menghabiskan usianya 
di rumah ini. Ada ketikanya dia 
merasakan dia sudah digadaikan 
oleh ayahnya kepada keluarga tuan 
kerana ayahnyalah yang merisik-ri-
sik untuk dia bekerja di rumah ini. 
Kata ayah, dia mendapat tahu me-
lalui rakan yang pernah bertugas di 
syarikat Tuan. Rakan ayah membe-
ri jaminan bahawa Tuan baik hati. 
Rugi jika peluang itu ditolak kera-
na gajinya baik, dan keluarga Tuan 
pula kecil. Begitu kata ayah, walau-
pun susun bicara ayah tiada unsur 
paksaan.

Ada kalanya dia berasa ditipu, 
tetapi tanggapan itu cepat-cepat 
dikambusnya dengan timbunan 
pengorbanan orang tuanya. Di ru-
mah Tuan ini, setidak-tidaknya dia 
dapat juga merasa makanan yang 
lazat-lazat. Dan yang lebih penting, 
dengan duit gajinya dapatlah kelu-
arganya menikmati makanan yang 
lazat sekali-skala. Setiap kali men-
gutus surat, dia berpesan kepada 
adik-adik supaya menggunakan se-
bahagian daripada wang itu untuk 
membeli makanan yang mereka in-
gini. Dia puas apabila mereka dapat 
hidup selesa dengan bantuannya 
itu. Kata adik-adiknya lagi, ayah se-
lalu memujinya sebagai anak yang 
baik dan dijadikan contoh. 

Dia berasa bangga meskipun 
jauh di dasar hati berasa belas ter-
hadap dirinya sendiri. Pada saat 
sedemikian, dia akan merawat 
luka hati dengan memikirkan na-
sib adik-adiknya yang lebih baik 
daripada dirinya sendiri. Sering 
dia mengenang kata adik-adiknya 
bahawa mereka sudah memiliki 
rumah baru dan dilengkapi dengan 
kemudahan hasil daripada wang 
gaji yang dikirimkannya saban bu-
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lan. Baginya, apa lagi pengorbanan 
yang dapat dilakukan oleh seorang 
anak selain menggembirakan hati 
ayah, ibu, serta adik-adik? Oleh se-
bab itu, dia tidak menghiraukan 
sangat akan kehidupan sendiri. Ba-
ginya, keluarga Puan dan Tuan ini 
merupakan sebahagian daripada 
keluarganya, meskipun ahli keluar-
ganya sendiri tidak pernah datang 
ke banglo mewah itu. Rumah Tuan 
dipenuhi peraturan dan dia tidak 
bebas melakukan apa-apa yang di-
sukainya. Sungguh, kadang-kadang 
dia berasa dirinya tergadai!

Ah, itu cerita lama! Kini adik-
adiknya semua sudah dewasa dan 
mampu menyara diri sendiri. Ada 
yang sudah berkahwin. Ayah dan 
ibu pun sudah tua. Cuma dia ber-
syukur kerana kedua-dua orang 
tuanya itu masih sihat dan cergas 
meskipun sudah melewati usia 70 
tahun. Ternyata masa memisahkan 
mereka begitu lama. Kadang-ka-
dang dia membanding-bandingkan 
kehidupan ibunya dengan Puan. 
Puan jauh lebih muda, malah le-
bih muda daripada dirinya sendiri. 
Kehidupan ibunya jauh lebih perit; 
ibu terpaksa membanting tulang 
membantu ayah untuk menyara 
anak-anak. Ibu mewarisi kemiski-
nan daripada atuk. Tetapi, ibu ma-
sih sihat dan gagah mengharungi 
hidup. Mengapa Puan begitu rapuh 
benar kesihatannya? Akhirnya, dia 
membuat kesimpulan sendiri: ibu 
dan Puan berbeza kerana ayah dan 
Tuan juga jauh berbeza!

Sebagai ahli korporat, Tuan cu-
kup dikenali. Dia pasti tentang haki-
kat itu walaupun dia tidak mengiku-
ti perkembangan diri Tuan di luar. 
Sekali-sekala dia ternampak juga 
wajah Tuan dalam akhbar yang di-
bacanya sambil-sambil mengemas 

rumah. Hebat beritanya: tentang 
kejayaan Tuan, kepimpinan cemer-
lang Tuan, sifat dermawan Tuan, 
dan bermacam-macam-macam lagi. 
Semuanya yang muluk-muluk. Me-
lalui gaya percakapan yang dia curi 
dengar, dia dapat mengagak siapa 
teman-teman majikannya itu. Se-
perti Tuan, mereka juga orang ter-
nama; paling tidak bergelar Datuk. 
Walaupun Tuan memiliki gelaran 
tetapi majikannya itu lebih senang 
dipanggil Tuan apabila berada di 
rumah. Mungkin untuk mewujud-
kan suasana berstrata antara maji-
kan dengan orang gaji.

Sekarang tugasnya menjaga 
Puan: menjaga diri Puan, menjaga 
makan minum Puan. Puan sakit. 
Dan, melakukan sedikit kerja ru-
mah. Anak-anak Puan sudah tidak 
tinggal di rumah. Mereka juga ja-
rang-jarang balik ke rumah. Sewak-
tu cuti semester, mereka kata mere-
ka sibuk dengan aktiviti luar.

Puan seolah-olah memiliki se-
gala-galanya. Memang pun. Apa 
yang Puan tidak ada? Apa yang ti-
dak mampu dibeli oleh Puan? Puan 
tidak pernah dibebankan oleh ma-
salah kewangan. Duit Tuan bukan 
sedikit. Tetapi, hakikatnya tidak. Se-
gala-galanya itu bersifat luaran. Ber-
sifat material. Tetapi lazimlah, tiada 
orang kaya yang akan mempamer-
kan kesusahan, penderitaan, apatah 
lagi kemiskinan kasih sayang. Yang 
tergambar ialah senyuman manis, 
kebahagiaan yang melimpah, dan 
segala yang muluk-muluk Cuma. 
Tetapi, itu sandiwara sebenarnya. 
Kini Puan dimamah oleh persoa-
lan sandiwara yang dilakonkannya 
sejak bertahun-tahun. Perwatakan-
nya yang pelbagai itu mengelirukan 
dan akhirnya menghancurkan kehi-
dupan sebenar Puan. Puan terlalu 

banyak berlakon daripada mema-
parkan kehidupan sebenarnya. La-
konan Puan di bawah arahan Tuan 
ternyata mengundang musibah 
terhadap Puan. Sebagai sutradara 
Tuan tetap berwibawa hingga ke 
hari ini; mengarah dan terus men-
garah. Berlakon dan terus berla-
kon. Walaupun sudah dimamah 
usia, kudrat Tuan masih kuat, tidak 
seperti Puan, yang walaupun jauh 
lebih muda, sudah tidak mampu 
menjadi primadona dan melakon-
kan kehidupan dusta lagi.

Puan yang sering tersenyum ra-
num itu menyimpan tangisan yang 
beracun yang menjadi sel barah 
yang menular ke dalam saraf Puan. 
Dan dia sendiri, oleh sebab menge-
tahui terlalu banyak perkara, maka 
kakinya turut lumpuh dek jerang-
kap samar yang dipasang di setiap 
sudut banglo ini. Banglo ini ibarat 
penjara yang menghukum setiap 
orang yang tidak berdosa di rumah 
ini. Zahirnya tidak kelihatan tetapi 
sesiapa yang menghuni rumah ini 
tidak akan terlepas daripada sek-
saan. Dan yang paling menderita 
ialah Puan, diikuti oleh anak-anak-
nya.

Kemuncak penderitaan Puan ia-
lah apabila anak-anak enggan ting-
gal di rumah. Masing-masing ingin 
keluar, kononnya ingin berdikari. 
Ya, mereka mewah wang ringgit. 
Dengan wang, Tuan boleh meng-
hantar anak-anaknya belajar ke 
mana sahaja. Setahunya, anak-anak 
Tuan bukanlah bijak sangat. Wa-
laupun Puan ibu yang penyayang, 
tetapi hati anak-anak dicalarkan 
oleh Tuan dengan tengkingan dan 
maki hamun yang menghapuskan 
nilai kasih sayang. Tuan tidak per-
nah ter ikir bahawa tengkingan dan 
maki hamun Tuan itu meninggalkan 
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parut kelukaan hati dan perasaan 
yang tidak kelihatan itu. Itu Tuan 
tidak tahu, tidak pernah fakir. Yang 
Tuan tahu dia berkuasa.

Namun anak-anak Tuan pun 
pandai berlakon. Mereka tidak 
memberontak di hadapan Tuan. 
Mereka memaki hamun Tuan da-
lam hati. Sebijak-bijak Tuan, gagal 
juga menghidu sikap anak-anak 
yang turut belajar menjadi sutra-
dara yang hebat. Yang penting bagi 
anak-anak Tuan ialah wang ayah 
mereka. Dengan wang, mereka bo-
leh membeli keseronokan yang me-
reka juga cukup sedari hanya bersi-
fat sementara. Tapi kata anak-anak 
Tuan kepadanya, itu pun sudah cu-
kup, janji mereka dapat menikmati 
wang Tuan. Puan cuba membetul-
kan keadaan ini tetapi kesihatan 
Puan tidak mengizinkan. Akhirnya 
Puan yang menerima padahnya. Se-
tiap kali bersedih, sakit Puan akan 
menyerang kembali. Puan menjadi 
tidak menentu: murung, marah-
marah, dan kadang-kadang mena-
ngis.

Anak-anak bukan tidak bersim-
pati dengan Puan. Mereka bersim-
pati dan menyayangi Puan. Sering 
juga mereka menelefon Puan, teta-
pi keadaan di rumah menyebabkan 
kasih sayang tidak dapat dijalinkan 
sekejap-kejapnya. Kata anak-anak 
puan, jika mereka tidak ada di ru-
mah, Puan akan lebih tenang dan 
aman. Anak-anak Puan tahu dalam 
sebarang keadaan, Puan juga yang 
akan menerima padahnya. Jika 
Tuan memarahi anak-anak, Puan 
juga yang akan berasa pedihnya.

Tuan tidak pernah cuba men-
gerti bagaimana Puan terdera dek 
perlakuan Tuan. Yang Tuan tahu, 
Tuan puas. Tuan gembira dengan 
apa-apa yang dilakukannya. Tuan 

ikir bahawa wang akan memulih-
kan segala-galanya. Semua orang 
tunduk pada wang. Kena marah 
pun orang tidak akan ambil hati. 
Hati dan perasaan yang terluka da-
pat dirawat dengan wang.

Tuan tidak ada hati untuk me-
layan hal remeh yang bagi Tuan ti-
dak bernilai. Apa erti kemanusiaan 
jika hidup melarat? Bagaimana in-
gin berperikemanusiaan jika papa 
kedana? Itu kata Tuan, yang pernah 
didengarinya di sebalik dinding 
kamar peraduan Puan. Ketika itu 
Tuan marah benar dengan Puan 
yang meminta Tuan berlembut 
sedikit dengan anak-anak. Tuan 
melenting. Suara Tuan menerobos 
keluar dinding konkrit itu sehing-
ga telinganya sempat menangkap 
butir bicara Tuan di hujung suara 
tingginya. Tuan minta Puan diam, 
tidak perlu memberitahu Tuan apa-
apa. Tuan berpengalaman mentad-
bir beribu-ribu pekerja. Semuanya 
cemerlang. Bukankah itu membuk-
tikan cara Tuan itu tidak silap? Te-
tapi, Tuan tidak sedar bahawa cara 
melayan pekerja dengan melayan 
anak dan isteri itu berbeza.

Ketika situasi runcing, Puan 
akan diam. Jika tidak, Puan akan 
menerima padah yang lebih teruk. 
Sepak terajang Tuan akan menggi-
la. Memang dia menyedari hal itu. 
Dalam apa-apa keadaan, Puan akan 
beralah. Puan akan cuba menda-
maikan keadaan, tetapi akhirnya 
Tuan akan memaki hamun Puan. 
Puas Puan berusaha untuk menye-
lamatkan suasana tetapi anak-anak 
seolah-olah tidak menghargai per-
juangannya. Anak-anak Puan lebih 
berani daripada Tuan kerana mere-
ka tahu Puan tidak berdaya.

Puan masih dapat memahami 
keadaan dan tidak menyalahkan 

anak-anak seratus peratus. Sebe-
narnya anak-anak menden-dami 
Tuan, tetapi ketidakupayaan men-
gakibatkan lahar dendam itu tum-
pah kepada Puan. Puan merelakan-
nya. Kedudukan Puan ibarat ditelan 
mati emak, diluah mati bapak. Da-
lam apa-apa suasana pun Puan ti-
dak dapat hidup selesa. Pada satu 
pihak suami, pada satu pihak lagi 
anak-anak pula. Tidak ada pihak 
yang dapat memahami hati dan 
perasaan Puan. Tuan tidak mung-
kin akan berubah sikap; anak-anak 
pula ingin mengambil jalan mudah 
mengikut naluri hati muda. Namun, 
Puan pun pernah berkata, kalau 
Puan seorang anak, dan bukan is-
teri kepada Tuan, sudah lama Puan 
melarikan diri dari rumah itu. Kea-
daan ini juga difahaminya. Tetapi, 
mengapa dia sendiri tidak mela-
rikan diri? Mengapa dia sang-gup 
menderita sama?

Sebaliknya, Tuan sebagai ketua 
di pejabat dan di rumah tetap mem-
pamerkan kewibawaan di luar. Tuan 
kelihatan mesra dan periang. Tuan 
peramah, baik hati, dan pemurah. 
Tuan seorang dermawan, seperti 
yang diakui umum. Tidak akan ada 
orang lain di dunia ini (kecuali dia) 
yang menyangka Tuan itu suami 
dan ayah yang panas baran. Orang 
di luar sana tidak akan percaya ka-
lau dia katakan sadis; orang yang 
berasa bahagia melihat orang lain 
sengsara dalam kesakitan.

Sebagai orang luar dia tidak per-
nah dimarahi, ditengking, dan dima-
ki hamun oleh Tuan. Tidak pernah. 
Tuan melayannya dengan baik, sama 
seperti Tuan melayan orang di luar 
sana agaknya. Tetapi dengan Puan, 
Tuan akan menengking Puan. Tidak 
boleh terlambat sedikit, Tuan akan 
memaki hamun Puan seolah-olah 
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Puan hamba abdi. Kalau angin Tuan 
baik, Tuan bagai seorang budak ti-
dak cukup umur yang perlu Puan 
belai. Puan keliru. Dia juga keliru. 
Ada juga manusia seperti Tuan di 
dunia ini, ikirnya. Masa baik, baik 
sangat. Kalau angin tak baik Puan 
dimarahi sama seperti Tuan mema-
rahi anak-anak juga.

Anak-anak juga sedemikian; si-
lap hari bulan akan terkena penan-
gan juga. Maki hamun dan sumpah 
seranah serta kata-kata kesat usah 
dikira lagi. Dia sendiri tidak men-
gerti mengapa kemarahan Tuan 
tertumpah kepada anak dan isteri 
sahaja. Pengecutkah Tuan? Atau, 
Tuan terlalu banyak menyimpan 
kemarahan terhadap orang lain 
yang tidak terluah hingga melim-
pah pada anak-anak dan isteri di 
rumah. Yang menjadi mangsa ialah 
anak-anak dan isteri. Alangkah ma-
langnya menjadi isteri dan anak-

anak Tuan.
Apakah dosa Puan dan anak-

anak hingga diperlakukan sede-
mi-kian rupa? Apakah pula pahala 
yang Tuan dapat dengan berbaik-
baik dan bermesra-mesra dengan 
orang di luar sana? Adakah kera-
na wang, atau Tuan sememangnya 
membenci keluarga sendiri? Atau, 
kasih sayang Tuan berada di tem-
pat lain, tetapi demi menjaga sta-
tus, dia mengekalkan Puan sebagai 
isteri dan memenjarakan Puan di 
banglo ini.

Sebagai saksi utama ketidak-
adilan dan kezaliman Tuan, dia sa-
kit hati dengan Tuan. Baginya, Tuan 
memusnahkan hidupnya. Tuan se-
ring menakutkannya dengan per-
lakuan kasar dan kata-kata kesat 
itu, malah dia turut terseksa jiwa 
dan batin berada dalam keadaan 
itu, meskipun dia orang luar yang 
tidak pernah dimarahi tuan.

Pada mula-mula dahulu, dia 
memang sering ketakutan dan be-
rasa tidak selamat berada di banglo 
ini, tetapi lama-kelamaan dia lali 
dengan perangai Tuan. Lama-kela-
maan juga ketakutannya merebak 
menjadi takut akan lelaki.  
Dia bimbang kalau-kalau dia ber-
temu jodoh dengan lelaki seperti 
Tuan yang bagaikan serigala itu. 
Dia membuat kesimpulan untuk 
tidak berkahwin. Biarlah dia turut 
terpenjara di banglo ini; sekurang-
kurangnya dia masih sela-mat dan 
tidak dimarahi suami. Orang seper-
tinya pun, walaupun hanya seorang 
pembantu rumah, perlu bersikap 
skeptikal juga. Mana dia tahu, di 
luar sana tidak selamat untuknya. 
Itulah antara sebabnya dia sanggup 
tinggal, mengutip dan menyimpan 
cerita duka di penjara yang telah 
banyak membunuh jiwa penghu-
ninya ini.
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Puan juga tidak menyalahkan 
anak-anaknya kerana tidak betah 
tinggal di banglo ini. Mereka sud-
ah dewasa dan bebas dari pen-
jara yang tersergam indah tetapi 
menyeksakan ini. Dia sendiri tidak 
tahu bagaimana untuk melukis-
kan penderitaan Puan serta anak-
anak. Justeru, bertahun-tahun dia 
menyimpan sahaja apa-apa yang 
disaksikannya dalam lipatan inga-
tannya. Segala-galanya masih jelas; 
dan kini Puan terlantar sakit, ma-
nakala ingatannya semakin jelas. 
Sudah tiba waktunya dia melon-
tarkan rahsia ini ke luar walaupun 
dalam bentuk catatan yang dipenu-
hi kecacatan untuk dikongsi oleh 
orang luar. Dia sudah tidak berdaya 
menyimpan kedukaan yang ibarat 
bom jangka yang menunggu saat 
untuk meledak.

Meskipun ceritanya tidak sein-
dah nukilan sasterawan, semo-
ga orang di luar sana menginsa i 
bahawa pangkat dan harta tidak 
menjanjikan kebahagiaan. Kehi-
dupannya sendiri yang bebas dan 
bahagia ketika bersama-sama ke-
luarga dahulu sudah dijaringi oleh 
budi Puan dan berasa patut terus 
berkhidmat kepada majikannya 
yang sudah lebih 20 tahun mem-
bantunya membahagiakan orang 
tua dan adik-adiknya. Keluarganya 
pun tidak patut tahu suka duka 
yang dilaluinya. Bukankah dia sud-
ah diajar untuk berlakon? Dan kini, 
lakonannya itu mungkin sudah me-
mamah kehidupannya sendiri! Kini 
dia hanya berpegang pada ungka-
pan kata, “Kak Mar tidak boleh ke-
luar dari rumah ini selagi saya ma-
sih hidup.”

Ungkapan kata itu sudah cu-
kup mengikat kakinya daripada 
melangkah keluar untuk membina 

hidup sendiri.
“Kak Mar tidak akan mening-

galkan Puan. Puan jangan susah 
hati. Kak Mar akan menjaga Puan. 
Puan akan sembuh.”

Dia cuba meyakinkan sekujur 
tubuh yang tidak bermaya itu mes-
kipun dia sendiri kurang yakin den-
gan apa yang diucapkannya. Akan 
sembuhkah Puan? Dia sendiri tidak 
tahu sejauh mana parahnya penya-
kit Puan. Penyakit Puan tidak dapat 
dilihat dengan mata kasar. Cuma 
mata hati yang bersimpati dapat 
meramalkan bahawa penyakit Puan 
itu sukar sembuh. Puan menghada-
pi tekanan jiwa, bukan penyakit ba-
tuk kering atau patah tulang yang 
dapat dipulihkan dengan rawatan 
yang sesuai. Puan menghadapi 
penyakit murung yang keterlaluan 
akibat menghadapi tekanan pera-
saan yang berpanjangan. Bukannya 
Puan tidak pernah mendapatkan 
rawatan awal, tetapi masalah yang 
berpanjangan itu menghalangnya 
daripada sembuh. Apabila dilanda 
masalah, Puan akan sakit semula.

Tuan, seperti biasa, memang 
tidak akan bersimpati, apatah 
lagi mempercayai penyakit Puan. 
“Penyakit dibuat-buat,” kata Tuan. 
Penyakit untuk orang yang tidak 
bersemangat. Penyakit orang yang 
lemah, tidak ada matlamat hi-
dup, pemikiran kecil, begitu Tuan 
menambah. Dia turut geram den-
gan Tuan. Hatinya terluka apabila 
mendengar keangkuhan Tuan. Tuan 
hanya tahu menilai wang ringgit, te-
tapi tidak tahu menilai erti simpati, 
apatah lagi kasih sayang. Dan Puan 
yang dianggapnya macam adik itu 
meraih simpatinya atas dasar peri-
kemanusiaan. Puan terlalu baik un-
tuk dilayan sedemikian rupa. Puan 
sudah terlalu banyak berkorban 

demi kejayaan Tuan.
Puan tidak seperti isteri orang 

kaya lain yang lebih senang hidup 
bersosial dengan golongan setaraf. 
Masa Puan banyak ditumpukan ke-
pada keluarga. Puan tidak ba-nyak 
kerenah. Puan tidak pernah memin-
ta-minta, malah Puan banyak men-
galah. Puan telah mengorbankan 
segala-galanya demi tertegaknya se-
buah keluarga sehingga kini, hingga 
Puan reput dimamah oleh pengor-
banan.

Tetapi apa yang Puan dapat? 
Kesakitan dan kematian sebelum 
ajal. Jika dibandingkan dengan 
Tuan yang lebih banyak mengarah 
dan meminta-minta itu, Puan tidak 
layak dikasari apatah lagi disakiti. 
Tetapi kini Puan jatuh sakit, malah 
semakin hari semakin parah. Paling 
sakit hatinya apabila Tuan seolah-
olah mengambil ringan tentang 
penyakit Puan, meskipun kini Tuan 
sudah mula percaya bahawa Puan 
benar-benar sakit. Itu pun setelah 
disahkan oleh doktor pakar. Namun 
dengan wang yang banyak, Tuan 
tidak melihatnya sebagai masa-
lah. Berikan rawatan yang terbaik, 
itulah yang Tuan katakan kepada 
doktor itu. Ongkos bukan masalah. 
Begitu, kata Tuan lagi. Malah, Tuan 
menyerahkan sepenuhnya tugas 
menjaga Puan kepada doktor yang 
merawatnya di rumah. Puan tidak 
dibenarkan dibawa keluar untuk 
mengelak daripada diketahui orang 
luar. Untuk menjaga kepentingan 
Tuan juga.

Dan yang paling menyakitkan 
hatinya, Tuan tidak rasa bersalah, 
seolah-olah penyakit Puan bukan 
akibat daripada perlakuan Tuan. 
Tuan tidak pernah tahu bahawa 
penyakit darah tinggi dan buah 
pinggang yang dihidapi oleh Puan 
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sekarang ini ialah ekoran penyakit 
awal Puan, iaitu penyakit murung. 
Tuan masih bersenang hati menin-
ggalkan Puan untuk mengurus per-
niagaan. Rakan perniagaan lebih 
penting daripada keluarga sendiri, 
bagi Tuan. Kadang-kadang berha-
ri-hari Tuan tidak balik ke rumah 
atas urusan perniagaan. Ada keti-
kanya timbul juga perasaan jahat 
di hatinya, mungkin Tuan sudah 
ada orang lain menggantikan Puan. 
Sebab itu Tuan tidak pernah be-
rasa risau walau Puan sakit tenat 
macam mana sekalipun. Ah! Lelaki 
macam Tuan elok saja diracun, biar 
menggelupur sebelum mati, bisik 
hatinya. Geram sungguh dia. Tuan 
sengaja tidak mahu memahami, 
apatah lagi menyedari bahawa ke-
luarga Tuan itu sebenarnya sudah 
lama hancur.

***

Dia melangkah keluar. Hatinya 
nekad. Dia akan mengirimkan ca-
tatan ini kepada penerbit majalah 
yang pernah dibacanya. Dia ber-
harap akan ada orang yang sudi 
menyiarkan ceritanya dengan cara 

mengolah kembali catatannya ini 
hingga menjadi cerita yang sempur-
na. Harapannya, agar catatannya ti-
dak lari daripada cerita asal, kerana 
ini kisah benar, bukan cereka!

Langkahnya semakin pantas, 
risau kalau-kalau Puan terjaga se-
masa ketiadaannya. Dia men-con-
gak-congak apa-apa yang telah di-
tulisnya, terutama pesanan kepada 
“sesiapa yang berkenaan’ itu. Entah-
kan perlu atau tidak dia berpesan 
sebegitu rupa. Dia sendiri keliru. 
Pesanannya lebih kurang berbunyi 
(dia cuba mengingat): “Jangan ada 
orang yang cuba mengolah semula 
cerita ini untuk dilakonkan; hatta 
oleh pelakon dan sutradara yang 
sehandal mana pun, kerana pasti 
tidak akan ada orang yang mampu 
melakonkannya dan mengarahkan-
nya sebaik Tuan, pelakon dan pen-
garah paling hebat.”

Langkahnya semakin cepat apa-
bila dia seolah-olah terdengar suara 
Puan menyeru-nyeru nama-nya 
agar jangan mendedahkan cerita 
itu. Kata Puan lagi, Puan rela mem-
bawanya ke kubur! Akan matikah 
Puan, sekali gus akan berakhirkah 

taraf tugasnya di banglo atau pen-
jara ini? Peti surat berwarna merah 
semakin jelas. Semakin dekat se-
makin terasa kakinya bagai dijebak 
suara Puan yang menegahnya dari-
pada mengisi catatannya itu ke da-
lam peti besi merah itu. Suara Puan 
kedengaran merayu-rayu, “Kak Mar, 
jangan ... jangan, Kak Mar.” Ah, dia 
tidak peduli! Kali ini, dan mungkin 
hanya kali ini satu-satunya peluang 
yang dia ada. Dia menguatkan hati. 
Cerita ini mesti dilemparkannya ke 
luar tembok penjara berduri ini. 
Suara Puan semakin lesu, dan ham-
pir tidak kedengaran lagi apabila 
dia mula berlari menghampiri peti 
besi berwarna merah yang bagai-
kan sudah ternganga untuk mene-
lan sampul surat yang mula kumal 
dalam genggamannya itu.

Dewan Sastera, Oktober 2012

Hajijah Jais dilahirkan pada 1 Oktober 1958 di Bekenu, Miri. Mendapat pendidikan 
awal di tempat kelahiran, kemudian di Subis dan seterusnya di Bandar Miri. Beliau 
melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia dan memperoleh Ijazah Sarjana Muda 
Kesusasteraan (Kepujian). Seterusnya beliau melanjutkan pengajian di Universiti Malaya 
dan memperoleh Ijazah Sarjana Sastera. Bidang penulisan yang Hajijah ceburi ialah cerpen 
dan esei. Cerpen-cerpennya dimuatkan dalam antologi Surat Dari Pulau (1985), Wali 
(1990), Ketipung Bunga Jambu (1995) dan Pilihan (1996). Cerpen “Mentua Menantu” 
memenangi hadiah penghargaan penulis Sarawak. Cerpen seperti Melihat Dunia Terbelah 
Dua dan Kenangan Bersemi disiarkan melalui majalah terbitan DBP, 1996. Dianugerahkan 
Hadiah Sastera Sarawak (genre cerpen) oleh Kerajaan Negeri Sarawak pada tahun 1999. 
Kini Hajijah bertugas sebagai Ketua Bahagian Buku Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, 
Kuala Lumpur.
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Diwan Kembara
syukur, esok di arasy
hari ini, di sini
takdir di arasy
Tanzil di bumi.

Kematian di tangan-Nya
Hidup di tanganku.

Nasib juga takdir
Bergumul atau tidak
Pasti hadir;
 aku ingin bergumul sampai mati
 mendapatkan takdirku sendiri

Puisi MUHAMMAD LUTFI ISHAK (Malaysia)

MUHAMMAD LUTFI ISHAK dilahirkan pada 27 Januari 
1980. Mendapat pendidikan tinggi di Universiti 
Kebangsaan Malaysia dengan pengkhususan Linguitik 
Melayu. Mula menulis pada tahun 1999. Mantan 
Minggu Penulis Remaja 2000 ini menulis cerpen, 
puisi dan esei. Karya-karyanya tersiar di pelbagai 
media cetak dan antologi bersama. 
Beberapa puisi dan cerpennya diterjemahkan ke 
bahasa Inggeris dan Thai untuk antologi antara 
negara dan jurnal Malay Literature. Puisinya Mencari 

Srikandi menjadi teks wajib subjek Kesusasteraan Melayu untuk sekolah 
menengah di Malaysia. Memenangi Hadiah Sastera Utusan Malaysia – Exxon 
Mobil untuk tahun 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2010.
Kumpulan puisi perseorangannya Kafe diterbitkan NusaBuku pada 2010 
dan kumpulan cerpennya, Cerita Malam Pertama diterbitkan oleh Ameen 
Publisher pada 2011. Beliau ialah pengerusi Biro Penulis Muda PENA, 
merangkap Ahli Jawatankuasa Persatuan Penulis Nasional (PENA).
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Puisi SALMAN SULAIMAN (Malaysia)

Biarlah Aku 
Menjadi Kura-kura
Biarlah aku menjadi kura-kura
kerana katamu barangkali aku tidak pandai berlari
atau mungkin sengaja tidak mahu berlari
biarlah aku terhegeh-hegeh di sini
kerana sudah kukatakan berkali-kali
aku hanya mahu menjadi kura-kura
aku akan sampai juga nanti
walau seorang diri
walau kita tidak lagi bersekali
percayalah – aku akan sampai juga nanti.

Biarlah aku menjadi kura-kura
yang hanya menerima kutukanmu sentiasa
biarlah aku menjadi kura-kura, aku bahagia
aku masih percaya, arnab yang angkuh sepertimu
akan tertidur juga. Dan kau pasti akan lama terlena,
dan aku akan terus terhegeh-hegeh juga
kerana aku cuma seekor kura-kura
ya, biarlah aku yang menjadi kura-kura
aku bahagia sebenarnya, terlalu bahagia.

SALMAN SULAIMAN, lahir pada 13 November 1980 di Kampung Padang Raja, 
Machang, Kelantan. Mendapat pendidikan rendah dan menengah di daerah 
kelahirannya sehingga lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Melanjutkan 
pengajian Ijazah Sarjana Muda Sastera di Universiti Sains Malaysia, Pulau 
Pinang pada tahun 2003-2006. Mula menulis sejak di bangku sekolah iaitu 
pada tahun 1998 dan ketika di tingkatan enam atas iaitu pada tahun 1999, 
puisinya Tangkai-tangkai Bahasa dibukukan dalam antologi Sumpah Setia 
Bahasa terbitan GAPENA.
Tahun 2000 Salman dipilih mewakili penulis muda negeri Kelantan menyertai 
program Minggu Penulis Remaja (MPR) anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Sehingga kini beliau telah menghasilkan tiga buah buku iaitu Pemain Bahasa (2001), Sebelum 
Menjadi Penakut (2006) dan ‘Ngembara ke Utopia Republik Cinta Sesudah Letih Menjadi Lelaki’ 
(2006). Tahun 2003, puisinya Kawe Oghe Kelate dan Lagu Puisi Anak Bangsa Merdeka memenangi 
hadiah penghargaan dalam Hadiah eSastera.com yang diadakan di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
Dua buah cerpennya, Sidang Raja Pengemis dan Menunggu Bulan memenangi hadoiah penghargaan 
dalam Hadiah Sastera Kumpulan Utusan –ExxonMobil 2003. Manakala cerpen Lelaki di Bawah Pohon 
Kemboja memenangi hadiah penghargaan dan puisi Ini Tanah kita  memenangi Hadiah Utama 
untuk Hadiah Sastera Kumpulan Utusan-ExxonMobil 2004. Cerpen beliau Batu-batu di Jalanan turut 
menerima penghargaan dalam Hadiah Sastera Kumpulan Utusan-ExxonMobil 2008.
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“Parmin, Parmiiin. 
Parmiiin. Ke mana sih, 

Parmin sinting ini. Nggak 
juga ada. Sialan. Pada 

mati semua.” 
Suara gadis itu 

melengking seperti 
menusuk-nusuk 

gendang telingaku. 
Lalu kudengar ketukan 

sembrono di pintu. Aku 
bangkit membuka. Lidia 
menjulurkan kepalanya 
ke dalam kamar sempit 
itu. Ini memang kamar 
Parmin. Tukang kebun 

tempat aku numpang 
nginap sejak seminggu 

yang lalu.

“Si Padang”

Eh, Uda Padang. Lagi ngapain? 
Tidur-tidurannya, ya. Uda Pa-

dang mau nggak nolong Lidia,” ujar 
gadis centil anak mamakku (pa-
man) itu. Padahal, aku paling tidak 
suka dipanggil Uda Padang itu. Aku 
memang orang Padang. Dan, dia 
gadis itu, ayah ibunya yang juga 
kerabatku bukankah juga orang Pa-
dang? Namaku cukup jelas baginya 
sejak aku memperkenalkan diriku 
dulu. Namaku Mansur bin Maliki, 
keponakan Haji Kiram Datuk Nan 
Kunieng Timbago, yakni ayah gadis 
cantik yang judes ini.

“Nolong apaan?” kataku dengan 
logat Betawi yang masih janggal.

“Beliin rokok ke prapatan itu 
dong.”

“Rokok untuk siapa? Kamu ngi-
sap ganja, ya?”

“Ah, jangan banyak tanya ah. 
Untuk pacar gue. Tuh, die di kamar 
gue. Die lagi kehabisan rokok. Ro-
kok papa juga nggak ada sisanya.”

“Sial, Lancang keterlaluan! 
Diancuk!” sumpahku tak kedenga-
ran. Habis, aku benar-benar merasa 
terhina. Tak biasanya di kampung-

ku orang yang lebih tua disuruh-su-
ruh begitu. Disuruh beli rokok lagi. 
Untuk pacarnya pula lagi. Gila!

“Suruh Parmin saja Lid. Aku ca-
pek seharian menapaki Jakarta cari 
kerja.”

“Parmin lagi nggak ada. Hayo 
cepet dong. Ntar dapat persennya. 
Mending beli rokok, kan, daripa-
da tidur-tiduran gratis dan makan 
gratis itu rumah gue,” ujarnya se-
perti tidak punya beban perasaan 
sedikitpun. Hatiku rasa tertusuk. 
Namun, apa daya, aku memang me-
numpang di rumahnya, walaupun 
orang tuaku di kampung telah ber-
senang hati bila mendengar kabar 
aku tinggal bersama mamakku Haji 
Kiram Datuk Nan Kunieng Timbago 
di Jakarta. Kini aku diperlakukan 
begini oleh putri bungsunya yang 
baru duduk di kelas satu SMA.

Tapi pula, sejenak kupikir, dari 
pada ribut-ribut dan kalau me-
mang aku bakal dapat persenan, 
tidak ada salahnya aku pergi juga 
membeli rokok sekalipun untuk 
pacarnya. Apalagi sudah lama ro-
kok merupakan barang mewah 

Cerpen HARRIS EFFENDI THAHAR

(Indonesia)

"
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sejak aku turun Kapal Kerinci dari 
Padang seminggu yang lalu.

Seminggu menjelang Idul Fit-
ri yang lalu mamakku itu pulang 
ke rumah gadang di kampung. Ia 
memang sudah lama tidak pulang. 
Ia pulang membawa sambil mem-
perkenalkan istri mudanya dan si 
bungsu Lidia. Istri tuanya sudah 
lama meninggal dan orang Padang 
juga. Tapi, istri mudanya ini kabar-
nya orang Betawi asli. Cantik dan 
masih muda.

Mamakku ini sebetulnya sau-
dara sepupu ibuku. Sejak muda 
beliau ia merantau ke Jakarta den-
gan hanya bermodalkan dengkul. 
Dan, kini ia telah menjadi orang 
yang paling terkenal dan popular di 
kampungku, melebihi popularitas 
bupati. Malah pernah ditawarkan 
untuk menjadi bupati. Jalan-jalan 
desa kampung kami, beliaulah yang 
banyak membantu dalam bentuk 
kiriman uang. Masjid raya yang me-

gah di kampungku itu juga sebagian 
besar dibangun atas biaya kirimnya. 
Dan, rumah gadang sebagai lam-
bang kebanggaan kaum kami juga 
sudah dipugar apik. Ayah dan ibu-
kulah yang menyelenggarakan per-
baikan rumah gadang yang bertan-
duk itu. Oleh sebab itu, empat tahun 
yang lalu, ketika ia pulang meninjau 
pembangunan mesjid, ia didaulat 
menjadi Datuk dengan gelar Datuk 
Nan Kunieng Timbago Cahyo Nago. 
Ia resmi menjadi penghulu kaum 
keluargaku, dan aku merasa bangga 
juga menjadi keponakannya.

Menjelang Idul Fitri kemarin 
ini, ia sering memberikan ceramah 
agama di mesjid raya yang diban-
gunnyaa itu. Semua masyarakat 
terkagumkagum akan fatwanya. Ia 
seorang haji pula. Dan, sebelum ia 
berangkat kembali ke Jakarta, aku 
bersama ibu menghadapnya ke ru-
mah gadang, Kami tinggal di rumah 
kecil dekat sawah.

“Kemenakan Datuk ini sudah 
tiga kali ikut tes Sipenmaru. Dan, 
nasibnya menentukan lain.”

“Tidak lulus juga bukan?” cepat 
ia memotong.

“Iya, Datuk.”
“Masuk saja akademik kek, uni-

versitas swasta kek, kan banyak se-
karang,” sela istrinya.

“Tidak kuat bayar SPP-nya Min-
tuo…eh, Tante,” jawabku membera-
nikan diri.

“Kalau begitu cari kerja saja,” 
ujar mak Datukku.

“Iya Datuk. Tapi, kalau boleh 
bagaimana si Mansur ini cari kerja 
di Jakarta saja Datuk. Maksud saya 
atas pertolongan Datuk,” kata ibu 
terbata-bata dan tak berani mena-
tap mata Datuk yang gagah itu.

“Baik. Kalau mau kerja, di Jakar-
ta memang banyak pekerjaan. Asal 
jangan suka pilih-pilih dulu. Kalian 
tahu sejarahku dulu di Jakarta bu-
kan?”
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“Tahu Datuk,” jawabku serentak 
dengan ibu.

“Ntar kalau ke Jakarta, turun ka-
pal langsung saja ke toko di Glodok. 
Nanti mobil kita yang ngantarin ke 
rumah di Blok M. Gampang kok. 
Ingat saja nama toko, turun di situ 
pakai taksi. Gampang kan?” ujar Li-
dia sambil mengernyitkan sebelah 
matanya padaku. Cantiknya. Aku 
berdebar.

Semua itu bagiku lebih dari cu-
kup.

Sejak seminggu yang lalu aku 
menginjakkan kaki di kota Jakarta 
ini, baru dua kali bertemu puncak 
hidung mamakku itu. Pertama ke-
tika turun dari kapal, kedua ketika 
aku datang ke tokonya melihat-lihat 
tanpa dapat bicara banyak. Dialah 
yang bicara bahwa sudah banyak 
pegawainya yang terkena PHK. Kini 
tinggal beberapa orang tenaga te-
rampil saja lagi.

Di rumah yang bertingkat se-
perti istana dan berpagar tembok 
dan besi yang tinggi ini, suasana be-
gitu lain. Mamakku mempunyai mo-
bil dan sopir, berangkat pagi-pagi. 
Tanteku juga begitu. Mereka pulang 
malam-malam. Anak-anak-nya yang 
besar-besar (entah berapa orang 
anaknya, aku tidak tahu persis) be-
gitu juga. Karena, selain Lidia, tak 
seorang pun yang diperkenalkan 
kepadaku. Mana yang sudah kawin 
atau masih pacaran, juga aku tidak 
tahu persis. Rumah itu mirip hotel 
mewah. Tiap-tiap orang punya ke-
merdekaan di kamarnya. Di depan, 
di samping, atau di belakang ada ta-
man yang ditata rapi.

Memang tidak ada kamar khu-
sus bagi tamu seperti aku dari kam-
pung ini. Itulah sebabnya tanteku 
menyuruh aku sementara nginap 

saja bersama Parmin, si tukang ke-
bun yang lucu dan patuh itu.

“Nanti kalau ada keperluan 
apa-apa, Mansur tinggal pesan asa 
sama Parmin atau Ginah, ya. Tante 
pergi dulu, ya” ujarnya pagi itu, ke-
tika pertama kali aku datang. Dan, 
hanya Lidia yang sering mengu-
sikku, lawan bicara dan bercanda, 
meskipun sering melukai. Namun 
begitu, sudah cukup bagiku mera-
sakan secuil rasa tenteram punya 
saudara di Jakarta yang asing.

Tadi, Lidia memberiku uang se-
puluh ribuan untukku membeli ro-
kok Jisamsoe buat pacarnya, empat 
bungkus, dan kulebihkan sebung-
kus untukku dan bersedia menjadi 
bekal bila dimarahi Lidia. Waktu 
kukembalikan lebih uangnya; “Am-
bil buat kamu aja deh,” katanya.

“Nggak usah ah,” aku masih 
berbasa-basi.

“Gue kasiin sama Parmin mau?”
“Oh, jangan Lid. Sini buat aku.”
Jumlah sekian bagiku amat be-

sar di tengah-tengah pengangguran 
yang baru saja kumulai. Lumayan 
buat ongkos bus kota. Tapi, sate pa-
dang lebih menggodaku, yang tadi 
siang sempat tercium olehku keti-
ka lewat di depan restoran depan 
lapangan parkir Blok M. Habis, di 
rumah mamakku itu, walaupun me-
nunya mewah, rasanya begitu lain 
dengan lidah Padangku yang masih 
asli. Bau sate tadi siang itu telah 
menyeret kakiku senja itu ke pasar 
Blok M. Sambil mematut-matut res-
toran yang tidak terlalu mahal.

“Sate ciek,” sorakku tak begitu 
keras pada pelayan yang berpakain 
seragam. Tapi suaraku rupanya se-
dikit keras bagi seorang pemuda 
yang sudah lebih dulu menyantap 
satenya. Tapi, hatiku ragu-ragu 

hen-dak mengatakan bahwa pe-
muda yang sedang menyantap sate 
sendirian itu adalah Basril, teman 
semasa kecil dulu di kampung.

“Mansur bukan?”
“Ya, Basril. Eh, kamu. Tidak sa-

lah lagi.”
Kami bagai tenggelam pada 

masa silam. Pada masa kanak-ka-
nak asyik bermain layangan. Sama-
sama mengaji surau bila hari telah 
senja. Sampai SMP kami masih ber-
sama di kampung. Kemudian Basril 
menghilang. Konon dipesan mam-
aknya pula di Jakarta.

Aku merasa begitu beruntung 
senja itu bertemu Basril. Lalu saling 
tukang pengalaman. Ia punya taksi 
gelap untuk carteran. Ia baru saja 
mengantarkan seorang langganan-
nya dari Puncak ke Jakarta. Basril 
tinggal bersama mamaknya di Pa-
rung. Mamaknya pengusaha taksi 
gelap dan sebuah bengkel untuk 
kedok. Ke sanalah aku diajak Bas-
ril senja itu, sehabis mengganyang 
sate padang.

Ketika aku pamit pada Lidia 
akan pergi bersama Basril, ia ber-
kata: “Mau sering-sering datang ke 
sini lagi, kan?”

“Tentu Dik. Bukankah kau sau-
daraku dan papamu adalah mamak-
ku.”

“Aku bakal kesepian. Cari kawan 
ngobrol saja susah di rumah yang 
besar ini.”

Di matanya kubaca kesunggu-
han. Ia merasa kehilangan teman 
bercanda atas kepergianku. 

“Tolong bilang sama tante, aku 
banyak-banyak mengucapkan teri-
ma kasih.”

Lidia mengangguk sambil me-
natap dalam ke mataku.
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Mamak Basril memang lain 
dengan mamakku. Kedatanganku 
disambut dengan meriah oleh ke-
luargannya. Dan merasa semakin 
senang ketika kukatakan bahwa 
aku ingin ikut jadi sopir taksi atau 
bekerja di bengkel, karena aku lu-
lusan STM bagian mesin. Dan, un-
tuk menjadi sopir taksi gelap, tak 
cukup sebulan Basril mengajariku 
mencari langganan, sekaligus me-
ngenal liku-liku Jakarta, aku sudah 
berani sendiri. 

Begitulah, suatu pagi telepon 
di rumah kantor bengkel berdering 
dari langganan taksi menjadi bagi-
anku karena Basril lagi pilek. Dan 
alangkah kagetnya ketika kudapati 
alamat langganan Basril itu ternya-
ta toko besar mamakku. Dengan 
hati berdebar kencang, aku mela-
por kepada porter bahwa aku telah 
siap. Lama aku merasa terpaku me-
nunggu laki-laki tua yang tampan 
dan ternyata mamakku itu. Persis 
dugaanku semula. Ia menatap mo-
bilku, lalu sekilas memandang wa-
jahku yang sebagian tetutup topi 
bonanza seperti pakaian seragam 
tak resmi kami. 

“Kamu sopir baru ya?”
“Ya mam, eh Tuan.”
Memang betul dugaanku. Ia tak 

menyangka dan tak kenal bahwa 
aku adalah keponakannya sendiri.

“Ingat kita mampir dulu ke ala-
mat ini,” katanya sambil menyodor-
kan kartu alamat dari jok belakang. 

Begitu memasuki alamat ge-
dung yang dituju, aku membunyi-
kan klakson tiga kali seperti yang 
diperintahkan. Tak lama muncul 
seorang wanita cantik, mengapit 
tas, turun tangga dengan wajah 
berseri-seri. Aku bergegas mem-
bukakan pintu disebelah kiri laki-
laki itu dan menutupnya hati-hati. 
Lalu tancap gas ke Cililitan, terus 
memasuki jalan tol menuju puncak 
dengan rasa badanku panas dingin. 
Aku tak kuasa melirik kaca spion 
apa pun yang terjadi di belakang-
ku. Kecuali suara yang membuatku 
merinding. Karena laki-laki yang 
duduk di jok belakangku itu ada-
lah penghulu kaumku, mamak kan-
dungku, kebanggaan orang sekam-
pungku. 

Ketika menginjak rem sesam-
pai di bungalo yang dituju, sengaja 
makin kubenamkan topi bonanza-
ku agak mamakku itu benar-benar 
tidak mengenalku. Dan, itu melega-
kanku, ketika sambil melengah saja 
ia menyodorkan uang padaku sam-
bil berkata; “Jangan lupa, ya, besok 
sore pukul lima. Mengerti?”

“Iya Tuan,” suaraku serak.
Tapi, esoknya tugasku itu telah 

digantikan Basril atas usulku.

Karena ada sesuatu yang mem-
buatku gelisah, suatu sore di hari 
Sabtu, aku membelokkan taksiku 
ke rumah mamakku. Aku rindu Li-
dia, putri bungsunya yang cantik 
itu. Dan, kedatanganku disambut 
Parmin dengan rasa heran.

“Waah, Den Mansur sekarang 
sudah punya mobil, ya. Hebat. Se-
ring Non Lidia tanya saya kalau pu-
lang sekolah, Uda Padang tadi da-
tang nggak?”

“Betul?”
“Sumpah Den. Tapi…Sst.”
“Ada apa?”
“Non Lidia dari tadi dibentak-

bentak Tuan besar karena keper-
gok berdua di kamarnya dengan 
pacarnya itu.”

“Betul?”
Aku buru-buru naik ke tingkat 

dua sambil berjingkat di atas kar-
pet. Makin jelas kudengar suara 
mamakku itu: “Anak ular. Siapa yang 
ngajar kamu kumpul kebo begini, 
ha? Generasi muda bobrok! Tak da-
pat dipercaya. Kucekik kau…”

Aku kaget ketika suara tangis 
Lidia semakin keras. Aku berlari 
turun dengan rasa masygul yang 
dalam. Aku termangu di pintu keti-
ka kudengar langkah Lidia berlari 
turun sambil menangis dan men-
jambak-jambak rambutnya sendiri. 
Dan, di belakangnya wajah beringas 
mamakku mengikuti seperti hendak 
menerkam anaknya.

“Uda Mansur, toloooong…!” 
Lidia menubruk dan langsung ku-
tangkap. Langsung kumasukkan 
ke dalam mobilku dan langsung 
kutancap gas. Entah akan kubawa 
kemana putri mamakku itu.

Harris Effendi Thahar dilahirkan di Tembilanan, Riau, 
4 Januari 1950. Karya-karya penulis cerpen yang pada 
1985 berkesempatan mengajar di Universitas Tasmania, 
Hobart, Australia, terdapat dalam sejumlah kumpulan 
cerita pendek terbaik Kompas, seperti: Pelajaran 
Mengarang, Lampor, dan Laki-laki yang Kawin dengan 
Peri. Karya-karyanya yang telah diterbitkan: Lagu 
Sederhana Merdeka (1976), Kiat Menulis Cerita Pendek 
(1999), Bendera Kertas dan Daun Jati, Si Padang.
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Pada Sebuah Pantai: Interlude
 Semua ini hanya terjadi dalam sebuah sajak
yang sentimental. Yakni ketika pasang berakhir,
dan aku mengerutu, ‘masih tersisa harum lehermu’;
dan kau tak menyahutku.

 Di pantai, tepi memang tinggal terumbu,
 hijau (mungkin kelabu).
 Angin amis. Dan
 di laut susut itu, aku tahu,
 tak ada lagi jejakmu.

 Berarti pagi telah mengantar kau kembali,
pulang dari sebuah dongeng tentang jin yang memperkosa 
putri  yang semalam mungkin kubayangkan untukmu, 
tanpa tercatat, meskipun pada pasir gelap.

 Bukankah matahari telah bersalin dan 
 melahirkan kenyataan yang agak lain?
 Dan sebuah ranjang dan ruang rutin, yang 
 setia, seperti sebuah gambar keluarga
 (di mana kita, berdua, tak pernah ada)?

 Tidak aneh.
 Tidak ada janji
 pada pantai
 yang kini tawar
 tanpa ombak
 (atau cinta yang bengal).

 Aku pun ingin berkemas untuk kenyataan-kenyataan,
berberes dalam sebuah garis, dan berkata: ‘Mungkin tak 
ada dosa, tapi ada yang percuma saja’.

 Tapi semua ini terjadi dalam sebuah sajak yang
sentimental. Dan itulah soalnya.

 Di mana ada keluh ketika dari pohon itu
 mumbang, jatuh seperti nyiur jatuh dan 
 ketika kini tinggal panas dan pasir yang
 bersetubuh.

Puisi Goenawan Mohammad (Indonesia)
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Goenawan Soesatyo Mohamad, lahir di Karangasem, Batang, Jawa Tengah, 29 Juli 1941, adalah 
seorang sastrawan Indonesia terkemuka dan juga pendiri Majalah Tempo. Ia ikut menandatanga-
ni Manifesto Kebudayaan 1964 yang mengakibatkannya dilarang menulis di berbagai media umum. 
Goenawan Mohammad mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), asosiasi jurnalis independen 
pertama di Indonesia. Ia juga turut mendirikan Ins  tusi Studi Arus Informasi (ISAI) yang bekerja men-
dokumentasikan kekerasan terhadap dunia pers Indonesia. 
Selama kurang lebih 30 tahun menekuni dunia pers, Goenawan menghasilkan banyak karya dianta-
ranya kumpulan puisi Parikesit (1969) dan Interlude (1971), yang diterjemahkan ke bahasa Belanda, 
Inggris, Jepang, dan Prancis. Sebagian eseinya terhimpun dalam Potret Seorang Penyair Muda Seba-
gai Si Malin Kundang (1972), Seks, Sastra, dan Kita (1980). Tulisannya yang paling terkenal adalah

Catatan Pinggir, sebuah ar  kel pendek yang dimuat di halaman belakang Majalah Tempo. Karya lainnya antara lain Ke-
susastraan dan Kekuasaan (1993), Setelah Revolusi Tak Ada Lagi (2001), Kata, Waktu (2001), Eksotopi (2002). Sajak-sajaknya 
dibukukan dalam Parikesit (1971), Interlude (1973), Asmaradana (1992), Misalkan Kita di Sarajevo (1998). Karya terbaru 
Goenawan Mohamad yaitu Tuhan dan Hal Hal yang Tak Selesai (2007), yang edisi bahasa Inggrisnya berjudul On God and 
Other Unfi nished Things.

 Di mana perasaan-perasaan memilih artinya sendiri,
 di mana mengentara bekas dalam hati dan kalimat-
 kalimat bisa berlarat-larat (setelah semacam
 affair singkat), dan kita menelan ludah sembari
 berkata: ‘Wah, apa daya’.

 Barangkali kita memang tak teramat berbakat untuk
Menertibkan diri dan hal ihwal dalam soal seperti ini.

 Lagi pula dalam sebuah sajak sentimental hanya ada
satu dalil: biarkan akal yang angker itu mencibir!

 Meskipun alam makin praktis dan orang-orang telah
memberi tanda DILARANG NANGIS.

 Meskipun pada suatu waktu, kau tak akan lagi datang 
padaku.
 Kita memang bersandar pada apa yang mungkin
 kekal, mungkin pula tak kekal. 
 Kita memang bersandar pada mungkin.
 Kita bersandar pada angin.

 Dan tak pernah bertanya: untuk apa?
 Tidak semua, memang, bisa ditanya untuk-apa.

 Barangkali saja kita mencoba memberi harga 
pada sesuatu yang sia-sia. Sebab kersik pada karang,
lumut pada lokan, mungkin akan tetap juga di sana—
apapun maknanya.

     
1973
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Sajak Sikat Gigi  
Seseorang lupa menggosok giginya
sebelum tidur

Di dalam tidur ia bermimpi

Ada sikat gigi menggosok-gosok
mulutnya supaya

terbuka
Ketika ia bangun pagi hari

Sikat giginya tinggal sepotong

Sepotong yang hilang itu agaknya

Tersesat di dalam mimpinya
dan tak bisa kembali
Dan ia berpendapat bahwa, kejadian
itu terlalu

berlebih-lebihan

Puisi Yudhistira Ardi Noegroho (Indonesia)

Nama Lengkap Yudhistira Ardi Nugraha Moelyana,  Lahir di Subang, Jawa Barat, 
Indonesia. Tanggal  28 Februari 1954. Penyair ini lebih dikenal sebagai novelis. 
Novel yang membuat dirinya terkenal adalah Arjuna Mencari Cinta. Karya-karya 
puisinya juga memberi warna baru dalam dunia perpuisian Indonesia, yakni 
puisi surat kabar karena ditulis berdasarkan berita-berita koran. Sajak-sajaknya 
dalam Rudi Jalik Gugat banyak dijadikan lirik lagu oleh Franky, seorang penyanyi 
country asal Surabaya. Pernah menjadi redaktur majalah Le Laki dan majalah 
Tempo. Drama-dramanya “Wot Atawa Jembatan” dan “Ke” memperoleh hadiah 
harapan dan hadiah ketiga penulisan naskah sandiwara  DKJ tahun 1977 dan 
1978. Novel yang berjudul mencoba tidak menyerah (1979), mendapat hadiah 

penghargaan Sayembara Mengarang Roman Dewan Kesenian Jakarta Tahun 1977. Karya-karya nya yang 
lain: Arjuna Mencari Cinta(1977), yang dinyatakan sebagai fiksi terbaik 1977 oleh Yayasan Buku Utama, 
Ding Dong (novel, 1978), Omong Kosong (kumpulan sajak, 1978), Sajak Sikat Gigi (kumpulan sajak 1978), 
Arjuna Mencari Cinta II ( NOVEL, 1980), Yudhistira Duda, dan Rudi Jalak Gugat (kumpulan sajak 1982).
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TTeater Rendra menjadi fenomenal, dalam pendapat saya, karena ditentukan 
oleh pilihan ideologisnya dan baru kemudian ditentukan kreativitas 
pemanggungannya hingga saya memutuskan untuk menggali gagasan-
gagasan ideologisnya sebagai seniman—yang ternyata secara eksplisit 
lebih banyak terdapat dalam sajak-sajak daripada naskah dramanya. 
Pendekatan ini juga saya anggap sahih karena dalam pembacaan sajak-
sajak itu—“teater satu orang” Rendra—tidak kalah menarik daripada 
pertunjukan Bengkel Teater, baik sebagai tontonan maupun daya tariknya 
dalam menyedot pengunjung—atau bahkan melebihinya.

Buku Potret Pembangunan dalam Puisi (1980) merupakan kumpulan 
sajak yang saya bedakan dari kumpulan sajak lainnya dalam riwayat 
kesenimanan Rendra. Sajak-sajak yang terkumpul di buku itu bukan 
sekadar mengandung metapuisi yang menegaskan politik kesenian 
emansipatorisnya, tetapi juga menjadi tonggak dalam kesusastraan 
Indonesia, bahkan dapat disebut karya yang mengukuhkan keterlibatan 
sosial politik sebagai sikap dan tindakan yang sahih dalam kerja kesenian. 
Sajak-sajak dalam buku itu, betapapun, bagaikan menjadi klimaks dari 
suatu alur yang telah tersusun melalui karya-karya teaternya semenjak 
Mastodon dan Burung Kondor (1974) hingga Kisah Perjuangan Suku Naga 
(1975) dan Sekda (1977). Di dalam karya teaternya itu, jika kita melompati 
karya-karya adaptasinya, tampak jelas dirinya tersusun sebagai tindak 
kesenian yang terlibat. 

Berpihak dan Terlibat:
Ideologi Kesenian Rendra

SENO GUMIRA AJIDARMA

telaah
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Saya tidak bermaksud menaf-
sirkan metapuisinya sebagai “puisi 
tentang puisi” sesuai artinya di 
dalam kamus, melainkan sebagai 
sajak-sajak yang memberi kita 
peluang untuk menggali ideologi 
berkesenian macam apa yang 
berada di balik—dan mendorong—
aktivisme Rendra sebagai seniman.

  ***

  Memang benar bahwa semenjak 
perkemahan Kaum Urakan pada 
1971 dapat dilihat gagasan Rendra 
untuk melawan gejala homogenisasi 
dalam kebudayaan industri—baik 
produk maupun gaya hidup yang 
membutuhkan dan menampungnya 
mulai tampak di Indonesia—yang 
baru saja mulai membuka diri 
sebagai pasar dan ladang investasi 
baru dalam ekonomi dunia yang 
liberal.

Dalam konteks kritisisme 
terhadap budaya industri1, riak 
gelombang yang ditimbulkan 
Rendra masihlah ditanggapi 
sebagai riak gelombang dari 
seorang eksentrik, yakni manusia 
yang pikirannya masih sekadar 
“berbeda” dari banyak manusia lain, 
seperti yang barangkali tercermin 
dari kata “urakan” itu sendiri: 
bahwa manusia bukanlah sekadar 
satu eksemplar kepribadian dari 
kepribadian yang menyesuaikan 
diri dengan kebudayaan massa 
nan serbaseragam—yang disebut 
Rendra sebagai mannerism.

 Namun, ketika kritisismenya 
berkonteks kekuasaan dalam 
pengertian klasik, yakni negara, 
Rendra jelas tidak tampak sekadar 
eksentrik. Ia mbalela alias menolak 
dan menantang karena pengha-
dapan dirinya terhadap sistem 
kekuasaan yang frontal: kritiknya 

langsung (nyaris) tanpa embel-
embel lagi. Sikap itu kiranya dapat 
tergambarkan dari kutipan puisi 
berikut.

Menghisap sebatang lisong,
melihat Indonesia Raya,
mendengar 130 juta rakyat,
dan di langit
dua tiga cukong mengangkang,
berak di atas kepala mereka.
(“Sajak Sebatang Lisong”, 1977)

 Dengan sajak-sajak seperti itu, 
sungguh “kesusastraan mendapat 
perhatian pemerintah”, yakni seusai 
pembacaannya di Teater Terbuka 
Taman Ismail Marzuki pada 1978, 
Rendra langsung “diamankan” 
dan dibebaskan 8 bulan kemudian 
tanpa pengadilan. Saya kira sejak 
saat itulah kosakata “diamankan” 
sering digunakan dalam pengertian 
sebaliknya. Kata itu mengendap 
begitu rupa hingga makna kono-
tasinya saja yang berkuasa dan 
sampai hari ini diterima nyaris 
secara denotatif, yakni sebagai 
makna sebenarnya: diamankan = 
ditangkap. 

 Tentu, Rendra ditahan bukan 
karena ia berkesusastraan, tetapi 
karena kesusastraannya menyam-
paikan kritik sosial dan politik 
yang menjadi bermakna penting 
dalam pemerintahan otoriter, 
seperti yang telah diperagakan 
oleh Orde Baru, apalagi dalam 
dominasi “prinsip” berkesenian 
yang teracu pada estetisme—yang 
beranggapan bahwa berkesenian 
itu harus “murni” dan tidak 
melibatkan “politik” apapun dalam 
kerja seni atau karya keseniannya. 
Nasib para seniman yang dianggap 
atau memang tergabung dalam 

Lembaga Kesenian Rakyat (LEKRA) 
sering dijadikan “contoh” konkret 
atas risiko yang tidak perlu diambil 
oleh seorang seniman, yang jika 
dianggap serius terandaikan ha-
nya memikirkan kesenian demi 
keindahan dan tiada lain selain 
keindahan itu sahaja.

 Bagaimana sebenarnya ideologi 
kesenian Rendra? Kumpulan Potret 
Pembangunan dalam Puisi men-
jadi penting, antara lain, karena 
mengungkap kesadaran Rendra 
dalam berkesenian. Saya akan 
mengutip konstatasi prinsip-prin-
sip berkesenian Rendra, mulai 
dari “Sajak Sebatang Lisong” yang 
sama:

Aku bertanya,
tetapi pertanyaanku
membentur jidat penyair-penyair 
salon,
yang bersajak tentang anggur
dan rembulan,
sementara ketidak-adilan terjadi
di sampingnya,
dan delapan juta kanak-kanak
tanpa pendidikan
termangu-mangu di kaki dewi
kesenian.

Dari kutipan puisi itu jelas 
terlihat dikotomi penyair salon 
yang bersajak tentang anggur dan 
rembulan >< penyair non-salon yang 
bersajak tentang ketidak-adilan. 
Dengan kata ketidak-adilan, posisi 
Rendra tentu jelas juga dengan 
sikapnya yang emansipatoris, yakni 
berpihak kepada mereka yang 
diperlakukan tidak adil. Posisi itu 
pun jelas merupakan suatu sikap 
moral ketika “penyair salon” ini 
digugatnya dengan menyebut-
nyebut juga delapan juta kanak-

Telaah
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kanak tanpa pendidikan / termangu-
mangu di kaki dewi kesenian. Jika 
kesenian barangkali tidak per-lu 
“murni”, kanak-kanak pasti me-
mang benar murni, dan karena itu 
nasibnya yang tidak adil adalah 
tanggungjawab orang dewasa—
tepatnya mesti menjadi kepedulian 
setiap intelektual, termasuk seni-
man, sebagai suatu moralitas. Sajak 
“Sajak Sebatang Lisong” itu ditutup 
dengan pernyataan:

Inilah sajakku,
Pamplet masa darurat.
Apakah artinya kesenian,
bila terpisah dari derita 
lingkungan.
Apakah artinya berpikir,
bila terpisah dari masalah 
kehidupan.

 Sangat penting di sini pem-
bermaknaan pamplet dan darurat. 
Artinya, Rendra sama sekali tidak 
menafikan atau mengingkari kebe-
radaan seni sebagai ungkapan 
keindahan, seperti yang juga 
telah dihayati dan dialaminya 
sebagai seniman. Artinya, Rendra 
juga sadar betapa sajak-sajaknya 
tidaklah berada dalam tradisi 
keindahan yang selama ini diak-
rabinya. Puisinya adalah suatu 
pamplet: tulisan pada poster atau 
selebaran, yang mementingkan 
tersampaikannya pesan dan 
bukan kepada bentuk pesan itu. Di 
dalam pamplet keindahan tidaklah 
penting. Bolehkah berkesenian 
dengan pendekatan seperti itu? Jika 
Rendra pun melakukannya, tentu 
maksudnya boleh: ini ‘kan masa 
darurat! Dalam keadaan darurat, 
apa yang berlaku sebagai kelaziman 

dalam kehidupan sehari-hari bukan 
hanya bisa berubah, bahkan bisa 
digugurkan!

Untuk pendapatnya ini, Rendra 
membangun argumen dalam dua 
tataran, yakni (1) sebagai seniman: 
apakah artinya kesenian, bila 
terpisah dari derita lingkungan dan 
(2) sebagai intelektual: apakah 
artinya berpikir, bila terpisah dari 
masalah kehidupan. Dalam hal 
kerja seniman yang telah disepakati 
sebagai kerja intelektual, jelas 
Rendra menuntut bahwa seorang 
intelektual pun harus berpihak. 
Apabila kemudian saya kutipkan 
lagi baris-baris dari sajak lain, 
yakni “Pamplet Cinta” (1978), 
jelas pula bahwa posisi seniman-
intelektual dalam masa darurat itu 
bukanlah suatu pilihan, melainkan 
keharusan, suatu kondisi imperatif. 
Perhatikan:

Telaah

Inilah sajakku,
Pamplet masa darurat.
Apakah artinya kesenian,
bila terpisah dari derita lingkungan.
Apakah artinya berpikir,
bila terpisah dari masalah kehidupan.
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Apa yang bisa dilakukan oleh 
penyair
bila setiap kata telah dilawan 
dengan kekuasaan?

Bagi saya ini berarti bahwa, 
dalam masa darurat, seni sebagai 
ungkapan keindahan sudah tidak 
bisa diandalkan lagi. Dalam hal 
susastra, kata tidak bisa lagi adalah 
permainan kata. Mengikuti Sartre, 
tentang kesusastraan yang harus 
terlibat dan berpihak, kata tidak 
bisa lagi menjadi puisi, meski masih 
bisa menjadi prosa.2 Betapapun, 
bagi Rendra, puisi pun—dalam 
fungsinya sebagai pamplet—
ternyata tetap ingin dilihatnya 
sebagai puisi:

Aku tulis pamplet ini
karena pamplet bukan tabu bagi 
penyair.
Aku inginkan merpati pos.
Aku ingin memainkan bendera-
bendera semaphore di tanganku.
Aku ingin membuat isyarat asap 
kaum Indian.
(“Aku Tulis Pamplet Ini”, 1978)

Dalam kutipan ini merpati pos 
menunjuk kepada tindak penyam-
paian pesan, sementara bendera 
semaphore dan isyarat asap 
menunjukkan kode dengan simbol 
yang sudah baku. Puisi memang 
menggunakan kata, tetapi berada 
di luar bahasa—itulah yang disebut 
Sartre sebagai obscure atau gelap, 

yang membuatnya berpendapat 
bahwa karya-karya garda depan 
Prancis adalah polos dan karena itu 
tak terlibat—yang jangan-jangan 
dimaksudkannya tidak ber-moral. 
Namun, Rendra—yang moral-
itasnya sebagai seniman sangat jelas 
emansipatoris—dengan keinginan-
nya menggunakan kode-kode da-
lam simbol baku, seperti bendera 
semaphore dan isyarat asap Indian, 
menegaskan kredo puisinya untuk 
menggunakan kata-kata di dalam 
bahasa—yang istilah awamnya 
“bisa dimengerti”. Tidaklah penting 
lagi baginya, apakah sajak-sajaknya 
dianggap bukan puisi karena yang 
dibuatnya memang pamplet—yang 
dalam keadaan darurat seharusnya 
bukanlah tabu bagi seorang penyair.

 Betapapun, kutipan suasana 
dari “Sajak Potret Keluarga” ini 
mestinya membuat mereka yang—
hanya—peduli atas keindahan dal-
am puisi mengakui betapa Rendra 
masihlah seorang penyair:

Tanggal limabelas tahun 
rembulan
Wajah molek bersolek di 
angkasa
Kemarau dingin jalan berdebu
Ular yang lewat dipagut naga
Burung tekukur terpisah dari 
sarangnya 

***

Dalam rumusannya yang pa-
ling ringkas, ideologi adalah cara 
memandang dunia.3 Dalam kesa-
daran ideologis Rendra, seperti 
terungkap dari “sisipan kredo” dalam 
kumpulan Potret Pembangunan 
dalam Puisi, seorang seniman seba-
gai intelektual terandaikan wajib 
membela pihak yang lemah dan 

Telaah
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tidak berdaya, dalam pengertian 
takmampu melawan ketidakadilan. 
Dalam pandangan Rendra, seorang 
penyair bukan hanya harus (1) 
menyuarakan kembali penderitaan 
mereka yang tertindas, tetapi (2) 
menyadarkan sebab dari keter-
tindasan tersebut, lantas (3) 
menggugat kekuasaan yang ditun-
juknya berperilaku keliru. 

Sangat menarik bahwa keti-
dakberesan ini tidak hanya ditun-
jukkannya pada wajah-wajah 
stereotip kekuasaan, seperti 
koruptor, melainkan berada di 
segala lapisan. Jadi, bukan hanya 
cukong yang digugatnya, tetapi 
juga ibu guru dan murid-murid-
nya yang juga telah menjadi korban 
dalam ketidakberesan itu. Ketika 
menyuarakan dan menggugat, 
Rendra dalam sajak-sajaknya 
mampu menunjukkan “sebab”, 
bagaikan memang sedang berar-
gumentasi, seperti kutipan dari 
“Sajak Pulau Bali” (1977) berikut.

....
Bali harus dibuka untuk 
Pariwisata.
Sebab:
pesawat-pesawat terbang jet 
sudah dibikin
dan maskapai penerbangan 
harus berjalan
Harus ada orang-orang untuk 
diangkut
Harus diciptakan tempat tujuan 
untuk dijual.

Dan waktu senggang manusia,
serta masa berlibur untuk 
keluarga,
harus bisa direbut oleh 
maskapai
untuk diindustrikan.

Dengan demikian, pengertian 
kekuasaan yang menindas ini 
sebetulnya bukanlah stereotip 
seorang diktator atau pemerintah 
yang otoriter, melainkan relasi 
kuasa dalam bentuknya yang tidak 
produktif. Misalnya, relasi faktor 
determinan dalam ranah finansial, 
regulasi, institusi pendidikan, dan 
tentu saja negara itu sendiri telah 
merugikan orang banyak yang 
terbawahkan, sebagai golongan 
yang sengaja atau tidak selalu 
terpinggirkan. Jadi, yang digugat 
Rendra bukan “orang jahat”, 
melainkan situasi yang tidak adil 
bagi golongan yang tidak mampu 
melawan maupun bernegosiasi 
dengan hegemoni kelompok 
dominan karena tidak mampu 
melakukannya melalui faktor 
determinan dalam relasi kuasa yang 
manapun jua. Saat itulah, seorang 
penyair dengan segenap daya 
intelektualitasnya dituntut untuk 
berpihak dan bersuara. Dalam hal 
Rendra, dapat kita katakan bahwa 
pernyataan singkat tersebut telah 
menjadi landasan ideologisnya, 
yang dalam bahasanya sendiri, 
bahasa seorang penyair, berbunyi 
seperti:

Aku mendengar suara
Jerit hewan yang terluka

Ada orang memanah rembulan
Ada anak burung terjatuh dari 
sarangnya

Orang-orang harus  
dibangunkan
Kesaksian harus diberikan
Agar kehidupan bisa terjaga 

Tulisan ini semula merupakan 

catatan untuk diskusi “Rendra: Feno-
mena Teater Modern Indonesia”,

Taman Budaya Provinsi Jawa 
Timur, 3 November 2010.

Catatan
1. Dapat dibaca, misalnya, pada 

artikel “Melawan Mesin” dan 
“Alternatif dari Parangtritis” di 
dalam buku Mempertimbangkan 
Tradisi (1983), hlm. 7 dan 24.

2. Pendapat Sartre tentang 
keterlibatan, yang terdapat 
dalam What is Literature? (1948), 
secara taklangsung disanggah 
Barthes melalui Writing Degree 
Zero (1953) yang menyebutkan 
bahwa “kata” yang manapun 
menunjukkan suatu keterlibatan 
sosial politik. Tengok Jonathan 
Culler dalam Barthes: A Very 
Short Introduction (2002), hlm. 
16—21. Namun, analogi puisi-
prosa dan kata-bahasa oleh 
Sartre ini saya tengok melalui 
esai Wiratmo Soekito dalam buku 
berjudul sama, Kesusastraan dan 
Kekuasaan (1984): “Para penyair 
adalah orang-orang yang menolak 
menggunakan bahasa.”, hlm. 91. 
Dalam esai lain, “Di Luar Kata, 
Dalam Bahasa” (1982), mengacu 
Sartre, Wiratmo menulis: “Krisis 
poetis mulai bila sang Pujangga, 
ketika menciptakan sajaknya, 
telah mencoba untuk mengadakan 
komunikasi dengan masyarakat.”, 
hlm. 25. Barthes membuktikan 
fungsi kata yang sebaliknya dalam 
konteks Revolusi Prancis, yang 
saya kira analog dengan konteks 
penyair Rendra sebagai penulis 
pamplet pada masa darurat. 

3. Stuart Hall, melalui John Storey, 
Cultural Studies & The Study of 
Popular Culture (1996), hlm. 10.

Telaah



P U S A T,  N 0.  0 7 / 2 0 1 474

S
Rendra dan “Ngelmu” 

Sangkan Paran
TJAHJONO WIDIJANTO

SIKAP Rendra terhadap Jawa sebagai ibu kebudayaannya adalah paradoks: 
pengukuhan sekaligus pengingkaran mitos dan konsep budaya Jawa. 
Bagi Rendra, Jawa merupakan sumber inspirasi, tetapi juga senantiasa 
dipertanyakan dan direkontruksi ulang. Dalam mengukuhkan mitos Jawa 
(myth of concern), Rendra mengambil konsep mulih mulanira atau sangkan 
paran (asal dan tujuan [hidup]) sebagai sumber pijakan. Dalam konsep itu, 
tujuan akhir adalah sebuah perjalanan “pulang”, tidak mencari “apakah”, 
tetapi menanyakan “dari mana dan akan ke mana”.

Dari bingkai konsep sangkan paran ini Rendra menyadari betul 
bahwa tugas manusia adalah memayu-mayu hayuning salira (menjaga 
ketenteraman diri pribadi) kemudian beranjak pada memayu-mayu 
hayuning negara, dan kemudian memayu-matyu hayuning bawana 
(menjaga ketenteraman negara, menjaga kenteraman/keadilan dunia). 
Memayu-mayu hayuning salira hingga bawana ini senantiasa berpijak 
pada satu hal: cinta. Karya-karya Rendra mulai dari sajak-sajak awal yang 
romantis (seperti Empat Kumpulan Sajak, Sajak Sepatu Tua, Balada Orang-
orang Tercinta, dan Blues untuk Bonie) hingga fase-fase sajak pamflet 
(seperti Potret Pembangunan dalam Puisi) dan pementasan dramanya 
yang “garang”, semisal “Panembahan Reso” dan Pemberontakan Suku 
Naga”, yang menunjukan dengan jelas pergeseran kesadaran Rendra 
yang bergerak dari memayu-mayu hayuning salira ke arah memayu-mayu 
hayuning bawana.

Telaah
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Dari fase memayu-mayu 
hayuning salira, Rendra dengan 
cerdas berhasil mengadopsi konsep 
cita rasa estetika Jawa “nges” 
dalam sastra Indonesia. Dalam 
“nges” seseorang dapat merasakan 
keharmonisan antara keindahan 
rupa, keindahan suara, keindahan 
rasa, sekaligus kesejukan jiwa. 
Sajaknya yang berjudul “Kangen” 
dapat menjadi contoh estetika 
“nges ini: kau tak pernah mengerti/ 
bagaimana kesepianku menghadapi 
kemerdekaan tanpa cinta/ kau tak 
pernah mengerti lukaku/ sebab 
cinta telah sembunyikan pisaunya/ 
mengingat wajahmu adalah duka/ 
engkau racun bagi darahku/ bila 
aku kangen dan sepi itulah aku 
tungku tanpa api. 

Dalam majalah Basis April 
1958 Tahun VII No. 7, Rendra 
dalam sajak pendeknya berjudul 
“Waktu” dengan sangat nges 
menggambarkan bagaimana hidup 
adalah sebuah perjalanan pulang, 
mulih mulanira, dari mana manusia 
berawal dan ke mana titik akhirnya. 
Dengan amat indah dan sederhana . 
Berikut sajak “Waktu” tersebut.

 
Waktu
Waktu seperti burung tanpa 
hinggapan
melewati hari-hari rubuh tanpa 
ratapan
sayap-sayap mujizat terkebar 
dengan cekatan
Waktu seperti butir-butir air
dengan nyanyi dan tangis angin 
silir
berpejam mata demngan pelesir 
tanpa akhir.
Dan waktu juga seperti pawang 
tua
Menunjuk arah cinta dan arah 
keranda.

Melalui sajak tersebut Rendra 
mempersoalkan dua hal yang abadi 
di dunia: kefanaan dan kematian. 
Waktu yang fana dilukiskannya 
sebagai burung tanpa hinggapan. 
Baris kata burung tanpa hinggapan 
ini mencerminkan dua hal, 
yakni ketakberdayaan dan jarak 
yang sangat pendek atau fana. 
Ketakberdayaan ini digambarkan 
dengan “burung yang semestinya 
selalu mendapat tempat untuk 
sekedar hinggap, ternyata tidak 
mendapatkan tempat untuk hinggap 
meski hanya sekedar reranting”. 
Larik waktu seperti burung tanpa 
hinggapan mengisyaratkan tentang 
kefanaan yang amat pendek, 
seperti amsal orang Jawa urip mung 
mampir ngombe (hidup sekedar 
persinggahan untuk minum). Seba-
gai sosok yang dibesarkan dalam 
kosmologi budaya Jawa tentu 
Rendra memahami dan menghayati 
betul filosofis, “hidup sekedar 
singgah untuk minum” itu, yang 
dalam bahasanya dikatakan sebagai 

“sekedar waktu saat burung terbang 
untuk segera hinggap kembali”. 
Hal ini mengingatkan pada Junus 
bin Abu A’-la seorang sufi yang 
mengatakan, “Dunia hanya dapat 
dibandingkan dengan orang tidur. 
Ia melihat dalam tidurnya apa yang 
digemari dan apa yang dibencinya. 
Ketika ia terjaga, segalanya menjadi 
lenyap”.

Kefanaan sekaligus kematian 
oleh Rendra dimunculkan dalam 
metafora yang sederhana, tetapi 
menghentak dada pembacanya: 
Waktu seperti butir-butir air/ 
dengan nyanyi dan tangis angin silir. 
Kita paham bahwa butir-butiran 
air tidak akan mampu bertahan 
lama, butiran air itu akan segera 
hilang, tergelincir atau merembes 
akhirnya hilang. Frase nyanyi dan 
tangis angin silir mewartakan pada 
kita akan sebuah paradoks yang 
menohok, gambaran dari kata 
“nyanyi” dan “angin silir” sebagai 
sesuatu yang nikmat dan nyaman 
dikontraskan dengan sebuah 
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“tangis dan kesedihan” sekaligus 
“kegembiraan” —happy dan tragic 
berpagut menjadi satu dan begitu 
menyesakan dada. Paradoks ini 
dimunculkan kembali dengan larik 
berpejam mata dan pelesir tanpa 
akhir. Ungkapan “berpejam mata” 
menghadirkan suasana yang gelap 
dan tidak menyenangkan, tetapi 
dikontraskan dengan ungkapan 
“pelesir tanpa akhir”. Kata “pelesir” 
yang membawa pada suasana 
bepergian yang menyenangkan 
dengan  sengaja digabungkan 
dengan situasi yang berkebalik-
an, lagi-lagi happy damn tragic 
bersenyawa menjadi satu hingga 
tidak dapat lagi diterangkan mana 
yang bahagia dan mana yang tra-
gedi. Dalam larik-larik Waktu seper-
ti butir-butir air/ dengan nyanyi 
dan tangis angin silir/ berpejam 
mata dan pelesir tanpa akhir itu 
pun muncul bunyi-bunyi kakafoni 
yang menghadirkan suasana-sua-
sana kesyahduan dan keharuan 
yang nges..

Pada larik berikutnya pembaca 
dikejutkan kembali dengan metafo-
ra yang tak terduga, waktu yang 
fana yang berakhir pada maut 
dan kematian diibaratkan sebagai 
“pawang tua”: Dan waktu juga 
seperti pawang tua. Kata “pawang” 
yang menghadirkan sesuatu yang 
sudah lama, kuno, dan usang dite-
kankan lagi dengan ditambahi 
kata “tua” (pawang tua), Pada larik 
terakhir, dapat terlihat bagaimana 
Rendra dengan mengusung simbol 
“keranda” menganggap kematian 
sebagai tanda kefanaan waktu dan 
manusia sebagai sesuatu tanda cin-
ta terakhir yang abadi: menunjuk 
arah cinta dan arah keranda. Kema-
tian pada hakikatnya adalah tanda 
mahabbah yang terakhir, baik itu 

cinta pada sesama maupun pada 
Tuhannya.

Ketika berhadapan dengan 
waktu, kefanaan, maut, dan kema-
tian, Rendra juga menyimbolkan 
dirinya sebagai “burung hitam”. Hal 
ini tampak dalam sajaknya “Burung 
Hitam” yang dimuat dalam lembar 
majalah yang sama dengan sajak 
“Waktu”.

Burung Hitam
(kepada kekasih)

Burung hitam manis dari hatiku
betapa cekatan dan rindu sepi 
syahdu
Burung hitam adalah buah 
pohonan.
Burung hitam di dada adalah 
bebungaan.
Ia minum pada kali yang 
disayang
Ia tidur di daunan bergoyang
Ia bukanlah dari duka meski ia 
burung hitam
Burung hitam adalah cintaku 
padamu yang terpendam.
 
Tentu saja, kekasih dalam sajak 

ini dapat diintepretasikan tidak 
terbatas pada gadis pujaan hati, 
tetapi kekasih ini bisa berarti kita, 
sesama, bangsa, tanah air, dan juga 
Tuhannya. Dalam sajak ini si aku 
lirik mengidentifkasikan dirinya 
sebagai burung hitam yang tumbuh 
dari hati yang merindukan kesepian 
dan kesyahduan serta memendam 
cintanya pada sesamanya, 
bangsanya, dan Tuhannya

Jawa tidak melulu dipuja oleh 
Rendra. Jawa juga sekaligus diper-
mak habis-habisan. Dalam bebe-
rapa sajak-sajaknya dalam fase 
memayu-mayu hayuning negara 
dan bawana, Rendra merombak, 

membebaskan, dan memodifikasi, 
bahkan menentang mitos Jawa. 
Pembongkaran mitos ini terutama 
berkaitan dengan mitos kepemim-
pinan dan kekuasaan Jawa. 

Konsep kekuasaan Jawa yang 
disebut konsep “kebinataran atau 
kedewataan”—yang mendudukan 
penguasa tidak saja sebagai pusat 
kekuatan social, tetapi juga sebagai 
pusat semesta, seperti ungkapan 
“raja gung binathara bau denda 
anyakrawati, sabda pandita ratu 
(titah raja adalah titah pendeta), 
pakubuwana (raja sebagai paku 
bumi/dunia) dan raja sebagai 
hamengkubuwono (memangku 
dunia) —dilawan habis-habisan 
oleh Rendra. Bagi Rendra, konsep 
pemimpin yang ideal adalah raja 
alim raja disembah, raja lalim raja 
disanggah, maka lahirlah sajak-
sajak protes dan drama-dramanya 
yang lantang menghujat kekuasaan 
dan kesewenang-wenangan.

Namun, selantang apapun teri-
akan Rendra, gaya yang ditam-
pilkannya tetaplah gaya khas Jawa 
pedalaman. Meski lantang beteriak, 
ia tetap memosisikan diri sebagai 
“resi yang linuwih”—yang dalam 
bahasa Rendra sendiri dinyatakan 
sebagai yang berumah di atas 
angin. Dalam memosisikan diri 
sebagi “resi yang berumah di atas 
angin” inilah sosok Rendra beserta 
karya-karyanya yang sarat dengan 
protes sosial dan politik hadir 
sebagai sosok yang dapat adoh 
tan kinaya ngapa (jauh dan tidak 
terbayangkan), tetapi sekaligus 
juga dapat hadir sebagai cedhak 
datan sinenggolan (sangat dekat, 
tetapi tidak teraba). []

*) Penulis adalah penyair dan esais. 
Tinggal di Ngawi, Jawa Timur
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Pengantar

Apakah “keindonesiaan” adalah 
sebuah proyek utopis? Per-

tanyaan ini telah lama menghantui 
para pendiri bangsa, pemikir, serta 
sastrawan Indonesia, bahkan sejak 
kemerdekaan masih berupa cita-
cita dan gagasan kebangsaan belum 
memiliki tubuh konkretnya. Eric 
Hobsbawm tidak percaya bahwa 
para elit nasional yang memimpin 
perjuangan melawan kolonialisme 
dapat membebaskan diri mereka 
sendiri dari belenggu mentalitas 
dan sikap kolonial, walaupun 
mereka mampu menggalang massa 
dengan retorika dan tawaran 
kebebasan—yang bahkan tak jarang 
diperoleh dari pengetahuan mereka 
yang berasal dari kuasa kolonial 
barat.1 Oleh karena itu, Hobsbawm 
bersikap skeptik terhadap segala 
bentuk proyek nasionalisme dan 
berpendapat bahwa, pada akhirnya, 
komunitas baru yang merupakan 
hasil perjuangan kemerdekaan 

Menjembatani Tradisi dan 
Modernitas dan Mewujudkan 
Keindonesiaan Lewat Sastra

MANNEKE BUDIMAN

pumpunan

dan menjelma sebagai bangsa 
yang bersifat nasional itu akan 
mereplikasi saja praktik-praktik 
kolonial yang dulu ditentangnya.

Bagi Benedict Anderson, Indo-
nesia menyajikan sebuah kasus 
kebangsaan yang unik sekaligus 
spektakuler. Kepulauan yang ter-
diri atas entitas-entitas religius, 
etnik, dan geografis yang kompleks 
serta majemuk ini sama sekali 
tidak memiliki ikatan kebangsaan 
apapun antara satu dengan yang 
lain, bahkan pada masa prakolonial. 
Anderson mengutip ucapan terke-
nal Ki Hadjar Dewantara dalam 
artikel berjudul “Seandainya aku 
seorang Belanda” yang dimuat di 
sebuah koran Belanda, yang ber-
isi reaksi Ki Hadjar Dewantara 
terhadap kebijakan pemerintah 
kolonial Belanda untuk mewajibkan 
kaum pribumi di Hindia merayakan 
seratus tahun kemerdekaan 
Belanda dari imperialism Prancis. 
Di matanya, tidak pantas Belanda 

melangsungkan perayaan ini di 
negeri yang kemerdekaan rakyatnya 
dirampas oleh Belanda.2 Yang pen-
ting dicermati dalam pernyataan 
ini adalah sudah adanya semacam 
“kesadaran nasional” dalam diri 
Ki Hadjar Dewantara bahkan pada 
periode awal abad ke-20 (persisnya 
pada 1913, ketika ulang tahun 
kemerdekaan Belanda yang ke-100 
diperingati). Ia sudah dengan yakin 
dan mantap berbicara tentang 
“rakyat” dan “kemerdekaan”, yang 
tidak hanya meliputi Jawa, tempat 
asal Ki Hadjar, melainkan seluruh 
wilayah Hindia yang dikuasai 
Belanda hingga praktis mencakupi 
rentangan kepulauan dari Sumatra 
sampai Papua.

Ini tentu adalah sebuah “lom-
patan imajinasi” karena hanya dapat 
terjadi apabila seseorang mem-
bayangkan adanya sebuah ikatan 
yang tidak hanya historis, tetapi juga 
politis di antara seluruh penghuni 
kepulauan itu. Kolonialisme justru 
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di dalam prosesnya menyediakan 
kerangka bagi ikatan itu. Ikatan 
komunitas-komunitas yang bersifat 
komunal dan lokal pada masa 
prakolonial seakan-akan mengalami 
transformasi menjadi sebuah ikatan 
nasional dan hal ini dimungkinkan 
oleh adanya kolonialisme karena 
kolonialisme mencerai-beraikan 
ikatan-ikatan itu dan, pada gili-
rannya, menggantikannya dengan 
kesamaan nasib sebagai komunitas 
terjajah.Hanya saja, pada tahapan ini, 
tak ada jalan kembali ke masa lalu. 
Ikatan baru yang sifatnya nasional 
ini hanya bisa mengada dan sintas 
melampaui momen kemerdekaan 
dari penjajahan dengan mengadopsi 
bentuk kebangsaan modern ber-
serta perangkat-perangkat politis-
nya (negara) dari peradaban penja-
jah, yang diasumsikan lebih maju 
dan canggih.

Dilema ini mencapai kulmina-
sinya pada peristiwa kebudayaan 
paling akbar di Indonesia, yang 
dimulai pada 1935, yaitu polemik 
kebudayaan—yang tidak hanya 
melibatkan dua sastrawan besar, 
Sutan Takdir Alisjahbana dan Sanusi 
Pane, tetapi juga pemikir nasional 
lain seperti dr. Soetomo, Adinegoro, 
dan tidak ketinggalan Ki Hadjar 
Dewantara. Dua pandangan besar 
yang mewarnai polemik ini adalah, 
di satu pihak, Indonesia harus berani 
memutus tali hubungan dengan 
masa lalunya karena Indonesia yang 
merdeka tidak dibangun di atas 
kejayaan kerajaan-kerajaan kuno 
yang berwawasan feudal dan tidak 
ada pilihan lain bagi Indonesia baru 
kecuali menengok ke Barat yang 
telah “melahirkannya”, kalau boleh 
disebut demikian. Pandangan ini 
diwakili oleh motor utamanya, Sutan 
Takdir Alisjahbana. Di lain pihak, 

kelompok yang dinakhodai Sanusi 
Pane melihat kebudayaan Indonesia 
pascakolonial sebagai kelanjutan 
dari tradisi yang telah lama ada 
digabungkan dengan modernitas 
barat hingga menciptakan paduan 
seimbang antara materialisme 
Barat dan sipritualisme Timur. 
Tidak ada akhir yang tuntas untuk 
polemik ini dan pencarian gagasan 
keindonesiaan yang tidak neying-
kirkan tradisi, tetapi berjiwa 
modern, terus berlangsung pada 
periode-periode berikutnya.3

Periode 1950an dan 1960an 
dianggap oleh banyak intelektual 
pemerhati Indonesia sebagai “era 
keemasan” kebudayaan Indonesia, 
meskipun dari segi politis era 
ini justru merupakan periode 
penuh kekacauan akibat dampak 
Perang Dingin di Asia dan berbagai 
konflik separatis bersenjata serta 
pertarungan ideologis. Toni Day 
berargumen dalam buku yang 
disuntingnya bersama Maya Liem, 
Cultures at War: The Cold War and 
cultural expressions in Southeast 
Asia, bahwa berbagai kegempitaan 
yang terjadi di Asia Tenggara di 
bidang kebudayaan pada era ini 
tidak semata-mata merupakan 
reaksi terhadap perang Dingin, 
melainkan sebuah wujud pencarian 
solusi bagi dilema kebangsaan yang 
sudah berlangsung sebelum Perang 
Dingin pecah dan masih terus 
berlanjut sesudah perang itu usai, 
serta tak jarang berkenaan dengan 
hal-hal yang kecil sangkut-pautnya 
dengan konflik ideologis yang 
marak pada waktu itu (2010:3-4).4 
Hampir senada dengan Tony Day 
dkk, Jennifer Lindsay dan Maya 
Liem, dalam buku suntingan mereka, 
Ahli Waris Budaya Dunia: Menjadi 
Indonesia 1950-1965 (2012), juga 

mendekonstruksi pandangan arus 
utama yang menempatkan peri-
ode 1950an dan 1960an dalam 
bayang-bayang perang Dingin, 
dengan mengemukakan bahwa, 
alih-alih mencurahkan segenap 
tenaga serta pemikiran mereka ke 
perang ideologis, para seniman dan 
sastrawan justru kian bergairah 
mencari formula keindonesiaan 
yang paling pas untuk mengan-
tarkan bangsa itu ke masa depan-
nya. Di dalam hampir semua 
tulisan dalam buku ini tersurat 
secara jelas bagaimana para aktivis 
kultural itu tak lelah mencari 
jalan untuk meleburkan tradisi-
tradisi lokal dengan modernitas 
yang ditimba dari luar, yang tidak 
hanya meliputi sumber-sumber 
barat.Sebagian seniman bahkan 
mencoba menemukan gagasan-
gagasan modern yang memang 
terkandung di dalam lokalitas yang 
sudah dimiliki.5Namun demikian, 
semaraknya eksplorasi kultural 
itu terhenti secara tiba-tiba dan 
terputus untuk waktu cukup lama 
ketika terjadi peralihan kekuasaan 
dari Sukarno ke pemerintahan Orde 
Baru di bawah Jendral Suharto, 
lewat peristiwa berdarah pada 1 
September 1965 dan pembantaian 
massal yang berlangsung sampai 
setahun sesudahnya di berbagai 
pelosok negeri.

Pencarian yang berlanjut
Tulisan ini bertujuan untuk 

mencari tahu apa yang terjadi 
dengan proyek keindonesiaan ini 
sesudah periode Orde Baru berakhir. 
Apakah ada upaya pencarian 
serupa oleh para pengarang pasca 
-1998, dan bagaimana mereka 
memosisikan tradisi serta me-
nyikapi modernitas dalam visi 
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keindonesiaan mereka. Yang tak 
kalah penting adalah apakah 
keseluruhan upaya ini kemudian 
juga melahirkan semacam estetika 
baru yang memberikan gambaran 
ke mana arah perkembangan sastra 
Indonesia dalam beberapa tahun 
ke depan. Ruang lingkup dibatasi 
pada beberapa penulis perempuan, 
yang memang banyak bermunculan 
setelah masa Reformasi—dimulai 
dengan rintisan Ayu Utami lewat 
karyanya Saman, dan pembahasan 
dibatasi pada genre fiksi saja, 
mengingat terbatasnya ruang 
yang disediakan untuk publikasi 
tulisan ini. Karya-karya yang 
diperbincangkan sebagai ilustrasi 
tidak dianalisis dengan memakai 
pembacaan dekat (close reading) 
atau pembacaan structural.Karya-
karya itu pada dasarnya dipakai 
untuk memperlihatkan adanya visi 
baru, suatu perlawanan terhadap 
diskursus dominan lama, ataupun 
upaya negosiasi antara yang lama 
dan yang baru dalam rangka menuju 
suatu estetika kontemporer yang 
jiwanya dibangun di atas pondasi 
keindonesiaan.

Seperti pernah saya autarakan 
dalam sebuah tulisan lain, pan-
dangan saya tentang sastra Indo-
nesia pasca-1998 dilandasi oleh 
asumsi akan adanya sebentuk este-
tika baru yang “sedang berproses 
untuk menjadi” (aesthetics-in-
the-making).6 Jadi, apa yang 
saya paparkan dalam tulisan ini 
sama sekali tidak bersifat final. 
Ada beberapa kemungkinan 
yang dibukakan oleh cara-cara 
berbeda dalam memahami posisi 
dan interaksi antara tradisi dan 
modernitas, yang dalam prosesnya 
kemudian melahirkan tunas visi 
keindonesiaan yang baru, namun 

pola dominan apa yang nantinya 
mengkristal sebagai sebuah 
preskripsi normatif dan melahirkan 
sebuah epigon baru belum dapat 
diramalkan secara pasti. Dalam 
karya-karya beberapa pengarang 
perempuan sesudah Orde Baru, 
paling tidak bisa ditelusuri beberapa 
kecenderungan, antara lain, 1) 
keraguan terhadap kemujaraban 
modernitas, khususnya gagasan-
gagasannya tentang kebebasan dan 
kemajuan, dalam mengantarkan 
bangsa ke masa depannya, dan 2) 
kesadaran ironis bahwa apapun 
yang kini dirintis sebagai suatu 
‘kebaruan’ sedikit banyak tetaplah 
merupakan kelanjutan dari visi 
dominan Orde Baru tentang bangsa. 
Dua faktor penyebab munculnya 
kebimbangan dan ketidakpastian 
sebagai tema-tema umum dalam 
karya-karya pasca-1998 ini kemu-
dian memicu penyikapan para 
pengarang terhadap situasi masa 
kini mereka yang dibangun di atas 
dua strategi estetik: pertama, para 
pengarang tampaknya secara sadar 
dan sengaja memilih marginalitas 
sebagai cara memosisikan diri dan, 
kedua, kontemporaritas—yang 
menekankan pada kekinian dan 
masa kini—sebagai posisi yang 
memberikan kepastian serta titik 
keberangkatan yang ajeg diadopsi 
oleh sebagian pengarang sebagai 
siasat untuk menyikapi masa lalu 
yang penuh carut-marut dan masa 
depan yang tak bisa diramalkan 
kejadiannya.7

Di dalam pemetaan ini, tradisi 
dan modernitas ditempatkan dalam 
tegangan sekaligus juga dalam 
interseksi dinamis yang tidak terlalu 
bernuansa konfliktual. Jika tradisi 
diasumsikan merepresentasikan 
masa lalu dan modernitas adalah 

wajah dari masa kini yang 
memberikan cermin untuk melihat 
ke depan, maka para pengarang 
berupaya merangkai kembali relasi 
antara keduanya dari lokasi berbeda 
dari cara yang digunakan diskursus 
dominan masa Orde Baru. Inilah 
yang disebut dengan marginalitas 
itu.Pengarang mengambil posisi 
di tepian batas antara yang mapan 
dan yang alternatif agar dapat 
menawarkan perspektif baru atas 
tegangan yang telah lama terjadi 
antara tradisi dan modernitas. 
Pemosisian diri seperti ini meng-
hasilkan dialog kritis dengan dis-
kursus dominan keindonesiaan 
yang selama ini menjadi pusat 
acuan. Namun, disadari pula bahwa 
marginalitas ini bukanlah sebuah 
posisi yang sama sekali bebas dari 
‘kontaminasi’ diskursus dominan. 
Jadi, sejak awal tidak ada ilusi di 
antara para pengarang bahwa 
mereka sedang melakukan revolusi 
estetika yang akan menghasilakn visi 
revolusioner tentang keindonesiaan 
masa depan. Mereka, suka atau 
tidak, tetaplah ‘anak-anak Orba’ 
yang dibesarkan dan dibentuk oleh 
tiga puluh tahun lebih kekuasaan 
Suharto yang sentralistik dan 
menekankan uniformitas. Akan 
tetapi, mereka juga menolak untuk 
dimarginalkan (marginalisasi) 
karena dari lokasi pinggiran yang 
strategislah mereka menyuarakan 
gagasan-gagasan alternatif mereka, 
dengan keleluasaan yang relatif 
cukup besar sebab pengaruh pusat 
pada wilayah pinggiran ini belum 
terlalu masif.

Di lain pihak, para pengarang 
juga memilih untuk menyikapi masa 
lalu (tradisi) dan masa kini-depan 
(modernitas) dengan menggunakan 
kontemporaritas seba-gai ancangan. 
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Kontemporaritas adalah kekinian, 
yang tidak selalu identik dengan 
masa kini. Kekinian adalah posisi 
pandang yang diambil dalam mene-
ngok ke masa lalu untuk memberi-
nya makna berbeda maupun dalam 
membayangkan masa depan agar 
masa depan itu tidak tereduksi 
menjadi utopia. Sikap ini tentu saja 
selalu membawa risiko besar bagi 
para pengarang untuk terjerembab 
ke dalam sinkronisme yang 
ahistoris: kekinian yang absolut 
dan seolah tak punya ikatan apa-
apa dengan yang lalu dan yang 
akan datang, yang dalam wujud 
ekstremnya bisa mengarah ke 
materialisme dan hedonisme atau 
pemujaan terhadap falsafah carpe 
diemyang menganggap bahwa 
yang konkret hanyalah hari ini. 
Ada kontroversi yang sempat 
timbul berkenaan dengan isu ini, 
yang juga akan saya ulas secara 
ringkas di bawah. Gabungan antara 
marginalitas dan kontemporaritas 
memberi kekuatan istimewa 
kepada para pengarang sebab 
marginalitas mampu mencegah 
kontemporaritas agar tidak 
terjerumus dalam kekinian yang 
ahistoris, mengingat marginalitas 
di sini adalah sebuah posisi kritis, 
sementara kontemporaritas bisa 
mencegah agar marginalitas tidak 
kehilangan relevansi dalam konteks 
realitas masa kini dan dalam 
fungsinya sebagai jendela untuk 
melihat ke masa depan.

Menakar dan menaksir 
keindonesiaan untuk masa 
depan

Bagian berikut ini adalah ulasan 
atas beberapa karya pengarang 
perempuan yang memperlihatkan 
kecenderungan-kecenderungan 

yang disebutkan di atas.Sebagian 
besar pengarang tidak sepenuhnya 
optimis bahwa berakhirnya era 
Orde Baru akan melahirkan suatu 
zaman baru. Ayu Utami, sebagai 
peletak sebuah tonggak penting 
sastra Indonesia pasca-1998, lewat 
novelnya Saman, menunjukkan me-
ngapa setiap optimisme haruslah 
merupakan sebuah optimisme yang 
awas dan berjaga. Kekerasan negara 
yang telah terinstitusionalisasi 
cukup lama dan sistematik buka-
nlah sebuah rupa masa lalu yang 
bisa dihapus begitu saja dari 
memori kolektif bangsa. Meski 
Saman(1998) juga menawarkan 
suatu sikap kosmopolitan, yang 
nyaris tidak diberi ruang dalam 
skema kebangsaan selama periode 
Orde Baru, kosmopolitanitas itu 
lebih merupakan suatu wujud 
ketakutan akan ketidakpastian dan 
kelamnya visi masa depan, yang 
lalu berbaur dengan eksplorasi 
intens terhadap dunia privat, yang 
teritorinya secara literal diekspre-
sikan oleh tubuh dan seksualitas, 
yang diasumsikan masih belum 
sepenuhnya terkooptasi oleh 
negara. Keamanan, kepastian, dan 
kebebasan, bagi tokoh-tokoh dalam 
Saman, adalah identik dengan 
berada di luar Indonesia.Namun, 
dari posisi luar itu pulalah mereka 
membuka ruang bernapas yang 
lebih lapang bagi keindonesiaan 
yang tidak didominasi negara.
Tradisi, dalam novel ini, disikapi 
sebagai sesuatu yang residual—
pernah dominan dalam alam 
pikiran dan keseharian hidup 
individu-individu, namun pelan tapi 
pasti tergusur oleh kemajuan, yang 
secara sempit oleh negara ditum-
pangtindihkan dengan kapitalisasi 
dan pertumbuhan ekonomi.

Kita juga menyaksikan gejala 
yang kurang lebih sama dalam 
tetralogi Supernova Dewi Lestari. 
Dewi membiarkan tokoh-tokohnya 
menjelajahi ruang tanpa batas, 
melintasi sekat-sekat kebangsaan, 
kepercayaan, dan bahasa, jauh dari 
kampung halaman bernama negara. 
Mereka pada akhirnya selalu 
kembali, tetapi tidak lagi sebagai 
orang yang sama dengan sebelum 
mereka menempuh perjalanan 
fisik dan batin itu. Mereka adalah 
individu-individu yang mencari 
dalam kegelisahan, penuh dengan 
antusiasme, tetapi juga tak 
bebas dari rasa takut dan krisis 
kepercayaan diri.Dalam segenap 
gegap-gempita penjelajahan para 
tokoh ke tempat-tempat terpencil 
dan berbahaya di dunia itu, uniknya 
adalah mereka tidak luput mencari 
pula tempat yang pas untuk 
tradisi—mistisisme, spiritualisme, 
keseimbangan kosmos, pencerahan 
jiwa—yang disandingkan dengan 
kecanggihan ilmiah ilmu pengeta-
huan dan mentalitas global para 
tokoh tersebut. Dunia Supernova 
tidak menafikan negara-bangsa 
sebagai suatu bentuk komunitas 
politik yang sudah usang, melainkan 
adalah dunia yang menuntut suatu 
kompetensi pada warganya, yakni 
apa yang oleh Ulf Hannerz (1996) 
dijabarkan sebagai kemampuan 
untuk menemukan jalan dalam 
budaya-budaya lain yang asing 
dengan cara mendengar, merasakan, 
dan merefleksikan sistem makna 
yang berbeda-beda.8

Pengarang Djenar Maesa Ayu 
juga memperlihatkan kecende-
rungan kosmopolitan, walau 
latar-latar yang dibangun oleh 
cerpen-cerpennya bukanlah latar 
mundial seperti dalam karya-karya 
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Dewi atau Ayu. Mengenai hal ini, 
pengamat sastra Indonesia Michael 
Bodden pernah menulis bahwa ada 
kosmopolitanisme baru berbasis 
urban pada latar, alur, bahasa dan 
tokoh dalam karya-karya Djenar, 
yang meyiratkan suatu “komitmen 
pada eksperimentasi artistik 
dari sebuah estetika yang sangat 
bercorak individualis dan modernis” 
(2007:101).9 Dalam perkem-
bangannya, kerja artistik ketiga 
pengarang perempuan ini kerap 
disalahpahami dan direduksi oleh 
banyak kritikus menjadi semata-
mata tulisan-tulisan yang secara 
berani memamerkan tubuh dan 
seksualitas saja, sehingga muncul 
istilah peyoratif ‘sastrawangi’ 
yang bermuatan ejekan terhadap 
tidak hanya kualitas karya-karya 
para pengarang itu, tetapi juga 
teropongan yang ketat terhadap 
gaya hidup para pengarang itu 
dalam realitas. Kontroversi sastra-
wangi memang tidak panjang 
umurnya, namun kerusakan yang 
diakibatkannya terhadap citra 
umum para pengarang perempuan 
pasca-1998 masih membekas lama 
sesudah orang kehilangan minat 
untuk memperbincangkannya 
lagi. Ini memperlihatkan upaya 
memarginalkan para pengarang 
generasi baru ini, tetapi upaya itu 
terbukti tidak berhasil Yang terjadi 
malahan adalah, dari posisi di 
margin itu, mereka mendesakkan 
suara mereka ke tengah jagad sastra 
Indonesia masa kini.

Yang patut dicatat adalah bahwa 
ketiga pengarang perempuan ini, 
dalam keterpukauan mereka pada 
modernitas, yang sepintas terkesan 
membuang segala sesu-atu yang 
lama dan penuh kekang untuk 
menggantikannya dengan suatu 

penjelajahan baru yang mema-
bukkan, ternyata ajeg berpijak pada 
berbagai aspek dari tradisi yang 
telah kokoh mengakar, Dalam karya-
karya mereka, tradisi mengalami 
transformasi tanpa dirombak total 
sampai ke akar-akarnya. Sejarah 
memang tidak memperoleh tempat 
penting karena tampaknya ada 
kesamaan pandangan di antara 
mereka bahwa sejarah, paling tidak 
versi sejarah resmi negara, telah 
membekukan masa lalu dalam 
satu makna tunggal, sementara 
kepedulian utama para pengarang 
ini adalah memandang ruang dan 
waktu dari perspektif kekinian 
yang dipercaya lebih inklusif, 
majemuk, dan menolak untuk 
dibekukan. Persoalan sejarah yang 
berkonflik dengan tokoh, yang juga 
memperlihatkan benturan antara 
masa lalu dan masa kini, secara 
paling gamblang digambarkan oleh 

novelis Lan Fang dalam Perempuan 
Kembang Jepun (2006).Dalam 
novel ini, Lan Fang mengisahkan 
perjumpaan kembali antara seorang 
anak keturunan Jawa-Jepang yang 
ditinggalkan ibunya, mantan geisha 
Jepang yang terseret ke Jawa di 
tengah kecamuk Perang Asia Raya. 
Pertemuan kembali keduanya adalah 
upaya membasuh luka-luka sejarah 
dan upaya rekonsiliasi antara ibu 
dan anak agar masa depan dapat 
kembali mulai dirajut. Namun, 
Perempuan Kembang Jepun juga 
menunjukkan bahwa ada luka yang 
begitu dalam yang bahkan waktu 
pun tak dapat menyembuhkannya. 
Setiap upaya membangun masa 
depan harus memperhitungkan hal 
ini. 

Dengan demikian, lewat novel-
nya Lan Fang telah menawarkan 
suatu gagasan tentang bagaimana 
sebaiknya masa lampau, masa 
kini, dan masa depan dapat dijalin. 
Pembekuan sejarah ditolak sebab 
sejarah yang dibekukan tak akan 
mampu menyumbang bagi upaya 
menciptakan tautan antara tiga 
masa berbeda itu dalam satu 
ruang waktu, yakni masa kini. 
Penolakan terhadap masa lalu yang 
dibekukan oleh kekuatan-kekuatan 
historis, ekonomis dan politis juga 
menjadi sasaran perhatian penulis 
kontemporer berlatar belakang 
Tionghoa seperti Clara Ng. Dalam 
novelnya, Dimsum Terakhir (2006), 
misalnya, Clara berkisah tentang 
bagaimana empat bersaudara gene-
rasi muda Tionghoa-Indonesia 
berupaya melawan ‘stigma historis’ 
yang dilekatkan pada komunitas 
Tionghoa di Indonesia, dan dalam 
proses itu, mereka menggagas 
suatu keindonesiaan yang didefini-
sikan bersama sebagai wujud 

Di daerah-daerah timbul 
pemikiran-pemikiran 

baru untuk melakukan 
apa yang disebut 

dengan ‘revitalisasi adat’ 
dan, sejalan dengan 

kebangkitan islamisme 
yang menghendaki 
masuknya pengaruh 

Islam ke dalam sistem 
politik, juga berkembang 

gerakan untuk 
mengimplementasikan 
hukum syaria melalui 
peraturan daerah yang 

kerapkali memperlihatkan 
‘aliansi’ yang unik antara 

adat dan islam. 
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pengalaman hidup konkret sebagai 
manusia Indonesia alih-alih diru-
muskan oleh kuasa negara. Pada 
saat yang sama, keempat gadis 
muda yang menjadi fokus cerita ini 
juga berjuang mencarikan tempat 
bagi tradisi leluhur mereka dalam 
konfigurasi keindonesiaan mereka. 
Novel Clara Ng ini menawarkan 
suatu pemikiran alternatif tentang 
bagaimana menjadi Indonesia, 
khususnya bagi mereka yang tidak 
dipandang sebagai ‘warga Indonesia 
asli’, sembari meluaskan batas-batas 
kebangsaan itu sendiri sehingga 
lebih bernuansa transnasional. 
Masa lalu tidak dilihat sebagai 
penjara, tapi jelas bahwa masa lalu 
juga tak boleh dibiarkan tersandera 
oleh sejarah. Baik Lan Fang maupun 
Clara Ng memosisikan tokoh-tokoh-
nya sebagai tokoh-tokoh yang 
dimaginalisasi oleh keadaan tetapi 
memakai posisi marginal itu untuk 
membuka ruang-ruang baru bagi 
diri mereka sendiri.

Berakhirnya periode Orde 
Baru juga membawa perubahan 
di bidang demokrasi. Wacana 
desentralisasi dan otonomi daerah 
mulai diimplementasikan secara 
cepat dan sistemik. Di daerah-
daerah timbul pemikiran-pemikiran 
baru untuk melakukan apa yang 
disebut dengan ‘revitalisasi adat’ 
dan, sejalan dengan kebangkitan 
islamisme yang menghendaki 
masuknya pengaruh Islam ke 
dalam sistem politik, di berbagai 
tempat juga berkembang gerakan 
untuk mengimplementasikan 
hukum syaria melalui peraturan-
peraturan daerah baru, yang 
kerapkali memperlihatkan ‘aliansi’ 
yang unik antara adat dan islam. 
Di dalam keseluruhan hingar-
bingar desentralisasi ini, lagi-lagi 

suara perempuan mengalami mar-
ginalisasi, walaupun sebagian 
besar persoalan yang menghangat 
di seputar wacana revitalisasi 
dan syaria-isasi ‘kearifan lokal’ 
justru berkenaan dengan isu-isus 
perempuan. Namun, dalam peta 
relasi yang baru antara pusat dan 
daerah ini, dengan jelas kita juga 
bisa menyaksikan bagaimana 
hubungan antara tradisi atau adat 
di satu pihak dan agama di pihak 
lain terangkat ke permukaan. 
Muaranya adalah pada pertanyaan: 
modernitas seperti apa yang dinilai 
paling sesuai untuk merespons 
demokratisasi ini ketika adat dan 
agama sebagai kekuatan residual 
yang eksistensinya tetap kukuh itu 
menjadi faktor-faktor utama yang 
harus diperhitungkan.

Gejala ini memang bukan hal 
baru sebab Lindsay dan Liem 
dalam buku mereka (2012) juga 
telah menunjukkan bagaimana 
sejak 1950an para sastrawan dan 
seniman sudah memutar otak dan 
mencurahkan energi kreatif mereka 
untuk mencari bentuk yang paling 
pas dari perpaduan antara tradisi 
lokal, agama, dan modernitas 
sebagai corak keindonesiaan yang 
mendunia dan berorientasi pada 
masa depan. Perbedaannya dengan 
situasi saat ini adalah bahwa 
upaya-upaya tersebut ditempuh 
melalui forum-forum resmi seperti 
partai politik, pemerintah daerah 
dan dewan perwakilan daerah, 
serta gerakan-gerakan politik yang 
melibatkan lapisan akar rumput.
Para pengarang justru seakan 
tertinggal atau terlupakan oleh 
proses-proses yang secara umum 
terlihat didominasi kaum politisi ini.
Berlatar belakang konteks sosial-
politis seperti inilah tulisan-tulisan 

para pengarang perempuan seperti 
Oka Rusmini dan Novia Syahidah 
lahir. Mereka berpartisipasi dalam 
perbincangan tentang status adat 
dan agama pada era demokratisasi 
ini dari posisi margin, tetapi—
seperti para penngarang perempuan 
lain yang telah disinggung di atas—
mereka mengubah lokasi yang 
tak menguntungkan ini menjadi 
sebuah titik strategis untuk 
menyumbangkan pemikiran yang 
berbeda dari apa yang bersirkulasi 
pada arus utama.

Kita melihat dua respons berbeda 
yang diberikan dua pengarang 
perempuan ini. Oka secara sangat 
keras dan kritis menggugat adat 
dalam tradisi Hindu-Bali yang tak 
hanya mengelas-kelaskan manusia 
berdasarkan varna mereka, tetapi 
lebih jauh lagi menomorduakan 
perempuan di bawah laki-laki 
dalam hirarki sosial yang sudah 
diskriminatif itu. Di dalam Tarian 
Bumi (2007), misalnya, tokoh 
perempuannya terjepit di antara 
hasrat untuk menjadi diri sendiri 
serta meraih impiannya di satu 
pihak dan belenggu adat yang 
tak kenal toleransi di lain pihak. 
Kekuatan novel ini terletak pada 
perwatakan tokoh utama perem-
puan yang sangat kuat dan meng-
inspirasi pembaca, walaupun pada 
akhir cerita ia tetap saja harus 
tunduk pada otoritas adat. Ia bukan 
objek pasif dari kuasa tradisi yang 
menutup semua pintu dan jendela 
bagi dirinya, melainkan pejuang 
yang sampai halaman terakhir novel 
tak sudi mengakui otoritas tradisi 
dan adat atas dirinya. Oka Rusmini, 
dalam hal ini, memandang tradisi 
sebagai suatu beban masa lalu yang 
tak patut untuk digotong-gotong 
ke masa depan. Keindonesiaan 
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yang modern, baginya, adalah 
keindonesiaan yang tak berhutang 
pada tradisi dan yang menjunjung 
tinggi martabat manusia tanpa 
peduli apakah dia laki-laki atau 
perempuan, bangsawan atau rakyat 
jelata. Mencermati cara pengarang 
Bali ini merepresentasikan adat 
Hindu-Bali dalam novelnya, hampir 
mustahil untuk tidak bersepakat 
dengannya. Lagi-lagi, mirip dengan 
kasus-kasus pengarang perem-
puan lainnya yang telah dibahas 
di atas, para pengarang ini rata-
rata berhasil mengubah marginal-
isasi menjadi marginalitas: keter-
pinggiran diubah menjadi posisi 
pijak untuk memulai suatu perla-
wanan terhadap peminggiran itu 
sendiri.

Novia Syahidah merespons 
adat dan agama dengan cara 
berbeda. Novelnya, Di Selubung 
Malam(2002) bertutur tentang adat 
di Pulau Lombok, yang dilukiskan 
sarat dengan praktik negatif dan 
menyebabkan banyak persoalan 
sosial. Uniknya, Novia sendiri tidak 
berasal dari Lombok, melainkan 
lahir di Sumatra Barat. Yang juga 
unik, pengarang ini percaya bahwa 
solusi bagi persoalan masyarakat 
setempat adalah ‘pemurnian’ 
(purifikasi) adat melalui ajaran-
ajaran Islam yang tidak dilaksakan 
secara setengah setengah.Dalam 
hal ini, maka Novia secara tersirat 
mendukung implementasi syaria 
sebagai ‘penjaga akal sehat’ 
ketika adat direvitalisasi.Berbeda 
dari wacana arus utama syaria 
yang ramai diwarnai isu-isu 
pemaksaan dan hukuman, yang 
seringkali menjadikan perempuan 
sebagai sasaran utamanya, 
Novia menampilkan wajah 
syaria yang berasosiasi dengan 

kesejahteraan, keadilan, dan kasih.
Ia tampaknya percaya bahwa 
Islam mampu mengajukan sebuah 
versi modernitas yang berbeda, 
katakanlah dari versi barat yang 
dominan. Ia cukup berhati-hati 
untuk tidak menyingkirkan adat 
dengan cara yang brutal, tetapi 
mengusulkan kemasan baru yang 
islami untuk menjinakkan aspek-
aspek negatif yang terkandung 
dalam praktik adat. Memang 
pandangan pengarang ini terhadap 
islamisasi Lombok sangat romantis, 
walau sejarah memperlihatkan 
bahwa proses itu tak jarang diwarnai 
kekerasan dan intimidasi. Namun, 
sajian novelnya berupa wajah 
lain syaria yang berbeda dari apa 
yang selalu digembor-gemborkan 
para pendukungnya yang radikal 
memberi kita pemahaman alter-
natif atas syaria. Visinya boleh 
dikata senapas dengan upaya para 
seniman dan pemikir Muslim tahun 
1950an dan 1960an yang mencoba 
merumuskan suatu modernitas 
baru yang mengawinkan tradisi 
lokal dan nilai-nilai Islam sebagai 
tandingan bagi modernitas barat.
Bila Oka Rusmini sangat skeptis 
terhadap tradisi—termasuk agama 
di dalamnya, Novia menyambut 
agama dengan antusias sebagai 
pendamping yang paling cocok bagi 
tradisi.

Dimensi Islam dalam pencarian 
ke Indonesiaan melalui strategi 
marginalitas dan kontemporaritas 
ini juga digarap secara serius 
namun berbeda oleh pengarang-
pengarang Muslim laon, seperti 
Abidah El Khalieqy. Dalam Geni 
Jora (2003), Abidah menawarkan 
gagasan tentang kosmopolitanisme 
Islam yang bersifat global dan 
terbuka. Di tengah sesaknya 

ruang gerak yang dipagari oleh 
keindonesiaan Orde Baru yang 
sarat dengan fobia terhadap yang 
asing serta penuh dengan pemujaan 
terhadap nasionalisme, tawaran 
Abidah menyediakan kelonggaran 
kemungkinan untuk memandang 
ke luar dan merintis persaudaraan 
global yang dibangun di atas 
pondasi keislaman yang universal. 
Kelemahan utama pemikiran 
Abidah memang terletak pada 
keislaman itu sendiri, yang dalam 
novelnya, justru membangun pagar-
pagar baru, walaupun pada saat 
yang sama karyanya juga membuka 
ruang gerak lebih luas, sebagaimana 
pernah saya bahasa pada 
kesempatan lain.10 Namun, dengan 
membuat dunia di luar Indonesia 
yang tadinya diposisikan sebagai 
marginal menjadi ruang penting 
untuk eksplorasi kebangsaan 
yang baru, ia juga memberikan 
sumbangan berharga bagi upaya 
pendefinisian modernitas Islam 
dan potensinya untuk menjadi 
alternatif bagi modernitas barat 
yang selama ini sepertinya menjadi 
satu-satunya jenis modernitas 
yang legitimat. Yang jelas, wajah 
Islam yang ditampilkan para 
pengarang seperti Novia Syahidah 
dan Abidah El Khalieqy ini telah 
menyajikan cara pandang berbeda 
untuk memahami peran keislaman 
sebagaimana dibayangkan oleh 
sastra Indonesia kini, baik pada 
tataran nasional maupun global.

Penutup
Estetika baru tidak selalu 

membawa revolusi bersamanya. 
Kalau kita memahami estetika 
sebagai suatu kelanjutan sekaligus 
transformasi dari yang lama, maka 
estetika adalah sebuah trajektori 

pumpunan



P U S A T,  N 0.  0 7 / 2 0 1 484

yang selalu bergerak ke depan 
sembari mengusung yang lama dan 
yang kini. Dalam konteks sastra 
Indonesia pasca-1998, isu besar yang 
dihadapi para pengarang kurang 
lebih tak jauh berbeda dari yang 
dihadapi para pendahulu mereka, 
tidak hanya sejak 1950-an dan 
1960an, tetapi bahkan sejak Khairil 
Anwar dan Indrus meletakkan 
landasan bagi tinggal landas 
perkembangan sastra Indonesia, 
yang sebelumnya didominasi 
oleh kanon-kanon Pujangga Baru. 
Mencari tempat dan peran yang 
tepat bagi tradisi dan lokalitas saat 
bangsa bergerak ke masa depannya 
dan harus merangkul modernitas 
adalah dilema, kontradiksi, 
dualitas, sekaligus sintesis bagi 
para pengarang ini. Pencarian ini 
secara konsisten bergerak terus, 
tanpa terlalu dipengaruhi oleh naik 
turunnya suhu politik dna perang 
ideologis, seperti terlihat pada apa 
yang terjadi pada periode 1950an 
dan 1960an, serta juga pada periode 
Reformasi di penghujung 1990an 
dan sepanjang dasawarsa pertama 
2000an ketika demokratisasi 
dan desentralisasi berbaur 
dengan gerakan-gerakan budaya 
yang bersifat esensialis, seperti 
revitalisasi adat dan rivivalisasi 
Islam.

Di tengah hiruk pikuk ini, tak 
sulit menerima mengapa para 
pengarang, khususnya pengarang 
perempuan, merasa perlu untuk 
tidak memasang optimisme 
berlebihan terhadap masa depan 
kebangsaan. Mereka tampaknya 
berusaha tidak turut terjebak 
dalam euforia, menyediakan 
skeptisisme dalam dosis yang 
cukup wajar dan terjaga, serta 
lebih suka untuk secara serius 

bekerja memikirkan bagaimana 
cara menghindari kembalinya 
kecenderungan untuk mematok-
matok pancang dan pagar yang 
bisa membuat keindonesiaan kita 
menyempit lagi atau dan bersifat 
paranoid terhadap yang liyan. 
Strategi yang secara umum dipakai 
para pengarang, sebagaimana 
telah di bahas di atas, adalah 
memanfaatkan ruang marginal 
yang tadinya digunakan untuk 
meminggirkan mereka sebagai titik-
tolak untuk merespons, menggugat, 
dan mengubah diskursus-diskursus 
dominan tentang keindonesiaan 
yang dibangun di atas pemujaan 
berlebihan terhadap tradisi ataupun 
ketakutan berlebihan terhadap 
yang asing. Dua ekstrem inilah 
yang mereka coba siasati dengan 
berbagai eksperimen artistik lewat 
karya-karya mereka.

Semangat yang dideklarasikan 
para pengarang yang menelurkan 
Surat Kepercayaan Gelanggang 
pada 1950an jelas terwariskan 
kepada para pengarang periode 
pasca-1998, meski sempat 
terinterupsi selama lebih dari 
tiga puluh tahun oleh kekuasaan 
Orde Baru, yaitu hasrat kuat untuk 
menjadikan kebudayaan Indonesia 
sebagai pewaris sekaligus warga 
kebudayaan dunia. Optimisme 
terbatas, bahkan skeptisisme, 
dan berbagai bentuk keraguan 
yang terbaca dalam karya-karya 
para pengarang akan masa depan 
keindonesiaan diimbangi oleh 
semangat untuk tidak menyerah 
dalam upaya mewujudkan cita-
cita para pengarang Gelanggang. 
Indonesia pasca-1998, walaupun 
oleh sebagian pengarang itu diamati 
dengan rasa waswas dan bimbang, 
juga dinilai menyediakan peluang 

untuk mengajukan tawaran-
tawaran baru yang menyegarkan 
pikiran. Dari titik inilah kita boleh 
berharap bahwa sejumlah pola dan 
kecenderungan yang tampaknya 
mengarah pada lahirnya suatu 
estetika baru dengan konfigurasi 
relasi antara tradisi dan modernitas 
yang berbeda akanterus berlanjut 
proses pematangannya. Diharapkan 
pula bahwa, melalui keseluruhan 
proses ini, pintu masuk bagi sastra 
Indonesia untuk menjadi bagian 
dari khasanah sastra dunia pun 
akan kian terbuka lebar.

Manneke Budiman, pengajar 
sastra dan kajian budaya, Fakultas 

Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas 
Indonesia, serta pengajar kajian budaya 

pada Program Pascasarjana, Institut 
Kesenian Jakarta.
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Catatan
1 Hobsbawm, dalam Nations and Nation-

alism since 1780 (1992), berargumen 
bahwa kemampuan para elit nasionalis 
menghimpun kekuatan massa untuk 
membentuk sebuah bangsa bersumber 
dari ingatan kolektif sebuah komunitas 
akan masa lampau yang hilang. Koloni-
alisme menyebabkan hilangnya perasaan 
sebagai sebuah komunitas, yang diasum-
sikan pernah ada sebelum datangnya 
penjajahan. Kebangsaan, yang dita-
warkan oleh para pimpinan pergerakan 
nasional, seolah-olah menyediakan pen-
gganti bagi komunitas yang hilang itu 
(1992:46—79). Oleh karena itu, tidak 

terlalu sulit untuk membangun gagasan 
imajiner tentang kebangsaan, sebagai-
mana dirumuskan oleh Benedict Ander-
son dalam karya seminalnya, Imagined 
Communities: Refl ections on the origin 
and spread of nationalism (1983). Jadi, 
imajinasi kebangsaan tampaknya tidak 
identik dengan khayalan, tetapi memang 
memiliki basis yang sedikit banyak 
bersifat historis meski tidak sepenuhnya 
real.

2 Anderson menyatakan bahwa, dengan 
ucapannya ini, Ki Hadjar Dewantara 
berhasil menggunakan sejarah Bel-
anda sebagai senjata makan tuan un-
tuk menghantam Belanda (edisi revisi, 
1996:117—118).

3 Tulisan-tulisan para pemikir yang terlibat 
dalam polemik kebudayaan ini dihimpun 
oleh Achdiat Karta Mihardja dalam buku 
Polemik Kebudayaan (1948).

4 Buku ini berisi kumpulan sepuluh tulisan 
tentang dinamika kultural yang terjadi 
di negara-negara Asia Tenggara, yang 
meliputi sektor-sektor kebudayaan sep-
erti sastra, fi lm teater, seni, dan festival 
budaya. Ada tiga artikel  menyangkut 
fi lm, sastra, dan teater di Indonesia, yang 
ditulis oleh Michael Bodden (45-80), 
Tony Day (131-159), dan Barbara Hatley 
(265-284). Ketiganya memperlihatkan 
bagaimana para seniman dan sastrawan 
terlibat secara aktif dan langsung dalam 
kubu-kubu ideologis yang saling ber-
seberangan, tetapi pada saat yang sama 
berupaya tetap mandiri dari upaya-upaya 
pihak luar untuk mendikte aktivitas 
kesenian mereka. Tak sedikit pula yang 
menjadi korban dari konfl ik tersebut.

5 Judul buku ini diinspirasi oleh pern-
yataan sejumlah seniman dalam surat 
terbuka mereka, “Surat Kepercayaan 
Gelanggang” yang terbit pada 18 Feb-
ruari 1950 dalam mingguan Siasat. Para 
seniman ini mengklaim diri mereka 
sebagai “ahli waris jang sah dari ke-
budajaan dunia” yang ditekadkan untuk 
“diteruskan dengan cara kami sendiri.” 
Di sini terlihat gairah kosmopolitan yang 
dipadu dengan semangat kebangsaan di 
dalam upaya untuk mencarikan tempat 
bagi kebudayaan Indonesia di tengah 
kancah kebudayaan dunia.

6 Dalam artikel “Meramu Estetika 
Kebimbangan” (2011), saya 
mendefi nisikan estetika sebagai kekang 
yang bersifat normatif dan, pada saat 
yang sama, juga menyediakan peluang 
bagi penjelajahan akan kemungkinan-
kemungkinan baru. Dalam hal ini, 

estetika harus dipahami sebagai sebuah 
visi masa depan yang dibangun oleh 
masa kini serta perspektif masa kini akan 
masa lalu. Estetika, dengan demikian, 
dibangun tidak oleh keterputusan antara 
satu kecenderungan dari kencederungan 
yang labih dulu ada, melainkan 
kontinuitas dari apa yang pernah ada 
namun yang kemudian mengalami 
transformasi karena penyesuaian dengan 
kondisi zaman.

7 Saya menyebut keempat hal ini sebagai 
karakteristik estetika yang sedang lahir.
Lebih lanjut tentang konsepsi estetika 
dimaksud serta jabarannya, lihat M. 
Budiman (2011:5).

8 Hannerz menegaskan bahwa seorang 
yang kosmopolitan tidak bernegosiasi 
dengan budaya lain, tetapi menerima 
budaya lain itu sebagai satu paket 
yang utuh. Dengan demikian, seorang 
kosmopolit dalam skema pemahaman 
Hannerz atas kosmopolitanisme adalah 
seorang yang menjadi partisipan dalam 
sebuah budaya lain dan bukan sekadar 
penonton pasif, apalagi hanya sebagai 
turis (1996).

9 Bodden berargumen bahwa estetika 
Djenar berakar dalam pada tradisi 
kepengarangan di Indonesia yang 
sudah dirintis oleh Chairil Anwar dan 
Idrus. Lewat gaya penulisannya yang 
“mempersoalkan hubungan antara gaya 
dan struktur, serta antara tema dan 
konteks”, Djenar melancarkan kritiknya 
terhadap kemunafkan zamannya, 
khususnya dalam hal-hal yang 
bersangkutan dengan moralitas. Lebih 
lanjut, lihat M. Bodden, “Shattered 
families” (2007).

10 Dalam “Foreign languages and 
kosmopolitanisme in contemporary 
Indonesian fi ction” (2012), saya 
menyebutkan bahwa kosmopolitanisme 
Geni Jora masih terpukau oleh eksosisme 
dunia Arab dan kebudayaan Islamnya 
tetapi juga secara serius mencoba 
membayangkan sebuah komunitas Islam 
global yang modern.Jadi, dalam hal 
ini, tak terdapat suatu nostalgia apapun 
pada kejayaan kekhalifahan masa 
lampau yang kini menginspirasi banyak 
gerakan islamis dan pan islamis dalam 
memperjuangkan agenda politik mereka 
di banyak negeri Muslim di berbagai 
penjuru dunia.
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I

Sastra dapat dilihat dari berbagai 
aspek. Dari aspek isi, karya sastra 
jelas diposisikan sebagai karya 
imajinatif yang tidak lepas dari 
realitas dan menjadi cermin zaman. 
Berbagai hal yang terjadi pada 
suatu waktu, baik positif maupun 
negatif, direspon oleh pengarang. 
Oleh karena itu pula, dari aspek 
proses penciptaannya, pengarang 
akan melihat fenomena-fenomena 
yang terjadi di masyarakat itu 
secara kritis, kemudian mereka 
mengungkapkannya dalam bentuk 
yang imajinatif. 

Sehubungan dengan itu, an-
tologi puisi Republik Warung Kopi 
hadir ditengah-tengah pembaca 
sastra untuk mengungkap berba-

Judul buku :  Republik Warung Kopi
Penulis :  Delapan Penyair (Kalbar) 
Penerbit :  Pijar Publishing, 2011
Halaman :  115

gai kondisi yang terjadi di tengah 
masyarakat dewasa ini. Antologi 
ini merupakan karya delapan peny-
air Kalimantan Barat, yakni Enel B, 
Pay Jarot Sujarwo, Syazsya Kayong, 
Wisnu Pamungkas, Ida Nursanti Ba-
suni, Ety Syaifurohyani, Saifun Arif 
Kojeh, dan Amrin Zuraidi Rawansy-
ah. Antologi ini pun dihiasi ilustrasi 
sarat makna dari pelukis Zul MS.

Dalam beberapa puisi, memang 
tergambar kesan tabu dengan ha-
dirnya kata-kata kelamin, perse-
tubuhan, bunting, serta pukimak. 
Namun, di balik kata-kata yang ter-
jalin tersebut, sarat dengan pemiki-
ran kritis atas realitas sosial. Puisi 
“Negera Kelamin” karya Wisnu 
Pamungkas, misalnya. Melalui puisi 
ciptaan, Wisnu mempermainkan lo-

gika perihal negara. Konsep serius 
tentang batas-batas kekuasaan di-
jungkirbalikkan layaknya para pen-
guasa yang bernafsu duduk di tahta 
demi kepentingan pribadi semata. 
Karena pengalaman salah memilih 
wakilnya untuk duduk di parlemen, 
Wisnu merasa kecewa dan geram. 
Sesungguhnya, ia sedang menga-
jak pembaca untuk membuka mata 
ketika harus memilih wakit-wakil 
kita di parlemen ataupun jabatan 
politis lainnya. Selain kritik sosial-
politik, ia juga dengan lantang ber-
bicara tentang kebobrokan moral. 
Dalam puisi yang berjudul “Sela-
mat Paska Penjahat!”, misalnya, 
Wisnu Pamungkas menggelar pa-
radoks perjamuan Paskah di kala 
Nabi Isa hendak menyerahkan diri 
pada yang mengutus. Ia memban-
dingkannya dengan perjamuan 
pengikut setan yang hobi nyandu di 
diskotik-diskotik. 

Di kota ini, diskotik adalah 
kenangan akan malam perjamuan
terakhir sebelum sahabatku itu 
diserahkan. Hanya ada ruap
bir, botol arak, sabu-sabu dan si 
gober. 

NANO L. BASUKI*

pustaka

Antologi Puisi Republik Warung Kopi, 
Suara Dari Borneo Untuk 

Pembentukan Karakter Bangsa
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Di kota ini Pilatus tak lebih dari 
seorang ketua RT
yang gemetar ketika 
serombongan pemabuk berteriak-
teriak
minta Barabas si Perampok tengik 
itu dilepaskan.

Di kota ini juga, taman 
Getsemanibagi mereka hanya ada
dalam kitab suci. Padahal saat 
sahabatku ditangkap malam
itu ada juga di sana lentera, suluh 
dan senjata. Maka aku pun
menghunus pedang, mengincar 
telinga siapa saja. 
Syazsya Kayung, tidak mau ka-

lah dalam mengeksplorasi perkara 
moral. Melalui puisi yang berju-
dul “Bulan Muram di Langit Hati”, 
ia melukiskan personi ikasi bulan 
yang durja oleh pisau para penjahat 
yang mabuk tahta. Mereka genggam 
erat emas dan permata kala rakyat 
pusing memikirkan bagaimana ha-
rus mengganjal perut. Dalam batin 
puisi tersebut, tersirat pemikiran 
untuk memperkuat pendidikan 
karakter yang dapat dilakukan se-
bagai usaha mengobati luka-luka 
moral di negeri ini.

Pada puisi yang berjudul “Bu-
miku adalah Sapi”, Wisnu Pamun-
gkas secara satir memperolok 
orang-orang yang tiada ambil pe-
duli dengan kehidupan ini. Ia me-
nyindir orang-orang yang memper-
lakukan bumi seperti sapi tua yang 
dijadikan alat pemuas kebutuhan 
duniawi, tanpa memperhatikan 
nasib anak cucu di kemudian hari. 
Sebaliknya, Syazya kayong, mela-
lui puisinya yang berjudul “Doa di 
Pinggir Sawah”, mengajak pembaca 
untuk selalu bersyukur atas nikmat 
yang diberikan Tuhan. Di tengah 
prahara bencana di mana-mana 

karena ulah durjana dan pemuja 
dunia/kumohon keluarkanlah rizki 
petani/dari rahasia perut bumi ini/
amin. Dengan bahasa lugas, ia ber-
doa agar para petani senantiasa di-
jauhkan dari puso.

Amrin Zuraidi Rawansyah, Ety 
Syaifurohyani, dan Pay Jarot Sujar-
wo memotret peristiwa demi peris-
tiwa di warung kopi. Amrin, melalui 
puisi yang berjudul “Warung Kopi 
Mengeja Mata Kaki”, ingin men-
gungkapkan bahwa warung kopi 
bukan hanya tempat untuk menon-
ton bola dan menikmati hidangan 
kopi semata. Dalam pengamatan-
nya, warung kopi merupakan ru-
ang komunikasi masyarakat kala 
membicarakan berbagai masalah 
politik dan sosial, bahkan budaya. 
Di tempat itu pula, ia menggambar-
kan situasi masyarakat yang sedang 
menertawakan para pemimpin ne-
geri yang telah membohongi rakyat 
sendiri.

Pay Jarot Sujarwo, asyik dengan 
kisahan tentang konsumen setia 
warung kopi Winny yang bera-
gam latar belakang. Melalui puisi 
“Warung Kopi Winny Jalan Gajah-
mada”, ia bercerita konsumen setia 
warung kopi mulai dari para peng-
amen, pengemis, remaja tanggung, 
pebisnis, wartawan, aktivis LSM, 
hingga kontraktor. Berbeda dengan 
Pay dan Amrin, Ety Syafurohyani 
mengkritik para pemimpin yang 
asyik duduk di singgasana. Ia juga 
menggelitik para pemimpin negeri 
untuk datang dan duduk di kopiti-
am (warung kopi) agar mendengar 
apa yang menjadi keluhan masy-
arakat yang dipimpinnya.

Tidak ketinggalan, religiusi-
tas pun menjadi bahan eksplorasi 
para penyair yang tergabung dalam 
buku ini. Enel B, Ida Nurbasuni, dan 
Saifun Arif Kojeh gelisah dengan 
relasi manusia dan penciptanya 
yang seolah semakin lama semakin 
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berjarak. Puisi “Rekat” karya Saifun 
dengan tegas dan padat mengung-
kapkan ekspresi ketakutan akan 
”jarak” terhadap Sang Pencipta. Ia 
mengajak pembaca untuk menem-
pel serekat-rekatnya pada Tuhan. Di 
mata-Mu/yang tajam mengintai/se-
tiap waktu/tak kenal lelahnya/hati 
ini kurekatkan/selekat-lekatnya.

Ungkapan iman terhadap Al-
lah juga tampak pada puisi Ida 
Nursanti Basuni. Puisi “Tujuh Likur 
dengan Dzikirmu, Ma” merupakan 
gambaran betapa sang penulis ber-
serah terhadap Allah atas segala 
kesulitan hidup yang harus dihada-
pinya. ... Pandaringan kita tinggal 
antah/walau Ma’ tau kesulitan/ini 
dari Allah ta’ala juga/ada nikmat 
juga di sebaliknya. Demikian hal-
nya dengan Enel B. Puisi “Mariam” 
merupakan hasil novena yang ia 
lakukan. Kekaguman terhadap to-
koh ”yang terpilih” mendorongnya 
untuk mendekat, mendekat, dan 
mendekat pada Tuhan melalui pe-

rantaraan Bunda Tanpa Noda, bin-
tang bagi kaum wanita itu. 

Tatkala jentik jari meniti tasbih
kutengadah ke atas mengejar 
bintang
yang jatuh tepat di jidatku.

Goyah novenaku/kuraut tajam 
hidungku
harum kasih memesona kalbu.
Gerah urat nadiku
kupaling wajahku kanan dan kiri
doaku kian ke sana ke mari
Ya...ya...ya... tinggallah dalam 
kandang dombaku..

II

Kehadiran antologi puisi Repub-
lik Warung Kopi menjadi sigini ikan 
setelah sekian lama dunia sastra di 
Kalimantan Barat menderita keva-
kuman. Delapan penyair di dalam 
antologi tersebut telah menyajikan 

karya-karya terbaik mereka. Sisi 
penting lainnya adalah keinginan 
para penyair untuk menyuarakan 
nilai-nilai dalam pembentukan ka-
rakter.

Peran puisi-puisi yang ada 
pada antologi puisi ini dalam pem-
bentukan karakter tidak hanya 
didasarkan pada nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya. Pembela-
jaran sarat makna juga dapat dilihat 
pada proses kreatif para penyusun 
buku ini. Memang, kita bisa meli-
hat jejak kepekaan perasaan yang 
kuat dalam menyandingkan puisi 
yang berwujud kata-kata dan sket-
sa yang berupa goresan-goresan 
dengan tetap berjalan pada misi 
yang sama: menyampaikan makna-
makna. Dilihat dari proses kreatif 
penyusunan buku antologi terse-
but, dapat pula dipetik nilai kete-
kunan, kecermatan, dan kejujuran 
terutama dalam memilih dan me-
milah karya yang akan disanding-
kan dengan sketsa karya Zul MS. 
Para penyair dan ilustrawan sama-
sama rendah hati, tidak merasa di-
rinya lebih dominan dari yang lain. 
Mereka sama-sama berangkat pada 
situasi yang sama, keprihatinan 
yang sama, cita-cita yang sama, dan 
semangat yang sama, yakni mem-
berikan sumbangan dalam upaya 
membentuk karakter bangsa yang 
bermartabat.

Tidak berlebihan kiranya jika 
antologi puisi karya delapan peny-
air dari Kalimantan Barat ini dapat 
digunakan sebagai bahan ajar untuk 
para siswa. Seperti harapan para 
penulis, para pendidik dapat me-
manfaatkan buku Republik Warung 
Kopi ini dalam pemelajaran Bahasa 
dan Sastra Indonesia di sekolah. 

*Penggiat Sastra Kalimantan Barat.
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PUJI SANTOSA

secangkir teh

Pada hari Senin, 16 April 2012, 
penulis diantar kepala Balai 

Bahasa Jawa Tengah, Drs. Pardi, 
M.Hum, menemui seorang penyair 
dan guru besar psikologi di 
kediamannya, Jalan Raya Menoreh 
73, Sampangan, Kota Semarang, 
Jawa Tengah, yakni penyair Dar-
manto Jatman (71 tahun). Beliau 
tampak lebih langsing, segar, dan 
tampak berseri-seri wajahnya wa-
lau penyakit stroke telah hampir 
enam tahun menyerang dirinya. 

Darmanto Jatman
Merajut Kearifan Karakter Bangsa

Darmanto Jatman sedang dalam 
masa pemulihan sejak terkena 
stroke berat, Juni 2007, hingga 
membuatnya tidak sadarkan diri 
atau koma. Dia menyambut tamu-
tamunya, termasuk kami berempat, 
di kursi roda. Untuk dapat berko-
munikasi, Darmanto Jatman dibantu 
oleh istri tercintanya, Sri Muryati 
alias Mbak Mur. Mbak Mur menjadi 
penerjemah agar bahasa tamunya 
bisa dipahami oleh Darmanto 
Jatman.

”Bapak sudah mulai pulih kese-
hatannya setelah sempat koma 
cukup lama,” ujar Mbak Mur. Saat itu, 
Darmanto Jatman menjalani terapi 
di sebuah klinik setiap harinya. 
Kepada setiap tamunya, Guru Besar 
Fakultas Psikologi Universitas Dipo-
negoro Semarang itu berusaha 
untuk dapat membangkitkan daya 
ingatannya. ”Saya sudah jelek, jelek,” 
katanya lirih, menggambarkan 
dirinya kini tidak berdaya, tidak 
bisa menulis atau membaca puisi 
lagi. Namun, beliau masih senang 
untuk setiap saat mau melihat dan 
mendengar suara dan gambarnya 
dalam tayangan cakram padat yang 
diputarkan istrinya. Mbak Mur-

lah yang selalu membesarkan hati 
bahwa Pak Darmanto masih bagus 
dan sehat. Bahkan, setiap tamu 
yang hendak pulang meninggalkan 
rumahnya pun, selalu Pak Darmanto 
mengantarkannya hingga ke pagar 
rumahnya.

Darmanto Jatman mengaku, 
sebenarnya beliau lebih senang 
tinggal di Pakem, Yogyakarta. Akan 
tetapi, juga rindu dengan cucunya, 
Ciprut (12 tahun), anak dari Abigail 
Wohing Ati, yang kini tinggal de-
ngan suaminya di Semarang. ”Pak 
Dar ini hobinya kini minta jalan-jalan 
pegunungan, bisa ke Gunungpati 
atau ke Ungaran (Kabupaten Sema-
rang),” ujar Mbak Mur.

Pengarang atau penyair ini 
terlahir dengan nama Soedarmanto. 
Dahulu ia juga dikenal dengan 
nama Darmanto Jt, dan sekarang ia 
tersohor dengan nama Darmanto 
Jatman. Nama panggilan akrabnya 
adalah Toto. Menurut beliau, alasan 
penggunaan nama samaran ini 
adalah untuk mudah diingat oleh 
masyarakat atau mudah dihafal 
oleh pembaca. Penyair yang dahulu 
berambut kribo itu dilahirkan di 
Jakarta pada tanggal 16 Agustus 



P U S A T,  N 0.  0 7 / 2 0 1 490

1942, dari kalangan keluarga 
priyayi Kristen Protestan Jawa asal 
Yogyakarta. Darmanto merupakan 
anak lelaki tertua dari enam orang 
bersaudara, atau anak kedua dari 
pasangan Lasinem dan Jatman. 
Ibu Lasinem adalah seorang bidan 
dan bapak Jatman adalah seorang 
Kepala Laboratorium Daerah Isti-
mewa Yogyakarta, dengan pendi-
dikan Ahli Bakteri Tingkat I.

Dunia pendidikan Darmanto 
dimulai dari sekolah dasar di Klitren 
Lor, SR Bopkri Yogyakarta (1954), 
dan sekolah minggu di Gereja dekat 
tempat tinggalnya. Setamat dari 
SMP Bopkri I Yogyakarta (1957), 
Darmanto kemudian melanjutkan 
ke SMA III B Padmaba, Bagian 
Ilmu Pasti Alam, Yogyakarta, tamat 
tahun 1961. Setelah menamatkan 
sekolah menengah atas itu selan-
jutnya Darmanto segera masuk 
ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi, yaitu ke Fakultas Psi-
kologi Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta, tamat tahun 1968. 
Setelah menyandang gelar sarjana 
itu Darmanto melanjutkan studinya 
tentang Basic Humanities di East 
West Center Universitas Hawaii, 
Honolulu, Amerika Serikat (1972–
1973). Darmanto juga mempelajari 
bidang Development Planing untuk 
menambah wawasan keilmuannya 
pada program diploma di University 
College London, Inggris (1977–
1978). Ia juga berhasil meraih gelar 
sarjana utama S-2 dari Program 
Pascasarjana Fakultas Psiko-logi 
Universitas Gadjah Mada, Yogya-
karta (1985).

Setelah berhasil meraih gelar 
kesarjanaannya dari Universitas 
Gadjah Mada Yogyakarta (1968), 
Darmanto kemudian mendapat 
pekerjaan sebagai staf pengajar 

(dosen) pada Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik (FISIP), Jurusan 
Ilmu Komunikasi, Universitas 
Dipo-negoro (UNDIP), Semarang. 
Sebagai seorang ilmuwan dan 
budayawan, Darmanto Jatman 
juga pernah mengajar di Akademi 
Seni Rupa Indonesia (ASRI) 
Yogyakarta, mendirikan Fakultas 
Psikologi Universitas Katolik 
Sugiyopranoto Semarang (1984), 
Program Studi Psikologi, bagian 
dari FISIP Universitas Diponegoro 
Semarang (1996), Pendiri Fakultas 
Psikologi Universitas Setia Budi 
Surakarta dan sekaligus menjabat 
sebagai dekan (2005—2011), 
dan aktif mengajar di berbagai 
perguruan tinggi, terutama di 
Semarang dan kota-kota lain di 
Jawa Tengah, serta menjadi Staf 
Ahli Pengembangan Sumber Daya 
Manusia pada Yayasan Pendidikan 
Setia Budi, Surakarta (2005—
2011). Atas prestasi Darmanto di 
bidang pekerjaannya itu ia pernah 
menduduki jabatan sebagai Ketua 
Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Sosial dan Ilmu Komunikasi, 
Universitas Diponegoro Semarang 
(1991—1994), Kepala Pusat 
Penelitian Sosial Budaya UNDIP 
(1989—1997), Ketua Program 
Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Diponegoro Semarang 
(1996—2000), serta pada 27 Juli 
2007 Rektor UNDIP, Prof. Susilo 
Wibowo, memberikan gelar 
profesor kepada Soedarmanto, 
tepat sebulan sebelum ia menjalani 
masa pensiun, sehingga beliau lang-
sung diberi gelar Profesor Emeritus 
(Guru Besar Luar Biasa).

Pada waktu usianya yang 
masih muda belia, Darmanto sudah 
terkenal sebagai seorang selebritis. 
Darah seninya diperoleh dari bakat 

alam dan sudah garis nasibnya dari 
Tuhan Yang Mahakuasa. Sejak dari 
muda belia, usia 18 tahun Darmanto 
telah berpacaran dengan Dra. Sri 
Muryati, M.Kes., Apt., istrinya yang 
dinikahinya pada 18 Februari 1970, 
hingga melahirkan lima putra dan 
putrinya. Sejak masa muda hingga 
masa tuanya pun Darmanto tetap 
bergulat mengutak-atik kata atau 
bahasa sebagai sarana menuangkan 
gagasannya, menulis puisi, esai-
esai, dan buku. Oleh karena itu, 
Darmanto layak disebut sebagai 
seorang penyair dengan segudang 
puisi dan sekaligus segudang 
prestasi. Jumlah puisinya ratusan 
dan tersebar dalam berbagai 
media massa dan penerbitan. 
Atas prestasinya di bidang seni 
itu Darmanto menurunkan darah 
seninya kepada anak-anaknya, yaitu 
Omi Intan Naomi (penyair wanita 
Angkatan 2000 versi Korrie Layun 
Rampan, sayang Omi meninggal 
pada usia muda), Abigael Wohing 
Ati, Bunga Jeruk Permata Pekerti, 
Aryaning Aryo, dan Jatining Sesami. 
Anak-anak Darmanto itu pun 
mengukir pretasi dalam bidang 
karya sastra dan seni masing-
masing.

Sebagai seorang intelektual yang 
bergerak dalam bidang pengem-
bangan pendidikan dan pene-
litian, Darmanto Jatman banyak 
melakukan penelitian dengan 
berbagai ragam tema. Pluralisme 
atau multikulturalisme termasuk 
salah satu tema penelitian yang 
ditekuni Darmanto sejak tahun 
1980-an. Oleh karena itu, tidaklah 
mengherankan apabila dalam 
puisi-puisinya ataupun tulisan-
tulisan esainya Darmanto banyak 
berbicara masalah pluralisme 
dan multikulturalisme. Kegiatan 

secangkir teh
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lain yang dilakukan Darmanto 
sebelum pensiun (2007), selain 
sebagai staf pengajar (dosen) 
Jurusan Ilmu Komunikasi FISIF 
UNDIP, adalah Ketua Jurusan Ilmu 
Komunikasi FISIP UNDIP (1991—
1994), menjadi Kepala Pusat 
Lembaga Penelitian Sosial Budaya 
Universitas Diponegoro Semarang 
(1989–1997), Ketua Program Studi 
Psikologi FK UNDIP (1996—2000), 
penggiat masalah perdamaian, 
pluralisme, dan multikulturalisme 
di tengah kehidupan masyarakat 
madani, fasilitator bagi LSM-LSM, 
seperti LIMPAD, Forum Salatiga, dan 
Persepsi, serta menjadi konsultan 
dan fasilitator pengembangan sum-
ber daya manusia di kota Semarang 
khususnya dan Jawa Tengah pada 
umumnya. Ia pun pernah ditunjuk 
oleh Prof. Dr. Muladi, S.H. (ketika 
itu menjabat sebagai Rektor 
Universitas Diponegoro Semarang, 
mantan Menteri Kehakiman, 
Mensekneg, dan Hakim Agung, 
Ketua Habibie Center, dan mantan 
Gubernur Lemhanas) menjadi Ketua 
Jurusan Psikologi di Universitas 
Diponegoro (1995–2002). Dr. Ir. 
Budi Darmadi, M.Sc., ketua Yayasan 
Pendidikan Universitas Setia Budi 
Surakarta, pernah menunjuk 
Darmanto Jatman sebagai Dekan 
Fakultas Psikologi Universitas Setia 
Budi Surakarta (2005—2011), dan 
Universitas Diponegoro Semarang 
menganugrahkan gelar profesor 
emeritus sebagai guru besar 
luar biasa psikologi Universitas 
Diponegoro (27 Juli 2007) tepat 
sebulan sebelum beliau pensiun 
sebagai pegawai negeri.

Kegiatan lain di luar penulisan 
puisi dan sastra, Darmanto Jatman 
tercatat sebagai (1) Penasihat 
Ikatan Sarjana Komunikasi Jawa 

Tengah, (2) Penasihat HIMSI Jawa 
Tengah (sejak tahun 1984), (3) 
Pengurus Himpunan Indonesia 
untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu 
Sosial (HIPIS) Jawa Tengah (sejak 
tahun 1988), (4) Anggota Himpunan 
Hubungan Masyarakat Indonesia 
(Public Relation Association of 
Indonesia) sejak tahun 2000, (5) 
Anggota Tim Pengelola Pusat 
Kajian Pariwisata pada Lembaga 
Penelitian UNDIP, (6) Anggota 
Dewan Riset Daerah Jawa Tengah, 
sejak tahun 1998, (7) Anggota 
Tim Psikologi Kontingen PON 
XV/2000 Jawa Tengah, (8) Pendiri 
Biro Jasa Psikologi Tinarbuka, 
ISPSI Jawa Tengah, 1981, (9) 
Pendiri Fakultas Psikologi UNIKA 
Soegijopranata, 1984 (10) Pendiri 
Biro Jasa Pasikologi Tempa Adiguna, 
Semarang, 1987, (11) Pendiri dan 
Penasihat Yayasan Setara, bergerak 
di permasalahan anak jalanan, sejak 
tahun 1990, (12) Anggota Dewan 
Pertimbangan Pengembangan 
Kota (DP2K) Kota Semarang, sejak 
1996, (13) Pendiri Program Studi 
Psikologi UNDIP, tahun 1996 (14) 
Pendiri Fakultas Psikologi Univer-
sitas Semarang, tahun 1998, (15) 
Ketua Yayasan Lespi, bergerak di 
bidang pers, sejak tahun 1998, (16) 
Pendiri dan Ketua Yayasan LIMPAD, 
bergerak di bidang penelitian, 
sejak tahun 1998, (17) Anggota 
Tim Penataan Kawasan Wisata 
Borobudur, dan (18) Pendiri dan 
Wakil Ketua Yayasan Forsa, ber-
gerak di bidang kerja sama antar-
agama, tahun 2000—2004. Kini 
setelah pensiun dan menderita 
penyakit stroke, kegiatan yang 
dapat dilakukan Darmanto Jatman 
adalah berobat ke sebuah klinik 
setiap harinya dalam rangka pe-
nyembuhan, mendengarkan musik, 

dan memutar ulang cakram padat 
tentang kepenyairannya yang dipr-
duksi oleh Yayasan Lontar dan 
beberapa perusahaan rekaman 
lainnya.

Tulisan-tulisan Darmanto 
Jatman meliputi puisi, naskah 
lakon, esai, cerita pendek, artikel 
tentang masalah-masalah sosial 
budaya, politik, dan psikologi, 
serta buku pegangan mahasiswa 
dalam mengikuti kuliah psikologi. 
Ketika Darmanto masih menjadi 
mahasiswa di Yogyakarta (1964), 
ia pernah mendirikan Teater 
Kristen Yogya, Studiklub Sastra 
Kristen Yogya, menerbitkan kum-
pulan Sajak-Sajak Putih (1965) 
bersama Jajak MD dan Dharmadji 
Sosropuro, serta menerbitkan 
Sajak Ungu bersama A. Makmur 
Makka (1966). Darmanto juga 
pernah menyutradarai beberapa 
pementasan teater, antara lain, 
“Perang Troya Tak Akan Meletus” 
karya Jean Girodeaux (1967). 
Kemudian setelah tahun-tahun itu 
Darmanto pun ikut ramai-ramai 
menulis puisi di majalah sastra 
Horison dan pentas pembacaan 
sajak di DKJ-TIM Jakarta, serta 
menerbitkan puisi-puisinya 
Sang Darmanto di Yayasan Puisi 
Indonesia (1976). 

Pada tahun 1980-an Darmanto 
diundang untuk membacakan 
sajak-sajaknya di forum-forum 
internasional, antara lain, Festival 
Puisi Adelaide, Australia (1980), 
Diskusi Sastra di Hamburg, Jerman 
(1981), dan International Poetry 
Reading di Rotterdam, Negeri 
Belanda (1983). Kunjungan ke 
luar negeri lainnya antara lain ke 
Taipei, Cina (1999) dalam rangka 
kunjungan budaya, ke Eropa (1998) 
dalam rangka kunjungan kerja, 
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ke Australia (2001) dalam rangka 
studi banding, ke Bangkok, Thailand 
(2002) dalam rangka penerimaan 
penghargaan SEA Write Award, 
ke Manila, Philipina (2003) dalam 
rangka poetry reading dan diskusi 
sastra, dan ke Cina, Tiongkok 
(2004) dalam rangka studi banding. 
Sajak-sajak yang ditulis untuk 
kegiatan poetry reading di Australia 
dan Negeri Belanda itu kemudian 
dibukukan oleh Darmanto menjadi 
Ki Blakasuta Bla Bla. Setelah itu 
Darmanto yang terus bergolak 
menciptakan sejarah pembuatan 
puisi nyleneh dan glenyengan 
menghadirkan buku Karto Iyo 
Bilang Mboten. 

Karya-karya Darmanto cukup 
banyak dan tidak terbatas karya 
sastra, antara lain, (1) Sajak Putih 
(Studi Klub Sastra Jogyakarta, 1965), 
(2) Sajak-Sajak Manifes (PKPI, 
1968), (3) Bangsat (Puisi Indonesia, 
1975), (4) Ki Blaka Suta Bla Bla 

(Puisi Indonesia, 1980), (5) Karto 
Iyo Bilang Mboten (Puisi Indonesia, 
1981), (6) Sang Darmanto (Puisi 
Indonesia, 1982), (7) Golf untuk 
Rakyat (Bentang Budaya, 1995), 
(8) Isteri (Grasindo, 1997), dan 
(9) Darmanto Jatman Bilang: Sori 
Gusti (LIMPAD, 2002). Beberapa 
puisi Darmanto juga dimuat dalam 
buku antologi, antara lain, Laut 
Biru Langit Biru (1977 susunan 
Ajip Rosidi), Tugu (1986 susunan 
Linus Suryadi A.G.), Tonggak 2 
(1987 susunan Linus Suryadi A.G.), 
dan Horison Sastra Indonesia 1 
Kitab Puisi (2002 susunan Taufiq 
Ismail dkk.). Beberapa puisi juga 
sudah diterjemahkan ke dalam 
berbagai bahasa asing, antara lain, 
dalam bahasa Inggris, Belanda, 
Jerman, Cina, dan Jepang. Harry 
Aveling menerjemahkan sajak-
sajak Darmanto Jatman ke dalam 
bahasa Inggris bersama-sama 
sajak Sutardji Calzoum Bachri dan 

Abdul Hadi W.M. dalam Arjuna 
in Meditation (1976). Selain itu, 
ada juga Asean Poetry (1978) 
Dewan Kesenian Jakarta, dan Ik 
wil nog duizen jaar leven (1979) 
Meulenhoff, Amsterdam.

Selain menulis karya sastra, 
Darmanto juga mengumpulkan esai-
esai dan artikelnya yang kemudian 
diterbitkan menjadi buku, antara 
lain, (1) Sastra, Psikologi, dan Masya-
rakat (1985), (2) Sekitar Masalah 
Kebudayaan (1986), (3) Komunikasi 
Manusia (1994), (4) Solah Tingkah 
Orang Indonesia (1995), (5) Perilaku 
Kelas Menengah Indonesia (1996), 
(6) Psikologi Jawa (Bentang Budaya, 
1997), (7) Politik Jawa (Bentang 
Budaya, 1999), (8) Indonesia Tan-
pa Pagar (LIMPAD, 2002), (9) 
Terima Kasih Indonesia (LIMPAD, 
2002), dua buku yang disebutkan 
nomor (8) dan (9) yang diterbitkan 
oleh LIMPAD ini ditulis bersama 
Adriani S. Soemantri, (10) Psikologi 
Kebudayaan (LIMPAD, 2004), (11) 
Manajemen Perilaku (buku pelatihan 
sosial, LIMPAD, 2004), (12) mBilung 
Kesasar (LIMPAD, 2004), (13) 
Psikologi Terbuka (LIMPAD, 2004), 
(14) Dunia Bilung (LIMPAD, 2005), 
(15) Sangkan Paran: Kumpulan 
Esai (LIMPAD, 2006), (16) 
mBilung Limbukan: Kumpulan Esai 
Glenyengan (Yogyakarta: Kayoman, 
2007), dan (17) Kagem Panjenengan 
Gusti: Catatan Perjalanan bersama 
SM Darmastuti (Yogyakarta: Kayo-
man, 2007). 

Pada waktu usianya yang 
ke-60 tahun (2002), Darmanto 
Jatman merasa mendapatkan 
kehormatan yang sungguh tidak 
terkira harganya. Ia mendapatkan 
anugerah The S.E.A. Write Awards 
2002 dari Putra Mahkota Thailand 
Maha Vajiralongkorn atas buku 
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kumpulan puisinya Isteri. Upacara 
penyerahan hadiah sastra tingkat 
Asia Tenggara itu dilakukan 
pada tanggal 3–9 Oktober 2002 
di Grand Ballroom, The Oriental 
Hotel, Bangkok, Thailand. Untuk 
keperluan penyerahan hadiah itu, 
Abdul Rozak Zaidan dan Nikmah 
Soenardjo menerbitkan buku yang 
berjudul Sastrawan Indonesia, Dar-
manto Jatman, Penerima Hadiah 
Sastra Asia Tenggara (2002, pener-
bit Pusat Bahasa, Departemen 
Pendidikan Nasional) dalam dua 
bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan 
bahasa Inggris. Dalam tahun itu 
juga Darmanto Jatman dinobatkan 
sebagai pemenang hadiah sastra 
tahunan dari Pusat Bahasa, Depar-
temen Pendidikan Nasional, Jakarta, 
dalam rangka Bulan Bahasa dan 
Sastra 2002, bersama dengan Gus 
Tf. (sastrawan muda dari Sumatera 
Barat yang banyak menulis cerpen) 
dan Joko Pinurbo (penyair muda 
dari Yogyakarta yang puisi-puisinya 
banyak mengandung ironi).

Dalam “Catatan Penerbit” 
buku Sori Gusti (2002) Darmanto 
Jatman mengatakan “Enam puluh 
adalah angka mistik. Angka penuh 
magi. Dulu mahasiswa baru bisa 
lulus kalau dapat nilai 60, 59 saja 
nggak lulus. Di usia 60 ini, saya 
ingin mewujudkan imaji “masa tua” 
sewaktu saya masih berumur 27 
tahun. Saya ingin menikmati hidup, 
duduk di kursi goyang sambil 
membaca Alkitab. Atau menulis, 
kalau lelah, saya membaca; bosan 
membaca, saya berbaring, dan 
kembali menulis.” Untuk itu, saya 
ucapkan selamat kepada Darmanto 
Jatman, rahayu nir ing sambekala 
saka pondok donyo tekan desa 
akhirat, mewujudkan imaji “masa 
tua”, duduk di kursi goyang sambil 

membaca dan memahami Alkitab, 
lalu membaca buku lainnya, kemu-
dian menulis, dan terus menulis 
melaksankan “pangendika” Gusti. 

Bulan Maret 2011, Darmanto 
Jatman memperoleh Penghargaan 
Satyalancana Kebudayaan RI tahun 
2010 dari Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. Menurut Menteri Kebu-
dayaan dan Pariwisata, ketika itu 
Jero Wacik, penghargaan diberikan 
berdasarkan pertimbangan bahwa 
si penerima memiliki jasa besar 
di bidang kebudayaan yang telah 
mampu melestarikan kebudayaan 
daerah atau nasional serta hasil 
karyanya berguna dan bermanfaat 
bagi masyarakat, bangsa, dan negara 
Indonesia. Suatu penghargaan 
yang tentunya dapat sebagai tanda 
bahwa orang yang bersangkutan 
berjasa bagi bangsa dan negara 
tercinta Indonesia.

Beberapa penghargaan yang 
pernah diterima Darmanto Jatman, 
antara lain (1) Satya Lencana 25 
Tahun, 1996, dari Universitas 
Diponegoro Semarang, (2) Peng-
hargaan Penulisan Karya Sastra 
di Bidang Puisi, 2002, dari Pusat 
Bahasa, Departemen Pendidikan 
Nasional, (3) Awardee of The 
SEA Write A Wards, 2002, dari 
Putra Mahkota Kerajaan Thailand, 
Bangkok, (4) Satya Lencana Karya 
Satya 30 Tahun, 2002, dari Presiden 
Republik Indonesia, (5) Badan 
Pengembangan Kebudayaan dan 
Pariwisata, 2007, dari Pemerintah 
Kodya Semarang, (6) Guru Besar 
Emeritus Psikologi, 2007, dari 
Rektor Universitas Diponegoro 
Semarang, (7) Satya Lencana 
Kebudayaan, 2010, dari Presiden 
Republik Indonesia, dan (8) 
Anugerah Person of The Year, 2011, 
dari PWI Jawa Tengah.

Diakui ataupun tidak bahwa 
salah satu keunggulan yang 
dimiliki oleh Darmanto Jatman 
dalam bersajak merajut karakter 
bangsa dengan mengangkat nama 
tokoh-tokoh mitologi keagamaan, 
peristiwa, dan sekaligus mitologi 
Jawa dan wayang, seperti tokoh 
Abel dan Kain, Nuh, Sulaiman, Daud, 
Menara Bebel, Sodom dan Gomora, 
Jesus Kristus atau Isa Almasih, 
Joszef, Maria, Simeon, kemudian 
dari dunia Jawa ada tokoh Jaka 
Tingkir, Anglingdarma, Ki Ageng 
Suryomentaraman, Ajirawarontek, 
Begawan Wisrawa, Rahwana, Rama, 
Burisrawa, Arjuna atau Janaka, 
Bima, Arimbi, Subadra, Sukesi, Dewi 
Sri, Narada, Bilung, Limbuk, dan. 
Badranaya atau Ki Lurah Karang-
kedempel, serta para punakawan, 
yang akrab sebagai cantelan 
ingatan-pikiran. Sementara itu, 
tokoh-tokoh realitas-imajiner yang 
ditampilkan dalam sajak-sajaknya 
dibuat berbau Jawa, seperti Marto 
Klungsu atau Marto Legi ataupun 
Marto Sendika, Karto Tela, Lik Parto 
Total, Bik Meniek, Roro Blonyo, 
Ki Blaka Suta, Atmo Boten, Karto 
Tukul, Towikromo, Tople, Nyai Pon, 
Kiai Rebo, Tulkini, Somadilaga, 
Mangunkarsa, dan Ciprut, hanya 
semata-mata merupakan tokoh 
realitas-imajiner atau dapat juga 
rekaan yang kreatif dan dinamis dari 
Darmanto yang tidak ditemukan 
pada penyair lainnya. Berdasarkan 
karakter tokoh-tokoh yang ada 
itulah kini bangsa Indonesia yang 
membangun karakter bangsa yang 
religius, cerdas kompetitif, beradab, 
berbudaya, dan bermartabat dapat 
memetik hikmah dari rajutan Sang 
Darmanto Jatman melalui puisi-
puisi yang ditulisnya.[]
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I

Lenong merupakan salah satu 
bentuk teater tradisional yang 

berasal dari suku bangsa Betawi. 
Jakob Sumardjo, dalam Perkem-
bangan Teater Modern dan Sastra 
Drama Indonesia (1992: 79), men-
gatakan bahwa lenong merupa-kan 
bentuk teater rakyat yang paling 
populer di wilayah Betawi. Teater 
tradisional ini diperkirakan mulai 
tumbuh pada akhir abad ke-19 dan 
awal abad ke-20. 

Teater lenong dipertunjukkan 
sebagai salah satu bentuk hiburan 
belaka. Teater lenong bukan se-
buah pertunjukkan sakral yang da-
pat digunakan untuk nazar, seperti 
halnya yang terjadi pada teater to-
peng. Jenis hajatan yang banyak di-
meriahkan oleh teater lenong ada-
lah khitanan dan perkawinan. Sifat 
sakral tidak dimiliki oleh teater le-
nong dan juga tidak berhubungan 
dengan jenis hiburan yang bersifat 
keagamaan. 

Menurut Ninuk Kleden-Probo-
negoro, dalam Teater Lenong Beta-
wi: Studi Perbandingan Diakronik 
(1996: 16—17), terdapat dua ver-

mozaik

si tentang asal-usul teater lenong. 
Versi pertama mengatakan bahwa 
teater lenong mempunyai hubun-
gan erat dengan bentuk teater di 
Tiongkok dan versi kedua secara 
tidak langsung memperlihatkan 
keterkaitan teater ini dengan Parsi. 
Hubungannya dengan Tiongkok di-
tenggarai oleh adanya musik gam-
bang kromong yang sebagian alat-
nya, yaitu tehian dan khong ayan, 
merupakan alat musik gesek berta-
li Tiongkok. Selain itu, catatan seja-
rah juga mengatakan bahwa teater 
Lenong dimiliki oleh tuan tanah 
dari Tiongkok yang tinggal di Ba-
tavia. Probonegoro (1996: 17) juga 
menyebutkan peran semenanjung 
Malaka dalam perkembangan teater 
lenong. Sementara sumber yang lain 
mengatakan bahwa lenong berasal 
dari nama salah seorang saudagar 
Cina yang bernama Lien Ong, ko-
non, dahulu Lien Ong lah yang se-
ring memanggil dan menggelar per-
tunjukkan teater yang kini disebut 
lenong. 

Ciri teater lenong adalah (a) 
perlengkapan pokok teater ini be-
rupa panggung—yang biasanya 
berbentuk tapal kuda, dekor, se-

buah meja dan dua buah kursi, (b) 
pakaian pemain menggambarkan 
pakaian yang dipakai sehari-hari 
oleh komu-nitas teater tersebut, (c) 
dialog menggunakan bahasa Me-
layu-Betawi, (d) pertunjukkan dii-
ringi oleh musik gambang kromong, 
(e) pertunjukkan mengandung hu-
mor dan bersifat improvisasi, (f) 
waktu pertunjukkan dimulai sete-
lah sembahyang isya dan berakhir 
menjelang subuh, (g) pertunjukan 
diselenggarakan karena suatu pes-
ta hajat tertentu, (h) penonton ber-
diri menonton di sekitar panggung, 
(i) tidak mengenal skenario yang 
mendetail. Naskah yang ada hanya 
menggambarkan jalannya cerita 
dan pembagian ke dalam babak-
babakan saja, (j) kegiatan teater 
lenong selalu menyangkut kegiatan 
sosial lainnya. Secara khusus dalam 
sebuah pertunjukkan teater lenong 
ada yang disebut kembang silat, 
yaitu tari silat yang dipertunjukkan 
pada kesempatan pementasan. Seo-
rang seniman silat biasanya juga 
seorang ahli silat (Probonegoro, 
1996: 3). 

Ciri-ciri yang dimiliki teater le-
nong ini memang merupakan ciri-

ERLIS NUR MUJININGSIH
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ciri sebuah teater tradisional, yak-
ni cerita tanpa naskah, ada dialog, 
nyanyian, tarian, ada unsur lawa-
kan, unsur nilai dan laku dila-ku-
kan secara spontan, diiringi musik 
tradisional, adanya dialog antara 
penonton dan pemain, mempergu-
nakan bahasa daerah, dan tempat 
pertunjukkan di tempat terbuka 
(Sumardjo, 1992: 18—19). 

Sebagai sebuah teater, lenong ti-
dak hanya bertumpu pada cerita, te-
tapi melingkupi juga seni gerak, seni 
tari, seni musik, dan juga seni tata 
ruang atau dekorasi. Kesemuanya 
menyatu membentuk sebuah teater. 
Selain itu, sebagai sebuah bentuk 
teater tradisional hubungan dengan 
penonton pun menjadi sangat pen-
ting. Hal itu disebabkan salah satu 
ciri sastra lisan tradisional adalah 
adanya kecairan dalam hubungan 
antara penutur dan penontonnya. 
Lenong dimainkan dengan jumlah 
pemain yang tidak terbatas tergan-
tung pada keperluan lakon yang 
dibawakannnya. Pemain prianya 
disebut panjak, pemain wanitanya 
disebut ronggeng. Dalam pertunjuk-
kan lenong sutradara atau pemim-
pin perkumpulan adalah orang yang 
dapat menentukan lakon yang akan 
dipentaskan—tidak seperti dalam 
pertunjukkan wayang kulit yang la-
konnya ditentukan oleh yang punya 
hajat. 

Yang menarik pada teater le-
nong adalah setiap pemain atau 
seluruh anggota perkumpulan da-
pat merangkap peran sebagai sut-
radara, yaitu apabila seorang dari 
mereka memiliki ide cerita, ia yang 
akan segera memimpin pertunjuk-
kan. Selain itu, dalam sebuah teater 
lenong naskah tidak pernah dibuat 
dengan lengkap, tetapi cukup men-
ggambarkan jalannya cerita dan 

babak-babaknya. Bahkan beberapa 
di antaranya hanya tercatat dalam 
ingatan (Probonegoro, 1996: 31). 
Cerita dalam teater lenong dibagi 
dalam babak-babak yang disebut 
dengan drip. Banyaknya drip ter-
gantung dalam luasnya cerita, teta-
pi dibagi dalam tiga bagian pokok 
yaitu drip pertama merupakan 

bagian pendahuluan, drip bagian 
kedua merupakan permasalahan 
yang akan dipecahkan. Drip ketiga 
merupakan pemecahan masalah 
(Probonegoro, 1996: 34). 

Sebelum acara dimulai dila-ku-
kan upacara khusus yang disebut 
ungkup dimaksudkan sebagai per-
mohonan doa agar pertunjukkan 
ini dapat berjalan dengan lancar 
dan penonton yang datang banyak. 
Ungkup dilakukan dengan doa-doa 
dan sesaji. Penonton diundang den-
gan musik gambang kromong ber-
bentuk lagu-lagu baku yang disebut 
tetalu. Musik yang dibawakan be-
rirama mars berfungsi untuk men-
gundang penonton. Menurut Probo-
negoro (1996: 31), irama gambang 
kromong pada pembukaan ini (apa-
bila pertunjukan lenong dilakukan 
atas undangan seseorang yang 
punya hajat) dimaksudkan juga un-
tuk mengundang masyarakat yang 
tidak mendapatkan undangan dari 
yang punya hajat dan juga diguna-
kan untuk memanggil pedagang. 
Irama gambang kromong yang bi-
asa diperdengarkan adalah khong 
ji lok, lagu-lagu mars gambang kro-
mong, lagu persi, cente manis, dan 
jail-jali. 

Gambang kromong sebagai 
musik pengiring khas untuk tea-
ter lenong berasal dari dua kata, 
yaitu gambang dan kromong. Pada 
awalnya di daerah Betawi dike-
nal suatu jenis teater yang disebut 
opera yang pertunjukkan diiringi 
oleh musik gambang yang terdiri 
dari khong ayan, wan si ang, dan 
sukong. Dalam perkembangannya 
gambang ditambah dengan tehian 
dan kromong (tambur, kempor, dan 
klenengan) yang merupakan alat 
musik tabuh. Inilah yang kemudian 
mengiringi teater lenong. Yang juga 

Yang juga menjadi khas 
dalam sebuah teater 
lenong adalah tokoh-
tokohnya. Ada empat 

jenis tokoh yang selalu 
hadir dalam sebuah 

pertunjukkan lenong, 
yaitu tokoh jago yang 
pandai bermain silat, 

tokoh ronggeng,  tokoh 
bodor (tokoh lucu) dan 

tokoh preman (yang 
memerankan haji, 

saudagar, atau tuan tanah
(Probonegoro, 1996: 76).
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menjadi khas dalam sebuah teater 
lenong adalah adanya tari dan silat 
(Probonegoro, 1996: 50). 

Yang juga menjadi khas dalam 
sebuah teater lenong adalah tokoh-
tokohnya. Ada empat jenis tokoh 
yang selalu hadir dalam sebuah 
pertunjukkan lenong, terutama 
untuk lenong preman, yaitu tokoh 
jago yang pandai bermain silat. 
Tokoh ronggeng, yaitu seniman le-
nong perempuan. Beberapa di an-
taranya kalau memerankan tokoh 
gadis warna pakaian yang dipilih 
adalah merah tua yang menurut 
opera Tiongkok merupakan lam-
bang kebahagiaan. Juga ada tokoh 
bodor, yakni tokoh lucu. Ada pula 
tokoh preman, yaitu tokoh-tokoh 
yang memerankan haji, saudagar, 
atau tuan tanah (Probo-negoro, 
1996: 76).

Pertunjukkan dimulai dengan 
acara hormat selamat dengan mem-
bawakan lagu angkat selamet. Beri-
kutnya dilakukan upacara sambutan 
yang disebut sepik, yakni penjelasan 
tentang lakon yang akan dibawakan. 
Pada kesem-patan itu para pemain 
yang akan tampil muncul satu per 
satu dipang-gung untuk memperke-
nalkan diri (Ensi-klopedi Jakarta dari 
http://www.jakarta.go.id/web//
Lenong.) Sepik harus mengandung 
kata-kata yang berisikan ucapan 
terima kasih pada pemerintah se-
tempat. Selain itu, sepik juga men-
jelaskan bahwa pertunjukkan yang 
dilakukan bukan sesuatu yang da-
pat digunakan untuk menyombong-
kan diri agar tidak ada yang merasa 
iri dan akan menganggu jalannya 
pertunjukkan. Pada pertunjukkan 
teater lenong ada yang disebut seba-
gai silih berganti dan selingan. Silih 
berganti dipakai sebelum pertun-
jukkan dimulai, sedangkan selingan 

dipertunjukkan apabila cerita telah 
dimulai, dimunculkan di antara dua 
adegan. Baik pada silih berganti 
maupun pada selingan yang diper-
tunjukkan bisa dalam bentuk tarian, 
musik, dan nyanyian (Probonegoro, 
1996: 64—65).

II

Sebagai sebuah bentuk teater tra-
disional, lenong dibagi menjadi 

dua jenis, yakni lenong denes dan 
lenong preman. Ciri-ciri sebagai-
mana yang disebutkan sebe-lumnya 
tampaknya merupakan ciri lenong 
preman, yang berbeda dengan ciri 
lenong denes. Menurut Proboneg-
oro (1996), lenong denes dimaknai 
sebagai pertunjukkan teater yang 
berisi cerita mengenai dinamika pe-
merintahan yang saat itu dipegang 
oleh penjajah. Namun, cerita yang 
diusung tetap mengenai sisi per-
lawanan masyarakat terja-jah. Gaya 
bahasa yang digunakan cenderung 
halus. Lenong denes diasumsikan 
berdasarkan sudut pandang golon-
gan menengah atas. Sementara itu, 
panggung pertun-jukkan cende-
rung ekslusif karena digelar untuk 
kalangan pemerintah. Kisah yang 
biasa dipentaskan antara lain ki-
sah-kisah 1001 malam (Rinkapati 
dalam “Lenong” http://ibsindrama.
com/berita-lenong.html).

Menurut salah satu pelaku se-
niman lenong1, yakni Bang Ki-nong, 
teater lenong denes tidak begitu 
disukai oleh seniman teater lenong 
karena memiliki persyaratan yang 
rumit yang berbeda dengan teater 
lenong preman. Masih menurut 
Bang Kinong, bahasa yang diguna-
kan oleh pemain teater lenong de-
nes juga berbeda dengan bahasa 
yang dipakai pemain teater lenong 
preman. Hal yang serupa diung-

kapkan pula oleh salah seorang 
petugas di Setu Babakan, ia menga-
takan bahwa pertunjukkan lenong 
denes memerlukan properti yang 
berbeda dan agak rumit. Properti 
yang harus disiapkan adalah layar 
yang dilukis dengan kondisi sebuah 
kerajaan. Kostum yang digunakan 
juga adalah kostum untuk raja-raja. 
Sementara itu, pada lenong preman 
panggung didekor seperti yang ada 
di rumah dan kostum yang dipakai 
adalah pakaian sehari-hari orang 
Betawi. 

Di Setu Babakan sendiri, se-
bagai sebuah tempat untuk mem-
pertunjukkan berbagai kesenian 
Betawi teater, lenong denes baru 
dua kali dipertunjukkan dan yang 
melakukan pertunjukkan hanya 
satu grup saja, yakni Jali Putra yang 
dipimpin oleh Burhanuddin (Bang 
Burhan), anak dari H. Rodjali (Babe 
Jali Jalut), seorang seniman lenong 
yang saat ini sudah berusia 77 ta-
hun. Boleh dikatakan bahwa di wi-
layah DKI Jakarta dan sekitarnya 
untuk pertunjukkan lenong denes 
hanya dimiliki oleh sanggar Jali 
Putra dengan mengandalkan Babe 
Jali Jalut sebagai seniman lenong 
masa lampau yang masih dapat 
mengingat kisah-kisah yang biasa 
dipentaskan oleh sebuah grup tea-
ter lenong denes.

Hal ini semua menujukkan 
bahwa lenong denes merupakan 
salah satu bentuk teater tradisio-
nal Betawi yang boleh dikatakan 
hampir punah. Pertunjukannya 
sudah jarang dilakukan. Teater le-
nong preman di sisi yang lain juga 
saat ini sudah jarang dipentaskan. 
Kondisi ini berhubungan dengan 
perkembangan masyarakat saat 
ini yang semua segi kehidupannya 
sudah serba instan. Teater rakyat 
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bukan lagi menjadi sebuah kebu-
tuhan, tetapi saat ini kalau pun 
masih ada hanya merupakan salah 
satu kesenangan saja (klangenan 
belaka). Orang-orang yang bergiat 
dalam teater tradisional termasuk 
di dalamnya lenong hanya didorong 
untuk sekadar agar pertunjukkan 
itu ada sebagai sebuah klagenan. 

Grup lenong denes yang ada 
seringkali hanya dipanggil untuk 
melakukan pertunjukkan lawak 
sehingga salah seorang pemainnya 
yang juga adalah pimpinannya, se-
perti Bang Burhan, lebih dikenal 
secara luas oleh masyarakat seba-
gai seorang pelawak. Hal tersebut 
juga berlaku untuk pemain-pemain 
lenong lainnya. Keadaan ini wajar 
terjadi karena memang salah satu 
hal yang menjadi ciri pertunjukkan 
lenong adalah adanya lawakan atau 
humor. 

Beberapa kisah yang seringkali 
dipertunjukkan adalah kisah Jula 
Juli Bintang Tujuh, kisah Suarga 
Bandan, kisah Pangeran Jaka Sun-
dang, kisah Raden Kudrayaka, dan 
kisah Putri Siluman atau Jaka Galih. 
Kisah-kisah tersebut merupakan 
kisah-kisah yang menceritakan 
kehidupan istana. Yang berbeda 
dengan kisah-kisah yang dipertun-
jukkan oleh lenong preman yang 
seringkali mengangkat kisah-kisah 
jagoan seperti kisah Si Pitung. 

Tokoh-tokoh dalam pertun-
jukkan lenong denes adalah raja-
raja atau anak raja yang beberapa 
di antaranya disebut berasal dari 
Parsi. Misalnya, muncul pada kisah 
Jula Juli Bintang Tujuh yang di da-
lamnya disebut nama Sultan Harun 
Ar-Rasyid. Tokoh Harun Ar-Rasyid 
sendiri dalam sejarah disebut se-
bagai seorang khalifah kelima Dau-
lah Abbasiyah yang mempunyai 

wilayah kekuasaan yang luas dan 
yang terpenting masa itu dikenal 
kisah 1001 malam serta kisah-ki-
sah Abu Nawas. Pada masa itu Sul-
tan Harun Ar-Rasyid dikenal seba-
gai seorang pimpinan yang saleh 
dan adil. Sementara itu, pada kisah 
Jula Juli Bintang Tujuh disebutkan 
oleh salah seorang tokohnya bahwa 
Sang Sultan telah berlaku tidak 
berperikemanusiaan karena telah 
menghukum Sultan Banda Yasin 
yang tidak bersalah. Pada kisah ini 
juga disebut bahwa Sultan Harun 
Ar-Rasyid telah menyiksa Sultan 
Banda Yasin. Hal ini menunjukkan 
bahwa kisah Jula Juli Bintang Tujuh 
kemungkinan memang berasal dari 
Parsi, tetapi sudah diolah sedemi-
kian rupa sehingga sudah menjadi 
milik teater tradisi lenong denes. 

Kisah-kisah lain yang sering 
dipentaskan grup teater lenong de-

nes juga berkisar pada hal-hal yang 
berhubungan dengan istana. Hal 
tersebut dapat ditandai dari nama 
tokoh-tokohnya, seperti Pangeran 
Jaka Sundang dan Pangeran Kud-
rayaka. Selain itu, juga dapat ditan-
dai dari bahasa yang digunakan, 
yakni bahasa Melayu Betawi khusus 
untuk kalangan istana atau Melayu 
tinggi. Sebutan untuk nama-nama 
tokohnya juga sebutan untuk kalan-
gan istana, seperti sebutan ayahan-
da, kakanda, dan ibunda. Tokoh-to-
kohnya juga adalah raja, anak raja, 
panglima, dan putri raja. Persoalan 
yang diajukan juga adalah persoa-
lan yang berkisar pada persoalan 
kerajaan, seperti bagaimana sese-
orang mendapatkan tahta sebuah 
kerajaan yang berhubungan den-
gan hal-hal adikodrati (jin dan yang 
lainnya).

Kisah-kisah tersebut, misal-
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nya, muncul dalam kisah Jula Juli 
Bintang Tujuh. Pada kisah ini raja 
Sultan Ishak yang merupakan ayah 
Sultan Banda Yasin, tokoh utama 
kisah ini, mendapatkan tahtanya 
dengan menyembah raja Jin. Hal 
ini menunjukkan bahwa sebuah ke-
rajaan dibentuk bukan oleh orang 
biasa, tetapi oleh orang-orang sakti 
yang memang dapat berhubungan 
dengan dunia adikodrati. Berhu-
bungan dengan hal tersebut dekor 
untuk teater lenong denes harus 
menyesuaikan dengan latar sebuah 
kerajaan yang tentunya memerlu-
kan properti yang cukup rumit dan 
juga besar—yang mirip dengan tea-
ter bangsawan. Kerumitan dekor 
inilah yang juga merupakan salah 
satu alasan mengapa teater lenong 
denes saat ini sudah jarang diper-
tunjukkan. 

III

Beberapa grup teater lenong 
denes masih ada, tetapi hanya 

grup Jali Putra yang dapat yang ma-
sih ada sampai sekarang dan mela-
kukan regenerasi karena ham-pir 
semua anak cucu Babe Jali Jalut da-
pat memainkan musik Betawi dan 
anak-anaknya dapat terus menghi-
dupkan teater lenongnya. Grup Jali 
Putra—yang dipimpin oleh Bang 
Burhan—memiliki seorang tokoh 
yang menjadi maskotnya, yakni 
Babe Jali Jalut. Sebagaimana sud-
ah disebutkan sebelumnya bahwa 
Bang Jali Jalut ini adalah ayah Bang 
Burhan dan beliaulah yang men-
jadi “nyawa” grup teater ini. Dari 
Babe Jali Jalut ini masih ada cukup 
banyak kisah-kisah yang diingatnya 
sebagai bahan untuk pertunjukkan 
lenong denes. Babe Jali Jalut pada 
11 November 2013 mendapatkan 
penghargaan pada acara Komedi 

Betawi Award yang ke-4 atas jasa-
jasanya terhadap kesenian Betawi. 

Babe Jali Jalut ini mendapat-
kan keahliannya sebagai seniman 
Lenong dari ayah mertuanya yang 
bernama Samad Modo yang pada 
saat itu memiliki sebuah grup tea-
ter lenong yang bernama Sedap 
Malam yang kemudian pada ta-
hun 1990-an berubah menjadi Jali 
Putra. Menurut keterangan dari 
Babe Jali, teater lenong ini pernah 
berjaya pada tahun 1960-an, teta-
pi sempat dilarang oleh Presiden 
Soekarno dengan alasan karena 
terpengaruh budaya Cina. Pada 
saat pemerintahan Gubernur DKI 
Ali Sadikin lenong kembali dihi-
dupkan. Grup Jali Putra yang pada 
masa itu bernama Sedap Malam 
beberapa kali diundang untuk me-
meriahkan Panggung Festival di 
Taman Mini Indonesia Indah, Ta-
man Impian Jaya Ancol, dan Taman 
Ismail Marzuki. Masa setelah Ali 
Sadikin, kehidupan lenong kembali 
sepi, salah satunya, karena adanya 
layar tancep. Namun, pada masa 
Gubernur DKI Sutiyoso dan Fauzi 
Bowo beberapa kali Babe Jali men-
dapat penghargaan sebagai tokoh 
seniman Betawi yang banyak men-
gembangkan lenong denes, musik 
gambang kromong, dan gambang 
rancag (http://jajaki.com/read/
inilah-dia-h-rodjali-alias-jali-jalut)

Kehidupan seniman lenong 
memiliki peranan yang cukup be-
sar dalam perkembangan teater-
nya. Rasa memiliki yang tinggi dari 
para seniman lenong memberikan 
semangat bagi perkembangan tea-
ter tradisional tersebut di tengah 
perkembangan sosial kemasyara-
katan masa kini yang serba instan. 
Pertunjukkan teater lenong denes 
sendiri sampai pada saat ini dila-

kukan sangat terbatas, tetapi itu se-
mua tidak memudarkan semangat 
seniman-senimannya untuk terus 
mengembangkannya, terutama da-
pat dilihat pada grup Jali Putra yang 
dipimpin oleh Bang Burhan dengan 
disemangati oleh Babe Jali Jalut. 
Mereka masih percaya bahwa seni 
teater tradisional ini masih akan te-
rus hidup. 

Tampaknya semangat terse-
but juga memerlukan dukungan 
dari berbagai pihak untuk terus 
melanggengkannya. Komunitas 
masyarakat di Jakarta, khususnya 
masyarakat Betawi sendiri, bebe-
rapa di antaranya, seperti Yayasan 
Betawi Award, telah memberikan 
penghargaan kepada senimannya. 
Namun, para seniman tersebut ti-
dak hanya memerlukan penghar-
gaan. Mereka juga memerlukan 
penghargaan berupa kesempatan 
beraktivitas, seperti menyewa per-
tunjukkan mereka dalam penyelen-
ggaraan pesta hajatan—yang saat 
ini sudah seringkali diisi oleh jenis 
pertunjukkan lain yang dirasakan 
oleh masyarakat lebih praktis dan 
murah. Oleh sebab itu, diperlukan 
kampanye secara khusus agar ma-
syarakat kembali menengok teater 
lenong sebagai salah satu alternatif 
hiburan. []

Catatan
1. Bang Kinong yang memiliki nama asli 

Jayadi.  Ia adalah seorang guru SD dan 
penggiat teater lenong di Depok. Grup 
teater lenong  preman yang dikelola oleh 
Bang Kinong walaupun bertempat di De-
pok, tetapi anggotanya menyebar ke wi-
layah Susukan dan wilayah Sawangan. 
Mereka juga melaksanakan pementasan 
secara menyebar
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Soneta merupakan puisi-liris 
tradisional yang terdiri atas em-

pat belas baris. Secara etimo-logis, 
soneta (bahasa Inggris: sonnet) be-
rasal dari bahasa Italia sonetto yang 
secara har iah bermak-na ‘suara/
lagu kecil’, diminutif dari suano 
‘sound, suara’. Soneta diyakini mulai 
lahir dan berkembang kira-kira pada 
abad ke-11, tetapi mencapai bentuk-
nya yang mantap pada abad ke-13. 
S. Burt dan D. Mikics, dalam The Art 
of the Sonnet (2010), menjelaskan 
bahwa soneta terkenal ke seluruh 
Eropa sejak zaman Renaissance 
dan mencapai kejayaan ekspresinya 
pada zaman Petrarch, Dante, Tasso, 
dan Michel-angelo Bentuk soneta 
yang dikenal di Spanyol dipelopori 
oleh Almogaver, di Portugal dipelo-
pori oleh Albert Camoes, di Prancis 
dipelopori oleh Saint-Gelays dan 
Marot, dan di Inggris dipelopori oleh 
Wyatt dan Surrey. Soneta menjadi 
bagian sastra yang utama di Jerman 
selama periode Romantik, terutama 
terlihat pada karya-karya Goethe, 
Schlegel, dan Heyse. Di negeri Belan-
da, soneta mencapai kejayaannya 
pada masa “Gerakan/Angkatan 80-
an” (De Tachtigers), misalnya dalam 
sajak-sajak Willem Kloos.

Jumlah soneta yang luar biasa 
dan semarak muncul pada zaman 
Elizabeth di Inggris yan g ditan-
dai dengan karya-karya Edmund 
Spenser dan William Shakespeare. 
Pada zaman Milton, penggunaan 
soneta mengalami penurunan, ke-
cuali pada zaman Romantisisme di 
awal abad ke-19. Soneta mencapai 
kepopulerannya kembali pada sa-
jak-sajak Wordsworth dan Keats. 
Penyair-penyair seperti Elizabeth, 
Barrett Browning, The Rossettis, 
dan George Meredith yang hidup di 

seputar abad ke-19 dan Dylan Tho-
mas dan W.H. Auden yang hidup di 
awal abad ke-20 juga menulis sone-
ta. Penyair-penyair Amerika yang 
memberi perhatian secara serius 
pada soneta adalah Longfellow, E.A. 
Robinson, Elinor Wylie, dan Edna 
St. Vincent Millay.

Bentuk soneta yang pertama 
dan dianggap paling umum adalah 
soneta Italia atau yang lebih dike-
nal dengan nama soneta Petrarc-
han—diambil dari nama salah satu 
penyair terbesar Italia, Petrarch 
(1304—1374), yang mengem-
bangkan soneta pada abad ke-14. 
Soneta Petrarchan dibagi menjadi 
dua bait, yang terdiri atas satu ok-
taf (delapan baris pertama, berira-
ma abba abba) dan diikuti oleh satu 
sektet penjawab (enam baris terak-
hir, berima cdecde [sektet Italia] 
atau cdcdcd [sektet Sisilia]). Bentuk 
soneta lainnya yang terke-nal ada-
lah soneta Inggris yang ter-diri atas 
tiga kuatrin (Sisilia) dan satu kup-
let (distikon) penutupan yang be-
rirama heroik dengan ske-ma rima 
akhir abab cdcd efef gg. Di Inggris 
pun kemudian muncul keanekara-
gaman bentuk soneta, salah satunya 
yang populer adalah soneta Spen-
serian. Bentuk variasi soneta ini di-

kembangkan oleh Edmund Spenser 
(1552—1599) dengan ske-ma rima 
akhir abab bcbc cdcd ee. 

Beberapa pakar sastra Indo-
nesia pun telah mende inisikan so-
neta. Misalnya, Ajip Rosidi (dalam 
Shadily, 1984) menyatakan bahwa 
soneta adalah bentuk puisi yang 
berasal dari Italia. Panuti Sudjiman 
(1991) menyatakan bahwa soneta 
adalah sajak berlarik empat belas 
yang menyarankan satu pikiran 
atau perasaan yang bulat. Abdul 
Rozak Zaidan, et al. (1994) men-
de inisikan soneta sebagai sajak 
yang terdiri atas empat belas larik 
yang diba-gi dua, tetapi menyua-
rakan satu pikiran. Sementara itu, 
Puji San-tosa (1997) menyatakan 
bahwa soneta adalah ragam pui-
si baru di Indonesia yang ditulis 
dalam empat belas larik (dengan 
for-mula pembaitan, pelarikan, dan 
persajakan yang cukup bervariasi) 
yang menyuarakan satu pokok piki-
ran atau perasaan yang bulat. 

Di Indonesia, soneta biasanya 
terbagi menjadi dua kuatrin dan 
dua tersina atau satu sektet; atau 
tiga kuatrin dan satu distikon den-
gan rumus persajakan akhir abab 
abba cdc dee atau abab abab cde 
cde. Bagian pertama berupa lukisan 
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alam dalam bentuk naratif dan ba-
gian kedua berisi curahan perasaan 
penyair dalam bentuk lirik. Armijn 
Pane (dalam Zaidan, 1991) pernah 
menyamakan kedua bagian soneta 
itu dengan sampiran dan isi pada 
sebuah pantun. Pernyataan Armijn 
Pane itu tampaknya tidak berlebi-
han karena pada hakikatnya soneta 
yang mereka tulis (pada masa Ang-
katan Balai Pustaka dan Pujangga 
Baru) merupakan perpaduan anta-
ra bentuk pantun (termasuk pantun 
kilat atau karmina) dan syair. Hal 
itu terbukti bahwa dalam soneta 
sering menggunakan pola pembai-
tan bentuk kuatrin (sajak empat se-
untai), tersina (sajak tiga seuntai), 
distikon (sajak dua seuntai), dan 
sektet (sajak enam seuntai).

Formula pembaitan yang dike-
mukan oleh Armijn Pane itu meru-
pakan jati diri pantun (termasuk 
karmina) dan syair. Selain itu, sone-
ta juga ditandai dengan pola rima 
atau persajakan akhir yang sering 
ada dalam pantun dan syair, yaitu 
rima bersilang (abab) dan rima rata 
(aaaa). Dengan demikian, soneta di 
Indonesia tiada lain menggunakan 
kekuatan estetika puisi Melayu, 
yakni perpaduan antara pantun 
dan syair.

Perkembangan soneta di 
Indonesia secara sederhana da-
pat dikelompokkan dalam empat 
pembabakan atau periode, yai-
tu periode (1) Prapujangga Baru 
(1920 - 1933), (2) Pujangga Baru 
(1933—1942), (3) Pasca-Pujan-
gga Baru (1942—1966), dan (4) 
Ang-katan 66 (1966—kini). Sone-
ta masuk ke Indonesia pada tahun 
1920-an melalui Angkatan 80-an 
di negeri Belanda (De Tachtigers). 
Pada waktu itu, Indonesia berada di 

dalam cengkraman penjajah Belan-
da hingga mau tidak mau orientasi 
kebudayaan dan sastra Indonesia 
terpengaruh oleh budaya dan sastra 
penjajahnya. Pelajar-pelajar Indo-
nesia pada masa itu mendapat mata 
pelajaran sastra di sekolahnya dan 
diharuskan membaca karya sastra 
Belanda, di antaranya adalah Mu-
hammad Yamin. Ia mula-mula me-
nulis secara produktif soneta dalam 
bahasa Indonesia melalui beberapa 
tulisannya di majalah Jong Soema-
tera (1920—1922), misalnya sajak 
“Permintaan”, “Cita-cita”, “Berce-
rai”, “Asyik”, “Gembala”, “Pagi-Pagi”, 
“Gita Gembala”, “Awan”, “Tenang”, 
“Perasaan”, “Keluhan”, dan “Guba-
han”. Muhammad Yamin tidak se-
kadar mencontoh soneta-soneta 
Barat yang akrab digelutinya ketika 
ia masih menjadi pelajar di Belan-
da. Yamin juga mengembangkan 
soneta dari pantun, dari khazanah 
budaya Melayu, dengan susunan-
nya terdiri atas empat belas larik 
serta pola rima yang selalu digubah 
sesuai dengan irama pantun yang 
umum, yakni empat ketukan setiap 
larik yang biasanya terbagi menjadi 
dua penggal di tengahnya. Contoh 
soneta yang ditulis Mohammad Ya-
min adalah sebagai berikut. 

PAGI-PAGI

Angin bertiup dahan bergoyang
Membawa kabut bercampur mega
Arah ke sana ke tepi telaga
Ke kaki Barisan muram terbayang

Embun malam terjatuh siang
Membasahi bumi, harus dahaga
Sejuk nan sangat tiada berhingga
Seperti bernafas, berhati riang

Danau beraup, kabur kupandang
Berombak riak sana dan sini
Serta menderu, lagu dan dendang

Berapakah besar hatiku gedang
Belajar gerangan waktu begini
Dengan perahu bentuk selodang

(Sampur, Juni 1921)

Sajak gubahan Muhammad Ya-
min di atas dapat disebut seba-gai 
sajak pembaharuan dalam sejarah 
perpuisian di Indonesia. Sajak-sa-
jak Indonesia yang ada sebelum Ya-
min menulis sajak model soneta itu 
adalah bentuk sajak tradisional, se-
perti syair, pantun, dan gurindam. 
Pola soneta Yamin ini ditandai den-
gan empat belas larik, dibagi atas 
dua kuatrin dan dua tersina (oktaf 
dan sektet), dengan pola sajak akhir 
abba abba aca dan aca. Pola sajak 
gubahannya itu mendekati bentuk 
soneta asli Eropa pada umumnya, 
yaitu soneta Italia atau soneta Pe-
trarcha, yang berpola sajak abba 
abba cdc cdc atau kombinasi abba 
abba cde cde.

Keberanian Muhammad Yamin 
mengungkapkan perasaan dan pi-
kirannya melalui bentuk soneta 
pantas dipuji dan dihargai. Ben-
tuk-bentuk sajak soneta yang ia 
tulis banyak mengangkat derajat 
bahasa, bangsa, dan tanah airnya. 
Ambo Enre (1963) menyebutkan 
bahwa Muhammad Yamin adalah 
orang yang pertama secara “sadar” 
bergulat secara penuh menggu-na-
kan bentuk soneta ke dalam khaza-
nah kesusastraan Indonesia. Atas 
jasa meresepsi soneta ke dalam 
khazanah perpuisian Indonesia itu, 
yang terkumpul dalam buku Indo-
nesia Tanah Toempah Darah-koe 
dan Sadjak-sadjak Moeda, Muham-
mad Yamin patut kita sebut sebagai 
“Bapak Soneta Indonesia”. (GH)


