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EDITORIAL

ETIAP bangsa di dunia terbangun dari etniknya 

masing-masing. Bangsa yang berada dalam satu Sdataran pasti berbeda dengan bangsa yang 

terpisah-pisah. Sebuah bangsa dalam satu dataran 

etniknya cenderung lebih tak beragam dibandingkan 

dengan negara kepulauan. Jika etnik beragam, 

bahasanya akan beragam juga, dan sastranya pun akan 

beragam. Dalam konteks inilah sastra etnik amat 

menarik.

Sastra etnik—sebagai bagian dari kebudayaan 

—memiliki potensi kekayaan nilai-nilai budaya etnik 

yang perlu diseminasi dan dipromosikan dalam rangka 

membangun harmoni sosial dan alam. Sastra etnik 

dapat dieksplorasi dan direvitalisasi secara dinamis 

sehingga perlu melakukan diaspora budaya dalam 

wahana bahasa yang dipakai publik.

Pembaca yang budiman, pada edisi 3 ini, Lintas Sempadan 

menampilkan masalah etnik atau tradisi yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat kita. Oleh 

sebab itu, pada Laporan Utama kami menampilkan 

Tradisi dan Kesehatan, Diaspora Sastra Etnik. 

Sementara untuk mendukung Laporan Utama, pada 

rubrik berikutnya kami menampilkan tulisan yang 

berkaitan dengan sastra etnik atau tradisi. 

Selanjutnya edisi ketiga ini juga kami 

menampilkan kegiatan Pekan Sastra di Bengkulu, di 

mana dalam hal ini kontingen Balai Bahasa Sumatera 

Utara berhasil menjadi juara umum. Ada tiga 

perlombaan yang diraih sebagai juara pertama, yaitu 

musikalisasi puisi, berbalas pantun, dan dendang syair, 

serta harapan I untuk lomba baca puisi. Selamat untuk 

Balai Bahasa Sumatera Utara dan selamat membaca 

bagi pembaca sekalian. Redaktur
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EBUDAYAAN merupakan 
keseluruhan cara hidup Kmanusia sebagai warisan 

sosial yang diperoleh individu dari 
kelompoknya. Pengetahuan tentang 
suatu kebudayaan tertentu dapat 
digunakan untuk meramalkan 
berbagai kepercayaan dan perilaku 
anggotanya. Untuk itu petugas 
kesehatan perlu mempelajari 
kebudayaan sebagai upaya 
mengetahui perilaku masyarakat di 
kebudayaan tersebut sehingga dapat 
turut berperan serta memperbaiki 
status kesehatan di masyarakat 
tersebut.

Dalam tiap kebudayaan 
terdapat berbagai kepercayaan atau 
tradisi yang berkaitan dengan 
kesehatan. Berikut ini adalah 
rangkuman hasil wawancara 

 dengan beberapa dokter 
berkaitan dengan kesehatan 
masyarakat dan tradisi. Menurut dr. 
Roswita, “di pedesaan masyarakat 
Jawa, ibu nifas tidak boleh makan 
yang amis-amis (misalnya: ikan) 
karena menurut kepercayaan akan 
membuat jahitan perineum sulit 
sembuh dan darah nifas tidak 
berhenti. Menurut ilmu gizi hal 
tersebut tidak dibenarkan karena 
justru ikan harus dikonsumsi karena 
mengandung protein sehingga 
mempercepat pemulihan ibu nifas. 
Di sinilah peran petugas kesehatan 
untuk meluruskan anggapan 
tersebut.” Demikian papar dokter 
yang sedang mengambil spesialis di 
FK USU ini.

Sementara itu menurut dr. Ari 
Novita dari RS Haji Medan 
mengatakan, “Masyarakat Melayu di 
Sumatera Utara ada tradisi yang 
melarang ibu nifas untuk melakukan 
mobilisasi selama satu minggu sejak 
persalinan. Ibu nifas harus istirahat 
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total selama seminggu karena 
dianggap masih lemah dan belum 
mampu beraktivitas sehingga harus 
istirahat di tempat tidur. Hal ini 
bertentangan dengan ilmu 
pengetahuan saat ini bahwa ibu nifas 
harus melakukan mobilisasi dini 
agar cepat pulih kondisinya. Dengan 
mengetahui tradisi di daerah 
tersebut, petugas kesehatan dapat 
masuk perlahan-lahan untuk 
memberi pengertian yang benar 
kepada masyarakat.”

Kedua dokter ini sepakat 
mengatakan bahwa, di sisi lain ada 
tradisi yang sejalan dengan aspek 
kesehatan. Dalam arti tradisi yang 
berlaku tersebut tidak bertentangan 
bahkan saling mendukung dengan 
aspek kesehatan. Dalam  hal ini 
petugas kesehatan harus 
mendukung tradisi tersebut. Tetapi 
kadangkala rasionalisasinya tidak 
tepat sehingga peran petugas 
kesehatan adalah meluruskan 
anggapan tersebut. Sebagai contoh, 
ada tradisi yang menganjurkan ibu 
hamil minum air kacang hijau agar 
rambut bayinya lebat. Kacang hijau 
sangat baik bagi kesehatan karena 
banyak mengandung vitamin B yang 
berguna bagi metabolisme tubuh. 
Petugas kesehatan mendukung 
kebiasaan minum air kacang hijau 
tetapi meluruskan anggapan bahwa 
bukan membuat rambut bayi lebat 
tetapi karena memang air kacang 
hijau banyak vitaminnya. 
Ditambahkan Roswita, ada juga 
tradisi yang menganjurkan ibu 
menyusui untuk makan jagung 
goreng (di Jawa disebut “marning”) 
untuk melancarkan air susu. Hal ini 
tidak bertentangan dengan 
kesehatan. Bila ibu makan jagung 
goreng maka dia akan mudah haus. 
Karena haus dia akan minum  
banyak. Banyak minum inilah yang 

dapat melancarkan air susu. 
Tradisi dan Pengobatan 
Tradisional

“Masing-masing tradisi 
memiliki berbagai pengobatan untuk 
penyembuhan anggota 
masyarakatnya yang sakit. Berbeda 
dengan ilmu kedokteran yang 
menganggap bahwa penyebab 
penyakit adalah kuman, kemudian 
diberi obat antibiotik dan obat 
tersebut dapat mematikan kuman 
penyebab penyakit. Pada masyarakat 
tradisional, tidak semua penyakit itu 
disebabkan oleh penyebab biologis. 
Kadangkala mereka menghubung-
hubungkan dengan sesuatu yang 
gaib, sihir, roh jahat atau iblis yang 
mengganggu manusia dan 
menyebabkan sakit.” Tambah dr. 
Netty Harnita,Sp.THT-KL.

Sejalan dengan dokter 
sebelumnya, dr. Mhd. Izazi pun 

TRADISI DAN KESEHATAN
“Menyandingkan kepercayaan leluhur dengan medis”

Kegiatan berdiang sehabis melahirkan 
bagi masyarakat Melayu (foto.dok/ 
internet)

Laporan Utama
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berpandangan bahwa, “Banyak suku 
di Indonesia menganggap bahwa 
penyakit itu timbul akibat guna-
guna. Orang yang terkena guna-guna 
akan mendatangi dukun untuk 
meminta pertolongan. Masing-
masing suku di Indonesia memiliki 
dukun atau tetua adat sebagai 
penyembuh orang yang terkena 
guna-guna tersebut. Cara yang 
digunakan juga berbeda-beda 
masing-masing suku. Begitu pula 
suku-suku di dunia, mereka 
menggunakan pengobatan 
tradisional masing-masing untuk 
menyembuhkan anggota sukunya 
yang sakit.”

“Suku Azande di Afrika 
Tengah mempunyai kepercayaan 
bahwa jika anggota sukunya jari 
kakinya tertusuk sewaktu sedang 
berjalan melalui jalan biasa dan dia 
terkena penyakit tuberkulosis maka 
dia dianggap terkena serangan sihir. 
Penyakit itu disebabkan oleh 
serangan tukang sihir dan korban 
tidak akan sembuh sampai serangan 
itu berhenti.” Ujar Izazi.

“Orang Kwakuit di bagian 
barat Kanada percaya bahwa 

penyakit dapat disebabkan oleh 
dimasukkannya benda asing ke 
dalam tubuh dan 
yang terkena 
dapat mencari 
pertolongan ke 
dukun. Dukun 
itu biasa disebut 
shaman. Dengan 
suatu upacara 
penyembuhan 
maka shaman 
akan 
mengeluarkan 
benda asing itu 
dari tubuh 
pasien,” tambah 
Izazi.

Nilai-nilai 
sosial  budaya 
banyak 
ditemukan pada 
tradisi-tradisi 
yang turun-
temurun mempengaruhi pola pikir 
dan cara pandang kita dalam 
melakukan sesuatu, begitu juga 
pengaruhnya dengan kesehatan 
masyarakat. Berikut ini adalah 

beberapa contoh yang dapat 
dijadikan pembanding seberapa 
besar pengaruh sosial budaya dalam 
praktik kesehatan masyarakat. 
Seperti yang disampaikan oleh dr. 
Roswita, dr. Ari Novita Pasaribu, 
dan dr. Mhd. Izazi.

Pada saat hamil, ibu hamil 
dilarang makan ikan, telur atau 
makanan bergizi lainnya karena 
dipercaya akan menimbulkan bau 
amis saat melahirkan. Hal ini 
sebenarnya tidak perlu dilakukan 
karena berbahaya bagi kesehatan ibu 
dan dapat mengakibatkan ibu 
kekurangan asupan gizi akan protein 
yang terkandung pada ikan.

Pemberian kunyit atau bahan 
dapur lain pada tali pusar yang 
sudah dipercaya turun-temurun. 
Kemudian, menekan tali pusar 
tersebut dengan logam. Hal ini tidak 
boleh dilakukan karena sebenarnya 
akan mengakibatkan iritasi dan 

infeksi kuman pada tali pusar bayi 
baru lahir.

Apabila proses persalinan 
yang ditolong dukun kampung 
menyebabkan kematian ibu atau 

Proses melahirkan ala duku beranak (fofo.dok/internet)

Proses melahirkan ala medis (fofo.dok/internet)

Laporan Utama
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anak. Maka hal itu dianggap wajar 
karena dipercaya ibu hamil telah 
melanggar pantangan yang diberikan 
oleh si dukun.

Plasenta bayi baru lahir, 
setelah dicuci hendaknya diinjak 
dulu oleh kakaknya jika bayi 
tersebut memiliki kakak. Plasenta 
bayi diberi sisir, gula merah, kelapa, 
pensil, kertas, dan kembang tujuh 
rupa kemudian dimasukkan ke 
dalam kendi baru dikuburkan. Ini 
dilakukan dipercaya sebagai mitos.

Pusar bayi yang puput 
disimpan dan jika bayi sudah besar, 
pusat tersebut bisa jadi obat untuk 
bayi, caranya tali pusat direndam 
dan diminumkan kepada si bayi. 
Mitos seperti ini malah merugikan 
karena jika sampai terminum oleh 
bayi maka akan membiarkan 
mikroorganisme yang ada di plasenta 
akan masuk ke tubuh bayi.

Wanita-wanita Hausa yang 
tinggal di sekitar Zaria Nigeria utara, 
secara tradisi memakan garam 
kurang selama priode nifas, untuk 
meningkatkan produksi air susunya. 
Mereka juga menganggap bahwa 
hawa dingin adalah penyebab 
penyakit. Oleh sebab itu, mereka 
memanasi tubuhnya paling kurang 
selama 40 hari setelah melahirkan. 
Diet garam yang berlebihan dan 
hawa panas, merupakan penyebab 
timbulnya kegagalan jantung. Faktor 
budaya di sini adalah kebiasaan 
makan garam yang berlebihan dan 

memanasi tubuh adalah faktor 
pencetus terjadinya kegagalan 
jantung.

Pengobatan tradisional 
biasanya mengunakan cara-cara 
menyakitkan seperti mengiris-iris 
bagian tubuh atau dengan memanasi 
penderita, akan tidak puas hanya 
dengan memberikan pil untuk 
diminum. 

Contoh lain dari Papua Nugini 
dan Nigeria. ”pigbel” sejenis 
penyakit berat yang dapat 
menimbulkan kematian disebabkan 
oleh kuman clodistrium perfringens 
type C. Penduduk Papua Nugini 
yang tinggal di daratan tinggi 
biasanya sedikit makan daging. Oleh 
sebab itu, cenderung untuk 
menderita kekurangan enzim 
protetase dalam usus. Bila suatu 
perayaan tradisional diadakan, 
mereka makan daging babi dalam 
jumlah banyak tapi tungku tempat 
masaknya tidak cukup panas untuk 
memasak daging dengan baik 
sehingga kuman clostridia masih 
dapat berkembang. Makanan pokok 
mereka adalah kentang, mengandung 
tripsin inhibitor, oleh sebab itu racun 
dari kuman yang seharusnya terurai 
oleh tripsin, menjadi terlindung. 
Tripsin inhibitor juga dihasilkan oleh 
cacing ascaris yang banyak terdapat 
pada penduduk tersebut. Kuman 
dapat  juga berkembang dalam 
daging yang kurang dicernakan, dan 
secara bebas mengeluarkan 

racunnya.
Bentuk pengobatan yang 

diberikan biasanya hanya 
berdasarkan anggapan mereka 
sendiri tentang bagaimana penyakit 
itu timbul. Kalau mereka 
menganggap penyakit itu disebabkan 
oleh hal-hal yang supernatural atau 
magis, maka digunakan pengobatan 
secara tradisional. Pengobatan 
modern dipilih bila mereka duga 
penyebabnya adalah fator ilmiah. Ini 
dapat merupakan sumber konflik 
bagi tenaga kesehatan, bila ternyata 
pengobatan yang mereka pilih 
berlawanan dengan pemikiran secara 
medis.

Masyarakat pada umumnya 
menyatakan bahwa sakit panas dan 
kejang-kejang disebabkan oleh 
hantu. Di Sukabumi disebut hantu 
gegep, sedangkan di Sumatera Barat 
disebabkan hantu jahat. Di 
Indramayu pengobatannya adalah 
dengan pergi ke dukun atau 
memasukkan bayi ke bawah tempat 
tidur yang ditutupi jaring tanpa 
membawa ke pelayanan kesehatan.

Banyak masyarakat pedalaman 
tidak mempercayai kemampuan 
petugas kesehatan karena kurangnya 
informasi yang mereka dapatkan di 
tempat terpencil. Mereka lebih 
senang melakukan ritual-ritual 
khusus saat terserang penyakit 
daripada datang ke unit kesehatan 
terdekat.

Perkembangan tradisi individu 
juga mempengaruhi kesehatan 
masyarakat. Setiap individu 
memiliki pemikiran dan cara sendiri 
dalam memilih ketika ia dihadapkan 
pada tradisi yang berbeda. 
Perkembangan sosial budaya 
mempengaruhi perkembangan 
agama, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta pengobatan. Jadi, 
dapat disimpulkan kesehatan 
masyarakat tergantung dari 
bagaimana peran sosial budaya itu 
sendiri dan beberapa aspek lain yang 
mempengaruhinya. (LS/Sahril)

Prosesi pengobatan ala dukun (fofo.dok/internet)
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ETIAP bangsa di dunia 

terbangun dari etniknya Smasing-masing. Bangsa yang 

berada dalam satu dataran pasti berbeda 

dengan bangsa yang terpisah-pisah. 

Sebuah bangsa dalam satu dataran 

etniknya cenderung lebih tidak 

beragam dibandingkan dengan negara 

kepulauan. Jika etnik beragam, 

bahasanya akan beragam juga, dan 

sastranya pun akan beragam. Dalam 

konteks inilah sastra etnik sangat 

menarik.

Konsepsi sastra etnik lebih 

menyiratkan arti sebagai sastra yang 

secara utuh memuat nilai-nilai budaya 

etnik (ethnic of culture values). Sastra 

etnik mengandung keunikan yang 

dimiliki etnik serta tidak semata-mata 

dilihat dari segi penggunaan bahasanya, 

tetapi juga spirit nilai kontekstualitas 

dan universalitasnya. Ini perlu karena 

sebuah ketinggian nilai budaya akan 

membersitkan nilai universalitas yang 

dibutuhkan umat manusia.

Berdasarkan konsep sastra etnik 

itu, maka yang termasuk sastra etnik 

adalah sastra yang mengandung 

keutuhan nilai budaya etnik. Sastra itu 

dapat hadir dalam 

berbagai bahasa sebagai 

wahananya. Di 

Indonesia, karya-karya 

sastra yang berbahasa 

etnik, misalnya: pantun 

(di Sumatera); 

geguritan, pupuh, cerita 

sambung, cerkak (di 

Jawa); satua (di Bali), 

dan seterusnya yang 

menyiratkan spirit utuh 

keetnikan dapat disebut 

sastra etnik. Selain berupa sastra yang 

ditulis dalam bahasa etnik, dapat juga 

berupa sastra lisan. Juga perlu diketahui 

beragam etnik budaya lainnya di 

Indonesia, ambil saja contoh di Sumatera 

Utara ada sastra etnik Melayu, Batak 

Toba, Mandailing, Simalungun, Karo, 

Pakpak-Dairi, Nias, Pesisir Sibolga. 

Etnik itu memiliki akar budaya etnik 

dengan sastra etniknya.

Sastra etnik dapat juga disimak 

dalam sastra Indonesia modern karena 

telah berdiaspora melintasi bahasa 

asalnya. Diaspora sastra etnik selain 

dapat dikenali melalui diksi-diksi 

etniknya juga tema-tema yang 

menyemangati serta pesan dan 

amanatnya. Sastra etnik dapat dibaca 

di antaranya dalam novel Penakluk 

Ujung Dunia karya Bokor Hutasuhut 

yang mengungkap budaya Batak, 

Robohnya Surau Kami karya AA 

Navis yang mengungkap budaya 

Minang; prosa-lirik Pengakuan 

Pariyem karya Linus Suryadi AG 

yang mengungkap dunia batin orang 

Jawa; trilogi Ronggeng Dukuh Paruk 

karya Ahmad Tohari yang 

mengungkap nilai-nilai budaya Jawa 

Banyumasan; kumpulan cerita pendek 

Sri Sumarah dan Bawuk, Para 

Priyayi, dan Jalan Menikung karya 

Umar Kayam yang mengungkap 

transformasi budaya Jawa wong cilik 

Diaspora Sastra Etnik

Kondisi budaya global bukanlah pantangan, melainkan tantangan yang 
menyediakan ruang untuk saling berkontestasi secara kompetitif. Kondisi global 
mendambakan kualitas sehingga apa pun yang berkualitas akan dapat eksis. 
Acap kali kualitas itu amat ditentukan jika mampu menampilkan sesuatu yang 
berbeda (liyan). Sastra etnik, dengan karakteristiknya, sebenarnya berpotensi 
diminati masyarakat global sepanjang mampu mengemas secara apik dan 
kondusif.
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budayanya yang tak ada bandingnya di 

dunia ini. Bagaimana bangsa ini dapat 

bersaing di tataran global tanpa 

memiliki akar budaya yang kuat. Hal 

ini belum menjadi perhatian serius dari 

pihak pemerintah baik di pusat maupun 

di daerah sehingga ketidak seimbangan 

dalam pendidikan untuk mencerdaskan 

anak bangsa masih tetap terjadi dan 

akhir akhir ini semakin menajam.

Prof. Syawal Gultom saat beliau 

menjabat Kepala Badan Sumber Daya 

Manusia, Pendidikan, dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan, Kemendikbud 

(sekarang beliau menjabat Rektor 

Unimed) pernah mengatakan bahwa, 

melalui seni dan budaya bangsa 

Indonesia akan mampu bersaing dengan 

negara-negara di dunia. "Janganlah kita 

bersaing dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, karena 

negara kita akan ketinggalan. Namun 

dengan seni budaya maka kita akan 

mampu bersaing dan unggul dengan 

negara-negara di dunia." Menurut  

Syawal Gultom, tidak ada satu negara 

di dunia ini yang memiliki kekayaan 

seni dan budaya yang sangat beragam 

seperti yang dimiliki bangsa 

Indonesia."

Begitu juga menurut Ardipal 

(dosen UNP, Padang) “Kesejahteraan 

bangsa Indonesia di masa depan bukan 

lagi bersumber pada sumber daya alam, 

tetapi pada keunggulan seni budaya 

lokal/etnik yang tidak dimiliki bangsa 

lain.”

Menurut Dr. Mahriyuni (Sekretaris 

Kopertis Sumatera Utara) 

mengatakan bahwa, “Seni budaya 
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dan priayi; Canting karya Arswedo 

Atmowiloto; Durga Umayi karya YB 

Mangunwijaya; Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini; drama Republik Bagong karya 

N Riantiarno; serta tentu masih banyak 

lainnya lagi. 

Selain berdiaspora dalam sastra 

Indonesia modern, sastra etnik 

berdiaspora juga pada seni-seni lainnya: 

seni tari, seni ukir, seni lukis, seni 

drama, sinetron, dan film. Sastra etnik 

dapat dihidupkan pada seni-seni itu 

sehingga nilai-nilai otentik budaya etnik 

dapat tersampaikan lewat seni-seni itu. 

Dalam kenyataan, nilai-nilai budaya 

sastra etnik kurang dieksplorasi secara 

publik dalam era global. Cerita rakyat 

(folklore) berupa dongeng, legenda, dan 

mite yang bertebaran pun kurang 

dieksplorasi ke dalam media seni yang 

bersifat publik sehingga nilai-nilai 

budaya etnik kurang dikenali, dipahami, 

dan dihayati publik.

Menurut Cut Kamaril Wardani 

(dosen UNJ, Jakarta), mengatakan 

bahwa dalam dunia pendidikan dan 

masyarakat kita masih sangat silau dan 

takjub dengan segala sesuatu yang 

berkait dengan science dan matematika 

yang pada akhirnya menunjukkan 

adanya ketidak seimbangan dalam dunia 

pendidikan di Indonesia. Ilmu 

pengetahuan alam, matematika dan 

teknologi memang penting untuk 

menghadapi kehidupan generasi penerus 

bangsa namun sadarkah kita bahwa 

bangsa ini dihargai oleh dunia 

internasional karena kekayaan seni 

Lintas Sempadan vol 1 no.3-september--desember 2016



Marburangir hita jolo
Anso binoto dai ni soda
Mangkobari hita jolo
Anso binoto pangalahona.

(Bersirih kita dahulu
Biar tau rasanya soda
Bercerita kitadulu
Biar tau masalahnya)

So siala songon on
Siala na manorasi
Sojungada songon on
Mandok dia do luai.

(Kenapa Siala seperti ini
Siala berupa rasa
Tak pernah seperti ini
Entah apa yang dimaksud)

Dia do on nagkatna
Dia ultopna
Dia do on hatana
Dia na nidokna.

(Yang manalah maksudnya
Yang mana tujuannya
Yang manalah jalan ceritanya
Yang mana pula jadinya)

Tumbur ni bulu godang
Nungneng na marbola dua
Simbur ho ompung magodang
Pengpeng laho matua.

(Tunasnya bambu besar
Nungneng berbelah dua
Subur engkau cucu berkembang
Sehat engkau di hari tua)

Sai mardoter, mardotur asa mardotor
Sai gabe mester, insinyur sanga doktor
Na marguna tu bangso dohot negara
Marguna tu koum sisolkot dohot agama.

(Selalu bergetar, berdetur dan berdebar
Selalu jadi master, insinyur atau doktor
Yang berguna untuk bangsa dan Negara
Berguna bagi kaum kerabat dengan agama)
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Ampot ditinggang las ni ari
Dohot didomdom udan
Mambaen hahahoras nian tu tondi
Gabe pamurnas i tu badan.

(Entah di timpa panas matahari
Dan guyur hujan
Membuat keselamatanlah ke sanubari
Menjadi kekuatan untuk badan) 

Ampot sai targompang
Targompang manjama sere ho nian
Ancogot on hita padumpang
Sai dao gora madonok parsaulian.

(Siapa tau tersandung
Tersandung sembari kepengang emas dikau
Esok lusa kita bersua
Tiada penghalang didekatkan pembagian)

Habang ninna untung-untung
Na songgop tu bulung kopi
Anggo dung saulak on ho maruntung
Dohot do hami dapotan rasoki.

(Terbang katanya kupu-kupu
Yang hinggap di daun kopi
Apabila nanti kamu beruntung
Ikutlah kami kebagian rezeki)

Poken di Batangtoru
Ihan sale na ummura
Lolot ho nian mangolu
Dapot lomo ni roha.

(Pekan di Batangoru
Ikan saleh lebih murah
Lama nian hidup
Dapat saaing dari hati)

Muda kehe ho tu Batangtoru
Angkon palalu tu Siboga
Lolot ho ompung mangolu
Lalu muse nian tu Moka.

(Pabila pergi ke Batangtoru
Harus sampai ke Sibolga
Panjang nian umur kakek
Sampai pula ke tanah Mekah)

Oleh: Patuan Banggor Harahap
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Haporas ni sitorbis
Obanon tu Sidingdingari
Horas ma jana torkis
Olat ni on tu ginjang ni ari.

(Ikan haporas dari Sitorkis
Akan dibawa ke Sidingdingari
Selamat dan sehat sentosa
Mulai hari ini sampai hari kemudian)

Tor Simagomago
Donokkon ni Tor Sibohi
Na toat nian marugamo
Boti na torang pangarohai.

(Gunung Simagomago
Berdekatan dengan gunung Sobohi
Yang taat beragama
Akan diterangkan hati)

Martinjak di Angkola
Ganop bingkas mangonai
Na ringgas nian on sikola
Tu dongan na pogos marpanaili.

(Martinjak di Angkola
Setiap meletus mengenai sasaran
Yang rajin bersekolah
Bagi teman yang baik teringat kembali)

Antong sai naga-naga tustus
Naga-naga ni tomboman
Sai saut ma dohot tulus
Tusi mangalangka tongtong dapotan.

(Kalau selalu seperti tumbuhan tustus
Riak-riak di hilangkan
Harus rela dan tulus
Setiap melangkah selalau kebagian (rezeki)

Salaklak sasingkoru
Sasanggar saria-ria
Angkon saanak saboru
Suang na marsada ina.

(Selangkah seirama
Seturunan serumpun
Harus se-anak dan se-putri
Persis seperti seayah sebunda)

Na landit boto ho gala-gala
Na malamun so ra matonggi
Na hancit boto ho na suada
Lolosan mata manaili.

(Engkau tahu rasa buah galagala
Yang masak tau mau manis
Paling sakit orang tak punya
Terasa hampa mata memandang)

Muda di bagasan n a suada
Ngalian boto ho di arian raya
Tu dia so puluk mangalangka
Angke hum lanok so tarayak iba.

(Pabila didalam kemiskinan
Terasa dingin disiang hari
Kemanapun tak berani melangkah
Hanya lalatpun tak terkejar kita)

Sarindan ma i jolo
Sangolting lailai
Maradian ma i jolo
Santongkin nai taulahi.

(Setumpuklah dahulu
Seikat telah berlalu
Berhentilah dahulu
Sebentar lagi kita mulai)

Manuba halak Sigala-gala
Dibaen batu panuktuhina
Muda suada ambat na mangangkala
Tolun tuhu pangihutina.

(Menuba orang Sigala-gala
Dibuat batu memukulinya
Kalau tiada yang mengahalangi
Tiga keturunan mengikutinya)

Nitampul ma siala
Mangkaburkat mali-mali
Muda adong hata na sala
Ulang dongan diincahi.

(Dipotong pohon Siala
Bertumbangan mali-mali
Apabila ada kata yang salah
Jangan ada yang mentertawai)
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Institut Terjemahan Buku Malaysia 
(ITBM) dan Akademi Seni ND Lala 
melaksanakan seminar, bengkel, dan 
pertunjukan syair alam Melayu 
Nusantara. Kegiatan ini berkaitan 
dengan Diverse City 2016 Festival 
Seni Antarabangsa Kuala Lumpur, 
Malaysia. Kegiatan yang berlangsung 
selama tiga hari ini, dimulai pada 
tanggal 22—24 September 2016 
bertempat di Auditorium Dewan 
Bahasa dan Pustaka (DBP), Kuala 
Lumpur, Malaysia. Kegiatan ini 
mengusung tema “Syair Rentas 
Benua”.

Seminar Syair dilaksanakan 
pada tanggal 22 September 2016 
dengan menampilkan enam 
narasumber. Pada sesi pertama 
menampilkan tiga pemakalah, yaitu 
Sastrawan Negara Dato' Dr. Zurinah 
Hassan (dari Shah Alam, Selangor) 
dengan judul makalah Perjalanan 
Melestari Syair dari Aspek Isi dan 
Melodi, Yang Dimuliakan Ibnu 'abdir-
raheem [Pehin Dato Hj Abd Ghani 
Rahim] (dari Brunei Darussalam) 
dengan judul makalah Lagu-lagu 
dalam Tradisi Menambang Syair di 
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Seminar Syair Alam Melayu Nusantara

Negara Brunei 
Darussalam, dan 
Sahril (dari Balai 
Bahasa Sumatera 
Utara, Indonesia) 
dengan judul 
makalah Meneroka 
Irama Pendendang 
Syair Melayu: Satu 
Kajian Etnopuitika. 
Pada sesi pertama ini 
dipandu oleh 
moderator Dr. Mohd Hanafi Ibrahim 
dari Dewan Bahasa dan Pustaka, 
Malaysia.

Selanjutnya pada sesi kedua, 
siang harinya menampilkan tiga 
pemakalah lainnya, yaitu Mohd Fauzi 
Abdullah (dari Malaysia) dengan 
judul makalah Pembugaran Irama 
Syair dalam Kalangan Guru-Guru 
Bahasa Melayu di Malaysia, Puan 
Saliha Musor (dari Pattani, Thailand) 
dengan judul makalah Menjejaki 
Warisan Menggali Akar: Kajian 
Terhadap Irama Syair Patani, dan 
Puan Idawati (dari Pekanbaru, Riau) 
dengan judul makalah Keberadaan 
Irama Syair Melayu di Riau: Suatu 

Tinjauan Fenomenologi. Sesi kedua 
ini dipandu oleh moderator Yos Rizal, 
M.Si. dari USU. 

Sebelum sesi seminar dimulai, 
tampil dua pembicara kunci yaitu 
Prof. Emeritus Muhammad Haji 
Salleh dan Prof. Harun Mat Piah 
dengan judul  Syair Alam Melayu 
Nusantara: Gagasan dan Cabaran.

Pada kegiatan bengkel syair 
dengan judul Irama-irama Syair Alam 
Melayu Nusantara dipandu oleh Puan 
Asnida Daud dari Singapura dengan 
tiga fasilitator yaitu Roslan Madun 
dari Kuala Lumpur, Puan Zarina 
Saamah dari Batu Pahat, Johor, dan 
Puan Idawati dari Pekanbaru, Riau. 
Selanjutnya pada kegiatan bengkel 
syair sesi berikutnya dengan judul 
Aspek Persembahan Syair Alam 
Melayu Nusantara dipandu oleh Drs. 
Yusrianto dari Medan, Sumatera 
dengan tiga fasilitator yaitu Amir 
Atan dari Ayer Molek, Melaka, Syed 
Indera Syed Omar @ Siso dari 
Kajang, Selangor, dan Zulkifli Harto 
dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Pada kegiatan persembahan 
syair menampilkan para pendendang 
syair dari lima Negara, yaitu 
Shafa'atussara Silahudin (Leiden-
Belanda, mewakili Malaysia),  
Zafirah Bahiah binti Hassan (Johor), 

Sahril sedang memaparkan makalahnya (foto.dok.sahril)

Ketiga pemakalah pada sesi pertama yang dipandu oleh Dr. Mohd Hanafi Ibrahim 

dari Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia sebagai moderator (foto.dok.sahril)
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Nur Amelyana binti Noor 
Kamaruzaman (Selangor), Rusmawani 
Ishak (Negeri Sembilan), Nur Ameera 
Nabila binti Azmi (Kedah), 
Hazwan Haziq bin Rosebi 
(Malaysia). Sementara dari 
Indonesia diwakili oleh Musliha 
Wardana (Tanjung Pinang, 
Kepulauan Riau), Syahprizal Ar. 
(Medan, Sumatera Utara), Juspebgo 
Setiawan (Pekanbaru, Riau), Nelly 
Alie (Kota Dumai, Riau). Noor 
Hawadah Ramle (Brunai), Hanafi 
Idrus (Singapura), Suraya 
Masenbangi (Yala, Thailand).

Pada kegiatan ini juga 
diterbitkan buku yang memuat 
makalah dan teks syair dari 
beberapa negara. Dalam buku ini 
dimuat juga 77 bait syair hasil 
penelitian Sahril. Di samping itu 
dicetak juga CD dendang syair 
yang didendangkan oleh para 
pendendang syair yang sudah 
terkenal di Asean. Ada tiga teks 
syair hasil penelitian Sahril yang ikut 
didendangkan untuk mengisi album 
dalam CD ini.

Keberhasilan kegiatan Seminar 
Syair Alam Melayu Nusantara ini 

tidak terlepas dari perjuangan seorang 
tokoh syair Malaysia, yaitu Roslan 
Madun (Ketua Akademi Seni ND 

Lala, Malaysia). Menurut Roslan 
Madun, kepada Lintas Sempadan, 
kegiatan ini bermula pada tahun 
2011, saat beliau meneliti syair Rakis 
Brunai Darussalam. Kemudian 

berlanjut sampai 2016 perjalanan 
Roslan Madun dan tim ke Daik, 
Langkat, Tanjungbalai, Dumai, 
Pekanbaru, dan Patani Thailand. 
Sehabis pengembaraan Roslan 
Madun ke beberapa daerah, beliau 
mendapat telepon dari Mohd. Khir 
Ngadirun (Ketua Eksekutif Institut 
Terjemahan Buku Malaysia-
ITBM). “Itulah panggilan telepon 
yang paling beremosi dan saya 
akan ingat dalam hidup saya. Saya 
seperti orang mengantuk 
disorongkan bantal. Tawaran 
beliau untuk merealisasikan Syair 
Alam Melayu Nusantara ini ke 
dalam program DiverseCity 2016 
Festival Seni Antarbangsa Kuala 
Lumpur, begitu bermakna kepada 
saya pribadi.” ujar Roslan Madun.
Kegiatan ini direncanakan secara 

rutin setipa tahunnya, dengan tuan 

rumah yang bergantian. Direncanakan 

pada tahun 2017, Medan akan menjadi 

tuan rumah. Pada kegiatan di Kuala 

Lumpur tersebut, semua biaya untuk 

pemakalah, pendendang, fasilitator, dan 

lainnya ditanggung oleh pihak 

penyelenggara. (LS/Sahril).

Sahril menerima plakat sebagai pemakalah dari Prof. Muhammad Haji Salleh

 (foto.dok.sahril)

Foto bersama pemakalah dan Pimpinan ITBM Mohd. Khoir Ngadirun 

serta Prof. Muhammad Haji Saleh (foto.dok.sahril)
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Perpustakaan Nasional menggelar 
malam penganugrahan Nugra 
Jasadarma Pustaloka di Balai Kartini, 
Jakarta Selatan, pada tanggal 16 
Agustus 2016.

Penganugrahan yang 
dilaksanakan setiap tahun ini 
merupakan penghargaan tertinggi yang 
diberikan Perpustakaan Nasional 
Republik Indonesia untuk masyarakat 
maupun instansi /lembaga yang 
berperan aktif dalam pengembangan 
perpustakaan serta minat baca 
masyarakat.

Dalam acara penganugrahan ini, 
Melani Rahmi Siagian dan Raja Aman 
Siregar terpilih untuk menerima 

penghargaan dengan kategori 
masyarakat yang berperan aktif terhadap 
pengembangan perpustakaan serta minat 
baca masyarakat.

Melani Rahmi Siagian yang 
merupakan salah seorang pegawai Balai 
Bahasa Sumatera Utara bersama sang 
suami, Raja Aman Siregar membangun 
sebuah taman baca yang diberi nama 
Sopo Poda di desa Parausorat, 
Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli 
Selatan, Sumatera Utara. 

Taman baca Sopo Poda dibangun 
atas dasar niat ingin berbagi kepada 
sesama di desa yang terletak di kaki 
gunung Sibual- buali. Sejak berdiri, 
Sopo Poda sudah menjadi tempat yang 

sering dikunjungi masyarakat, seiring 
berjalannya waktu tidak hanya jadi 
tempat membaca, Sopo Poda juga 
dijadikan tempat berkumpul para 
pengetua adat untuk berdiskusi masalah 
budaya. Desa Parausorat merupakan 
desa yang terletak sekitar 7 km dari ibu 
kota Kecamatan Sipirok, merupakan 
desa yang subur, masyarakat 
bermatapencaharian sebagai petani. 
Hanya ada satu sekolah dasar di desa 
tersebut, serta satu pesantren. 
Sedangkan anak-anak desa yang ingin 
melanjutkan sekolah ke SMP dan SMA 
negeri harus berjalan kaki  sekitar 3 km 
atau naik kendaraan umum yang hanya 
tersedia pada jam tertentu. Dengan 
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Menerima  Nugra Jasadarma Pustaloka 2016
Pendiri Taman Baca Sopo Poda

Melani Rahmi Siagian dan Raja Aman Siregar menerima anugrah Nugra Jasadarma Pustaloka 2016 dari Perpustakaan 

Nasional untuk kategori masyarakat yang berperan aktif terhadap pengembangan Perpustakaan serta minat baca masyarakat. 

(foto.dok.ls)
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segala keterbatasan fasilitas di desa, 
masyarakat menyambut baik kehadiran 
taman baca Sopo Poda untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan informasi 
khususnya dalam hal kebutuhan bahan 
bacaan. Selain aktifitas membaca, Sopo 
Poda juga rutin didatangi tenaga suka 
rela dari Balai Bahasa Sumatera Utara 
untuk memberikan hiburan sekaligus 
pelatihan untuk anak-anak membaca 
dan bercerita. Ada juga, kursus bahasa 
Inggris gratis, walaupun hanya tahap 
pengenalan terhadap bahasa Inggris. 
Setiap akhir tahun bertepatan dengan 
hari jadi Sopo Poda, selalu digelar 
festival yang berisikan perlombaan 
untuk anak-anak, diantarnya lomba 
mewarnai, lomba bercerita, penampilan 
teater anak, lomba manortor untuk 
remaja, serta lomba memasak masakan 
tradisional untuk kaum ibu.

Selanjutnya, Perpustakaan 

Nasional memang setiap tahunnya 
memberikan penghargaan kepada 
masyarakat yang dengan suka rela 
membangun perpustakaan ataupun 
dengan inissiatif sendiri menyediakan 
bahan bacaan untuk masyarakat. Tidak 
ada pengharapan apapun, kecuali 
keinginan untuk membuat masyarakat 
rajin membaca yang tentunya pada 
akhirnya terbebas dari kebodohan dan 
kemiskinan. Ada yang dengan 
menggunakan kuda untuk membawa 
buku dari satu daerah ke daerah lain, 
ada juga yang menggunakan perahu 
untuk menyediakan bahan bacaan 
masyarakat yang berada di pulau, ada 
yang dengan berdagang sekaligus 
menyediakan buku untuk dibaca, serta 
banyak lagi upaya yang dilakukan dalan 
kaitannya untuk meningkatkan minat 
baca masyarakat. Dan sudah barang 
tentu kesemua upaya itu dilakukan 

tanpa ada paksaan  apalagi imbalan.
Maka dari itu, selain Sopo Poda, 

Perpustakaan Nasional juga 
memberikan penghargaan untuk 
kategori yang sama kepada beberapa 
orang yang berasal dari berbagai 
daerah di Indonesia, yaitu Muhammad 
Fauzi dari Taman Ilmu masyarakat 
desa Sukorejo (Siduarjo, Jawa Timur), 
Ridwan Sururi untuk Kuda Pustaka 
(Purbalingga, Jawa Tengah), Nirwan 
Ahmad Asuka untuk Inisiator Pustaka 
Bergerak, Muhammad Ridwan 
Alimuddin untuk Perahu Pustaka 
Pattingalloang (Polewali Mandar, 
Sulawesi Barat), Sugeng Hariyono 
untuk Motor Pustaka (Lampung 
Selatan, Lampung), dan Komunitas 
1001 Buku (DKI Jakarta). 

Selain kategori di atas, Nugra 
Jasadarma Pustaloka juga diberikan 
untuk beberapa kategori lain, yaitu 
kategori untuk Birokrat/Tokoh 
Masyarakat, Media Massa, serta 
Lifetime achievement. Dalam 
kegiatan itu Perpustakaan Nasional 
juga memberikan hadiah untuk para 
pemenang lomba Tingkat Nasional 
dari berbagai kategori, yaitu 
Pustakawan Berprestasi, Perpustakaan 
desa/kelurahan terbaik, Karya Deposit 
(buku) Terbaik, Lomba Bercerita 
untuk SD/MI, dan Perpustakaan 
Terbaik untuk tingkat SMA/ 
Sederajat.
Acara yang dihadiri oleh kepala 
Perpustakaan Naional Republik 
Indonesia, M. Syarif Bando dan juga 
duta baca untuk Indonesia, Nazwa 
Shihab dikemas dalam bentuk hiburan 
dengan menghadirkan beberapa artis 
papan atas Indonesia seperti Yuni 
Shara, Sammy Simorangkir, Yessi 
Bintang, serta grup band Seventeen. 
(LS/Melani)
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Foto bersama para pemenang kategori masyarakat yang berperan aktif 

terhadap pengembangan perpustakaan serta minat baca masyarakat di 

dampingi Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, M. Syarif 

Bando, serta Duta Baca Indonesia, Nazwa Shihab. (foto.dok/ls)
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PA yang dipikirkan para 
suami, ketika istrinya akan Amelahirkan? Mungkin resah, 

seperti  yang sering digambarkan di 
film-film. Galau, sedih, gugup, takut? 
Banyak yang menurutku demikian. 
Akan tetapi, sewaktu aku melahirkan 
anak pertama kami, itu tidak terjadi. 
Berbeda dengan orang lain, suamiku 
sangat bersemangat. Dia begitu mem-
besarkan hati dengan gayanya yang 
membujuk dan membelai-belai aku.” 
Terus, lagi, Dek, udah kelihatan ram-
butnya!”  ujarnya di samping bidan dan 
dokter yang membantu persalinan. 
Sedikit pun dia tidak kelihatan seperti 
suami-suami lain yang salah tingkah 
atau mondar-mandir tak tentu arah. 
Hm…Rasanya ada yang salah.

Jika teringat, aku pun tidak tahu 
pasti reaksi apa yang kuinginkan dari 
suamiku dalam keadaan yang seperti 
itu. Akan tetapi, setelah proses kelahir-
an yang melelahkan (dan menyakitkan, 
tentu saja) aku merasa ada sesuatu 
yang tidak pas pada tempatnya. 
Mengapa suamiku bisa setenang itu? 
Tidak khawatirkah dia akan aku? 
Perasaan ini sungguh mengganggu. 
Karena, imbasnya aku merasa bahwa 
suamiku kurang sayang padaku. 
Mungkin akan lebih menenangkan jika 
dia resah seperti suami-suami lain. 

“Nyebelin! Sudah tahu orang 
kepayahan, eh, dia malah nangis dan 
meluk-meluk segala. Rasain, kugigit 
kupingnya!”  itu pengalaman Endang, 
teman SMP-ku, saat menceritakan 
proses persalinan anak pertamanya. 
Aku memang penasaran sekali tentang 
pengalaman teman-temanku saat me-
lahirkan. Tepatnya, bagaimana tingkah 
suami-suami mereka sewaktu meng-
hadapi situasi itu.  

“Dia ketakutan,  wajahnya pucat 
kayak mayat hidup. Aku jadi kasihan, 
kusuruh saja pergi jauh-jauh dari aku, 

habis, daripada pingsan, malah jadi 
kerjaan!” yang ini pengalaman Rahmi, 
teman satu kos waktu kuliah.

“Dia sibuk merekam pakai handy-
cam. Kalau waktu itu dokter nggak 
ngelarang, dia pasti ikut masuk ke 
ruang operasi. Sayang, padahal kami 
sudah sepakat akan mendokumentasi-
kan prosesnya, biar kapan-kapan bisa 
dilihat anak-anak. Kan, bisa jadi senjata 
kalau mereka nakal. Tinggal bilang, 
'Lihat nih, untuk melahirkan kalian, ibu 
dibedah. Makanya, jangan nakal sama 
orang tua!' mereka kan, harus tahu, kita 
bertaruh nyawa untuk mereka!” terang 
Sinta, teman kantor. (beberapa orang 
memang sangat  bersemangat menyi-
kapi persalinan).

“O, kalau Bang Tagor, dia marah-
marah saking senewennya. Dokternya 
diomelin, malah, perawat yang ingin 
mengukur tensi darahku untuk yang 
kedua kalinya hampir kena bogem 
mentah darinya. 'Dari tadi kutengok, 
itu-itu saja kerjamu! Cepat kau bantu, 
sudah kesakitan istriku itu!' begitu kata-

nya. Untung saja namboru (mertua, 
maksudnya) itu cepat datang 
menenang-kannya, kalau tidak, habislah 
itu rumah sakit. Pasti ribut!” ujar 
Mbak Sri, tetangga, yang menikah 
dengan orang Batak.

“Mas Ragil berzikir terus di 
sampingku sambil mengusap ubun-
ubunku. Syukurlah, aku jadi lebih 
tenang. Ternyata persalinannya pun 
jadi lebih mudah. Kata dokter, kalau 
kita tenang, semua akan jadi lebih 
mudah!” Pengalaman yang sungguh 
membuat iri dari Umi, adik kelas.

“Udo sabar bana. Tau indak, 
salamo ambo manganduang, (“pakai 
bahasa Indonesia!” potongku) selama 
aku hamil, aku kejam sekali sama dia. 
Ngidamku aneh. Aku suka sekali 
men-cubit perutnya. Pernah, malam-
malam, hujan,  aku menangis, gara-
gara aku ingin sekali makan belibis 
goreng. Bayangkan, susah dan 
jauhnya dari rumah kami. Aku nggak 
sampai hati menyuruhnya. Tapi 
setelah didesak-desak Udo, aku bilang 
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ke dia. Dia langsung pergi nyari, pakai 
motor. Semalaman berkeliling, 
kehujanan, nggak dapat pula. Dapatnya 
setelah tiga hari kemudian. Itu pun aku 
makan cuma sepotong  Itu belum apa-
apa, malah, waktu mau melahirkan, aku 
tidak bisa melepaskan tanganku dari 
bajunya, tangannya, rambutnya. 
Pokoknya dia kasihan sekali jadi 
korban keganasanku. Entah bagaimana, 
aku pun nggak paham. Kok bisa ya, aku 
sesadis itu,” tutur Miranda yang 
merupakan pasangan Minang sambil 
tertawa geli. Setahuku, dia sayang 
sekali kepada suaminya. Jika sewaktu 
hamil punya kebiasaan aneh seperti itu, 
ya, mau apa lagi.

Ugh... semua itu membuatku iri. 
Rasanya memalukan, jika ditanya 
orang-orang bagaimana tingkah 
suamiku saat kelahiran anak pertama 
kami. Aku merasa, kurang diperhi-
tungkan. Dari yang kulihat, dia ber-
semangat sekali akan mendapatkan 
anak, baginya ini pengalaman per-tama. 
Tapi, bukankah bagiku juga? Mengapa 
itu membuatnya merasa berhak 
mengabaikanku, istrinya, satu-satunya?  
Bagaimana jika saat itu terjadi apa-apa 
denganku. Apa dia tidak tahu, itu 
adalah pertarungan hidup dan mati? 
Bagaimana jika aku, katakanlah, mati 
(demi Allah, aku tidak berharap). Apa 

sedikit pun tidak ada rasa was-was di 
hatinya? Hah, pemikiran itu sungguh 
membuat frustasi.

Aku hidup dengan perasaan ter-
abaikan itu dalam waktu yang lama. 
Aneh, aku bisa bertahan tidak meng-
utarakannya pada suamiku. Bagiku itu 
terlalu memalukan. Jika dia memang 
tidak sayang, ya, mau apa lagi? Aku toh 
tidak akan memaksa-maksa orang 
untuk menyayangiku! Kuterima saja 
takdir ini. 

Tetapi memang, karena kesibukan-
ku sebagai ibu baru, belum lagi peker-
jaan kantorku, aku jarang sekali menya-
dari perasaan itu. Terkadang saja, jika 
aku sedang kelelahan atau sedang kesal, 
atau saat periode datang bulan, perasa-
an itu menderaku bertubi-tubi.  Tiba-
tiba saja aku bisa merasa begitu sedih, 
marah, dan kecewa lalu menangis 
semampunya sehingga membuat 
suamiku tertegun-tegun tak percaya. 
Mungkin dalam pikirannya dia merasa 
aneh atas sikapku yang tidak masuk 
akal. Biarkan saja!  Aku toh sudah lama 
tahu bagaimana rasanya perasaan itu. 
Sikapnya waktu itu tetap saja tidak 
masuk akal bagiku, aku melahirkan 
anaknya, dan dia tidak peduli padaku? 
Huh!

***

Aku menantikan kelahiran anak 
kedua. Semua orang memuji daya 
tahanku dalam menjalani  kehamilan 
ini. Aku memang sangat bersemangat, 
beda dengan kehamilan pertamaku 
yang sungguh mengejutkan dan serba 
membuat canggung. Aku ketakutan 
pada banyak hal. Bagaimana jika aku 
tidak cukup memberinya gizi, akan 
seperti apa anakku? Jika setiap saat 
aku muntah, apa yang didapatkannya 
untuk tumbuh? Bagaimana jika karena 
ketele-doranku, dia..dia.. cacat? Oh, 
aku tak kuat menanggungnya!

Walau berat dan cenderung mual 
setiap mencium aroma makanan, aku 
memaksakan diri untuk tetap makan. 
Aku ingin anakku tumbuh sehat dan 
normal. Tapi sialnya, setiap makan, 
dapat dipastikan aku langsung muntah. 
Hal itu sering  membuatku merasa 
kecil hati dan bersedih. Untung 
suamiku selalu menghibur dan 
menyemangatiku. Dia tak jemu-jemu 
menceritakan pengalaman ibunya 
sewaktu hamil. Dan, harus kuakui, hal 
itu sungguh membantu. Aku jadi 
menjadi rasional lagi. Betul, memang 
seperti itulah jika hamil. Bahkan, 
Endang sempat dirawat di rumah sakit, 
tidak bisa dan tidak bo-leh melakukan 
apa pun selain berbaring selama 
hampir empat minggu. Jadi, yang 
kualami ini tentu saja tidak ada apa-
apanya dibandingkan dia.

Semua itu tidak kualami lagi. Aku 
sudah kuat, aku sudah berpengalaman! 
Sudah kualami sendiri betapa 
kuasanya Allah, memberiku anak yang 
sehat dan sempurna lewat semua 
kelemahanku semasa hamil kemarin. 
Aku bekerja seperti biasa, dapat 
meluangkan waktu untuk si sulung 
seperti biasa, makan seperti biasa 
walaupun kadang kala muntah, 
melayani suamiku sebisanya, 
dan...selalu ceria. Aku sangat optimis. 
Tanpa kusadari, aku sangat tidak sabar 
menantikan hari kelahiran anakku. Aku 
ingin melihat, apakah tingkah suamiku 
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akan sama tidak pedulinya. 
Dan, itu mungkin akan terjadi hari 

ini. Sejak malam tadi aku sudah mulas, 
tapi memang masih jarang, datang dan 
pergi. Tidak seperti yang pertama, 
begi-tu ada tanda-tanda kontraksi, aku 
lang-sung ke rumah sakit hingga harus 
me-nunggu sampai esok harinya baru 
tun-tas. Aku lebih tenang, rasa sakitnya 
kunikmati sebagai bagian dari proses 
kelahiran. Katanya, sesakit apa pun, 
selama masih sanggup tertawa atau 
hanya tersenyum, waktunya belum 
tiba. Dan aku malah masih melucu 
sejak tadi. Semua hal kelihatan begitu 
ringan dan tanpa beban. 

Memang  sih, kalau kuingat-ingat, 
suamiku agak beda pada kehamilanku 
kali ini. Dia sering sekali kulihat agak 
nervous. Dan itu kunikmati. Aku bisa 
leluasa bermanja-manja dengannya. 
Dulu aku begitu nervous sehingga lupa 
untuk melakukannya. Kulirik suamiku 
yang sedang konsentrasi di belakang 
kemudi. Hi..hi.. segitu tegangnya. 
Lucu, aneh, dulu saja waktu anak 
pertama dia nggak gitu-gitu amat. 
Waktu itu, dia yakin sekali, menggeng-
gam tanganku seolah ingin menyalur-
kan kekuatan bagiku yang serba resah. 
Kuperhatikan, keringatnya mengucur 
terus dari tadi. Wajahnya pun terlihat 
sangat pasi.

“Bunda baik saja kan? Salit sekali 
ya?” aku hanya menggeleng santai. 
“Sabar ya, sebentar lagi sampai kok!” 
aku mengangguk geli. Hi...hi... perasa-
anku semakin ringan. “Tahan ya, Bun-
da. Bunda kuat kok!” ujarnya mencoba 
menghibur. Harusnya dia tahu. Satu-
satunya orang yang pantas dihibur saat 
ini itu dia, bukan aku.

Aku langsung ditangani begitu 
kami sampai. Untungnya, sejak sebe-
lum berangkat suamiku sudah mene-
lepon dokter langganan kami. Proses 
kelahiran kali ini berbeda dengan yang 
pertama. Karena letak uri-urinya ada di 
mulut rahim, dokter menganjurkan 
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untuk pembedahan. Mendengar hal 
itu, suamiku langsung pucat, tidak 
sanggup bersuara. Aku kasihan sekali 
melihat-nya dan langsung mengambil 
keputus-an. Prosesnya ternyata tidak 
lama dan tidak menyakitkan. Aku saja 
sadar dan tahu apa yang mereka 
lakukan walau-pun mereka tidak 
mengizinkan aku melihat. Aku sadar 
sewaktu bayi kami berhasil diangkat. 
Tangisnya mengge-legar memecah 
ruangan yang sepi dengan suara musik 
samar-samar itu.  Donter Hans 
menunjukkan bayi mungil kami.

“Selamat, Ibu, putrinya cantik 
sekali.” Aku mengangguk bahagia me-
lihat putri kecilku yang menggeliat-
geliat semangat, protes pada semua hal 
baru yang mengusik kenyamanan sete-
lah keluar dari dunia kecilnya. Tidak 
lama kemudian, aku dibawa keluar 
ruangan bedah. Kulihat ibu dan 
mertuaku sudah sampai. Mereka sibuk 
menepuk-nepuk bahu suamiku. 
Kenapa dia? Dia menghambur menda-
tangi kami. Air matanya tumpah ruah 
dan langsung mendekap wajahku sece-
pat dia bisa. Aku tentu saja tidak siap 
dengan reaksinya yang aneh itu. 

“St...st... jangan begitu! Lihat, 
Irna jadi ketakutan.” Rupanya ibu 
mertuaku paham betul membaca 
wajahku. 

“Hu...hu... Bunda..., maafin ayah 
ya... semua gara-gara ayah. Bunda jadi 
dibelah begitu!” orang-orang  di seke-
liling kami bereaksi macam-macam. 
Ada yang tersenyum geli, ada yang 
mendengus acuh, dan banyak yang ter-
tawa sambil menggelengkan kepala. 
Tak satu pun dari mereka prihatin ter-
hadap suamiku. Ini benar-benar 
mema-lukan! Untung saja, ibu 
mertuaku menyelamatkanku dengan 
menjauh-kannya dariku. Tangisnya 
masih dapat kudengar.

Setelah agak lama dan aku sudah 
tenang terbaring di ruangan, suamiku 
masuk. Masih kulihat ibuku yang me-
nahan senyum sewaktu dia tiba. Mata-

nya masih sembab, sepertinya dia 
menghabiskan semua simpanan air 
matanya. Dia langsung 
menghampiri-ku, mengecup ubun-
ubunku, dan meneteskan air 
matanya ke pipiku. Dapat kupahami, 
dia memang sangat terpukul dengan 
hal ini. Kali ini dia tidak banyak 
bicara. Sejak tadi hanya memandang 
dan membelai-belai rambutku. 

“Bunda tidur saja. Bunda kan 
capek,” ujarnya serak. Perawat 
menolak saat aku ingin minum. 

“Sabar ya, Ibu. Tidur saja dulu. 
Bangun nanti, pasti diberi, “ 
janjinya. Aku mengikuti sarannya, 
tertidur dengan nyaman di samping 
suamiku. Tidak menyadari sakit 
yang datang kemudian.  

Sewaktu aku bangun, (setelah 
serasa setahun) kusadari rasa nyeri 
yang datang dari perutku. Aku 
meringis sekilas. Suamiku langsung 
menghampiri, masih dengan reaksi 
yang kuanggap aneh. 

“Sakit ya, Bun? Sabar ya, 
maafin...maafin...” dia sesenggukan. 
Aku meliriknya jengkel. Kok, dia  
bisa segitu lebainya? 

“Apa-apan sih, Ayah ini?” 
ujarku sambil mendelik. Eh, dia 
malah meme-lukku sambil tetap 
mengucapkan kata maaf. Tubuhnya 
sampai terguncang-guncang.

“Makasih ya, Bun, sudah 
memberi anak-anak yang sempurna. 
Dua saja Bun, ayah nggak sanggup 
melihat Bunda melahirkan lagi,” 
bisiknya mengenaskan. 

Tanpa terasa,  mataku basah, 
merasakan kasih sayangnya yang 
mengalir pelan dan pasti dalam 
pelukannya. Ah, ternyata aku begitu  
berharga. 

Medan, 1 Desember 2015
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IDIMPUAN berasal dari kata 

dimpu yaitu gunung-gunung, Ssehingga Padangsidimpuan 

artinya padang yang mempunyai 

gunung-gunung kecil (dimpu-dimpu), 

pada bagian lembahnya daerahnya 

merupakan daerah dataran rendah 

untuk pertanian masyarakat Batu 

Nadua. Lokasi pertapakan Batua 

Nadua ada sebuah kuburan sebelah 

kanan arah ke Padangsidimpuan 

terletak kebetulan ada dua buah batu 

besar, sehingga raja dahulu menyebut 

daerah tersebut kerajaan Batu Nadua. 

Penduduknya adalah mayoritas 

marga Harahap yang asal usulnya 

berasal dari Sidakkal, pada kurun waktu 

tertentu zaman dahulu marga Harahap 

ini tidak mau disebut Harahap Sidakkal 

akan tetapi disebut Harahap Tunggal 

Huayan. Kemungkinan pada saat itu 

ada dugaan bahwa mereka ingin 

mencari popularitas dari Sidakkal 

menjadi Huayan.

Kemudian secara kebesaran di 

tempat ini ada sebuah kuburan besar 

yang mempunyai atap ini 

menunjukkan bahwa kuburan itu 

zaman dahulu adalah raja istimewa. 

Beberapa generasi kerajaan Batua 

Nadua ini banyak yang berhasil di 

perantauan maka waktu itu mereka 

membuat perayaan besar 

namanya peresmian 

kerajaannya. Perayaan ini 

dipusatkan di Parsabolas tepat 

di belakang timbangan ada 

sebuah kuburan besar. Di 

tempat inilah mereka 

melaksanakan pesta adat 

(margondang) merakayan kerajaaan 

Batu Nadua. Sekaligus membuat prasasti 

di belakang timbangan tersebut dan 

acara ini mereka mengundang semua 

marga Harahap, Sidakkal, Simataniari, 

Tunggal Huayan, Simatoktong, dan 

undangan lainnya.

Adapun menurut ceritanya Tunggal 

Huayan ini mereka memisah dari 

Sidakkal asal-mulanya adalah itu dulu 

perang di Panyabungan antara Lubis 

dengan Nasution, jadi salah seorang 

yang gagah perkasa dari Tunggal 

Huayan dia menawarkan kalau kamu 

ingin menang Lubis pakailah saya. Tentu 

marga lubis ini berpendapat ada orang 

yang menawarkan jasa tentu 

diterimanya, akhirnya pertempuran ini 

dimenangkan oleh marga Lubis dan atas 

jasa dari Tunggal Huayan tegas mereka. 

Perang zaman dahulu ini merupakan 

perang memperebutkan kerajaan. 

Adapun kerajaan ini zaman dahulu 

setiap orang yang ingin menjadi raja 

harus mempunyai kesaktian baik 

berupa, kekuatan, perdukunan, 

kekebalan yang pasti ada 

kesaktiannya. Demikianlah asal usul 

kerajaan Batu Nadua, namun 

menurut cerita zaman dahulu ada 

beberapa versi timbulnya tata letak 

dari Batu Nadua tersebut sendiri 

adalah merupakan legenda seorang 

anak laki-laki dan anak perempuan 

yang tinggal di gubuk kecil pada 

saat itu mereka berteduh karena 

hujan puting beliuang turun.  

Dengan menutupi sehelai kain 

mereka saling berhadapan antara 

adik dengan kakaknya maka mereka 

pun menjelma pada posisi seperti 

keberadaan batu yang sekarang. 

Sungguh cerita ini merupakan 

bagian yang menakjubkan dari 

beberapa kalangan tokoh, namun 

dapat dibandingkan dengan 

beberepa cerita Batu Nadua dengan 

tokoh tokoh lainnya.

BATU NADUA
Oleh: Tongku Adil Harahap

Daerah Batu Nadua terletak di Desa Batu Nadua, Kecamatan Padangsidimpuan Timur, Kota 
Padangsidimpuan. Menurut sumber cerita yang disampaikan oleh Bapak Tongku Adil 
Harahap yang sudah berumur 87 Tahun, kisah ini merupakan legenda masyarakat di 
Padangsidimpuan.
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ADA masa pemerintahan 

kerajaan deli, Sultan Deli Pmempunyai dua orang 

putra dan satu orang putri. Putri ini 

adalah anak bungsu dari Sultan Deli 

mempunyai wajah yang sangat 

cantik bernama “Putri Hijau”. Kabar 

kecantikan Putri Hijau ini tersebar 

ke negeri Aceh.

Sultan Aceh yang mendengar 

berita ini, timbul hasratnya untuk 

memperistri Putri Hijau. 

Dikirimkanlah utusan untuk 

meminang Putri Hijau. Tapi sang 

Putri menolak.

Sultan Aceh murka. 

Memerintahkan para hulubalang, 

dan balatentaranya untuk 

menghancurkan 

negeri Deli. Kemudian 

memboyong Putri 

Hijau ke negeri Aceh. 

Segera diadakan 

serangan yang 

pertama namun gagal. 

Pasukan Aceh kembali 

melancarkan 

serangannya yang 

kedua sehingga 

pasukan Deli 

kewalahan.

Melihat kejadian ini, 

putra sulung Sultan Deli 

merasa cemas dan berdoa 

memohon kekuatan maka 

berubahlah dia menjadi sebuah 

meriam yang besar yang tidak 

henti-hentinya 

memuntahkan 

peluru hingga laras 

meriam tadi menjadi 

panas dan hancur 

bagian depan. Yang 

sering disebut orang 

dalam cerita  

“meriam bunting”. 

Dapat kita lihat di 

istana Kesultanan 

Deli.

Dengan 

hancurnya meriam 

tersebut, rakyat Deli 

terancam keselamatanya. Sultan Deli 

mengirim utusan dengan jalan 

damai kepada sultan Aceh. 

Mendegar keputusan ayahnya, Putra 

Sultan Deli yang kedua menghilang 

tanpa bekas. Sang putri sangat 

terkejut namun apa hendak dikata 

mufakat telah terjadi dan Putri Hijau 

menuruti kehendak ayahnya.

Sang Putri mengajukan syarat 

perkawinan, yaitu kapal yang 

membawa putri dari Deli sampai 

Aceh harus terdapat satu ruangan 

tertutup berdinding kaca dan dia 

akan tinggal di situ selama 

perjalanan. Setiap rakyat Aceh yang 

menjemput putri di pantai harus 

membawa telur dua butir dan 

membawa bertih satu genggam dan 

Asal Mula Naga Karimata

Gambar Naga Karimata menjadi lambang 

Yonkav 6 Serbu Kodam I Bukit Barisan 

(Foto.dok. LS/Internet)

Gambar meriam puntung yang merupakan jelmaan 

abang dari Putri Hijau dalam legenda Putri Hijau. 

Meriam ini berada dan disimpan di Istana Maimoon 

Medan dan sepotong lagi berada di Tanah Karo. 

(Foto.dok.LS/Internet)
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ditaburkan ke tepi pantai. 

Persyaratan ini dikabulkan oleh 

Sultan Aceh.

Tibalah saatnya, sang Putri 

berangkat ke Aceh dengan kapal yang 

telah disiapkan. Ketika kapal 

mendekati pantai Aceh Timur, rakyat 

Aceh telah menunggu kedatangan 

sang Putri, sedangkan air laut di 

pantai kelihatan putih berkilau-kilau 

akibat dari telur dan bertih sesuai 

permintaan sang Putri Hijau. Makin 

cemas hati sang Putri karena 

sesungguhnya tidak rela dipersunting 

oleh Sultan Aceh. Tiba-tiba timbullah 

keajaiban. Hari berubah menjadi 

gelap angin bertiup kencang, air laut 

menjadi bergelombang. Timbullah 

seekor naga raksasa yang 

mengeluarkan hawa panas dan bau 

busuk. Naga tersebut marah dan 

mengipas-ngipaskan ekornya ke arah 

pantai. Rakyat yang hendak 

menyambut kedatangan sang putri 

segera melarikan diri. Tidak sedikit 

yang jadi korban. Inilah pembalasan 

dendam sang Naga.

Menurut cerita, naga itu adalah 

jelmaan abang dari Putri Hijau yang 

datang untuk melampiaskan 

kemarahanya. Armada pengawal 

sang Putri Hijau dihempaskan ke 

dasar lautan dan dengan sigapnya 

ruangan di mana sang putri berada 

diangkat di atas kepala naga dan 

segera menyelam ke dasar lautan. 

Setelah itu suasana berubah menjadi 

tenang seperti sediakala seakan-

akan tidak terjadi apa-apa.

Menurut cerita nenek moyang 

orang-orang Sumatera Timur, Naga 

Karimata setiap tahun timbul untuk 

menunjukan kepada orang-orang 

Sumatera Timur bahwa dia tetap 

mengawasi negeri Deli serta  

lautnya. Demikian menurut si 

empunya cerita.

Simbolontuan
IMBOLONTUAN dikenal 
dengan nama Nahodaraja. Akan Stetapi, keturunannya lebih sering 

memargai dirinya dengan 
Simbolontuan. Nahodaraja bermukim 
di kaki Gunung Pusukbuhit. Suatu 
ketika dia pergi mangultop (berburu 
dengan menggunakan ultop 'sumpit') 
anduhur bombom (sejenis burung 
perkutut atau balam). Anduhur 
Bombom itu kena, tetapi tidak jatuh 
malah terbang menjauh. Oleh karena 
itu, Nahodaraja mengikuti sembari 
mengejar burung itu hingga ke atas 
Gunung Pusukbuhit, tetapi tidak juga 
didapatnya. Dalam pada itu, datanglah 
seorang perempuan tua, yang 
bermukim di hutan itu dan berkata, 
“Orang mana gerangan, Tuan?”

“Iya, Bu. Saya ini pangultop 
(pemburu). Saya mengejar burung itu. 
Saya mengira akan mendapatkannya, 
tetapi terbang dan terbang lagi. Tidak 
terasa, hari sudah menjelang malam, 

dan saya tidak tahu lagi untuk kembali 
ke kampung saya!”

“Kalau begitu, tinggallah di rumah 
saya. Besok pagi Tuan bisa 
melanjutkan perburuan. Burung seperti 
itu cukup banyak di sini,” kata 
perempuan tua itu.

“Baiklah Bu. Terima kasih atas 
kebaikan Ibu,” jawab Nahodaraja.

Keesokan harinya, Nahodaraja 
pun melanjutkan perburuannya di 
daerah puncak Gunung Pusukbuhit di 
daerah Telaga Simajoajo. Tiba-tiba dia 
melihat tujuh bidadari, putri sang 
Bataraguru. Ketujuh putri itu 
bersayapkan baju masing-masing, 
turun ke Telaga Simajoajo. Nahodaraja 
sangat terkejut dan kagum atas 
penampilan dan kecantikan para putri 
itu. Namun, ada seorang yang tampilan 
dan kecantikannya melebihi dari yang 
lain, yang kemudian dikenal dengan 
nama Leangnagurasta. Lalu, 
muncullah niat Nahodaraja untuk 

mempersuntingnya jadi istri. 
Nahodaraja pun memikirkan 
strategi untuk menangkapnya.

Selanjutnya, menggali tanah 
dan mengubur diri sebatas lehernya 
agar tidak terlalu terlihat oleh sang 
putri di area yang biasanya para 
putri turun. Ketika para sang putri 
terjun mandi, mereka sambil 
bernyanyi dan tertawa-tawa.
Hutuktuk ma pangirhu dompak mata ni ari
Roma ho anak ni namboru asa huleon 
mardaon bari.
(Kupukul jeruk purut ke arah mata hari, 
datanglah engkau lelaki agar kuberi  makanan 
basi)

Dalam pada itu, Nahodaraja 
sudah mengambil baju sayap milik 
Leangnagruasta. Setelah para putri 
itu datang ke pinggir telaga dan 
mengambil baju sayap masing-
masing, Leangnagurasta tidak 
menemukan baju sayapnya. Dia 
pun menangis.
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Setelah itu, dia mencoba mencari 
dan mengikuti jejak kaki, ia melihat 
Nahodaraja membawa baju sayapnya, 
lalu berkata, “Eh, Tuan yang lagi 
berjalan, tunggu. Kembalikan bajuku, 
kawanku sudah pada pergi. Lihatlah, aku 
tiada berpakaian.” Nahodaraja pun 
menoleh ke belakangnya, seketika itu 
Nahodaraja menjadi sebuah tonggak 
kayu. Segera setelah itu, Leangnagurasta 
mengambil baju sayapnya itu dan 
terbang ke banua ginjang (kayangan).

Setelah lama Nahodaraja raja tidak 
kembali, perempuan tua yang 
menawarkan tempat tinggal itu, (yang 
selanjutnya dikenal dengan nama Nan 
Sanduor) mencarinya ke ladang dekat 
kampung. Ia melihat bahwa 
Nahodaraja sudah menjadi tonggak 
kayu. Dia pun bersedih lalu 
bersenandung.
Beha ma parpusukmu rantiti
Beha ma pardangkam singgolom
Beha ma partubungku sumangot
Salaon na bolon
Ai nunga sada imbulu tubu, dua imbulu 
nangkok
Tung manang ise pe nampuna tubu
Nunga au nampuna ianakkon

Terjemahan:
(bagaimana kau (bisa) mempunyai pucuk daun 
(hai kayu) meranti
Bagaiamana kau (bisa) bercabang (hai kayu) 
singgolom
Bagaiamana aku (bisa) lahir (wahai para) roh
(hai kayu) Salaon yang besar?
Kini tumbuh sehelai bulu, tapi dua helai bulu 
yang terbang
Siapa pun yang melahirkan (anak ini)
Aku juga yang memperanakkannya.)

Lalu, Nan Sundor pun pergi 

mengambil penawar, dan mengambil 
lidi (dengan jenis lidi tunggal), serta 
memukulkan lidi itu ke tonggak kayu 
itu sebanyak tujuh kali. Nahodaraja 
pun kembali menjadi manusia. 
Mereka pun kembali ke rumah Nan 
Sundor. Dalam pada itu, Nahodaraja 
menangis menceritakan kejadian itu 
sambil berkata, 

Bulung ni antarasa solot tu bulung ni bira
Naung jolma au, gabe tungko-tungko tarida
Au sipanganon nia botoon daina.
Terjemahan:
(Daun antarasa menyelip ke daun bira
Sudah menjadi manusia, tetapi terlihat 
menjadi tonggak kayu
Andaikan itu makanan, tentu kita tahu 
bagaimana rasanya)

Nan Sondur pun berkata, “Tidak 
usah menangis. Tujuh malam lagi, 
masih datang para putri dewa itu 
untuk mandi ke telaga itu. Nanti, intai 
lagi bajunya. Tetapi kalau ia 
memanggilmu, jangan menoleh. 
Taburkan sedikit-sedikit dorma 
sipanogunogu (ramuan pehela) ini, 
agar dia mengikutimu sampai ke sini.

Setelah malam ke tujuh tiba, para 
putri dewa itu pun turun melenggak-
lenggok untuk mandi ke telaga itu 
sembari bernyanyi.

Panginsir ni sigumang pangaleot ni 
porapora
Hapiling ni sededeng boru ni na mora
Inanta boru tuan laen bolon, na pande 
marroha
Ninna rohanai, gabe jala mamora
Jolma manisia i, jut rohana huroa.

Terjemahan:
Cara merayap sigumang, cara berkelok pora-
pora 
Hapiling ni sededeng, putri sang orang kaya
Istri Tuan Laen bolon, sangatlah bijaksana
Maksud hati kaya dan makmur
Manusia itu, sepertinya sedang kecewa.

Lalu Nahodaraja pun mengendap-
endap melihat turunnya sang putri. 
Nahodaraja sangat kagum melihatnya: 
cantik, gemulai, bagaikan belahan 
rotan, durinya terkait tiada taranya. 
Kedua pipinya bercahaya, bagaikan 
pula pucuk daun jengkol yang sangat 

lembut. Nahodaraja pun mengambil 
baju sayapnya.

Dalam pada itu, Leangnagurasta 
mempunyai firasat yang kurang enak 
dan berkata kepada putri lainnya, 
“Aduh, denyut jangtungku agak lain, 
darahku bagaikan tercampak. Ada 
apa ya?” Mereka segera bergegas ke 
daratan untuk terbang ke kayangan. 
Namun, apa daya Leangnagurasta 
tidak menemukan baju sayapnya dan 
tinggallah dia sendirian, menangis 
dan mencoba mencari dan mengikuti 
jejak kaki. Ia pun tahu bahwa yang 
mengambilnya adalah Nahodaraja. 
Leangnagurasta memangilnya, tetapi 
Nahodaraja tidak lagi menoleh sebab 
dia sudah jera. Nahodaraja pun terus 
berjalan sampai ke rumah. 

Setelah di rumah, Nahodaraja 
melumuri badannya dengan arang 
dan tidur bersembunyi di balik 
gulungan tikar pura-pura melenguh. 
Kemudian, Leangnagurasta pun 
datang ke rumah Nan Sanduor lalu 
bertanya,”Ibu, ke mana laki-laki 
yang mencuri bajuku tadi?”

“Saya tidak punya tetangga di 
sini kecuali anakku satu-satunya. Itu 
pun dia sedang sakit di rumah. Yah, 
walaupun  begitu, nanti kita cari 
bersama. Pasti akan ketemu jika dia 
ke kampung ini. Duduklah dulu. 
Ayo, kita makan sirih.”

“Ah, saya bukan untuk mencari 
sirih, Bu, teman-temanku sudah pada 
pergi. Aku ini bagaimana nanti?” 
kata Leangnagurasta.

“Kalau begitu, periksalah sendiri 
di rumah!” sahut Nan Sanduor.

Leangnagurasta pun memeriksa 
laki-laki yang tidur itu, tetapi laki-
laki itu terdengarnya sedang 
melenguh, kulitnya hitam. Dia pun 
keluar dan berkata, “Bukan  dia Bu. 
Jadi, aku ini harus ke mana Bu?” 
tanyanya lagi.

“Iya sudah kita di sini. Tidak ada 
laki-laki lain di kampung ini. Di sini 
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jadilah mereka 
menikah. Mereka 
dikaruniai anak 
satu orang laki-
laki dan satu 
orang perempuan. 
Anak perempuan 
itu selanjutnya 
menikah dengan 
marga Malau. 
Dalam pernikahan 
itu, mereka 
margondang  
(menghadirkan 
seperangkat musik 
Batak Toba) untuk memestakan 
pernikahan putrinya itu. Tamu 
undangan sangat ter(ke)sima melihat 
kegemulaian tortor (tarian) 
Leangnagurasta.

Beberapa undangan yaitu marga 
Sitanggang, Nadeak, dan Sigalingging 
membuat permintaan, “Bagaimana 
kalau Ibu (Leangnagurasta) manortor 
dengan mengenakan baju khasnya? 
Pasti lebih terlihat kehebatan dan 
keindahan tortornya.”

Nahodaraja pun menyampaikan hal 
itu kepada istrinya (Leangnagurasta). 
Namun, Leangnagurasta menolak. 
Akan tetapi, karena selalu didesak oleh 
suaminya, Leangnagurasta pun sulit 
untuk menolak. Sebelum mengenakan 
baju khas itu dia mencium suaminya 
(Nahodaraja) dan kedua anaknya, dan 
berkata, “Sebenarnya saya menolak 
untuk memakai baju ini, tetapi kalian 
terus memintanya. Jika nanti saya 
meninggalkan kalian, jangan kiranya 
nanti sakit hati.”

“Iya, iya!” jawab Nahodaraja. 
Dalam hatinya dia berkata, “Bagimana 
caramu pergi, kami sudah menutup 
atap rumah dengan tikar, dan pintu pun 
sudah dipalang dengan hulubalang!”

Kemudian, Leangnagurasta 
mengenakan baju itu, dan mulailah dia 
manortor. Ke mana dia melenggok, ke 
situ pula kepala para penonoton 

mengarah. Pada tortor yang ketiga, 
Leangnagurasta terangkat dan 
terbang menerobos atap hingga jauh 
nun tak terlihat lagi.

Nahodaraja terperangah melihat 
keadaan itu, bagaikan putus kail dan 
ia pun terus menangis.

Setelah tiba di langit, 
Bataraguru bertanya,” Dari mana 
saja kamu Leangnagurasta, 
sedemikian lamanya?”

“Saya dari perjalanan jauh, 
Ayah!”

“Tapi, kamu sudah bau 
manusia. Kamu tidak boleh lagi 
masuk ke kayangan. Kamu tinggal 
di bulan saja. Dari situ kamu nanti 
dapat melihat putra putrimu,” jawab 
Bataraguru kepada Leangnagurasta.

Leangnagurasta pun tinggal di 
bulan. Itulah sebabnya jika terjadi 
gerhana bulan, keturunan marga 
Malau akan menangis (sedih). 
Dalam pikiran mereka bahwa bulan 
ditelan oleh sesosok makhluk 
angkasa yang disebut angkalau. 
(Diterjemahkan dan diadaptasi oleh 
Natal P. Sitanggang dari buku Pustaha 
Batak, yang ditransliterasi oleh W.M. 
Hutagalung dan diterbitkan oleh 
Penerbit  Tulus Jaya (1991), halaman 
141—145).

saja kita tinggal menunggu bajumu itu 
kita temukan.”

“Iya juga,” pikir Leangnagurasta.

Setelah itu, Nan Sanduor meminta 
Leangnagurasta menyalakan perapian 
untuk memasak. Seketika itu juga 
Nahodaraja berubah menjadi anak kecil 
yang sedang nakal-nakalnya. Ketika 
Leangnagurasta meniup perapian  itu, 
seketika itu juga Nahodaraja meniupnya 
dari arah yang berlawanan sehingga 
kepala dan wajah Leangnagurasta 
terkena abu dari perapian itu dengan 
cukup banyak. Leangnagurasta 
mengadukan hal itu kepada Nan 
Sanduor, “Nakal sekali anak  ibu itu!”

“Iya, dia kadang-kadang begitu 
kalau bercanda. Mungkin dia ingin 
mengajakmu bermain.”

Selanjutnya, Nahodaraja dan 
Leangnagurasta memasak bersama 
untuk makanan mereka. Setelah itu, 
Nahodaraja mencoba menghibur seraya 
“meninabobokan” Leangnagurasta 
sembari memandangi cantiknya paras 
dan perawakan Leangnagurasta.

Setelah tujuh hari Leangnagurasta 
tinggal bersama mereka, Nan Sanduor 
pun berkatalah, “Bagaimana kalau anak 
saya ini yang kamu nikahi?”

“Wih, mending saya dibuang ke 
laut, daripada saya menikah 
dengannya.”

Sebulan kemudian, Leangnagurasta 
bertanya kepada Nan Sanduor, “Bu, 
siapa laki-laki yang tidur di rumah itu? 
Dulu ibu bilang cuma anak kecil, 
sekarang ada malah ada yang besar?”

“Iya, “ jawab Nan Sonduor, “dia 
memang nakal, kadang besar, kadang 
kecil!”

“Benar, dia bisa begitu?” tanya 
Leangnagurasta bingung.

Sebenarnya dia bertanya begitu, 
pada dasarnya Leangnagurasta menaruh 
rasa suka terhadap Nahodaraja. Dan, 

Lintas Sempadan vol 1 no.3-september--desember 2016



WALNYA, taman bacaan 
masyarakat (TBM) yang berdiri Adi Desa Parausorat, Kecamatan 

Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan ini 
digagas Melani Rahmi Siagian dan 
suaminya Raja Aman Siregar, putra 
daerah Desa Parausorat. Melihat 
keadaan anak-anak yang banyak putus 
sekolah, Melani dan Raja berinisiatif 
untuk membantu mengurangi angka 
putus sekolah itu dengan membimbing 
dan menjaga semangat anak-anak 
sekitar desa itu melalui pengadaan 
perpustakaan. Hal yang tidak pernah 
ada sebelumnya di kampung itu. TBM 
Sopo Poda yang terletak di kaki 
Gunung Sibualbuali dan diapit dua tor 
(bukit), Tor Gajah dan Tor Simago-
mago ini pun berdiri dan mulai dibuka 
sejak 29 Desember 2014.

Rendahnya minat baca 
masyarakat di Desa Parausorat bukan 
semata-mata karena kebiasaan 
membaca yang rendah, akan tetapi juga 
karena terbatasnya bahan bacaan dan 
keadaan masyarakat dengan sosial 
ekonomi yang rendah. Desa yang 

2luasnya 32,07 km  dan berpenduduk 
sekitar 1.300 jiwa ini rata-rata 
masyarakatnya berprofesi sebagai 
petani. Penghasilan warga sangat 
rendah. Mereka hanya bersawah dan 
berladang secara turun-temurun. Desa 
ini pun kurang 'dilirik'  oleh pemerintah 
setempat dalam hal pembangunan. 

Setiap hari anak-anak harus 
berjalan kaki sejauh tujuh kilo meter ke 
ibukota kecamatan, untuk sekadar 
sekolah di SMP dan SMA. Hanya ada 
satu pesantren di Desa Parausorat yang 
menyediakan pendidikan tsanawiyah 
dan aliyah, di samping SD negeri.

“Niat kami sederhana. Kami 
hanya ingin berbagi kepada anak-anak 
di kampung kelahiran kami, untuk bisa 
lebih berkembang dan mendukung 

pendidikan mereka. 
Awalnya TBM Sopo Poda 
ditujukan untuk 
memberikan pelayanan 
kepada anak-anak dalam 
hal ketersediaan bacaan. 
Namun seiring berjalannya 
waktu, Taman Bacaan 
Sopo Poda juga dijadikan 
tempat bermain dan tempat 
berekspresi anak-anak 
serta dijadikan semacam 
taman budaya kecil-
kecilan,” ungkap Melani.

Sebelumnya, 
sepulang dari sekolah anak-anak Desa 
Parausorat selalu berangkat ke sawah 
dan ke ladang untuk membantu orang 
tua mereka. Namun sekarang, mereka 
lebih senang datang ke Sopo Poda 
untuk membaca, belajar, dan 
berdiskusi perihal mata pelajaran di 
sekolah dengan para pengelola Sopo 
Poda. Salah seorang pengelola, Nurleli 
Siregar menuturkan, setiap hari Sabtu 
dan Minggu anak-anak lebih ramai 
yang datang kemari.  Anak-anak 
mereka ajarkan juga berbagai mata 
pelajaran dan kreativitas, seperti 
menulis cerita dan puisi serta 
manortor (menari tradisi).

Beberapa kegiatan literasi telah 
dihelat oleh pengelola TBM Sopo 
Poda, seperti Bengkel Menulis dan 
Bercerita pada tanggal 3 – 4 April 
2015. Bengkel (workshop) ini 
menghadirkan penulis dan 
pendongeng dari Medan. Ada juga 
kegiatan tadarus dan buka puasa 
bersama pada bulan Ramadan. 
Terakhir kegiatan yang dihelat adalah 
Festival Sopo Poda pada tanggal 26 – 
27 Desember 2015. Festival Sopo 
Poda ini menampilkan berbagai 
perlombaan seperti Lomba Baca Puisi, 
Lomba Bercerita, Lomba Mewarnai, 
Lomba Manortor, dan Lomba 

Memasak Itak Pohul-pohul (sejenis 
makanan/kue tradisional masyarakat 
Mandailing).

Taman bacaan ini menempati 
sebuah sopo (dalam bahasa Batak, 
artinya rumah atau bangunan) yang 
dibangun di atas tanah berukuran 
sekitar 50 x 15 meter, dengan luas 
sopo sekitar 8 x 7 meter. Lebih dari 
tiga per empat material bangunan 
terbuat dari kayu. Semua biaya 
pembelian tanah, pembangunan sopo, 
dan pengelolaan taman bacaan ini 
dibiayai oleh Melani dan suaminya.

Sejak TBM Sopo Poda dibuka, 
koleksi buku yang terpajang di 
perpustakaan hampir mencapai 700 
buah. Sebagian besar (± 80%) koleksi 
buku-buku tersebut dibeli oleh 
pengelola, sisanya merupakan 
sumbangan dari teman-teman Melani 
dan juga ada sedikit sumbangan dari 
Balai Bahasa Sumatera Utara.

Pengelola Taman Masyarakat 
Bacaan Sopo Poda:
Pembina/Pemilik: Melani Rahmi 
Siagian dan Raja Aman Siregar;
Pengelola/Ketua Umum: Ridho M. 
Saleh; Pengelola Harian: Dahrun 
Pohan, Nurleli Siregar, dan Nani 
Siregar (LS/Agus Mulia).
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mendongeng. 

Dari lima kategori tersebut, 

ada tiga jenis lomba yang berhasil 

diperoleh oleh tim Balai Bahasa 

Sumatera Utara sebagai juara 

pertama. Pertama, lomba 

musikalisasi puisi tingkat siswa 

yang diwakili oleh SMA Negeri 2 

Binjai; Kedua, lomba berbalas 

pantun untuk kalangan mahasiswa 

yang diwakili oleh STAI Al Hikmah 

Medan atas nama Munawar 

Rahyudi dan Syahrial Fadly; 

Ketiga, lomba dendang syair bagi 

umum diwakili oleh Fathmah 

Muthiah siswa dari MAN 1 Medan. 

Sementera untuk lomba baca puisi 

pantun, dendang syair, lomba 

baca puisi, dan lomba 

EKAN BAHASA tahun 

2016 yang diselenggarakan Pdi Kantor Bahasa Provinsi 

Bengkulu, yang diikuti oleh 

sepuluh Balai dan Kantor Bahasa 

yang ada di Sumatera, yaitu mulai 

dari Provinsi Aceh, Sumatera 

Utara, Riau, Kepulauan Riau, 

Sumatera Barat, Jambi, Sumatera 

Selatan, Lampung, Bangka 

Belitung, dan Bengkulu sebagai 

tuan rumah berlangsung pada 

tanggal 5—9 September 2016 di 

Hotel Nala Sea Side, Bengkulu. 

Pada kegiatan tersebut, Balai 

Bahasa Sumatera Utara berhasil 

menjadi juara umum. Pada 

kegiatan Pekan Bahasa 2016 ini, 

ada lima kategori pertandingan, 

yaitu musikalisasi puisi, berbalas 

Lintas teori
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TIM PEKAN SASTRA BBSU JUARA UMUM 
PADA PEKAN SASTRA SE-SUMATERA

Saat lomba berbalas pantun, yang dimenangi oleh tim BBSU (foto.dok/ls)

Kasubbag TU BBSU foto bersama para tim musikalilsasi puisi sehabis 

menjuarai Lomba Musikalisasi Puisi pada Pekan Sastra 2016  (foto.dok/ls)



tingkat siswa SMP, Balai Bahasa 

Sumatera Utara berhasil menjadi 

mendatangkan pelatih bagi 

peserta sebelum berangkat ke 

Bengkulu. “Kesuksesan ini juga 

merupakan bentuk keberhasilan 

Balai di bawah kepemimpinan ibu 

Syarfina, selaku Kepala Balai,” 

tambah Yulia Fitra. (Tim/LS)
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Pemenang Lomba Baca Puisi pada Pekan 

Sastra 2016  (foto.dok/ls)

Pemenang Lomba Dendang Syair 

pada Pekan Sastra 2016  

(foto.dok/ls)

Foto bersama antara pemenang lomba pantun dan tim BBSU  (foto.dok/ls)
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ASAL USUL
BUNGA RAMPAI CERITA RAKYAT SUMATERA UTARA

CERITA RAKYAT adalah salah 
satu kekayaan budaya yang dimiliki 
oleh setiap suku bangsa, tidak hanya 
di Indonesia tetapi juga berbagai 
suku bangsa yang ada di berbagai 
belahan dunia. Cerita rakyat 
merupakan kekayaan budaya yang 
pada awalnya diwariskan secara 
turun-temurun melalui tuturan lisan. 
Tetapi seiring dengan perubahan 
budaya yang telah mengenal aksara 
tulis, maka sekarang cerira rakyat 
sudah dapat didokumentasikan ke 
dalam bentuk cetak ataupun 
elektronik.

Cerita rakyat adalah cerita yang 
biasa diceritakan para orang tua 
terdahulu kepada putera-puterinya, 
karena cerita rakyat dipercaya 
mengandung pesan moral yang bisa 
menjadi bekal untuk menjadi 
pedoman hidup bagi anak-anak di 
masa yang akan datang. Pesan moral 
yang disampaikan dianggap penting 
untuk disampaikan dan dijadikan 
pedoman hidup bagi yang 
mendengarkannya.

Cerita rakyat yang merupakan 
bagian dari folklor yang mempunyai 
ciri-ciri utama di antaranya yaitu, 
tidak dikenal siapa pengarang 
aslinya, berkembang secara lisan, 
dan turun temurun, mempunyai 
bentuk yang bervariasi, dikarenakan 
cerita berkembang sesuai dengan 
kreativitas para penuturnya, 
sehingga mengalami perubahan 
walaupun tidak mengubah cerita 

intinya, mempunyai 
ciri yang sama antara 
cerita rakyat yang satu 
dengan yang lainnya.

Dalam buku Asal 
Usul: Bunga Rampai 
Cerita Rakyat 
Sumatera Utara ini 
menampilkan beberapa 
cerita rakyat yang 
berasal dari berbagai 
daerah yang ada di 
Sumatera Utara, 
seperti cerita Asal 
Mula Padi (Karo), 
Asal Mula Pulut 
(Dairi), Asal Mula 
Sagu (Asahan), Si 
Boru Deak Parujar 
(Tapanui Utara), Dewi 
Areni (Simalungun), 
Puteri Buruti Siraso 
(Nias), Si Raja Omas 
(Simalungun), 
Terjadinya Mado-
Mado(Marga) Nias 
(Nias), Tuan Bagunda 
Raja dan Manuk Si Nanggur Dawa 
(Karo), Panglima Denai 
(Deliserdang), Putri Merak Jingga 
(Labuhandeli), Batangkuis 
(Deliserdang), Danau Laut Tador 
(Batubara), dan Sri Putih Cermin 
(Serdangbedagai).

Buku Asal Usul: Bunga Rampai 
Cerita Rakyat Sumatera Utara ini 
pantas untuk dibaca oleh anak-anak 
dan juga kalangan dewasa. Bahasa 
yang digunakan sederhana dan 

mudah dipahami. Buku ini juga 
dikemas menarik dengan warna 
sampul buku yang cerah serta ada 
gambar di sampul depan yang 
menggambarkan seorang 

bapak/kakek yang sedang  bercerita 
kepada anak/cucucnya. Disetiap 
pergantian judul juga disertai dengan 
ilustrasi gambar yang tentu saja akan 
memudahkan pembaca untuk 
membayangkan cerita yang 
disajikan.

Buku ini dipersembahkan Balai 
Balai Bahasa Sumatera Utara sebagai 
wujud kecintaan terhadap budaya 
dan juga upaya untuk pelestarian 
kekayaan budaya. (Melani/LS)

Judul Buku : Asal Usul: Bunga Rampai Cerita Rakyat Sumatera Utara
Penyunting : Tengku Syarfina dan Agus Mulia
Penata Rupa : Abdul Hafiz Harahap dan Tatok Kesuma
Penerbit : Balai Bahasa Sumatera Utara
Cetakan I : 2015
ISBN : 9786029172072
Tebal : 114 Halaman
Sampul Buku : Berwarna biru



CERITA PELIPUR LARA 
dikenali juga sebagai 'folklore'. 
R.O Winstedt menamakan 
pelipur lara sebagai roman rakyat 
(flok ramances). Cerita pelipur 
lara ialah cerita-cerita roman 
yang mengandung unsur 
“adventure”. Biasanya cerita 
berlatar di sekitar istana, cerita 
raja dengan segala gambaran 
keindahan, kemewahan, 
kesaktian serta kejadian-kejadian 
yang luar biasa (supernatural).

Cerita pelipur lara terkenal 
di kalangan masyarakat karena 
cerita-cerita ini mempunyai 
keunikan dan keistemewaan 
tersendiri. Keunikkan itu jelas 
dilihat dari segi ceritanya, 
penutur atau tukang cerita dan 
cara persembahan cerita 
tersebut.

Dalam keseluruhan cerita 
pelipur lara bertemakan 
percintaan antara wira dengan 
wirawati. Percintaan mereka ini 
dikaitkan dengan pengembaraan 
sang wira dalam mencari 
pasangan mereka (wirawati) 
disebabkan oleh hal-hal yang 
tertentu. Dalam masa 
pengembaraan inilah berbagai 
persoalan yang timbul untuk 
mengembangkan lagi suasana 
cerita dan dalam waktu yang 
sama menarik minat para 
pendengar untuk mengetahui 
kisah selanjutnya. Persoalan 
yang biasa diutarakan ialah 
mengenai persoalan 
peperangan, kesaktian, 
kehebatan, kemewahan dan 
kegagahan ditonjolkan dalam 
cerita.

Rintangan yang dihadapi 
oleh sang wira dapat diatasi 
dengan mudah melalui 
pertolongan benda-benda sakti 
atau senjata sakti seperti yang 

kebijaksanaan, dan kegagahan 
yang mereka miliki.

Watak pembantu, biasanya 
watak ini terdiri atas kalangan 
rakyat biasa yang menjadi 
pembantu, pengasuh, pengiring 
pada watak utama seperti pada 
watak utama wira atau wirawati 
seperti nenek kebayan, kembang 
cina dan bujang selamat yang 
menjadi pembantu dalam tindak-
tanduk watak utama.

Watak antagonis, yaitu 
gambaran mengenai watak jahat 
ini terdiri atas watak yang menjadi 
penghalang kepada watak utama 
dalam mencapai sesuatu tujuan 
dan sering menimbulkan masalah 
kepada watak utama. Watak ini 
dianggap sebagai musuh jahat 
karena sering menaruh niat 
buruk, sering menimbulkan 
pergaduhan dan peperangan.

Cerita-cerita pelipur lara 
tidak banyak bedanya kalau kita 
lihat. Kisahnya terbagi tiga 
bagian. Di mana dalam cerita ini 
terdapat permulaan cerita, 
kemudian bagian pengembaraan. 
Dan dalam bagian 
pengembaraan, di sini kita dapati 
sebuah cerita itu terus 
berkembang serta bagian akhir 
cerita. Manakala dalam bagian 
akhir ini cerita akan mulai 
menurun dan berakhir dalam dua 
ketogeri seperti menemui 
kebahagian atau berakhir dengan 
kesedihan. 

Bagian permulaan, akan 
diceritakan tentang kisah sebelum 
pengembaraan wira. Bagian awal 
dimulakan dengan perkenalan 
tentang kelahiran wira, 
kehidupannya sewaktu kecil 
disertakan dengan latar belakang 
kehidupan keluarga wira. Dalam 
bagian ini juga diceritakan tentang 
kejadian yang luar biasa sewaktu 
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terjadi di dalam cerita-cerita pelipur 
lara. Selain itu para wira sendiri juga 
memiliki kesaktian dan kegagahan 
tersendiri untuk mengatasi segala 
rintangan unutuk berhasil dan 
mencapai niat wira. Penyelesaian 
cerita-cerita pelipur lara biasanya 
mereka hidup bahagia bersama 
wirawati (happy ending).

Keseluruhan cerita pelipur lara 
disampaikan dalam bentuk prosa 
yaitu karangan yang tidak berangkap, 
tetapi jika berhadapan dengan 
pencerita itu sendiri, ia didengar 
seperti puisi karena pencerita akan 
melagukan agar enak didengar serta 
menarik minat pendengar.

Sering diperkatakan bahwa 
pelipur lara adalah sebagai hiburan, 
pendidikan dan menganggungkan 
raja. Oleh karena tidak terdapat 
pendidikan secara formal dalam 
masyarakat dahulu, maka cerita-
cerita pelipur lara menjadi ruang 
untuk mendidik anggota 
masyarakatnya dengan nilai-nilai 
moral yang baik. Perbuatan dan sikap 
yang baik akan dapat ganjaran yang 
baik, jika yang jahat akan kalah. 
Sikap yang negatif seperti tidak 
bertanggung jawab akan membawa 
kesan yang buruk dalam keluarga 
dan masyarakat.

Watak utama dipegang oleh 
wira dan wirawati yang terdiri atas 
kalanagan anak-anak raja. Watak 
utama diwarnakan dengan warna 
putih yaitu watak baik dan 
mempunyai segala kelebihan, 
keistemewaan dan keberanian yang 
tidak terdapat di kalangan 
kebanyakkan orang. Peranan watak 
utama  yaitu wira akan mengembara 
dengan tujuan yang tertentu. Di sini 
jelas diperlihatkan wira akan 
menghadapi berbagai rintangan, 
kesusahan, dan sebagainya, tetepi 
semuanya akan berakhir dengan 
keberhasilan atas kepintaran, 

CERITA PELIPUR LARA
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wira dilahirkan seperti kelahiran wira 
yang disertai dengan hujan, ribut, 
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perkawinan di istana. Semua 
golongan rakyat datang beramai-
ramai dari berbagai lapisan 
masyarakat, kecil besar, tua dan 
muda. Ini jelas seperti yang 
tergambar melalui petikan pantun 
di bawah ini;

Yang capik datang bertongkat, 
Yang buta datang berpimpin, 
Yang pekak datang bertanya, 
Yang kurap mengekor angin. 

- Berbuat baik kepada orang tua 
dan kepada mereka yang tidak 
bernasib baik
Sifat ini jelas nyata terdapat 
dalam watak Si Kembang Cina 
atau Bujang Selamat. Selain itu 
kedua-dua watak ini 
melambangkan kesetiaan dan 
watak-watak “pekerja” yang 
bekerja dengan penuh dedikasi 
dan memberi sepenuh komitmen 
terhadap tugas-tugas yang 
dipertanggungjawabkan 
kepadanya.

- Sifat berdikari dan mencari 
untung
Sifat ini selalu saja terdapat 
dalam watak wira dan wirawati di 
mana mereka akan berdikari 
sehingga mereka berhasil 
mencapai apa yang diniati. 
Selain itu wira dan wirawati 
sendiri juga pandai mencari 
untung dalam apa juga yang 
mereka lakukan.
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OMISI Pemberantasan 

Korupsi (KPK) bersama-Ksama dengan IKAPI 

membuat program Indonesia 

Menggagas dan Menerbitkan Buku 

Melawan Korupsi (MEMBUMI). 

Program ini dirancang untuk 

mendorong para penerbit anggota 

IKAPI untuk menerbitkan buku 

bertema antikorupsi dengan 

pembaca sasaran lintas usia (kanak-

kanak, remaja, dan dewasa). Program 

ini menjadi bentuk dukungan para 

penerbit untuk mengangkat tema 

antikorupsi ke dalam wacana buku 

guna disebarluaskan kepada 

masyarakat sebagai bagian dari 

pendidikan antikorupsi, terutama 

terkait pencegahan. 

Indonesia Membumi bukanlah 

sebuah gerakan, melainkan sebuah 

inisiatif yang dirancang KPK dan 

IKAPI. Indonesia Membumi telah 

menabuh genderang perang 

terhadap korupsi melalui literasi 

wacana antikorupsi. Faktanya 

korupsi telah mulai mengubah 

tatanan sosial dan nilai-nilai 

kemasyarakatan bangsa Indonesia. 

Bangsa Indonesia tidak boleh dibuai 

sehingga menganggap kejahatan 

korupsi adalah sesuatu yang biasa.

Demi menyamakan visi dan misi 

dalam penerbitan buku maka KPK 

bekerja sama dengan IKAPI 

beberapa waktu yang lalu 

menyelenggarakan sanggar kerja 

(workshop) selama tiga hari untuk 

para penerbit yang menyatakan 

berkomitmen 

akan 

berpartisipasi 

dalam 

penerbitan 

buku-buku 

antikorupsi.

Kegiatan 

pra-penulisan 

dan penerbitan 

diberi nama 

SANGGAR 

KERJA 

INDONESIA MEMBUMI dengan 

target peserta adalah para penerbit 

yang telah berkomitmen 

menerbitkan buku-buku bertema 

antikorupsi. Keikutsertaan penerbit 

diwakili oleh para penulis dan 

editor. 

Tujuan penyelenggaraan 

SANGGAR KERJA INDONESIA 

MEMBUMI, yaitu untuk 

mengenalkan lembaga KPK dan 

program-program pemberantasan 

korupsi; memberi kesempatan 

partisipan penerbit untuk menggali 

konten-konten antikorupsi yang 

dapat dikembangkan; memberikan 

pengetahuan dan keterampilan 

mengembangkan gagasan buku 

secara kreatif; dan menambah 

khazanah buku-buku antikorupsi 

yang layak baca. 
Narasumber pada kegiatan ini antara 

lain dari KPK terdiri atas: Laode M. 

Syarief, Direktur Pendidikan dan 

Pelayanan Masyarakat KPK, Fasilitator 

Anticorruption Learning Centre 

(ACLC) – KPK, Bambang Widjojanto, 

Abdullah Hehamahua, Dwi Siska 

Susanti, Yudi Purnomo Harahap, dan 

Novel Baswedan. Sementara 

narasumber dari pratisi, yaitu: 

Bambang Trimansyah (buku anak), 

Yadi Mulyadi (buku remaja), dan 

Taufik Saptoto Rohadi/Tasaro (buku 

dewasa/umum). (LS/Sahril)

KPK ADAKAN PROGRAM MEMBUMI
Senjata yang kukuh dan berdaya hebat untuk melakukan serangan maupun pertahanan 
terhadap perubahan sosial, termasuk perubahan nilai-nilai kemanusiaan dan 
kemasyarakatan, adalah buku. —MochtarLubis

Tahapan kegiatan Indonesia Membumi
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IANG itu, tepatnya Sabtu, 9 
Oktober 2016,  
(LS) berkesempatan S

berkunjung ke rumah Hj. Nurainun, 
penyanyi legendaris Sumatera 
Utara. Pada saat itu,  
mendamping rekan-rekan dari 
negeri jiran, yaitu Amir Amzah 
Salleh, penyanyi terkenal tahun 
1980-an di Malaysia yang saat ini 
putri beliau Shila Amzah menjadi 
penyanyi terkenal di Tiongkok, serta 
Roslan Madun dari Akademi Seni 
ND Lala Malaysia yang memberi 
bantuan tali kasih kepada penyanyi 

legendaris kita ini.  
Nur 'Ainun adalah salah satu 

penyanyi Melayu yang sangat 
terkenal di dalam masyarakat 
Melayu. Nur 'Ainun dipandang 
berbeda dengan penyanyi-penyanyi 
Melayu yang lainnya karena 
memililki ciri khas dalam bernyanyi 
seperti gerenek yaitu memakai 
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improvisasi dengan 
menggunakan nada-
nada gerenek Melayu 
yang berdensitas 
rapat yang mendekati 
konsep “tremolo” di 
dalam musik Barat. 

Perempuan 
kelahiran 1932 ini 
memang tetap eksis 
bermusik hingga 
lanjut usia, suaranya 
masih merdu dan 
mendayu, setiap lagu 
yang dinyanyikannya 
selalu berasal dari 
hati. Saat Lintas 
Sempadan 
berkunjung di 
kediaman perempuan bernama 
lengkap Nurainun binti Muhammad 
Siddik di Jalan Datuk Kabu Gg. 
Rezeki, Medan Denai ini dirinya 
mengakui kalau kunci dari 
menyanyi lagu-lagu Melayu itu 
harus dilakukan dengan 
penghayatan. “Menyanyi itu 
memang harus dihayati, menyanyi 
dari hati,” ujar istri dari almarhum 
Ahmad Fuad ini.

Nurainun mengisahkan, 
awalnya dia tak pernah bermimpi 
menjadi seorang penyanyi 
legendaris yang banyak dikenal oleh 
orang lain. “Awalnya saya hanya 
senang mendengarkan dan melihat 
orang menyanyikan lagu-lagu 
Melayu, saya belajar dari situ secara 
otodidak. Apalagi ketika kakak 
menikah dengan anak Sultan Sukma 
Murni, dari situlah saya semakin 
senang bernyanyi Melayu, ketika itu 
usia saya masih berkisar 17 tahun,” 
kenang Ainun.

Kariernya di dunia musik 
dimulai ketika mengikuti Bintang 

Radio yang digelar RRI tahun 1951. 
Bakat dan anugerah suara yang 
merdu dari Tuhan membuatnya 
meraih tujuh kali bintang radio 
berturut-turut. Setelah itu, Ainun 
pun bergabung dalam grup musik 
Orkestra Sukma Murni yang 
kemudian digabung sama Orkestra 
Raudhatul Akmal menjadi nama 
(Sumra) Sukma Murni dan 
Raudhatul Akmal.

Sejak bergabung di Orkestra, 
debutnya di dunia musik semakin 
tersohor. Tidak hanya menyanyikan 
lagu orang lain seperti Keluhan Jiwa 
karya Nasir Nasution, Ainun juga 
mulai menciptakan lagu-lagu 
Melayu sendiri. Setidaknya ada 10 
lagu ciptaannya yang populer di 
antaranya, Jangan Duduk 
Termenung, Bunga dalam Taman, 
juga Tak Putus Asa.
Ainun juga tak hanya bisa 
menyanyikan lagu Melayu, dia juga 
mampu menyanyikan lagu Arab, 
India, dan lainnya. “Pernah waktu 
saya nyanyi, ada yang minta 
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NURAINUN
Penyanyi Melayu Yang Melegenda 

CD Nurainun yang dicetak beberapa 

tahun yang lalu (Foto.dok/LS)

di Semenanjung Melayu
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dinyanyikan lagu India, ketika itu 
saya tidak bisa dan saya malu. Sejak 
saat itu saya belajar banyak lagu, 
jadi kalau ada permintaan untuk 
menyanyikan lagu selain Melayu 
saya tetap bisa menyanyikannya,” 
ungkap Ainun.

Meski namanya cukup dikenal 
sebagai penyanyi legendaris di 
Medan, namun berbeda dengan 
kehidupannya yang sangat 
sederhana. Nurainun kini hanya 
mendiami sebuah rumah panggung 
di kawasan Medan Denai 
berdampingan dengan rumah 
anaknya. “Sejak mulai menyanyi, 
saya tak pernah memikirkan berapa 
yang diberi orang, saya hanya akan 
selalu berupaya agar bisa tampil 
sebaik mungkin,” ujar ibu dari tujuh 
orang anak ini.

Begitu juga ketika dirinya sejak 
beberapa tahun ini tak lagi 
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mendapatkan 
royalti, tapi ia 
tetap senang. 
Baginya, jika 
masih ada 
panggilan nyanyi, 
maka dengan 
senang hati akan 
bernyanyi dan 
memberikan 
penampilan yang 
terbaik. “Saya 
selalu ingat 
nasihat orang tua 
saya bahwa saya 
tidak boleh 
sombong. 
Alhamdulillah, 
saya masih bisa 
hidup 
berkecukupan,” 
kata Ainun.

Memilih jalan 
hidup yang 
sederhana 
memang sudah 
dimulainya sejak 
menikah dengan 
sang suami tahun 
1956. Suaminya, 
almarhum Ahmad Fuad hanya 
masyarakat biasa yang akhirnya 
menjadi pemain akordion di 
orkestra tempat Ainun bernaung 
dan belakangan menjadi pemimpin 
orkestra tersebut. “Saat memilih 
suami dulu saya sempat dicemooh 
orang-orang kenapa mau sama dia 
(suaminya), padahal kata mereka 
saya cukup dikenal. Tapi, bagi saya 
yang penting dia lelaki yang baik 
dan tak pernah lupa sama Allah, 
ibadahnya itu yang saya pandang,” 
kenangnya.

Hingga ketika dirinya diundang 
bernyanyi ke luar negeri, Ainun 
tetap didampingi suami seperti ke 
Malaysia, Singapura juga Thailand. 
“Honor menyanyi saya juga pernah 
ditipu orang, tapi selalu suami saya 

mengatakan, tak perlu diributkan 
kalau itu yang kita terima berarti 
segitulah rezeki yang diberiNya, 
makanya hingga sekarang saya tidak 
pernah mempersoalkan kalau pun 
lagu-lagu saya dibajak orang,” ujar 
Ainun yang sempat mengajar anak-
anak mengaji untuk menopang 
kehidupannya. Kini Ainun lebih 
banyak beribadah dan mengaji, 
meski sesekali masih sering 
bernyanyi untuk mengisi berbagai 
acara. 

Nurainun sudah menghasilkan 
20 album dalam bentuk kaset juga 
mempunyai dua keping piringan 
hitam yang diproduksi tahun 1970 di 
Malaysia. (Sahril/LS)

Roslan Madun, Nurainun, Amir Amzah salleh, foto 

bersama sehabis memberi bantuan tali kasih 

(Foto.dok/LS)

Penulis bersama Nurainun di rumah 

kediaman beliau, Jalan Datuk Kabu, 

Gg. Rezeki, Medan Denai 

(Foto.dok/LS)
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Adaptasi: Pengolahan kembali karya 

sastra kedalam bahasa lain/jenis lain.

Anagoge: Penafsiran karya sastra 

dalam tataran makna spiritual atau 

mistik,juga dalam tataran harfiah 

alegoris dan moral.

Anekdot : Satu genre cerita yang 

menggunakan bentuk cerita pendek 

ataupun prosa panjang.         Anekdot 

memiliki ciri bahwa struktur atau 

tokoh cerita  ( perilaku tokoh ) sulit 

ditebak maksud dan maknanya. Tokoh 

atau struktur yang lain dihadirkan 

seperti satu parodi atau lelucon, juga 

dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

sulit dipastikan.

Antologi:  Adalah kumpulan fragmen 

atau bunga rampai dari salaseorang 

atau berbagai pengarang.

Arkaisme: Gerakan kembali pada 

tradisi yang dipandang kuno atau 

konvensional.

Balada: Bentuk cerita yang berupa 

syair dan mengisahkan tokoh-tokoh 

terkenal sepanjang masa.

Dagelan: pergelaran ini sejenis 

komedi yang intinya terlihat pada 

kemampuan pemain menciptakan, 

secara cepat, suasana lucu. Kelucuan 

itu kerap tercipta karena perilaku atau 

banyolan pemainnya, misalnya, 

dengan “memelesetkan” lidah ketika 

menyebut nama seseorang.

Digresi: Istilah ini mengacu pada 

bentuk lanturan atau penyimpangan 

dari pokok pembicaraan.  Biasanya 

terjadi dalam struktur teks karya yang 

menyimpang dari pembicaraan utama, 

seperti tambahan kejadian atau sekuen 

tertentu yang terkadang tidak ada 

hubungannya dengan sekuen atau 

bagian utama. Digresi juga digunakan 

dalam naskah pidato untuk 

memberikan penyegaran dan menarik 

perhatian pendengarnya. Tujuan 

digresi bermacam-macam, seperti 

aspek penjelas, menamba  nada yang 

tegang, dan memberikan keterangan 

tambahan yang perlu.

Dogma:  Keyakinan yang dipegang 

tanpa pertanyaan. Keyakinan itu 

dianggap sesuatu yang mutlak atau 

pasti tanpa harus dibuktikan dan 

diperdebatkan atau dibela.

Dongeng: Adalah cerita rakyat yang 

diturunkan secara turun-temurun, 

pengertian umumnya. Dongeng 

bersifat anonim. Dongeng memiliki 

ciri yang  bermacam-macam, seperti 

cerita yang khayal dalam alam mistik, 

asal  usul kejadian, dan peristiwa 

tertentu yang disamarkan ataupun 

pelajaran tertentu yang disandikan. 

Drama tradisional: drama merupakan 

suatu kegiatan alamiah yang muncul 

dalam kehidupan kita. Asal mulanya 

sejak manusia bereaksi terhadap 

kehidupan dan lingkungannya. 

Kemudian, drama atau teater 

tradisional menjadi bagian dari 

kenyataan kesenian kita, misalnya, 

bangsawan dan opera batak (Sumut), 

makyong dan mendu (Riau), randai 

dan bakaba (Sumatera Barat), topeng 

prembon dan kentrung (Jawa Timur), 

encling dan srandul (Jawa Tengah), 

lenong dan topeng betawi (Jakarta), 

serta sanreli (Sulawesi). 

Fabel: adalah cerita pendek berupa 

dongeng yang menggambarkan budi 

pekerti manusia yang yang diibaratkan 

pada binatang.

Legenda: Cerita rakyat yang dianggap 

benar-benar terjadi yang ceritanya 

dihubungkan dengan tokoh 

sejarah,telah dibumbui dengan 

keajaiban,kesaktian,dan keistimewaan 

tokohnya.

Resensi: Timbangan buku atau satu 

pembahasan dan penilaian yang 

dilakukan terhadap sebuah buku.
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Istilah Sastra

ISTILAH SASTRA

RUBRIK ini setiap edisinya akan memuat beberapa istilah dalam kesusastraan. 
Pemuatan istilah tidak mengacu pada genre atau jenis sastra tertentu, tetapi semuanya 
termasuk dalam istilah sastra, baik sastra lama maupun sastra modern yang dapat 
dijadikan referensi bagi pembaca.
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Pelatihan Membaca dan Menulis di Balige

BALIGE – Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tobasamosir, Drs. Lalo 
Hartono Simanjuntak, M.Si. 
membuka  kegiatan Pening-katan 
Kemampuan Membaca dan Menulis 
Teks bagi Siswa Sekolah Dasar se-
Kabupaten Tobasamosir di Gedung 
SMKN 1, Balige, 10 Agustus 2016. 
Kegiatan yang digelar Balai Bahasa 
Sumatera Utara ini diharapkan dapat 
meningkatkan pemahaman dan daya 
apresiasi siswa dalam membaca dan 
menulis.

Dalam sambutannya Lalo 
Hartono mengatakan, pesatnya laju 
informasi dan ilmu penge-tahuan 
serta teknologi menuntut setiap orang 
memiliki kecepatan dan ketepatan 
dalam menafsirkan dan menyerap 
informasi baik secara lisan maupun 

tulisan. Kemampuan membaca dan 
menulis merupakan dasar bagi anak 
untuk menguasai berbagai mata 
pelajaran. Maka anak harus  belajar 
membaca dengan benar. Menurutnya 
sejak dini kegiatan membaca dan 
menulis harus dibudayakan.

“Kegiatan pendidikan diawali 
diawali dengan membaca dan 
menulis. Tak mungkin orang pintar 
tak tahu membaca, tak bisa 
memahami teks, dan tak tahu 
menulis. Untuk itu harus 
dibudayakan sejak usia dini,” 
tegasnya.

Selanjutnya dalam materi 
sajiannya Lalo memaparkan fakta 

rendahnya tingkat baca. Menurut 
data statistik Unesco, dari 1000 
penduduk Indonesia hanya 1 orang 
yang tertarik membaca. Padahal 
menurutnya, tuntutan keterampilan 
membaca pada abad 21 adalah 
kemampuan memahahi informasi 

secara analitis, kritis, dan reflektif. 
“Pemkab Tobasa melalui Dinas 
Pendidikan telah berupaya untuk 
menjadi bagian dari gerakan literasi 
bangsa. Kami telah mendistribusikan 
3600 buku-buku bacaan ke sekolah-
sekolah. Kami juga benahi 
perpustakaan-perpustakaan sekolah 
dan menyediakan mobil pintar yang 
dapat menjangkau daerah-daerah 
terpencil,” jelas Lalo.

Sementara itu ketua panitia, 
Agus Mulia, mengatakan kegiatan 
membaca dan menulis merupakan 
suatu kegiatan yang unik dan rumit, 
sehingga seseorang tidak dapat 
melakukan hal tersebut tanpa 
mempelajarinya. Mengingat 

pentingnya kedua kemampuan dan 
keterampilan tersebut dalam 
kehidupan, maka membaca dan 
menulis perlu diajarkan di 
lingkungan sekolah mulai dari tingkat 
sekolah dasar (SD).

“Kegiatan ini juga bertujuan 
untuk membina dan mengem-
bangkan bakat dan kreativitas 
menulis di kalangan siswa sekolah 
dasar. Selama dua hari mereka akan 
dilatih membaca dan menulis dengan 
teknik bermain,” ungkap Agus.

Kegiatan yang berlangsung 
selama dua hari (10 – 11 Agustus 
2016) dan diikuti 52 orang peserta 
ini, menghadirkan empat nara-
sumber, Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tobasamosir, Drs. Lalo 
Hartono Simanjuntak, M.Si. yang 
membicarakan tentang kebijakan 
Dinas Pendidikan Tobasamosir dalam 
meningkatkan kemampuan membaca 
dan menulis siswa.

Tiga narasumber lain adalah 
Yolferi, M.Hum. yang mengajarkan 
peserta bagaimana membaca dan 
memahami teks cerita. Hasan Al 
Banna yang mengupas dan mengasah 
kreativitas membaca dan menulis 
peserta melalui bermain dengan 
media benda dan alam. Sedangkan 
narasumber Andi Hutagalung 
mengajak para peserta untuk 
bergegas menuangkan idenya ke 
dalam gambar dan film. (AM/LS) 
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BERITA DALAM FOTO

Balai Bahasa Sumut adakan Bengkel Musikalisasi Puisi untuk 60 orang peserta berasal dari pelajar dan 

komunitas yang ada di Kota Medan, di Taman Budaya Sumut tanggal 13—15 Oktober 2016. 

Narasumber adalah tim dari Sanggar Devies Matahari Jakarta. Pada hari tarakhir diadakan konser 

musikalisasi puisi yang bersifat kolosal dari seluruh peserta dengan tema “respsi bunyi-bunyi”. 

(foto.dok/ls)



Balai Bahasa Sumut adakan kegiatan Gerakan Bangga Berbahasa Indonesia (GBBI), 23 Oktober 2016 di 

lapangan A. Yani Medan. Berbagai kegiatan dilaksanakan di antaranya lomba melukis slogan bahasa bagi 100 

siswa SD, jalan sehat diikuti 1000 orang peserta, pemberian penghargaan Duta Bahasa Khusus kepada 

Gubernur, penandatanganan prasasti Gerakan Bangga Berbahasa Indonesia, pembubuhan 1000 cap jempol. 

Kegiatan ini mengusung tema “Memartabatkan Bahasa Indonesia Rayakan Kebinekaan” (foto.dok/ls)
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