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A

KHIRNYA setahun berlalu juga. Berbagai
cerita; suka dan duka tercatat dalam angkaangka kalender. Ada kisah duka berselimut
derita, ada kisah suka bertaburan permata. Tahun
2016 telah di pengujung dan 2017 datang menjelang.
2016 adalah titik awal terbitnya majalah yang kita
cintai ini, semoga pada tahun-tahun berikutnya tetap
eksis hadir menyuguhi berbagai kisah tentang
kesusastraan di Sumatera Utara.
Pembaca yang budiman, beberapa tahun
belakangan ini media cetak mengalami kemunduran
akibat maraknya media digital. Memang kita sadari,
secara eksistensi, teknologi digital ini telah
menyebabkan informasi daring (online) yang luas
sehingga memudahkan siapa pun untuk mengakses
berbagai informasi, termasuk dalam hal ini eksistensi
karya sastra secara tidak terbatas. Akan tetapi, perlu
diingat bahwa dalam hal berkarya, misalnya untuk
karya sastra, rasanya bagi seorang penulis tidaklah
afdol kalau karya hanya hadir pada media digital.
Seorang penulis akan lebih suka kalau karyanya juga
hadir dalam media cetak. Itulah alas an kuat,
mengapa kita tetap mempertahankan media cetak ini
untuk tetap eksis mempublikasikan karya sastra.
Pada awalnya, majalah Lintas Sempadan ini
hadir adalah untuk mempublikasikan berbagai
kegiatan kesastraan yang diadakan oleh Balai Bahasa
Sumatera Utara. Namun demikian, kami juga
mencoba memuat beberapa tulisan dari para
penyumbang tulisan bersifat artikel, karya sastra,
dan liputan sastra lainnya. Oleh sebab itu, pada
tahun 2017 nanti, kami sangat berharap para
pemerhati sastra di Sumatera Utara untuk
menyumbangkan buah pikirannya dalam bentuk
tulisan ke majalah ini. Sehingga hadirnya majalah ini
dapat dijadikan alternatif majalah sastra di Sumatera
Utara.
Akhirnya, selamat tinggal 2016 dan selamat
datang 2017. Salam sastra. (Redaktur)

BBSU

Balai Bahasa Sumatera Utara
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Laporan Utama

LITERASI DAN SASTRA ANAK
DALAM PROBLEMA BANGSA

D

UNIA ANAK-ANAK
sangat dekat dengan cerita.
Hal itu dikarenakan cerita
tidak hanya memberikan
kesenangan, tetapi juga memberi
manfaat bagi kehidupan anak-anak.
Ketika seorang anak mulai bisa
berkomunikasi, daya imajinasinya
pun tumbuh dengan pesat. Melalui
cerita, anak dapat memperoleh,
mempelajari, dan mengembangkan

sekitar 40—50 tahunan tentu kenal
dengan serial Little House karya
Laura Ingalls Wilder, mungkin tidak
asing dengan tokoh "ma" yang
merupakan ibunda dari Laura. Kisah
ini berawal dari surat Laura kepada
bibinya yang menanyakan masa
kecil ibunya, yang kemudian tidak
sempat dibukukan oleh Laura, maka
dibuatlah serial ini untuk memenuhi
keinginan pembaca, untuk
mengetahui lebih dekat tokoh "ma",
ibunda Laura. Serial yang terdiri atas
7 buku yang bercerita mulai Caroline
Quiner masih kecil dan berumur
sekitar 4 tahun hingga ia menikah
dengan Charles Ingalls, ayah dari
Laura Ingalls. Ada dua penulis pada
serial ini, yang pertama adalah Maria
D Wilkes yang menulis 4 buku
pertama, dan 3 buku selanjutnya
(yang bercerita tentang masa remaja
Caroline hingga ia menikah) ditulis
oleh Celia Wilkins.
Selain dalam bentuk serial
film, di Indonesia juga mengenal
dalam bentuk buku, yaitu: (1)

Astrid Lindgren (1907-2002)

Rumah Kecil di Brookfield (Little
House in Brookfield), (2) Kota Kecil
di Persimpangan (Little Town at the
Crossroads), (3) Rumah Kecil di
Hutan (Little Clearing in the Woods),
(4) Di Puncak Bukit Concord (On
Top of Concord Hill).
Penulis buku anak-anak yang
juga cukup popular di Indonesia
adalah Astrid Lindgren, pengarang
buku anak-anak yang terkenal di

berbagai aspek kehidupan. Berkaitan
dengan hal tersebut, Lintas
Sempadan coba meramu beberapa
pendapat mengenai sastra anak dan
literasi. Namun, sebelum
memaparkan pendapat para
narasumber dan tokoh budaya dan
sastra tersebut, terlebih dahulu kita
lihat tentang perjalanan sastra anak
yang begitu popular yang berasal
dari luar negeri.
Bagi yang saat ini berusia
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dunia, beliau
Yang Cerdik, Ken Arok, gencar-gencarnya menjalankan
dilahirkan tahun
Sangkuriang,
program literasi bangsa. “Program
1907 dan
Lorojonggrang,
itu sangat bagus dan perlu kita
meninggal dalam
Tangkuban Perahu,
dukung, tetapi harus diimbangi
usianya yang ke 94
Seekor Kura-Kura dan dengan pengadaan buku-buku cerita
tahun pada tahun
Dua Ekor Angsa,
yang berkaitan dengan kearifan lokal
2002. Di Indonesia
Nenek Luhu dari
kita”, ujar Rimson Tambun, S.H.,
Astrid Lidgren
Maluku, cerita Pak
S.Th., selaku pimpinan Penerbit
dikenal sebagai
Pandir, Malim
Mitra Medan yang juga Wakil Ketua
pengarang Pippi Si
Kundang, Puteri Hijau, IKAPI Sumatera Utara. “Saat ini
Kaus Panjang,
dan masih banyak lagi. kita seakan kehilangan buku ceritaseorang anak yang
Dengan catatan
cerita anak yang berbobot, seperti
tinggal seorang diri
dulu pernah ada karya Arswendo
tampilan buku-buku
di sebuah rumah
Atmowiloto, yakni Keluarga
cerita nusantara ini
karena ibunya
Bahagia, Keluarga Cemara, dan
Prof. Wan Syaifuddin, Ph.D. harus sebanding
meninggal dunia
Pesta Jangkrik, yang
dengan
dan ayahnya
kesemuanya
karya-karya
terdampar di sebuah pulau. Karya
mengangkat konteks
terjemahan dari luar
Astrid Lindgren yang lain banyak
ke-Indonesia-an”,
tersebut.
diterjemahkan dalam bahasa
tambah Rimson.
PIRLS
Indonesia, yaitu serial Pippi Si Kaus (Progress in
Dalam konteks
Panjang, serial Emil, serial Anak
tayangan televisi kita
International
Anak Bullerbyn, Madita, Ronya Si
pun sangat miskin
Reading Literacy
Anak Penyamun, dan Mio Anakku.
dengan kisah-kisah
Study) 2001 dan
Kisah di atas tadi merupakan
anak, “Anak-anak
2006 mencatat data
bacaan yang sangat popular bagi
kita dulu begitu
yang memiriskan
anak Indonesia. “Anak kita begitu
akrab dengan
bahwa kemampuan
akrab dengan literasi asing,
tayangan sinetron
memahami dan
walaupun sudah diterjemahkan
Keluarga Cemara,
keterampilan
dalam bahasa Indonesia, tetapi
Zainal Abidin Aka, M.Pd.
misalnya,
menggunakan
kandungannya masih mengangkat
sebagaimana
bacaan-bacaan
budaya mereka yang belum tentu
diketahui pada
khususnya teks
sesuai dengan budaya bangsa kita”, dokumen pada anak-anak Indonesia tayangan di televisi beberapa tahun
ujar Prof. Wan Syaifuddin, Ph.D.,
usia 9-14 tahun berada di peringkat lalu bahwa tokoh-tokoh seperti
guru besar Fakultas Ilmu Budaya
Abah, Emak, Euis, Ara, Mang Jana,
lima terbawah. Kita juga ternyata
USU yang juga Ketua HISKI
kalah dari Malaysia dalam kualitas dan Bi Eha merupakan nama-nama
Komisariat Sumatera
tokoh dalam konteks budaya
perguruan tinggi.
Utara kepada Lintas
Dalam 100 Universitas Sunda”, ujar Drs. Zainal Abidin Aka,
Sempadan.
M.Pd. seorang budayawan asal
terbaik di Asia tahun
Ditambahkan
Langkat yang juga pimpinan Teater
2010, UI menduduki
Wan Syaifuddin
peringkat 50 dan UGM Garis Lurus Langkat ini.
bahwa, sebenarnya
“Budaya lokal juga dapat kita
ke-85. Malaysia
kita tidak harus
baca dalam novel Keluarga Bahagia
menempatkan 5
melarang anak-anak
universitasnya diurutan mengangkat nama Bonang, Saron,
kita untuk berakrab
dan Kendang yang merupakan
42, 58, 69, 77 dan 82.
dengan karya cerita
nama-nama gamelan di Indonesia”,
Kita ketahui
dari luar negeri,
tambah Wan Syaifuddin.
bahwa dua tahun
namun sebaiknya
“Berkaitan dengan upaya
belakangan ini,
harus diimbangi pula
peningkatan mutu literasi kita, para
Pemerintah melalui
dengan cerita-cerita
penulis dapat menjadikan budaya
Kementerian
dari nusantara ini.
Indonesia dan budaya lokal yang
Pendidikan dan
Misalnya cerita Nyai Rimson Tambun, S.H., S.Th. Kebudayaan lagi
beragam sebagai substansi ataupun
Roro Kidul, Si Kancil
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Dalam menyahuti Gerakan Literasi Nasional, Kemdikbud membuat
program Gerakan Literasi Sekolah
Dr. T. Syarfina, M.Hum.

konteks penulisan”, ajak Rimson
Tambun. “Dengan cara tersebut, para
pembaca, anak-anak kita diharapkan
dapat termotivasi untuk menggali
dan melestarikan kekayaan budaya
mereka”, tambah beliau.
“Banyak hal yang dapat
diungkap bagi penyusunan bahan
bacaan, di antaranya nilai-nilai luhur
seperti kebenaran, kebaikan,
keindahan, kemenarikan, keimanan,
ketakwaan, kemuliaan, keadilan,
kesabaran, keuletan, kejujuran, dan
kebajikan. Kultur masyarakat
Indonesia sangat mengutamakan
kehalusan budi dan bahasa.
Masyarakat Indonesia masih

Dalam menyahuti Gerakan Literasi
Nasional, Kementerian Agama
membuat program Nusantara Mengaji

4

mempertahankan ciri budaya Timur,
maka isi bacaan harus disusun untuk
mengarahkan pembacanya agar
memiliki kehalusan budi. Oleh
karena itu, penggunaan bahasa pun
mesti mengacu pada tujuan tersebut
sehingga pemilihan kata dan kalimat
harus memperhatikan kesantunan”,
ujar Dr. T. Syarfina, Kepala Balai
Bahasa Sumatera Utara.
Lemahnya budaya baca
berimplikasi logis terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM).
Membaca merupakan jendela dunia
bukan hanya slogan, karena dengan
membaca berbagai hal dapat dikaji,
difahami, dan disosialisasikan.
Dalam konteks ini, Walt Disney
menegaskan bahwa ada lebih banyak
harta yang terkandung di dalam
buku (bacaan) daripada seluruh
jarahan bajak laut yang disimpan di
pulau harta karun.
Membaca itu merupakan alat
utama untuk mencapai kehidupan
yang baik, tetapi masih banyak
masyarakat yang belum menyadari
betapa pentingnya kegiatan
membaca. Keterampilan membaca
merupakan salah satu aspek penting
dalam kemampuan berkomunikasi
yang perlu dikuasai, “reading is a
basic tool in the living a good life”.
Indonesia termasuk negara
yang prestasi membacanya berada di

bawah rerata negara peserta PIRLS
2006 secara keseluruhan, yaitu
masing-masing 500, 510, dan 493.

Dalam menyahuti Gerakan Literasi
Nasional, KPK dan Ikapi membuat
program Indonesia Membumi
(menerbitkan buku anti korupsi)

Sementara posisi Indonesia sendiri
berada pada posisi kelima dari
urutan terbawah, atau sedikit lebih
tinggi dari Qatar (356), Kuwait
(333), Maroko (326), dan Afrika
Utara (304).
Hasil studi PISA menunjukkan
bahwa sebanyak 31.1% siswa
Indonesia berada di bawah tingkat
literasi-1, 37.6% berada pada tingkat
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literasi-1, 24.8%
berada pada tingkat
literasi-2, 6.1%
berada pada tingkat
literasi-3, dan hanya
0.4% berada pada
tingkat literasi-4,
serta tidak ada
seorang pun yang
meraih nilai pada
tingkat literasi-5.
Kemampuan untuk
masing-masing
tingkatan ini masih
jauh di bawah
kemampuan rerata
Negara-negara yang
disurvei.
Pesatnya perkembangan zaman
membuat definisi literasi berevolusi.
Makna literasi yang pada awalnya hanya
baca-tulis berkembang menjadi lebih
luas dan lebih kompleks. Makna literasi
tidak melulu soal baca-tulis, namun
walaupun demikian, literasi masih
memiliki kaitan dengan kebahasaan.
Berpikir kritis, dapat menghitung,
memecahkan masalah, cara untuk
mencapai tujuan, mengembangkan ilmu
pengetahuan dan potensi seseorang
merupakan definisi baru mengenai
literasi. Perubahan yang sangat
signifikan memang. Dari definisi yang
hanya sekadar baca-tulis bertransformasi

Lintas Sempadan vol 1 no.4-desember 2016 (edisi akhir tahun)

menjadi definisi yang kompleks.
Sastra anak dapat menyajikan
dua kebutuhan utama anak-anak yaitu
hiburan dan pendidikan. Dengan
belajar sastra, anak-anak dapat
merasakan hiburan lewat cerita
maupun untaian kata dalam puisi
anak. Demikian pula, dengan belajar
sastra, anak-anak secara tidak
langsung dididik untuk meneladani
berbagai nasihat, ajaran, maupun
moral yang disampaikan dalam karya
sastra anak. Dalam hal ini, sastra anak
dapat dijadikan sebagai media
pendidikan yang menghibur, dan
media hiburan yang mendidik .
“Jika melihat
kondisi literasi dan
keberadaan buku sastra
anak di Sumatera Utara,
sebenarnya sudah
banyak buku-buku
berkaitan dengan sastra
anak yang diterbitkan di
Sumatera Utara, tinggal
lagi bagaimana
keinginan pemerintah
dan lembaga pendidikan
untuk mengadakan
buku-buku tersebut agar
dapat dibaca oleh anakanak di Sumatera Utara
ini”, ujar Rimson
Tambun yang banyak
menerbitkan buku-buku
cerita rakyat Sumatera Utara. “Ada
kecenderungan bahwa selama ini, kita
hanya mengambil dan membeli bukubuku dari penerbit Pulau Jawa yang
sebenarnya belum tentu pas dengan
kondisi budaya Sumatera Utara. Oleh
sebab itu, perlu ada proteksi dari
Gubernur selaku pimpinan di
Sumatera Utara untuk buku-buku
terbitan Sumatera Utara, sehingga
nantinya ada sinergi antara penulis,
penerbit, dan dunia pendidikan itu
sendiri untuk meningkatkan tingkat
literasi anak di Sumatera Utara ini”,
tambah Rimson menjelaskan kepada
Lintas Sempadan.
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BBSU BANTU BUKU
UNTUK RUMAH PINTAR BAGAN PERCUT
Terlihat
sekali antusiasme
komunitas rumah
baca Pintar yang
sangat aktif
mengikuti semua
kegiatan. “Kegiatan
ini dimaksudkan
untuk menambah
wawasan dan
membuka
cakrawala berpikir
anak-anak agar
lebih kreatif dan
Foto bersama anak-anak Rumah Pintar Bagan Percut
inovatif. Selain itu,
Dengan rombongan dari BBSU (Foto.dok.LS)
kami berharap
kepada perpustakaan Balai Bahasa
kedatangan kami ini memotivasi
anak-anak agar tetap bersemangat dan Sumatera Utara yang telah datang
mengunjungi rumah baca kami. Kami
semakin rajin
berharap semakin
banyak yang berkunjung
dan menyumbangkan
buku sehingga koleksi
buku di rumah baca
kami semakin banyak.
Saya berharap anakanak kami yang hidup di
pinggiran pantai juga
mendapat perhatian
yang sama dengan anakanak yang tinggal di
kota.” Ujar Bu Cut
Darma Yanti, pendiri
rumah baca Pintar.
Tidak lama
Kasubbag Tata Usaha menyerahkan bantuan buku kepada
setelah makan siang dan
pengurus Rumah Pintar Bagan Percut (Foto.dok.LS)
salah Zuhur berjamaah,
koleksi buku rumah baca Pintar.
membaca. Kami
kami pun berpamitan.
Selain itu, juga mengadakan kegiatan ingin menanamkan
Acara yang digelar sejak
“Bermain Membaca dan Menulis”
pada diri anak-anak bahwa belajar
pagi
haari
itu
terasa sangat
bagi anak-anak komunitas rumah baca adalah kegiatan yang menyenangkan.
Pintar. Kegiatan yang dilakukan pada Dengan demikian, anak-anak semakin menyenangkan. Melihat semangat
anak-anak untuk belajar adalah
Minggu, 4 Desember 2016 ini juga
suka melakukannya,” papar Wartono,
sebuah kebanggaan. “Terima kasih
mengikutsertakan Duta Bahasa 2015
salah seorang pengurus perpustakaan
Balai Bahasa Sumatera Utara!”
dan beberapa pegawai Balai Bahasa
Balai Bahasa Sumut.
demikian teriak anak-anak melepas
Sumatera Utara selain petugas
“Kami sangat senang dan
kepergian kami setelah acara usai.
perpustakaannya.
mengucapkan banyak terima kasih
(LS/Juliana)

PERPUSTAKAAN Balai Bahasa
Sumatera Utara kembali menggelar
kunjungan ke tempat-tempat yang
dianggap sebagai sarana peningkatan
minat baca masyarakat. Kali ini yang
dikunjungi adalah rumah baca Pintar
yang ada di Bagan Percut, Kecamatan
Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deliserdang, Sumatera Utara. Rumah
baca yang digagas oleh Ibu Cut
Darma Yanti Sihombing ini memiliki
lebih dari 120 orang anggota yang
terdiri atas anak usia prasekolah
sampai yang sudah duduk di bangku
SMP.
Dalam kunjungannya tersebut,
perpustakaan menghadiahkan bukubuku bacaan yang akan memperkaya
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Menguak Sejarah Seni di Indonesia
KETIKA JAKARTA MEMVONIS SASTRA MEDAN
Bermesra dengan Singapura-Malaysia
Ternyata semenjak sejarah berdirinya Republik ini, sudah ada gap dan hegomoni pusat terhadap daerah, khususnya
terhadap Medan, terlebih khusus lagi terhadap karya-karya sastra/seni dari Medan. Lalu ketika itu terjadi, apakah
Medan tak mampu berbuat? Justru menjadi tantangan untuk berbicara pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Fenomena
seperti awal berdirinya Republik ini, nampaknya menjalar terus. Medan selalu dicurigai, ketika “bermesra-ria” dengan
negara-negara di semenanjung Melaka dalam hal budaya. Berikut ini adalah catatan sejarah yang diramu dari berbagai
sumber. (OK. Sahril).
MEDAN pada tahun 1950-an merupakan
wilayah yang unik. Ikatan sejarah yang erat
antara pantai Timur Sumatera dan
Semenanjung Melayu di seberang Selat
Malaka menjadikan daerah ini tunduk pada
kekuatan-kekuatan yang berbeda dibanding
wilayah lainnya di Indonesia. Sebelum
Perang Dunia II (PD II), kontak-kontak
antara penduduk Medan dan Jakarta lebih
terkait urusan kolonial. Bahasa dan tradisi
Melayu yang sama, ikatan kekerabatan
yang kuat dengan orang-orang Melayu di
seberang Selat Malaka, serta kedekatan
geografis dengan semenanjung Melayu,
mengandung arti bahwa banyak penduduk
Medan dan pantai timur Sumatera secara
ekonomi, sosial, dan kultural berorientasi
ke Singapura dan Malaya (sekarang
Malaysia), daripada ke Jawa yang lebih
jauh.
Pada tahun 1954, sembilan tahun setelah
berakhirnya PD II, Medan masih
mengalami berbagai dampak pendudukan
Jepang. Sebahagian generasi muda buta
huruf karena selama perang berlangsung
mereka tidak bisa mengenyam pendidikan.
Pejabat pemerintah dan kantor-kantor
cabang berbagai lembaga nasional di
Medan bertekad memperbaiki situasi yang
ada. Menjelang berlangsungnya pemilihan
umum pertama yang demokratis tahun
1955, Biro Penerangan menyelenggarakan
kuliah-kuliah politik, pemutaran film dan
rapat-rapat umum pelajar guna
menanamkan dukungan patriotis terhadap
demokrasi modern di hati sanubari dan
pikiran warga Medan.
Memang banyak hal telah dilakukan, tetapi
itu belum cukup. Resesi ekonomi pada
masa itu membuat anggaran belanja
pemerintah kota Medan harus diperketat.
Di Medan, terasa betul bahwa telah
waktunya pemerintah pusat di Jakarta
melangkah masuk dan meningkatkan
kontribusinya terhadap anggaran belanja

Konon di
Medan, bea
tontonan yaitu
pajak dari tiket
bioskop
mencapai tidak
kurang dari
sepertiga total
anggaran
pendapatan
pemerintah
Kota Medan.
Sekurangkurangnya ada
enam belas
gedung bioskop
yang memutar
film-film
Hollywood,
India dan
Melayu yang
menampilkan
penyanyipenyanyi
terkenal (Buku
Pusat Roman Picisan
Tahunan 1955:
Meskipun prospek ekonomi suram, Medan 24, 219).
Rekaman musik dan lagu-lagu pengiring
memiliki kehidupan budaya yang
dalam film-film dari Singapura dan
menggairahkan. Baik produksi maupun
konsumsinya, budaya poplah yang paling federasi Malaya (Malaya sebelum 31
laris, dibandingkan dengan berbagai wujud Agustus 1957), misalnya seperti Hang
Tuah dengan aransemen musik oleh aktor,
budaya Indonesia modern yang lebih
penyanyi
dan pencipta lagu populer P.
serius, serta lebih sadar diri. BentukRamlee,
menemukan
penggemarnya di
bentuk visual budaya pop misalnya,
Medan.
seperti film dan kartun–keduanya saat itu
Radio merupakan media populer lainnya.
relatif merupakan budaya baru–menarik
konsumsi khalayak luas, setidak-tidaknya Radio Republik Indonesia (RRI) studio
karena tingkat buta huruf yang tingggi di Medan sering dikunjungi berbagai
penyanyi, kelompok paduan suara dan
Medan. Dalam hal ini Medan mirip
dengan kota-kota utama di Semenanjung band pop, Lily's Band, yang dipimpin
Malaya di mana selera rakyat menentukan penyanyi/komponis Lily Suhairy,
merupakan ensamble musik Medan yang
pasar dan khalayak lebih menyukai film
paling besar dan terkenal.
Melayu yang sentimentil atau film
Hollywood ketimbang sebuah novel yang Rubiah, penyanyi terkenal yang sering
melantunkan lagu-lagu Melayu, juga
bagus sekalipun (Hadimadja, 1952).
kota, waktu itu merupakan sepertiga dari
anggaran total Kota Medan.
Ketika pemerintah pusat menolak
melakukan hal itu, muncullah
ketidakpuasan terhadap para pemimpin
pusat di Jakarta. Media massa setempat
menyuarakan kritik tajam terhadap
kepemimpinan negara. Isu utamanya
adalah pembagian pendapatan negara yang
tidak merata dari pemerintah pusat.
Berulang-ulang dikatakan bahwa
sementara kekayaan alam
Sumatera–khususnya hasil-hasil
pertambangan dan minyak–telah mengisi
pundi-pundi negara, pulau itu tetap
tertinggal. Hasil pemilihan umum tahun
1955 memperlihatkan betapa tajamnya
kesenjangan yang ada; Sumatera menjadi
basis Masjumi berhadapan dengan aspirasi
partai politik Soekarno yang ambisius,
yakni Partai Nasional Indonesia (PNI)
yang pendukungnya mendominasi
panggung politik di Jawa (Feith, 1999).
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Lily Suhairy

Rubiah

seorang anggota Lily's Band; pada masa
itu suaranya digunakan untuk sulih suara
film-film Melayu pop asal Singapura.
Penyanyi/penulis pop lainnya asal Medan
yang lagu-lagunya sering mengudara di
RRI adalah Achmad CB. Penyanyi yang
sebahagian masa kecilnya hidup di Malaya
ini mendapat julukan ―raja keroncong‖
internasional. Tiga tahun berturut-turut dia
pernah memenangkan lomba lagu
keroncong di Singapura; dan dia merekam
lagu-lagunya di Singapura. Jenis lagu-lagu
lain yang populer pada dasawarsa 1950-an
adalah lagu Batak modern, gambus dan
nasyid. Dua jenis lagu yang terakhir ini
diilhami oleh musik asal Timur Tengah.
Akhirnya, kelompok-kelompok musik,
paduan suara dan ensamble dari Jawa dan
pulau-pulau lain secara teratur tampil di
studio RRI Medan, serta tempat-tempat
lain di kota ini. Selain ada siaran musik,
RRI Medan juga punya acara-acara sastra
dan pembacaan puisi, yang keduanya
sangat populer (Siregar dan Sabaruddin,
1986).
Pada pertengahan 1950-an, Medan dikenal
sebagai ―ibukota roman picisan‖.
Percetakan dan penerbitan swasta di
Indonesia mengawali usahanya di Medan
pada perempat pertama abad ke-20; dan
sejak semula percetakan-percetakan ini
telah melayani permintaan pasar yang ada.
Sekitar separuh semua terbitan di seluruh
Indonesia pada tahun 1950-an dicetak di
Medan (Barus Siregar, 1953). Akan tetapi
kuantitas tidaklah mencerminkan kualitas
terbitan-terbitan ini yang menjadi buah
bibir pada masa itu. Sementara hampirhampir tidak ada pasar untuk karya-karya
sastra Indonesia modern yang ―serius‖ di
Medan, novel-novel pop tentang
perampokan, pembunuhan, penyeludupan,
cinta dan seks laris manis, khususnya di
kalangan kaum muda. Tidaklah
mengherankan bila berbagai catatan kritis
atas genre pop ini muncul dalam banyak
kolom di lembar-lembar budaya nasional
8

Achmad CB

dan majalah yang terbit di Jawa.
Sutradara film Usmar Ismail, misalnya,
merasa bahwa cerita-cerita itu tidaklah
menawarkan apapun kepada pembaca,
kecuali emosi dangkal, sentimen murahan
dan tiadanya pertanggungjawaban moral
dan kesemuanya itu akhirnya meracuni
pikiran (Barus Siregar, 1953: 24). Banyak
pihak memandang isi roman picisan
beserta tampilan gambar biduanitanya
serta bintang-bintang filmnya dalam
majalah-majalah hiburan itu cabul, yang
kemudian menjadi julukan kontroversial
atas kota Medan (Plomp, 2011).
Penilaian negatif atas tulisan-tulisan dari
Medan setelah PD II, antara lain bertolak
pada pandangan Belanda sebelum PD II
tentang sastra yang masih terus
berpengaruh bahkan setelah Belanda tidak
lagi memiliki kedudukan yang dominan di
Indonesia. Dengan mendirikan lembaga
percetakan negara yang bernama Poestaka
pada tahun 1908, Belanda menetapkan
sebuah standar perihal apa yang disebut
sastra (Teeuw, 1986: 13--15). Karya fiksi
yang tidak sesuai dengan standar sastra
yang ditetapkan Belanda disebut sastra
liar, sastra yang liar, tak terkendali, yang
ditulis oleh pengarang-pengarang yang
tidak mengacu pada kaidah-kaidah sastra.
Namun penetapan standar ini lebih
mengacu pada kepentingan kolonial,
daripada bertolak dari kaidah kesusastraan
itu sendiri. Teks-teks sastra yang
menyinggung agama, ras, dan politik
dianggap berbahaya buat kepentingan
kolonial dan dengan demikian dicap sastra
liar. Lebih-lebih bila sastra Melayu yang
digunakan dalam sebuah teks sastra tidak
sesuai dengan standar pemerintahan
kolonial Hindia Belanda tentang apa yang
mereka sebut bahasa Melayu atau
Indonesia yang baik dan benar, karya
semacam itupun akan ditolak.
Namun perlu juga diingat, bahwa batas
yang superfisial ini tidaklah seketat yang
dibayangkan, Kratz (1991: 194--195).

Teeuw (1986:73--75) menyebut ceritacerita Hamka yang pada mulanya
diterbitkan sebagai roman picisan pun
kemudian diterbitkan ulang oleh Balai
Poestaka.
Label lain yang bernada negatif yang
dilekatkan pada karya sastra asal Medan
adalah sastra Medan. Label ini mengacu
pada karya-karya Hamka dan pengarangpengarang Muslim lain asal Medan, yang
lebih nasionalis dan politis daripada karyakarya yang dihasilkan di Batavia
(Roolvink, 1950 dalam Aan 1957).
Sebelum PD II, majalah-majalah
berbahasa Belanda di Hindia Belanda
memuat komik-komik Amerika, tetapi hal
ini baru populer setelah PD II. Di Medan
misalnya, pada tahun 1954, waktu
menyajikan satu serial komik Flash
Gordon karya Don Barry. Distributor
komik Amerika King Feature Syandicate
menaklukan pasar Indonesia, dan komikkomik seperti Rip Kirby karya Alex
Raymond, Phantom karya Wilson McCoy
dan Tarzan pun menjadi populer buat
khalayak pembaca luas Indonesia (Lindsay
dan Maya, 2012).
Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an
orang Indonesia pun mulai menciptakan
karya-karya komik yang mencerminkan
isu-isu sosial dan politik yang lagi hangat
pada masa itu. Komik-komik yang kalau
di Medan menampilkan tokoh-tokoh dari
cerita-cerita rakyat Batak dan Melayu,
muncul sebagai respons terhadap dominasi
asing dalam jagad perkomikan
(karosiadi.blogspot.com).
Dengan dukungan Muhammad Said,
wartawan dan pendiri sekaligus editor
surat kabar terkenal di Medan, yaitu
Waspada, Taguan Hardjo, seorang imigran
Jawa-Belanda asal Suriname yang telah
menetap di Medan, menjadi salah satu
seniman komik Indonesia yang paling
populer (Ade Tanesia, 2002: 60--65).
Perfilman
Dilihat dari peran Jakarta sebagai pusat
kebudayaan Indonesia, sumbangannya
terhadap budaya pop Medan agak terbatas.
Kelompok-kelompok musik pop dari
segala penjuru Indonesia, termasuk dari
Medan, berkeliling Indonesia dan
seringkali tinggal di Jakarta selama
beberapa saat guna melakukan rekaman
dan mendapatkan peliputan publik dalam
surat-surat kabar dan majalah nasional.
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beda dan
mementaskanny
a dalam orkestra
yang mengiringi
pemutaran film
bisu.
Penyanyi
Rubiah
bergabung
dengan
kelompok teater
keliling sewaktu
masih muda
belia, ketika
keluarganya
tidak mampu
Kasma Booty
Chempaka adalah film pertama
lagi
bagi Kasma Booty
menghidupinya.
Achmad CB
Sementara itu para pengarang, penulis naskah
drama, pelukis dan aktor muda di Medan yang mengawali kariernya sebagai pelakon
bangsawan sebelum PD II; kemudian
ambil bagian dalam kebudayaan nasional
mendirikan kelompok teater modern
serius menganggap Jakarta sebagai kiblat
sendiri dengan nama Asmara
mereka. Sementara khalayak ramai berkiblat
Dhana/Rayuan
Asmara. Dan bintang film
ke seberang Selat Malaka, yaitu Singapura,
populer
Kasma
Booty baru berusia empat
menanti peluncuran film baru yang
belas
tahun
ketika
bergabung dengan
menampilkan bintang film Melayu populer,
kelompok teater Achmad CB untuk
seperti P. Ramlee atau Kasma Booty. Sejak
1920-an, Penang dan Singapura telah menjadi pentas ke Penang guna menghindari
penyiksaan Jepang.
pusat budaya pop apa yang lazim disebut
Keempat seniman ini melakukan pentas
sebagai Dunia Melayu, di mana Medan
keliling di kawasan Malaya ketika masih
merupakan bagiannya.
berusia muda, dan kepindahan mereka ke
Dengan didirikannya dua studio film yang
saling bersaing di Singapura pada tahun 1947 Singapura dan bergeser ke dunia film tak
dan 1952 dan produksi film-film Melayu yang lebih dari tahap wajar selanjutnya dalam
karier mereka.
sukses dalam jumlah besar, Singapura
Menarik untuk dicatat bahwa ketiga
menjadi pusat film Melayu. Film-film ini
bintang film dan penyanyi Melayu dari
diproduksi dengan modal dari orang Cina,
disutradarai orang India dan dibintangi orang- Medan itu, yakni Rubiah, Achmad CB,
dan Kasma Booty secara etnis bukan
orang Melayu. Film menjadi suatu industri
raksasa dan menarik banyak orang Melayu ke Melayu sama sekali. Mereka termasuk
apa yang oleh Kahn disebut ―Melayu
Singapura yang ingin mengadu peruntungan
yang lain‖: orang Malaya atau Indonesia
dengan menjadi aktor, penulis skenario atau
yang berasal dari etnis campuran, yang
ilustrator musik. Format-format film awal
antara lain didasarkan pada satu bentuk teater lahir dan/atau besar di kawasan Melayu.
Ayah Rubiah adalah orang Batak
Melayu populer yang disebut bangsawan, di
mana musik berperan penting (Cohen, 2002). bermarga Lubis, sedangkan ibunya orang
Jawa. Achmad CB, yang bernama asli
Rata-rata, banyak di antara orang Melayu
yang merantau ke Singapura untuk bekerja di Achmad Awab Azis adalah keturunan
Arab (Said Tripoli, aktor dan sutradara
industri perfilman atau industri yang terkait
bangsawan kenamaan adalah pamannya),
dengan musik berasal dari Medan. Menarik
sedangkan Kasma Booty berayah Belanda
bahwa beberapa tokoh kunci dalam bisnis
(Bodden, 2010).
film Singapura adalah para perintis teater
Di Singapura, dunia perfilman,
sebelum PD II (baik bangsawan maupun
teater modern yang disebut sandiwara), musik kelompok-kelompok dan bintang-bintang
dan film bisu di Sumatera Utara. Kedua orang kabaret merupakan suatu jaringan
individu-individu berbakat yang
tua komponis penyair Ahmad Jafa'ar,
misalnya, adalah operator film bisu. Ia belajar menebarkan nada politik antikolonial
(Cohen, 2002)18. Artis-artis Indonesia
memainkan alat-alat musik yang berbeda-
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yang merantau ke Singapura bertemu
dengan pengarang, aktor, dan musisi
nasionalis Malaya yang hijrah ke
Singapura untuk melarikan diri dari
Undang-Undang Keadaan Darurat
Inggris. Bersama mereka mendorong
radikalisai budaya pop di Singapura
(Bodden, 2010).
Kasmah Binti Abdullah atau dikenal
dengan nama Kasma Booty (Kisaran,
Hindia-Belanda (kini Indonesia),
1932 - Kuala Lumpur, 1 Juni 2007)
adalah aktris Malaysia berdarah JawaBelanda, yang dijuluki sebagai
"Elizabeth Taylor dari Malaysia". Ia
menikah dengan Booty Jacobs dan
dikaruniai 5 anak.
Karier filmnya berawal sejak usia 15
tahun. Film pertama yang
dibintanginya diproduksi oleh Shaw
Brothers. Film-filmnya dalam
produksi itu antara lain Chempaka
(1947) dan Manusia (1951).
Kemudian, Booty ikut masuk ke
Cathay Keris Studio di Singapura dan
bermain dalam sejumlah film seperti
Mahsuri (1958), di mana dalam usia
60 tahun ia banyak ikut dalam filmfilm produksi Merdeka Studio di Hulu
Kelang (dekat Kuala Lumpur), seperti
Pisau Berachun (1948), Noor Asmara
(1949), Rachun Dunia (1950), Bakti
(1950), Dewi Murni (1950), Sejoli
(1951), Juwita (1951), Keris Sempena
Riau (1961), Selendang Merah
(1962), Siti Payung (1962), Ratapan
Ibu (1962), Tangkap Basah (1963),
Anak Manja (1963), Ragam P.
Ramlee (1965), dan Damak (1967).
Ia mendapat dua kali penghargaan
sebagai aktris. Pada tahun 1987 ia
menerima penghargaan Merak
Kayangan untuk veteran film dari
Festival Film Malaysia dan pada
tahun 1990 ia dianugerahi Jury Award
dalam Festival Film Asia-Pasifik ke35. Kasma Booty meninggal akibat
pneumonia dan dimakamkan di
Pemakaman Kampung Klang Gate
(Roolvink, 1950).
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Bedah Buku
di Kantor Perpustakaan Arsip dan
Dokumentasi Kabupaten Asahan
ERTEMPAT di Aula Gedung
Pelestarian Arsip, Kantor
Perpustakaan Arsip dan
Dokumentasi Kabupaten Asahan

B

Sang Pendekar Bumi Melayu” karya
Sahril. Kegiatan bedah buku ini
dilaksanakan pada tanggal 8 Desember
2016 yang dihadiri oleh 200 siswa

menggelar acara Bedah Buku “Habib

SMP dan SMA yang ada di kota
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Kisaran. Acara dibuka oleh Kasubbag

Tata Usaha yang mewakili Kepala
Kantor Perpustakaan Arsip dan
Dokumentasi. Pada sambutannya,
Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan
Dokumentasi mengatakan bahwa
tujuan kegiatan ini merupakan kegiatan
untuk menumbuhkan tingkat literasi
siswa dalam hal membaca karya sastra.
Salah satunya adalah meningkatkan
minat baca anak sekolah melalui bukubuku cerita rakyat yang mengandung
nilai-nilai luhur budi pekerti bangsa.
Kegiatan ini, langsung
mendatangkan penulis buku Habib
Sang Pendekar Bumi Melayu, yaitu

Sahril. Sahril
memaparkan proses
penulisan buku dan
proses kreatif beliau
dalam menulis buku.
Menuurut Sahril,
menulis sebuah cerita
untuk konsumsi anakanak yang dilakukan
oleh orang dewasa
sangatlah sukar, karena
apa yang kita tuangkan
dalam bentuk cerita
tersebut, belum tentu
dapat dipahami atau
dapat diterima oleh
pembaca yang
dikhususkan kepada
kemanusiaan yang dapat diambil
manfaatnya. Sastra adalah dunia yang
bersifat dinamis, relatif, dan bukan
eksklusif sehingga membuka peluang
bagi anak Indonesia untuk menjadi
seseorang yang memiliki pola pikir
yang kritis tanpa harus melupakan
aspek‐aspek humanisme. Kedinamisan
sastra dapat juga ditafsirkan bahwa
sastra itu tidak hanya dapat
menciptakan situasi yang
menyenangkan atau menghibur untuk
dibaca dan dipelajari.
Cerita Habib Sang Pendekar Bumi
Melayu ini mencoba untuk masuk
dalam keinginan anak-anak setingkat
SD dan sederajatnya. Cerita ini sedikit
anak-anak setingkat SD dan SLTP.
memasuki unsur irasional dan
Seorang penulis dewasa harus mampu
ke”hero”an sang tokoh. Penulis
menyelami keinginan dan perilaku
mengambil cerita ini dari sebuah daerah
anak-anak tersebut. Terkadang penulis
yang terletak di Kabupaten Batu Bara,
bisa seakan menggurui, padahal
Provinsi Sumatera Utara. Cerita ini
pembacanya tidak mau digurui. Mereka memang hampir punah, sudah tidak
ingin cerita yang dibaca bebas bergerak banyak lagi para informan yang
dengan ruang yang begitu luas, tidak
mengetahuinya. Jika pun ada, mereka
ada batas rasional dan irasional, mereka hanya tahu sepotong-sepotong saja.
juga menuntut seorang tokoh yang
Untuk itulah penulis mencoba
begitu “hero”.
meramunya dari beberapa informan
Anak-anak di Indonesia sudah
yang dapat menceritakannya sepotongseharusnya diperkenalkan sejak dini
sepotong itu, demikian paparan Sahril
dengan karya‐karya sastra, mengingat di terhadap 200 peserta. (ril/LS)
dalam karya sastra banyak nilai
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Menelusuri Nama Jalan di Medan
IKA berkeliling di Kota
Medan dan melintasi
jalan utama yang
melintang panjang di depan
Universitas Sumatera Utara
(USU) Medan, pastilah Anda
menemui nama jalan dr.
Tengku Mansur atau biasa
disebut jalan dr. Mansur.
Namun tahukah Anda siapa
dokter tersebut, hingga
namanya dijadikan sebuah
nama jalan utama di Kota
Medan?

J

Saibon.

Dr. Tengku Mansur adalah
salah seorang cendikiawan
puak Melayu Sumatera Timur
(kini Sumatera Utara) yang
lahir pada tahun 1897 di
Asahan. Dia merupakan putra
termuda Sultan Hoesin dari
Asahan, dan paman dari raja
Asahan berikutnya yaitu
Sultan Saibon. Dia menempuh
pendidikan dokternya di
Stovia, Batavia. Ketika
menempuh pendidikan di
Batavia, dia merupakan
pendiri dan ketua pertama dari
organisasi Jong Sumatera
Bond sejak tahun (1917-1919),
yang merupakan organisasi
pemuda kaum nasionalis asal
Pulau Sumatera, di mana di
dalamnya bergabung sukusuku asal Sumatera seperti
Aceh, Melayu, Minangkabau,
dan Batak.

Ketika terjadinya
pemberontakan berdarah
pada 3 Mei 1946, yang
digerakkan oleh pemuda
komunis untuk menghabisi
para raja dan bangsawan
Melayu di seluruh Sumatera
Timur, dr. Tengku Mansur
menjadi beberapa tokoh
bangsawan Melayu yang
selamat dari aksi bengis
tersebut. Setahun kemudian
pada Desember 1947, ia
menjadi wali negara dari
Negara Sumatera Timur
yang disokong oleh Belanda.

Selepas di Batavia, dr. Tengku
Mansur melanjutkan studi
kedokterannya di Leiden
Belanda, dengan spesialisasi
ahli bedah, yang akhirnya
membuat dia tidak lagi banyak
terlibat di organisasi Jong
Sumatera Bond. Selepas
kepergiaan dr. Mansur ke
12

Meskipun dikenal sebagai
keturunan bangsawan
Melayu di Sumatera Timur,
serta mendapatkan
pendidikan barat dan
beristri seorang gadis
Belanda, namun dr. Tengku
Mansur merupakan salah
satu aristrokat Melayu
Asahan yang konservatif dan
tetap mempertahankan
nilai-nilai tradisional para
raja dan aristrokat Melayu.

dr. Tengku Mansyur yang mana namanya
diabadikan sebagai nama jalan di Medan,
yaitu Jalan dr. Mansyur.

negeri Belanda, organisasi Jong
Sumatera Bond selanjutnya
diketuai oleh dr. Mohammad
Amir asal Minangkabau yang
memimpin mulai tahun 19201923. Di negeri Belanda jugalah
ia mendapatkan pasangan
hidupnya yang merupakan
gadis asal Belanda.
Setelah menjadi ahli bedah, dr.
Tengku Mansur bekerja di
Sulawesi dan Batavia, lalu
kembali lagi ke Medan. Selama
di Medan, dia menjadi dokter
yang terkenal di kalangan
masyarakat, selain itu dia juga
dikenal sebagai penulis bukubuku tentang kesehatan
masyarakat. Meskipun
merupakan seorang dokter
profesional, namun dia juga
masih terlibat dalam kegiatan
politik, terutama memberi
masukan dan nasehat kepada
keponakannya yang menjadi
raja Asahan yaitu Sultan

dr. Tengku Mansur wafat
pada tahun 1955 di Medan,
dan atas jasa-jasanya di
bidang kesehatan
masyarakat, pantas jika
namanya dijadikan sebagai
nama jalan di kota Medan
layaknya sosok pahlawan.
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Yunda,
Apakah Benar Suami Kita akan Menikah Lagi?
Cerpen: Hidayat Banjar
USAI makan siang, aku memasuki
kamarku, Lina memasuki kamarnya
juga. Di boks bayi kulihat si kecil
merengek. Aku angkat dan gendong
serta susui sembari menepuk-nepuk
punggungnya lembut. Kedua
anakku yang lain bermain di teras
rumah kami yang luas. Terkadang
mereka berlari-lari di halaman.
“Ayo cari aku Bu Dinda,”
teriak Andi.
“Di mana aku?” sahut Ani
pula.
“Kalian pasti aku temukan
anak-anak manis,” jawab Dinda.
Aku mengintip dari jendela kamar
ke halaman. Tak ada siapa-siapa.
Aku baringkan si kecil ke tempat
tidur dengan tak melepas puting
susu dari mulutnya. Aku pun
berbaring di samping si kecil.
Terdengar lagi suara-suara tawa
anak-anaku dan Dinda.
Aku mau bangkit dari
pembaringan tapi tak sampai hati
melepas puting susuku dari mulut si
kecil yang begitu semangat
menyedotnya. Aku terkantuk tapi
suara-suara itu membuat penasaran.
Akhirnya aku tertidur juga.
Azan Ashar
membangunkanku. Si kecil kembali
kuletakkan di boks bayi. Aku
mengambil wudhuk dan menuju
ruang shalat. Lina sudah lebih dulu
shalat. Aku shalat di sampingnya.
Usai shalat, aku ke ruang
tamu, Lina sudah di sana, asyik
membaca majalah wanita. Begitu
aku duduk, Lina meletakkan
majalah dan tersenyum padaku.
Aku membalas senyumnya.
“Si kecil tidur ya Yunda?”
tanya Lina, aku mengangguk.

“Mona juga tidur,” lanjut
Lina menyebut nama anaknya.
Kemudian aku ceritakan
pada Lina tentang apa yang aku
dengar tadi.
“Ah...mana mungkin Yunda.
Itu hanya halusinasi Yunda saja.
Andi dan Ani, usai makan tadi,
bermain sebentar, kemudian tidur,”
sambung Lina. Aku diam tak
melanjutkan.

suami kami. Dendamku tak
terbalas.
Malam itu, ketika acara
resepsi pernikahan suami kami
dengan Lina selesai dan para tamu
sudah pulang, Dinda
menghampiriku, memberitahu
bahwa bapaknya meninggal dunia.
“Ini kesempatan berikutnya untuk
balas dendam,” bisik hatiku.
“Dinda, malam ini adalah

Azan Ashar membangunkanku. Si kecil kembali
kuletakkan di boks bayi. Aku mengambil wudhuk dan
menuju ruang shalat. Lina sudah lebih dulu shalat. Aku
shalat di sampingnya.

***
Dengan perasaan gundah
dia memberanikan diri bertanya
kepadaku, “Yunda, apakah benar
suami kita akan menikah lagi?”
“Ya,” jawabku. Kurasa
remuk hatinya mendengar
jawabanku. Dia merasa sangat
terhina, suami kami menikah lagi
tanpa sepengetahuannya. Ini
memang aku sengaja. Aku ingin
balas dendam. Air mata
menggenang di pelupuk matanya.
“Barakallahu lakuma
wabarah 'alaikuma wajama'aa
bainakummaa fii khair, Abi, Dek
Lina. Semoga menjadi pernikahan
yang sakinah mawaddah
warahmah. Amin Ya Rabb,” katakata ini muncul dari mulut Dinda
saat acara pernikahan rampung.
Senyum di bibirnya menambah
keindahan wajahnya, gemulai
jalannya, tiada terlihat rasa benci.
Dinda ridho dengan pernikahan
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malam bahagia Abi dengan madu
kita Dek Lina, tegakah kita
merusak malam yang indah ini bagi
mereka? Dinda sabar ya? Tunggu
sampai tiga hari, nanti kita samasama kasi tahu Abi, sabar ya?
Semogga Allah meridhoi segala
amal perbuatan Bapak semasa
hidup. Amin ya Rabb,” ucapku
lembut.
Hah...betapa aku sangat
bahagia, ketika melihat air mata
menetes dari pelupuk mata maduku
itu. Aku tahu hatinya sangat pedih
melihat suami yang nikah lagi
tanpa pemberitahuan terlebih dulu
padanya. Kini bapaknya meninggal
dunia, sementara dia tidak bisa
melihat jenazahnya, lengkap sudah
kebahagiaanku malam itu. Aku
sangat puas menyakiti hati maduku.
***
Sebagai perempuan normal,
terbersit juga dalam hatiku rasa
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ketidaksukaan dan
ketidaknyamanan ketika suami
tercinta meminta untuk ta'addud.
Namun di sisi lain betapa aku juga
mendamba menjadi istri yang
samikna wa athakna kepada Allah,
Rasul dan suami.
Apakah ini keterpaksaan
karena tuntutan agama? Aku
terpaksa mengizinkan suami
menikah lagi dengan pilihannya
sendiri? Aku tidak tahu. Wanita
yang mau dinikahi suamiku adalah
seorang gadis berusia 25 tahun.
Suamiku berusia 35 tahun dan aku,
34 tahun.
Suamiku mengenalnya di
jejaring facebook. Dia merasa
cocok dengan gadis ini. Karena
tidak ingin berlarut dalam
kebohongan maka dengan
santunnya suami meminta izinku
menikah lagi. Baginya kebohongan
akan mendatangkan kesia-siaan.
Berhari-hari aku belajar
menata hati, menyiapkan perasaan
dengan sebaik-baiknya untuk
menerima permintaan suami yang
sungguh meremukkan hati.
Aku benar-benar mencintai
suami dan tidak sudi
membiarkannya larut dalam rasa
bersalah. Terlebih dia hendak
mengakhiri kesalahan itu dengan
jalan syar'i, menikahi gadis itu.
Apakah aku tidak ikhlas?
Apakah aku tidak ridho suami
menikah lagi? Percuma membahas
ini, toh aku tidak bisa membiarkan
suamiku dalam kekalutan
berkecimpung kebohongan.
Alhamdulillah, istri yang
dipilih suamiku ternyatah seorang
wanita yang berakhlak baik. Cara
pakaiannya syar'i, tutur bicaranya
sopan. Sungguh benar-benar tidak
salah suamiku memilihnya. Aku
pun mengajaknya jadi saudara
seperti kakak dan adik. Aku panggil
dia Dinda dan dia memanggilku
Yunda.
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Betapa aku sangat yakin kalau Dinda akan
merasakan sakit yang sama persis dengan yang aku
alami dulu ketika suamiku menikahi dia. Inilah yang
aku inginkan, membalas sakit hati.
Betapa kami berdua sangat
akrab layaknya kakak beradik. Dia
juga sungguh perhatian kepada
kedua anakku. Tapi...astaghfirullah,
setan apa yang bergayut dalam
hatiku, tidak sedikit pun rasa suka
terbersit dalam hatiku.
Kebaikannya tak mampu
mengalahkan rasa benci dan
perihku. Hatiku berontak memiliki
madu. Nauzubillah.
Dua tahun pernikahan
Dinda dengan suamiku, belum juga
dikarunia anak. Sementara aku pun
belum ke pikiran untuk
mengandung. Aku mencari cara
agar bisa membalas sakit hati ini.
Akhirnya ide itu muncul.
Dalam sebuah majlis taklim
di mana aku, suami, juga maduku
biasa mengaji, ada seorang akhwat
yang masih gadis, namanya Lina.
Gadis ini sangat kagum sekali
melihat keakraban kami bertiga.
Usianya masih 20 tahun, tergolong
dari keluarga yang kurang mampu.
Aku mendesak suami agar mau
menikah dengannya.
Aku berhujjah pada suami
bahwa perkawinan ini bisa
membantu perekonomian keluarga
Lina. Sebetulnya suamiku enggan
untuk menikah lagi, dua sudah
cukup baginya. Tapi aku terus
memaksanya untuk menikahi Lina.
Betapa aku sangat yakin
kalau Dinda akan merasakan sakit
yang sama persis dengan yang aku
alami dulu ketika suamiku
menikahi dia. Inilah yang aku
inginkan, membalas sakit hati.
Ideku berjalan lancar.
Suami sudah mau mengabulkan

permintaanku, dan keluarga Lina
juga setuju. Aku meminta agar
suami tidak memberitahukan
perihal ini kepada Dinda. Aku
sendiri yang akan memberitahunya,
dengan alasan agar aku dan
maduku semakin akrab.
Ketika hari ijab kabul
berlangsung, aku melihat wajah
Dinda penuh dengan tanda tanya
besar. Aku juga melihat
kebingungan yang menyelimuti
dirinya. Mungkin dia tidak berani
tanya sama orang lain tentang
berita yang sudah beredar di
kampung, bahwa suami kami akan
menikah lagi.
Namun, ketawadhukan dan
kesabaran selalu bersama Dinda.
Hari-hari selanjutnya terlihat, di
antara istri-istri suami, hanya Dinda
ini yang sibuk mengurus rumah
tangga kami. Bersih-bersih rumah,
nyuci baju, pokoknya sama persis
dengan seorang pembantu. Hanya
saja dia tidak pandai memasak
seperti aku dan maduku Lina.
Suami kami juga tidak
sepeduli dulu sama dia. Hmmm
betapa aku adalah wanita yang
beruntung bisa mengambil simpati
suamiku.
Mungkin jika jadi dia, aku
akan merasa orang paling malang.
Jadi istri kedua yang sudah tidak
dipedulikan lagi oleh suami.
Pastilah sangat kesepian, tidak ada
yang menemani dalam kesendirian.
Aku tahu persis kesedihan
itu menyemburat di balik wajah
Dinda. Terlebih ketika Dek Lina
mengabarkan ada janin dalam
kandungannya. Sebulan kemudian
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dalam rahimku pun ada janin juga.
Subhanallah aku hamil, alangkah

suci. Di tanah suci wajah Dinda
seperti hantu yang terus

Seharusnya aku banyak berteladan kepada
maduku tentang keikhlasan dan kesabarannya. Tapi
tidak, waktu itu, aku benar-benar benci dia, dan benci
itu selalu aku tutupi.
bahagianya kami, aku dan maduku
Lina.
Saat kami berempat kumpul
di rumah, Abi ingin mengajak dua
istrinya untuk mengunjungi tanah
suci Mekkah. Alasannya salah
seorang harus tinggal untuk
menjaga rumah dan mengurus
anak-anak. Maka undian pun
dilaksanakan dengan melipat kertas
yang sudah tertulis nama kami
bertiga: aku, Dinda dan Lina.
Ketiga lipatan kertas itu
kami masukkan ke dalam botol,
lalu dikocok, dan mengeluarkan
dua kertas dari dalamnya.
Kemudian kami buka lipatan kedua
kertas itu, ada namaku dan nama
Dinda.
“Aku ngidam, pengen ke
tanah suci,” rengek Lina.
“Kalau begitu, Dek Lina aja
yang berangkat, biar aku yang di
rumah ngurus anak-anaknya,”
jawab Dinda.
“Dinda, kan yang keluar
nama Dinda,” bantahku.
“Yunda, gak apa-apa,
kasihan janin Dek Lina. Semoga
janin Yunda dan Dek Lina kelak
jadi anak shalih atau shalihah yang
patuh kepada kedua orangtua dan
agamanya. Amin Ya Rabb.”
Aku masih ingat, senyum
itu terus mengembang di antara
bibir Dinda. Tulusnya kata-kata
yang ia ucapkan, menyejukkan
jiwaku hingga rasa iba mulai
menyergap relung hatiku.
Akhirnya, aku, Abi dan
Linalah yang berangkat ke tanah

membuntutiku. Selama ini aku
menjadi madu yang terjahat bagi
dirinya. Aku tidak bisa menjadi
penopang yang membuat dia
nyaman, selalu saja kusakiti
hatinya. Sungguh hatinya penuh
dengan goresan luka yang
menyayat, sekali lagi dia tidak
pernah membalas, dia hanya diam,
diam dan diam.
Apalagi akhir-akhir ini
suami juga jarang sekali
memperhatikan Dinda. Apakah dia
protes dengan kelakukan kami?
Tidak pembaca! Maduku adalah
seorang wanita shalihah yang selalu
membawa kemaslahatan bagi
keluarga kami.
Dia adalah matsna yang
shalihah, dia tidak mengukur
kesepian itu sebab ketidakpedulian
suami, kesendirian sebab tidak ada
momongan. Dia cukup bahagia bisa
menjadi istri yang patuh sama
suami, membantu aku mengasuh
anak-anaku dan ridho atas
perlakukan suami, baginya sudah
lebih dari cukup.
Seharusnya aku banyak
berteladan kepada maduku tentang
keikhlasan dan kesabarannya. Tapi
tidak, waktu itu, aku benar-benar
benci dia, dan benci itu selalu aku
tutupi.
Maduku Dinda, kurus
badannya, tidak seperti aku dan
Lina. Mungkin terlalu banyak
melakukan pekerjaan rumah
sementara dia rajin puasa sunnah.
Untuk pembaca ketahui,
nafkah yang diberikan suami hanya
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untuk aku dan maduku Lina. Dinda
selalu bilang uangnya lebih dari
cukup, sebab kebutuhannya tidak
banyak, tidak ada anak, belum lagi
dia juga dapat bayaran dari
mengajar di majlis taklim kami.
Aku dan maduku Dek Lina bahagia
menerima uang nafkah itu.
Waktu kami pulang dari
tanah suci, aku dapat kabar kalau
ibu Dinda wafat. Aku menyarankan
agar Dinda mengabarkan hal ini
pada suami supaya kita bisa
bareng-bareng takjiah. Namun
Dinda bilang “setiap yang
bernyawa pasti akan mati”.
“Hari ini adalah hari
istimewa kalian bertiga. Pasti
kalian sangat bahagia, dan lagi pula
kalian juga capek, tidak mungkin
aku mengabarkan hari duka
keluargaku di hari bahagia ini.
Cukup doa yang akan menyertai
perjalaan ibuku ke alam kebadian.”
Aku menangis mendengar jawaban
Dinda, maduku yang sungguh tegar
itu.
Ketika maduku Dek Lina
melahirkan disusul kemudian aku
juga melahirkan, wah...Dinda
sangat sibuk sekali mondar-mandir
ke sana-kemari memenuhi setiap
kebutuhan kami. Dinda
membersihkan apa-apa yang kotor
di rumah kami. Betapa capeknya,
membayangkannya saja aku lelah,
belum lagi dia harus mengajar.
Badannya capek,
keseimbangan pun menurun, Dinda
dibentak oleh suami karena
menjatuhkan gelas kenangkenangan dari sahabtanya. Katakata kurang baik juga ke luar dari
mulut suami.
Dinda maduku langsung
duduk bersimpuh dengan bulirbulir air mata, kemudian minta
maaf lalu pergi mengajar ke majlis.
Malamnya, udara begitu
dingin. Itulah terakhir kalinya aku
menatap wajah maduku yang
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Esok harinya hingga matahari di ujung kepala,
Dinda tak kunjung ke rumah kami. Biasanya, pagipagi sekali dia sudah datang ke rumah kami
membantu aku melayani anak-anak dan bersihbersih rumah.
sendu. Dinda datang ke rumah
membawa seplastik bungkusan
lemet, enak sekali. Wajahnya
bercahaya, lain dari hari-hari biasa.
Malam itu Dinda juga terlihat
cantik, meski tanpa make up.
Dinda menghampiri saat
aku duduk di ruang tamu dan
berkata-kata santun. Dia bertanya:
“Yunda, apakah aku pernah
membuat hati Yunda sedih?”
Tersentak kaget aku dengan
pertanyaan Dinda maduku itu, lalu
dia terus melanjutkan kata-katanya:
“Wanita tercipta sebagai
pelengkap dan pelipur lara bagi
seorang laki-laki. Entah selama aku
jadi istri Abi, apakah aku sudah
melayani dia dengan sebaik dari
pelayanan yang baik, aku tidak
pernah tahu. Abi tidak pernah
menegurku belakangan ini, Yunda.
Sampaikan maafku kepada Abi jika
nanti beliau pulang. Dan aku juga
minta maaf kepada Yunda jika ada
salah kata dan tingkah laku yang
tidak berkenan di hati Yunda.
Sampaikan maafku juga kepada
Dek Lina. Aku mau pulang ke
rumahku Yunda, terimakasih
banyak atas semuanya.
Asslamualaikum”.
Esok harinya hingga
matahari di ujung kepala, Dinda tak
kunjung ke rumah kami. Biasanya,
pagi-pagi sekali dia sudah datang
ke rumah kami membantu aku
melayani anak-anak dan bersihbersih rumah.
Aku meminta suami untuk
ke rumah Dinda. Ketika sudah di
sana, suami mendapatkan Dinda
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dalam sujud berbalut mukena telah
meninggal dunia. Suami pingsan
tak sadarkan diri terlebih setelah
menemukan buku diari milik
Dinda.
***
Bismillah...
Inilah aku dan
kehidupanku. Aku tahu dunia hanya
singgahan sementara dan alam
yang kekal abadi tengah
menunggu. Setiap takdir yang
tergores tidak luput dari hikmah di
dalamnya.
Aku perempuan lemah
dengan segala kekurangan
mengharap suatu keberkahan yang
bisa membuat rumah tangga kami
dalam limpahan rahmat-Mu Ya
Rabb. Mungkin aku tak pantas
dikarunia seorang anak. Ini takdir
yang mesti aku jalani, walau
terkadang hati menangis, merintih
mendamba seorang anak yang bisa
menjadi kebanggan.
Aku perempuan lemah,
setiap yang ada di diri dan jiwaku
adalah atas kendali-Mu. Lalu,
apakah aku salah jika aku tidak
menumbuhkan janin dalam
rahimku?
Aku tidak punya kekuatan
untuk melakukan itu. Aku tidak
punya apa-apa, aku bukan apa-apa
dan aku perempuan yang papa.
Tanpa rahmat-Mu Ya Rabb, tidak
mungkin aku bisa bertahan sampai
detik ini. Betapa aku sangat
bersyukur setiap kebahagiaan yang
datang dalam keluarga kami,
Engkau obati rasa rindu memiliki
anak dengan hadirnya bayi-bayi

mungil dari rahim maduku.
Sungguh Engkau Maha
Tahu. Engkau tidak memberi apa
yang kami minta, namun Engkau
memberi apa yang kami butuhkan.
Rabb ampuni aku, Saudarisaudariku, terlebih suami yang aku
cintai, dia tidak bermaksud begitu,
dia tidak sengaja tidak
memedulikanku.
Engkau Maha Tahu Ya Rabb
Setelah ini aku berharap
semoga suami lebih baik lagi
terhadap Saudari-saudariku. Pasti
suami sangat bahagia memiliki
madu-madu seperti mereka yang
mampu memberikan apa yang dia
minta. Sekali lagi inilah takdir-Mu
Ya Rabb. Aku lebih bahagia di sisiMu bertemu kekasih-kekasih-Mu.
Semoga suamiku ridho dengan
kepergianku. Amin Ya Rabb...
Dinda
Masih banyak lagi tulisan
dalam diari maduku, namun suami
tak mampu lagi membaca tiap
lembar isinya. Suami, aku dan Lina
sangat bersalah telah
memperlakukan maduku Dinda
tidak adil. Sungguh rasa bersalah
mengiringi hari-hari kami, terutama
aku.
***
Malam, saat si kecil
terbangun dan merengek karena
pipis, aku mengangkat kepala,
ingin bangkit, namun Dinda
melarangku. Ia tersenyum dan
memberi isyarat agar aku tetap
berbaring. Wajahnya bercahaya,
cantik sekali, seperti bidadari.
“Biar aku yang
membereskan, si kecil ini anakku
juga Yunda,” ucap Dinda.***
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SIBORU NATUMANDI
Diceritakan kembali
oleh Nur Elisyah
SERULING bertiup mengelus-elus
telinga. Angin dingin sejuk berhembus
lembut menyapu tubuh. Burung berkicau
dari dahan pohon pinus menambah
petikan-petikan nada keindahan dan
panorama hijau bukit barisan menambah
kegagahan lembah. Bunyi-bunyi itu
melebur menjadi dawai yang merambat
ke seluruh penjuru lembah. Lembah itu
disebut Rura Silindung. Rura Silindung
terletak di Kota Tarutung - Tapanuli
Utara.
Kira-kira 2 km dari kota Tarutung,
terdapat desa Hutabarat Partali Toruan.
Konon, di desa Hutabarat Partali Toruan
ini hiduplah satu keluarga bermarga
Hutabarat. Keluarga ini hidup dengan
rukun dan bahagia. Kebahagiaan mereka
dilengkapi dengan kelahiran boru putri
mereka. Putri yang iahir itu diberi nama
putri Natumandi Boru Natumandi. Kedua
orang tuanya selalu memberikan
perhatian yang lebih kepada Boru
Natumandi karena dia merupakan boru
sasada-putri satu-satunya. Sehari-harinya
Pak Hutabarat bekerja ke ladang dan
sawah, sedangkan istrinya bekerja
sebagai penenun di rumah dan merawat
Boru Natumandi. Pasangan suami istri itu
sangat menyayangi putrinya.
Perhatian dan kasih sayang itu
berbuah baik. Boru Natumandi tumbuh
menjadi gadis yang cantik nan jelita.
Kecantikannya mencapai kesempurnaan.
Tiada sedikitpun cacat dalam tubuhnya.
Bak putri yang turun dari kahyangan.
Setiap mata akan memandangnya dan
setiap lidah akan memperbincangkan
kecantikannya. Kecantikan Boru
Natumandi terdengar sampai ke berbagai
penjuru Rura Silindung.
Setiap hari, sebelum syamsi benarbenar beristirahat menggelinding dan
tercacak di antara bukit-bukit barisan,
Boru Natumandi selalu duduk di mulut
pintu rumahnya. Tepat di atas tangga
rumahnya. Menyisir rambutnya yang
hitam dan panjang. Akan tetapi, tatapan
matanya selalu kosong. Menerawangan
menjelajahi sudut-sudut lembah hijau.
Namun, lamunan itu akan terputus

kala para pemuda yang baru pulang dari
ladang atau sawah menyapanya. Para
pemuda kampung itu sengaja lewat dari
depan rumah Boru Natumandi hanya
untuk melihat kecantikannya atau
bahkan mencari perhatian Boru
Natumandi. Kalau-kalau Boru
Natumandi terpikat kepada salah satu
pemuda kampung Hutabarat itu.
Setiap kali para pemuda itu
menyapa atau bahkan ingin mengajak
Boru Natumandi ngobrol sebentar, Boru
Natumandi hanya melemparkan senyum
malu-malu lalu berlari masuk ke dalam
rumah. Rasa kecewa terbersit dalam hati
para pemudapemuda itu karena Boru
Natumandi selalu menghindar.
Meskipun demikian, senyum maut yang
disuguhkah Boru Natumandi cukup
untuk melunakkan hati para pemuda itu.
Suatu ketika, saat gelap telah berkelana
menggertak terang syamsi datanglah
seorang pemuda kampung itu ke rumah
Boru Natumandi. Hendak mengutarakan
isi hatinya kepada boru Natumandi.
Pemuda itu cukup tampan. Postur
tubuhnya yang kekar tegap, kulitnya
hitam manis, dan pemuda itu
merupakan salah satu anak orang berada
di kampung itu, serta pria yang baradat.
Pemuda itu merupakan pria dambaan
setiap wanita di kampung Hutabarat.
Hanya perempuan yang tidak waras saja
yang akan menolaknya.
Untuk mengutarakan isi hatinya,
Pemuda itu sengaja membawa kecapi
dan serulingnya untuk menarik
perhatian boru Natumandi. Pemuda itu
duduk di anak tangga yang paling
bawah dekat dengan kamar Boru
Natumandi. Dia begitu yakin dengan
niatnya. Sebelum memainkan alat
musik yang dibawanya itu, Pemuda itu
berpantun berumpasa dahulu untuk
mengambii hati Boru Natumandi.
Torop do bittang di langit, si gara
ni api sada do . Torop do si boru nauli,
tinodo ni rohakku holan hodo. Tudia ma
luluan da dakka-dakka bahen soban,
Tudia ma luluan da boru Hutabarat
bahen dongan.
Pemuda itu tersenyum, dan berkata
"Akan tetapi, aku telah menemukan
pujaan hatiku, boru Hutabarat yang
bersemayam di atas sana". Kemudian
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Pemuda itu memetik senar hasapikecapinya dan melantunkan lagu-lagu
tentang gejolak hatinya dan pemujiannya
atas kecantikan Boru Natumandi. Lewat
(lagu-lagu yang disenandungkannya,
Pemuda itu mengutarakan isi hatinya
kepada Boru Natumandi bahwa dia ingin
memperistrinya.
Sudah tiga lagu dilantunkan, akan
tetapi Boru Natumandi tetap tidak
membukakan pintu rumahnya untuk
pemuda itu. Pemuda tampan itu belum
putus asa. Pemuda itu mencoba lagi. Dia
meniup seruling dengan harmoni yang
sangat menyentuh hati. Pemuda itu sangat
piawai memainkannya. Tidak ada
seorangpun yang dapat menandinginya
memainkan seruling dengan baik dan
dengan harmoni yang setalu asing di
telinga.
Bah, pintu tetap tertutup rapat. Boru
Natumandi tetap mengurung diri dalam
kamarnya. Pak Hutabarat mencoba
berbicara dengan Natumandi. Membujuk
hati putrinya itu. Namun, sia-sia saja.
Boru Natumandi menolak untuk
menjumpai pemuda itu. Dia hanya
mengatakan bahwa dia tidak suka dengan
pemuda itu. Pak Hutabarat tidak dapat
berbuat apa-apa. Mereka selalu mengikuti
apa kemauan putri semata wayangnya itu.
Pupus sudah harapan pemuda itu. Dia
pulang dengan kekecewaan yang amat
dalam. "Begitu sombongnya Boru
Natumandi itu", kata pemuda itu dalam
hati. "Kalaupun dia menolak lamaranku,
setidaknya dia mau membukakan pintu
rumahnya dan berbicara langsung dengan
saya. Dia telah menginjak harga diri saya.
Saya ingin lihat, Pemuda seperti apa yang
kelak menjadi suaminya nanti" lanjut
Pemuda itu. Kabar tentang penolakan
lamaran itu tersebar keseluruh Rura
Silindung. Setiap orang membincangkan
tentang sikap penasaran, laki-laki seperti
apa yang akan melamar Boru tetapi
dibalik itu semua, para wanita bersyukur
dengan penolakan Boru Natumandi
karena mereka memiliki kesempatan
untuk memikat hati Pemuda itu.
Ketika musim panen padi tiba, semua
masyarakat rnar.siadapari-bekerja secara
bergotong royong untuk memanen padi di
sawah masing-masing. Hari ini adalah
giliran keluarga Pak Hutabarat. Para
pemuda di kampung itu beradu untuk
membantu Pak Hutabarat. Bersaing
17

Lintas Legenda

Lintas Legenda
mangambil hati Pak Hutabarat. Mana tau
ada salah satu dari mereka yang bisa
dijadikan sebagai hela-menantu.
Di desa Hutabarat ini, pada umumnya
para wanita bekerja sebagai penenun kain
ulos dan mandar-sarung. Dan para laki-laki
bekerja di ladang dan sawah. Nah, ketika
musim panen, para wanita hanya
mempersiapkan serapan dan makanan
untuk para pekerja. Untuk kali ini, istri
Hutabarat menyuruh Boru Natumandi
untuk mengantarkan serapan pekerja ke
sawah. Ibunya tidak bisa mengantarkannya
karena ada pesanan ulos yang harus segera
diselesaikan.
Ketika itu, syamsi tepat berada di
puncak peraduannya. Terik dan menyengat.
Akan tetapi, cahaya syamsi yang memantul
ke tubuh Boru Natumandi membiaskan
kecantikan Boru Natumandi. Dia bersinar.
Kala itu, seorang Pemuda dari kampong
seberang sedang beristirahat di bawah
pohon pinus. Dia baru saja
menggembalakan 100 ekor kerbau milik
keluarganya. Pemuda itu adalah anak tuan
tanah dari kampung seberang. Saat
hayalannya membumbung jauh, dia
terkaget, terkesimak melihat kecantikan
wanita yang berjalan menuju tempatnya.
Tak salah lagi, pasti ini Boru Natumandi
itu, kata Pemuda itu dalam hati. Belum
pernah dia melihat wanita secantik Boru
Natumandi. Otaknya seketika berhenti,
degup jantungnya tak beraturan, matanya
membelalak, nafasnya sesak. Begitu
susahnya dia untuk mengungkapkan
sepatah kata untuk menyapa wanita bak
bidadari itu. Hingga Boru Natumandi lewat
dari hadapannya.
Pemuda itu mengatur strategi untuk
menyapa Boru Natumadi. Dia sudah lama
mendengar cerita tentang kecantikan Boru
Natumandi. Dan cerita-cerita tentang
kecantikan boru Natumandi memang nyata.
Bagaikan kesempurnaan bulan purnama
yang tak terdeskripsikan. Saat itu, Pemuda
itu tidak mau kehilangan kesempatan. Dia
akan berkenalan dengan Boru Natumandi.
Dia menunggu-nunggu Boru Natumandi
lewat lagi.
Selang beberapa waktu menunggu
dengan tidak sabar, akhirnya yang dinanti
datang juga. Boru Natumandi muncul. Dia
tidak akan menyia-nyaiakan kesempatan
untuk mengenal Boru Natumandi lebih
dekat lagi. Sebelum benar-benar lewat,
Pemuda itu menyapa Boru Natumandi.
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"Hora.s Ito " sapa pemuda itu dengan
sopan clan mengawali perkenalan dengan
berpantun- berumpasa.
Jolo tiniktik sanggar laho hahenon
huru-huruan. Jolo .sinurrgkumnarga asa
binoto partuturan.
Boru Natumandi hanya mengangguk
dan tersenyum saja dan tetap mengayunkan
langkah meninggalkan pemuda itu.
"Eh ...ito. Bolehkah kita berkenalan?
Aku....." kalimat Pemuda itu terhenti
karena Boru Natumandi mempercepat
langkahnya dan meninggalkan pemuda itu
dalam kemelaratan hati. "Bah, benar kata
orang-orang kalau boru Natumandi itu
sombong. Dia memang cantik. Saya ingin
tau seperti apa lelaki yang bisa
mematahkan hatinya" gumam pemuda itu
dalam hati dengan kecut.
Pemuda itu sangat kesal. Bara hatinya
meluap dengan membeberkan kisah
kesombongan Boru Natumandi kepada
orang-orang. Sampai berita itu tersebar di
seluruh penjuru kampung. Dan akhirnya
orang-orang sudah terbiasa mendengar
kisah sedih para pemuda yang ditolak Boru
Natumandi.
Begitu banyak pemuda yang datang
untuk mengutarakan isi hatinya bahkan
melamar Boru Natumandi, akan tetapi tak
satupun yang terpaut dihati Boru
Natumandi. Tak satupun yang layak
menurutnya. Semua pemuda yang datang
melamarnya ditolak mentah-mentah.
Sehingga orang-orang berasumsi sendiri
kalau Boru Natumandi itu sombong dan
angkuh. Gosip-gosip tentang Boru
Natumandi berkembang biak sesuai selera
pembicaranya.
Entah siapa pangeran yang akan
mematahkan hati Boru Natumandi. Yang
akan mempersuntingnya menjadi ratu. ltu
menjadi teka-teki bagi masyarakat. Orangorang menanti jawabannya. Meskipun
demikian, para pemuda selalu berusaha
mendekati Boru Natumandi. Mencari
segala akal cara untuk memetik buah
hatinya. Akan tetapi, rasanya saraf hati
Boru Natumandi telah mati hingga setiap
sentuhan tak dirasakannya. Hatinya kaku
bagi setiap pemuda yang datang
melamarnya. Tak memiliki rasa setitikpun,
bahkan sebesar molekulpun tak ada. Atau
Apakah masih ada yang lebih kecil dari
molekul. Atau elektron-elektron dan
neuron-neuron jiwa dan rasa hatinya
memang tidak ada.
Setiap harinya, Boru Natumandi

membantu ibunya dirumah menenun ulos
dan mandar. Tetapi, kebiasannya duduk di
mulut pintu setiap syamsi terbenam
diantara bukit barisan yang menjulang
mengapitnya tak pernah berubah.
Pandangan itu tetap kosong dan
menerawang. Seperti menunggu seseorang
yang tak diketahui siapa yang ditunggu.
Pandangan itu akan menjalar keseluruh
penjuru lembah. Sejauh mana mata dapat
mencapai sasaran keindahan. Dan kini
mata itu menerawang menjelajahi tubuh
sungai yang tidak jauh dari rumah Boru
Natumandi. Sungai itu disebut Sungai
Situmandi. Pada dasarnya, kota Tarutung
di apit oleh dua sungai, yaitu Sungai
Situmandi dan Sungai Sigeaon. Konon,
nama Sungai Situmandi itu berasal dari
kisah Boru Natumandi.
Rumah Boru Natumandi terletak
tepat di pinggiran hulu sungai Situmandi.
Kini dia mengalihkan perhatiannya pada
sungai itu. Dia merasakan kenikmatan
kala mendengar deru air yang mengalir
diantara kerikil-kerikil batu besar yang
menghalangi. Sepertinya, dia ingin sekali
menikmati kesejukan air di sungai itu.
Menceburkan tubuh indahnya dalam riak
jernih air pegunungan yang disaring oleh
akar pohon-pohon yang ada dipinggiran
sungai.
Rasa penat satu hari membantu
ibunya menenun ulos membuatnya lelah
dan gerah. Dia ingin merenggangkan ototototnya yang jenuh. Dia mengumpulkan
beberapa helai pakaian mereka yang kotor
ke dalam keranjang pakaian yang terbuat
dari rotan. Dia ingin mencuci pakaian di
sungai dekat rumahnya itu. Sebelumnya,
dia tidak pernah sendirian ke sungai itu.
Dia selalu bersama ibunya kesana untuk
mencuci pakaian.
Akan tetapi, Boru Natumandi ingin
sendiri. Menyendiri membenahi hatinya
yang kacau. Dia tidak tau mengapa dia
tidak terpikat kepada salah satu dari
pemudapemuda yang datang melamarnya.
Dia bingung dengan dirinya sendiri. Dia
ingin menemukan jawaban dari teka-teki
percintaannya.
Banyak laki-laki yang terluka karena
penolakan Boru Natumandi. Semua orang
membicarakannya. Dan dia tau itu. Dia
tidak tau hatinya terbuat dari apa. Tak
satupun dari sekian banyak laki-laki yang
melamarnya mampu membuka gembok
hatinya. Belum ada kunci yang tepat.
Dimanakah kunci itu? Dan siapakah
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pemuda yang menyembunyikan kunci itu.
Dan kapan akan datang pemenang yang
dapat membuka gembok hatinya.
Orang-orang selalu mencibirnya karena
dia telah berlaku sombong dengan menolak
setiap pinangan yang datang
menghampirinya. Para wanita sebayanya iri
dengan kecantikannya. Mereka menjauh dari
sisi kehidupan Boru Natumandi. Mereka
tidak tau kalau Boru Natumandi terkadang
menangis di balik tirai kecantikannya. Dia
sepi sendiri diantara keramaian orang yang
mencibirnya. Dan akhirnya dia menikmati
kesendiriannya sebagai wanita yang
sempurna dimata orang-orang.
Kecantikannya menjadi dambaan setiap
orang, akan tetapi mereka mengabaikan
keadaan hatinya yang sepi mencari pijakan
yang tepat.
Sesampai di sungai, dia mencuci
pakaian kotor yang dibawanya. Setelah itu,
dia mencelupkan tubuh sempurnanya ke
dalam air jernih itu. Dingin, tetapi segar. Dia
membenamkan dirinya dalam air.
Menjauhkan diri dari semua yang tak
dimengertinya. Sulit untuk dipahami.
Tak jauh dari tempat Boru Natumandi,
ada seseorang atau seekor ular besar
bertengger di atas batu besar. Dia melihat
perempuan yang mandi itu. Kecantikannya
mencapai kesempurnaan. Pandangan ular itu
tak sekedip pun beralih dari Boru
Natumandi. Baru kali ini dia melihat wanita
secantik Boru Natumandi. Bak seorang putri
yang turun dari kahyangan. Laksana putri
titisan dewa.
Ular itu tak mengalihkan pandangannya
sampai Boru Natumandi keluar dari air dan
membenahi semua barang-barangnya.
Hingga berlalu dan hilang dari titik
pandangnya. Ada rasa ingin memilikinya.
Akan tetapi dia adalah ular. Apakah
mungkin?
Kebiasaan Boru Natumandi kini
berubah. Hampir setiap sore dia selalu ke
sungai untuk. menghabiskan waktu sebelum
syamsi pulang ke peraduannya dan akan
kembali lagi besok harinya memberikan
berbagai suasana. Boru Natumandi
menemukan cara dan suasana baru untuk
menikmati hari-harinya. Cukup nikmat
menceburkan diri dalam dingin air jernih itu.
Seperti biasanya, Boru Natumandi
datang ke sungai sore harinya. Kali ini dia
datang dengan tangan kosong. Dia hanya
ingin menceburkan tubuhnya dalam air itu.
Dan tetap, ular itu selalu hadir menikmati

Resensi
kecantikan Boru Natumandi. Ular itu
selalu bertengger di atas batu besar itu
untuk melihat-lihat Boru Natumandi yang
sedang mandi.
Apabila Boru Natumandi tidak
datang sore harinya ke sungai, hatinya
sedih dan pilu. Rasanya dia ingin
menghampirinya ke rumahnya.
Sepertinya dia kehilangan bidadarinya
dan bahkan kehilangan semangat
hidupnya untuk menghabiskan sisa waktu
untuk menunggu esok hari datang lagi.
u1ar itu tidak sabar menunggu-nunggu
kedatangan Boru Natumandi datang ke
sungai. Ada hasrat dan nafsu untuk
memiliki Boru Natumandi secara utuh.
Dia tidak puas hanya melihat Boru
Natumandi hampir di setiap sore saja.
Akan tetapi, dunia yang berbeda
membuatn,ya ingin memikirkan berbagai
cara untuk mendapatkannya.
Sejenak Boru Natumandi duduk di
atas batu yang tidak begitu besar setelah
dia membasahi tubuhnya. Dia memainmainkan air dengan kaki putih mulusnya.
Seketika perhatiannya beralih ke arah
bunyi dahan pohon pinus yang jatuh ke
air. Tepat dimana ular itu bertengger.
Natumandi sedikit ketakutan
melihat ular yang melingkar
memandangnya tanpa kedip. Boru
natumandi memandangi ular itu dan
sebaliknya dengan ular tersebut. Tak
sedikit pun ular itu bergerak. Hal itu
membuat Boru Natumandi tidak
ketakutan lagi. Sepertinya ular itu ular
yang baik dan tidak akan mengganggu
ketenangannya. Mungkin ular itu adalah
penghuni sungai itu. Boru Natumandi
hanya berkata: "Santabi Ompung, hu
pangke ingananmon. Santabi molo adong
na hurang parniulaonku "(mitos zaman
dahulu bahwa apabila ada yang melihat
ular, itu adalah jelmaan nenek moyang
penguasa tanah itu. Jadi, orang-orang
zaman dahulu selalu permisi dahulu
sebelum melakukan apapun di suatu
tempat. Karena mereka takut,
penghuninya marah dan mengutuk orangorang yang tidak beradat telah
mengganggu ketenangannya).
Hari di antara terang dan gelap.
Remang-remang mencapai gelap. Boru
Natumandi bergerak meninggalkan
sungai. Dia memalingkan tubuhnya
memastikan ular yang bertengger di atas
batu itu. Ular itu masih di atas batu itu
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dan kepalanya terangkat sedikit dan
pandangannya tertuju kepadanya. Dia
merasa aneh melihat tingkah ular yang
selalu memandangnya tanpa berpaling
sedetikpun. Tanpa memperdulikan
mangsa yang mungkin menghampirinya.
Boru Natumandi melanjutkan
langkahnya yang terhenti dan
membuang jauhjauh bayangan tingkah
ular yang aneh itu. Dia menikmati setiap
sentuhan embun yang mulai turun
menyentuh tapak kakinya yang
telanjang. Rumput-rumput basah dan
tanah kini mulai berembun.
Dalam perjalanan pulang, dia
bertemu dengan beberapa pemuda
kampung yang baru pulang dari ladang
dan sawah. Mereka hanya menyapa
Boru Natumandi dengan senyum saja.
Tak ada sepatah kata yang keluar dari
mulut para pemuda itu. Tak ada basabasi seperti sedia kala. Mereka
menganggap itu tidak ada artinya. Boru
Natumandi berlalu dari hadapan mereka
dengan begitu saja tanpa membalas
senyum sapa mereka. Terkadang muncul
rasa tinggi hati Boru Natumandi yang
membuat orang kesal dan benci
kepadanya. Terkadang umpatan kecil
karena kekecewaan para pemuda itu
keluar dengan spontan saja. Dan
terkadang itu menjadi doa yang
mungkin terkabul atau tidak.
Tak ada waktu yang terlewatkan
tanpa ke sungai Situmandi setiap sore.
Akhirakhir ini, sepertinya ada yang
hilang apabila dia tidak ke sungai
ditemani ular yang selalu bertengger di
atas batu besar itu. Rasa-rasanya ada
yang memanggilnya untuk datang setiap
hari ke sungai itu.
Terkadang dia hanya datang, duduk
clan diam di atas bebatuan yang
tertancap permanen di sungai.
Menikmati deru air, suara burung,
hembusan dan hempasan angin dingin
yang menusuk-nusuk sampai ke tulangtulang, mempermainkan air dengan
kakinya, memperhatikan dahan-dahan
pohon pinus yang selalu bersigesek
mencercakkan nada-nada merengek,
serta memandang ular aneh yang selalu
bertengger di batu besar yang tak pernah
beralih pandangannya. Rambut hitam
panjangnya terurai indah di terpa angin.
Indah dan elok rupanya sore ini.
Setelah puas menikmati suasana
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sungai yang selalu memanggil-manggilnya,
dia kembali kerumahnya. Kali ini dia tidak
berpaling untuk memastikan ular yang
selalu bertengger di atas batu besar itu. Dia
pulang dengan perasaan ringan dan riang.
Nadanada kecil dari bibir merekahnya
menemani langkahnya. Tak terasa hari
sudah semakin gelap. Hari ini dia pulang
dari sungai agak telat dari biasanya.
Sebelum sampai di rumah, hari sudah gelap.
Langkahnya terhenti tak kala ada suara
yang rnemanggil namanya dari belakang.
Belum pernah di mendengar suara itu. Dia
ragu untuk memalingkan tubuhnya. Dia
ingin melanjutkan langkahnya, akan tetapi
dia tak sanggup melangkah. Dia juga
merasa tak enak kalau mengacuhkan
panggilan itu. Pasti dia akan dikatakan
sombong dan tinggi hati lagi, apabila
mengabaikan panggilan laki-laki yang tak
diketahuinya itu.
Dengan penuh kesabaran, dia
berpaling. Jantungnya berdegup kencang
tak beraturan, mulutnya kaku dan terkatup,
mata indahnya tak sedetikpun berkedip,
darahnya terkumpul di ubun-ubun. Dia
merasakan dentingan kunci menyentuh
gembok hatinya.
Belum pernah dia melihat laki-laki
setampan dan semenawan pemuda yang
dihadapannya itu. Sempurna tiada cacatnya.
Laksana dewa yang turun dari kahyangan.
Menarik dan tampan sekali. Boru
Natumandi terpikat dengan ketampanan
pemuda itu. Tiada satu orang pun laki-laki
yang datang melamarnya dapat menandingi
ketampanan pemuda yang dihadapannya
itu.
Akhirnya mereka saling
memperkanalkan diri. Dan besok harinya
mereka berjanji untuk bertemu di sungai
Situmandi. Setiap hari mereka bertemu di
sungai itu. Sejak saat itu juga, ular yang
selalu bertengger di atas batu besar itu
menghilang. Tak pernah muncul-muncul
lagi. Semuanya itu terabaikan dengan
kahadiran Pemuda tampan yang ada di
hadapannya.
Seiring berjalannya waktu, mereka
merasa cocok satu sama lain. Dan akhirnya
mereka memadu kasih. Mereka saling
mencintai dan ingin menjadi pasangan
suami istri. Mereka berjanji untuk sehidup
semati walau apapun yang terjadi. Siboru
Natumandi sangat mencintai pemuda itu.
Dan rela untuk melakukan apapun
kehendak pemuda tampan itu.
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Tengah malam, saat purnama penuh,
Pemuda itu datang menyusup kekamar
Boru Natumandi. Mereka berdua duduk
saling berpegangan tangan erat-erat di
tengahtengah tempat tidur di kamar Boru
Natumandi. Apapun yang terjadi engkau
akan tetap mengikut aku? Dan mau
melakukan apapun untuk aku dan cinta
kita?" tanya Pemuda itu kepada Boru
Natumandi untuk meyakinkan dirinya.
"Aku rela melakukan apapun clan aku
telah bersumpah akan tetap
mendampingimu hingga akhir hidupku
walau apapun yang terjadi" jawab Boru
Natumandi meyakinkan Pemuda itu.
"Kalau begitu apapun yang terjadi sebentar
lagi, kamu jangan takut. Aku akan
membawamu ke rumahku dan kita akan
hidup bahagia disana" ungkap Pemuda itu
clan Boru Natumandi hanya mengangguk
dan terbawa arus hipnotis Pemuda itu.
Perlahan-lahan tapi pasti, tubuh
Pemuda itu berubah wujud. Dia berubah
wujud menjadi seekor ular besar. Boru
Natumandi sedikit terkejut dan takut
melihat peristiwa aneh dihadapannya itu.
Dia merasa tidak asing lagi dengan wujud
ular yang dihadapannya itu. Dia adalah
ular yang selalu menemaninya di sungai
setiap sore. Ular yang selalu bertengger di
atas batu besar. Yang pandangannya tidak
pernah beralih dari Boru Natumandi.
Ternyata pemuda tampan itu adalah
jelmaan ular yang di sungai. Pemuda
tampan itu adalah mahluk jadi jadian.
Sesuai dengan sumpah Boru
Natumandi bahwa dia akan tetap setia
mendampingi Pemuda itu walau apapun
yang terjadi dan karena cintanya kepada
Pemuda itu, akhirnya dia mengikut
Pemuda itu. Saat itu juga, dengan kekuatan
magis yang dimiliki oleh ular itu, Boru
Natumandi berubah wujud menjadi seekor
ular. Setelah mereka berdua berubah wujud
menjadi ular, secepat mungkin mereka
meninggalkan rumah orang tua Boru
Natumandi. Takut ketahuan orang-orang
satu kampung kalau mereka berubah
menjadi ular.
Ketika mereka keluar dari jendela
rumah, tanpa mereka ketahui ada seorang
orang tua yang kebetulan lewat dari depan
rumah itu melihat dua ekor ular menjalar
menuruni dinding rumah. Orang tua itu
memperhatikan kedua ular itu hingga
hilang menuju sungai. Tersebarlah kabar
tentang Boru Natumandi yang hilang

dimakan ular. Karena orang tua Boru
Natumandi menemukan sisik ular
dikamar putrinya.
Akan tetapi dengan penjelasan
orang tua yang melihat peristiwa
semalam, bahwa sepasang ular keluar
dari jendela kamar Boru Natumandi.
Orang-orang percaya bahwa Siboru
Natumandi telah berubah menjadi ular
dan menikah dengan Pemuda Tampan
yang merupakan manusia jadi jadian
jelmaan ular.
Masyarakat ramai membicarkan
peristiwa magis dan aneh itu. Begitu
banyak pemuda-pemuda kampung dan
dari kampuang tetangga yang datang
melamarnya dan ingin memperistrinya.
akan tetapi tak satupun yang
diterimanya. Begitu banyak pemudapemuda yang terluka karena penolakan
Boru Natumandi, akan tetapi dia
menerima lamaran seorang pemuda
tampan yang merupakan jelmaan ular.
Mereka tak menyangka kalau akhirnya
kecantikan Boru Natumandi jatuh ke
tangan ular.
Akhirnya Siboru Natumandi
menikah dengan Pemuda tampan
jelmaan ular dan tinggaa menetap di
sebuah goa yang berada sekitar 200
meter dari tepian Sungai Natumandi.
Sejak saat itu. masyarakat di sana
menamakan goa tersebut Goa Siboru
Natumandi. Para penduduk di sana
mengatakan bahwa apabila orang-orang
berkunjung ke goa Siboru Natumandi,
pada saat-saat tertentu muncul dua ekor
ular dari mulut goa yang menurut
keyakinan orang di sana kedua ular itu
adalah wujud dari Siboru Natumandi
dan Suaminya. Tepat di mulut goa itu,
masyarakat memahat tubuh ular sebagi
pengingat akan kisah Boru Natumandi.
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Lintas Karya

TAMU TENGAH MALAM
Cerpen: Gading
SAMAR-SAMA Wardi mendengar gedoran
pintu yang berulang. Bunyinya mengisyaratkan bahwa orang yang melakukan kurang
yakin. Semakin Wardi menyimak, semakin
yakin ia dengan apa yang didengarnya.
Matanya langsung tertuju pada jam dinding
yang terletak tepat di dinding depannya.
Hampir pukul 2 dini hari. Siapakah orang
yang telah begitu bulat tekadnya ingin bertamu di tengah malam begini? Sekilas
Wardi terpikir, mungkinkah kabar buruk
dari kampung? Tapi tidak. Para saudara
pasti akan meneleponnya. Istrinya yang
tadinya terlelap pun ikut terbangun.
“Siapa ya, Pak?” tanyanya waswas.
Tanpa menjawab, Wardi langsung bangkit
dari tempat tidur. Istrinya yang setia mengikuti. Bergegas mereka menuju pintu.
Semoga saja anak-anak tidak ikut terbangun. Walaupun merasa tidak yakin,
Wardi tetap membuka pintu. Palang pintu
tetap dalam genggamannya, waspada.
Belakangan ini banyak tindak kejahatan
dengan berbagai modus. Pintu terbuka raguragu. Di depan mereka berdiri tiga orang
yang juga ragu.
“Eh…em…e…Asalamualaikum…”
sapa salah satunya.
“Waalaikumsalam!” sahut Wardi tegas,
tegar. Hening sesaat.
“Ini maaf lho. Bisa kita masuk saja?!”
hambur tamu wanita, salah satu dari
mereka. Tanpa menunggu persetujuan, dia
langsung masuk. Wardi terdorong pintu
yang sekarang terbuka lebar. Ketiganya
terburu-buru masuk tanpa sungkan. Sang
wanita langsung menutup pintu. Kedua
pemilik rumah ternganga, kehilangan kuasa.
“Duduk…duduk!” ujar tamu wanita
mempersilakan mereka. Wardi dan istrinya
mengikuti instruksi orang itu. Setelah
semuanya duduk dan menenangkan diri,
orang yang memberi salam angkat bicara
setelah berkali-kali disenggol oleh si tamu
wanita.
“Begini, Pak Wardi,” jadi mereka
memang tidak salah alamat. “Maksud
kedatang kami ini…oh ya, kenalkan dulu.
Saya Amin, ini istri saya Suti, dan itu supir
kami, Pak Toto. Wardi dan istrinya
menyalami ketiganya. Walaupun sungkan,
tamu tetaplah tamu yang harus dihormati.
“Begini, Pak Wardi, maksud

kedatangan kami” ulangnya. Seperti tadi
yang langsung mengalihkan pembicaraan,
sekarang pun sepertinya ia masih belum
bisa menemukan kata yang tepat untuk
menyampaikan maksud kedatangannya.
“Begini Pak,” lagi-lagi wanita itu
mengambil alih. “Kami dengar Bapak
punya barang berharga. Kami ingin membelinya. Berapa pun yang Bapak minta,
inshaallah kami bisa memenuhinya.
Bagaimana Pak?” tegas, lugas, tangkas.
Wanita ini, benar-benar ahli. Tapi begitu
pun, Wardi dan istrinya masih terteguntegun tidak mengerti. Barang berharga?
Barang berharga apa? Kalau memang
mereka punya barang berharga, bukannya
seharusnya mereka tidak hidup seperti ini,
tinggal di rumah reot yang hampir rubuh,
pakai baju lusuh kumuh, dan makan
kangkung dan kubis dari waktu ke waktu.
“Kami paham, Bapak dan Ibu pasti
merasa berat. Tapi percayalah, kami akan
membayarnya dengan harga yang pantas!”
sambung wanita itu menyakinkan.
“Berapa?” ucapan itu keluar dari
mulut Warni, istrinya. Wardi memandangnya tak percaya. Apa maksudnya itu?
“Seratus juta?” ujar wanita itu. Suami
istri Wardi-Warni terbatuk bersamaan.
Tamu wanita itu langsung tanggap. “Dua
ratus?” Wardi dan Warni masih pandangpandangan dengan mata mendelik tak
percaya, makin terbatuk-batuk. Setelah
itu, hening yang penuh ketegangan.
“Tiga ratus!” kali ini yang bersuara
adalah Pak Amin. Sang ketua rombongan.
Istrinya mendelik sekilas sebelum
tersenyum ramah memohon kepada si
pemilik barang berharga.
“Tu…tu…tunggu sebentar!” sigap
Wardi menarik tangan istrinya. Para tamu
tersenyum-senyum. Mereka sudah
terbiasa dengan situasinya. Jika sudah
begitu, lawan bicaranya pasti akan berunding. Dan, jika sudah pada tahap itu,
biasanya kedatangan mereka akan membawa hasil. Mereka akan mendapatkan
apa yang mereka inginkan. Pak Amin
melipat tangan, membelai-belai dagu yang
ditumbuhi janggut tipis.
Di kamar, Wardi dan Warni
bercengkrama heboh, mengira-ngira,
menerka-nerka, barang apa yang begitu
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berharga yang saat ini menjadi milik
mereka. Setelah sekian lama sibuk
menebak-nebak, akhirnya mereka
terduduk lemas, yakin tidak memiliki
barang yang dihargai tiga ratus juta oleh
para tamu itu. Keduanya merasa begitu
frustasi memikirkan apa saja yang bisa
mereka lakukan dengan uang sebanyak
itu. Bahkan Warni sudah mulai terisak,
menyayangkan uang tiga ratus juta yang
sudah di depan mata tapi dibawa lagi
oleh para tamunya. Baju sekolah anakanak sudah begitu lusuh. Celana Rudi si
sulung, sudah ketat dan congklang, tapi
mereka belum punya uang untuk
membeli yang baru.
Rudi dan Bagus sudah SMP, hanya
Iwan yang masih SD. Begitu pun, tahun
depan Rudi sudah harus SMA dan Iwan
masuk SMP. Membayangkan Rudi yang
tidak bisa melanjutkan sekolah sehingga
akan berakhir seperti meraka, ayah dan
ibunya, membuat hati Warni trenyuh.
Menjadi buruh baginya dan menarik
becak seharian bagi suaminya tidak
cukup menghidupi mereka berlima. Saat
ini, uang lima puluh ribu bahkan hanya
cukup untuk membeli setengah kilo
cabai. Saat semua harga begitu tinggi
dan upah tidak pernah naik, beginilah
hidup mereka. Ketiga anak mereka yang
semuanya lelaki sedang butuh gizi untuk
tumbuh, tapi yang mampu mereka berikan pada anak-anak itu hanya ikan asin.
Begitu pun, mereka mengajarkan kepada
anak-anak untuk tidak meninggalkan
salat lima waktu, selalu bersyukur, dan
selalu memohon rezeki yang halal dari
Allah. Walaupun miskin, mereka tidak
pernah berutang. Karena itulah, mereka
makan dan hidup seadanya.
Tidak peduli berapa banyak uang
tercecer di toko tokenya, Warni tidak
pernah berniat mengambil, dia bukan
pencuri. Begitu pun suaminya. Terkadang, dompet pelanggan tertinggal di
becaknya. Suaminya yang baik itu akan
dengan tabah mengembalikan kepada
pemiliknya. Syukurlah, mereka tidak
pernah silau pada sesuatu yang bukan
milik mereka. Allah menjaga mereka
dari keserakahan. Begitu pun kali ini.
Bayangan tentang uang sekeranjang
yang bisa memberi mereka apa saja
mulai memudar. Sudahlah, memang
bukan milik mereka, untuk apa disesali?
Hanya akan jadi penyakit. Mereka kuat
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dan sehat. Itulah harta mereka yang
paling berharga.
Setelah yakin, keduanya keluar dari
kamar. Ketiga tamuanya sudah mulai
kasak-kusuk. Kerisauan tampak dari
wajah suami istri itu. Setelah meneguhkan diri, Wardi membuka suara.
“Ehm, begini Pak Iman, Bu Suti,
sebenarnya, kami tidak punya barang
berharga. Yang paling berharga di rumah
ini adalah becak yang saya rantai di luar.
Selain itu, kami tidak punya barang
berharga yang Bapak dan Ibu maksudkan,” terangnya. Ketiga tamunya tampak
agak kesal dan terduduk layu.
“Apa masih kurang, Pak?” Tanya Bu
Suti langsung. Wardi menggelenggelengkan kepala sambil tertawa lirih.
“Bukan…bukan…bukan begitu, Bu.
Sungguh, kami memang tidak punya
barang berharga seperti itu.” Pak Iman
menegakkan tubuh lagi.
“Walaupun saya rasa itu harga yang
pantas, tapi sepertinya Pak Wardi masih
belum yakin dengan harganya, ya?”
tanyanya. Wardi mengangkat tangannya.
“Bukan Pak. Harganya pastilah
sudah pas dan sangat pantas. Masalahnya,
kami tidak punya barang berharga yang
Bapak maksud!” terang Wardi lugas.
“Jangan begitu Pak, masalah harga
masih bisa kita diskusikan lagi. Saya
paham, Bapak pasti berat melepaskan
barang yang sudah begitu setia menjaga
Bapak dan keluarga. Tapi, kami sangat
membutuhkannya. Tolonglah, Pak!” Pak
Iman membuka suara lagi. Kali ini
bahkan sampai memohon segala. Istrinya
bergegas meraih lengan Wardi.
“Iya, Pak. Tolonglah kami. Kami
sangat membutuhkan barang itu. Kami
lihat, sepertinya barang itu juga tidak
terlalu berpengaruh pada Bapak. Biarlah
kami bayari. Ya, Pak?” bujuknya. Wanita
itu memang gigih sekali. Wardi dan Warni
saling pandang. Sebenarnya, benda apa
yang mereka inginkan sehingga mereka
yakin sekali bahwa ia memilikinya?
“Tapi kami tidak memiliki barang
berharga yang Bapak dan Ibu maksudkan.
Jadi, bagaimana?!” Wardi agak frustasi.
“Itu! Kami mau membeli itu!” tunjuk
wanita itu. Mata Warni dan Wardi langsung mengarah pada benda yang ditunjuk
Bu Suti. Ternyata itu. Benda itu sudah
sejak dulu terpajang di atas pintu, sampaisampai mereka tidak menyadari
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keberadaannya.
“Pak, Bu, itu peninggalan orang tua
saya. Mereka mendapatkan itu dari orang
tuanya juga. Setahu saya, benda itu
bukanlah barang yang begitu berharga,”
terang Wardi.
“Makanya Pak, juallah kepada
kami!” sambar Bu Suti. Tangannya masih
memegang erat lengan Wardi. Wardi yang
begitu sibuk berpikir pun sampai lupa.
“Mungkinkah Bapak dan Ibu
menganggap bahwa benda itu punya
kekuatan?” Tanya Wardi ragu.
“Kami mendengar dari beberaapa
orang, memang begitu Pak!” jawab Pak
Iman setelah menimbang sejenak. Kini
pahamlah Wardi. Beberapa orang memang
memiliki keyakinan yang aneh. Yang lebih
aneh lagi, justru orang-orang berpendidikan tinggi dan punya jabatan penting
yang banyak sekali percaya tentang hal
seperti itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin para tamu itu langsung berkunjung ke
rumah mereka tengah malam buta hanya
untuk mendapatkan keris peninggalan
orang tuanya? Sebisa mungkin, Wardi
meyakinkan mereka bahwa itu hanyalah
barang tua yang dulu dimiliki kakeknya
yang turun pada orang tuanya hingga
akhirnya turun padanya. Benda itu tidak
memiliki kekuatan magis apa pun.
Akan tetapi, para tamu itu bersikeras
sampai memelas-melas menginginkan
benda itu. Mereka bahkan mengeluarkan
beberapa gepok uang pecahan seratusribuan dari tas yang sejak tadi ditenteng si
Ibu. Belum pernah suami istri Wardi dan
Warni melihat uang baru yang masih
mengilat sebanyak itu.
“Bagaimana? Bagaimana? Mau ya?”
bujuk Bu Suti dengan tatapan memelas.
Tak tega rasanya menolak permintaan
wanita kaya yang cantik manis itu.
Dengan kesadaran yang belum penuh,
suami istri Wardi dan Warni merelakan
keris yang dipajang di atas pintu itu
dibawa pergi oleh ketiga tamunya.
Terlihat sekali para tamu begitu bahagia
karena berhasil mendapatkan apa yang
mereka inginkan. Dari luar, tampaknya
mereka adalah orang-orang yang sangant
agamis, tapi lihatlah kelakuan mereka.
Manusia memang aneh.
Sebenarnya, Wardi sangat cemas
karena ia yakin bahwa benda itu bukanlah
benda magis. Entahlah, ia memang tidak
mau menggantungkan keyakinan pada
yang lain selain Sang Penguasa alam,

Allah, tuhan yang ia sembah. Syirik
namanya. Takutnya, setelah ia gunakan
uang itu, para tamu itu datang lagi
menuntutnya untuk mengembalikan karena
benda itu ternyata tidak “bekerja”. Karena
itulah, ia tidak berani menggunakan uang
itu. Walaupun Warni selalu ribut ingin
memakainya, Wardi tidak memberi izin.
Sabarlah, begitu katanya.
Sms itu datang lima menit yang lalu.
Wardi terburu-buru mengayuh becaknya
pulang ke rumah. Sore begini, biasanya
istrinya sudah pulang juga dari tempatnya
bekerja. Hatinya begitu ringan dan riang.
Berkali-kali ia mengucap syukur pada
tuhan.Subhanallah…subhanallah…subhan
allah… dendangnya dalam hati. Saat itu ia
bersikeras memberi syarat, ia hanya akan
menyerahkan keris peninggalan orang
tuanya hanya jika para tamunya itu bersedia mengabari tentang berguna atau tidaknya benda itu bagi mereka. Hampir dua
bulan lamanya tidak ada berita. Dia sudah
berharap-harap cemas. Walaupun ikhlas
jika harus mengembalikan, tapi ia juga
sudah berangan-angan tentang apa yang
akan ia lakukan dengan uang itu.
Alhamdulillah Pak Wardi, suami saya
terpilih wakil bupati di daerah kami.
Terima kasih atas dukungan Bapak
sekeluarga. Demikian pesan yang ia
terima. Tertulis jelas Bu Suti Keris di
ponselnya. Ya, Allah…pikir Wardi
gamang. Benarkah yang dilakukannya?
Akan tetapi, ia meyakinkan diri. Pak Amin
dan Bu Sutilah yang begitu meyakini
benda itu, biarlah mereka begitu. Apakah
mereka menjadi syirik karenanya, Wardi
tidak ingin memikirkannya. Ia sudah
bersikeras menolak mereka. Mereka malah
lebih berkeras lagi menginginkannya.
Biarlah itu menjadi urusan mereka. Saat
ini, ia akan menganggap ini sebagai
anugerah dari Sang Kuasa.
Ya Allah, ia akan merenovasi rumah,
yang sederhana saja, asalkan pantas dan
nyaman. Ia akan membuka usaha. Walaupun tidak di pinggir jalan besar, mereka
tinggal di lingkungan yang penduduknya
lumayan padat. Jadi, berjualan adalah hal
yang paling pas. Istrinya tidak perlu mencuci baju Cina lagi, ia tidak perlu terengahengah mengayuh becak di terik panas lagi.
Mereka akan bekerja keras mencari uang
agar anak-anak bisa sekolah tinggi.
Subhanallah…ia meneruskan zikir.
Medan, 29 November 2016
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Sastrapedia

POETNIKA, PERGELARAN PUISI INTERETNIK
Poetnika (Pergelaran Puisi Interetnik)
diselenggarakan oleh Habitat Seni
Laklak. Latar belakang kegiatan ini
didasari atas peristiwa 16 tahun yang
lalu. Sebuah lembaga perguruan tinggi
di Medan mengadakan lomba baca
puisi etnik. Tetapi waktu itu mereka
kewalahan mendapat sumber untuk
dilombakan. Thompson Hs.
(Production Executive Poetnika)
terpaksa menerjemahkan sebuah puisi
yang berbahasa Indonesia ke dalam
bahasa Toba. Kira-kira tiga tahun lalu,
Rendra meminta Thompson Hs. untuk
mengirimkan sejumlah puisi berbahasa
Batak untuk diterjemahkan dan
dipersiapkan pada suatu acara di
Rotterdam. Sampai saat ini permintaan
itu belum terpenuhinya karena
merupakan tantangan yang tidak
sederhana. Salah satu faktornya terkait
dengan kecenderungan dalam
bilingualitas.
Tradisi menulis puisi dalam bahasa
etnikal memang menjadi permasalahan
khusus untuk memilih peserta dalam
acara Poetnika ini. Pergelaran Puisi
Interetnik ini, yang merupakan sebuah
eksprimen yang menekankan
kemungkinan-kemungkinan dalam
mengeksplorasi keragaman bahasa
etnikal secara transliterasi untuk
melihat kemungkinan persamaan,
meskipun tersamar, dalam perbedaan
bahasa, melalui saling terjemah. Pola
kerja kreatif ini hanya merupakan salah
satu dari banyak kemungkinan yang
masih akan terus digulirkan secara
bertahap. Termasuk juga nantinyan
eksplorasi dari kekayaan khazanah
sastra kita yang prominem, semisal
pantun.
Peristiwa sastra ini dilaksanakan di
Taman Budaya Sumatera Utara, Medan
pada 21 Januari 2006, mulai pukul
19.32 WIB—24.00 WIB. Dampaknya
terhadap perkembangan sastra adalah
suatu saat dapat ditemukan para penyair
dari pedalaman dan pesisir Sumatera
yang mengutamakan bahasa etniknya

untuk menciptakan puisi atau bentuk
sastra lainnya. Atau sebaliknya karena
suatu peluang dari acara seperti ini,
sejumlah penyair berani kembali
merujuk dan mendalami potensi
bahasa-bahasa etnik yang begitu kaya
dan belum difungsikan untuk
memperkaya bahasa Indonesia. Dan
tentunya, dilihat dari banyak ragam
bahasa di Sumatera serta kekayaan
sastra etnik dari khazanah ini akan
menjadi sebuah agenda program reguler
dan bergiliran.
Ada beberapa tokoh yang dominan
dalam acara tersebut. Selain para
penyair yang terlibat tentunya pula
peran Ben M. Pasaribu (project officer)
dan Thompson Hs (production
executive) sangat berperan besar dalam
terlaksananya acara ini.
Bentuk kegiatan yang dilaksanakan
sebagai berikut: empat penyair yang
terseleksi pada kesempatan ini
diperhitungkan dari potensi
kepenyairan dan penciptaannya,
termasuk masalah tematis. Tema yang
sangat diinginkan adalah urbanisme.
Keempat penyair tersebut adalah Harta
Pinem (Karo), Hasan Al Banna
(Minang), Mukhlis Win Aryoga (Aceh),
dan Romulus ZI Siahaan (Toba).
Pada tahap berikutnya, tahap
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penerjemahan. Keempat penyair
bertukar silang puisi dengan
pertimbangan-pertimbangan khusus,
bisa bersifat psiko-historik, atau tidak
sama sekali. Puisi Hasan Al Banna
judul Sepenggal Novel Tentangmu,
Istri dan Anak-anakmu,
diterjemahkan ke dalam bahasa Karo
oleh Harta Pinem, judulnya menjadi
Turin-turin Bapa, Ndera ras Anakna
(sangat sulit dicari hubungannya dari
aspek historis orang Minang dengan
Karo); Puisi Harta Pinem judul Nande
Godaditerjemahkan oleh Mukhlis
Win Ariyoga ke dalam bahasa Gayo
(tadinya bahasa Aceh), judulnya
menjadi Ine Goda; Tetapi puisi
Mukhlis Win Ariyoga judul Cerita
yang Sama Anak Hilang Bapak
diterjemahkan ke dalam bahasa Toba
oleh Romulus ZI Siahaan, Taringot
Anak Nahamagoan Amangna
(benar-benar ada kaitan psikohistorik): Demikian dengan puisi
Romulus, Dari Langitmu Aku Pergi
yang diterjemahkan oleh Hasan Al
Banna ke bahasa Minang,Nan Dari
Langik Wak Ang Denai Pai. Dan
selanjutnya, puisi-puisi tersebut
dibacakan oleh keempat penyair.
(Panda MT/Agus M)
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Resensi
MENGIKUTI JEJAK HABIB
SANG PENDEKAR BUMI MELAYU
Judul
Pengarang
Tebal
Penerbit
ISBN

: Habib Sang Pendekar Bumi Melayu (HSPBM)
: Sahril
: viii + 96 hlm
: CV. Mitra Medan dan Balai Bahasa Sumut
: 978-602-245-496-0

BAGI ANAK, membaca adalah
aktivitas yang mempunyai keasyikan
tersendiri. Dengan membaca, anak
dapat merasakan pengalaman langsung seperti yang ada di dalam
cerita. Oleh karena itu, untuk
membawa anak memasuki imajinasi
pengarang, pengarang diwajibkan
untuk memberikan cerita yang
sesuai dengan kemampuan daya
tangkap anak. Cerita yang disajikan
haruslah menggunakan alur yang
sederhana dan kata-kata yang mudah
dicerna. Penokohan juga sebaiknya
sesuai dengan penokohan anak-anak
ditambah sedikit unsur heroisme.
Seperti yang diketahui bersama,
anak suka sekali cerita-cerita yang
berkaitan dengan kepahlawanan dan
petualang. Hal yang baik juga bagi
anak bila anak mempunyai tokoh
panutan yang baik, pintar, dan jago.
Masalahnya adalah tidak banyak
buku cerita anak yang beredar di
pasaran yang berasal dari pengarang
lokal. Yang banyak terpajang di rakrak toko buku adalah buku cerita
anak yang biasanya saduran dari
cerita yang berasal dari luar negeri.
Sebut saja misalnya puteri salju,
puteri berkerudung merah, putri
tidur, pinokio, dan masih banyak
lagi yang lainnya. Atau, buku cerita
yang sangat fenomenal, yaitu Harry
Potter dengan banyak serinya yang
terjual sampai jutaan kopi.
Oleh karena itu, kehadiran buku
yang berjudul HSPBM dirasa sangat
mem-berikan kesejukan untuk
memenuhi kebutuhan anak akan
bacaan sastra yang sesuai dengan
mereka.
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Buku HSPBM di tulis oleh Sahril,
seorang penulis lokal dari Sumatera
Utara, yang sudah banyak
menelurkan karya sastra. Selain
aktif menulis buku, Sahril juga
berprofesi sebagai seorang peneliti
yang bekerja di Balai Bahasa
Sumatera Utara di bawah
Kementerian Pendidikan Nasional.
Kepakaran beliau adalah di bidang
bahasa dan sastra serta budaya.
Cerita HSPBM dimulai dengan kisah
seorang anak yang bernama Habib,
yang tinggal di sebuah desa yang
disebut desa Perupuk di daerah
Batubara, Sumatera Utara. Habib
dikisahkan sebagai anak yang baik
serta penurut. Kehidupan keluarga
Habib sangat sederhana. Sebenarnya,
keluarga Habib dahulu hidup tidak
berkeku-rangan karena orang tuanya
bekerja sebagai pengawal di Istana
Lima Laras, tetapi keadaan berubah
setelah orangtuanya mendapat fitnah,
yang mengakibatkan mereka
sekeluarga harus terbuang dari istana.
Susahnya kehidupan tidak
menyurutkan ke-mauan Habib untuk
tetap belajar, mengaji, dan juga
menuntut ilmu bela diri. Yang
kesemuanya didapatnya dari orang
tuanya sendiri. Suatu waktu, Habib
dipertemukan dengan seorang putri
bunian yang bernama Soraya. Soraya
membawa Habib ke tempat
tinggalnya untuk diperkenal-kan
kepada kedua orangtuanya.
Selanjutnya, orangtua Soraya mengundang Habib dan keluarganya untuk
datang berkunjung ke istana kerajaan
bunian. Melihat kebaikan dan
ketulusan Habib dan keluarga, kera-

jaan Bunian memberikan buah tangan berupa tiga buah tongkat sewaktu
Habib dan keluarga pamit pulang.
Sesampainya di rumah, ternyata
tongkat tersebut berubah menjadi
emas. Sejak saat itu, kehidupan
Habib dan keluarganya berubah
menjadi sejahtera. Tidak hanya itu,
semakin hari Habib juga semakin
terlihat lihai dalam ilmu bela diri
sehingga banyak orang yang berguru
kepada orang tua Habib. Bahkan,
ketika Jepang datang menjajah,
Habib juga berperan dalam memerangi penjajah. Pada akhir cerita,
orang tua Habib diangkat menjadi
ketua kampung dan Habib menjadi
panglima kecil.
Cerita HSPBM mengandung banyak
pesan moral yang tentunya berguna
bagi pembentukan karakter anak.
Selain itu, buku ini juga
menceritakan kehidupan masyarakat
Melayu Batubara pada zamannya,
apa yang menjadi mata pencaharian
masyarakatnya, permainan anaknya,
dan juga budayanya. Dengan
memiliki buku ini, kita tidak hanya
dapat menikmati cerita anak, tetapi
juga mendapat ilmu pengetahuan
mengenai budaya masyarakat
Melayu. (Melani/LS)
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CYBER SASTRA: PERLAWANAN
TERHADAP HEGEMONI DALAM SASTRA INDONESIA
Oleh Yulhasni
DALAM khazanah Sejarah Sastra
Indonesia, perkembangan karya
sastra selalu identik dengan proses
kreatifitas yang mengikutinya. Sejak
pertama sekali Sastra Indonesia
Modern diperkenalkan dalam panggung politik Indonesia, maka sejarah
kemudian mencatat beberapa bagian
penting yang harus dipahami masyarakat, yakni tokoh, waktu, dan peristiwa sastra. Dengan demikian, ruang
lingkup pembicaraan sastra tidak
melebar terlalu jauh dan bisa dimaknai sebagai lahirnya tanda-tanda dari
proses kreatif tersebut.
Dari zaman Balai Pustaka yang
ditandai dengan lahirnya novel fenomenal Siti Nurbaya karangan Marah
Rusli hingga lahirnya Angkatan 2000
yang dimaknai kelahiran pengarangpengarang perempuan Indonesia,
khazanah Sastra Indonesia selalu
ditandai dengan berbagai persoalan
'politik berkarya.' Saya menyebut
politik berkarya karena proses penciptaan karya sastra cenderung mempertontonkan penolakan terhadap
gerakan mengatasnamakan sastra. Di
Indonesia, geger sastra sempat muncul ke permukaan akibar gerakan
puisi esai Denny JA yang kemudian
bermuara masuknya nama ini dalam
buku kontroversial terbitan Pustaka
HB Jassin “33 Tokoh Sastra
Indonesia Paling Berpengaruh.”
Jauh sebelum geger sastra itu
muncul, di berbagai daerah telah
lahir politik sastra dengan genderang
perang Anti Jakarta. Konon kabarnya soal Jakarta dan non-Jakarta
dalam khazanah sastra kita sudah
cukup lama berlangsung bahkan
dinilai sebagai sesuatu yang 'basi.'
Sekadar mengingatkan memori kita
tentang itu, pada dekade 1972-1973
Remy Silado yang berasal dari Jawa
Barat telah menolak dominasi itu
lewat Gerakan Puisi Mbeling di
majalah Aktuil, kemudian ada

gerakan Pengadil-an Puisi di Bandung
(1974), Proklamasi Puisi Bebas oleh
Grup Apresiasi Sastra ITB (1979), Emha
Ainun Nadjib dengan kumpulan esainya
Sastra yang Membe-baskan (1982), dan
Perdebatan Sastra Kontekstual di Solo
(1984). Di akhir 1990, di luar Jakarta
juga bermunculan komunitas-komunitas
sastra dalam gerak-an kreativitas. Kita
mengenal gerakan Revitalisasi Sastra
Pedalaman (RSP) oleh Kusprihyanto
Nama (Ngawi) dan Beno Siang
Pamungkas di Solo, Masya-rakat Sastra
Jakarta (MSJ) oleh Korrie Layun
Rampan dan Slamet Sukirnanto,
Komunitas Sastra Indonesia (KSI) di
Jabotabek yang dimotori Wowok Hesti
Prabowo dkk, Komunitas Gorong-gorong
di Depok yang dimotori Sitok Srengenge,
Teater Utan Kayu (TUK) di Jakarta yang
dimotori Gunawan Mohamad, Forum
Lingkar Pena yang dimotori Helvy Tiana
Rosa, Yayasan Multimedia Sastra (YMS)
yang dimotori Medy Loekito dkk,
Akademi Kebudayaan Yogyakarta (AKY)
oleh Puthut EA dkk, Komunitas Rumahlebah oleh Raudal Tanjung Banua, komunitas Rumah Dunia yang dimotori Gola
Gong, dan banyak lagi komunitas-komunitas di berbagai daerah di Indonesia.
Proses dan dinamika yang tergambar
di atas saya letakkan sebagai politik
sastra. Ini dimaknai sebuah upaya penolakan atas berbagai dominasi satu kelompok. Praktik hegemoni sastra sudah berlangsung cukup lama terutama sejak
bangsa ini mengenal baca tulis. Bahkan
perlawanan terhadap dominasi tersebut
menandakan telah terjadi hegemoni
dalam sastra Indonesia. Praktik hegemoni
tidak hanya dipraktikkan oleh kekuasaan
(bangsa ini pernah mengalami distorsi
budaya saat karya-karya Hamka dibreidel
Lekra dan karya-karya Pramudya Ananta
Toer dibakar Orde Baru).
Cyber Sastra: Perlawanan atas
Kekuasaan
Gerakan cyber sastra atau karya sastra
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yang terbit di internet, sebenarnya
telah lama muncul di kurun waktu
90-an namun kemudian di tahun 2001
kembali mencuat setelah terbitnya
buku Graffiti Gratitude pada 9 Mei
2001. Graffiti Gratitude merupakan
buku antalogi puisi cyber. Penerbitan
antalogi tersebut dimotori oleh Sutan
Iwan Soekri Munaf, Nanang Suryadi,
Nunuk Suraja, Tulus Widjarnako,
Cunong, dan Medy Loekito. Mereka
tergabung dalam satu yayasan yaitu
Yayasan Multimedia Sastra (YMS).
Di luar medium konvensional
cetak, internet menghadirkan cara
distribusi baru. Pada tahun 90-an
muncul laman Cybersastra yang
cukup aktif menerbitkan karya maupun kritik. sayangnya laman ini
sudah tidak aktif lagi. Posisi laman
ini dilanjutkan oleh laman Mediasastra yang, sayangnya, tidak terlalu
aktif dalam menerbitkan kritik.
Banyak pula penulis pemula yang
menulis ulasan, apresiasi, maupun
kritik dalam blog pribadi. Belakangan
muncul pula grup-grup di sosial media
yang khususkan dalam mendiskusikan sastra koran (di Facebook misalnya, ada grup sastra koran minggu
yang mengumpulkan cerpen, puisi,
dan esai yang dimuat dalam koran
minggu). Medium internet sebenarnya menawarkan kemajuan dalam
kritik sastra; ia lebih mudah diakses,
tidak terbatas dalam panjang tulisan,
memungkinkan lebih banyak kritikus
yang muncul, serta memungkinkan
diskusi yang lebih intens. Namun,
pada nyatanya, tulisan di internet
belum punya otoritas sebagaimana
cetak. Banyak kritik sastra dalam
laman blog pribadi memiliki masalah
dalam hal penulisan dan penyuntingan; dari susunan kalimat yang berantakan, kedodoran dalam hal rujukan,
argumentasi yang tidak runtut,
kurangnya perspektif kritis, atau
bahkan tidak punya ide tulisan sama
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sekali.
Kehadiran gerakan cyber sastra memunculkan pro dan kontra. Dalam buku
yang dieditori Saut Situmorang terangkum berbagai reaksi negatif dan positif
kehadiran gerakan tersebut. Ahmadun
Yosi Herfanda dalam artikelnya berjudul
”Puisi Cyber, Genre atau Tong Sampah”
secara terang-terangan menyebut puisi
yang terbit di internet sebagai ''tong
sampah.'' Hal itu karena karya yang terbit di internet adalah jenis sastra yang
tidak bisa terbit di media cetak. Bahkan
tidak kurang garang, penyair ternama
Sutardji Coulzoum Bachri menyebutnya
sebagai 'tai yang dikemas secara menarik akan lebih laku dibandingkan dengan
puisi yang dikemas secara asal-asalan.'
Ia mengkritik cover buku tersebut yang
dipandang kurang baik dan tidak layak
dijual.
Begitu keras dan tajam 'penghinaan'
terhadap kehadiran sastra di internet
tidak serta merta kemudian mematikan
kecederungan itu. Justeru karena tekanan yang bertubi-tubi tersebut membuat
sastra internet mendapat tempat tersendiri dalam khazanah sastra Indonesia.
Berbagai perlombaan bertajuk ''sastra
online'' justeru marak di tanah air. Polemik kehadiran puisi internet ini kembali
menggiring perbincangan kepada kanonisasi dalam sastra Indonesia, sesuatu
yang telah lama diterapkan Belanda
ketika membuat Komisi Bacaan Rakyat
atau Balai Pustaka di era tahun 20-an.
Kanonisasi dalam sastra Indonesia
tersebut sejatinya tetap mendudukkan
adanya otoritas tertentu dari mereka
yang mengklaim sebagai sastrawan.
Padahal dalam perkembangan karya
sastra, otoritas tertinggi tersebut berada
di tangan pembaca. Radhar Panca
Dahana menulis sastra semestinya dikembalikan pada pembaca, baik secara
teoretis maupun praktis. Jika sastra
dibiarkan dalam kondisi penyingkiran,
yang terjadi hanyalah perebutan otoritas
sastra di kalangan sastrawan, penerbit,
dan kritikus sastra.
Sebenarnya polemik tersebut muncul
ketika karya-karya tersebut diterbitkan
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dalam bentuk buku. Saat karya tersebut
muncul di internet, polemiknya tidak
menguat sebagaimana gerakan yang
cenderung sering lahir dalam khazanah
Sastra Indonesia.
Munculnya sastra internet tentu berkait langsung dengan kemunculan inter1
net di Indonesia di kurun waktu 90-an.
Kemunculan internet ditengarai ikut menumbuhkembangkan khazanah sastra
Indonesia. Bahkan beberapa penulis
ternama muncul ke permukaa berawal
2
dari internet, sepert Raditya Dika.
Dapat dipahami bahwa sastra internet
mau tidak mau akan mengalami sebuah
metamorfosis sebagai akibat berkembangnya jejaring sosial di tanah air.
Siapa pun hari ini, serta merta akan
memperebutkan otoritas pembaca di
facebook, twitter, dan blog pribadi.
Tentu saja problem terbesar kemudian
adalah ujian yang berada pada otoritas
pembaca. Pengguna internet di Indonesia yang telah menembus angka 88,1
juta jiwa memungkinkan kehadiran
sastra internet mendapat tempat
3
tersendiri.
Menuangkan gagasan dan ide di
mana saja adalah hak pribadi setiap
manusia. Ide dan gagasan dalam bentuk
apapun, sepertinya halnya sastra internet,
membuka ruang yang luas bagi tumbuhnya sastra alternatif yang ”memberontak”
terhadap kemapanan – terhadap estetika
yang lazim—dan bukan hanya menjadi
media duplikasi dari tradisi sastra cetak.
Sebab di sanalah tempat bagi semangat
dan kebebasan kreatif, yang seliar-liarnya sekalipun, yang selama ini tidak
mendapat tempat selayaknya di media
sastra cetak, baik di rubrik sastra koran,
majalah sastra, maupun antalogi sastra.
Kita menaruh hormat terhadap segala
bentuk kreatifitas sastra. Berbagai medium penyampaian gagasan mesti diletakkan sebagai gejala yang lumrah dalam perjalanan kreatifitas pengarang.
Sekarang kunci dari perjalanan itu harus
diuji oleh otoritas pembaca. Jutaan
orang menggunakan internet, bahkan
sekarang digampangkan dengan teknologi telepon selular yang menyediakan

berbagai perangkat jejaring sosial.
Apakah mereka itu pembaca karya
sastra?
Endnote:
1

Berdasarkan catatan whois ARIN dan
APNIC, protokol Internet (IP) pertama dari
Indonesia, UI-NETLAB (192.41.206/24) didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni
1988. RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta,
Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu,
Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onno W.
Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan Internet Indonesia
pada tahun 1992 hingga 1994. Masing-masing
personal telah mengontribusikan keahlian dan
dedikasinya dalam membangun cuplikancuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia.
2

Raditya Dika mengawali keinginan untuk
membukukan catatan hariannya di blog pribadinya saat ia memenangi Indonesian Blog
Award. Dari pengalaman itu, ia mencetak tulisan-tulisannya di blog kemudian ia menawarkannya ke beberapa penerbit untuk dicetak
sebagai buku. Awalnya banyak yang menolak,
tapi kemudian ketika ia ke Gagasmedia, sebuah
penerbit buku, naskah itu diterima, meski harus
presentasi dahulu. Ia sukses menjadi penulis
dengan keluar dari arus utama (mainstream). Ia
tampil dengan genre baru yang segar.
3

Menurut data yang dirilis oleh APJII
(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), jumlah pengguna internet pada tahun 2014
sebesar 88,1 juta. Angka tersebut naik dari 71,2
juta di tahun sebelumnya.
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Kenangan
Karya: Juliana

S

AAT KITA KECIL,
banyak sekali kenangan
menyenangkan yang
hadir dari keluarga dan
seluruh lingkungan kita. Semua
orang akan berkata dan
memperlakukan kita dengan
lembut dan penuh cinta.
Membuat kita percaya bahwa

tidak ada masalah dan semua
akan baik-baik saja. Saat
senang kita tertawa, saat sedih
kita menangis, tidak ada yang
harus kita jaga dan kita
sembunyikan. Masa kecil
adalah masa ketika
mendapatkan banyak cinta dan
kasih sayang tanpa terbeban
oleh nilai dan aturan.
Saat kita remaja, banyak
sekali kenangan yang bisa kita
ingat. Berbagai perasaan dan
perlakuan datang pada kita.
Kenangan baik, buruk,
menyedihkan, dan
menyenangkan berhamburan
menghampiri kita. Begitu
banyak cinta, begitu banyak

amarah, begitu banyak suka,
begitu banyak duka.
Terkadang, semuanya hadir
bersamaan, membuat dada
kita sesak dan ingin berteriak
sekuat tenaga pada siapa saja.
Masa remaja adalah masa
ketika kita mulai mengenal
berbagai perasaan, membuat
kita terkadang
tidak paham
bagaimana
mengekspresikannya.
Yang terlihat
hanyalah
kemarahan
dan pemberontakan.
NB:
Tetapi,
bukankah saat
itu juga kita
mulai
merasakan
debaran tak
biasa, yang walaupun lebih
sering menyedihkan, tetapi
tetap memberi kebahagiaan?
Saat kita dewasa, kita
mulai belajar bahwa bukan
kita satu-satunya yang
memiliki kenangan. Semua
orang memiliki cerita dan
kenangannya sendiri-sendiri.
Kita mulai belajar dari orang
lain, tentang hidup yang begitu
berirama. Tidak ada yang
betul-betul biasa, semuanya
begitu beraneka. Sama halnya
dengan kenyataan bahwa,
tidak ada manusia yang persis
sama, di antara milyaran yang
ada. Kenangan buruk tentang
cinta yang terpendam atau
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bertepuk sebelah tangan
ketika remaja bahkan tidak
ada artinya. Masa dewasa
adalah masa ketika kita mulai
belajar menerima dan
bertoleransi, bahwa hidup
tidak pernah mudah bagi
siapa saja, tetapi juga tidak
terlalu sulit, jika kita ikhlas
menjalaninya. Karena, selalu
ada cara, bagi orang yang
percaya.
Saat kita tua, kita dapat
memahami dan bahkan
menertawakan semua
kenangan. Suka, duka, baik,
buruk, manis, pahit, tragis,
semuanya akan terlihat lucu.
Hidup membuat kita menjadi
begitu kompleks dan paham,
bahwa yang kita butuhkan
hanyalah keyakinan dan yang
harus kita lakukan hanyalah
menentukan pilihan. Berpikir
bahwa kita hanyalah senano
detik dari milyaran tahun
yang ada di semesta, setitik
debu yang ada di sahara,
setetes air yang ada di
samudra, membuat kita
percaya bahwa kita bukanlah
apa-apa dibandingkan Sang
Penguasa. Keangkuhan dan
keegoan mulai pergi
meninggalkan kita. Masa tua
adalah masa ketika kita
menerima, bahwa kita adalah
makhluk fana yang tak
berdaya. Begitupun, kita
pastilah berbahagia, jika
meninggalkan kenangan baik
bagi orang-orang di sekeliling
kita.
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Sosok & Tokoh
Cut Darma Yanti Sihombing
PEDULI PENDIDIKAN ANAK NELAYAN
USAHA untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa adalah tugas
seluruh masyarakat Indonesia. Salah
satu perwujudan hal tersebut adalah
meningkatkan minat baca masyarakat.
Peningkata minat baca masyarakat,
khususnya generasi muda, harus terus
digalakkan demi tujuan menjadi
bangsa yang cerdas. Salah satu dari
sekian banyak wujud usaha tersebut
adalah dengan adanya rumah baca
yang disediakan untuk anak-anak.
Lembaga Pendidikan Pintar
yang terletak di Desa Bagan Percut
adalah tempat anak-anak belajar
membaca, mengaji, bahkan bermain.
Rumah baca ini didirikan oleh wanita
muda yang bernama Cut Darma Yanti
Sihombing, sosok yang pantas
dianggap sebagai tokoh literasi karena
usahanya dalam mendidik anak-anak
Desa Bagan Percut untuk tetap belajar
dan banyak membaca. Dara yang
merupakan putri dari pasangan Bapak
Baharuddin Sihombing dan Ibu
Albaiyah ini lahir di Medan pada
tanggal 28 April 31 tahun silam.
Sewaktu kecil, beliau adalah anak
yang sangat suka bermain sehingga

sering lupa belajar. Tidak jarang, ia
malas ke sekolah karena hanya ingin
bermain.
“Ibu saya menyebut saya
sebagai anak betuah karena
nakalnya. Dengan sebutan itu,
beliau berharap saya menjadi anak
yang punya banyak dan membawa
keberuntungan,” ujarnya sambil
tertawa saat menceritakan
kebiasaannya ketika kecil. Tidak
disangka, saat ini kata-kata itu selalu
diucapkannya kepada sekitar 120
anak-anak yang menjadi bagian dari
komunitas kelompok belajarnya.
Dengan demikian, beliau juga
berharap anak-anak pantai yang
kurang mendapatkan bimbingan dan
pendidikan itu nantinya akan tumbuh
menjadi anak-anak yang penuh
keberuntungan.
Usai menamatkan pendidikan
menengahnya di MAN 2 Medan,
beliau merantau ke Malaysia dan
bekerja sebagai pengasuh anak selama
dua tahun. “Ketika berkunjung ke
Percut, saya lihat banyak anak usia
sekolah yang tidak sekolah. Mereka
datang ke rumah saya, melihat-lihat.

BBSU dan Lintas Sempadan saat berkunjung di lembaga
pendidikan yang didirikan oleh Bu Yanti (Foto.dok.LS)
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Saat saya tanya mengapa tidak
bersekolah, mereka bilang malu,
karena sering tinggal kelas. Ternyata,
ada yang sampai kelas tiga SD belum
bisa membaca. Sambil main-main,
Saat saya tawari untuk belajar
membaca dengan saya, mereka
menyambutnya dengan bersemangat.
Sejak itu, setiap saya datang, mereka
menagih janji untuk belajar. Saya pun
jadi merasa tidak enak karena merasa
berutang. Jumlah yang datang
menemui saya saat saya ke Percut
untuk belajar semakin banyak,
sementara rumah orang tua saya tidak
terlalu lebar. Pusing juga saya
memikirkannya.”
“Setelah berpikir panjang, saya
memutuskan untuk kembali bekerja
sebagai TKI di Malaysia. Kali ini saya
bekerja sebagai penjaga mesin di
pabrik yang memproduksi chip ponsel
selama 2 tahun. Uang yang saya
kumpulkan sebagai TKI itulah yang
kemudian saya gunakan untuk
membangun rumah baca yang
sekadarnya. Saya sangat senang
karena walaupun kecil, rumah baca
kami banyak pengunjungnya. Anakanak belajar membaca, menulis,
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yang kami jadikan sebagi pusat
kegiatan. Selain membaca,
anak-anak juga bisa belajar dan
mengaji di tempat ini. Saat tiba
waktu salat, kami akan salat
berjamaah. Saya memang
membiasakan anak-anak untuk
salat berjamaah sambil melatih
mereka menjadi imam salat
dengan cara bergantian
mengimami salat. Mudahmudahan kelak mereka tetap
menjadi anak saleh dan bisa
menjadi pemimpin yang arif.”
Untuk memenuhi keinginannya
mengaji, salat berjamaah, dll. Banyak tersebut, Cut Yanti bahkan
di antaranya yang sudah pandai
memutuskan untuk menetap di Bagan
membaca dan kembali ke bangku
percut. Karena, untuk berulang setiap
sekolah. Ada juga yang karena
hari dari Tembung rasanya terlalu
usianya langsung masuk jadi siswa
melelahkan selain menghabiskan
kelas dua karena sudah bisa menulis
waktu di jalan.
dan membaca. Senang sekali rasanya
Dengan semakin
bisa membantu anak-anak.” Ujarnya
bertambahnya komunitas rumah baca
dengan wajah ceria.
Pintar tersebut, Gadis manis ini pun
Seiring berjalannya waktu,
bercita-cita membuatnya menjadi
rumah baca ini mulai dikenal banyak
Lembaga pendidikan yang resmi dan
orang, sampai-sampai Ibu Gatot
diakui oleh pemerintah. Beliau
Pujonugraho, yang waktu itu menjabat menamainya Lembaga Pendidikan
sebagai Ketua PKK Sumut sempat
Pintar Bagan Percut. Selain itu,
beliau juga
mendirikan
Paud Pintar
Bagan
Percut
untuk anakanak
prasekolah.
Saat ditanya
mengapa
namanya
Pintar,
beliau
menjawab,
“Saya
berharap
Anak didik Bu Yanti di PAUD Pintar Bagan Percut (Foto.dok.LS) semua
anggota
kami
berkunjung untuk menyemangati
menjadi anak yang pintar sehingga
kami. Selain itu, juga ada seorang
saat dewasa mereka menjadi generasi
dokter yang secara pribadi
yang kuat dan mandiri. Banyak juga
membuatkan bangunan yang
orang tua yang pesimis tentang
berbentuk musala ini sebagai tempat
belajar kami. Tempat inilah kemudian
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pendidikan anak-anak. Mereka lebih
suka jika anak-anak membantu
membantu perekonomian dengan cara
mencari kerang atau kepiting. Pola
pikir inilah yang harus diubah.
Membantu orang tua tidak salah, tetapi
anak-anak harus tetap belajar dan
banyak membaca. Walaupun mungkin
tidak bisa kerja kantoran, tetapi mereka
akan punya wawasan luas yang
nantinya membuat mereka menjadi
orang penuh ide kreatif untuk
meningkatkan kehidupannya.”
Sayangnya, status tanah tempat
didirikannya lembaga ini tidak jelas.
Hal itu membuat Bu Yanti agak sulit
mengurus legalisasi untuk lembaga
pendidikannya. Banyak yang salut dan
bangga dengan apa yang dilakukannya,
tetapi ada juga yang mencibir dan
mengejek rumah bacanya sebagai
kandang kambing. Walaupun sedih, Bu
Yanti tetap tabah dan bertahan. Saat
ditanyai tentang cara pemenuhan
kebutuhan rumah baca yang dilengkapi
beberapa kipas angin dan dispenser, Bu
Yanti mengatakan memungut dari
anak-anak, seribu rupiah per hari. Itu
pun kalau ada. Kalau tidak ada, anakanak tidak dilarang menggunakan
semua fasilitas yang tersedia di rumah
baca tersebut. Demikianlah perjuangan
dara yang saat ini sedang berkuliah di
Universitas Al Hikmah ini.
Saat ini, di tempat yang dulunya
seperti kandang kambing itu sudah
didirikan sebuah musalla tempat anakanak belajar dan sebuah ruang kreatif
tempat mereka membaca, menulis, dan
berkreasi. Jumlah buku mereka
bertambah dari sumbangan masyarakat
yang peduli. Toko buku gramedia juga
tidak melupakan rumah baca mereka
saat membagi-bagi buku. Sekarang,
jumlah buku mereka sudah beragam
sehingga anak-anak pun lebih
bersemangat. Selamat Bu Yanti,
teruslah berjuang memajukan generasi
muda Indonesia. Tuhan akan selalu
membantu orang-orang yang bekerja
keras dengan ikhlas. (LS/Jualiana)
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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.
Abaian, penghilangan atau pengubahan bagian naskah yang tidak
dipahami lagi oleh penyalin
Aforisme, pernyataan yang padat dan
ringkas tentang sikap hidup atau
kebenaran umum (seperti peribahasa:
alah bisa karena biasa)
Agon, adegan dalam drama yang
menunjukkan perdebatan (perselisihan) antara tokoh protagonis dan tokoh
antagonis
Agroikos, pelaku yang berperan
sebagai pemain yang menjadi bulanbulanan atau bahan tertawaan
Ajre, bentuk drama tradisional Bali
Alazon, pelaku yang berperan sebagai
pembual, pembohong, dsb.
Alegori, cerita yang dipakai sebagai
lambang (ibarat atau kias) perikehidupan manusia yang sebenarnya untuk
mendidik (terutama moral) atau
menerangkan sesuatu (gagasan, citacita, atau nilai kehidupan, seperti
kebijakan, kesetiaan, dan kejujuran)
Alusi, majas perbandingan yang
merujuk secara tidak langsung
seorang tokoh atau peristiwa pada
karya sastra; kilatan
Anabasis, bagian alur cerita yang
menggambarkan penonjolan kejadian
menuju klimaks
Anapes, sajak yang terdiri atas tiga
suku kata atau dua suku kata tidak
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bertekanan, yang diikuti oleh suku
kata bertekanan
Antiwirawan, tokoh yang tidak memiliki nilai keagungan hidup (keberanian, idealisme, dan ketabahan),
pikiran yang tercermin dalam
tindakan, dan maksud yang mulia
Arsis, suku kata yang mendapat
tekanan pada suatu kaki sajak
Babad, kisahan berbahasa Jawa,
Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang
berisi peristiwa sejarah; cerita sejarah
Barok, ciri-ciri tertentu yang dimiliki
oleh tokoh drama tragedi (seperti
sikap agung, tidak langsung)
Biomekani, metode pementasan yang
aktornya berperan hanya seperti
boneka, tidak memiliki kepribadian
dan kehilangan daya pikir
Caturlarik, bait atau sajak yang
terdiri atas empat larik, biasanya
berpola rima a-b-a-b
Dekontekstualisasi, jarak waktu yang
memisahkan pembaca teks dengan
teks yang ditelitinya sebagai tidak
adanya kemungkinan pembaca
bertanya secara langsung tentang teks
yang ditelitinya: Dekontekstualisasi
muncul karena perbedaan situasi yang
dialami pembaca dan saat teks itu
sendiri dibuat
Depersonifikasi, majas yang berupa
pembandingan manusia dengan bukan

manusia atau dengan benda (misal
dikau langit, daku bumi)
Dialog batin, kata-kata yang diucapkan oleh pemain untuk mengungkapkan pikiran atau perasaannya tanpa
ditujukan kepada pemain lain
Digresi, peristiwa yang menyimpang
dari pokok masalah yang sedang dihadapi dalam karya sastra; bagian yang
tidak langsung bertalian dengan tema
dan alur karya sastra
Dramaturgi, keahlian dan teknik
penyusunan karya dramatik
Dwimatra, larik yang terdiri atas dua
kaki matra (dua pasang kaki yang
bertekanan)
Enjambemen, peristiwa sambungmenyambungnya isi dua larik sajak
yang berurutan
Envoi, bait penutup yang pendek
Eskapisme, kehendak atau
kecenderungan menghindar dari
kenyataan dengan mencari hiburan
dan ketenteraman di dalam khayal
atau situasi rekaan
Fabula, istilah Latin untuk berbagai
bentuk drama
Haiku, puisi Jepang yang biasanya
menggunakan ilusi dan perbandingan,
terdiri atas 17 suku kata yang terbagi
menjadi 3 larik, larik pertama 5 suku,
larik kedua 7 suku, dan larik ketiga 5
suku
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Laporan Khusus

LEBIH SANTUN DENGAN PANTUN
Oleh: Hidayat Banjar
BAHASA merupakan gambaran dari
pengujarnya. Ungkapan bahasa
menunjukkan bangsa bermakna
bangsa yang santun dapat terlihat
dari bahasanya. Kegelisahan
memudarnya tutur yang santun
ternyata tidak hanya melanda

Kesantunan bertutur maupun
berprilkau dapat
ditumbuhkembangkan dengan
pantun. “Pantun tidak saja untuk
orang dewasa, juga budak-budak
(anak-anak). Bagaimana guru-guru
dapat mengajarkan pantun, caranya

Membicarakan mengenai kerja sama tentang proses penilaian pantun dengan
menggunakan aplikasi digital antara Wisdom and Heritage Singapore (WAHS)
dan Hiski Sumut yang diwakili oleh Karmin Abbas (WAHS), Sahril dan Wan
Syaifuddin (Hiski Sumut) foto.dok.hidayat_banjar.

Indonesia, juga negara tetangga
Singapura dan Malaysia.
Kehadiran Karmin Abbas dari
WAH Limited Singapura ke Medan
guna menjawab kegelisah itu.
Membincangkan peranan pantun
dalam kehidupan. Dari mendidik
hingga mengkritik dapat dilakukan
dengan pantun. Lebih santun dengan
pantun. Menurut lelaki yang disapa
Cek Gu ini, pantun sebagai seni
sastra lama bermanfaat atau dapat
dimanfaatkan untuk pembentukan
karakter.

guru-guru bolehlah berikhtiar. Di
Singapura minat berpantun dewasa
ini berkurang. Bahkan mereka
berpantun sembarangan saja.
Petinggi-petinggi negara berucap di
forum-forum resmi, seolah-olah itu
pantun. Itu bukan pantun tetapi
bantun (pukul),” tuturnya berkelakar.
Maksud Karmin, membuat
pantun itu ada fatsunnya, tidak
sembarangan saja, tidak sekadar
menyusun bunyi-bunyi bahasa yang
memiliki rima. Antara sampiran dan
isi juga tidak sembarangan dilekatlekatkan.
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Hadir pada pertemuan di
Hotel Madani, 20 Desember 2016,
siang itu: Khairil Ansari dari Unimed,
Hidayat Banjar Penulis, Hafni
Tanjung Pengamat, Epan Hasyim S
Penulis, Nasib TS Penulis, Surya
Darma UINSU, Wan Syaifuddin
Hiski/USU, Sahril Hiski, Nurelide
Hiski, Selwa Kumar dari SCI, dan
Jaya Arjuna dari USU.
Melalui pantun
Lebih lanjut, Karmin
menuturkan sesungguhnya corak
hidup masyarakat dan bangsa Melayu
pada zaman dahulu dicerminkan
melalui puisi lama seperti pantun dan
peribahasa. Pantun merupakan puisi
tertua dan kepunyaan masyarakat
Melayu. “Ada kumpulan pantun yang
berusia lebih 500 tahun tapi sudah
dibawa oleh Pemerintah Turki ke
negaranya,” tutur Karmin.
Justru itu Karmin bersama
Hiski (Himpunan Sarjana
Kesusastraan Indonesia) dan temanteman merencanakan membentuk
lembaga Balai Pantun. “Untuk
sementara kita rencanakan yang
terlibat di dalamnya tiga negara dulu:
Indonesia, Malaysia dan Singapura,”
tambah Wan Syaifuddin pula.
Dengan adanya Balai Pantun
diharapkan naskah-naskah tua berisi
pantun didapatkan kopiannya.
Dari diskusi itu, terungkap
bahwa pantun adalah ciptaan asli
orang Melayu. Pantun bukanlah
adaptasi daripada puisi-puisi Jawa,
India atau China. Ini bermakna,
pantun merupakan puisi asli yang
dimiliki oleh masyarakat Melayu
serta paling awal muncul jika
dibandingkan dengan puisi yang lain.
Pesan-pesan moral
Peranan pantun dalam
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Laporan Khusus
Dua golongan
Santun menurut KBBI (Kamus
Besar Bahasa Indonedia): 1. Halus dan
baik (budi bahasa, tingkah lakunya);
sabar dan tentang; sopan. 2. Penuh rasa
belas kasihan; suka menolong.
Ya, kata-kata terbagi dua
golongan, tergantung pengujar dan
pendengarnya. Kata-kata akan jadi
baik (indah) atau terpuji dan tercela di
samping idiom yang digunakan, juga
niat penuturnya. Contoh, menuduh
seseorang sebagai tersangka korupsi
akan menjadi ujaran terpuji jika
memiliki bukti. Ujaran tersebut akan
membuat pengujar sehat dan yang
mendengar (membaca) ujaran juga
sehat karena tercerahkan. Begitu pula
Kesepakatan untuk menjadikan Aplikasi Penganalisis dan Pengarang Pantun (APP
sebaliknya, ujaran akan jadi tercela
Balai Pantun) yang diprakarsai oleh WAHS dan Hiski Sumut dijadikan sarana
karena tanpa bukti atau bukti yang
untuk menganalisis pantun. Terlihat Karmin Abbas, Ph.D. (WAHS) dan Prof. Wan
dibuat-buat. Bukankah fitnah lebih
Syaifuddin, Ph.D. (Hiski Sumut) sedang bersalaman tanda memulai kesepakatan
kejam dari pembunuhan?
(foto.dok.hidayat_banjar)
Jika sangkaan jadi fitnah, maka
ujaran tersebut adalah api yang
menghanguskan. Bila tuduhan
kehidupan orang Melayu untuk
ungkapan berikut: Apa guna orang
memiliki bukti, ujaran menjadi air
menyampaikan pesan-pesan moral
bertenun/Untuk membuat pakaian
berisi nilai-nilai luhur agama, budaya
adat/Apa guna orang berpantun/Untuk (embun) yang menyejukkan negeri ini.
Orang yang melontarkan kata-kata
dan norma-norma sosial
mengingat petuah amanat.
terpuji secara psikis, dirinya akan
Jaya Arjuna yang berlatar
masyarakatnya. Melalui pantun, nilaibelakang teknik mengemukakan kata- merasa nyaman dan sejuk, begitu pula
nilai luhur itu disebarluaskan ke
orang yang mendengarkannya. Ujaran
tengah-tengah masyarakat, diwariskan kata yang diucapkan akan diantarkan
gelombang elektromaknetik ke mana- terpuji juga dapat menumbuhkan dayakepada anak cucunya. Selain itu,
daya positif yang ada dalam tubuh
mana. Teori gelombang
pantun berperanan pula dalam
manusia dan lingkungan sekitarnya.
elektromagnetik kali pertama
mewujudkan pergaulan yang serasi,
Secara fisik, tubuh akan merasa lebih
dikemukakan oleh James Clerk
mengawetkan tali persaudaraan,
rileks karena darah dapat mengalir
Maxwell (1831–1879).
hiburan serta penyampaian aspirasi
dengan lancar serta jantung berdetak
Gelombang elektromagnetik
masyarakat.
dengan teratur.
Khairil Ansari, Wan Syaifuddin adalah gelombang medan dan bukan
Ya, marilah senantiasa
gelombang partikel, seperti pada air
dan Sahril sama menuturkan dalam
atau pada tali. Oleh karena gelombang melontarkan kata-kata bergizi agar diri,
tradisi Melayu dengan pantun banyak
lingkungan dan masyarakat sehat lahir
medan inilah, gelombang
yang dituntun. Pantun dipakai
dan batin. Berujar sehat menuju negeri
elektromagnetik dapat merambat di
memperbaiki perangai atau pantun
yang sehat. Berpantun agar kita jadi
ruang hampa.
mengajar bersopan santun.
santun. Semoga. (Penulis berkhidmat
“Jadi kata-kata seperti pantun
Di dalam penyebarluasan
pada dunia kepenulisan dan kata-kata)
dapat memengaruhi pendengarnya.
agama, pantun berperanan pula untuk
Artinya kata-kata yang baik – jika
menanamkan nilai-nilai keagamaan
diucapkan terus-menerus – akan
seperti tercermin dalam ungkapan
membuat pengujar dan pendengarnya
melalui pantun syarak menuntun.
jadi baik. Pantun-pantun yang indah
Untuk melihat sejauh mana peranan
akan membuat masyarakat jadi
pantun dalam kehidupan orang
santun,” ungkap Jaya.
Melayu, dapat disimak dari untaian
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