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Dimuat di Kompas, MINGGU, 26 Agustus 2006 
 
Cerpen Hasan Al Banna 

 

Parompa Sadun Kiriman Ibu 

 
Kembali rasa pedas itu membikin merah dan menggetarkan kedua 

matanya. Rasa itu pula yang kemudian menghimpun kesedihannya, lantas butir-butir 

air—hangat dan berasa garam—menghilir ke pipinya yang letih. Hembus napasnya 

berderak, dadanya sesak! Macam ada bongkahan bertaring yang kian detak kian 

membengkak. Oihdah, selalu ada pedih yang tak terkisahkan selain dengan lantak air 

mata.  

Semestinya Lamrina layak bersuka-cita. Bukankah hari ini telah 

dilangsungkan acara manjagit parompa, juga penabalan nama anaknya yang pertama? 

Memang sepanjang siang sampai petang menjelang, di bibirnya berpucuk senyum 

mengembang. Sesekali ia betulkan posisi tidur Uli yang baru berusia duapuluh delapan 

hari. Pada kesempatan lain ia sibuk membujuk bayinya yang mengoak. Tapi  pulas lagi 

usai bergelayut di lemak dada Lamrina.  

Acara berlangsung meriah dan hikmat. Dengan senang hati ia sambut 

kerabat dan tetangga dekat. Para tamu silih berganti datang dan pulang. Mereka 

menyampaikan kata selamat, mengayunkan salam, memberi pelukan, dan berebut 

mencium pipi si buah hati. Di antara mereka ada yang meninggalkan bingkisan di sisi 

Uli. Sebagian lagi menyelipkan amplop berisi uang ke tangan Lamrina.  

Namun ada alasan mengapa diam-diam Lamrina tak mampu menahan 

sesak yang berombak di dadanya. Seperti kini, ketika keramaian berganti lengang. 

Ketika denting piring-sendok hening, ia pun selalu gagal memenggal serbuan peristiwa 

yang hinggap di kepala. Peristiwa-peristiwa yang bersinggungan mengail-ngail air mata 

dari sepasang danau keruh di lereng dahinya. Ia pun bersekutu dengan tangis! 

Pun ketika ia melipat parompa sadun kiriman ibu, buah air yang bening itu 

meleleh lagi. Berderai di pipi yang pasi. Sungguh Lamrina tak ingin meriakkan air muka 

kesedihan. Tapi selekas apapun ia menyeka linangan di pipinya, lebih lekas lagi air mata 

mencipta telaga. Lalu bergulir membasahi parompa sadun di pangkuannya. Jemarinya 

memintali rumbai parompa yang menjulur. Tapi tentu itu tak membantu meniup debu 

keperihan dari mata hatinya. 
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Parompa sadun, sebidang kain tenun adat berbentuk persegi panjang 

(mirip ulos Batak Toba)! Inilah sumber sebab yang membikin Lamrina dua bulan ini 

gelisah. Perasaannya bagai kapal pecah, kacau belah. Tak tentu antara gembira, 

bersalah, atau durhaka pada ibu, dan entahlah! Kalau tidak silap, usia kandungan 

Lamrina delapan bulan saat paket berisi salendang adat itu datang.  

Hmm, ia menarik napas, berat. Udara ibarat berserat. Ia pandangi 

parompa sadun yang batal dimasukkan ke lemari. Bahkan perlahan ia buka lagi 

lipatannya, dan dihamparkan di atas springbed. Seketika Lamrina terkenang kampung 

halamannya, Sabatolang, daerah Sipirok-Tapsel. Ia pun terkenang pula dengan riuh 

suka-cita acara manjagit parompa, acara adat Angkola menyambut kelahiran anak 

sulung. Pada acara itu diserahkanlah parompa oleh ompung—nenek dari pihak 

perempuan/ibu—kepada cucunya. Jika penyerahannya secara adat, seekor kambing 

syarat yang penting. Pemuka adat juga musti hadir. Tapi jika hanya acara sederhana, 

cukup menyembelih ayam. Sedang undangan terdiri dari kerabat dan tetangga. 

Do-li Ha-si-an! Lamrina mengeja nama lengkap Uli. Itulah dua kata yang 

tertera di atas parompa. Tulisan selebar tiga ruas jari telunjuk, melintang di salah satu 

sisi parompa. Di sisi lain tertera tulisan: Simbur Magodang (Sehat dan lekaslah besar). 

Tulisan-tulisan itu dirajut dengan manik-manik putih di atas kain yang didominasi 

warna hitam dan merah hati. Kedua warna itu berpadu dengan motif kuning, hijau, 

ungu, dan oranye. Tenunan yang kuat, cantik, dan serasi. Teringatnya, untuk kali kedua 

ia menerima kain yang sejenis. Dulu saat menikah, Lamrina pernah mendapat abit 

godang.  

Tapi alah, mengenang abit godang bagi Lamrina seperti sedang merayakan 

upacara kepedihan yang lain di lumbung ingatannya. Ia berupaya menghalau kenangan 

tentang abit godang, tapi tak kuasa. Kain adat itu seperti melambai dari lemari, lantas 

terbang, dan rebah saja di samping parompa. Persis ia seperti parompa, hanya saja 

ukuran abit godang sedikit lebih besar. Pada sisi lebar yang satu, tertera nama 

lengkapnya, Lamrina Mintaito. Di sisi seberang ada nama Hadi Rusnandar. Lalu di 

bagian tengah ada petuah adat: Ulos ni Tondi dohot Badan/Gabe ma Hita Sude na 

Mamake (Selimut untuk semangat dan Badan/Kesenangan yang Hebatlah bagi Kita 

yang Memakai).  

Tapi pada simpang-siur lamunan Lamrina, abit godang acap memaksanya  

berperam mata sambil menikami kelebat sesal. Abit godang seperti sebuah teko berkarat 
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yang mengguyurkan kopi pahit ke gelas hatinya. Sungguh, tidak mudah mendapat abit 

godang sebagai simbol restu orangtua atas pernikahan anaknya. Tidak mudah merajut 

kedua nama mereka di atas abit godang.  

Begini, setahun lalu Lamrina disarankan ibunya pergi ke Jakarta. Ya, 

untuk menggapai peruntungan yang lebih baik, begitulah. Maklum, ibu Lamrina 

lumayan berumur. Badan dan semangatnya sudah menyusut. Jalannya saja beringsut 

karena sudah lama mengidap rematik akut. Ibu Lamrina tak lagi menggarap sawah 

peninggalan ayah. Sudah lama itu disewa famili dengan harga murah. Beliau hanya 

berladang-ladang di belakang rumah. 

Lamrina pun berangkat ke ibukota. Di sana ia menumpang di rumah 

amangtua—saudara ayah Lamrina yang tertua. Tapi belum sempat bekerja, Lamrina 

malah punya kenalan bernama Hadi Rusnandar, yang kemudian berniat melamarnya. 

Nah, ini pangkal persoalannya. Angan-angan ibunya agar Lamrina bekerja kemungkinan 

besar pupus. Lalu yang lebih prinsip, ibu Lamrina tak ingin jika Masniari, kakak tertua 

Lamrina dilangkahi. Kakak Lamrina itu tinggal di kampung bersama ibu, dan belum 

menikah.  

Keberatan ibunya dapat diterima akal, dan Lamrina paham perasaan 

ibunya. Ia yakin, ketidaksetujuan ibu bukan karena Mas Hadi berasal dari keluarga 

Jawa. Ibunya bukan orang tua yang kolot soal jodoh. “Pokoknya seagama,” begitu pesan 

ibunya. Namun pemakluman Lamrina atas keberatan itu akhirnya kalah oleh desakan 

Mas Hadi. Apalagi secara tersirat, amangtua mendukung keputusan Lamrina. Amangtua 

pula yang berhasil menekuk hati ibu. Maka setelah tarik ulur yang melelahkan, akhirnya 

lamaran diterima. Pesta adat pun digelar dengan meriah di Jakarta. Dan ibu Lamrina 

turut menyaksikan.  

Demikian pun, tidak sepenuhnya Lamrina berbaring di ranjang 

ketenangan. Setiap bertelepon ke kampung, ibunya sering mengeluhkan nasib kak 

Masniari yang belum juga ketemu jodoh. Tak jarang pula ibunya mengait-ngaitkan 

dengan pernikahannya. Pernikahan yang dianggap sebagai penghalang jodoh kakaknya. 

Ampun, ia layaknya sedang memangku dosa sebesar bulan.  

Begitulah, mengenang abit godang senantiasa membuat Lamrina tak 

pernah tenang. Maka sejak menikah abit godang tersebut dibenamkan Lamrina jauh ke 

palung lemari. Tapi abit godang sudah tersimpan, parompa sadun pula yang sampai di 

tangan. Bagi Lamrina, itu kiriman yang tidak lazim. Mengapa? Karena parompa sadun 
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semestinya diberikan jika anak sudah lahir. Lalu, mengapa di atas abit godang sudah 

tersulam nama: Doli Hasian? Bukankah nama itu berarti: Anak Laki-laki Kesayangan? 

Padahal hasil USG mengisyaratkan rahim Lamrina sedang mengasuh janin perempuan.  

Hari itu juga ia menginterlokal tulang Dahler—adik bungsu ibunya. Seperti 

biasa, Lamrina berpesan jika Kamis lusa ia kepingin bicara sama ibunya. Tulang Dahler 

tinggal di pasar Sipirok, punya ruko buat usaha Sambal Taruma, keripik pedas khas 

Sipirok. Setiap Kamis ada pekan besar di Sipirok, dan ibu Lamrina selalu pergi ke sana. 

Entah hendak menjual hasil ladang, atau belanja untuk keperluan seminggu. Kalau pun 

tidak, ibunya berangkat ke Sipirok sekadar singgah di ruko tulang. Dan sebelum magrib 

sudah pulang ke Sabatolang. 

Tapi harapan Lamrina agar perasaannya damai tak tercapai. Malah di 

dadanya gelombang rusuh terus bertabuh. Demi Allah, Lamrina sudah hati-hati betul 

menyampaikan keganjalan hatinya soal parompa itu. Tapi apa? Ibunya tersinggung! 

“Tak senang-nya kau menerima parompa itu?” Suara ibu Lamrina sedikit 

tinggi dari percakapan sebelumnya. Pertanyaan itu seperti gelegar halilintar. Jantung 

Lamrina berdebar, “Iya, Lamrina. Tak senang-nya kau…” 

“Senang-nya aku, bu…” potong Lamrina.  

“Kau kirimkan lagilah parompa itu ke kampung.” Kini suara ibunya 

menjurus ketus, “Atau yang tak senang-nya kau kalau cucuku laki-laki, iya?” Pertanyaan 

ibunya menyeret Lamrina ke pojok serba salah. Napas ibunya yang pendek-pendek dan 

bercampur isak terdengar di ujung telepon. Lalu berakhir dengan suara: tuut-tuut-tuut! 

Aduh, Lamrina merasa terlibat mematahkan semangat ibunya mendapat 

cucu laki-laki. Ia tahu betul mengapa ibunya sekilat itu menyemburkan api amarah. 

Dulu ibunya, juga almarhum ayahnya, kepingin kali anak pertama mereka laki-laki. Tapi 

anak perempuan yang lahir, dan diberi nama Masniari. Keinginan yang sama 

dibebankan kepada kandungan yang kedua. Tapi lagi-lagi yang lahir perempuan. Nama 

Doli Hasian yang lama dipersiapkan terpaksa berganti dengan nama Lamrina Mintaito. 

Mintaito merupakan doa yang artinya: Memohon Saudara Laki-laki. Besar harapan 

ayah-ibu Lamrina, anak ketiga yang lahir semoga laki-laki sebagai penerus marga. 

Tapi harapan itu pun padam bagai bangkai bara yang hitam. Belum pandai 

Lamrina berjalan, ayahnya meninggal muda karena kecelakaan. Lalu ibunya tak punya 

niat untuk menikah lagi. “Ibu bangga menjadi janda karena marsarak tumbilang, cerai 
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karena kematian. Dan ibu pernah berjanji, kalau ditinggal ayahmu karena marsarak 

tumbilang, ibu tak akan menikah lagi. Sekalipun ibu masih muda.”  

Tentulah ibunya tidak akan memiliki anak lagi. Maka berpindahlah 

harapan besar itu ke perut Lamrina. Harapan memiliki cucu laki-laki, juga harapan 

untuk memakaikan nama Doli Hasian. Nama yang dulu akan diberikan kepada Lamrina, 

seandainya ia laki-laki. Tapi kini harapan itu nyaris terkubur, karena hasil analisa 

dokter, anak yang dikandung Lamrina adalah perempuan. Iya, perkiraan itu masih bisa 

meleset. Namun ibunya terlanjur tersinggung. Buktinya, sudah berapa kali Kamis 

Lamrina bertelepon ke ruko tulang Dahler. Tapi yang terdengar dari seberang bukan 

suara ibu, melainkan jawaban tulang Dahler: “Tak ada Ibumu kemari. Kudengar-dengar 

dia kurang sehat.” 

Berhari-hari panas dingin tubuh Lamrina dibuatnya. Puncaknya, empat 

hari menjelang melahirkan, ia mendapat berita yang membuat tubuhnya lunglai, seperti 

baju  yang teronggok di lantai. “I…bumu me…ninggal tadi ma…lam, kira-kira pukul 

sebelas…” Suara parau tulang Dahler yang berkabar singkat lewat telepon menjelang 

subuh.  

Maka meletuslah tangis Lamrina. Ingin rasanya ia berangkat ke kampung 

subuh itu juga. Menyungkurkan kepala ke jenazah ibu demi mempersembahkan 

permohonan maaf. Tapi itu jauh dari mustahil, karena kehamilannya sudah tiba di 

penghujung waktu. Kalau bukan karena memikirkan anak yang di dalam perutnya, 

sudah tentu ia terus meraung. Menenggelamkan diri di lautan murung. Untung ia punya 

suami yang sabar. 

Memang hanya kesabaran yang dibutuhkan suaminya. Termasuk untuk 

membujuk Lamrina agar tidak bersedih menerima kelahiran anak perempuan mereka. 

Bahkan Mas Hadi  dengan lapang dada tetap memberi nama Doli Hasian kepada anak 

perempuan mereka. Hanya  disepakatilah nama panggilannya, Uli. Mas Hadi juga 

menganjurkan agar acara manjagit parompa tetap dilaksanakan dengan sederhana. 

“Demi menghormati arwah ibu,” kata suaminya. Tapi Lamrina masih saja hanyut oleh 

anggapannya sendiri: “Aku gagal menebus kesalahan. Mengapa anakku tidak laki-laki 

seperti keinginan ibu?” 

Ah, bagi Lamrina tidak mudah meredam hati yang resah. Tidak gampang 

menimbang perasaan yang bimbang. Butuh waktu lama meneguh semangat yang rapuh. 

Entahlah, setiap kali mengajak Uli bercanda, atau setiap kali memanggil nama anaknya, 
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“Uli, Uli, anak sayang,” serta-merta Lamrina seperti berbisik, “Ibu, Ibu, nasibmu, o, 

betapa malang!” Lantas ia pun akan kehabisan kekuatan membendung kabut basah yang 

mengapung di matanya. Bahkan matanya yang bersorot menerawang itu seperti dua 

tadah penuh kuah. Lalu tumpah menggarami luka hatinya yang menganga-merekah.  

“Ibu, Ibu, maafkan Lamrina…!” 

 

Medan, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


