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ernahkah terpikirkan oleh pembaca 

sekalian mengenai kebutuhan kehidupan 

beradab? Di era penuh kesibukan dan hiruk 

pikuk yang semakin dikejar oleh berbagai tuntutan 

kebutuhan, maka seolah setiap hari merupakan 

perjalanan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Dan 

sepertinya sulit menemukan kesempatan untuk 

beristirahat, meski sejenak. Walau kendaraan menepi 

dari jalan, namun tetap tidak dapat santai karena telah 

terpatri agenda-agenda penempuhan yang mesti segera 

dilaksanakan. Hal seperti ini terjadi berulang, terutama 

yang hidup di perkotaan. Bagi pekerja yang diatur 

jam/hari kerja Senin – Jumat, kerap dialami hari Sabtu 

juga diributkan dengan kepentingan bersama keluarga, 

dan hari Minggu sudah terpikirkan mengenai esok 

harinya yang mesti berangkat pagi-pagi dari rumah 

menuju tempat bekerja. Monotonitas yang 

berlangsung di sekujur usia dan seperti tak terasa, 

(nanti) tiba-tiba telah menjadi tua. 

Kepedulian sosial juga kian menurun. Sopan 

santun dianggap sebagai hal kuno, yang ketinggalan 

jaman. Sikap dan perilaku saat ini lebih mengarah 

kepada kepraktisan. Di segala sisi kehidupan, nyaris 

tak ada lagi  keteladanan yang hidup. Di dunia 

pendidikan, ekonomi, politik, sosial bermasyarakat 

bertetangga, dan lain-lain, manusia semakin menjadi 

diri sendiri dan seperti memiliki kamar dunia sendiri. 

Bahkan di sisi keagamaan, ada kalanya tidak 

memberikan ruang yang benar-benar nyaman bagi 

jiwa. Bagaimana tidak, jika batin masih kerap mendua. 

Dalam ayat yang berkaitan dengan permohonan untuk 

mendapatkan rezeki, manusia akan bersemangat 

sekali. Namun jika bertemu dengan ayat untuk berbagi 

rezeki kepada yang membutuhkan, maka kerap 

muncul perhitungan-perhitungan pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan sendiri, bahkan kadang ke arah 

yang masih berupa keinginan belaka.   

Pengejaran kemajuan materi semakin ganas, 

sedangkan kemajuan untuk perilaku beradab menjadi 

semacam slogan yang dibentangkan di rumah rumah 

ibadah saja. Sepertinya semakin lebar saja bentang 

jarak antara khusyuk ritual dan keshalehan sosial. Dan 

fenomena menduanya sikap batin ini telah kian banyak 

beredar di keseharian kehidupan. Betapa masih banyak 

dijumpai, orang yang rajin beribadah ritual, tetapi 

sikapnya ugal-ugalan dan tidak sopan dalam 

berkendaraan, membuang sampah dan ludah 

sembarangan, mudah tersinggung dan tidak menerima 

saran, merasa paling benar, sampai ke hal yang paling 

naif: melakukan kegiatan suap menyuap dan korupsi. 

Maka, jangan heran jika orang yang kehidupan 

ekonominya pas-pasan dan dalam bepergian kerap 

menggunakan sarana angkutan umum: masih suka 

membeli rokok yang efeknya dapat ‘menyakiti’ orang 

lain lewat asap yang dihembusnya, daripada membeli 

deodoran atau pewangi untuk menghilangkan bau 

ketiaknya yang ketika memakai pewangi akan menjadi 

ibadah sosial karena memberikan kenyamanan kepada 

orang di sekitarnya.  

Sungguh kengerian yang berulang dan Indonesia 

masih panjang menempuh jaman edan ini untuk 

menuju kemakmuran dan berkeadilan. Dari lapisan 

masyarakat awam sampai petinggi negara masih 

banyak yang berkecimpung dalam perangkap kemilau 

jangka pendek. Masih banyak yang berfikir tentang aji 

mumpung, dan sebagai pengambil kesempatan untuk 

kepentingan pribadi. Dapat dikatakan, kecerdasan 

masyarakat tidak pernah beranjak, dan bahkan dalam 

kecerdasan sosial makin menurun. Perilaku barbar dan 

hukum rimba seperti tersistem menghantui 

kelangsungan berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat.  

Nah, bagi penulis, carut marut bangsa ini dapat 

menjadi ide untuk karya tulisan. Meskipun tulisan 

tidak dapat secara langsung mengubah keadaan, tetapi 

isi dari tulisan yang mengedepankan nurani dapat 

menyentuh perasaan pembaca dan selanjutnya 

diharapkan menginspirasi utnuk bersikap dan 

berperilaku yang lebih baik. Untuk bentuk puisi, dapat 

segera ditulis dan diikutkan dalam pembuatan antologi 

puisi untuk warga Kota dan Kabupaten Bekasi, yang 

nampaknya batas akhir pengumpulan karya akan 

diundur dari batas semula tanggal 25 Februari 2013, 

karena masih sangat sedikit penulis yang mengirimkan 

karyanya. 

Mari kita lebih peka sosial kepada keadaan 

sekitar, dan menuliskannya ke dalam karya sastra. 

 

Budhi Setyawan 

Ketua Forum Sastra Bekasi / Pemred Buletin 

JEJAK 
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Oleh: M Taufan Musonip

epanjang jalan menuju Jakarta, saya melihat 

banyak kendaraan besar menggendong beberapa 

mobil mewah. Pertanda negara ini sedang 

mengalami pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak ada 

transaksi mana mungkin ada banyak kendaraan besar 

mengangkut mobil-mobil itu.  

Apa yang perlu dilakukan bagi segenap bangsa 

Indonesia adalah ikut serta di dalam proses 

pertumbuhan itu, guna sama-

sama merasakan 

pencapaiannya, berupa 

kesejahteraan dan keadilan 

sosial. Para ekonom dalam 

beberapa kesempatan  memang 

sering melukiskan angka-angka 

kemajuan ekonomi: 

penerimaan pajak, hibah dari 

negara maju dan investasi yang 

meningkat, membuka 

kemungkinan rencana belanja 

negara meningkat pada tahun 

2013 (8,7%). Berarti kelak 

dapat dirasakan akses modal 

yang mudah bagi para 

usahawan kecil menengah, infrastruktur, dan 

peningkatan Indeks Prestasi Manusia melalui 

Pendidikan, dsb, yang tak mungkin secara detail 

disampaikan di sini di tangan penulis awam soal 

ekonomi, seperti saya.  

Tangan Kotor 

Pada saat saya melihat mobil-mobil mewah itu 

diangkut, dan diantarkan pada tempat tertentu, yang 

terbayang dalam benak adalah siapa kelak akan 

memilikinya. Tak perlu dipikirkan, betapa terus 

bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di negeri ini, 

merupakan salah satu penyebab  semrawutnya kota 

besar seperti Jakarta, sebab bagaimanapun, kepemilikan 

kendaraan roda empat sudah menjadi status sosial 

paling tinggi yang sudah dimaklumi, jadi apa salahnya 

setiap orang bermimpi memilikinya. 

Tak mudah nyatanya mengambil jalan lain melalui arus 

kebudayaan yang sudah dibangun begitu lama, entah 

dari mana awalnya. Tapi saya pikir negara kontinental 

ini sudah kadung dibangun sebagai lapak perdagangan, 

pasar yang menjanjikan.  

Kenyataannya negeri ini belum benar-benar menjadi 

negara industri. Secara industrial, kita hanya berproses 

pada produksi hilir. Adanya investasi asing untuk 

membangun industri hilir, belum tentu akan sepenuhnya 

menggerakan pasar lokal, industri asing punya standar 

ketat produksi, standarisasi itu menciptakan suplai 

barang pendukung produksi 

sesuai dengan kriteria mereka 

dan sering memilih produk-

produk dari negaranya sendiri. 

Kita sendiri hanya menjadi 

perantara masuknya barang 

ekspor ke tangan mereka. 

Menjadi negara pemasar, 

diperlukan mobilisasi untuk 

mencapai target-target 

pertumbuhan pemasaran. 

Bangsa kita kemudian menjadi 

bangsa yang sibuk, 

digambarkan dengan kota-kota 

yang macet, kota yang ramai 

dengan persaingan, dan kota 

yang sesak oleh transaksi. 

Entah dimulai dari mana bangsa ini menasbihkan diri 

sebagai bangsa yang ulung sebagai negara pemasar. 

Mungkin karena pada masa lalu, kaum priayi, 

mencitrakan kegiatan produksi dan mencangkul (baca: 

pertanian) sebagai pekerjaan “tangan kotor”. Atau 

karena adanya kepercayaan bahwa perdagangan 

merupakan yang sembilan dari sepuluh pintu rejeki, 

suatu profesi yang telah terbukti dapat menciptakan 

jumlah kelas menengah. Kepercayaan itu seolah 

membentuk budaya bangsa kita untuk menjauhi 

kegiatan industri secara menyeluruh (hulu-hilir, 

kampus-industrialisasi). Apalagi ditambah kenyataan 

sektor pertanian dan kelautan kita yang belum 

mendapatkan banyak perhatian. 

Baut 

Sepanjang jalan menuju Ibu Kota negara dari kota kecil 

industri tempat saya tinggal, saya coba melakukan 

S 

modal sebuah korporat 
bernama negara bukan 

saja hanya soal apa yang 
dapat dilihat, tetapi lebih 

jauh lagi pada 
kebudayaan masyarakat 
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introspeksi diri. Lama hidup di perkotaan dengan ijazah 

diploma teknik, dan bekerja di salah satu perusahaan, 

membuat tersadar,  peran saya sejauh ini di dalamnya 

baru sebatas “baut” dari sebuah sistem besar bernama 

industri, yang pada 

prosesnya hanya 

memerlukan sepersekian 

kemampuan otak saya. 

Sementara hampir seluruh 

kemampuan otak sering 

tidak digunakan, kecuali 

mengikatnya pada kuasa 

nafsu untuk mengejar apa 

yang umum telah dicita-

citakan: tak lain untuk 

menggapai status sosial 

paling tinggi, yaitu 

memiliki kendaraan beroda 

empat. 

Sekarang setiap orang 

sudah memiliki kendaraan 

bermotor dari pedagang 

kaki lima hingga kaum 

profesional menengah, 

bahkan di antara beberapa pedagang kecil, seperti telah 

dicapai oleh beberapa kawan saya, telah memiliki 

kendaraan  roda empat. Saya pun mungkin di antara 

orang-orang yang berlomba-berlomba mendapatkannya, 

meski kali ini, untuk mencapai ibu kota saya masih 

menumpang kendaraan umum, berbagi keringat dengan 

penumpang lainnya, sambil menyaksikan kendaraan 

besar dengan bak yang terisi penuh oleh kendaraan 

mewah beberapa kali menyalip pikiran saya di bus yang 

sedang saya tumpangi.   

Saya hanya ingin menutup tulisan ini dengan buku 

karangan Bourdieu (1993, Arena Produksi Kultural), 

bahwa modal sebuah korporat bernama negara bukan 

saja hanya soal apa yang dapat dilihat, tetapi lebih jauh 

lagi pada kebudayaan 

masyarakat di mana di 

dalamnya terdapat individu-

individu manusia yang 

tangguh dan berkesadaran. 

Setiap watak individu akan 

ditentukan oleh cara 

pandangnya terhadap dunia, 

yang menentukan berbagai 

kebijaksanaan bagi 

negaranya sendiri. Nyatanya 

menurut Bourdieu hal itu 

akan dipengaruhi dengan 

bagaimana setiap individu itu 

memilih produk-produk 

budayanya: musiknya, 

bacaanya, pilihan politiknya, 

dan tontonannya. Pilihan 

produk budaya yang baik 

oleh seorang individu akan menghasilkan sebuah 

masyarakat maju. Saya pikir pendapat Bourdieu ini 

perlu dipertimbangkan oleh masyarakat Indonesia yang 

sedang bertumbuh di sebuah negara kontinental 

bersemangat pasar ini, supaya kita tak terjebak sebagai 

konsumen-konsumen korban pasar. 

*** 

Cikarang, 21 Desember 2012 
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Euis Herni Ismail, lahir di Subang 30 Januari 1956. Guru 

SMAN 2 Subang ,Jawa Barat. Sekarang tinggal di Dangdeur 

Km 5 Subang / Jabar 

 

Lailatul Kiptiyah, lahir dan besar di Blitar, Jawa Timur 20 

Juli 1975. Puisi-puisinya dimuat di Bali Post, Medan Pos, 

Suara Karya, Kompas.com, dan Jurnal Jombangana. Juga 

tergabung kedalam beberapa antologi bersama; Himpunan 

Puisi Gempa Padang 76 SR-Solidaritas 25 Sastrawan 

Indonesia-Singapura-Malaysia (Bisnis 2030, 2009), Sauk 

Seloko (Bunga Rampai Puisi PPN VI Jambi, 2012), Tahta 

Untuk Ibu (Kumpulan 12 Cerpen oleh 12 Penulis Perempuan 

Indonesia, D3M Kail 2012). Saat ini bekerja di Jakarta. 

 

 

 

 

 
 

 

Getah 
 

Ketika retak tanah di penghujung Oktober 

pepohonan meranggas kehilangan berahi 

setelah seharian tersengat panas matahari 

tak menghanguskan sisa harap di sela mimpi 

  

Aku tak bisa mengusir pelangi di sore ini 

karena mimpiku seperti bunga kemboja 

menempel, tak lepaskan wangi di dinding hati 

cintaku bergetah di ujung penantian 

  

Aduhai lelaki berjubah angin 

"maukah membidik angan yang membakar dada ? " 

  

24 Oktober 2012 

 

 

Kekasih Demprut 
  

Seekor kucing turun dari langit masa lalu 

mencari Demprut yang lama tak mengeong 

menemani nenek melukis di rentang kain 

tak hadirkan rasa damai di beranda bulan 

lalu memilin rindunya menjadi tangga ke bumi 

setelah bianglala usai gerimis dipenuhi bidadari 

yang ingin berenang bersama Dayang Sumbi 

   

Lewat awan yang memerah tembaga 

jelang senja bayang Demprut berloncatan 

mengejar tikus yang mencuri mainannya 

“ Mengapa ia lupa pada kekasih yang setia 

padahal di langit tak pernah melupakan janjinya ” 

ketika gerimis turun dan tangga yang terurai tiba-tiba 

lepas 

  

Subang 20 Oktober 2012   

                               

*Demprut:  nama seekor kucing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergi 
 

Aku telah berjanji bahwa suatu hari nanti aku akan pergi 

meninggalkan waktu, percakapan dan juga sepi 

dan aku akan menepati janjiku itu seperti hati  

yang tak pernah mendustai 

 

Jangan cemaskan tentang putih, hijau, dan ungu 

warna langit dan taman-taman persinggahanku 

karena mereka tak kan merasa kehilangan 

karena telah cukup mereka memberiku naungan 

dan tentang segala yang ada padaku nanti juga kulepaskan 

 

Seperti halnya mimpi yang harus tanggal,  

kepergian itu pun  tak bisa kusangkal 

 

Dan kau juga pasti mengerti 

seperti pagi yang ikhlas melepas matahari 

seperti hitam dan abu-abu yang mengikuti 

 

Jakarta, 31 Maret 2010 (15 Rabiul Akhir 1431 H) 

 

 

Pada Tikar 
 

pada tikar lusuh ini 

waktu singgah  

dan pergi 

malam mengejawentah 

segala mimpi 

keningmu berkisah 

di tiap anyaman ini 

 

Jakarta, 2011
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Doa Sunyi adalah Septi Shinta Sunaryati. Mengajar sains di 

SMK Ibu Pawiyatan Tamansiswa. Menetap dan tinggal di 

Bantul Yogyakarta setelah menikah.   

Email doasunyi@yahoo.co.id 

 

Sugiyarti,  lahir di Purworejo , 28 Oktober 1969 . SD sampai 

SMA di Purworejo . Kuliah jurusan Geografi DIII di IKIP 

Yogyakarta  Luluis  1991, kemudian melanjutkan S-1 di UNJ 

tahun 1999. Tinggal di Cipinang Muara ,Jatinegara, Jakarta. 

 

 

 

Tentang Gelas Teh dan Selamat Pagi 
 

pagi bersinar, cerah menyambut hari 

mengabulkan doadoaku semalam 

semoga harihari depan sama indahnya dengan hari ini 

seperti segelas teh manis yang kusajikan tiap pagi di meja 

makan kita 

 

aku adukkan segelas teh panas dengan sedikit gula 

sebagai ucapan selamat pagi 

 

Januari, 2013 

 

 

Renta 
  

usia yang semakin habis tergerus masa 

tubuh mengerut keriput tak berdaya 

tak ada sepetak tanah apalagi gubuk untuk berteduh dari 

terik dan banjir 

 

ia berjalan menyusuri lorong waktu yang kian kelam 

sesekali berhenti, tubuhnya sakit dan kelelahan 

 

:mungkin lima atau enam puluh tahun yang lalu dia gadis 

cantik jelita 

 

membayangkan dirinya,  

meneteslah air mata 

semakin hari semakin tak bersisa 

 

Januari, 2013 

 

 

Berkatmu, Ibu 
 

ibu, jika dua belas tahun adalah waktu yang sangat jauh 

aku mohon ibu, doakanlah 

sama seperti saat engkau memberkati langkahku 

membanting segala peluh 

merubah sakit menjadi doa 

 

bu, jika air mata itu bahagia 

menangislah bu,  

menangislah 

dan takkan kuhapus 

biarlah mengering dan selalu menjadi berkat untukku 

 

kelak tak lagi kudapati engkau yang menitikkan hujan di 

pipi 

wangi tubuh dan segala peluhmu akan tetap semerbak 

dan berkatmu, ibu 

lahirlah aku. 

 

Januari, 2013 

 

 

 

 

Untukmu 
 

Kini kupahami 

lumuran madu di bibirmu 

memusnahkan racun dalam nafasnya 

mengecup sari pati puisi dalam binar mata 

melenggang bersama kisah camar , ilalang atau hening 

malam. 

kini kupahami 

kata-katamu menghisap selaksa energi 

oksigen manis bagi raga yang terajam 

walau tanpa isak 

sandarkan tanggunganmu 

serahkan patahmu 

sebuah hati telah merentang tanpa batas 

kemarilah jiwa  

bersinarlah  

bernyanyilah. 

 

 

Berdamai 
 

dari celah gelap kulihat diriku 

berpuing dalam pedih 

gema mengapa berulang seperti lantun mantra 

kutahu kepastian pahit 

kamu akan pergi meski tanpa ucap perpisahan 

mungkin bertunas luka 

apapun kudamba 

apapun ku memohon 

tinggal kenangan dalam catatan yang buram 

 

aku terhenti bersandar senja 

remuk jantung meredam duka  
kubentang hatiku  

aku akan lampaui semuanya 

semuanya 

semuanya . 

 

bermigrasi 

 

 

Jakarta, 2012  
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Membaringkan Rasa Di Atas Cadas Cadas 

Batu 

 

rasa ini hilang bersama debu berterbangan 

jiwa ini luruh bersama tetes lilin yang menyala 

 

berjalan gontai diantara pekuburan hati 

termenung, tenggelam dalam lindap sapa yang semakin 

sepi 

 

ku palingkan sembab mata ini pada dawai darah yang 

mengalir 

lunglai sekujur tubuh, dingin keringat jatuh satu satu 

 

rasa ini mengembara jauh di belantara yang tak bertepi 

letih hingga terkapar pada sunyi yang sunyi 

 

tergolek rasa ini tak berdaya dalam titian waktu 

ku baringkan rasa ini di atas cadas cadas berbatu 

 

tidurlah walau berselimut nestapa 

biarkan semua mengalir apa adanya 

 

agar menjadi indah dalam senyuman yang semakin hampa 

hampa rasa, hampa jiwa,  

hampa sukma dalam derai air mata jingga…… 

 

~~ummi~~ 

 

Tetesan pagi.,  
 

Sesempurna pagi dalam balutan bening embun 

Masih tersisa tetes hujan di ranting dan dedaunan 

 

Dingin menyeruak menyapa diriku 

Di antara rerimbun rindu menggigit kalbu 

 

Stepa kasih lereng lereng pinus 

Oase cinta padang pasir 

 

Ku hadir bersama lembayung pagi 

Selaksa jemari ku menyentuh raga ini 

 

Menyapa jiwa 

Mendinding kalbu 

 

Tersenyum pada sukma yang membiru 

Dalam percikan pagi ini 

 

Sambut pagiku pada pekik  surya 

Tanpa bentuk, remuk tak binasa 

 

Penuh rasa 

Pagi berbalut kasih 

 

Untukmu belahan jiwa 

Untaian senyum penghantar asa 

 

Dalam derap derap semangat penuh kasih 

Ribuan makna tercipta pada setiap langkah putih 

 

Mencintaimu sepenuh raga  
Mencintaimu sepenuh jiwa 

 

Merindukanmu di setiap detak irama jantung 

seteguk kehangatan cinta untukmu di pagi yang ceria 

 

~~ummi~~ 

 

Jangan bersedih 
 

jangan bersedih, walau malam tak bercahaya 

jangan bersedih, dimana dirimu ada 

 

ku dengar kabar melalui angin yang membawa halimun 

bercerita tentang pedih di hati di kedalaman jiwa yang 

tertegun  

 

isakmu membahana hingga langit ke tujuh 

hati ini terperanjat, ku kejar isakmu dalam beku tak 

berpeluh 

 

ada apa gerangan isakmu mengurat malam syahdu 

biarkan cahaya rembulan menyentuhmu selaksa hangat 

pelukku 

 

kau ada di jiwaku, menari, tersenyum dan berkeluh kesah 

setiap waktu, kau ada dalam dinding hati melukis kisah  

 

sudahlah sudah, jangan biarkan air mata menetes 

membasahi pipi 

lihat memerah wajahmu, sembab matamu oleh air mata 

yang berderai 

 

seharian panjang ini ada kegelisahan yang menggelisah 

ada kepedihan yang menyelusup dalam sukma, menderma 

pada resah 

 

ternyata air matamu mengudara hingga hinggap dalam 

sukmaku 

jangan menagis lagi, ada cintaku dalam setiap langkahmu 

 

jangan ragu pada janji, karna kau darahku 

ku tak akan pernah mengingakari sayang dan cintaku 

 

kau hidup dalam desah nafasku 

dalam jantung yang berdetak 

nadi yang berdenyut 

darah yang mengalir di seluruh jelenjang tubuh 

kau hidup dalam sukma 

menempel status do'aku untukmu 

 

jangan menangis, jangan bersedih 

aku ada didirimu 

dirimu ada didiriku 

 

karena kau Hilya,, 

darahku,, 

jelitaku,, 

 

~~Ummi~~ 
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Oleh: Manunggal K. Wardaya 

 
udah dua hari ini rumah besar yang terletak hanya 

beberapa ratus meter dari keramaian jalan raya itu 

dikunjungi tamu. Ia masih belum kuat benar, dan 

menyambuti tamu sambil berbaring di samping bayinya. 

Beberapa yang datang adalah kawan-kawannya sekantor, 

kawannya sendiri dan kawan suaminya. 

Yang datang menyalami dan mengucap selamat. Tidak 

hanya itu, mereka membawa uang atau barang bagi si 

bayi yang baru dilahirkannya empat hari lalu. Dan ia 

mengucap terimakasih atas apa yang mereka berikan. 

Pula ia dan suaminya mengamini doa setiap yang terucap 

dari mulut para tamu dan kerabat. Doa dengan kalimat 

yang sama: ‘Semoga menjadi anak yang sholeh, dan 

berbakti pada orang tua dan agama’. Hampir semua kartu 

ucapan yang terselip di antara uang sumbangan dan kado 

yang diterima berbunyi demikian. Dan ia menjadi 

teringatlah pada kata-kata Titin, salah seorang 

karyawankantor yang menengoknya kemarin hari: 

‘Anak adalah rejeki dan karunia, bu. Anak pertama akan 

merubah hidup Ibu. Anak pertama akan membuat Ibu 

lupa segala rasa lelah berkerja, sekaligus menyemangati 

hidup ini’. 

“Sungguhkah itu Titin?” ia bertanya pada bawahannya 

itu. Biasanya Titinlah yang bertanya dengan nada yang 

penuh ingin tahu dan mata membelalak. 

“Ya, bu. Anak pertama akan menjadi pendorong yang 

luarbiasa. Ibu akan lupa segala lelah bekerja, dan 

penatnya hidup.” 

Anak pertama! Ya anak pertama yang akan 

menyemangati hidup! Anak pertama yang akan merubah 

segalanya. Ia mengingati baik-baik kata-kata Titin itu 

dan membenarkannya. Maka ketika doa orang-orang 

yang datang menjenguk terngiang kembali dalam 

benaknya, ia pun kembali mengamini dengan sungguh. 

Pada Tuhan mendoa agar anaknya itu kelak menjadi 

manusia sebaik baiknya, bernasib lebih baik dari diri dan 

para pendahulunya. Matanya memejam dan memejam, 

menghaturkan doa, dalam bahasa Jawa seperti pernah 

diajarkan Ibunya semasa ia kecil. Ia kemudian mendoa 

dalam Arab seperti yang diajarkan ustad waktu ia belajar 

mengaji duapuluh lima tahun yang lalu semasa ia masih 

kanak. Pipinya terkembang, tertarik atas kebahagiaan 

yang baru ia rasakan. Matanya yang terpejam membasah. 

Sedetik dua hal itu terjadi. Membuka lagi kini matanya. 

Berkata ia, tidak pada siapapun, bahkan tidak pada 

dirinya sendiri: 

“Bukan!,” ia terhenyak oleh kata-katanya sendiri. Urat 

pipinya menegang, bibirnya bergerak-gerak. 

Dipandanginya wajah bayinya terkasih. Gemuk dan 

sehat, tertidur dengan selimut hijau berbeludru yang 

tebal dan hangat. Limabelas juta untuk mengeluarkan 

manusia kecil itu dari perutnya secara caesar. Alis 

wajahnya adalah dari dirinya, alis yang diwarisinya dari 

ayahnya, seorang Jawa, pegawai rendah kecamatan: 

tebal, mendatar, hitam dan tegas. Sedangkan matanya 

mewarisi mata suaminya, yang diwarisi pula dari ayah 

mertuanya, kakek si bayi. Baru tiga hari umurnya, buah 

hatinya itu. Dan ia menjadi lemas. Fikirannya melayang 

ke tempat yang jauh dari tempatnya kini mendoa di timur 

Jakarta, dan ke waktu yang lampau, yang telah lama 

dilaluinya. Dan di hatinya terbangun kembali bayangan-

bayangan apa yang pernah dialaminya sendiri, yang 

pernah dirasakannya sendiri. Dan bayangan-bayangan 

dari cerita yang masuk ke dalam benaknya. Ia mulai 

mengenang… 

Almarhum ibunya pernah bercerita bahwa sudah sejak ia 

masih bayi, orang-orang telah memuji kecantikannya. 

Wajahnya bersih bersinaran dengan tubuh gemuk 

menggemaskan dan mata yang membelalak-belalak 

cerah. Tertawa-tawa saja tingkah polahnya, membuat 

gembira hati siapapun yang memandang. Perlu tujuh 

tahun menanti kehadirannya semenjak orangtuanya 

kawin. Dan suami isteri pegawai rendahan tata usaha 

kecamatan di mana dirinya dilahirkan memimpi dan 

mendoa agar kelak ia dapat menjadi kebanggaan 

keluarga dan membawa harum bagi kebaikan agama 

kelak di hari kemudian. Sang nenek yang datang 

menengok dari Purworejo dengan kewibawaan dan 

keyakinannya berkata: “anak ini akan menjadi orang 

yang berhasil.” Semua saja yang mendengar sabda sang 

nenek tertawalah sepuas dan sekerasnya. Kecuali sang 

ayah yang bekerja di kecamatan, tak pernah dalam 

silsilah keluarga itu ada keturunan yang mempunyai 

peran penting bahkan pada tingkat dusun. Nenek dan 

kakeknya adalah petani. Dan hampir semua keluarganya 

adalah petani, bahkan petani penggarap, bekerja di 

sawah namun tak memiliki sawah. Sang Nenek tak 

peduli pada semua tawa, berpegang kukuh pada 

keyakinannya. Dan tanpa ada yang meminta, pula tanpa 

ada yang kuasa menolak, ia memberi nama pada cucunya 

S 
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itu: Retnoningrum. “Ia akan seharum bunga, ia akan 

mengharumkan nama keluarga kita! Retno, artinya 

bunga. Ningrum, wening arum, bening dan harum. Ia 

akan mengharumkan. Sungguh aku tak mengada-ada. 

Aku bisa merasakannya.” Siapapun yang mendengar 

kala itu terdiam. Tiada guna melawan perempuan tua. 

Beranjak dewasa ia, Retnoningrum, menjadi semakin 

megar dan ranum. Tubuhnya tinggi, lebih tinggi daripada 

rata-rata kawannya. Badannya padat, tidak gemuk, tapi 

tak pula kurus. Pantatnya mulai mengembang, 

menonjolkan keperempuanannya. Tulang-tulang 

tubuhnya besar, membuat ia nampak kokoh. Kulitnya 

kuning, tak seperti kulit Bapaknya yang menghitam. Alis 

matanya datar tegas. Dan sudah sejak saat SMP teman-

teman lelaki menawarkan cinta padanya melalui surat-

surat, melalui salam-salam. Dan ia tetap bersikukuh pada 

nasihat ayahnya : “Sekolah sing bener, nanti kalau kau 

sudah besar, kalau kau sudah bekerja, baru kau boleh 

punya teman pria.” Dan ia pun semakin beranjak dewasa. 

Surat cinta bukan sekali dua lagi diterimanya. Tapi ia 

belum mau berkasih-kasihan. Sepulang sekolah, ia selalu 

kembali ke rumah. Menyapu halaman, mengepel lantai 

rumah, dan pergi tidur. Sore ia bangun, membantu 

memasak untuk makan malam. Lewat pukul empat sore, 

ia akan mencari ayam-ayamnya yang berkeliaran di 

kebun dan halaman, menghalau mereka agar kembali ke 

kandang. Hingga menyelesaikan SMA-nya, ia masih saja 

menjadi anak rumahan. Dalam benaknya ia bertekad, ia 

harus melanjutkan sampai sarjana. Dan tekadnya itu 

mendapat dukungan sepenuhnya dari ayahnya. Ramalan 

sang nenek telah sering ia dengar dari mulut ayahnya: 

“Engkau kelak akan mengharumkan nama keluarga kita, 

Retno. Engkau akan mengharumkan seperti bunga, 

seperti namamu. Aku akan bekerja sekerasnya, kalau 

perlu hutang untuk sekolahmu hingga sarjana...” 

Tiba giliran diterima di perguruan tinggi yang jauh dari 

tempatnya tinggal, sang ayah dan ibu menjadi 

bersedihlah. Kata orang tuanya pada ia suatu sore 

menjelang keberangkatannya menuju Purwokerto: 

“Hati-hati, nak. Pandai kiranya kau menjaga diri.” 

“Pasti, Mak.” 

“Jaga dirimu baik-baik. Kamu perempuan, mesti tahu…” 

suara ayahnya bergetar menahan haru. Lelaki itu 

kemudian menasihati anaknya agar selalu ingat Yang 

Maha Kuasa, agar jangan melupakan kewajiban lima 

waktu. 

Ia memandangi wajah ayahnya dengan penuh kasih, 

kemudian berkata: 

“Wis Pak, jangan kuatir..” Diciumnya tangan ayahnya 

dengan kasih. Ia berpesan agar sang ayah menjaga ayam-

ayam peliharaannya. Agar ayam-ayam itu jangan sampai 

dijual. Ayahnya mengangguk-angguk menyanggupi, dan 

berkata lagi kemudian sambil menyorongkan uang pada 

genggaman puterinya: 

“Jangan lupa menulis surat pada kami sering-sering..” 

“Ah Bapak ini. Kebumen dan Purwokerto kan dekat saja. 

Dalam satu setengah jam naik bus juga sampailah aku.” 

Dan sang ayah menjadi lega mendengarnya. Lelaki tua 

itu tertawa, mengusir pilu hatinya sendiri. Dan malam itu 

mereka makan bersama, mengobrol hingga larut malam. 

Sebelum tidur ia memandangi segenap penjuru 

rumahnya: lukisan gambar gunung dan sungai, foto 

hitam putih dirinya semasa SD yang dipigura besar, dan 

foto keluarga ketika piknik ke Borobudur bersama 

seluruh pegawai kecamatan. Dipandanginya baik-baik 

dan lekat-lekat semua yang ada dan disimpannya dalam 

hatinya rumahnya yang terkasih. 

Dan pagi sekali esok harinya, ia, si anak tunggal itu 

pergilah menjemput masa depannya, menuju 

Purwokerto. Rumah sederhana berkebun luas itu kembali 

sepi, sepi seperti sebelum kehadirannya di dunia. Sepi, 

karena tiadanya anak perempuan yang biasa membantu 

bekerja… 

• 

Masa orientasi mahasiswa baru dilewatinya dengan 

mudah. Dan karena kecantikan dan lugu wajahnya, ia 

hampir tak kena bentak para senior. Sekali dua memang 

ia kena murka dan menjadikannya yang tak pernah 

terbiasa dengan kata-kata kasar dan cacian menjadi takut 

dan tertekan. Namun lambat laun, ia menjadi mengerti: 

para panitia itu, para lelaki kakak kelasnya itu hanya 

ingin mencari perhatiannya saja. Sekaligus ia mendapat 

pelajaran yang dipahaminya dengan sangat baik: ia 

memancarkan pesona bagi mata lelaki. 

Maka kini, tidak saja udara segar Purwokerto yang 

dihirupnya, bentuk pertemanan dan perkawanan yang 

sama sekali barupun dikecapnya. Kini ia menjadi anak 

kos, tinggal dalam pemondokan. Dan ini sungguh 

menggembirakan baginya. Memanglah pada awalnya 

tinggal jauh dari orang tua adalah siksaan. Ia tak bisa lagi 

lari dan tertidur di ketiak ibunya, namun lambat laun ia 

mulai menikmati dunianya yang baru: dunia mahasiswa. 

Bebas menentukan kehendak diri sendiri. Ia mulai 

melihat ke kanan dan ke kiri, pada teman-temannya. 

Sadarlah ia, cara berdandannya sangat tertinggal. 

Sadarlah ia bahwa cara bicaranya sangat kaku, tidak 

luwes dan kurang modern. Ia mulai menyadari, 

penampilannya dan pembawaannya jauh dari menarik. Ia 

mulai bisa membandingkan dan merasakan. Pada 

ujungnya ia menyesali takdir menjadi anak desa. Ia 

mencoba dan mencoba merubah. Dan ia gembira, karena 
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bisa lebih kelihatan menarik di depan cermin, dan di 

depan lawan jenis. Bulan demi bulan berlalu, dan ia 

semakin sadar, sadar akan kemilau dirinya dan magnet 

yang ada di jiwa raganya. Dan ia menjadi semakin 

faham: nikmat dan menyenangkan ketika mampu 

mengendalikan semua yang ada di dirinya untuk 

kesenangannya… 

Maka ketika ia telah mengubah dirinya, tak hanya satu 

lelaki, namun tiga sekaligus memperebutkan kasih 

sayangnya. Yang pertama, Bagus, berwajah tampan 

dengan dua anting monel di telinga kiri. Penampilannya 

rapi, badannya selalu berbau wangi, walau prestasi studi 

tak sebagus namanya. Akan tetapi ia ada memiliki 

kekayaan, kekayaan bapak ibunya yang melimpah. Dari 

tubuhnya yang tinggi terawat dan bersih orang akan 

mudah menyimpulkan: ia bukan dari golongan paria, 

bukan dari golongan atasan ayah Ratna sekalipun. Dan 

memanglah demikian adanya, setidaknya orang tuanya 

adalah orang yang berada dan berkedudukan. Yang 

kedua, Galih, anak seorang guru sekolah dasar. Seperti 

halnya Bagus, Galih juga berwajah tampan dan selalu 

rapi. Hanya ia tak pandai berkata-kata. Ia ada 

mempunyai pesona harta, akan tetapi jika 

diperbandingkan dengan Bagus ia seperti seekor kelinci 

tolol yang bersanding di sebelah gajah. Yang ketiga 

adalah Suyanto alias Yanto, mahasiswa biasa, berwajah 

biasa-biasa saja yang pula tak punya pengalaman 

bercinta kasih dengan perempuan. Hingga mudah 

ditebaklah, hanya Bagus dan Galih yang benar-benar 

bersaing mendapatkan cintanya. 

Mulanya ia ragu, apakah akan memulai babak baru 

dalam hidupnya, berkasih-kasihan dengan lelaki. Masih 

jelas betul di telinga dan benaknya suara ayahnya penuh 

harap menasihati: “Aja dhisit cerak karo wong lanang . 

Selesaikan belajarmu, nanti setelah kau bekerja, barulah 

kau boleh berteman dekat dengan laki-laki.” Setelah itu 

kembali berdengungan nasihat ayahnya yang 

mengingatkan akan harapan sang nenek. Kemudian ia 

terkenang wajah ayah ibunya. Wajah yang ia rasai sangat 

berbeda dengan kebanyakan para pengajarnya yang 

berpendidikan. Ia menimbang-nimbang dan berfikir: 

Orang-orang tua, mengapa mereka hendak 

mengendalikan hidupku? Mengapa pula aku mesti 

tunduk pada cita-cita nenekku? Ia sendiri tidak 

mengalami kehidupan yang kualami. Ia sendiri tak 

pernah mengalami nikmatnya jaman ini. Dan Ibu 

Bapakku, mengapa pula aku mesti turutkan? Apa 

salahnya berkasih-kasihan dengan lelaki. Jaman sudah 

berubah. Apa yang perlu ditakutkan? Semua pertanyaan 

itu terus menderu dalam benaknya, dalam pemikirannya. 

Hingga pada suatu titik ia berkeputusan: Hidupnya, 

haruslah ia sendiri yang tentukan! 

Kedua orang pecintanya, Bagus dan Galih sering datang 

di tempat ia mondok. Ini adalah pencapaian tersendiri 

baginya, karena sementara kawan-kawannya belum ada 

yang didatangi lelaki, ia telah membuat dua orang 

mengantri, dan satu orang mundur teratur tahu diri. Dan 

ia pun menjadi sering digoda oleh kawan-kawannya agar 

memilih satu yang paling sesuai di hatinya. Ia menjadi 

bimbang. Dalam renungannya, keduanya memiliki 

kebaikan kebaikan tersendiri. Bagus berwajah tampan, 

Galih pun demikian. Namun kalau ditimbang, nilai 

paling banyak dikumpulkan oleh Bagus. Ia santun 

berkata dan pandai mengambil hatinya. Ada saja yang 

dibawa sebelum berkunjung: cokleat silverqueen, atau 

sebungkus nasi goreng hangat untuk makan malam. Pula, 

Bagus pandai mencari pendukung. Ia selalu membawa 

sebungkus martabak untuk kawan-kawannya satu kos. 

Dan atas perhatian lelaki itu, dan dorongan kawan-

kawannya, ia pun menjadi jatuh hati pada Bagus. Tak 

sampai dua bulan, remaja kaya itu berhasil mendapatkan 

cintanya. Galih, sebagaimana Suyanto, menjadi 

pecundang, tersungkur tanpa pernah ditengok lagi. 

Dunia baru benar-benar ditemukan olehnya kini. Dan 

kebahagiaan baru satu demi satu mulai ia kunyah. Bagus 

anak orang kaya. Untuk yang satu ini ia sering tak 

percaya pada dirinya sendiri: ia bisa bersanding dengan 

anak orang kaya, orang terhormat!. Ia merenungi asal 

dirinya: keluarga pegawai rendahan, keturunan petani 

penggarap. 

Kini bersama Bagus dan uangnya, ia bisa membelikan 

apa yang ia inginkan. Lipstik, pakaian, makan siang dan 

malam. Keasyikan bermesra dan berkasih-kasihan 

dengan Bagus membuatnya jarang kembali pulang ke 

desanya di pinggir timur Kebumen. Akhir pekan yang 

biasanya ia rasai rindu pada ayah dan ibu serta ayam-

ayam peliharaannya di rumah menjadi sirna. Kini 

rindunya hanya untuk Bagus saja. Ketika ia 

membayangkan ayahnya yang sedang tersenyum 

menuntun sepeda pulang dari kecamatan, bayangan itu 

cepat tergantikan dengan bayangan Bagus yang juga 

tersenyum dengan jaket kulit dan mobilnya yang 

bersinaran. Tiap malam minggu ia lewatkan waku 

bersama Bagus, di dalam mobil yang selalu mengkilap 

dan wangi. Alun-alun Purwokerto menjadi tempat 

mereka menikmati jagung bakar sambil duduk 

berdempetan menggeser-geserkan punggung tangan. Dan 

gairah demi gairah meletup letup dan bermekaran, 

berlompatan di hati , benak, dan dalam kelenjar mereka 

masing-masing. Dan tak hanya tulus cinta darinya, 

Bagus mendapatkan nikmat suci sari madu tubuhnya 

kurang dari dua bulan lebih satu minggu setelah mereka 

resmi berkasihan... 

Dan sesuatu yang sering didengarnya, pernah dibacanya, 

dan berulangkali dikutukinya dengan angkuh mengenai 

pergaulan muda mudi terjadilah padanya, dirinya sendiri: 

Ia hamil. Hamil! Sudah lebih dua bulan ia tidak 

mendapat haidnya. Dan suatu malam, selembar alat 
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pengetes kehamilan yang dibawa Bagus dengan wajah 

was-was memberi pesan bisu padanya, pesan yang ia 

amat takuti yang ia sendiri tak dapat membantah: ia telah 

berbadan dua. Satu kepanikan baru tecipta kini di 

hatinya, di dalam hati kekasihnya Bagus. Mendadak ia 

merasa berdosa dan terlaknat. Ia mengucap ampun pada 

Tuhan dan menyesali sejadinya apa yang telah 

dilakukan. Beberapa jam ia menyesali mengapa dahulu 

ia pergi merantau untuk kuliah dan bukannya bekerja 

seadanya saja di Kebumen. Kemudian disesalinya 

perkenalan dengan Bagus. Teringat kembali ia akan 

nasihat ayah dan ibunya terkasih, nasihat yang ia 

remehkan. Nasihat dari para lugu dan tak pandai itu. Ia 

mengandaikan lagi wajah neneknya yang tak pernah 

diingatnya. Dan wajah nenek rekaannya terlihat murka 

dalam bayangannya sendiri. Ia menggigil takut. Dan di 

depannya kini, sang kekasih tak menunjukkan 

kewibawaan dan keterusterangan. 

“Bagaimana Gus, aku takut...” 

Pemuda itu terdiam. Badannya besar, tubuhnya tinggi. 

Namun ia adalah anak ingusan yang tak pernah jauh dari 

sentuhan dan kendali induknya. Bagus tak juga berkata-

kata yang bisa 

menenangkannya. Si tampan berbadan besar itu berhati 

kecil, berhati ciut. 

Ia mengulangi lagi, kata-kata yang sudah diketahui 

kekasihnya: 

“Aku hamil, Gus..” 

Ia kemudian menyalahkan kekasihnya itu. Si tampan 

tetap terdiam dalam wajahnya yang semakin memucat, 

bisu tak berkata-kata. Ia hanya memainkan anak 

kuncinya mobilnya. Dalam benaknya membayang jelas 

wajah lonjong berambut separuh botak. Wajah 

Bapaknya, wajah yang menjanjikannya pekerjaan di 

kantornya di Jakarta begitu ia lulus sarjana. Namun ia 

tahu, Bapaknya itu tak akan pernah menyetujui 

perjodohannya dengan anak orang biasa seperti Ratna. 

“Kita harus kawin secepatnya, Gus.” Diremasnya telapak 

tangan lelaki itu keras-keras dengan telapak tangannya 

sendiri yang telah membasah oleh keringat dingin, 

memaksa Bagus untuk berkata-kata. 

“Aku tak tahu, Ratna,” Bagus akhirnya menjawabi. 

“Kau harus bertanggung jawab Gus, yang ada di perutku 

ini adalah bakal anakmu sendiri...” 

“Aku takut..” 

“Apa yang kau takutkan Gus?”, ia menanyakan sesuatu 

yang ia sendiri tahu jawabannya. Bagus, kekasihnya itu 

takut akan masa depan yang terampas. Takut akan murka 

orang tuanya, Takut akan karir yang kandas. Takut akan 

berkeluarga Ratna yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba saja ia 

menjadi semakin lemas.Dipandanginya wajah lelaki 

tercintanya. Akan tetapi mulut lelaki itu tetap terkunci. 

Bagus tetap tak menjawab. Ratna pun terdiam, 

merenungi kata-katadalam pikirannya barusan. Ia pun 

takut. Kawin? Tidak semudah itu. Bagaimana ia akan 

memberitahu Ayah dan Ibu di desa? Apa kata mereka 

nantinya: ‘Baru setahun kuliah kok sudah mau kawin?’ 

atau kutukan yang akan dihujankan padanya jikalau 

mereka tahu ia telah menjadi pezinah. Ia sepenuhnya 

sadar, kawin di desa tak bisa selaksa ayam. Mestilah ada 

perayaan, mestilah ada kenduri dan persiapan 

sebelumnya. Kalaupun ia harus kawin dengan Bagus 

sekarang, maka akan menimbulkan tanda tanya dan 

curiga tetangga. Dan kecurigaan tetangga di desa adalah 

siksa rajam bagi siapapun yang dicurigai. Tiba-tiba ia 

merasa sedang menyorongkan ayah ibunya di bawah 

cambuk berduri masyarakat desa. Badannya melemas, 

hatinya melunglai. 

Ia terus berfikir, sekaligus menjadi semakin cemas. 

Gugup ia berkata lagi: 

“Bagaimana Gus?” 

“Aku tidak bisa, Ratna” 

Ia menukas cepat: 

“Tidak bisa apa?” 

“Aku tak mungkin mengatakannya.” 

Sejenak keduanya terdiam. Beberapa mahasiswi 

penghuni kos datang, menyapa mereka berdua dan 

menggoda. Terpaksa ia dan Bagus bersandiwara, 

tersenyum dan melambaikan tangan. Senyum dalam 

tangis di hati. Ketika suasana kembali sunyi, kembali ia 

berkata: 

“Kau tak peduli padaku Gus, kau..” 

“Aku sayang pada kau, Ratna” 

“Kalau kau sayang padaku, mengapa kau diam saja?”, ia 

memburu. Tangannya membelai pipi Bagus. Matanya 

menatap wajah kekasihnya itu dengan segenap rasa di 

hatinya. Dengan segenap harap. 

Dalam hatinya Bagus membenarkan. Apakah ia benar-

benar menyayangi gadis itu? Sesungguhnya dan 

sepenuhnya? 

“Kau pikir orang tuaku tak marah Gus?, mereka pasti 

akan marah dan malu.” 
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“Gus, kita harus kawin. Kau harus bilang pada Bapak 

Ibumu, Gus..” Ratna berkata. Diggenggamnya tangan 

Bagus erat. Ditatapnya wajah lelaki itu, lelaki yang telah 

menikmati cinta dan tubuhnya. 

Tak ada suara kini. Hanya desau angin malam yang 

menderu. Suara denting mangkuk penjual bakso 

terdengar keras mencoba mencari rezeki. 

“Baiklah. Aku akan mencoba mengatakan pada orang 

tuaku” 

Ratna terdiam. Terisak ia kini, menangis dalam duka dan 

bingungnya sendiri. Ketakutan mulai muncul berganda-

ganda dalam benak: ia hanya sekedar pemuas nafsu 

Bagus saja. Namun ia berhenti dari kekhawatirannya, 

berbalik menuduh dirinya sendiri: ia merasa bahwa ia 

pun menjadikan Bagus sebagai pemuas nafsunya pula. 

Ya bukankah ia sendiri memiliki nafsu itu? 

Dan malam itu Bagus pulang dengan lesu 

meninggalkannya yang terduduk lunglai. Biasanya kedua 

bibir mereka berpagutan di pojok ruang tamu kos yang 

sepi ketika saat perpisahan tiba, namun malam itu semua 

kehendak untuk melakukan itu sirna sudah. Ratna 

mengunci kamar, tangisnya semakin menjadi. 

Dijambakinya rambutnya sendiri. Namun ia sadar, hal itu 

tak akan merubah keadaan. Ia beringsut bangkit dan 

menuju meja riasnya. Dipandanginya wajahnya sendiri. 

Dan ia mengutuki dirinya sendiri: perempuan tak 

perawan, perempuan murahan!. Dan ia kembali 

menangis, merebahkan badan ke tempat tidur dan tersedu 

sejadinya. Hujan turun dengan deras mengalahkan deru 

airmatanya. Airmata yang tak mempunyai keampuhan 

untuk dicurahkan. Dalam tangisnya ia mendoa, mendoa 

agar Bagus mau mengawininya. Mengawininya dengan 

segera, sebelum perutnya semakin membesar detik demi 

detik. Pula ia mendoa agar Tuhan mengampuni dosanya, 

sesuatu yang ia sendiri tak yakin. Terbayang kini 

hukuman bagi pezina, sesuatu yang belum pernah 

dilihatnya, namun dapat dibayangkannya dari pelajaran-

pelajaran agama. Ia merinding dan semakin bersedih. 

Dipandanginya perutnya. Dibelai-belainya. Pikirannya 

melayang-layang membayangkan wajah si anak kelak. Ia 

menangis dan terus menangis, dan jari-jari tangannya 

yang halus lembut membelai-belai perutnya lagi hingga 

tertidur. 

Belaiannya pada perutnya sendiri, pada anak dalam 

rahimnya tak sampai satu minggu. Bagus datang dengan 

wajah suramnya, mengabarkan tiadanya jalan bagi 

mereka menikah. Sebaliknya, ia membawa uang dari 

orang tuanya untuk menggugurkan kandungannya. Dan 

sekali lagi ia menangis sejadinya di kamar itu. Tangis 

yang sia-sia, karena tak sampai duapuluh jam kemudian 

ia telah berada di pinggir utara kota Cilacap, 

mengenyahkan gumpal daging dari rahimnya. Dan ia 

menangis merasakan sakit, sakit pada tubuh dan hatinya. 

Dan saat ia telentang di kamar itu ia merasa betapa hari 

itu adalah hari yang paling celaka dalam hidupnya. Ia 

merasa menyesal dan tak berguna. Ia merasa telah 

khianat pada ayahnya, pada ibunya. Dan kesedihannya 

bertambah penuh, setelah dua bulan kemudian Bagus 

pergi, meninggalkan kuliahnya, meninggalkan dirinya 

dan tak pernah kembali. 

Pintu kamar terbuka. Seorang lelaki berperawakan tinggi 

tegap berambut menyentuh kerah masuk. Suaminya 

sendiri. Ia masih memakai baju kerja. Wajahnya terlihat 

lelah, namun tetap cerah. Perlahan ia berkata: 

“Kau belum tidur, bagaimana anak kita?” 

“Ia tidur.” 

“Ia sungguh lucu. Alisnya sungguh indah, mirip kau.” 

“Semoga keras kepalanya tidak seperti dirimu,” ia 

melirik pada suaminya tersenyum. 

“Juga tidak sepertimu yang bandel,” suaminya mencubit 

ujung hidungnya, kemudian berbalik keluar menuju 

pintu, hendak mandi. 

Ia tersenyum. Suami yang baik, pikirnya dalam hati. 

Dipandanginya wajah punggung suaminya itu. Dan ia 

berterimakasih, karena ada lelaki yang menerima dirinya. 

Ia tahu, suaminya pasti mengerti bahwa ia telah tak utuh 

lagi. Dan penerimaaan itu dikarenakan suaminya pun 

jujur, bahwa ia juga tak utuh lagi. Ketidakutuhan 

bertemu ketidakutuhan. Dan itu dirasakan paling adil 

baginya. Ia tak menuntut seorang perjaka untuk 

menemaninya. Dan ia tak ingin menanyakan lebih jauh 

masa lalu suaminya, seperti ia pun ingin memendam 

masa lalunya. Ditengoknya anaknya itu. Kulitnya masih 

tipis dan kemerahan. Ia nampak nyenyak dengan pakaian 

bayi bergambar jerapah yang bagus dan bersih, di kamar 

yang bersih, dan rumah yang bersih pula. Pada dirinya 

sendiri ia berjanji, tak akan mengatakan pada siapapun, 

tak terkecuali Titien karyawannya, bahwa anaknya yang 

baru tiga hari terlahir itu, bukanlah anak pertama… 

Purwokerto, Mei 2006 
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Oleh: Ummul Khaier El-Syaf 
 

 

ainster terkapar dalam kerisauan di suatu 

sore yang basah. Ia duduk dekat bibir pantai 

yang sesekali terjilat gelombang. Rekah 

merah aurora di ufuk barat semakin sendukan rasanya 

bersama desir angin pantai yang menyapu lembut 

wajahnya. Ia memandang beberapa lembar kertas warna 

merah jambu yang ia ketahui dari sahabat masa kecilnya. 

Nailin Alya namanya, Nainster terbiasa memanggilnya 

dengan sebutan Nayal. Nayal pindah ke kota Bandung 

sebab keinginan eyangnya yang inginkan ia kuliah di 

kota eyangnya. Sungguh suatu perpisahan yang 

membekaskan pilu di hati mereka. Perpisahan berat yang 

membuat mereka menjarak. Suatu kebiasaan bersama 

sedari kecil yang harus kandas.  

Nainster dan Nayal, adalah sepasang sahabat sejak 

mereka sama-sama bocah kecil dalam buaian ibu. 

Kebersamaan mereka terjalin sebab rumah mereka yang 

dekat, dan menuju play group pun hingga SMA mereka 

selalu saja ditempatkan dalam kelas yang sama oleh Sang 

Mahasegala. Seolah semuanya terencana padahal ini 

takdir Tuhan. Sebab itulah persahabatan diantara 

keduanya terjalin indah dan sempurna, wajar saja jika 

Nayal begitu pilu dan berat hati kala harus berpisah 

dengan sahabat kecil sekaligus sahabat baiknya. 

Naister kembali pilu, ia kembali mengeja bait-bait 

kata dalam surat yang di berikan sahabat kecilnya. Entah 

mengapa ia tak pernah jenuh mengeja, mengulang, dan 

kembali membaca. 

      

 On Mei 09
th
,2010 

Untuk Nainster saudaraku 

 Di pantai Kenjeran (Surabaya) 

 

Salam saudaraku… 

Salam desir pantai dan sendu aurora, 

Aku berharap Tuhan akan selalu menyertai 

langkahmu dalam setiap desah nafas yang kau 

hembuskan, dan senyum rekah bunga mawar di bibirmu 

takkan pernah kuncup meski musim kemarau bertandang, 

meski matahari menyala membakar jantung, melahirkan 

beban rindu tak tertangguhkan dalam rasa yang 

tersatukan. 

 

Saudaraku… 

Bersama sisa kepedihan masa silam aku 

menjejakkan pena dalam kabar yang berusaha 

kulayangkan kali ini. Aku ingin kembali bercerita lepas 

kepadamu, cerita tentang jauh jarak yang tercipta 

diantara kita tanpa kendali. Tentang apa yang terjadi 

denganku di kota baru. Di kota yang membuatku 

menemukan saudara perempuan yang begitu dalam 

menyayangiku, seolah jiwa kami satu, sama seperti jiwa 

kita yang satu dahulu. Satu hingga kini. Seolah yang pilu 

aku dan yang mengalirkan air mata adalah ia. Namanya 

Nikris. Aku berjumpa dengannya di kampus yang sama 

saat aku dengannya sama-sama mendaftarkan diri 

sebagai mahasiswa baru, dan kebetulan pula kami satu 

kelompok saat OSPEK di kampus, dan yang lebih 

parahnya lagi kami satu jurusan, satu kelas, dekat tempat 

duduk, dan satu arah jalan pulang. Seolah-olah Tuhan 

memang sengaja mempertemukan aku dengannya. 

 

Aku selalu bercerita tentangmu padanya, tentang 

kerinduanku yang memuncak dan terpaksa kujadikan ia 

muara dari segala risau yang mendesau di tubuhku. Ia 

memiliki kegemaran yang sama sepertimu, gemar 

memetik gitar dan menyanyikan lagu sendu. Selalu saja 

ia yang menggantikan posisimu disisiku kala aku risau. 

Itulah sebabnya mengapa aku menceritakan semua ini 

terhadapmu, bukan karena aku menemukan 

penggantimu. Tidak. Tak ada yang mampu menggantikan 

posisimu dihatiku. Hanya saja aku menemukan dirimu 

yang kedua. Dirimu yang menjelma perempuan sebaik 

dan  selembut dia terhadapku. 

 

Saudaraku….  

Pernah suatu ketika aku mendapatinya tengah 

sendu dengan lagu yang mengalun indah dari bibirnya 

teriring dentingan gitar yang dipetik olehnya di pantai 

dekat kampus. Kupandangi dari jauh, dan aku mengira ia 

adalah engkau, sebab saat itu Nikris mirip sekali 

denganmu. Dia memang perempuan tomboy di  kampus. 

Rambutnya pendek menyerupaimu, kemanapun ia pergi 

tak pernah lepas dari gitar kesayangannya. Sungguh 

sangat mirip sekali denganmu. Perhatiannya pun sama 

seperti perhatiannmu padaku. Kadang aku bertanya 

sendiri pada diriku yang mengagumi lebih sesama jenis 

yang menyerupai dirimu, seperhatian dirimu, dan 

sesayang dirimu padaku? Aku mendekatinya yang begitu 

menyatu dengan lagu. Aku berjalan perlahan takut 

kalau-kalau membuat konsentrasinya buyar. Saat itu aku 

tak ingin ia tahu keberadaanku. Sebab aku hanya ingin 

mendengar dan menikmati lagu yang ia nyanyikan 

bersama iringan petikan gitar di tangannya. Kau tahu 

apa yang terjadi dengan jiwaku kala lagu itu kudengar 

berhasil merasup ke jantungku? Sungguh akupun 

N 
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bingung dan tak faham mengapa ini terjadi denganku. 

Aku merasa kembali berlayar pada masa silam dahulu 

saat kita sama-sama melayarkan perahu kertas di atas 

air laut yang hilang terseret gelombang, lalu tenggelam. 

Kadang aku tersenyum sendiri mengenang tingkah 

konyol dan jadul yang kita ciptakan sendiri. Kenangan 

yang sungguh sangat menggelitikkan hati untuk ciptakan 

rekah mawar di hati kita. Tiba-tiba petikan gitar itu 

berhenti, dan lagu itu kandas yang tak tuntas sesab ia 

sadar akan keberadaanku yang agak jauh di samping 

kanannya. Spontan aku berpura-pura mencari sesuatu 

yang sebenarnya tak hilang dalam tas tanganku. Ia 

melihatku penuh selidik, namun aku tetap dengan akting 

tak modisku saat itu. Aku mendengar suaranya agak 

nyaring, ia memanggil namaku dan memintaku 

menghampirinya. 

“Nail, ngapain? Ada sesuatu yang hilang? Ayo sini 

aku bantu cari” tawarnya semakin membuatku kaku saja. 

Dengan langkah ragu aku menghampirinya. Duduk 

disampingnya yang sembari meletakkan gitar abu-

abunya di atas pasir. Entah mengapa aku merasa begitu 

sangat kaku seperti kala menghadapi seorang lelaki yang 

aku kepergok memperhatikannya. Sungguh aneh 

tingkahku. 

“Memangnya kau sedang mencari apa?” cairnya 

“Ah, nggak! Sudah ketemu kok “ jawabku 

sekenanya mencoba santai. 

“Kau suka memainkan gitar?” lanjutku 

“Banget! Sedari dulu hingga kini aku tak bisa 

meninggalkan gitarku walau hanya satu jam saja” Aku 

hanya mengangguk mendengar jawabnya yang begitu 

antusias. 

“Aku punya sejarah tersendiri dengan gitar abu-

abuku. Sejarah yang membuatku bertahan dan terbangun 

dari keterpurukan masa silam yang kelam dalam 

hidupku”  

 Lanjutnya kemudian, aku melihat ada semburat 

duka di wajahnya, dan genangan air yang memaksa 

keluar dari kelopak mata indahnya. Aku merasa sangat 

bersalah telah membuatnya kembali menelusuri masa 

kelamnya. Ugh… maafkan aku. Bukan maksudku. 

Spontan aku menghapus air matanya. 

“Maafkan aku, Nik. Bukan maksudku membuatmu 

kembali menyusuri masa lalumu yang luka” ibahku 

“Ugh…. Sudahlah…., Nai. Maaf ya… aku tak bisa 

membendung air mataku sendiri saat dihadapanmu” 

jawabnya dengan senyum yang terpaksa 

“Oh, tidak apa-apa, Nik, kalau sekiranya kau butuh 

orang untuk menjadi tempat curhatmu. Aku bersedia kok 

untuk itu” tawarku santai 

“Iya, Nai. Aku memang butuh seseorang untuk itu. 

Bersediakah kau?” 

“Dengan senang hati aku mau” 

“Terimakasih, Nai.” Spontan ia memelukku erat. 

Aku senang ia mempercayaiku dan menjadikanku tempat 

ia curahkan segala resah yang di kandungnya. Itulah 

awal persahabatan kami, hingga kini kami bersama dan 

saling berbagi. 

Saudaraku…. 

Sebenarnya ada satu masalah besar yang sangat 

mengganggu hati dan fikiranku. Satu alasan utama 

mengapa aku mengirim surat ini untukmu. Aku hanya 

ingin engkau tahu, dan akupun tahu bagaimana 

tanggapanmu akan sesuatu yang terjadi dengan 

sahabatmu saat ini. Tentang perasaan terlarang yang 

aku tak mau semua itu. Ia. Kau benar saudaraku. Aku 

mencintainya, aku mencintai sahabatku Nikris. Cinta 

yang sungguh sangat terlarang dan aku sangat tidak 

terima akan datangnya perasaan berdosa ini. Aku harus 

menerima realita bahwa aku harus mencintai sesama 

jenisku. Sungguh suatu realita yang aku menganggap ini 

petaka bukan anugerah. Aku ingin tahu bagaimana 

tanggapan engkau dan engkau memberiku jalan untuk 

keluar dari perasaanku sendiri. Tolonglah… tolong aku. 

Jemputlah aku dari malapetaka tak terencana ini. 

Saudaraku…. 

Aku rasa untuk sementara cukuplah dulu cerita 

lepasku. Namun ini masih belumlah tuntas. Aku 

menunggumu memberiku kabar secepatnya. Aku 

menunggu solusi darimu. Semoga kita selalu bersama 

dalam lindunganNya. Amien…. 

     

       

 Salam, 

       

 Nailin Alya 

 

Nainster kembali melipat beberapa lembar kertas 

merah jambu di tangannya. Wajahnya masih tampak 

dengan kerisauan dan kebingungan seperti sebelumnya. 

Tampak bibirnya terkatub-katub mengeluarkan bahasa 

yang nyaris tak terdengar siapa pun bahkan oleh 

telinganya sendiri.  

“Haruskah aku jujur pada Nayal bahwa Nikris 

sesungguhnya Nainster? Bahwa aku mengikutinya ke 

Bandung satu hari setelah keberangkatannya?” 

Naister berjalan menyusuri tepian pantai hingga tak 

lagi tampak dari tempat duduk yang ia singgahi 

sebelumnya. 

    THE END 

   Class, On November 27
th
, 2012
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Kalapati (Kematian Jaman): Perayaan akan Tragedi dan Nihilisme 

Refleksi Pembacaan Buku Kumpulan Carpon Hadi AKS 

Oleh: M Taufan Musonip 

 

 
 

alan kematian yang direnda oleh Hadi AKS dalam 

kumpulan carpon (cerpen) yang ditulisnya begitu 

cekam, diberi judul Kalapati, ditulis dengan bahasa 

sunda tentunya. Kala berarti waktu dalam bahasa 

Indonesia, wanci dalam bahasa Sunda, atau lebih makro 

lagi: zaman, sedangkan kata pati, dalam bahasa Indonesia 

bisa disebut mati, atau 

kematian. Secara mikro 

Kalapati mungkin mewakili 

kisah seorang anak yang 

orangtuanya mati karena diduga 

sebagai dukun teluh di sebuah 

desa yang sedang terbakar isu 

santet.  

Secara keseluruhan dari dua 

belas kisah pendek itu saya 

membaca Kalapati sebagai 

zaman kematian, atau bisa 

dibalik menjadi semacam kematian zaman. Hadi AKS, 

hidup di zaman kini, dalam modernitas Indonesia yang 

mendesak lokalitasnya sendiri sebagai urang sunda. 

Keterdesakan itu memaksa Hadi untuk mengisahkan 

hidup manusia kiwariterutama manusia Sunda yang 

sedang mengalami demoralisasi. 

Kalapati, bisa direfleksikan dalam nafas filsafat 

nihilisme, yang destruktif, tragik, penuh cekam. Dari 

sanalah sebenarnya eksistensi seorang manusia 

dipertanyakan. Tapi bagi Hadi, tragedi merupakan bagian 

dari estetika itu sendiri, selain keteraturan. Maka dalam 

hal ini pengarang mengeksploitasinya, meski mungkin 

keadaan itu bukan suatu hal yang dikehendaki. 

Karenanya kemudian oleh pengarang pembaca dibawa 

kepada kenyataankenyataan pahit, tentang incest, 

keinginan bunuh diri, kebencian terhadap orang tua, 

kesendirian, kegelisahan, 

kecemasan yang membawa 

jalan pada kematian. Seolah 

merupakan kenyataan sebagai 

martil kehidupan manusia 

lokal masa lalu yang dalam 

kisah awal berjudul Lemah 

Cai Kulup (Kampung 

Halaman Kulup) dikatakan 

sebagai orangorang yang 

tahu adat: 

“Bangsa urang mah, 

barudak, komo urang Sunda, katelah luhung budi. Béar 

daréhdéh, someah hadé ka semah. Titih rintih salawasna, 

dina ucap jeung paripolah,” 

Tangan Tak Terlihat 

Orang lokal yang pada kenyataannya memiliki budi baik 

pada tiap pendatang, yang menghayati benar 

kebersamaan, tergerus oleh sesuatu yang baru, datang 

dari berbagai perangkat modernitas,  memecah belah 

kolektifitas, menuju cacahcacah individu yang tak 

pernah tahu keakuannya. Bagi Hadi modernitas semacam 

ketaksempatan manusia untuk sejenak berpikir, 

J 

Kalapati, bisa direfleksikan 
dalam nafas filsafat nihilisme, 
yang destruktif, tragik, penuh 

cekam. 
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menentukan pilihan hidupnya, apa lagi menyadari 

sebagai manusia dengan jiwa yang eksis.  

Nihilisme memburu nalar, dalam kitab Also Sprach 

Zarathustra, Nietzsche menggambarkannya sebagai 

perjalanan manusia menuju kematian dengan melalui 

seutas tali, dibayangbayangi kejatuhan, perhentian yang 

mematikan, perjalanan berbahaya, meski begitu jalan 

kembali bukan pilihan tepat. Oleh karenanya bersifat 

tragik, pesimis, dekaden, dari intaian kuasa tangan tak 

terlihat  otoritas agama, modal, kekuasaan, mitos 

yang kemudian menciptakan ketakmampuan 

berkomunikasi dengan kuasa itu sendiri, kecuali 

menjalani hidup tanpa memberi kesempatan pada nalar 

untuk menghujah keadaan sebagaimana harapannya.  

Simaklah kisah Sarah (Sampah), seorang wanita muda 

dalam bayangbayang ketakutan oleh berbagai hal yang 

melingkupi dirinya. Arus Citarum yang selalu ganas, 

ketika musim penghujan, hendak menenggelamkan 

pemukiman di sekitarnya di mana gadis itu tinggal, 

sebagai simbolitas makro, rakusnya manusia jaman 

sekarang, membabat hulu air menjadi pemukiman, 

pembalakan liar, industrialisasi, dsb. Tetapi kemudian 

nampak seolah tidak memiliki hubungan langsung 

dengan derita kehamilan si gadis karena telah melakukan 

incest dengan saudara kandungnya sendiri.  Tokoh yang 

diciptakan dalam imajinasi pengarang adalah dia yang tak 

memiliki kesempatan berbicara dengan kuasa yang 

menjelma secara partikular sebagai nafsu bejat seorang 

kakak yang tega menyetubuhinya. 

Mobil Sejarah    

Bagi Hadi lokalitas tak lain merupakan bagian masa lalu 

dalam mobil sejarah yang sesekali melihat spion masa 

silam urang Sunda, menuju pergerakan jaman. Tinggal 

apakah masa lalu sunda itu merupakan sekadar 

panineungan atawa bayangbayang yang senantiasa 

mengikuti modernitas? 

Buku itu menjawab pertanyaan di atas dengan 

menghadapkan pembaca pada sebuah jaman modern 

yang berbicara tentang kelupaan pada arah jalan pulang 

menuju lemah cai, sesungguhnya di gugus desa pun 

tengah berlangsung keruntuhan nilai itu, seperti halnya 

tragedi kemanusiaan dukun santet di sebuah desa dalam 

Kalapati menjadi bagianbagian lain keruntuhan besar 

yang sudah begitu nirzona: kota dan desa.   

*** 

Cikarang, 26 Agustus 2012 

M Taufan Musonip, Peminat dan Pencinta Bukubuku 

Berbahasa Sunda, lahir di Bandung, 16 Desember 1979. 

 

 

 

 

(Kayon Digital: foto visualisasi grafik pemutaran lagu di komputer, oleh Budhi Setyawan) 
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Pertunjukan Topeng Rawa Binong, Kab Bekasi 

sebagai Seni Rakyat Kontemporer 

Oleh: M Taufan Musonip 

 

Rawa Binong 

merupakan pusat 

kebudayaan kampung 

Tegal Danas. Setiap 

tahun selalu diadakan 

upacara Hajat Bumi 

sebagai rasa sukur 

atas rahmat yang 

telah Tuhan berikan 

untuk penduduk desa 

itu.  

Riset ini sebenarnya 

berawal dari 

ketertarikan saya 

pada seni pertunjukan 

Topeng, yang selain 

masih digandrungi penduduk desa sebagai hiburan 

berbagai kenduri baik pernikahan maupun khitanan, juga 

merupakan salah satu panjak dari pergelaran besar 

memeriahkan upacara Sipatahunan di Segara Rawa 

Binong selain pertunjukan Odong-odong, Tanjidor atau 

Matraman.  

Teater Topeng semacam seni rakyat, berlatar budaya 

agraris yang sejak masa kolonial, para aktornya biasanya 

terdiri dari para jawara. Hierarki tuan tanah, potia, 

mandor dan centeng sebagai kelas sosial telah melahirkan 

perasaan tertindas yang berimbas pada tajamnya tingkat 

kriminalitas. Beberapa pertunjukan topeng di masa lalu 

pernah diisi para rampok. Seorang pengarang skenario 

Topeng Rawa Binong, yang sempat saya wawancarai, 

bahkan mengatakan adanya pakem lakon berjudul 

Garong Bekasi. Pada satu sisi istilah jawara di mata 

kolonialisme dianggap sebagai pengacau keamanan, 

namun  di sisi lain bisa dianggap pahlawan karena ikut 

berjuang melawan penjajahan. Dalam beberapa tulisan 

antropologi yang saya dapat dalam sebuah situs internet 

etnohistori.org.id bertajuk Preman Jago Negara 

(Kumpulan Esai), istilah jawara atau jago menjadi asal 

mula peradaban masyarakat Indonesia sendiri, yang 

menganggap kekerasan masih merupakan cara dalam 

menghadang kekuasaan menindas dan dalam sejarah 

perjuangan perebutan kemerdekaan Bangsa Indonesia, 

dijalankan guna mendukung perjuangan diplomatik. 

Belakangan istilah Jago menjelma menjadi preman, dan 

lebih jauh lagi secara lebih halus namun mengerikan 

kemudian bermutasi menjadi istilah mafia. Saya tak 

mungkin meneruskan ini secara lebih luas, karena 

kesempatan kali ini fokus penulisan adalah seputar 

misteri pendirian Rawa Binong sebagai situs budaya, dan 

pelestarian tradisi seni rakyat kampung Tegal Danas.  

Ada dua variable naskah sebagai bahan pertunjukan, 

menurut Pak Udinata sang skenario,  diantaranya adalah 

cerita babad dan roman. Babad, menceritakan kisah-kisah 

raja dan jamannya, sementara roman merupakan kisah 

yang terdiri dari pakem dan cerita kontemporer. Pakem 

roman di ambil dari latar seputar pergerakan DI/TII, di 

sini saya melihat ada semacam misteri, mengapa 

peristiwa pergerakan DI/TII dipilihnya sebagai latar 

pembangunan cerita. Mungkin ada rasa mendalam 

masyarakat jaman itu terhadap peristiwa ini, tapi saya 

rasa semua dilatar belakangi juga dengan adanya 

semacam persaingan antar jawara, yang terpecah antar 

dua kubu kesatuan prajurit, satu sisi adalah TII lainnya 

merupakan Partisipan Siliwangi
1
 dalam bingkai Negara 

Republik Indonesia yang baru berdiri. 

Jawara Tegal Danas lahir bisa jadi lahir dari kesatuan 

moyang yang sama, yaitu sebagai pasukan keamanan 

andalan Kerajaan Pajajaran (th. 1515), yang saat itu 

diemban oleh panglima Langlang Buana, yang berjuluk 

Jaga Satru, yang kemudian menjadi mitos tanpa legenda 

di sekitar segara Rawa Binong.   

Yang harus saya tulis di sini juga adalah keunikan budaya 

yang tercermin dalam tradisi Sipatahunan yang 

dilaksanakan setiap awal tahun kalender Islam, di mana 

masyarakat berkumpul untuk memberikan pengorbanan 

berbagai sajen, diramaikan oleh berbagai pertunjukan 

tradisi. Kenyataannya segara itu bukan merupakan danau 

purba, tetapi merupakan segara buatan guna mensyiasati 

kekurangan air pada masa kemarau di masa lalu, pada 

masa itu di kampung Tegal Danas hanya memiliki dua 

sumber air, mereka menyebutnya sebagai sumur awisan. 

Pelaku sejarah pembendungan segara Rawa Binong 

adalah Pak Samean, berlangsung pada masa menjelang 

revolusi kemerdekaan. 

Ini tentunya sangat unik, karena di berbagai daerah lain, 

tradisi upacara pengorbanan biasanya  dilakukan pada 

situs-situs alam, yang keberadaannya merupakan situs 

yang terbentuk secara alamiah atau purba. Sebagaimana 

terjadi pada peradaban Sungai Nil, Eufrat dan Tigris, 

sungai Gangga, Musi atau Laut Kidul.  

Penciptaan ritus, mitos dan pelestarian seni tradisi, 

membangun masyarakat Tegal Danas sebagai penduduk 

berkesadaran kreatif, dilihat dari hadirnya situs buatan, 

                                                           
1
 Kehadiran pasukan longmarch Siliwangi pada masa perang 

revolusi yang bermuara di tempat yang sama (Rawa Binong), 

membuat sebagian penduduk Tegal Danas ikut ambil dalam 

perjuangan kemerdekaan hingga pemberantasan gerombolan 

DI/TII pada (1949-1960).  

 

Figure 1. Bapak Udinata alias Uwin, 
Pengarang Skenario Tonil Roman Seni 
Rakyat Topeng Tegal Danas 
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meniru peradaban air yang sudah terbukti membangun 

peradaban manusia. 

Tradisi kreatif itu kemudian membangun kesenian rakyat 

yang lebih kontemporer. Cerita babad yang pada masa 

lalu menjadi bahan baku pertunjukan Seni Topeng, 

semakin jarang ditampilkan, untuk kemudian memilih 

pakem dari peristiwa yang lebih baru, berupa 

perkembangan sejarah para jawara dalam peristiwa 

pertarungan kuasa di antara tarik menarik pergerakan 

DI/TII dan Tentara Republik Indonesia pada masa negara 

ini baru berdiri. 

Belakangan juga, pakem peristiwa DI/TII sebagai latar 

cerita jarang dipentaskan, tergantikan oleh kisah 

kehidupan sehari-hari yang langsung dirasakan oleh 

masyarakatnya, diantaranya peristiwa politik lokal, 

persoalan industrialisasi yang banyak mengalihkan hak 

milik tanah penduduk pada kaum kapitalisme, hingga 

kepada persoalan pergeseran budaya masyarakat pribumi 

terhadap tawaran modernisme bercorak konsumerisme. 

Saya pikir kesimpulan awal saya adalah bahwa seni 

Topeng Sunda merupakan seni rakyat kontemporer 

dengan terus mempertahankan warna tradisi 

pengiringnya, seperti pertunjukan Jaipongan, gaplek, 

lawak hingga sisindiran, dan pertunjukan silat di akhir 

cerita, sebagai simbol anarkhis, bahwa pertunjukan 

Topeng dibentuk oleh anasir-anasir jawara.(*) 

Tegal Danas-Jababeka, 23 Januari 2013 

 

 

(Pohon Daun Merah, tepi Danau Jenewa, Montreux - Swiss, 2007, oleh Budhi 
Setyawan)  

Musyawarah Buku: Post Kolonial & Wisata Sejarah dalam 

Sajak karya Zeffry Alkatiri 

(Serambi Salihara) 

 

 

Musyawarah Buku 

Selasa, 26 Maret 2013, 19:00 WIB 

Post Kolonial & Wisata Sejarah dalam Sajak karya Zeffry 

Alkatiri 

Pembicara: Mina Elfira, Manneke Budiman, Bondan 

Kanumoyoso 

Serambi Salihara 

Terbuka untuk umum 

Pendaftaran paling lambat 25 Maret 2013 

 

Bagaimana kita membaca sejarah selama ini? Penyair Zeffry 

Alkatiri telah menempuh jalan puisi untuk membaca kembali 

sejarah. Ia menulis puisi naratif yang berisi kronik sejarah. Baik 

yang menyangkut keberadaan komunitas Arab-Betawi di di 

Jakarta maupun sejarah Indonesia pada umumnya. Dengan cara 

seperti ini sang penyair bukan hanya berurusan bagaimana 

menghadirkan kembali petikan sejarah di dalam tubuh puisi, 

tetapi bagaimana ia bersitegang dengan bentuk-bentuk puisi 

yang sudah ada.  Di mana kita bisa menemukan kadar puisi, di 

mana pula sari sejarah di dalam puisi-puisinya. 

Zeffry Alkatiri sudah memulai proyek penulisan sejarah dalam 

puisi sejak buku puisi pertamanya Dari Batavia sampai Jakarta 

1619-1999: Sejarah dan Kebudayaan Betawi-Jakarta dalam 

Sajak (Indonesia Tera, 2001). Buku puisi terakhirnya Post 

Kolonial & Wisata Sejarah  dalam Sajak (Padasan, 2012) juga 

masih berurusan dengan soal itu. Buku ini memenangi 

Khatulistiwa Literary Award 2012. 

Diskusi akan menghadirkan pembicara Mina Elfira dan 

Manneke Budiman, dosen sastra di FIB Universitas Indonesia, 

Depok, serta sejarawan Bondan Kanumoyoso. 

http://salihara.org/event/ 

 

http://salihara.org/event/2012/12/27/post-kolonial-wisata-sejarah-dalam-sajak-karya-zeffry-alkatiri
http://salihara.org/event/2012/12/27/post-kolonial-wisata-sejarah-dalam-sajak-karya-zeffry-alkatiri
http://salihara.org/event/category/location/salihara-lounge
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The Best Quotes About Writing 
“The road to hell is paved with adverbs.” 

—Stephen King 

 

“Who wants to become a writer? And why? Because it’s the answer to everything. … It’s the streaming reason for living. 

To note, to pin down, to build up, to create, to be astonished at nothing, to cherish the oddities, to let nothing go down the 

drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus.” 

—Enid Bagnold 

 

 “Writing a book is a horrible, exhausting struggle, like a long bout of some painful illness. One would never undertake 

such a thing if one were not driven on by some demon whom one can neither resist nor understand.” 

—George Orwell 

 

 “When I sit down to write a book, I do not say to myself, ‘I am going to produce a work of art.’ I write it because there is 

some lie that I want to expose, some fact to which I want to draw attention, and my initial concern is to get a hearing.” 

—George Orwell 

 

“I don’t care if a reader hates one of my stories, just as long as he finishes the book.” 

—Roald Dahl, WD 

 

 “We are all apprentices in a craft where no one ever becomes a master.” 

—Ernest Hemingway 

 

“Every secret of a writer’s soul, every experience of his life, every quality of his mind, is written large in his works.” 

—Virginia Woolf 

 

“Making people believe the unbelievable is no trick; it’s work. … Belief and reader absorption come in the details: An 

overturned tricycle in the gutter of an abandoned neighborhood can stand for everything.” 

—Stephen King, WD (this quote is from an interview with King in our May/June 2009 issue) 

 

“If a nation loses its storytellers, it loses its childhood.” 

—Peter Handke 

 

 “If I had not existed, someone else would have written me, Hemingway, Dostoyevsky, all of us.” 

—William Faulkner 

 

 “Each writer is born with a repertory company in his head. Shakespeare has perhaps 20 players. … I have 10 or so, and 

that’s a lot. As you get older, you become more skillful at casting them.” 

—Gore Vidal 

 

 “Write. Rewrite. When not writing or rewriting, read. I know of no shortcuts.” 

—Larry L. King, WD 

 

“Know your literary tradition, savor it, steal from it, but when you sit down to write, forget about worshiping greatness and  

fetishizing masterpieces.” 

—Allegra Goodman 

 

 “I do not over-intellectualize the production process. I try to keep it simple: Tell the damned story.” 

—Tom Clancy, WD 

 

 “I would advise anyone who aspires to a writing career that before developing his talent he would be wise to develop a 

thick hide.” 

—Harper Lee, WD 

 

 “People say, ‘What advice do you have for people who want to be writers?’ I say, they don’t really need advice, they 

know they want to be writers, and they’re gonna do it. Those people who know that they really want to do this and are cut 

out for it, they know it.” 

—R.L. Stine, WD (this quote is from an interview with Stine that ran in our November/December 2011 issue) 

 

 “It’s none of their business that you have to learn to write. Let them think you were born that way.” 

—Ernest Hemingway 

http://www.writersdigestshop.com/digital-issue-writers-digest-may-june-2009?lid=ZPwdbl110712Z6265
http://www.writersdigestshop.com/writers-digest-november-december-2011-pdf?lid=ZPwdbl110712W2246
http://www.writersdigestshop.com/get-started-in-writing?lid=wdssl
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Sully Prudhomme 
Peraih Nobel Sastra Pertama 

 
Sully Prudhomme 

(lahir di Paris, Perancis, 

16 Maret 1839 –

 meninggal di Châtenay-

Malabry, Perancis, 16 

September 1907 pada 

umur 68 tahun) ialah 

penyair Perancis, yang 

memenangkan Hadiah 

Nobel Sastra pertama pada 

1901. Keputusan ini 

menimbulkan banyak 

debat karena  Sully 

Prudhomme tak 

menerbitkan banyak puisi setelah tahun 1888. Karya 

Sully Prudhomme juga secara relatif sedikit dibaca baik 

di Perancis maupun di seluruh dunia. Karya-karya 

awalnya berlirik dan mengekspresikan pandangan 

melankolis pada dunia, dan di jilid terakhir ia menyukai 

ketenangan, teknik impersonal dari Parnassia, yang 

bereaksi terhadap emosi berlebihan dan subyektivitas 

Romantisisme. 

René François Armand Sully-Prudhomme 

dilahirkan di Paris. Orang tuanya telah bertunangan 

selama 10 tahun, dan setelah memperoleh keamanan 

keuangan mereka menikah. Di usia 2 tahun Sully 

Prudhomme kehilangan ayahnya, dan ia besar di rumah 

pamannya, di mana ibunya pindah. Ayahnya disebut 

'Sully' dan penyair mengikutinya dengan nama 

belakangnya Prudhomme. Awalnya, Prudhomme ingin 

menjadi seorang insinyur, namun karena menderita 

penyakit mata, ia terpaksa berhenti kuliah di institut 

politeknik. Ia kemudian mempelajari sastra dan 

bergabung dalam sebuah kelompok pelajar yang 

mendorongnya untuk menulis puisi. Ia juga berpikir 

serius memasuki Ordo Dominican. Setelah lulus dari 

Lycée Bonaparte ia menjadi koresponden pabrik di 

perusahaan industri Schneider-Creuzot. Sully 

Prudhomme belajar hukum dan dari 1860 ia bekerja di 

kantor notaris. Terinspirasi oleh hubungan cinta yang tak 

menyenangkan  ( ia menjadi bujangan seumur hidup), ia 

belajar filsafat di malam hari dan menulis puisi. Penyair 

Leconte de Lisle mendorong usaha pertamanya, walau ia 

mencatat bahwa anak didiknya tak begitu tertarik pada 

kemewahan klasik, namun lebih memilih 

menggambarkan perasaan dalamnya sendiri. Buku 

pertamanya, Stances et Poèmes, terbit saat berusia 26 

tahun.  Kumpulan sajak yang sedih diterima baik. 

Memuat puisi terbaiknya yang diketahui, 'Le vase brisé'. 

"Le vase où meurt cette vervaine / D'un coup d'éventail 

fut fêlé; / Le coup dut l'effleurer à peine, / Aucun bruit 

ne l'a révélé. " Pada 1886 Sully Prudhomme ialah salah 

satu penyumbang antologi Le parnasse contemporain, 

dan kemudian membuat Les écurias d'augias (1866), 

Croquis italens (1866-68), dan Les solitudes (1869).  

Sully Prudhomme ingin memperbaiki standar 

klasik kemewahan dalam puisi. Penyair dan filsuf 

Romawi Lucretius (99-55 SM) memengaruhi Sully 

Prudhomme sedalamnya. Ia menerbitkan terjemahan 

sajak jilid pertama Lucretius On the Nature of Things 

(De Rerum Natura), bersama dengan kata pengantar 

yang menyertai. Lucretius menganjurkan dalam syair 

didaktis doktrin Epicurea dan menyatakan bahwa "orang 

harus memandu hidupnya dengan prinsip yang benar, 

kekayaan terbesar manusia ialah hidup dalam 

kesederhanaan dengan pikiran yang berpendapat; untuk 

sedikit tak pernah kurang." Kemudian Sully Prudhomme 

tertarik dalam mengekspresikan pemikiran filosofisnya, 

kadang-kadang mungkin sulit dimengerti, melalui puisi.  

Saat Perang Perancis-Prusia mulai, Sully 

Prudhomme mendaftarkan diri ke militer dan menulis 

Impressions de la guerre (1870). Pada tahun yang sama 

ibu, paman, dan bibinya meninggal, dan ia terkena 

stroke, yang hampir melumpuhkan tubuhnya yang 

lemah, keadaan di mana ia harus berjuang untuk istirahat 

hidupnya. Selama dasawarsa itu muncul juga Les vaines 

tendressess (1875) dan La justice (1878). 'Le Zénith', 

diterbitkan dalam Revue des deux mondes. Dan 

kemudian pada tahun 1881 ia dipilih ke Akademi 

Perancis.  

Di antara karya-karya Sully Prudhomme yang 

belakangan ialah epik 4.000 baris Le bonheur (1888), 

pencarian Faustian untuk cinta dan pengetahuan, dan 

percobaan ambisius untuk yang disebut syair filsafat 

ilmiah. Selama sisa-sisa kariernya ia memutuskan pada 

filsafat puisi. Dalam Le testamente poétique (1900) ia 

menunjukkan tujuannya untuk versi bebas dan karya 

simbolis. La vraie religion selon Pascal (1905), ialah 

tentang pandangan Kristen Blaise Pascal, dan dalam La 

psychologie de libre arbitre (1906) ia menyimpulkan 

bahwa konsep keinginan bebas secara objektif terhubung 

di alam dan kemudian harus benar. Selama tahun 

terakhir hidupnya Sully Prudhomme sungguh-sungguh 

cacat oleh kelumpuhan. Ia meninggal di villanya di 

Châtenay-Malabry, dekat Paris, pada 7 September 1907. 

Uang dari Penghargaan Nobelnya disumbangkannya 

untuk asosiasi penulis Perancis untuk menolong penyair 

bercita-cita tinggi dengan penerbitan buku pertama 

mereka. (disarikan dari berbagai sumber oleh Budhi Setyawan). 
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