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Zakheus 
 

Di gigir gerbang kapela, seorang lelaki tua mengalunkan nada-nada 

yang dipetiknya Dari Pater Noster dan Yubilate dengan selembar 

daun. Engkau selalu percaya, daun yang digunakannya adalah milik 

ara pemberianku sebelum turun untuk menyiapkan Perjamuan Tuhan 

lalu membagikan pundi-pundi. Tentu saja, si Tua itu mengundang 

Tuhan yang sedang sibuk di dalam kapela memecahkan TubuhNya 

mengucurkan DarahNya bagi kalian yang mengitari altar dan 

menaikkan doa. Engkau ingat, di sakumu masih tersisa pundi-pundi 

yang kulemparkan ke arah langit Paskah sehingga para Farisi 

bersungut karenanya. Dengan ringan, kau mengulurkan pundi-pundi 

kepadanya. Lelaki tua berbalik dan berlari ke arahku yang sedang 

berdiri menunggunya di persimpangan jalan. Ia sungguh percaya 

bahwa dosanya telah diampuni. 

  

(Naimata, 2013) 
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Dari ‘Poetika’ kepada ‘Pro-etika’;  
Sebuah Ziarah 
Giovanni A. L. Arum 

 

“Ada dua jalan penyelamatan (Erlösung) yang dapat dilakukan oleh manusia yakni jalan 

estetika dan jalan etika.”  

(Arthur Schopenhauer) 

 

I 

Homo Poeticus; manusia adalah makhluk seni. Kesenian manusia 

dalam arti yang paling sublim adalah wajah lain yang menampakan 

kekhasan jiwa manusia yang membedakannya dari makhluk 

infrahuman  lainnya. Sejak dahulu orang mempercayai ada empat 

forma dalam jiwa manusia yakni Satu (unum), Benar (verum), Baik 

(bonum) dan Indah (pulchrum). Dan ‘penampakan’ jiwa manusia dalam 

forma „Indah‟ (pulchrum) inilah yang menjadikan manusia sebagai 

makhluk seni.  

Sebagai suatu forma, seni dalam diri manusia tinggal sebagai 

„potensi‟ yang akan diaktualisasikan dalam realitas kehidupannya 

sehari-hari—ibarat telur yang dierami dan ditetaskan ketika 

bersentuhan dengan „hangatnya‟ aktivitas manusia itu sendiri. Setiap 

orang memiliki forma seni dalam dirinya sendiri. Sering orang 

mengatakan “lukisan ini indah”, “puisi ini bagus”, “nyanyian ini 

merdu” dan yang serupa. Meski kata orang (argumentum ad populum), 

penilaian ini masih bersifat subjektif, tapi setidaknya memberikan 

sebuah legitimasi keberadaan konsep „keindahan‟ yang menyatu dalam 

jiwa manusia itu sendiri. Setiap orang dari yang primitif hingga yang 

paling modern sekalipun memiliki dalam dirinya suatu kemampuan 

(facultas) untuk melihat dan menilai sesuatu dalam forma ‘indah-tak 

indah‟. 
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Selain itu, dimensi lain yang ada dalam jiwa manusia adalah forma 

tentang yang „Baik‟ (bonum). Kebaikan secara umum dipahami sebagai 

forma jiwa dalam persentuhannya dengan tindakan manusia yang 

manusiawi (actus humanus). Maka, kebaikan itu sering ditukar-

maknakan dengan dimensi etis dalam diri manusia. Manusia juga 

terbedakan dari makhluk hidup lain yang bukan-manusia karena 

mampu membedakan „yang baik‟ dan „yang buruk‟ dalam suatu 

tindakan. Demikianlah orang mampu mengatakan „berbohong itu 

buruk‟, „menolong itu baik‟ dan yang serupa.  

Demikianlah, dua forma jiwa (keindahan dan kebaikan) itu menjadi 

„sidik jari‟ manusiawi (khas manusia) yang diangkat dalam lajur 

tulisan ini. Poetika dan Pro-etika; dua term yang diangkat pertama-

tama bukan dimaksudkan sebagai sebuah „permainan kata‟ dengan 

rima atau juga sebuah konstelasi gagasan yang utuh dan brilian 

(semacam telaah folosofis atau yang serupa), melainkan sebuah 

„pencarian‟ makna. Perefleksian dua entitas yang meski memiliki 

gagasan abstrak, keduanya hadir (present) dalam realita sehari-hari, 

ibarat puisi dan pemuisi, nyanyian dan penyanyi, lukisan dan pelukis, 

dan yang serupa. Oleh sebab itu, tulisan ini lebih merupakan suatu 

bentuk perefleksian „benang merah‟ antara seni dan etika atau 

khususnya karya seni sastra dan etika praktis itu sendiri. Maka 

pahamilah ini sebagai sebuah lajur peziarahan.  

 

II 

Sampai saat ini, banyak orang „masih‟ mengidentikan karya sastra 

dengan fiksi (alias imajinatif belaka, bahkan rekaan). Fenomena ini 

semacam „pencemaran nama baik‟ yang dimasyarakatkan. Semacam 

„dosa asal‟ yang ditanggung oleh sastra—hanya karena bersentuhan 

dengan fiksi. Padahal dalam pengertian yang asali, tidak pernah ada 

fiksi yang murni fiktif. Fiksi lahir sebagai fakta (paling kurang fiksi 

dipahami sebagai fakta yang fiktif). Orang cenderung mengidentikan 

imajinasi dengan unreal. Penukar-posisian makna ini yang banyak 
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menimbulkan fallacia (sesat pikir) banyak orang tentang karya sastra. 

Seorang pemuisi misalnya menuliskan puisi tentang pohon, tidak 

„melahirkan‟ konsep pohon dari kekosongan belaka. Kata-kata adalah 

tanda eksternal dari gagasan yang merupakan cerapan seseorang 

berhadapan dengan fakta hidup yang melingkupinya. Dengan 

demikian, sastra secara tertentu „bermain‟ di wilayah tipis buram 

antara fakta dan fiksi.  

Rekonsiliasi (pendamaian) gagasan ini penting, karena karya sastra 

dipandang seolah sebagai „hantu di siang bolong‟ yang melayang-

layang di antara realitas hidup manusia. Privatisasi atau bahkan 

alienasi sastra dari realitas hidup inilah yang menjaraki pemaknaan 

relevansi karya sastra bagi moralitas masyarakat. “Orang tidak bisa 

belajar hidup baik dari puisi”, “politik tidak bisa disucikan oleh 

cerpen”, “novel-novel tidak mampu mencegah orang untuk melompat 

dari jembatan Liliba”. Singkatnya, pemahaman karya sastra yang 

„bebas-moral‟ menjamur dalam kepercayaan masyarakat.  

Jika kita merunut sejarah, mungkin kita akan tercengang bahwa 

sastra zaman lampau menjadi medium pedagogik-etis (pengajaran 

moral) yang sangat melekat dalam praktek hidup masyarakat. Di 

India, karya sastra menjadi semacam „teks suci‟ yang menampilkan 

ajaran-ajaran hidup baik. Dalam tradisi sastra Indonesia, pantun-

pantun bermakna etis yang sangat tinggi. Penuturan-penuturan 

nasehat hidup diungkapkan „secara indah‟ dalam tutur sastra. Selain 

itu, dalam tiap wilayah etnik di Indonesia yang kaya, sastra menjelma 

dalam tuturan-tuturan adat yang tidak hanya berdimensi etis bagi 

para penduduknya melainkan mentransendensikannya dalam ranah 

religius.  

Pengenangan ini kiranya perlu, sebab potret realitas hidup manusia 

saat ini yang tengah mengemukakan fenomena degradasi etis yang 

sangat tinggi. Hampir tiap detiknya muncul pembunuhan, 

pemerkosaan, pencurian, korupsi, ketidakadilan, dan yang serupa. 

Seluruh manusia dilingkupi dengan rupa-rupa problem ini. Demikian 
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pula dengan para sastrawan di dalamnya. Problem-problem itu 

diintuisi dan dicerap dengan nalar estetisnya dan kemudian 

diekspresikannya dalam karya sastra (dalam artian luas lisan-tulisan). 

Dalam konstelasi gagasan ini, maka proses melahirkankarya sastra 

bukan hanya menjadi momentum katharsis atau dalam peristilahan 

psikologis, sebagai sublimasi impuls-impuls dalam diri seseorang. 

Sastra adalah refleksi realitas dari kontur cermin intuisi khas seorang 

pengarang. Oleh sebab itu, muatan etis sebuah karya sastra 

berdimensi sentripetal dalam hal ini mentransendir diri untuk hidup 

baik, untuk berlaku bijak, untuk memupuk kepekaan diri dan yang 

serupa, serta juga berdimensi sentrifugal dalam hal menjadi ‘teks’ (lisan-

tulisan) yang melaluinya makna dikontekstualisasikan pada relasi 

sosial.  

 

III 

Sepanjang waktu, kita telah menyaksikan bagaimana keterlibatan 

sastra dalam realitas praksis hidup manusia. Kita tentu masih ingat 

ketika sejarah kelam Indonesia di masa Orde Baru yang 

mengerucutkan Negara pada kepala Negara, dan keadilan pada 

pemegang senjata. Pada saat itu, beberapa karya sastra tampil sebagai 

perekam memori masyarakat akan realita ketimpangan yang 

disembunyikan secara terstruktur. Ketika bahasa jurnalisme tidak 

mampu menampilkan fakta dalam forma beritanya yang dipangkas 

(dan banyak di antaranya dibunuh), karya sastra muncul dalam lajur 

sucinya yang bermain di wilayah tipis fakta-fiksi sehingga tetap 

menjaga rekam ingatan masyarakat akan skema besar pembisuan 

massal. Demikianlah karya cerpen-cerpen Seno Gumira Adjidarma 

(misalnya Penembak Misterius), karya-karya Pramoedya Ananta Toer, 

dan sederet nama lainnya mulai melibatkan sastra sebagai penyuara 

kritik tanpa mulut. Selain itu karya Montigo Bosye: “Dua Tengkorak 

Kepala, dalam kumpulan cerpen Dua Tengkorak Kepala (1999) dan 

karya Taufik Ismail Berbeda Pendapat, Demokrasi dan Bagimu Negeri 
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dalamMalu (Aku) Jadi Orang Indonesia (1998), secara khas 

mengangkat tema intoleransi yang merebak baik dalam kehidupan 

politik maupun yang berimbas dalam konflik intoleransi horisontal 

lainnya. Politik praktis memang menjadi semacam tema abadi untuk 

dikritisi, sebab Negara sebagai institusi kerap kali menelurkan 

berbagai problematika secara terstruktur pula. Hodie mihi, cras tibi; 

hari ini saya, besok Anda!  

Berhimpitan dengan itu muncul Ayu Utami dengan „cerewet‟ 

keperempuanannya dalam karya fenomenal Saman yang telah 

menghantarnya untuk meraih penghargaan Prince Claus Awards. Ada 

semancam emansipasi dalam bercerita. Perempuan yang suka 

mengingat-ingat dan merekam problematika dalam hati muncul 

dalam sebuah reformasi sastra. Saman mengangkat akumulasi 

problematika hidup aktual yang dipadatkan dalam sebuah karya yang 

„bebas‟. Berbagai permasalahan klasik Indonesia seperti intoleransi 

agama, etnik dan ras juga masalah aktual yang menampilkan masalah 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berupa pemaksaan 

kehendak, ketidakadilan, kesewenangan dan usaha provokasi untuk 

menstimulir kebencian pada kelompok tertentu. Bukankah masalah ini 

terus aktual hingga saat Anda membaca tulisan ini? 

Pemahaman dari suatu relasi toleransi menurut François Schanen 

terutama diwujudkan dalam bentuk bahasa. Dalam hal ini, sastra 

sebagai salah satu pengampuh bahasa, secara tertentu mampu 

menampilkan diskursus wacana toleransi yang dipadatkannya dalam 

sebuah karya sastra. Sebuah karya sastra mendapatkan forma etisnya 

ketika karya tersebut ditawarkan pada sidang pembaca dengan intensi 

moralitas pesan di balik karya tersebut. Dengan kata lain, bahasa pada 

karya sastra membekukan pesan-pesan etis berupa teks (lisan-tulisan). 

Karya sastra tertulis yang dari satu sisi nampaknya non-personal 

karena menjaraki penutur (pengarang) dan pendengar (pembaca), 

mampu menjadi semacam alternatif interiorisasi nilai-nilai etis karena 

muncul fenomena ketidakpercayaan pada diri personal. Anak tidak 
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percaya kata-kata ibunya, suami tidak percaya kata-kata istrinya dan 

yang serupa. Nasehat etis yang selama ini ditempuh via mulut ke 

mulut, mulai mendapat batasan jangkauannya. Dalam wilayah inilah, 

sastra bisa melibatkan dirinya.  

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai suatu wilayah tinggal para 

penduduk yang multikultural pun menyimpan berbagai potensi 

konflik etisnya sendiri. Permasalahan yang dahulu hanya terjadi 

dalam skala tetangga dan suku mulai meluas hingga antar kabupaten. 

Isi permasalahan pun mulai melebar dari yang skala privat-

kedaerahan dan keluarga-sentris kini semakin pelik dengan masalah-

masalah budaya massal. “Dunia adalah sebuah kampung global (global 

village)”. Demikan Marshall McLuhan seorang sosiolog dan pakar 

komunikasi Amerika Serikat menggambarkan perkembangan dunia 

saat ini. Globalisasi meruntuhkan sekat-sekat wilayah teritorial dan 

kebudayaan. Hal mana juga memunculkan heterogenitas problem 

yang semakin pelik dan majemuk pula.  

Kita bisa menyaksikan berbagai masalah yang berkiblat urban 

mulai merasuk kota Kupang sebagai sentra provinsi NTT. Aborsi, 

pemerkosaan, bunuh diri, dan berbagai masalah pelik lain menjamur 

sebagai konsekuensi langsung dari produk budaya urban. Tradisi-

tradisi lokal yang dahulu menjadi „sidik jari‟ budaya NTT kini mulai 

tercerabut dengan budaya-budaya luar seperti fenomena K-Pop (yang 

edisi lalu telah diangkat oleh Mario F. Lawi dalam rubrik esai 

Santarang). Dengan demikian, mulai nampaklah geliat back to locality 

yang sedikit banyak malah ditumpangi maksud politis. Hal ini 

menjadi semacam kelucuan ironis, di mana penduduk NTT 

mengalienasikan dirinya sendiri dari budaya, kemudian mencari jalan 

pulang dengan membawa pelita di siang bolong. Demikianlah, George 

McLean mulai menafsirkan Globalisasi yang paradoksal dalam 

“Hermenuetics to Global Age”.  

Dalam kekusutan problematika etis yang mewarnai realitas hidup, 

muncullah semacam malaise atau ketaknyamanan eksistensial dalam 
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diri masyarakat yang mengemuka dalam berbagai usaha untuk 

mengatasi dampak dari permasalahan etis yang timbul. Mulai dari 

mimbar Gereja dan Masjid-Masjid, mulai dari dalam ruang keluarga, 

bangku sekolah hingga kantor-kantor, disuarakanlah nasehat etis 

untuk menghentikan perbuatan-perbuatan amoral. Berbagai buku 

diluncurkan, berbagai even digalakan untuk meminimalisir 

masyarakat masuk dalam lingkaran non-etis. Di celah keramaian itu, 

para pecinta sastra NTT mulai melibatkan diri dan karyanya. F. 

Tüner mengatakan bahwa „rasa sepenanggungan‟ menjadi dasar 

berdirinya suatu kelompok masyarakat (society). Dalam arti tertentu, 

fenomena ini memunculkan suatu cita-cita (semoga bukan utopia) 

masyarakat etis di wilayah ini.  

Maka muncullah seorang Bunda Mezra A. Pellondou dengan 

semangat keperempuanannya mulai membawa sastra ke tangan anak-

anak muda NTT (yang dalam artian ini, menjadi subjek-objek 

potensial tindakan amoral)—selain dengan semangat lokalnya yang 

menyuarakan urgensitas karya-karya kedaerahan sebagai tanggung 

jawab etis-aktual penulis-penulis NTT. Muncul pula Mario F. Lawi 

dengan diamnya menyuara-lantangkan karya-karya religiusnya. Dari 

deretan klerus, muncul Rm. Amanche Frank yang menjadikan sastra 

sebagai medium pewartannya, dan sederetan nama lain yang dengan 

kekhasan caranya mengintensikan niat etis di balik karya-karya dan 

juga ideologi hidupnya.  

Selain itu berbagai puisi berseliweran menawarkan makna etis-

aktualnya dibaca oleh masyarakat. Demokrasi milik Fr. Hironimus 

Nitsae, Demonstrasi Kaleng-kaleng milik Fr. Ishak Sonlay, Doa Anak 

Bangsa yang Diam oleh P. John Dami Mukese, Kampung oleh Marsel 

Robot, Teriakan Perempuan Batu oleh Mezra E. Pellondou, Suara Hati 

oleh Saddam HP, Komodo di Uang Logammu oleh Djho Izmail, dan 

lain sebagainya, lahir sebagai puisi-etis jika dimaknai secara 

mendalam. Selain itu, karya-kaya lain berbentuk prosa pun dalam 

tataran tertentu membungkuskan pesan pengarang bagi relevansi 

 KREATIF DAN INSPIRATIF 

Esai 

8 



 

 

kehidupan masyarakat. 

 

IV 

Demikianlah, sastra dalam dirinya yang paling hakiki tidak bebas 

nilai (dalam pengertian nilai-nilai moral). Sebab bagaimanapun, karya 

sastra lahir sebagai sebuah pengkontemplasian realitas 

bersinggungan dengan jiwa pengarang itu sendiri. Sehingga karya 

sastra sendiri bukanlah semacam proyek creatio ex nihilo (penciptaan 

dari kekosongan) atau pula semacam tabula rasa (kertas kosong) 

David Hume tanpa ada pesan-pesan etis-aktual yang tercermin 

dalamnya. Sastra yang lahir dari realitas pada pergilirannya juga 

memilki relevansi bagi realitas hidup itu sendiri.  

Titik kulminasinya adalah bagaimana karya sastra dapat menjadi 

estetika etis yang akan mengerucut pada tindakan etika estetis. 

Pemaknaan atau penafsiran (hermeneutika) teks-teks sastra dalam 

konteks faktual untuk menemukan dan akhirnya menginteriosasikan 

nilai-nilai etis bagi segenap masyarakat adalah menjadi semacam 

suatu peziarahan yang luhur.  

Oleh karena itu, sebelum mengakhiri peziarahan (pemaknaan) 

sederhana ini, ada semacam kerinduan penulis sendiri untuk 

menyaksikan karya-karya sastra dari pengarang-pengarang 

khususnya di NTT untuk menawarkan nasihat-nasihat etis aktual 

bagi carutnya kehidupan dewasa kini. Dengan demikian, menulis 

(menghasilkan) karya sastra dapat dimaknai juga sebagai sebuah 

panggilan luhur manusiawi. Seorang pemuisi dapat menjadi ayah 

sekaligus ibu untuk menasehati anak-anak muda, Seorang penulis 

cerpen dapat menjadi serupa pengkotbah rohani bagi umat beragama, 

seorang penulis novel melalui karyanya dapat menjadi penasehat 

Presiden dan aparatur-aparatur Negara, dapat pula menjadi seorang 

kekasih yang menasehati pacarnya, guru yang mendidik siswanya dan 

lainya yang serupa. Dari Poetika kepada Pro-etika; dari seni kepada 
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moral. Mengapa tidak? Selamat berziarah! 

 

*) Giovanni A. L. Arum adalah seorang calon Imam untuk Keuskupan Agung 

Kupang kelahiran SoE, TTS. Sekarang ini tercatat sebagai mahasiswa Fakultas 

Filsafat UNWIRA. Sejumlah tulisannya tersiar di media lokal, Pos Kupang, Timor 

Express, Jurnal Sastra Filokalia dan Jurnal Sastra Santarang. Tergabung bersama 

Komunitas Sastra St. Mikhael Penfui dan Komunitas Sastra Dusun Flobamora. 

Beberapa puisinya tergabung dalam antologi puisi Senja di Kota Kupang (2013) 

yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Provinsi NTT. 
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Lelaki Penunggu Perempuan yang 

Menunggui Senja di Pante Ria 

Djho Izmail 

 

Perempuan itu duduk di sana. Berjilbab ungu dengan bola mata 

hitam yang terus menatap laut. Rasanya ia terlalu terobsesi 

memandang laut dengan debur ombak. Mengagumi warna senja yang 

keemasan itu. Sesekali ia memindahkan potongan-potongan senja 

yang terus berubah warna ke dalam ponselnya. Membiarkan 

potongan senja itu bermukim dan bersemayam dalam ponselnya, 

sampai waktu mereka untuk kembali diperlihatkan kepada khalayak. 

Mempostingnya di berbagai jejaring sosial atau bahkan 

meletakkannya sebagai wallpaper laptop atau ponsel pintar. 

Di tempat yang tidak pernah dibersihkan sampahnya itu, orang 

datang dan pergi. Memesan kopi atau jus dengan beberapa pilihan 

rasa yang tersedia di sana ataupun teh hangat ditemani pisang dan ubi 

goreng. Kata orang, ubi di sini adalah jenis yang paling enak seantero 

pulau. Mereka menamainya sebagai „ubi Nuabosi‟, sedangkan di 

daerahnya sendiri orang menyebut “uwi ai ndora”. Itulah beberapa 

beberapa bagian yang khas tentang tempat itu. Senja di pantai, 

minuman sederhana dan panganan lokal. 

Adalah seorang perempuan yang menjadi buah bibir orang yang 

pernah ke situ saat ini. Entah apa yang membuat orang menjadi 

begitu ingin membicarakan namanya. Perempuan yang diceritakan 

itu, padahal tak pernah melakukan hal aneh atau kriminal sehingga 

membuat isu tentangnya harus menyebar ke seantero kota. Menurut 

cerita, ia hanya datang dan duduk pada tempat yang sama. Sendirian. 

Menikmati saat-saat terakhir sebelum matahari turun menyentuh 

ujung cakrawala, mencium laut kemudian tenggelam ke kedalaman 

laut. Mungkin karena kesendiriannya itu, mereka menjadi begitu 
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perhatian dan menjadikannya bahan perbincangan di antara mereka. 

Pante Ria, walaupun belum menjurus ke kesan kumuh, merupakan 

tempat yang penuh dengan sampah yang berserak dan dengan tanah 

yang tak pernah dibuatkan lantai semen atau apalah yang bisa 

menutupi tanah merah berpasir di dasarnya. Tempat di mana orang-

orang di kota ini, datang. Sekedar bertemu teman nongkrong. 

Menikmati senja. Menikmati kopi, teh dan jus dengan beberapa 

pilihan rasa, tak lupa goreng ubi atau pisang. Dan perempuan itu 

masih duduk membelakangi pintu masuk tempat yang dijaga oleh 

seseorang yang hanya tahu memungut retribusi, tanpa mengerti 

bagaimana menarik orang untuk datang ke sana. Paling tidak dengan 

membuat tempat itu bersih. 

Perempuan muda itu menatap senja. Itulah pekerjaannya tiap hari. 

Kata seorang teman kantor seolah berpromosi. Perempuan itu selalu 

datang sekitar pukul lima lewat sedikit. Duduk pada tempat yang 

sama. Pada tembok pembatas yang dibuat khusus untuk menahan 

deburan ombak pasang. Memesan segelas jus alpokat dan 

meminumannya secara perlahan. Seolah tak mau kehabisan, sebelum 

warna senja benar-benar hilang disapu malam atau sebagiannya 

hilang tenggelam dalam ponselnya. 

Saya memang lahir di kota ini, tapi sejak kecil harus berpindah ke 

kota lain yang juga berlainan pulau. Lagipula ketika masih kecil 

tempat ini belum ada, maka jadilah saya orang yang baru pertama ke 

tempat ini. Sepertinya penasaran juga mendengar setiap cerita teman 

kantor. Maka pada suatu senja, saya sengaja tak langsung ke rumah 

ketika pulang kantor. Saya berusaha sebisa mungkin mengatur waktu 

agar tepat dengan waktu perempuan penikmat senja itu. Dengan 

sedikit kaku dan bingung karena baru pertama kali mengunjungi 

Pante Ria ini, saya mencoba menebak tempat di mana perempuan itu 

duduk. Seperti yang dijelaskan teman. Duduk di tembok pembatas 

dengan mengasumsikan perempuan itu nanti duduk tak jauh dari 

tempat ini. Anehnya, tak ada ciri perempuan seperti yang diceritakan 
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orang-orang. Di sana saya mendapati dua perempuan belia yang 

membungkus senyum ke arah saya. Mungkin mereka bisa membaca 

pikiran saya. Mengetahui maksud kedatangan saya. 

Dalam penantian akan perempuan senja itu, saya mencoba bersikap 

meniru pengunjung yang lain. Memesan segelas kopi hitam tanpa 

dicampuri aroma jahe. Menikmatinya sambil berusaha menyukai senja 

yang bagi saya terlalu dibuat hiperbolis oleh orang lain. Mengagumi 

kecantikan senja yang hanya sementara. Padahal tak pernah sekali 

pun mereka mengagumi kecantikan kekasih mereka. Hanya gombal 

“Bapak kamu inilah, itulah...” yang mereka lakukan. Tak ada ucapan 

tulus seperti mereka terperangah menganga melihat senja yang bagi 

mereka indah itu. 

Baru beberapa saat di situ, entah kenapa, saya seolah disihir untuk 

juga menyukai senja itu. Saya anak rumahan, yang tiap hari 

menghabiskan waktu di dalam kamar, juga terpengaruh. Mulai 

perlahan mengagumi kecantikan senja. Warnanya yang kuning 

keemasan seolah warna paling keren yang dibuat Pencipta. Warna 

yang kadang menghadirkan romansa bagi yang sedang kasmaran. 

Sikap mereka kadang juga dipengaruhi oleh suasana senja. Seperti 

pemandangan orang-orang yang datang saat ini. Duduk saling 

berbagi punggung di atas pasir hitam yang masih hangat diterpa 

matahari siang tadi. Atau juga, yang seorang merelakan pundaknya 

untuk meletakan kepala yang lainnya. Saya terus menatap senja 

sambil memperhatikan tingkah mereka yang memadu kasih. 

Senja yang saya hadapi sekarang mulai tenggelam. Membenamkan 

perlahan tubuhnya dalam hamparan laut luas. Saya terus menunggu. 

Bahkan sampai malam menyelimuti jagat dengan kepakan sayap 

legamnya. Perempuan itu tak pernah datang jua. Tak ada seorang 

perempuan pun yang datang dengan senyum simpulnya yang manis. 

Mengenakan jilbab ungu atau kadang hitam atau abu-abu bercorak. 

Duduk di tempat yang sama seperti hari-hari berlalu. Menyeruput 

perlahan segelas jus alpokat, sambil menikmati senja. Setelah malam 
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ia pulang. 

Hari berikutnya, saya kembali lagi. Masih dengan rutinitas seperti 

kemarin. Menunggu senja. Lebih tepatnya, menunggui perempuan 

yang menunggui senja. Memesan segelas jus alpokat. Mengganti rasa 

lain, berharap karena rasa itu, ia bisa datang lagi untuk bisa kurasai 

bagaimana melihat perempuan yang menunggui senja. Perempuan 

senja. Sampai gelas kedua jus avokat yang saya minum tandas pun, 

tak pernah terlintas pandang perempuan itu datang lagi. Saya mulai 

menaruh curiga terhadap teman kantor saya. Mungkin saja ia telah 

membohongi saya dengan dongeng yang tak pernah ada. Perempuan 

senja itu, tidak benar ada. Ia hanya ilusi teman saya. 

Praduga saya terhadap cerita teman kantor adalah bohong ternyata 

tidak bisa dibuktikan. Saya malah mendapat cerita yang mirip dari 

lelaki penjaga yang juga berfungsi ganda sebagai pemungut retribusi 

di tempat itu. Perempuan itu benar-benar ada. Dan sudah dua hari ini 

ia tak ke sini, padahal ini rutinitas yang ia lakukan saban sore. 

Menunggui senja. Penjaga Pante Ria itu mulai menduga. Jangan 

sampai perempuan itu jatuh sakit. Bisa juga ia diculik, diperkosa, 

kemudian dimutilasi di suatu tempat, lalu mayatnya dibungkus dalam 

karung yang juga berisi batu dan ditenggelamkan ke dasar laut. Ah, 

penjaga itu terlalu berlebihan saya rasa. Ia terlalu sering menonton 

film-film psikopat, makanya pikirannya seolah dicuci. 

Saya berusaha mengorek lebih dalam perihal perempuan itu. Orang-

orang yang saya tanyai tak tahu, dari mana ia datang dan kembali ke 

tempat ini di hari berikutnya. Ia selalu melalui jalan berbeda. Begitu 

pun tentang kepulangannya. Selalu membuat penasaran. Semisterius 

apa pun dia, tak ada yang begitu peduli. Membuntuti jalan pulangnya. 

Orang hanya tersenyum ke arahnya ketika berpapasan. Orang-orang 

di sini adalah manusia “tukang sibuk” dengan urusan orang lain, tapi 

hal ini tidak berlaku untuk perempuan senja itu. Mereka hanya 

mampu menceritakan tingkahnya ketika duduk sendirian di Pante Ria. 

Setelahnya tak ada yang peduli lagi tentang latar belakang 
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keluarganya, tempat tinggalnya, dan sesuatu yang berhubungan 

dengan pribadinya. 

Saya beranjak pergi dari tempat itu. Pulang dengan kecewa akan 

perempuan yang tak pernah datang lagi mengunjungi senja, juga 

lantaran listrik yang telah padam entah karena apa. Beberapa langkah 

berlalu, kaki saya seperti terantuk pada sebuah benda aneh. Bukan 

batu, karena benda itu ikut tergeser. Saya mencoba mengenali benda 

itu dalam remang petang. Gelap akibat listrik di kota itu yang juga 

baru saja padam. 

Sebuah ponsel tergeletak di sana. Saya melihat ke sekeliling, 

barangkali ada yang sedang mencari barangnya yang hilang. Tak ada 

yang nampak gelisah di sana. Saya meraihnya kemudian 

memasukannya ke dalam saku depan celana. 

Di rumah, dalam kamar. Saya Melihat segambar senja di wallpaper 

ponsel. Seorang perempuan mengenakan baju merah muda dilapisi 

dengan jaket dari luar dan jilbab kelabu bercorak. Tersenyum ke arah 

senja. Saya terus menatap pikat dengan senyumnya. Dengan bibir 

tipisnya yang seksi. Tiba-tiba gambarnya seolah bergerak. Ia berbalik 

pandang. Membelakangi pemandangan senja. Melihat ke arahku 

dengan senyum terbungkus. Manis. Seperti mangga Manalagi matang 

yang menebarkan aroma khasnya. Saya juga tersenyum. Ke arahnya. 

Membalas senyum perempuan itu. 

Ia seperti berbicara. Suaranya terdengar jelas. Mengiang di telinga. 

Memberitahu nama akun twitter-nya untuk saya follow. 

“Saya tak mau bertemu di dunia maya,” kataku membalas suara 

yang mengiang di telinga. 

“Bantu saya keluar dari dunia maya ini,” ngiang suara itu. 

“Caranya gampang. Jangan terlalu fokus dengan ponsel pintarmu. 

Kamu bisa kehilangan interaksi sosial di dunia nyata nantinya.” 

Ia kemudian bercerita. Tentang beberapa teman yang kesal dengan 
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ulahnya. Mereka sudah sering menegurnya atau menebar senyum ke 

arahnya ketika melihatnya di jalan. Namun, ia tak pernah 

menyadarinya. Mereka yang selalu menceritakannya kembali di suatu 

perjumpaan dengan kesal. 

“Bisa jadi ini karena kebiasaan saya yang terlalu fokus ke ponsel,” 

katanya seolah turut membenarkan pernyataanku. 

Saya tersenyum. Mengaktifkan akun twitter-ku. Mencari nama 

yang ia sebutkan tadi untuk di-follow. Sebuah akun yang unik. Tak 

ada nama lain yang mirip sehingga tak susah mencarinya. @zya. Saya 

menekan follow. Tak berselang lama, ia pun balik mem-follow. Kami 

pun saling mention. Bercerita tentang beberapa hal sederhana dan 

rumit tentang senja. Senja yang indah baginya dan senja yang terlalu 

filosofis bagi saya. 

Selepas beberapa saat dengan twitter, saya kembali menatap 

gambar senja dan perempuan di wallpaper ponsel yang kutemukan 

tadi. Suaranya terngiang lagi. Ia bercerita tentang musibah yang 

menimpanya. Terperangkap bersama senja dalam sebuah gambar. Di 

suatu senja tiga hari yang lalu, tanpa ia sadari, ada seseorang yang 

mencoba mencelakainya. Memindahkan senja bersama dirinya ke 

dalam sebuah ponsel pintar. Dari arah belakang, seorang lelaki yang 

ternyata selalu membuntutinya selama ini, mengambil gambar dirinya 

yang sedang menikmati senja. Spontan saja ia dan sebagian senja 

berpindah ke dalam ponsel orang itu. Membentuk gambar bergerak. 

Orang itu lalu menggunakannya sebagai gambar untuk wallpaper 

ponselnya. 

Ia juga tak tahu apa yang dikehendaki lelaki itu. Terlalu 

mengagumi senja atau dirinya. Mungkin saja ia mengagumi senja 

yang ada dirinya. Ia berusaha keluar tapi ia tak tahu cara agar bisa 

keluar dari kurungan digitalisasi tersebut. Beruntungnya lelaki itu 

harus tergesa pulang pada malamnya ketika listrik padam. 

“Tolong bantu saya keluar dari sini,” suaranya. 
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Saya tiba-tiba teringat akan dongeng pangeran kodok. Barangkali 

sebuah ciuman bisa mengubah segalanya. Saya cium saja jidat 

perempuan di balik wallpaper ponsel itu. Adik perempuan tiba-tiba 

saja masuk ke dalam kamar saya. Saya kaget. Ponsel itu terjatuh. 

“We, gila e, cium hape...” adik saya yang usil itu mencibir lalu keluar 

lagi. 

“Epen kah??” Saya tak peduli. Mengantarnya keluar dengan  

prokem terkenal di daerah kami. 

Ponsel yang sempat terjatuh tadi, saya raih kembali. Betapa saya 

begitu kaget dibuatnya. Perempuan itu tak ada lagi di tempatnya. 

Tinggal senja yang kaku tak bergerak. Saya terus mencari di 

sekeliling kamar. Tak ditemukan. Saya ingin kembali ke Pante Ria, 

tapi sudah tengah malam. Tak mungkin ia kembali ke sana. 

Pada timeline muncul sebuah twit-nya: 

@zya: Saya kembali ke dunia nyata? 

Saya membalasnya. Dalam hati saya. Ah, perempuan adalah 

misteri. Dan akan terus menjadi misteri walau sejauh apa pun engkau 

menyentuh hatinya. Karena misteri hanya bisa dijelaskan oleh misteri 

itu sendiri. 

(woloare, 2013) 

 

*) Djho Izmail dilahirkan di Rajawawo, Ende. Pernah mengenyam pendidikan di 

Jurusan Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Nusa Cendana, Kupang. Sekarang menetap di tanah kelahirannya. Beberapa 

puisi dan cerpennya dimuat di surat kabar seperti; Pos Kupang, Timor Express, 

Victory News, Bali Post  juga di Buletin Jejak (Bekasi), Jurnal Sastra Filokalia, 

Jurnal Sastra Santarang, dan Majalah Sastra Loti Basastra. 
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Menang 
Dendi Sujono 

  

Suasana menjadi tegang. Aku merasakan sesuatu yang lain 

menyusup ke dasar adrenalin para orangtua murid di hadapanku. 

Mereka berusaha menahan emosi untuk menyentuhku dengan tangan 

mereka yang telah mengepal dan kaki mereka yang sedari tadi 

menghentak-hentak ke tanah. 

“Ini hak guru, Bapak-bapak. Saya melakukan ini sebagai bentuk 

tanggung jawab moral atas masa depan anak-anak kita. Ini 

lingkungan sekolah dan semua siswa wajib mengikuti semua 

peraturan yang telah dibuat di sini. Titik,” kataku berusaha tegas 

meskipun aku merasa debaran jantungku kian berat dan hampir lepas. 

Aku cukup beruntung, beberapa petugas keamanan berdiri 

mengapitiku, membuat para orang tua murid merasa kian tak mampu 

meremukkanku saat itu juga. Wajah mereka kian marah. 

“Mereka marah bukan karena peraturan sekolah ini, Pak,” kata Ibu 

Kepala Sekolah sesaat setelah drama mendebarkan itu selesai. 

“Ah…lalu apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan protes ke 

sini, ya ke sekolah, „kan?” timpalku berusaha membenarkan diri. 

“Saya kira mereka datang bukan untuk sekolah atau karena 

sekolah. Mereka datang untuk dan karena dirimu,” jawab Ibu Kepala 

Sekolah yang membuat aku heran dan kesal. 

“Jadi ibu juga berada di pihak mereka? Dan ibu bersekongkol 

untuk mengeluarkan aku dari sini melalui kejadian tadi. Iya, „kan?” 

Aku mulai marah.  

“Aku tak mengerti. Tapi begini...” 

“Iya... Ibu tak „kan mengerti karena ini semua kalian lakukan 

bersama!” suaraku meninggi. 

“Tenanglah... Minggu depan kita akan adakan rapat bersama 
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orangtua murid. Aku tak mau ada kesalahpahaman antara kita. 

Biarkan mereka dan para guru yang lain berbicara tentang hal ini. 

Sampai jumpa minggu depan,” ujarnya sambil berdiri dan 

menyodorkan tangan ingin memberi salam. Aku pun turut berdiri, 

kuabaikan saja uluran tangannya, berlalu dari ruangan itu dan segera 

pulang. 

Minggu yang ditunggu pun tiba dengan segala kecemasan dan 

keraguan dalam diriku menyambut hari itu. Aku merasa memasuki 

ruang pengadilan ketika aku menginjakkan kaki di dalam aula rapat 

yang dipadati sekian ratus orangtua murid tersebut. Mereka nampak 

biasa-biasa saja, namun serasa lain ketika kami saling menatap. Ada 

tatapan ketaksukaan di sana, entah mengapa.  

Jam pertemuan tiba. Acara pembukaan berlalu dengan doa dan 

sambutan, semua nampak aman. Lalu ketika acara pelaporan akan 

perkembangan keuangan, administrasi dan profesionalitas guru dan 

sekolah, mulai terdengar gerutu sebagian orang, seperti dengung 

lebah yang terbang, dari deretan para orang tua murid. Mungkin 

karena aku terlalu fokus kepada mereka hingga dengung dan gerutu 

itu semakin keras di telingaku.  

“Maaf, saya ingin menanggapi soal profesionalitas guru,” tiba-tiba 

seorang tua murid memberi tangapan dari arah belakang ketika jam 

diskusi tiba, “ini berkaitan dengan belajar sampai larut malam bagi 

anak-anak kami. Saya sangat tidak setuju, seorang anak SD harus 

dipaksakan belajar sampai jam 11 oleh gurunya. Ini sangat tidak baik 

dan sangat tidak masuk akal. Kita punya banyak waktu sore hari, 

mengapa harus malam.” 

“Benar itu, Pak,” tiba-tiba suara lain berkomentar, “anak saya pun 

demikian, padahal rumah kami cukup jauh dari sekolah ini. Gurunya 

sangat tidak profesional dan bermoral.Masa, melepaskan anak-anak 

kita pulang sendirian tengah malam tanpa diantar. Bagaimana jika 

terjadi apa-apa?” 
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Komentar demi komentar seperti terlempar begitu saja ke barisan 

para guru di meja depan. Ditambah tatapan para guru yang 

menatapku dengan garang membuat lemparan tatapan sekian orang 

itu seperi hunjaman batu gunung yang keras ke sekujur tubuhku. 

Keringat dingin menjadikan kekesalanku semakin memuncak. 

“Maaf. Aku tahu ini semua ditujukan kepadaku. Tetapi ini semua 

berdasarkan kesepakatan kami. Dan anak-anak semua setuju. Jadi apa 

salahnya jika saya mengatur jadwal itu? Lalu mengenai belajar 

malam, karena aku memegang 3 kelas untuk les sore, maka untuk 

kelas 5 dan 6,  berlakukan jam malam. Apa yang dipersoalkan?” 

“Kami tetap tidak setuju!!” tiba-tiba beberapa orang berteriak 

sambil berdiri dan menatapku lekat-lekat.  

“Bapak itu hanya memberikan alasan yang tidak masuk akal. 

Bukankah dengan Bapak bisa mengatus roster secara baik dan 

membuat jadqal belajar dan les itu hanya pada sore hari saja? Saya 

sangat meragukan profesionalitas Saudara,” ujar salah seorang dari 

mereka yang juga adalah ketua komite sekolah. 

Suasana menjadi runyam. Aku berusaha meladeni mereka dengan 

tegas dan kata-kata yang sama tajam. Tetapi semakin aku 

berkomentar semakin mereka bersorak dan berteriak. Aku semakin 

disudutkan. Aku kalah telak dan tak tahu harus berbuat apa. Kepala 

Sekolah menenangkan mereka. 

“Baiklah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas semuanya. Dari hati 

yang paling dalam, saya dan segenap dewan guru mengucapkan 

permohonan maaf atas keteledoran, kekurangan dan bahkan 

ketidakprofesionalan kami dalam hal-hal praktis seperti yang Bapak 

Ibu ucapkan tadi. Kami akan segera mempertimbangkan berbagai 

usul, saran dan protes Bapak Ibu dalam sidang dewan guru beberapa 

hari ke depan. Hasilnya akan segera dikembalikan kepada Bapak Ibu 

sekalian nantinya,” ujar Kepala Sekolah dengan tenang, disambut 

anggukan para orangtua murid yang sudah tak sabar menanti 
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keputusan rapat selanjutnya. 

Hari-hari menanti sidang dewan guru, aku cenderung sendiri. Aku 

merasa dijauhkan, padahal aku sudah berjuang sedemikian baik demi 

kepiawaian intelektual anak-anak sekolah ini. Padahal aku telah 

berhasil membawa sekolah ini sebagai tim terbaik juara matematika 

hingga tingkat nasional. Aku juga yang memprakarsai adanya LAB 

Bahasa Inggris dan mewajibkan peserta didik menggunakan bahasa 

Inggris setiap les berlangsung. Ah... sudah banyak hal yang aku 

lakukan di sekolah ini tetapi mereka tak pernah menghargai aku.  

Hari yang sangat ditunggu pun tiba. Para guru telah berada di 

ruangan rapat dengan laporan kerja masing-masing. Sidang guru 

yang difokuskan pada laporan kerja dan evaluasi guru ini berlangsung 

aman, namun tidak bagiku. Aku ingin membuktikan kepada mereka 

kalau aku telah berbuat banyak hal namun mereka tak pernah melihat 

itu. Ketika tiba giliranku, kubeberkan semuanya di hadapan mereka 

namun mereka tenang-tenang saja. Namun ketika tiba saatnya untuk 

evaluasi, semua jari seolah-olah menodong kepadaku, menodong 

egoku. Awalnya aku merasa mereka berlebihan, namun lama-

kelamaan, aku mulai tersudutkan. Dan di saat aku benar-benar 

disudutkan itulah, aku mulai bangkit untuk sadar. 

“Kami sangat bangga dengan kehadiran Bapak di sekolah ini. 

Banyak hal Bapak raih untuk mengharumkan nama sekolah kita dan 

juga anak-anak kita. Tetapi ego Bapak yang sangat tinggi, sayangnya, 

membuat kesuksesan itu menjadi seolah-olah hanya milik Bapak. 

Kalau bapak bilang belajar malam itu kesepakatan itu dengan siapa?

Kami? Kapan? Itu yang bapak buat hanya dengan anak-anak, tidak 

dengan kami. Begitu pun hal lainnya. Kami menanti Bapak untuk 

memberitahukannya kepada kami karena bagaimanapun, kita di sini 

tidak sendiri-sendiri, tetapi sebagai komunitas akademik yang 

dilandasi oleh sikap persatuan, musyawarah dan mufakat. Ketika tiba 

saat runyam seperti ini, kami hanya bisa diam di hadapan orang tua 

murid, karena kami tidak tahu apa-apa yang Bapak perbuat. Saya 
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sangat mengusulkan, kalau boleh, Bapak komunikasikan kepada kami 

apa yang hendak dibuat dan dicanangkan, toh hasilnya akan kita 

nikmati bersama. Kalaupun diserang kita sama-sama, kalaupun 

menang kita juga sama-sama,” ujar Kepala Sekolah dengan tenang 

diamini oleh rekan-rekan guru lainnya. 

Dengan langkah gontai, aku yang kalah berusaha menelusuri jalan 

pulang sembari merenung. Di tepi pantai, sengaja aku ke sana 

menenangkan diri, aku berusaha membenamkan jiwaku di deburan 

ombak yang keras. Hentakan demi hentakan menghantam dinding 

nubariku. Aku merasakan hentakan itu seperti pukulan suara keras 

para orang tua murid, tetapi kali ini tidak ke wajahku melainkan ke 

egoku.Mereka semakin keras, ego ku semakin tersudut, mundur dari 

segala pembenaran dirinya. Tepat di saat itu aku merasa ringan, 

berdiri dengan tenang, mengepal kalbu, turut dalam ramai suara 

orangtua murid, menyingkirkan egoku yang sombong dan angkuh. 

Ketika ia semakin lama semakin jauh, aku mulai tersadar, dan ombak 

semakin pelan beriringan dengan laut yang mulai surut. Aku berdiri, 

penuh kemakmuran dan semangat, melangkah pulang sebagai pribadi 

yang menang. 

Padang, Menjelang akhir September 2013 

“Kita harus kalah terlebih dahulu agar bisa merasakan kemenangan itu 

mempunyai arti lebih.” 

  

*) Dendi Sujono adalah alumnus STFK Ledalero 2010. Kini berdomisili di 

Padang, Sumatera Barat, bekerja di Media Komunikasi Keuskupan Padang. 
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Durhui 
Januario Gonzaga 

 

Dua hal yang membuat saya muak sepanjang hidup. Membaca 

koran-koran hasil laporan wartawan Australia di kamar Pater dan 

mendengar berita radio BBC London yang nyaring di kamar asrama 

Frateran. Semua tentang kekerasan para serdadu militer. Bukan soal 

kekerasan fisik, tapi moral. Berita-berita itu menyengsarakan saya 

seperti tulang ikan yang ikhlas saya telan dan tersangkut di 

tenggorokan. Lebih-lebih, tentang omong kosong mereka pada gadis-

gadis yang hanya bersekolah dasar itu, bahwa mereka belum beristri. 

Padahal di kampung halamannya, mereka sudah beristri dan beranak 

pula. 

* * * 

Dari banyak kisah yang rajin diceritakan ibu, cerita tentang Durhui 

adalah yang paling banyak diceritakan setiap kali saya hendak tidur. 

Mengingat cerita itu, saya selalu ingat pula wajah ibu yang kerap 

dengan mata membelalak dan tangan mencengkeram bercerita sampai 

sampai saya harus cepat-cepat tutup mata. Pertama kali mendengar 

cerita Durhui, saya takut bukan main. Apalagi ibu menirukan suara 

Durhui jantan yang katanya sering terdengar mengaum di hutan 

hutan. Banyak jumlahnya. 

Nak, dulu kita ini turunan monyet. Lihat saja ayahmu. Dia mirip 

Durhui.  

Kenapa ayah saja yang mirip, Bu?  

Dia Durhui jantan yang jahat, Nak.  

Ibu seperti tidak hanya bercerita. Suara, tangan dan cibiran 

bibirnya membuat saya benar benar yakin pada ketakutan saya. 

Bahwa ayah itu Durhui. Durhui jantan yang merampas barang 

bawaan seorang petani yang baru pulang dari ladang, seperti 

dikisahkan ibu. Durhui yang paling besar mengambil alu yang 

disimpan di sebuah gubuk, memukul si petani itu dari belakang 

Edisi November 2013 

Cerpen 

23 



 

 

hingga tumbang dan tewas di tempat. Durhui jantan merampas 

jagung, labu dan burung puyuh hasil jeratan si petani malang itu. 

Berikutnya lagi, ketika sedang mencari suaminya, istri petani itu tidak 

hanya dicambak rambutnya oleh Durhui jantan, tetapi ditelanjangi, 

digigit hingga tewas pula di tempat. 

Ibu, dari raut wajahnya bertutur, meembenci dengan sepenuh 

tenaga peringai Durhui jantan itu.  

Ibu, Durhui itu punya rumah di mana?  

Ibu terkejut mendengar saya bertanya dari balik bantal guling.  

Dia tidak punya rumah, Nak. Durhui jantan punya hidung yang 

sangat lebar karena itu ia bisa mencium aroma tubuh manusia 

siapapun dari jarak berkilo-kilo, apalagi yang perempuan. Selain 

hidung, telinganya juga paling lebar di antara semua makhluk di atas 

muka bumi ini. Karena hidung dan mulutnya yang demikianlah, tak 

terduga-duga Durhui jantan akan muncul.  

Sampai di sini, ibu kerap memeragakan telinga yang lebar dan 

mulut yang menganga dengan gerak tangannya yang melambungkan 

imajinasi saya.  

Karena itulah, Nak, kalau sedang dua tiga orang bercengkerama, 

bahkan berbisik di tengah hutan sekalipun, bisa ia telingai dengan 

cepat. 

Setelah lama tak melihat gerak tangan ibu sewaktu bercerita, saya 

jadi rindu. Tapi sebenarnya, lebih dari rindu, saya menyimpan satu 

perasaan lain. Dendam. Iya, saya dendam pada ibu yang hingga saya 

kelas enam SD selalu menghindar dari pertanyaan pertanyaan ini; Di 

mana ayah? Siapa ayah saya? Ayah kerja di mana?  

Memang jika dulu saya bertanya, rasanya ibu hendak menelan saya 

hidup-hidup seperti Durhui jantan yang garang itu. Lambat waktu 

kemudian saya insyaf, ada alasan kebencian dan perasaan lain yang 

berkecamuk di dada ibu tentang beratnya mendengar pertanyaan saya 

itu. 

 KREATIF DAN INSPIRATIF 

Cerpen 

24 



 

 

Sekarang saya menetap di Kupang, jauh sebelum perang tahun 

1999 meletus. Pasca kemenangan Referendum dalam opsi Jajak 

Pendapat yang diputuskan oleh Presiden Indonesia kala itu, ibu telah 

lebih dulu mengirim saya ke Atambua. Saya disekolahkan di sebuah 

SMP Katolik yang cukup ternama di kota itu. Saya dititipkan pada 

seorang Pastor Misionaris dari Spanyol yang fasih berbahasa Tetun 

dan Indonesia. Semenjak berpisah dari ibu, saya tak lagi mendengar, 

melihat dan merasakan bagaimana kuatnya cerita tentang Durhui 

merasuki hidup ibu. 

Nak, kalau suatu hari nanti, terbukti bahwa Otonomi lebih kuat 

dan menang dalam Jajak Pendapat, maka ibu akan pergi 

mengambilmu untuk kembali bersekolah di sini. Tapi jika Referendum 

yang menang, maka doakan ibu dan mintalah berkat dari Pater.  

Tapi Bu, saya takut dengan Pater berkumis putih itu.  

Ibu hanya tertawa bersama Pater yang memang panjang kumisnya 

saya bayangkan datang dari film-film kartun dan komik sebagai 

seorang kakek tua berjanggut putih dengan tongkat di tangan kanan, 

kerjanya meramal dan memarahi orang. Pesan terakhir ibu itu selalu 

saya ingat dengan ingatan yang sangat kuat sebagaimana lazimnya 

anak-anak seusiaku mengingat sesuatu yang paling menyedihkan. 

Hanya saja, tentang kata-kata ibu bahwa Durhui jantan itu ayahku, 

jahat dan harus dijauhi, sangat, sangat kuat merasuk ingatan saya 

sejak saat itu. 

Dari mulut Pater, saya kemudian diceritakan banyak hal tentang 

ibu. Melihat sekolah saya yang makin hari makin tinggi, timbul juga 

rasa kasihan Pater pada saya. Saya memang tidak lagi memedulikan 

apapun tentang ibu. Rasa benci yang terus saya pelihara bertahun-

tahun adalah sebuah doa yang telah ikhlas pula saya daraskan di 

setiap alur hidup ini, sampai saya diceritakan isi sepucuk surat tentang 

kabar ibu. 

Mestinya ibumu ikut ke Atambua sesudah perang saudara meletus. 

Detik terlalu cepat untuk mengulang lagi semua perpisahan yang 
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menyedihkan. Waktu itu saya sedang memimpin misa pembukaan 

Bulan Kitab Suci Nasional di Dili. Baku tembak membabi buta, dan 

kami harus mengakhiri misa tanpa lagu penutup. Hening dan bening 

airmata jatuh jadi benih yang menumbuhkan dalam setiap ingatan 

akan perang ini—yang bukan perang melawan musuh, tetapi melawan 

diri sendiri. Mimik Pater mengawali isi cerita surat itu terlalu 

berlebihan, menurut saya. Pater seperti tidak menghendaki adanya 

perang. Aih. Adakah doa Pater dapat mengubah api jadi air dan peluru 

jadi paon? 

Saya tertunduk sedih saat Pater mengatakan bahwa di sela 

terjepitnya waktu, ia sempat pergi ke rumah ibu di Manatuto, 

memberikan uang 250.000 Rupiah untuk ongkos selama perjalanan 

bilamana ikut mengungsi nanti. Rasa benci pada ibu teralihkan.  

Ibumu saya serahkan uang. Saya yakin dia akan ikut. Apalagi 

mendengar tentang sekolahmu yang tenang. Saya memberinya berkat 

lalu menandai dahinya dengan tanda salib. Ibumu mengangguk. 

Namun saya menyesal kemudian setelah lama menunggu. Apa yang 

dijanjikan tak ditepati. Mungkin ibumu telah begitu kuat membenci 

Merah Putih? Entahlah.  

Kenapa harus membenci Merah Putih, Pater? Bukankah ibu yang 

mengirim saya bersekolah di sini?  

Pater mendekat dan menepuk punggung saya seperti sedang 

mengingatkan saya pada ritus tiga kali tepukan dada sebagai tanda 

berterimakasihan dari Tuhan. 

Antonio, kau harus mengerti alasan sebuah pilihan. Kau sudah 

dewasa untuk memahami. Saya sendiri saja tidak habis pikir. 

Begitulah keadaan selalu tak seperti yang kita ingin terjadi. Saya 

dulunya tahu, ibumu paling akrab dengan orang orang Jawa dan Bali 

yang jadi transmigran. Dulu ibumu berkisah tentang masa tahun 

1995 sewaktu operasi kikis di Timor Timur. Katanya, Tak ada yang 

lebih indah dari pengalaman gadis-gadis desa seperti kami. Saya 

termasuk salah satu yang beruntung, Pater. Dulu ayah saya seorang 
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wanra yang membantu tentara yonif 745 memikul radio, HT dan 

beras. Selepas perang, saat turun villa, sering ayah membawa bos-bos 

tentara itu main ke rumah. Mereka ganteng-ganteng, Pater. Cerita ini 

sering dengan senyum malu malu diceritakan ibumu, Antonio. Saya, 

entah kenapa, suka sama salah satu prajurit. Namanya Bambang. Dia 

pun sama. Dia ungkapkan isi hatinya dan tanpa lama berpikir saya 

mengiyakan. Nak, ibumu orang yang paling malu jatuh cinta, tidak 

seperti kebanyakan perempuan yang merasa selalu berhak untuk jatuh 

cinta.  

Saya menyimak cerita Pater berjenggot putih yang sudah tak mirip 

tokoh film kartun ini seperti dikejar-kejar teka-teki yang semakin 

sulit ditebak. Ibumu bilang, saya malu juga Pater, terus terang saja. 

Saya „kan gadis kampung yang hanya berayah wanra kemudian naik 

pangkat ke hansip. Apalah artinya itu bagi tentara-tentara yang 

punya pangkat strep merah dan kuning itu? 

Antonio, kau akan melanjutkan pendidikan di Jawa. Beberapa hari 

lagi. Saya sudah mendaftarkanmu di salah satu universitas di 

Jogjakarta. Di sana banyak juga anak-anak dari Dili. Saya menjumpai 

beberapa. Mereka bahkan dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia. 

Dan mereka selalu ingin lebih lama di tanah Jawa. Orang-orang 

menjuluki mereka Rakat. Entahlah apa kepanjangannya.  

Saya terbahak-bahak tertawa. Sebelum Pater beranjak, saya 

menahannya. Rasa penasaran pada ibu yang menurut berita 

sebelumnya baik-baik saja dan kini oleh Pater keadaan ibu diceritakan 

dengan sedemikian cemas membuat saya curiga.  

Pater, apa isi surat itu?  

Ibumu baik-baik saja. Pater menyodorkan surat itu tanpa ekspresi. 

Membacanya saya sangsi. Haruskah membenci ibu untuk kesekian 

kalinya itu tepat? Atau saya harus mencaci maki diri saya sendiri 

sebab telah lama mendustai ibu? Entahlah. 

Hari-hari akan berangkat ke Jogja semakin dekat. Malam hari saya 

menemui Pater di ruang sakristi. Pater sedang sibuk menyiapkan 
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peralatan misa untuk besok. Saya membantu mengisi hostia-hostia 

kecil ke dalam dua buah sibori. Menyetrika kain lavabo dan melipat 

kasula dan stola.  

Pater. Sebelum menyambung, saya lama terdiam. Saya akan 

berangkat beberapa jam lagi, Pater. Sebelum meninggalkan tanah 

Timor (yang dalam benak saya masih bersambung rapat dengan 

tempat di mana ibu berada, sehingga sekali-kali bila saya begitu kuat 

merindu, saya bisa lebih mudah menemuinya), saya mohon Pater 

menceritakan sedikit tentang ayah saya. Kalimat itu terucap begitu 

lambat selambat dulu ketika ibu menyudahi cerita Durhui jantan. 

Antonio. Berat rasanya harus mengisahkan ini semua. Pater pikir 

kamu tidak peduli lagi soal masa lalu. Walaupun dengan penuh sesal 

Pater menahan semua cerita masa kecilmu, ibumu dan ayahmu.  

Siapa ayah saya Pater? 

Ayahmu seorang tentara, Nak. Seorang serdadu militer yang 

dicintai tanpa alasan oleh ibumu. 

Di hadapan surat-surat kuliah yang diurus Pater, saya 

menumpahkan airmata. Tinggal berapa waktu lagi saya akan pergi ke 

tanah di mana seseorang yang disebut Pater sebagai ayah saya itu, 

mengajari saya arti membalas dendam. 

Keterangan: 

1. Durhui: Gorila. 

2. Paon: sejenis Roti yang dikenal umum sebagai sarapan bagi masyarakat 

Timor Timur. 

 

*) Januario Gonzaga bergiat di Komunitas Sastra Dusun Flobamora. Sejumlah 

tulisannya tersiar dari sejumlah buletin hingga surat kabar di NTT serta dalam 

sejumlah antologi seperti Wanita Sepotong Kepala dan Indonesia dalam Titik 13.   

Karnaval Airmata Tiga Musim adalah antologi puisi yang memuat puisi-puisinya 

bersama Abner Raya Midara dan Hironimus Nitsae yang terbit tahun ini. 
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Imam Safwan 
 

Dalam Bus 

 

dalam bus ke kota  

kami tak bicara 

hanya membuang pandang ke luar jendela 

ada keinginan untuk bertanya 

darimana 

hendak kemana   

tapi kami diam saja 

 

kota makin dekat 

tanya makin sesak 

seperti tubuh kami yang tak berjarak 

 

kami menutup diri 

kursipun kami enggan berbagi 

 

mungkin sesampai nanti  

kami melepas semua pertanyaan   

di terminal 

dan dijawab oleh waktu 

 

maka kami tak bicara  

dan melupakan semua 

seperti tak pernah jumpa 

seperti berlalunya pohonan di luar jendela 

 

Rumah Sawah,13 Juni 2011 
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Dalam Gerimis 

 

dalam gerimis tipis  

dan kilat punggung aspal 

kau berdiri, bermuara duka di mata 

mengaliri wajahmu 

 

lampu jalan menyala 

merah warnanya 

tambah luka itu nganga 

 

maafkan aku 

roda ini melaju laju 

kelak kau akan mengerti 

mulanya ulat  

kemudian kupukupu 

 

Rumah Sawah,30 Maret 2011 

 

*) Imam Safwan, lahir di Pemenang, Lombok Utara 12 April 1978. 

Menyelesaikan studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas 

Mataram. Puisi-puisinya antara lain disiarkan di surat kabar Sinar Harapan dan 

Bali Post. Juga termaktub dalam antologi Simpang Lima (2009), Dari Takhalli 

Sampai Temaram (2012) dan Indonesia di Titik 13 (2013). Ia juga menulis 

sejumlah naskah teater yang beberapa diantaranya sudah dimainkan, dan 

dibukukan secara bersama dalam antologi Panggung Zaman (2008). Sedang 

bukunya yang sudah terbit adalah sehimpun puisi Rindu Desir Pada Pasir 

(2012) dan drama tiga babak Maling (2012). Sehari-hari ia bekerja sebagai 

guru, dosen paruh-waktu, petani bonsai dan nelayan amatir, sembari mengelola 

sanggar seni Bale Gelar. 
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Mohamad Baihaqi Alkawy  
 

Ahad 
 

hari ini bukan jumat, melainkan ahad 
di pancuran, sepagi ini rambutmu basah-merekah 
menenangkan desir air, jatuh di wadah berukuran dua kullah 
yang hanya membasahi tubuhmu saja. tubuh tenang hari ahad  
menutup sederet nama tuhan di gelombang dada yang gemetar 
menyebut si buah hati berulang-ulang, melebihi getar alunan  
nama tuhan di setiap hari-hariku sayang. 
 

air biru telah membasuh hijau matamu di depanku 
gemericik aliran air seperti zikir para petapa menunggu 
wangsit dari langit.  
 

hari ini, sekali lagi bukanlah jumat, melainkan ahad. 
dan segalanya tumpah bersama namamu yang  
kudaras setelah sholat. 
 

2013 
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Cecabang  
 

aku makin mengerti arti puisi saat sepi berjentik di ujung jari 
menumbuhkan cecabang ingatan sembari terbang mengundang 
dendam di tubuh yang bimbang.  
 

gurat kedatangan masih terang membekas di selangkangan. tampaklah  
pesakitan, sekonyong gerombol kawan, bantingan makanan di atas meja 
serta nama yang kerap disebut berulang-ulang. di manakah kau sekarang 
terlentang menggadangkan diri ataukah masih tafakur mendengkur. 
 

mengenang langkah yang semakin merenggang ke arah hilang 
lalu kusulam beberapa kejadian yang sungguh sulit tenggelam. 
di mana tubuhmu masih menyala semisal bohlam di taman kenangan 
 

2013  
 
 

*) Mohamad Baihaqi Alkawy lahir di Dusun Toro, Penujak, Lombok Tengah, Nusa 

Tenggara Barat, 9 Mei 1991. Aktif di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ro’yuna 

IAIN Mataram, tempatnya studi pada Jurusan Tarbiyah. Selain puisi juga banyak 

menulis kolom sosial-budaya. Puisi-puisinya antara lain pernah terbit di Sinar 

Harapan, Koran Kampung, Bali Post, Radar Surabaya. Juga tersimpan dalam 

antologi  bersama, Dari Takhalli sampai Temaram (2012) dan Indonesia dalam 

Titik 13 (2013). Sebuah cerpennya masuk dalam antologi Lelaki Purnama dan 

Wanita Penunggu Taman (2012). Di luar payung kampus, ia ikut berproses 

bersama Komunitas Akarpohon, Mataram.  
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Tino Beo 
 

 
 

Home 

  

Bersama seminya hujan yang gugur 

Kita tarik kepergian menuju kepulangan 

  

Kuharap saat itu tempayanmu sudah penuh 

Aku ingin minum darinya 
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Penantian Terang 

 

Masih ada sebuah titipan pelita pada gantang hati kita 

Yang berangsur suram dalam desau angin penantian 

Lihatlah terang kita, Cinta 

Terang, tenang bersila menghalau gerimis yang setia 

Menetap pasrah pada rangkul malam 

  

 

*) Tino Beo adalah alumnus Seminari Menengah Santo Rafael Oepoi, Kupang.  
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Deodatus D. Parera 
 
Sabana, Lontar, Karang 
 
1/ 
Puisi persis tiba di penjemuran. Menciptakan rumah panggung dan 
menawarkan aneka tarian. Dan wanita laksana kuda menari-nari 
melepas segala luka. Sedang purnama menenun dongeng di sudut 
matanya. 
 
2/ 
Bianglala lontar yang kaukarang tumbuhkan sabana di dusunmu. 
Para kepala desa menitahkan penghakimanmu dan hikayat penciptaan 
negeri seperti anak-anak, setia menunggang sedang padang sudah 
berlelah menulis namamu di batunya yang kasar dan berlapis beludru. 
Takkan ada lagu padamu negeri yang kaukumandangkan hingga 
berangsur mengalirlah senja. Horison kata mencipratkan tetes-tetes 
luka apa laksana laut, kita tak punya selokan „tuk menitipkan berupa 
sampah demi negeri yang irit menuntaskan iba. 
 
3/ 
Nira dan hawa menikah di antara gugusan karang. Petiklah kecapi 
sebab nyanyian dan puisi sedang dikebumikan di tengah samudera. 
Dermaga dan para awak adalah kalian, jemputlah dia dengan 
menarinari sebelum ajal dan akhirat.     
 
Penfui, 2013  
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Namanya Tuhan 
 
tuhan seluas segala kenyataan. menaruhnya di jaket bajuku juga ia 
adalah tuhan. sedang senyum terlukis di bibir matahari pagi juga 
adalah tuhan bahkan sementara dikepung lumpur di sawah karena 
menuai padi yang sedang menguning juga ia adalah tuhan. menjaga 
padi dari burung-burung sawah juga adalah tuhan. namanya tuhan. 
aku ingin melukis namamu, seluas hatiku yang tersembunyi namun 
nyata, tuhan.  
 
Penfui, 2013  

 

*) Deodatus D. Parera  adalah  mahasiswa tingkat akhir Fakultas Filsafat Agama 

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Menulis cerpen, puisi dan esai yang 

tersiar di sejumlah media seperti harian Pos Kupang, Timor Express, Victory 

News, Jurnal Sastra Filokalia dan Jurnal Sastra Santarang. Cerpennya juga 

termaktub dalam antologi cerpen Wanita Sepotong Kepala. Bergiat di 

Komunitas Sastra Santo Mikhael dan Komunitas Sastra Dusun Flobamora. 
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Eto Kwuta 
 

 

Awan 

 

awan yang basah  

jauh menghampiri langit 

di tetes-tetesnya  ibuku berkisah: 

Tuhan dan malaikat-malaikat 

bepesta pora 

 

Nita Pleat, 28/09/2013 

 

 

 

*) Eto Kwuta adalah alumnus Seminari Menengah St. Dominikus (San 

Dominggo) Hokeng, Larantuka. Bergiat dalam PUJANGGA Sandal Jepit yang 

diselenggarakan oleh Komunitas Sastra Nitapleat, Jl. Soverdi, Nita-Maumere. 

Sekarang menetap di unit Arnoldus Janssen Seminari Tinggi Ledalero, Maumere.  
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Donis Dalli 
 

SAAT  HUJAN 

 

dengarlah rintik hujan di luar, sayang 

masihkah kamu terus meratapinya 

sedang aku bosan mendengar isakanmu 

kumerindu tiap alunan lagu yang sering kau nyanyikan 

apakah tetesan hujan telah menghapus goresan senyum 

mekarlah kembali layaknya  mawar di taman itu 

ijinkan lagi aku menghirup semerbaknya 

agar kelak ketika hujan telah reda aku dapat mengenangmu 

walau semuanya telah menghilang saat hujan turun lagi pagi ini 

 

oepura, 8 mei 2012 

 

 

*) Donis Dalli lahir di Sabu, 29 Mei 1992. Saat ini tercatat sebagai Mahasiswa 

Komunikasi Antarbudaya, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Cendana. 

Bergiat di Komunitas Sastra Dusun Flobamora. 
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Tolong Do ko Jang Talalu Basifat! 
Amanche Franck Oe Ninu, Pr. 

 

Mamtua Dorkas amper siang su bangun tape‟e. Ais ko dia pung ana 

Sepus minum mabok, ko kasi masok ular liuksae ana di mamtua pung 

kolong tampa tidor. Pas amper siang mamtua bangun ko mo pi 

blakang, mamtua amper inja itu ular liuksae kici. Mamtua takuju ko 

batarea ni, sampe-sampe dia pung ana Mince yang ada tidor deng dia 

amper tuli. Sepus memang talalu lebe. Mamtua jantong amper stop. 

Dia pung ade dong manangis sampe pagi. Beta dengar bilang gara-

gara dia minta doi, ko pi bapasang kur-kuru di tampa mete orang 

mati, mamtua Dorkas son kasi andia ko dia foe. Terakhir dia pi tampa 

mete, sampe sana, ceke sopi sampe amper siang, tarus tartau dia fi‟i 

bao itu ular liuksae dari mana lobang. Ana memang suka bakastakuju 

deng bakastaku. Untung abis batarea takuju, mamtua Dorkas minum 

aer hangat ko napas agak lega, kalo sonde te mamtua su lewat alias is 

dead.  

Beta dengar itu pagi mamtua Dorkas mangomel itu Sepus sampe 

mamtua lupa pi kasi makan babi. Andia ko babi dong batarea karna 

son dapa sarapan pagi. Hahahae. Pas beta mo pi mandi di kali papagi, 

baru Sepus pung ade Dina carita kasi beta. Untung ko itu liuksae ana 

yang Sepus bawa tu su mati, kalo sonde berarti mamtua Dorkas 

batarea sampe malam. Itu ana Sepus tunggu do e. Beta katumu san 

dia, beta lalolik san dia ko biar dia tau rasa. 

Padahal dua hari lalu Susi Kete ju ada babakalai dia pung ana Nona 

Sarlota gara-gara tiap malam urus batelpon deng orang son jelas. Dia 

pung uang ini hanya kaluar untuk baisi pulsa sa. Dengar pi dengar, 

padahal Sarlota ada bapacar deng Fanus, ana kampong sablah yang 

hari-hari kaliling kampong deng motor Win. Andia ko tiap pesta di 

kampong sablah, nona Sarlota selalu tersampat deng masanggeru ko 

pi iko. Pantas ko kamarin dulu pagi, susi Kete “cuci” san dia pagi-pagi 

sampe ini ana manangis tarjadi-jadi. Biar ko tau rasa. Ana sakarang 

andia dong pung model bagitu. Har-hari turun nae kampong ko urus 
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baumpan sa. Malerok sana malerok sini, sabantar su jadi problema 

deng dilema.  

Guru Nelis ju ada marah-marah dia pung ana sakolah dong. Gara-

gara ujian dong sonde balajar, giliran mau ujian baru dong pung 

panta dong son tenang ke‟ dapa lelhanak. Balia kiri kanan muka 

blakang, cari kesempatan dalam kesempitan ko banyontek. Padahal ini 

kurikulum 2013 ada tekankan itu karakter. Ma ini ana dong talalu. 

Maunya papoko dong pake rotan deng batang asam baru dong tobat. 

Hanya sakarang lu maen kekerasan, lu taga‟e dan maso penjara. 

Soalnya sakarang di ujung rotan sonde ada emas, tapi ada kantor 

polisi. Jadi guru sakarang musti bijaksana dan bijaksini kalo mau didik 

ini ana dong. Makanya beta omong di guru Nelis ko tetap tabah dan 

tawakal di sakolah. 

 Tapi menurut beta, karakter tu memang musti mulai dari rumah. 

Bapa deng mama dong harus jadi pendidik di rumah masing-masing. 

Kalo sonde hanya harap dari sakolah sa sonde bisa o. Ana-ana pung 

karakter tu musti mulai dari rumah. Dong balajar jadi manusia yang 

bae tu dari papa dan mama. Dong hargai orang laen sayang sesama tu 

mulai dari basayang di rumah. Na kalo di rumah papa mama hanya 

beking itu rumah ke “kabun binatang” maka ana-ana ju akan baiko. 

Jang batunggu ko ana dong su besar baru tunggu di manyasal sa. 

Mulai dong kici-kici karutu-karutu musti ajar dong jadi “orang”. Kalo 

papa deng mama tanam karakter bae, katong akan panen bahagia. 

Tapi kalo dari kici su tanam sifat jelek, salah-salah katong samua 

angos di neraka. Pohon bae, dia pung bua ju bae. Buah jato son jaoh 

dari pohon, kecuali itu pohon di pinggir jurang.  

Beta jadi inga katong pung Papa Kahlil Gibran bilang; “Lu pung 

ana, bukanlah lu pung milik. Dong tu milik Sang empunya 

kehidupan.” Jadi ana-ana dong tu hanya titipan dari Sang Empunya 

ini idop, tolong ko jaga itu “titipan” deng bae-bae. Jang-jangan rusak 

di papa mama pung tangan. Makanya mulai dari sakarang, tolong liat 

itu ana-ana dong pung karakter mulai dari keluarga masing-masing. 

Na bayangkan sa, kalo samua ana di ini daerah bagus dan bae-bae, 
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pasti katong pung daerah akan bagus deng bae-bae ju, malah tamba 

maju. Bagitu ju sebaliknya, kalo katong hanya piara bibit sonde bae, 

ini daerah akan ponu deng penjahat dan perusak. Itu su, katong banya 

doa deng karja ko ana-ana dong jadi bae dan makin berkarakter dan 

beradab. Pasti bisa! 

E ho, tadi beta dudu deng beberapa ana sakolah, dong ada bacarita 

bilang sakarang ada istilah baru. Kalo dong lia dong pung kawan 

talalu makfafiti, manggarecok, manoso, masanggeru, makrarese, atau 

talalu lebe, dong akan bilang; “Tolong do ko jang talalu basifat.” Itu 

artinya dong pung kawan tu talalu tunju sifat yang sonde bae. Basifat 

tu sama ke talalu batingkah yang ane-ane. Hahaha. Ini ana dong, 

bagarak sadiki su istilah baru. Bae ju, mungkin dong mau kreatif. Na 

lebe bae beta barenti su, te nanti ada yang bilang pi beta; “Tolong do 

ko jang talalu basifat.” Hehehelabae. Assalam. Syalom. Palate. Palato. 

Aue... 

 

*) Amanche Franck Oe Ninu, Pr. adalah penggagas sejumlah komunitas sastra di 

Kupang, seperti Komunitas Sastra SMA Katolik Giovanni, Komunitas Sastra St. 

Rafael dan Komunitas Sastra Dusun Flobamora. Dua bukunya, Humor Anak 

Timor (Kumpulan Humor, Pantun dan Plesetan) dan Pesona Flobamora 

(Kumpulan Pantun dan Cerpen) diterbitkan oleh Penerbit Lima Bintang, Kupang 

(2011). Selain dipublikasikan di harian lokal Pos Kupang dan Jurnal Sastra 

Santarang, cerpen-cerpen yang ditulisnya berhasil meloloskannya ke dua even 

internasional yang dihelat di tanah air yakni Ubud Writers and Readers Festival 

2012 dan Makassar International Writers Festival 2013 serta tergabung dalam 

antologi Voices of the Archipelago (2012), Kematian Sasando (2013) dan Back 

to Ubud (2013). Ia juga tercatat sebagai salah satu pembicara dalam Temu I 

Sastrawan NTT 2013 di Kupang. Kini dipercaya oleh kerabat sekomunitasnya 

menjadi koordinator Komunitas Sastra Dusun Flobamora. 
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Terkapar Lapar di Christiania 

Anaci Tnunay 

 
Judul   : Lapar  
Judul asli  : Sult (Hunger) 
Penulis   : Knut Hamsun 
Penerjemah : Marianne Kattopo 
Penerbit  : Yayasan Pustaka Obor  
     Indonesia 
Tahun  : 2013 
Ukuran  : xxii + 284.; 13,5 x 18,5 cm 
ISBN   : 978-979-461-850-9 

 

Lapar adalah sesuatu yang pernah menghinggapi hampir setiap 

orang di muka bumi. Bahkan Yesus yang diimani umat Kristen 

sebagai adalah anak Allah pun pernah didera rasa lapar hingga dicobai 

iblis di padang gurun. Tak ada seorang pun manusia yang bisa luput 

dari rasa lapar, sehingga dalam hidupnya ia mesti bekerja demi 

mengusir rasa lapar yang secara berkala mendera. Demikian yang 

dilakukan sang tokoh „aku‟ dalam novel Lapar. Didera rasa lapar yang 

terlampau pelik, ia berusaha dan berjuang penuh semangat demi 

mengusir rasa lapar.   

Lapar karya Knut Hamsun, seorang novelis Norwegia peraih 

Hadiah Nobel Kesusastraan tahun 1920, mengisahkan tentang 

pergolakan jiwa tokoh „aku‟ pada suatu musim gugur di kota 

Christiania—nama kota lama Oslo di Norwegia. Kota Christiania, 

sebagaimana yang diungkapkan pada paragraf pertama halaman buku 

ini, adalah sebuah kota aneh yang tak meluputkan seorangpun tanpa bekas 

mendalam pada dirinya (hlm. 3).  

Perjalanan tokoh „aku‟ yang adalah seorang penulis muda, 

demikian menderitanya, nyaris melampaui derita para gelandangan 

yang sering ditemui di jalan-jalan kota Jakarta. Suasana kejiwaan 
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tentang lapar langsung terasa pada pembukaan bagian pertama 

paragraf dua, Aku sedang terkapar, terjaga, dalam kamarku di loteng 

rumah (hlm. 3). 

Hidup sang penulis muda ini tidak menentu. Berpindah dari satu 

penginapan ke penginapan yang lain karena diusir—baik secara halus 

maupun terang-terangan—oleh induk semangnya karena biaya 

penginapan tak kunjung dibayar. Selama masa penjelajahan di kota 

Christiania, tak ada sepeser uang pun di saku. Maka barang-barang di 

kamarnya dibawanya ke rumah gadai demi mendapatkan sedikit uang 

yang bisa dipakai untuk setidaknya mengisi perutnya dengan 

sekeping roti atau mungkin makanan yang sedikit lebih bergizi—

misalnya sepotong bistik sapi. Selama itu pula, ia berusaha mencari 

pekerjaan tapi selalu tak berhasil. Sedang dalam hidupnya sebagai 

manusia, ia lapar dan butuh makan. Satu per satu barang yang 

melekat di badannya pun berpindah ke rumah gadai. Hingga yang 

tersisa—selimut tempatnya berbaring yang dipinjamkan temannya—

pun ingin ia gadai. Namun cepat datang rasa bersalah yang 

membatalkan niatnya. Tak kurang akal, kancing bajunya pun dicopot 

untuk digadai, lalu kacamatanya yang melekat di wajahnya. 

Untunglah orang tidak tertarik akan kancing baju dan kacamatanya 

yang tidak berharga itu.  

Demikian ia menahan lapar berhari-hari hingga tak ada sesuatu 

pun yang masuk ke perutnya. Tampangnya sangat kurus dan 

menyeramkan, sampai rambut di kepalanya rontok bergumpal-

gumpal. Terkadang karena harus menahan lapar, ia memunguti 

kepingan-kepingan kayu di pinggir jalan untuk digigit, atau batu-batu 

kecil yang dibersihkan untuk sekadar dihisap, serta mengemis tulang 

dari tukang daging dengan alasan „untuk anjingku‟ yang kemudian 

dimakannya mentah, lalu dimuntahkannya kembali saking mualnya 

menelan daging mentah.  

Sekalipun menderita kelaparan, ia tak mau menjadi gelandangan 

atau pengemis yang hidup hanya dengan mengandalkan belas kasihan 
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orang lain. Sebab ia menyadari di dalam dirinya ia punya sesuatu yang 

bisa memberinya lebih daripada sekadar makanan. Ia menulis artikel, 

atau cerita bersambung untuk dikirim ke majalah-majalah dan koran. 

Ia berharap agar dari hasil tulisannya ia mendapat setidaknya lima 

atau 10 krone per tulisannya (mata uang Norwegia, yang pada waktu 

tahun 1890, 1 krone nilainya sekitar Rp.1500).  

Bahkan, ia mempunya hati yang entah begitu berbelas kasih 

ataukah menurut saya sedikit dungu. Sebab apa, ia begitu cepat 

terkesan pada orang-orang yang ditemuinya baik di jalanan atau di 

manapun yang walau hanya sedikit saja memperlakukannya dengan 

baik. Entahlah, mungkin karena ia merasa tidak pantas diperlakukan 

dengan baik, sehingga bila ada orang yang memperlakukan dengan 

baik maka langsung memekar rasa harunya. Tak hanya itu, ia pun 

sering berjanji pada dirinya sendiri, kelak jika ia punya uang memadai 

dari hasil menulisnya, ia akan membalas kebaikan orang-orang yang 

pernah telah berbaik hati padanya, termasuk kepada salah satu induk 

semangnya yang sudah memarahinya dan mengusirnya untuk segera 

keluar dari rumah, namun pada malam harinya masih berbaik hati 

memberikannya sekeping roti dan segelas susu. 

Gaya bahasa yang digunakan Knut Hamsun dalam novel Lapar ini 

tidaklah terlampau berat untuk diikuti. Bahkan dapat dikatakan hal 

yang diceritakannya merupakan persoalan keseharian yang juga 

sering terjadi pada setiap orang. Tetapi memang harus diakui bahwa 

penggambaran detail dan kecermatan dalam menuturkan pergolakan 

batin sang pelaku itulah yang menakjubkan, dan benar-benar terasa 

nyata di benak pembaca. Apalagi ketika ia menyajikan tentang 

pergolakan batin sang pelaku mendebat dirinya sendiri, bertanya pada 

Tuhan, serta dengan sesuatu di dalam dirinya, yang dikutuk dan 

disumpahinya sebagai monster-monster gelap yang hanya 

menghalangi kemujurannya, dan mereka akan terbakar di api neraka.  

Konflik batin disajikan dengan indah. Sehingga menurut saya, 

novel ini patut dibaca siapa saja, terutama mereka yang tertarik 
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menggeluti dunia tulis-menulis. Hanya saja mungkin karena novel ini 

lebih banyak menyajikan konflik batin, maka penyajian teknis novel 

ini bila dikaji berdasarkan EYD, terkesan kurang jelas penempatan 

huruf kapital dan tanda kutip bila sang tokoh yang berbicara. Satu 

contoh misalnya pada halaman 224 paragraf dua. Di sana tertulis: Aku 

takut bahwa ia memaksa diri untuk bersikap lembut terhadapku, aku cuma 

berkata, Betapa cantiknya Anda sekarang!  

Terlepas dari itu, kesimpulan saya adalah novel Lapar karya Knut 

Humsun ini padat bermakna. Membacanya kita lalu berkaca, betapa 

memalukan kita yang baru tertimpa sedikit sakit tapi dengan reaktif 

mengeluh dan mengutuk Tuhan. Juga bahwa panggilan hidup lebih 

berharga, lebih bernilai, lebih indah dari perburuan harta ataupun 

makanan sebagai pengusir rasa lapar yang mengusik. Sebagaimana 

yang dituliskan Marianne Kattopo pada Kata Pengantar buku ini, 

pada hakikatnya, pengalaman tokoh „aku‟ dalam Lapar ini dapat 

mencerminkan pengalaman barang siapa ingin hidup menurut keyakinan 

dan panggilan yang membakar hidupnya; barang siapa yang ingin hidup, 

bukan saja mencari nafkah sesuai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 

yang hendak dipaksakan oleh masyarakat sekitarnya (hal. xvi).   

 

*) Anaci Tnunay adalah pembelajar di Sekolah Lentera Harapan Kupang. Sejauh 

ini, beberapa cerpen yang ditulis pernah mendapat penghargaan sebagai 

pemenang favorit LMCR Rohto Mentholatum 2010 dan 2011, pemenang 10 

cerpen prospektif Lomba Obor Award 2013, sebagian dimuat di Pos Kupang, 

Timor Ekspress, Jurnal Sastra Santarang, serta dalam antologi cerpen sastrawan 

NTT Kematian Sasando (2013). Beberapa cerpennya juga dipublikasi sendiri 

lewat media maya di notes Facebook maupun blog pribadinya 

www.anicetunayt.wordpress.com. Bukunya yang telah terbit, sebuah kumpulan 

cerpen berjudul Persinggahan Bocah Indigo (2013).  
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Kristo Ngasi 

Mata Likku di Mata Calon Imam 
 
 

Frater Kristo Ngasi adalah 

calon imam Tingkat V 

Keuskupan Weetebula-Sumba. 

Ia lahir di Sumba, 13 Maret 

1987. Ia menamatkan 

pendidikan atasnya di SMA 

Thomas Aquinas Weetebula. 

Tahun 2007 melanjutkan studi 

di TOR Lo‟o Damian Atambua, 

lalu berkuliah di Fakultas 

Filsafat Agama UNWIRA 

Kupang. Beberapa waktu lalu ia 

menerbitkan satu novel 

kebudayaan yang berjudul 

Mata Likku. Novel ini dibedah 

oleh Rm. Herman Punda 

Panda, Pr dan Fr. Januario 

Gonzaga pada Selasa (15/10) bertempat di Seminari Tinggi St. 

Mikael. Frater Kristo mulai menulis sejak berada di KPA (Kelas 

Persiapan Atas) Seminari St. Paulus Mataloko. Di Komunitas Sastra 

St. Mikael bakatnya terus terasah. Karya-karyanya bertebaran di 

sejumlah media seperti Pos Kupang, Timor Express, dan juga 

berbagai bulletin serta majalah. Selama TOP tahun kedua di Komsos, 

ia  menjadi penyiar di Radio Katolik Vox Mundi 105 FM dan 

wartawan Gong Sumba. Ia menyadari bahwa ada banyak kekayaan di 

Sumba yang bisa diangkat melalui sastra. Maka atas inisiatif juga dari 

beberapa teman, ia membangun komunitas sastra di Seminari Sinar 

Buana, yang dinamakan Pondok Sastra. Sampai sekarang ia masih 
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memantau tumbuhnya Pondok Sastra ini dari Kupang. Menulis 

baginya bukan suatu kendala dalam hal pewartaan. Justru dengan 

menulis, orang yang tak sempat ia jumpai akan mendapatkan 

pewartaan melalui karyanya. Prinsip hidupnya, “Satu kata bisa 

mengguncang dunia, satu kalimat bisa mengubah dunia.”  

Berikut petikan wawancaranya dengan Santarang pada Sabtu, 2 

November 2013: 

 

Mengapa frater tertarik menulis novel Mata Likku? 

Waktu itu ketika mengunjungi satu rumah adat dari Suku 

Mbukaregha, saya melewati satu mata air yang namanya Mata Likku. 

Saya sungguh terkesan dengan itu. Sehingga saya sempat bertanya-

tanya kepada penduduk tentang mata air itu. Cerita dari penduduk 

Mbukaregha itu menarik. Sehingga saya tertarik untuk menulis. 

Awalnya, saya terinspirasi untuk menuangkannya ke dalam cerpen. 

Tapi kemudian saya pikir, saya punya proyek atau tanggung jawab 

besar untuk dikembangkan dalam satu buku berupa novel. Ini alasan 

pertama saya menulis karya sastra berupa novel. 

 

Apakah kisah yang diangkat dalam novel ini nyata atau fiksi? 

Kalau saya berpendapat secara pribadi, ini kisah nonfiksi karena 

masyarakat di situ sangat mempercayai bahwa kejadian itu pernah 

terjadi. Ini dapat mereka buktikan sendiri dengan syair-syair adat 

berupa bahasa daerah Sumba dan juga kuburan batu yang yang dalam 

bahasa setempat berarti kuburan sang perempuan. Kuburan ini 

terletak di atas Mata Likku. Kuburan itu selalu mengingatkan 

penduduk ketika mereka memandang bahwa cerita itu memang 

sungguh nyata terjadi ratusan tahun yang lalu.  
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Apa kisah yang paling berkesan dalam novel Mata Likku? 

Yang paling berkesan bagi saya adalah sosok seorang Laura 

sebagai perempuan. Dia bisa mengambil suatu keputusan, bukan atas 

paksaan dan juga takut akan sesuatu tapi justru karena dia punya 

harga diri. Bagi orang Sumba, harga diri ini sangat penting. Dan 

Laura berhasil menunjukkan harga diri seorang perempuan. 

Meskipun dengan itu, ia harus rela mengorbankan tanpa perlu 

menyakiti satu di antara dua laki-laki, yakni Nani dan Lero. Itu 

puncak dari kegelisahan saya menulis suatu karya sastra, yakni ketika 

ia mengorbankan diri. 

 

Berapa lama proses kreatif pembuatan novel ini? 

Novel ini saya tulis ketika akhir masa TOP (Tahun Orientasi 

Pastoral) di tahun yang pertama. Ini memakan waktu sekitar tiga 

bulan. Lamanya saya menggarap karena masih mencari literatur dan 

orang-orang yang tahu benar tentang cerita ini. Saya juga masih 

mencari kata-kata yang cukup pas untuk digunakan sehingga para 

pembaca bisa memahami dengan bahasa yang cukup sederhana.  Satu 

bulan saya pakai untuk wawancara dan waktu selanjutnya saya mulai 

tekun untuk membuat novel ini. Misalnya, untuk kisah tentang 

daerah Lombok, saya peroleh kisahnya dari opa saya yang mengetahui 

sejarah tentang itu. Saya mengarahkan alur cerita ini ke Lombok 

ketika ia berkisah bahwa antara Sumba Timur dan Lombok punya 

keterkaitan sejarah. Di Sumba Timur ada suku yang bernama Suku 

Sasar. Ternyata menurut kisah dan sejarah masa lalu, orang-orang 

Sasar diambil untuk pergi ke Lombok untuk membantu dalam proses 

melahirkan dan berperang karena saat itu terjadi perebutan tanah 

dengan berperang. Orang-orang Sasar inilah yang kemudian menetap 

di Lombok dan membuat satu pemukiman kecil, sebagai tanda 

keakraban orang Sasar. Kemudian dalam perkembangan, mereka 

itulah cikal-bakal dari Suku Sasak. Suku Sasak inilah yang kawin-

mawin dengan orang-orang asli. Akhirnya, Suku Sasar yang 
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sesungguhnya mulai mengecil dan anak-anak hasil kawin campur itu 

yang memenuhi Pulau Lombok. Ini menurut cerita. Ini menarik untuk 

diangkat. Saya juga pakai sumber internet untuk menelusuri peta 

Pulau Lombok, sehingga saya sempat menyinggung beberapa nama 

pulau dan nama-nama khas orang Lombok. 

 

Apa kendala dalam pembuatan novel ini? 

Kendala pertama bagi saya adalah kurangnya literatur. Saya juga 

pernah berhenti di suatu titik, dan saya juga harus mencari waktu 

untuk wawancara lagi narasumber untuk mengetahui cerita. Kendala 

terbesar saya adalah saya tidak tahu bahasa Sumba, khususnya bahasa 

dari Laura. Sebenarnya, saya punya kerinduan untuk menulis dari 

bahasa Sumba asli kemudian baru diterjemahkan. Hanya kekurangan 

saya adalah tak mengetahui bahasa Sumba, apalagi bahasa-bahasa adat 

yang sebenarnya memiliki syair-syair yang sangat kuat bila ditafsir 

dalam bahasa Indonesia.  

 

Apakah pernah mengalami kebuntuan ide? 

Pernah. Ketika sampai pada kisah tentang Nani harus mencari 

Laura. Saat itu buntu ide saya. Kalaupun saya langsung berkisah 

dalam tulisan ini bahwa mereka dua akhirnya bertemu akhirnya 

drama pengorbanan. Namun, tak terlalu menarik. Lalu inspirasi 

datang ketika saya coba bertanya dan bercerita, ternyata ada 

hubungan keterkaitan sejarah antara Sumba dan Lombok. Sehingga, 

saya buat cerita pengembaraan Nani di Lombok.  

 

Apa amanat dari novel ini bagi masyarakat? 

Ada banyak pesan moral yang ingin saya sampaikan kepada 

masyarakat luas, khususnya kepada perempuan. Di sini saya 

mengangkat penghargaan orang Sumba terhadap perempuan, tapi 
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patriarkat masih dipertahankan. Serentak saat ini perempuan selain 

dihargai ternyata juga dalam beberapa momen tidak memiliki 

peranan. Ini yang saya ingin angkat, yakni bahwa perempuan juga 

memiliki peranan. Kelemahan mereka bukan bagian dari pihak laki-

laki untuk ditindas, tapi perempuan harus dijadikan partner untuk 

membangun suatu relasi yang baik. Selain itu, ada pesan moral bagi 

masyarakat bahwa ada hubungan keakraban dan darah. Sehingga 

semua masalah tak usah diselesaikan dengan perang tapi bisa 

diselesaikan dengan pikiran bersama, duduk bersama. Rumah adat 

yang saya gambarkan sebagai tempat dimana di sana berkumpul satu 

saudara, sepikir-sependapat sehingga bisa ada kedamaian. Kalau tidak, 

perang akan terus terjadi di Sumba seperti sekarang ini. Saya angkat 

ini supaya tunjukkan bahwa ada jalan keluar lain untuk selesaikan 

suatu persoalan bukan hanya dengan perang. 
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Mata Likku adalah novel kebudayaan. Lantas, bagaimana kebudayaan 

itu di mata frater sebagai calon imam? 

Menurut saya, budaya itu realitas. Artinya keseharian, perjalanan 

hidup manusia dari lahir, berjuang di dunia, hingga akhirnya dia 

harus kembali, itu bagian dari budaya yang terikat sehingga 

mempengaruhi kehidupannya. Sebagai calon imam, saya menulis 

novel budaya ini dalam terang Kristen. Di sini saya tunjukkan nilai 

persaudaraan, cinta kasih dan saling membantu satu sama lain. 

Memang tidak terlalu ditunjukkan, tapi bila ditelaah gaya atau 

dimensi bahasa-bahasa yang saya ambil dari ajaran Kristen misalnya, 

cinta kasih dan saling memaafkan. Dalam kisah Paila, orang tua Laura 

yang bersikeras, akhirnya luluh. Ia bisa memaafkan ketika Dappa, 

ayah Nani pergi kepadanya untuk memohon. Itu nilai-nilai Kristen 

yang saya tunjukkan. Kematian Laura dan pengambilan keputusannya 

terinspirasi dari Kristus juga. Dia rela mengorbankan diriNya demi 

perdamaian umat manusia di dunia. Laura juga mengambil keputusan 

berani karena ini merupakan suatu rencana dari para leluhur yang 

mengatakan bahwa ada waktu dimana kedua suku ini akan berdamai. 

Dan Lauralah yang menggenapi semua ramalan itu.  

 

Apa rencana frater setelah Mata Likku? 

Setelah novel Mata Likku, saya ingin membuat karya sastra berupa 

novel yang bisa menyentuh umat katolik dan agama lain. Saya tidak 

ingin mengungkapkan ini dalam suatu buku dogma yang ketika orang 

baca akan langsung bosan. Saya sudah mengagendakannya, bahwa 

saya harus menghabiskannya di tahun 2015. Kisahnya tentang 

pernikahan beda gereja. Sekedar bocoran, saya ingin menampilkan 

sebuah keluarga yang baik dan harmonis, serta bagaimana sebuah 

hidup perkawinan dikatakan baik dan legal. Yah, kita berdoa bersama 

saja agar bisa selesai dengan baik. (saddamhp) 
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