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Pengantar Pementasan   

   

Ketidakpuasan terhadap sesuatu adalah hal lumrah yang seringkali dihadapi banyak manusia di 

dunia. Beberapa dari kita pernah tidak puas dengan apa yang kita miliki dan hadapi disetiap jengkal 

nafas dan denyut langkah kita. Godaan untuk mencapai apa yang dikehendaki kadang tidak sejalan 

dengan kenyataan yang dihadapi. Jalan pintas ujug-ujug seolah menjadi jalur yang menawarkan 

nikmat sesaat. Tanpa tedeng aling, sekonyong-konyong rupa yang nampak indah dan menggiurkan 

itu menjadi komoditi yang harus dipenuhi.   

Persoalan kriminal dan moral seolah bagai penonton-penikmat hiburan yang mencari tontonan 

saja, bukan tuntunan. Mereka tak peduli harga yang dibayar berapa, asal lahir dan batin mereka 

terpenuhi dengan segera. Mereka nampak baik adanya, namun dari situlah petaka bermula. Pentas 

dibagi menjadi tiga panggung yang berbeda dengan cerita yang memenuhi unsur dramaturg serta 

memiliki pesan yang kuat.   

   

Premis   

Gerakan fundamental yang ingin membuat negara baru, karena negaranya terlalu buruk.    

   

Sinopsis   

Beni adalah seorang dramawan dan esais yang begitu banyak dipuji karena prestasinya 

menyuarakan kebenaran-kebenaran di negerinya. Bebal dan banal yang menghinggapi negerinya 

seolah mudah saja ia telanjangi dengan pemikiran-pemikiran kritis dan ideologis. Beni hadapi pada 

sebuah etalase kehidupan yang menawarkan kemapanan: pernikahan. Awalnya ia tidak begitu 

tertarik dengan cinta dan hal remeh temeh itu. Baginya, bercinta hanya dapat membuang waktunya 

untuk menjadi produktif. Baginya cinta dapat membuat dirinya menjadi konservatif. Namun, 

tuntutan orangtua untuk dapat segera mendapatkan momongan menjadi beban sendiri baginya. 

Akhirnya ia memutuskan untuk menikah karena untuk memenuhi keinginan orangtuanya. Setelah 

menikah lantas ia tak langsung berubah dan mencintai istrinya. Ia masih terus berkutat dengan 

kerjaannya sebagai penulis yang menulis perihal apapun tentang negerinya. Selama pernikahan 

berlangsung, tak sekalipun ia menyentuh istrinya. Hingga istrinya membawa temannya, Menur ke 

rumahnya untuk diperkenalakan. Beni merasakan hal yang berbeda. Selama ini ia hidup hanya 

untuk kemajuan negeri, prestasi, pujapuji tapi merasa hatinya belum terisi. Sekalinya terisi, ia 

mendapati jalan yang salah. Ia membelot dengan teman istrinya dan berasyik-masyuk hingga ia 

mendapat masalah yang tak pernah ia bayangkan.    
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Dramatic Personae:   

BENI        : Perantau, pemikir-filsuf, rigid (round)   

MISRAN      : Pragmatis, hedonis, fleksibel   

WADI       : Pseudo, ekstremis, rigid   

ISTRI BENI     : Konservatif   

MENUR      : Konsultatif   

JEMAAH 1   

JEMAAH 2   

PIHAK KEAMANAN   

SIPIR  KESE   

NIAN   

PRESIDEN   

DALANG   

MENTERI 1   

MENTERI 2   

PEJABAT 1   

PEJABAT 2   

PENGEMIS 1   

PENGEMIS 2   

Naskah yang dikurasi oleh N. Riantiarno dan Arthur  

S. Nalan ini pernah menjadi juara III pada ajang  

Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) XII di 

Palangka Raya, Kalimantan Tengah 13-19 September 

2014.  

  

Jika ingin memainkannya silahkan hubungi   

                                    08561757768 atau galeh.pramudianto@gmail.com                                      
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PEMBUKA 

Pohon Ide yang Terbakar  

   

Beni sedang bertamasya bersama pikirannya. Di depan teras rumahnya, ia nampak bersatu dengan 

gawainya. Tuk-tuk-tuk. Lampu mulai menyorot tunggal kepadanya. Mesin itu terus berpacu seiring 

laku Beni yang duduk terpukau dan air mata wajahnya melukiskan ceria. Imajinasinya terus 

melanglang buana. Musik suka cita menggema. Lampu berhaluan ke sisi depan panggung.   

Dalang datang dari tengah-tengah backdrop/layar yang terdapat pintu untuk masuk ke ruang 

pertunjukan. Dalang muncul di pentas dengan atraktif dan enerjik     

   

DALANG (menyanyi dan menari)   

Negeri ini kaya akan sumber daya alam   

Awan dan tanah tumbuh nian beriringan 

Rerumputan bersorak kegirangan 

menyatu dengan ombak yang berlarian 

sayur di petak tanah lapang melebur  

Suaranya pelan tak mengandai   

Pohon kelapa jatuh beriringan  Hal 

ikhwal permasalahan mulai datang 

Negeri yang tak mengapresasi dari 

situ rerumputan tak bersorak lagi 

dalihnya demi keamanan negeri 

negeri yang merana semuanya serba 

semaunya semuanya serba semaunya.   

   

Lalu muncul kese dari tengah pintu mengiringi dalang yang telah beraksi.    

   

KESE (menyanyi dan menari)   

Kini mereka mulai lupa tradisinya   

Aksara kian lenyap   

Gerak dan suara-suara menarik   

Mulai ditarik   

Katanya tak ada guna   

Katanya guna tak berdaya   

Hanya jadi darah yang basah   
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Yang membungkus gairah   

Kita semua tak tahu   

Gerak dan suara menarik itu   

Dapat menyelesaikan pelbagai ironi   

Namun katanya hanya tragedi yang mereka tahu  

Komedi nampaknya sudah tak guna bagi mereka Yang 

ada hanya bilik-bilik euforia pribadi.   

   

Disaat Dalang dan Kese sedang berduet, sekonyong-konyong datang Nian dengan derap invalid 

dari tengah pentas. Ia panik bukan main. Musik gemuruh.    

   

NIAN   

Tolong! Tolong! Ada merah-merah menyalak riak dari balik kita semua!   

   

DALANG   

Duhai! Apa yang kau lakukan? Ini bukan waktumu untuk bersandiwara seperti itu! Apa kau tahu 

yang kau lakukan itu menuju ke arah mana?   

   

KESE   

O, mengapa keringatmu nampak bercucuran? Sedang kita berada di ruang yang bila tanpa pakaian 

dinginnya bukan kepalang.   

   

NIAN   

Bukan itu! Api muncul tetiba disana! Kebakaran! (menunjuk layar putih) kita semua harus segera 

keluar dari ruangan ini!   

   

DALANG (MENYANYI)   

Duhai yang syahdu namun kini menjadi pilu. Syahdan, ada gerangan apa yang membuatmu 

nampak seperti tak biasa? Ini diluar skenario yang kita bicarakan.   

   

NIAN   

Ini bukan waktunya lagi! Ada yang lebih penting dari rupa yang demikian!   

   

KESE (kebingungan dan improvisasi)   

Kau tahu, setiap peristiwa ada sebabnya. Namun, kau juga harus tahu bahwa kita sedang 

berakting. Akting adalah bertindak dan berpikir. Kemana pikiranmu Nian sayang?   

   

Tiba-tiba tanpa diduga layar yang berwarna putih itu berubah menjadi merah. Lampu menyorot 

ke layar itu dengan tak beraturan. Asap muncul dari sisi layar tersebut. Musik begitu hiruk pikuk. 

Terdengar pula suara-suara orang meminta tolong. Layar yang disetiap sisinya memiliki tiang 

penyangga, roboh tak karuan. Kese, dalang dan nian berhasil mengindar ke sisi panggung.  
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LAMPU PADAM  

      

ISTRI BENI   

Kamu selalu begitu. Tidak bisa waktumu aku pinjam sebentar? Bahkan bulan dan bintang pun 

rasanya bosan selalu bertemu denganmu tiap waktu. Tiap malam bagiku seperti kelam yang 

terhunus kenangan. Melankolia selalu ada, dan euforia hanya singgah diawal saja.   

   

BENI   

Memang dirimu mau apa?   

   

ISTRI BENI   

Tentu untuk menuntaskan hakmu dan melaksanakan kewajibanmu.   

   

BENI  Maksudmu?   

   

ISTRI BENI   

Sepertinya kamu memang harus banyak belajar.. (dipotong)   

   

BENI   

Tidak usah dinasihati, aku pun demikian selalu menekuni apa yang kusuka dan kudamba.   

   

ISTRI BENI   

Hanya yang kau suka sajakah? Bagaimana denganku?   

   

BENI   

Denganmu tentu tunggu hasil dari kerjaanku ini. Apapun yang kau mau akan kupenuhi.   

   

ISTRI BENI   

Benarkah? Layaknya perempuan yang hanya menginginkan kehangatan di setiap jengkal malam?   

    

BENI   

Akan kubelikan.   

   

ISTRI BENI  Maksudmu?   

   

BENI   

Iya.    

   

ISTRI BENI  

Iya, apa?   

   

BENI   

Iya akan kupenuhi.   
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ISTRI BENI   

Bagaimana? yang seperti apa?   

   

BENI   

Yang hangatkan?   

   

ISTRI BENI   

Tidak ada yang jual sayang. Kalaupun ada, buat apa kita melangsungkan ikatan. Ayo kita mulai 

sekarang.   

   

BENI   

Kamu tunggu punya waktu. Aku sedang berkutat dengan naskahku dulu.   

   

ISTRI BENI   

Sampai kapan? Sudah berapa bulan kita menjalankan yang begitu demikian?    

   

BENI   

Iya.   

   

ISTRI BENI   

Iya, yang bagaimana lagi? (meletakkan badannya ke punggung Beni)   

   

BENI   

Iya, aku segera menyusul.   

   

ISTRI BENI   

Benar yang demikian kau katakana, melimpah jadi kenyataan di peraduan ya sayang.   

   

BENI   

Iya.   

   

Lampu padam. Berhaluan ke panggung depan. Panggung tak terurus. Kayu-kayu berserakan di 

bibir panggung. Kaca-kaca berserakan di sisi panggung.    

   

NIAN   

Kalau sudah begini apa yang harus kita lakukakan mas?   

   

KESE   

Tentunya kita perbaiki gedung pertunjukan ini. Ini adalah tempat tinggal kita. Baik dan 

buruknya kita lahir dari sini. Bersama suara dan gerak yang menawan. Tempat jiwa dan raga 

bersemayam bersama lubuk yang terdalam.   
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NIAN   

Mas, zaman sekarang itu mesti realistis loh mas. Apa yang bisa kita lakukan lagi dengan  kondisi 

yang seperti ini?   

   

KESE   

Tenang sayang. Kita bisa bangun ini bersama-sama. Seperti membangun cinta kita dahulu yang 

penuh tanda tanya.   

   

NIAN   

Itu kan dahulu mas. Zaman telah berubah. Sudah berapa lama kita beraktivitas dengan gerak 

dan suara kita namun apa daya? Yang ada hanya dua atau tiga pasang mata yang 

menyaksikan kita. Itu pun karena Dalang punya kawan yang memiliki idealisme yang sama 

seperti dia.   

   

KESE   

Begini. Ketika masalah datang, solusi pun harus segera mengepung agar tidak larut dalam 

angan yang membutakan. Aku masih punya uang sayang.   

   

NIAN   

Uang? Seberapa besar hartamu untuk membangun ini semua seperti dulu? Lebih baik kita keluar 

dari negeri yang tidak bisa mengapresiasi kita-kita ini!   

   

KESE   

Aku masih bisa membiayaimu makan dan beli air untuk kita latihan. Aku masih bisa membuat 

lakon yang menggemparkan dan menyenangkan. Aku masih bisa bergerak dan bersuara agar 

gedung pertunjukan yang tidak terlalu besar ini bisa kita bangun kembali. Aku bisa meramalkan 

bahwa pekerjaan kita ini akan mendapatkan jawaban. Aku yakin sayang. Aku yakin pada hati yang 

teguh ini untuk terus berproses di negeri ini. Mungkin, memang benar negeri ini sedang sakit. 

Sedang tidak bergairah. Sedang bersusah payah. Sedang tak punya nyali untuk mencintai tanah ini. 

Sedang mereka sedang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Tapi aku yakin, aku dan 

kamu tetap pada pendirian kita. Masalah negeri peduli atau tidak itu urusan nanti, yang penting 

kita berusaha dengan daya dan upaya, hingga hasil tak perlu di nanti karena semua itu adalah 

akumulasi dari proses yang sabar.   

   

NIAN   

Kamu bilang seperti itu karena kamu yakin. Sementara aku tidak mas. Kamu berkata seperti itu 

hanya merepresentasikan keadaan hari ini. Bagaimana dengan esok hari? Apa yang kamu tahu? 

Masa depan itu dimulai dari sekarang. Namun apa yang bisa kita mulai saat ini juga? Kamu tidak 

berpikir bahwa kita kelak akan punya keturunan? (mulai menangis) Apa hanya ada Stanislavski 

saja di pikiranmu? Apa hanya ada Sarah Kane saja dengan psikosisnya? Kamu mungkin tidak 

menyadari adanya kelainan jiwa yang mengakibatkan ada gangguan kontak dengan kenyataan.   
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                                                               (geleng-geleng kepala)   

   

Kamu mungkin ada Charlie Caplin dengan gerak menariknya. Kamu mungkin ada WS Rendra 

dengan informasi barat namun telat mengimplementasikan di negerinya. Kamu mungkin ada   

Teguh Karya dengan keteguhan hatimu. Kamu mungkin ada Gritowski yang mengganggap 

kemiskinan adalah sebuah jalan pilihan.  Namun yang kamu lupa mas, kamu melupakan kenyataan 

yang hadir di tengah kita. Kamu lupa, apa yang bisa kita lakukan di negeri ini? Sementara mereka 

saja tidak yakin dengan negerinya. Mereka menghamba pada materi dan kepentingan pribadi. 

Tanah air mereka lupakan. Tradisi mereka tentang aksara mereka tenggelamkan. Kegiatan kita, 

mereka berendel. Aktivitas kita, mereka lenyapkan. Mereka tidak suka dengan kita. Mereka 

menganggap kita ini sebagai oposisi yang harus mereka basmi. Mereka tidak tahu bahwa 

keberadaan kita ini justru membuat negeri ini seimbang! Mereka menggangap kita penyebar 

ideologi yang sesat! Mereka memenjarakan jiwa kita mas! Tak perlu lagi kita mempertahankan 

sesuatu yang jelas-jelas mereka dengan senyuman, dengan mudah melepaskan! Semua itu hanya 

lisan berbau wacana namun tak ada realisasinya!   

   

KESE   

Tapi! Kalau kita yakin pasti kita bisa! Kamu tidak tahu bahwa usaha akan berbanding lurus dengan 

hasil.   

   

Nian mulai mengemas sisa-sisa pakaian dikopernya. Dengan rupa sendu dan hati kuyu, ia 

melenggang keluar meninggalkan Kese yang masih bernyanyi. Ironi.   

   

LAMPU PADAM   
   

Pindah ke panggung pertama tempat Beni bermukim dengan imajinasi dan tulisannya.   

   

ISTRI BENI   

Mas! (langsung menutup gawai dan piranti ketiknya dengan tiba-tiba) sampai kapan aku harus 

menunggu? Kepada apakah aku harus mencari jawaban? Tega kamu mas.. (sedih dan merajuk)   

   

BENI   

Maaf. Aku tadi sedang asik dengan lawatanku.   

   

ISTRI BENI   

Ada waktunya mas. Lawatanmu ke duniamu cukup dari pagi sampai sore saja. Sedang malam 

adalah giliranku untuk kamu kunjungi. (merayu)   

   

BENI   

Baik.   

   

Lampu padam, pindah ke panggung tiga. Beni dan istrinya melaju ke ruang tamu.   

   

BENI   
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Tunggu, tunggu sebentar. (mengangkat telpon) Halo, ohh.. iya. (mendengarkan dan 

manggutmanggut) oke, akan coba saya lihat.   

   

ISTRI BENI   

Siapa lagi?   

   

BENI   

Ada tawaran menjadi juri penulisan naskah drama. Aku harus melihat informasinya. Tunggu 

sebentar.   

   

ISTRI BENI  

Iya.   

   

BENI   

(memandang gawai dan piranti ketiknya) sepertinya aku tidak bisa memulai malam ini. Bagaimana 

kalau esok?   

   

ISTRI BENI   

(tatapan nanar) mas, ini sudah yang kesekian kalinya. Tapi kau masih punya senjata untuk 

beralasan? Masih berapa lagi cadangan alasan yang kau simpan?   

   

BENI   

Ini bukan alasan. Ini murni tuntutan.   

   

ISTRI BENI   

Tuntutan apa? Buat apa banyak harta, tapi  kebahagiaan direnggut semena-mena? Buat apa banyak 

tahta, jika kebohongan jadi rajanya? (mulai naik tensi)   

   

BENI   

Bukankah setiap wanita ingin yang demikian? Berlindung dan hidup dibalik batang kemewahan? 

Ibukota itu lebih hebat dari ibu segala ibu yang ada. Ia mampu meluluhkan setiap kepingan 

harapan dengan mudahnya, jika yang ditukar adalah uang. Bukankah setiap istri ingin yang 

demikian?   
   

ISTRI BENI   

Pandangan stereotip akan selalu ada, bahkan oleh orang yang mengaku banyak ilmunya.   

   

BENI   

Nah, darisitu kau keliru. Aku adalah bukan apa yang kau pikirkan. Waktuku begitu sangat berharga 

jika hanya dihabiskan untuk beranak-pinak layaknya hewan yang tak berakal. Aku tak mau, karya 

terbaikku dalam hidup, hanya berupa pertukaran birahi yang menghasilkan manusia. Aku ingin 

membuka banyak pikiran manusia untuk tidak selalu menghasilkan sumber daya manusia lewat 

manusia lagi. Aku ingin mengasah setiap manusia menjadi cerdas dan memberontak dengan 

intelektualnya.   



13  

  

   

ISTRI BENI   

Lalu apalah arti intelektual jika tidak dilandasi iman?   

   

BENI   

Mengapa kau bawa iman? Aku bicara tentang kecerdasan, kau bicara tentang birahi. Aku masih 

belum menemukan titik temunya. Aku juga belum menemukan kenikmatannya. Aku masih harus 

banyak belajar.   

   

ISTRI BENI  Selalu begitu. Yang ada dipikiranmu hanya ada ‘aku masih harus banyak belajar’. 

Aku tahu itu. Tapi aku hanya minta enam puluh menit dari waktumu, untuk kita bisa menghasilkan 

penerusmu yang lebih hebat dan pintar. Tidak bisa jugakah? (marah dan membanting piranti 

ketiknya)   

   

BENI   

Jangan! (berteriak dan murka)    

   

Piranti ketik Beni telah dibanting ke lantai. Beni tidak menyangka dengan tindakan istrinya. Musik 

naik tempo dan berangsur-angsur keras. Ia langsung menampar istrinya hingga terpelanting 

jatuh.    

   

LAMPU PADAM   
   

Di teras rumah Misran (masih di panggung pertama, teras rumah Beni. Yang membedakannya itu 

ada tanaman dan sepeda) Misran sedang bersiap-siap untuk pamit kepada kedua orangtuanya.   

   

MISRAN   

Ibu dan Ayah, mohon doanya. Semoga kelak aku jadi orang yang sukses dan bisa membahagiakan 

keluarga serta bangsa dan Negara.   

   

IBU   

Iya nak. Kamu harus tau juga, bahwa tinggal di luar negeri itu juga harus hati-hati. Banyak budaya 

asing yang tidak kamu ketahui.   

   

BAPAK   

Kamu harus belajar budaya disana dan cepat beradaptasi. Tunjukan kepada mereka, bahwa bangsa 

kita adalah bangsa yang besar. Bahkan berat badanmu yang tambun itu, hanya sebagian kecil dari 

orang-orang hebat di negeri kita.   
   

IBU   

Ibu yakin dengan kamu. Kamu bisa mendapat banyak manfaat ketika menuntut llmu di negeri 

orang. Kamu akan mendapat banyak teman, wawasan, dan pengalaman baru.   

   

BAPAK   
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Darisitu kamu bisa mengembangkan nilai-nilai budaya yang kita punya untuk dipamerkan ke 

negeri yang akan kamu tempati itu.  Ingat, jangan pernah lupa dengan akarmu.   

   

IBU   

Iya nak, meskipun kita orang susah, mudah-mudahan motivasimu berlipat ganda ketika berada 

disana.    

   

BAPAK   

Ketika bertemu dengan orang yang jauh lebih tinggi ilmunya, itulah kesempatanmu untuk banyak 

belajar. Manfaatkanlah beasiswa yang kau dapat dari pemerintah. Jangan pernah menyianyiakan 

kesempatan yang hadir.   

   

MISRAN   

Iya pak, bu. Mohon doanya semoga aku dapat sukses disana dan kembali membawa kebaikan.   

   

Misran keluar panggung dengan membawa tas dan koper.   

   

IBU   

Pak, Ibu nampaknya khawatir.   

   

BAPAK   

Kenapa, Bu?   

   

IBU   

Takut tidak bisa mengirim ongkos untuk Misran disana.    

   

BAPAK   

Tidak usah khawatir Bu. Pemerintah di sana katanya akan memberikan insentif dan membiayai 

hidup Misran sepenuhnya.   

   

IBU   

Semoga saja Pak. Bapak tau kan.. (memberi isyarat ketidakmampuan)   

   

Di saat keduanya berbincang, datang Wadi melintas.   

   

WADI   

Pak, bu. Itu Misran mau kemana ya?   

   

BAPAK   

Keluar negeri Pak.   

   

WADI   

Mau ngapain ya disana?   
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IBU   

Sekolah, Pak Wadi. Saya bersyukur. Anak saya dapat beasiswa untuk melanjutkan S-2 disana.   

   

BAPAK   

Iya Pak. Kami sekeluarga turut bersyukur.   

   

WADI   

Wah-wah, selamat ya Pak, Bu. Tapi selain bersyukur, kita juga harus khawatir Pak.   

   

IBU   

Tuh, Pak benar kata Ibu kan. Kita harus khawatir, takut nanti tidak dikasih makan tiga kali sehari. 

Bapak tau kan si Misran kalo makan harus nambah.   

   

WADI   

Bukan itu Bu. Kalo bagi saya, takutnya dia nanti terpengaruh sama budaya asing disana. Bapak 

dan Ibu tau kan, kalo di luar negeri itu pergaulannya kaya apa.    

   

IBU   

Kaya begitu gimana?   

   

WADI    

Iya begitu. Banyak yang bukan pasangan resmi, tapi dengan bebasnya berkumpul tanpa tau hukum 

dan akibatnya.   

   

BAPAK   

Bapak percaya, Misran dapat membawa tata karma dan sopan santun dari timur ke barat sana.   

   

IBU    

Selalu ada harapan dibalik setiap percobaan.   

   

WADI   

Semoga. Amin.    

   

LAMPU PADAM  
Pagi yang terang namun tak secermelang Beni biasanya. Di depan teras rumahnya, Beni nampak 

duduk berpikir dan kelimpungan dengan kejadian yang menimpa dia dan istrinya pekan lalu. 

Musik bersenandung santai dan limbung mengayun. Ia mulai menyalakan rokok dan membaca 

Koran. Di saat itu, istrinya menghampiri.   

   

ISTRI BENI  Masih 

bisa?   

   

BENI?   

Apanya?   
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ISTRI BENI  

Mikir.   

   

BENI   

Iya.   

   

ISTRI BENI Caranya?   

   

BENI   

Tanyakan saja pada otakku.   

   

ISTRI BENI   

Percuma, aku tak paham.   

   

BENI   

Maka dari itu, ayo kita belajar bersama.   

   

ISTRI BENI   

Ayo saja. Di kamar kita? kasihan ranjang itu sudah terlalu gigil.    

   

BENI  

Percuma.   

   

ISTRI BENI Apanya?   

   

BENI   

Data-datanya lenyap, bekas kejadian kemarin. Aku harus memulainya dari awal.   

   

ISTRI BENI   

Bukankah dengan itu menjadi waktu yang tepat?   

BENI Untuk apa?   

   

ISTRI BENI   

Untuk menuntaskan kamu yang bebal, dan aku yang menurutmu banal.   

   

BENI   

Masih berurusan dengan yang sudah-sudah?   

   

ISTRI BENI   

Bukan. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan keluargaku. Ada yang ingin mereka bicarakan 

padamu.   

   

BENI   
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Itu berarti sama saja, yang sudah-sudah.   

   

ISTRI BENI   

Tapi, mas! Kamu jangan egois! Buat apa kita berjalan bersama tapi untuk menggenggam saja tidak 

mampu? Begitu lemahkah kita.   

   

BENI   

Aku yang lemah. Kamu tidak. Aku belum menemukan saja kebahagiaan dari yang kamu sebut 

yaitu kita. Aku masih harus belajar agar mampu berjalan bersama.    

   

ISTRI BENI   

Maka dari itu, akan aku bantu ajarkan mas.   

   

BENI   

Tidak. Aku bisa belajar sendiri. Kalau aku belajar denganmu, aku tidak bisa menemukan belajar 

yang seutuhnya. Karena menurut buku yang aku baca, pasangan itu adalah pantulan dari diri kita 

sendiri. Jadi aku harus introspeksi dan belajar sendiri.   

   

ISTRI BENI   

Baiklah kalau itu maumu.   

   

Istri Beni keluar panggung. Datang Wadi ke teras rumahnya.   

   

WADI   

Dengar-dengar kau kedatangan masalah dengan istrimu?   

   

BENI   

Tidak. Tahu darimana bang?   

   

WADI   

Buat apa aku menjadi tokoh masyarakat disini kalau tidak tahu keadaan tokoh-tokohnya di 

lingkungan?   

   

BENI   

Ah, bisa saja abang ini.    

   

WADI   

Memangnya masalah apa yang merenggut kau dengan istrimu?   

   

BENI   

Biasalah bang. Perihal hubungan suami-istri.   

   

WADI   

Suami-istri bagaimana maksudmu? Punya kau tidak memuaskan?   
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BENI   

Malah saya inginnya tidak dulu bang.   

   

WADI   

Tidak bagaimana maksudmu?   

   

BENI   

Tidak berhubungan dulu bang.    

   

WADI   

Waduh, kenapa? Kau belum latihan?   

   

BENI   

Bukan-bukan bang. Jadi, begini kisahnya. Sebenernya aku itu tidak mau menikah. Tapi karena 

orangtuaku menyuruh menikah, maka aku turutilah kehendak orangtuaku. Tak mau durhaka aku. 

Bagiku menikah itu bukanlah prioritas dan bukan juga pilihan yang ada di daftar-daftar yang harus 

aku capai selama hidup. Menikah hanyalah sistem yang mengekang kebebasan. Memberangus 

paradigma. Mengikis hak asasi. Melenyapkan toleransi, dan menggadaikan idealisme.   

   

WADI   

Atas dasar apa kau berpendapat? Dan darimana sumbernya?   

   

BENI   

Belajar dari banyak buku dan guru.   

   

WADI   

Buku? buku apa yang kau baca?   

   

BENI  

Banyak.   

   

WADI   

Berguru dengan siapa saja?    

   

BENI  

Banyak.   

   

WADI   

Memangnya kau tidak punya nafsu?   

   

BENI   

Nafsuku begitu besar.. (dipotong)   
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WADI   

Nah itu. Terus?   

   

BENI   

Besar kepada ilmu. Aku begitu bernafsu kepada ilmu dan benci kepada pseudo.   

   

WADI   

Sedang istrimu? Kamu nikahkan untuk apa?   

   

BENI   

Untuk syarat agar tidak durhaka kepada orangtua.   

   

WADI   

Itu sama saja pseudo. (geleng kepala) Oke kalau begitu. Saya pamit dulu Ben. (raut muka berpura 

simpati) Saran saya sih, perbanyak baca kitab supaya tidak melenceng dari yang diajarkan. Itu 

adalah pedoman yang hakiki dan fundamental.   

   

Wadi keluar. Lalu datang Istri Beni bersama temannya.   

   

ISTRI BENI   

Perkenalkan mas, Ini Menur, teman saya.   

   

BENI   

Beni (berjabat tangan)   

   

MENUR   

Menur (berjabat tangan)   

   

ISTRI BENI   

Begini mas. Kedatangan Menur kesini ingin berbagi cerita kepada kita.    

   

BENI   

Oh, tentang apa?   

   

MENUR   

Tentang hubungan suami-istri dan keluarga.   

   

BENI   

Oh, silahkan.   

   

Ketika Menur ingin menceritakan kisahnya, pikiran Beni berangsur terbang ke lakon yang ada 

dikepalanya. Lakon yang belum selesai digarap karena berbenturan dengan keinginan istrinya 

untuk memiliki anak. Lampu padam, beralih ke panggung kedua yang berada di depan. Di sebuah 

pinggiran jalan ibukota, terdapat panggung kecil ciptaan Dalang. Ia sedang bermonolog 
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memainkan lakon ciptaannya. Dalang berusaha menarik simpati dari masyarakat agar mau 

menontonnya.    

   

DALANG   

Kalian tahu bahwa negeri ini membutuhkan asupan seni? Lihat saja banyak dari kita yang begitu 

gemar dan gempar memperkaya diri. Asupan berharga mereka adalah materi yang sebenarnya 

tidak dapat mengantarkan mereka kemana-mana kecuali jeruji.   

   

Lampu tunggal yang menyorot Dalang menjadi statis. Terlihat bayangan dua orang pejabat 

sedang duduk dengan koper diatas meja. Bayangan itu merupakan siluet.   

   

PEJABAT 1   

Pak, telah saya kirim dana sebesar yang bapak inginkan. Perihal kesepakatan yang telah kita 

tentukan.    

   

PEJABAT 2   

Terima kasih pak. Semua ini demi kepentingan kita bersama bukan? (tersenyum mafhum) ya 

semoga saja, ini dapat memperlancar urusan kita semua. Intinya kita bermain aman saja, tak usah 

yang membuat kita susah. Semuanya telah rapih, seperti jas dan dasi bapak.   

   

Mereka berdua bersalaman dan tertawa secara bersamaan, lalu keluar dari panggung.   

    

DALANG   

Begitulah manusia bila bertemu dengan kekuasaan. Mereka kadang lupa akan daratan, yang 

mereka lihat hanyalah awan yang terus mengawang-awang.   

   

Manusia sejak dulu terlahir bersama otak  terlahir 

bersama hati namun   

waktu dan keadaan yang mengilhami seperti otak 

dan hati mereka telah di kebiri nurani  

tiada tersisa lagi   

   

yang ada hanya puing materi tanpa 

usaha membela negeri yang ada 

hanya kesenangan pribadi.   

Setelah mereka mendapatkan materi. Jangan lupa dengan birahi. Ya, hal seperti itu memang 

sebagai pelengkap duniawi. Esensi dan substansinya kian sahih. Tiada yang peduli dengan 

kondisi tanah airnya. Bayangkan dengan kondisi dan situasi yang terjadi di suatu pinggiran 

di negeri ini.   

   

Dalang kembali statis. Terlihat bayangan dua orang pengemis sedang mencari nafkah. Mereka 

mempersiapkan alat yang mesti mereka kenakan untuk mendulang.    

   

PENGEMIS 1   
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Nak, apa sudah kamu pakaikan kakimu dengan balutan luka-luka palsu?   

   

PENGEMIS 2   

Sudah bu. Mudah-mudahan kita bisa dapat uang yang lebih banyak lagi ya bu.   

   

PENGEMIS 1   

Iya nak. Seperti kemarin, akhirnya kita bisa beli motor juga untuk transportasi kamu sekolah.   

   

DALANG   

Mungkin memang begitulah kenyataan di negeri ini. Rakyat kini sudah pintar. Mereka mampu 

berakting dengan mayoritas adegannya melankolis. Dari situ mereka dapat uang. Berbeda dengan 

saya. Saya harus sekolah dulu agar dapat ilmu tentang keaktoran. Sedang mereka, hanya bermodal 

dusta dan menjual luka.   

   

Lampu padam dan beralih ke panggung pertama dibelakang, tempat Beni dan istrinya 

mendengar  Menur bercerita.   

   

MENUR   

Jadi, kau paham dengan apa yang kuceritakan?   

   

BENI   

(tampak gelagapan dan sedikit panik) Eh, ehm, iya paham-paham.   

   

MENUR   

Apa yang harus kau lakukan terhadap istrimu?   

   

BENI   

Nanti akan segera aku temukan jawabannya Nur (tersenyum penuh makna).   

ISTRI   Benar 

mas?   

   

BENI   

Iya. Bukan begitu Nur?    

   

MENUR   

Iya Beni. Kamu harus bisa menjadi suami yang baik buat istrimu. Membahagiakan istri dan 

keluarga dulu itu lebih mulia daripada kau sibuk dengan kerjaanmu dan kritikmu terhadap bangsa 

ini. Memang benar bangsa ini memerlukan kritik, tapi apa gunanya jika istrimu sendiri sering 

mengritikmu?   

   

BENI   

Iya benar Nur (tersenyum)   

   

MENUR   
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Baiklah, aku pulang dulu. Ingat selalu kata-kataku Ben (berjabat tangan)   

   

BENI   

Hati-hati Nur (berjabat tangan dengan cukup lama)   

   

ISTRI   

Sudah-sudah. (melepas jabatan mereka) terima kasih banyak ya Nur.   

   

   

LAMPU PADAM   
   

   

Disebuah tempat peribadatan. Wadi sedang berkumpul bersama jemaahnya. Wadi berada 

ditengah dan jemaahnya membentuk lingkaran.   

   

WADI   

Menurutmu apa yang salah dari negeri ini?   

   

JEMAAH 1   

Orang-orang bisa dengan bebasnya hidup tanpa berdampingan dengan agama secara kukuh dan 

luhur.   

   

WADI   

Betul. Mereka yang mengaku beragama namun dengan seenaknya melupakan ajaran yang telah 

Tuhan ajarkan. Kalau kamu?   

   

JEMAAH 2   

Ada yang salah dengan sistem di negeri ini. Dari akar hingga daun yang tumbuh telah berjalan di 

koridor yang salah.   

   

WADI   

Contohnya?   

   

JEMAAH 1   

Banyak dari mereka yang mengaku beriman namun berkhianat. Mereka yang mengaku berakhlak 

namun imannya sekarat. Mereka yang mengaku beragama, namun enggan untuk membelanya   

   

JEMAAH 2   

Mereka malu dengan kebenaran, dan mengatasnamakan keberagaman dan toleransi sebagai alasan.   

   

JEMAAH 1   

Banyak pejabat-pejabat pemerintahan yang merampas hak-hak rakyatnya dengan dalih 

kemakmuran.    
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JEMAAH 2   

Mereka melupakan agamanya. Hanya harta dan tahta landasan hidup mereka.   

   

WADI   

Betul. Semuanya mendewakan materi dan melupakan nila-nilai spiritual. Bagi banyak rakyat di 

negeri ini, jalan mereka hanyalah materi untuk menuntaskan perjalanan. Padahal jalan yang benar 

adalah mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang tertera pada pedoman kita tentang sebuah 

negeri yang mengikuti ajaran Tuhan. Bukan ajaran manusia dan segala tetek bengek pemerintahan.   

               (geleng-geleng kepala)   

Bahkan kalau kalian tahu, ada contoh tetangga kita yang sebenarnya daritadi kita bicarakan. Ada 

seorang lelaki yang menikahi istrinya hanya karena takut kepada orangtua, dan sampai sekarang 

istrinya menderita. Lelaki itu lebih mengutamakan ilmu dan otaknya daripada akhlak. Hingga 

istrinya menderita pun ia alpa. Yang dicari lelaki itu hanya prestise demi reputasi diri bahwa ia 

nomor satu. Bahwa ia serba bisa. Kemudian ada juga.. (dipotong)   

   

JEMAAH 1 DAN 2   

Siapa kalau boleh tau itu Pak?    

   

WADI   

Ada saatnya aku beritahu kalian. Lalu ada juga seorang lelaki yang begitu mengejar dunia. Ia pergi 

keluar negeri dengan dalih untuk membangun negeri. Semoga saja seperti itu. Tapi yang jadi 

bahayanya adalah dia bisa saja terkontaminasi budaya luar yang amit-amit untuk diketahui. Karena 

kalian tau budaya mereka itu sangat tidak mencerminkan nilai-nilai yang kita anut. Kita harus 

bertindak. Kita harus jadikan dunia ini menjadi model yang terbaik. Bukan keberagaman dan 

perbedaan yang menjadi pilihan, tapi keseragamanlah yang harus kita junjung untuk dunia yang 

lebih baik!   

   

JEMAAH 1 DAN 2   

Setuju! Kita harus bertindak sebelum setan berkuasa dan dunia ini diperbudak!   

   

LAMPU PADAM   
   

Beni kembali ke rutinitasnya. Dengan piranti ketik barunya ia melanjutkan menulis lakon yang 

belum selesai. Ia masih belum bisa sepenuh hati mengikuti nasihat dan cerita dari Menur.   

   

   

BENI   

Untung aku masih ingat adegan apa yang harus aku tulis kemudian. Meski data hilang dan gawaiku 

sedikit terganggu, namun apa yang sering kubaca dan memori otakku sudah terlatih maka 

beruntunglah aku.   

   

Ia menyalakan rokoknya, bersamaan dengan itu lampu padam beralih ke panggung kedua di 

depan.   
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Di ruang rapat istana Negara. Presiden sedang rapat dengan kedua menterinya tentang situasi 

yang terjadi di negerinya.    

   

PRESIDEN   

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada para menteri yang terhormat dan saya  

banggakan. Hari ini saya akan memberi kabar kepada rakyatku diseluruh negeri ini. Perihal 

pemilihan umum yang baru saja kita lalui. Berdasarkan hasil penghitungan Institusi Pemilihan 

Umum. Hasil yang terdapat pada dua kandidat presiden. Antara saya sebagai incumbent dengan 

nomor urut satu dan pak Sore selaku calon presiden nomor urut dua.    

   

Bahwasanya, hasil yang telah diumumkan oleh Institusi Pemilihan Umum adalah hanyamencapai 

sepuluh persen. (ekspresi prihatin) Saya sepuluh persen, dan Pak Sore juga demikian. Dengan hasil 

tersebut tentunya terdapat keganjilan. Partisipasi masyarakyat patut di pertanyakan, dan apakah 

ada yang bermain dibalik semua ini. Harusnya partisipasi masyarakat itu mencapai seratus persen. 

Namun kenyataanya begitu mengejutkan. Bagaimana menurut Bapak dengan kondisi yang 

demikian?   

   

MENTERI 1   

Kenyataan yang tak sejalan   

Membuat kita harus membuka jalan   

Kita harus selidiki apa yang ada dibaliknya   

Jangan sampai jalannya buram dan tak kelihatan   

Harus hati-hati dengan ideologi yang diseberkan dengan liar   

Rerumputan bergoyang karena angin yang datang menerpa dengan santunnya   

Embun hadir karena kilatan air yang memesan pucuk kerinduan pada pagi yang sempurna 

Semua ada sebab dan akibatnya.   

Semua harus terlacak dengan jelas dan transparan apa yang terjadi.   

   

MENTERI 2   

Memang hal tersebut patut diwaspadai apa yang terjadi di negeri ini Ada senyum 

dibalik kulum   

Ada risau dibalik sengau   

Ada apakah dibalik partisipasi politik di negeri ini?   

Jangan-jangan rakyat telah dicuci otaknya Oleh 

sebuah pertunjukan berdalih seni Yang 

sebenarnya adalah pemurnian ideologi.   

   

PRESIDEN   

Jadi menurut kalian? Ada konspirasi dibalik semua ini? Pertunjukan seni yang sudah dilarang 

masih ada yang berani beraksi?   

   

MENTERI 1 DAN 2   

Betul pak Presidenku. Aktivitas seni seharusnya tidak boleh ada lagi di negeri ini, karena hal 

tersebut dapat menurunkan jiwa nasionalisme rakyat. Mereka tampak bersenang-senang 
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membuang uang dan waktu. Seharusnya mereka wajib menjadi ilmuan saja, agar negeri ini 

menjadi makmur.   

   

PRESIDEN   

Lalu menurut bapak menteri apa tindakan yang harus saya lakukan?   

   

MENTERI 1   

Tentu bapak harus..   

   

MENTERI 2   

Menangkap dalang dibalik maraknya pertunjukan seni di negeri ini.   

   

PRESIDEN   

Kalian sanggup mencarinya?   

   

MENTERI 1 DAN  

2   

Siap pak!   

   

LAMPU PADAM   
   

Di sebuah panggung teater yang sudah berantakan karena kebakaran. Satu-satunya tempat 

tinggal dan harta Kese. Kayu-kayu berserakan di bibir panggung. Lampu pertunjukan rapuh 

dengan kaca-kaca berserakan di sisi panggung. Puing-puing sisa tempo hari masih menemani 

Kese yang sedang dirundung dilema nestapa. Kese sudah berada di panggung, lampu nyala.   

   

KESE   

NIAN! Kenapa kamu semakin meruntuhkan semangatku! Seharusnya kamu ada disini untuk 

membangun kembali gedung ini yang telah terbakar (emosi naik) Jangan membuat emosiku  

semakin terbakar dengan kenyataan ini, Nian sayang. (tersenyum sedih)   

Datanglah kembali sayang   

Tak perlu risaukan keadaan   

Kita kan bisa menentramkan   

Asal kau ada dipangkuan   

Janganlah kau lenyap   

Tetaplah bersama semangat   

Istikamahlah bersama seni   

Kau akan tahu jawabannya nanti   

   

Ketika kese sedang bernyanyi dan merenungkan nasibnya, datanglah menteri 1 dan 2 

menghampiri dengan bersamaan musik yang seram dan menegangkan.    

   

MENTERI 1   



26  

  

Hai kau yang bernama Kese! Sudah tiada waktu lagi kau untuk melancarkan ideologi sesatmu 

kepada rakyat. Kepada bangsamu sendiri!   

   

MENTERI 2   

Menyerahlah pada tindakan yang kau buat sendiri!   

   

KESE   

Ada apa ini?   

   

Tanpa menyertakan jawaban, menteri 1 dan 2 berusaha menangkap Kese. Kese melakukan 

perlawanan. Terjadi pertarungan diantara ketiganya. Pertarungan semakin sengit. Pertarungan 

terjadi dengan koreografi yang apik. Hingga tak terelakan lagi, Kese pun tertangkap oleh menteri 

1 dan 2. Lampu padam. Musik beralih sendu. Berhaluan ke jalan raya yang sepi.   

   

NIAN   

Mas Kese, saya itu bingung. Saya sudah tak tahan lagi dengan kondisi yang terjadi di negeri ini. 

Tak tahan lagi dengan kenyataan yang terjadi. Aku mencintai seni, seperti aku mencintai kamu. 

Tapi aku belum bisa seperti engkau, yang menjadikan hidup seutuhnya untuk seni. Sementara 

aku, seni untuk pendamping hidup.   
   

Beginilah nasib istri   

Yang tak tahu harus bagaimana lagi   

Mau keluar negeri, tak ada uang di sini. Lalu apa yang mesti kulakukan?   

   

Nian duduk di pinggir jalan raya. Ia mendapati Koran di kursi yang ia duduki.   

   

NIAN   

Mas Kese? Apa benar!?   

   

Kese dan Dalang sedang berada di tahanan. Mereka nampak tidak terlalu sedih dengan 

kenyataan yang mereka alami.    

  

KESE   

Kau menyesal?   

   

DALANG  

Apanya?   

   

KESE   

Tak usah ditanyakan. Ya, yang telah kita lakukan itu.   

   

DALANG (tertawa)   

Hahaha. Kesenian itu tidak perlu dibela, ia tahu kapan dan bagaimana akan ada hasilnya. Kita 

hanya perlu konsisten saja, karena kita tidak melakukan pidana. Kita hanya bersuara saja.   
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KESE   

Tentu. Istikamah dan setialah bersama seni. Mereka itu hanya tahu hasil saja, tak pernah 

menghargai proses.   

   

Datang presiden bersama menteri 1 dan 2.   

   

PRESIDEN   

Apakah kalian tahu alasan mengapa kalian berada disini?   

   

MENTERI 1   

Mereka pasti tahu, dan mereka dengan sadar melakukannya pak.   

   

MENTERI 2   

Mereka memang mempunyai niatan yang buruk. Mereka sepertinya ingin menjadikan rakyat di 

negeri ini tidak peduli terhadap tanah airnya.   

   

PRESIDEN   

Benarkah demikian? Pastinya hal tersebut absolut. Kalian berkesenian rupanya ingin menyesatkan 

rakyat negeri ini, agar tidak berpartisipasi terhadap pemilu lalu kan? Benar-benar licik. Apa 

tujuan kalian melakukan itu? (mulai marah)   
   

Sekonyong-konyong hadir Nian.   NIAN   

Bapak Presiden yang terhormat! Seharusnya bapak tahu, yang bapak lakukan adalah salah. Kami 

berkesenian adalah murni dari hati, tanpa tendensi. Tak ada niatan kami sama sekali untuk merusak 

pola pikir rakyat di negeri ini untuk tidak mencintai negerinya. Justru dengan berkesenian, semua 

itu dapat terbantu. Pikiran, moral dan hati akan menyatu bersinergi membangun sumber daya 

manusia. Karena dengan sumber daya manusia yang baik, maka sumber daya alam dan kekayaan 

bangsa lainnya akan menjadi berarti, bukannya dikhianati. (tersedu)   

   

PRESIDEN   

Anda siapa?   

   

MENTERI 1 DAN 2  

Ada kepentingan apa?   

   

NIAN   

Bapak presiden yang baik. Bolehkah saya minta suatu hal kepada bapak?   

   

PRESIDEN  

Apa nona?   

   

NIAN   



28  

  

Bolehkah saya menjadi pembantu bapak? Melayani bapak di istana. Apa yang bapak perlukan, 

akan saya bantu untuk menunjang kerja bapak. Bapak tentunya butuh pendamping yang baik, yang 

mengerti keinginan bapak. Yang mengerti keinginan rakyat. Yang mengerti keinginan bangsa dan 

negeri ini ingin dibawa kemana. (merayu)   

   

PRESIDEN   

Oh, baik kalau begitu. Motivasi yang berguna untuk kemaslahatan bangsa. Pak Menteri tolong 

bawa nona ini ke istana. Saya ingin situasi di Istana menjadi lebih berwarna.   

   

MENTERI  1  

Tapi pak?   

   

MENTERI 2   

Apakah tidak berbahaya membawa orang asing ke pangkuan istana?   

   

PRESIDEN   

Dia bukan orang asing. Dia rakyat kita.   

   

Lampu padam dan berganti ke teras rumah Beni berada. Ia mematikan rokok dan piranti 

ketiknya.   

   

BENI   

Sudah banyak buku aku telanjangi, sudah banyak cerita aku jahit, sudah banyak bentuk aku masak, 

sudah banyak peristiwa aku rajut, namun seperti ada yang kurang. Aku harus mencari inspirasi lain 

untuk melanjutkan opera buffa ini. Tentunya bukan orang asing yang dapat menolongku. Setelah 

diliat-liat ternyata Menur manis juga. Akan aku coba hubungi dia, barangkali akan dapat peristiwa 

baru.   

   

Beni menelpon Menur dengan berbasis gerakan saja. Semua dilakukan montase secara cepat 

tanpa dialog, hanya tubuh dan mimik yang berbicara. Tak lama berselang, Menur datang.   

   

MENUR   

Ada apa Pak memanggil saya?   

   

BENI   

Sudahlah, tak usah memanggil Pak seperti itu. Sini santai bersama. Aku membutuhkan banyak 

inspirasi baru. (menyuruhnya duduk dengan memegang pundaknya)   

   

MENUR   

Bagaimana dengan istri kamu? Apa sudah mengikuti saran dari saya? Apa kamu tau kalau seorang 

lelaki itu mempunyai tanggung jawab yang besar? Banyak yang harus diperjuangkan dan diberikan 

kepada istrinya. Suami bagai nahkoda yang hendak berlayar mengantar kapal pada perjalanan. 

Suami bak kepala suku yang paling tau diktum dan mazhab sukunya. Suami bagai hutan yang 
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paling lebat pohonnya. Suami bagai sungai yang terus mengalir dan berair, meski kemarau dan 

surut kerap mampir.   

   

BENI   

O, alegorimu nampak begitu indah, seperti kedua bola matamu yang terus bersetia pada sorotnya 

(nampak kagum) Sudah-sudah, ayo kita lanjutkan cerita-cerita kita didalam.   

   

MENUR   

Tapi Ben, apa hendak dikata bila suami yang memiliki istri mengajak seorang perempuan asing 

masuk ke rumahnya tanpa melapor pada istrinya?   

   

BENI   

Yang dikata adalah sebab peristiwa dan inspirasi akan datang dengan sendirinya. Dan kau 

nampaknya adalah anugrah yang datang dengan sendirinya pada pedalaman wawasanku.  Ayo ikut 

aku.    

   

Mereka masuk ke ruang tamu rumah Beni.   

   

MENUR   

Cerita apalagi yang kamu butuhkan Ben? Yang kamu butuhkan sekarang itu adalah dengan 

segenap hati menyayangi.. (dipotong)   

   

BENI   

Betul sekali. Yang kubutuhkan sekarang adalah menyayangi. Aku kerap kali abai terhadap nafsu. 

Padahal sesungguhnya nafsu itu bagian dari manusiawi. Yang aku pikirkan selalu belajar dan 

belajar. Tapi kamu berbeda, kamu menumbuhkan gelora humanis yang tak biasa. Karena kamu 

aku sekarang jadi memiliki rasa sayang Nur (hendak memeluk Menur)   

   

Tanpa diduga, muncul Istri Beni. Sontak Beni kelabakan. Istri Beni tercengang.   

   

ISTRI BENI   

Apa yang kau lakukan mas? Apa yang kau lakukan Nur?   

   

MENUR   

Ini tidak seperti yang kau bayangkan! Ini murni Beni yang berkhianat!    

   

BENI   

Sayang tunggu, ini benar murni aku yang salah. Aku tergoda oleh Menur yang memiliki paras dan 

otak yang menawan. Maaf. Maaf.   

   

MENUR   

Kau tak usah bertindak laku seolah dirimu Faust yang khilaf karena wanita. Aku tidak mau jadi 

pelampiasan alasanmu! Terlalu naif kamu Ben!   
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Menur keluar panggung. Istri Beni menampar Beni.   

   

LAMPU PADAM   
   

Enam bulan kemudian Misran pulang dari luar negeri. Ia datang bersama seorang perempuan 

yang memakai pakaian minim dan berlenggok centil. Saat hendak pulang ke rumahnya ia bertemu 

dengan Wadi dan jemaahnya   

   

WADI   

Kamu Misran anaknya bapak Saimin kan? Tetangga di RT 9?   

   

MISRAN   

Iya, pak. Bapak siapa?   

   

WADI   

Waduh, baru beberapa bulan aja udah lupa sama saya? (keheranan) terus itu, perempuan siapa?   

   

MISRAN   

Ini pacar saya pak. Kenapa memang?   

   

WADI   

Astaga! Pacar? Sejak kapan di negeri ini boleh berhubungan dengan perempuan yang belum 

memiliki ikatan resmi?   

JEMAAH 1   

Sepertinya, dia belum tahu dengan kondisi terkini di negeri ini pak.   

   

MISRAN   

Kondisi yang bagaimana? saya memang sudah tidak tertarik untuk tinggal di negeri ini.    

   

JEMAAH 2   

Wah! Berarti satu paket.   

   

MISRAN   

Maksudnya?   

   

Wadi beserta Jemaah 1 dan 2 seperti memiliki kode satu sama lain. Mereka dengan gerakan taktis 

dan cepat langsung meringkus Misran dan pacarnya. Mereka membawanya ke suatu tempat.   

   

Lampu padam dan beralih ke jalan raya. Terdapat para warga yang lari porak poranda karena 

ada suatu kelompok gerakan separatis dan ekstrimis yang memberondong warga dengan senapan 

dan bom. Mereka meneror warga. Musik terdengar kacau tak beraturan. Suara bom timbul dan 

tenggelam. Sorot lampu mengacak tak karuan. Para teroris mengejar rakyat dengan gerakan 

lambat dan stakato. Pewarta hadir meliput kejadian. Semua dilakukan dengan montase dan tanpa 
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dialog. Lampu, musik dan pemain bergerak secara dinamis. Hingga lampu padam dan beralih ke 

suatu tempat persembunyian. Misran dan kekasihnya sedang diikat.   

   

BENI   

Kerja yang bagus. Upaya kita untuk menjadikan negeri ini seperti yang kita mau akan segera 

teralaksana.   

   

WADI   

Tentu! (tertawa) kalau tidak ada orang sepertimu yang kaya secara finansial dan strategi tentu 

gerakan ini tidak akan berjalan.   

   

Misran dan pacarnya terlihat meronta dari ikatan.   

   

MISRAN   

Apa yang kalian lakukan? Kalian mau uang berapa? Akan saya penuhi! Saya juga tidak cinta 

dengan negeri yang dipenuhi dusta ini! Saya datang kesini ingin…    

   

WADI   

(tertawa) kami tidak tertarik uangmu, tapi kami tertarik dengan pandanganmu yang sepertinya 

sama seperti kita.   

  

JEMAAH 1   

Ya, meskipun akhlak kalian yang tidak bersahabat. Tapi dari situ kami bisa meyakinkan kalian 

untuk bergabung bersama kami.   

   

MISRAN   

Maumu apa!? (panik)   

  

JEMAAH 2   

Usahamu untuk menyamaratakan pandangan di negeri ini.   

   

MISRAN   

Caranya bagaimana!? (panik dan terus meronta dari ikatan dan kursi)   

   

Di saat itu, datang pihak keamanan menyelamatkan tawanan. Pintu rusak dan jatuh ke 

panggung hasil dobrakan para pihak keamanan.    

   

PIHAK KEAMANAN   

Jangan bergerak! (menodongkan pistol)   

   

LAMPU PADAM   
   

Di rumah Misran. Misran dan orangtuanya saling bercerita.   
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MISRAN   

Pak, Bu. Aku sepertinya tidak bisa melanjutkan studiku keluar negeri.   

   

BAPAK DAN IBU   

Loh? Kenapa nak? (heran) apa karena kejadian tempo hari?   

   

MISRAN   

Sejak kejadian itu. Iya betul. Aku jadi tersadar, bahwa kejadian itu memberiku banyak pelajaran. 

Ketika aku berada di luar negeri aku tidak tahu kondisi negeriku. Ketika itu pula aku mendapat 

banyak pilihan yang menjanjikan kemapanan. Rencana awalku datang kesini adalah karena ingin 

menawari Bapak dan Ibu untuk menjadi warga Negara disana. Mereka menjamin seluruh hidup 

kita semua Bu, Pak! Tapi dengan itu pula, aku makin menyadari. Ternyata mereka menawarkan 

posisi yang lebih baik namun dengan beberapa syarat. Beberapa dari mereka ternyata adalah 

penyuplai dana terbesar untuk gerakan ekstrem yang terjadi di negeri kita. Bahwa lebih baik aku 

menjalani hidup yang sederhana namun penuh makna, daripada kaya namun sengsara. Aku ingin 

membangun negeri ini dengan pengetahuanku kemarin dari sana. Aku yakin bahwa cinta, agama 

dan bangsa adalah koherensi yang in idfintum. Tak terbatas dan saling bersinggungan.    

   

Lampu padam dan beralih ke penjara.    

   

  

  

BENI   

Kesalahanku memang begitu fatal pak. Tapi bolehkah aku meminta sesuatu yang sederhana namun 

sarat makna?   

   

SIPIR Apa?   

  

BENI   

Bolehkah aku melanjutkan kisah dan lakonku yang belum selesai?    

   

     

   

LAMPU KELAM. PERTUNJUKAN PADAM.   

     

  

S    E    L    E    S    A    I  
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Galeh Pramudianto  
  

  

 

  

  

SINOPSIS  DAN  PENGANTAR  PERTUNJUKAN  

Indonesia bukanlah sebuah identitas geografis belaka. Indonesia adalah peradaban kebangsaan 

yang dibangun lewat ideologi yang menjunjung kebhinekaan. Bangsa Indonesia tidak lahir lewat 

sebuah perjuangan instan melainkan tercipta lewat jalan panjang menuju kemerdekaan. 

Pertunjukan ini menceritakan pergelutan perjuangan bangsa Indonesia secara praktis, yang 

berusaha keluar dari segala penjajahan yang terjadi di dalam dirinya. Bermula dari bagaimana 

kaum intelektual bangsa memperjuangkan ide-ide kebangsaan lewat Sumpah Pemuda, perjuangan 

melawan kolonialisme Belanda, hingga persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia dari Jepang.   

Tidak berhenti di situ, perjuangan Indonesia juga bergerak ke dalam perjuangan melawan tirani 

pemerintahan yang otoriter Orde Baru yang membawa Indonesia kepada pintu gerbang Demokrasi. 

Sebagaimana leluri, tidak hanya prosa, puisi dan esai yang memiliki ruang di Indonesia. Pintu-

pintu lakon dan teks sastra (drama) terus bergerak, dan membuka pelbagai ruang konstruksi sejarah 

dan wacana identitas nation. Dituturkan melalui opera buffa, yaitu semi musikal dan sketsa yang 

memiliki unsur dramaturg serta memiliki horizon luas dalam estetika drama di Indonesia maupun 

historitas global—pasca Stanislavski, Brecht dan Artaud.  
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PANGGUNG TERBUKA   

KEKOSONGAN. DARI JAUH SUARA PERCAKAPAN MAKIN LAMA MAKIN MENDEKAT.  

DUA  ORANG  BERJALAN  TERBURU  MENYEBRANGI  PANGGUNG 

 SAMBIL MEMPERDEBATKAN  SESUATU.  

   

SEMUA   

Selamat datang dalam sejarah 

perjuangan bangsa ini penuh 

darah kita menghadapi masa 

kini dengan riang gembira   

  

Masa lalu di dalam ingatan  

Masa depan penuh harapan kita melihat dunia  

dengan mata yang lebih terbuka  Selamat 

datang   

Selamat datang   

Sejarah tak akan kita lupakan!   

   

SESEORANG 1   

Tidak bisa? Mau dikata apa lagi, perjuangan kita sudah habis sampai di sini.   

   

SESEORANG 2   

Maksudmu apa? Kita berhenti berjuang? Berhenti berjuang? Sudah jauh-jauh kita disekolahkan 

dan kita akan berdiam diri saja pada segala tindakan. Bangsa ini harus kita bela!   

  

SESEORANG 1   

Bangsa? Kita sebuah Bangsa? Kita adalah sebuah struktur archipelago yang bahkan tidak jelas mau 

dimasukan kemana? Multi ras, multi religi, dan multi kepentingan. Kau kira itu komposisi yang 

tepat untuk sebuah bangunan bangsa?    

  

SESEORANG 2   



35  

  

Itulah kita. Itulah keindahan kita, kita berbeda-beda, namun kita harus menemukan sesuatu untuk 

mempersatukan kita semua.   

   

MUNCUL DUA SAUDAGAR.  

   

PEDAGANG 1   

Di sana, di sana! Korban berjatuhan. Banyak orang yang ditahan kemudian dieksekusi. Pedagang 

Cina dan Arab melarikan diri. Tempat ini bukan tempat yang aman untuk berdagang.   

   

PEDAGANG 2   

Semua kapal kini sudah beringsut pergi, ketika VOC mulai angkat senjata terhadap segala 

pergerakan. Mereka menyebut mereka penghianat, karena sejak awal VOC-lah yang membukakan 

pintu dunia kepada tanah Hindia Belanda ini.   

   

MUNCUL NYONYA DONOVAR, DIIKUTI PESURUHNYA DENGAN TERBURU BURU.   

DIBELAKANGNYA BEBERAPA PRIBUMI MASUK DENGAN KEBINGUNGAN DAN 

KETAKUTAN .  

   

PRIBUMI 1   

Nyonya Donovar, sudah-sudah untuk apa kembali ke Buitenzorg? Apakah bunga itu menarik untuk 

Nyonya tengok kembali? Jika Nyonya tidak menetap di Batavia, Tuan Governer akan memaki 

saya.   

   

DONOVAR   

Saya tidak kembali ke Buitenzorg, tapi saya akan ke Lebak. Menengok seorang teman. Tak pernah 

kau baca rupanya Ideee’n atau Vortenschool. Tuan Dekker ini luar biasa.   

  

PRIBUMI 2   

Dan mereka, mereka membawa suami saya pergi dari rumah pagi itu. Saya dengar di  
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Keresidenan suami saya dieksekusi. Padahal dia tidak tahu apa-apa tentang peristiwa yang terjadi 

sebelumnya, namun pihak Guvermen tetap menganggap dia bersalah. Suami saya hanya seorang 

mantra air.   

   

PRIBUMI 3   

Tuan-tuan tanah itu juga menyeret anak-anak saya yang bekerja di perkebunan, ini tidak adil tuan. 

Kami butuh keadilan!    

   

DEKKER   

Tidak, tidak. Kalian lihat penderitaan di Jawa ini? Guvermen hidup dari tenaga pribumi, tapi 

mereka pula yang menghancurkan pribumi. Kamu harus tulis ini Vosmaer, tulis semua. Biar kabar 

tentang Hindia Belanda ini sampai ke depan gerbang istana Ratu.   

   

VOSMAER   

Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menulis Edward?   

   

DEKKER   

Tidak, kita bukan militansi, kita adalah akademisi, dan nilai luhur seorang akademisi adalah 

kamanusiaan. Saat ini kita membangun mental pribumi untuk terdidik, karena pendidikan adalah 

jalan keluar dari penjajahan.   

   

VOSMAER   

Mengutip pribumi, sebuah bakti.   

  

LAMPU BERGANTI  

TERDENGAR SUARA TEMBAKAN (Jenis Thompson). BEBERAPA PRIBUMI LARI 

MENYEBRANGI PANGGUNG KEMUDIAN BEBERAPA OPSIR MUNCUL, MEREKA 

MENGEJAR PRIBUMI YANG LARI.  

   

OPSIR   
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Lari-larilah dari tanah ini. Tanah ini milik 

kami tanah ini lumbung kami kami siap 

menembak setiap pemberontak   

   

Dengan senjata kami menguasai 

setiap benda adalah hak kami 

mutlak hukumnya untuk kami  

miliki   

 Pergi pergi, kami tak peduli!   

   

DEKKER DAN VOSMAER TIBA   

   

VOSMAER   

Tuan Opsir, saya dengar ada ramai suara tembakan tadi?   

   

OPSIR 1   

Tuan, pemberontak-pemberontak itu kembali berulah. Mereka mencoba mencuri rempah dari 

gudang penyimpanan.   

   

DEKKER   

Pemberontak? Pemberontak tidaklah mencuri rempah saya rasa Tuan Opsir, mereka lebih butuh 

senjata ketimbang rempah yang bagi VOC adalah emas.   

   

OPSIR 1   

Itu yang kami cegah Tuan.   

  

VOSMAER   

Apakah kalian akan mengejar mereka sampai perbatasan? Atau jalan besar menuju Batavia?   

   

OPSIR 2   

Hutan-hutan itu tidak bisa kami taklukan. Kami akan kembali menjaga gudang.   
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OPSIR KELUAR   

   

DEKKER   

Sebegitu burukah keadaan Bangsa ini?   

   

VOSMAER   

Bangsa katamu? Hindia-Belanda bukanlah sebuah Bangsa, ini adalah tanah jajahan, semuanya 

terjajah. Dari mulai fisik sampai ke pemikiran mereka. Dan kau Edward adalah orang yang harus 

bertanggung jawab terhadap itu, kita harus menyalakan api perjuangan di tubuh mereka.   

   

DEKKER   

Sudah aku rasa. Sudah terjadi, perlawanan sporadis ini adalah bukti bahwa perjuangan akan 

diteruskan. Akan menjadi lebih besar melebihi apa yang kita lihat sekarang.   

   

PARA PEJUANG MASUK DENGAN MEMUKUL-MUKUL ALAT PEPERANGAN MEREKA   

   

PEJUANG   

Semangat adalah senjata kami yang 

kami bawa untuk membangun negeri 

Darah telah tumpah semangat 

bergelora api perjuangan sudah kami 

kobarkan   

lawan lawan penjajahan diatas tanah 

kelahiran lawan lawan   

menciptakan hidup berasaskan kebenaran  

lawan! Lawan!   

   

Tanah Tumpah darah ini hak mutlak kami 

Tempat anak cucu kelak membangun negeri 

kami melawan keserakahan penjajahan ini 
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tak bisa dibiarkan  Lawan! Lawan! kami 

akan berperan!  

   

OPSIR KELUAR.   

   

KAPITEN   

Lihat mereka mulai bergerak!   

Membawa senjata berjalan berarak   

   

OPSIR   

Mereka akan melawan!   

Apa yang harus kita lakukan? (Agak bingung)   

   

KAPITEN   

Keluarkan senjata kalian! rapatkan barisan!  

Ketika mereka mendekat langsung binasakan.   

  

OPSIR   

Siap!    

   

PARA OPSIR MULAI BERSIAP MENEMBAK, SEDANGKAN PEJUANG BERJALAN 

MENDEKAT .  

   

PEJUANG   

Serang! Serang! Jangan ketakutan!   

   

PEPERANGAN DIMULAI .  

   

DEKKER   

Tidak kau lihat Vosmaer? Perlawanan sudah pecah di berbagai daerah! Mereka akhirnya sadar, 

penjajahan hanya akan membawa penderitaan.   
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VOSMAER   

Jika mereka tidak bersatu, perjuangan mereka akan sia-sia Edward!   

   

DEKKER   

Perjuangan ini adalah Sumbu untuk perjuangan yang lebih besar.   

   

LEDAKAN DAN SUARA TEMBAKAN TERUS TERDENGAR . ADEGAN BERPINDAH KE 

SEBUAH RUANG TAMU.   

   

JONG JAVA 2   

Tidak ada kata lain Mas, ini harus segera kita tetapkan. Perjuangan kita haruslah menular pada 

kawan-kawan gerakan kepemudaan yang lain. Kita kaum intelek tidak bisa berdiam diri saja 

melihat saudara-saudara kita tertindas. Kita sebagai Jong Java tidak boleh pasif menghadapi 

keadaan ini.   

KOENTJORO POERBOPRANOTO   

Tenang Dek, kita akan membawa masalah ini pada Kongres pertama nanti, Mas juga sudah 

mengirim beberapa surat menerangkan tentang bagaimana seharusnya kita bertindak. Kita harus 

tenang, sebagai kaum berpendidikan kita harus melihat kondisi kita sekarang, untuk bergerak kita 

tidak boleh gegabah, dan seenaknya. Bisa-bisa pergerakan kita terhenti sebelum melangkah. Kau 

kan tahu bagaimana keadaan pemerintah Kolonial sekarang yang serba Paranoid melihat pribumi-

pribumi berpendidikan.   

   

JONG JAVA 3   

Mereka selalu menaruh curiga.   

JONG JAVA 4   

Mungkin karena kaum intelektual seperti kita ini makin tidak mau bergabung dengan perusahaan 

kolonial mereka.   

   

JOKO MARSAID   
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Haram bagiku menjadi jongos pemerintah kolonial. Bagaimana dengan surat-surat yang dikirim 

Mas?   

   

KOENTJORO POERBOPRANOTO   

Surat-surat itu adalah rangkuman bagi saudara-saudara kita di luar Jawa. Saudara-saudara kita 

yang terdidik, sebuah undangan untuk memulai pergerakan, menjadi tonggak perjuangan kita.  

Dan sudah ditetapkan tanggalnya, di Batavia, Oktober kelak.   

   

JOKO MARSAID   

Bila pemuda bergerak tidak ada yang bisa menghentikan kita Mas.   

   

JONG JAVA 4   

Kecuali bedil dan peluru Musuh.   

   

JONG JAVA 3   

Tapi kita tidak berjuang di dalam area kekerasan.    

   

JONG JAVA 4   

Ya, tapi pihak Kolonial akan menjawabnya dengan bedil dan peluru. Selembut apapun perjuangan 

kita. Mereka takut.   

   

KEONTJORO POERBOPRANOTO   

Dan aku kira itu baik.    

   

JOKO MARSAID   

Baik bagaimana maksud Mas?   

   

KEONTJORO POERBOPRANOTO   

Kabar baik bagi kita, jika pemerintah Kolonial sudah takut dengan segala pergerakan kita, itu 

artinya mereka sudah sadar bahwa bangsa ini siap melawan, dan perlawanannya bisa mengalahkan 

mereka. Ini kabar baik bagi kita, hanya harimau yang bertaring yang akan ditakuti musuhnya, dan 
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dek, kita adalah harimau itu, kita adalah harimau yang akan memperjuangkan kemerdekaan Bangsa 

ini. Kita sebagai Jong Java akan memulai, memulai perjuangan dari diri kita sendiri.   

   

JOKO MARSAID   

Tapi aku khawatir jika pemerintah kolonial Hindia-Belanda akan menyampuri Kongres kita yang 

kedua ini.   

   

KEONTJORO PERBOPRANOTO   

Mereka pasti mengirimkan delegasinya, karena mereka sudah takut. Dan pasti mereka akan 

melaporkan apa yang terjadi di Kongres kelak. Sebagai wakil ketua Kongres tak perlu aku pikir 

kau khawatir, tokohtokoh kepemudaan akan muncul semua, dan wakil-wakil dari partai Politik 

juga akan hadir, semuanya aman. Tak akan ada Bedil yang akan meledak, tidak ada juga peluru 

yang akan terlontar   

   

JOKO MARSAID   

Aku hanya khawatir Mas.   

   

JONG JAVA 4   

Khawatir itu perlu, karena akan membuatmu waspada. Ketika kau waspada kau akan siap dengan 

segala keadaan yang datang.   

   

KEONTJORO POERBOPRANOTO   

Benar kata adekmu itu, dengarkanlah dia. Kau memang harus waspada, segalanya mungkin terjadi. 

Namun kita siap, kita sudah mau berjuang, kita sudah siap untuk apapun. Berjuang!  

Merdeka!   

   

JONG JAVA  

Merdeka!   

   

KONGRES PEMUDA II SIDANG PENUTUPAN  
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M. YAMIN   

Aku senang akhirnya rumusan Prasaran yang dilakukan kemarin akan muncul sebagai konklusi di 

hari ini. Melihat semua saudara dari berbagai wilayah berkumpul dalam satu atap seperti 

mengorbankan semangat perjuangku No.   

   

SOEKARNO   

Ini harus terjadi, ini mutlak harus kita lakukan. Dan prasaran-prasaran yang terkuak pada kongres 

kemarin harus disahkan, kita harus punya rumusan yang jelas kemana arah perjuangan kita.   

   

M. YAMIN   

Mas No mungkin mengerti kemana kita akan pergi.   

   

SOEKARNO   

Jalan yang jauh, penjajahan sudah masuk ke dalam diri kita, diri suadara-saudara kita. Untunglah 

beberapa sadar bahwa hidup enak namun terjajah tetaplah merupakan hinaan paling besar.  

Kemana arah perjuangan kita, aku tidak pernah paham dan mau mengerti, kita adalah 

serpihanserpihan yang tercecer dan memang harus disatukan kembali Min. Dan ini merupakan 

jalan keluar, atau pintu gerbang menuju masa depan bagi Bangsa kita? Bagi Indonesia untuk 

mendapatkan Martabatnya sebagai Bangsa yang merdeka, namun kapan kita akan merdeka, aku 

tidak bisa menjawabnya.   

MR. SOENARYO   

Sesegera mungkin, ini semangat pemuda Bung! Ini semangat memperjuangkan tanah air kita.   

   

SOEKARNO   

Tapi apakah pihak pemerintah Kolonial punya pandangan yang sama mengenai kemerdekaan sapi 

perahnya ini?   

   

MR. SOENARYO   

Kau bisa Tanya kepada perwakilan pemerintah Hindia-Belanda.   

   

SOEKARNO   
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Siapa? Dr. Pijper? atau Tuan Van Der Plas? Mereka antek, mereka adalah orang-orang yang 

berpose pilantropis semenjak pergerakan politik etis Multatuli, dan kau mempercayai mereka 

sebagai attaché yang akan membawa pesan kemerdekaan ini jatuh mulus ke pemerintah 

HindiaBelanda? Itu Mimpi Naryo, sebuah mimpi yang harus kau akhiri.    

   

M. YAMIN   

Lantas mimpi seperti apakah yang ada di dalam benak Mas No?   

  

SOEKARNO   

Benakku? Kita akan menderita di dalam kemenangan, di dalam perjalanan meraih kemerdekan.  

Kita akan menumpahkan banyak darah, mungkin termasuk darahku dan darahmu jua.   

   

M.YAMIN   

Untuk Indonesia, aku siap.   

   

MR. SOENARYO   

Tapi bagiku jalan diplomasi adalah yang terbaik.   

  

SOEKARNO  

Tak ada yang lebih menentramkan hatiku selain diplomasi cerdik khas buah bibirmu, namun ini 

adalah kemerdekaan yang kita bicarakan. Kemerdekaan tidak diberikan diatas meja lewat 

cakapcakap manis, kemerdekaan harus direbut dengan perjuangan yang berdarah-darah. Sejarah 

sudah memberikan gambaran pada kita, bagaimana Eropa berdarah, bagaimana Asia, dan 

bagaimana kita sekarang pelanpelan memperjuangkan itu semua.   

   

MR. SOENARYO   

Dan tidakah Bung lihat kebangkitan Nippon Raya? Bagaimana dia bangkit dan menjadi raja di 

tanahnya sendiri?   

   

SOEKARNO   
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Dan kelak akan memperbudak bangsa lain. Soenaryo tidakkah pendidikan tinggimu itu 

membuatmu lebih paham melihat keadaan dunia saat ini. Negara-negara sedang ingin menguasai 

Negara lain, mereka ingin menjadi tuan besar yang lebih besar, ini yang berbahaya, aku tidak ingin 

bangsa ini merdeka dan menjadi penghancur kemerdekaan bagi bangsa lain.   

   

JOKO MARSAID MENDEKATI ROMBONGAN .  

   

JOKO MARSAID   

Mas No, Bung Yamin, dan Mr. Soenaryo.   

   

M. YAMIN   

Sudah dekatkan pembacaan deklarasi?   

   

JOKO MARSAID   

Semuanya sudah siap. Sebelum itu ada hadiah lagu dari Soepratman, sebuah lagu tentang mimpi 

yang sama, sebuah lagu tiga Stanza untuk cita-cita bangsa ini. Ah itu dia, sudah siap rupanya.   

   

W.R Soepratman dan Satu Penyanyi Masuk, menyanyikan Lagu Indonsia Raya dalam Tiga 

Stanza. SEMUA BERTEPUK TANGAN.  

SEMUA   

Merdeka! Merdeka! Merdeka!   

    

SOEGONDO   

Ada sebuah formulasi yang diberikan Saudara kita Muhammad Yamin kepada saya, sebuah 

formulasi yang lebih elegan untuk mengakhiri putusan kongres kita.   

   

MR. SOENARYO   

Apa itu?   

   

M. YAMIN   

Sebuah plakat, sebuah janji bagi kemerdekaan kita.   
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MR. SOENARYO   

Bisa kulihat? ( Soenaryo meminta Tulisan Moh. Yamin dari Soegondo, kemudian ia membacanya) 

Ini adalah sebuah janji, sebuah pandangan kebangsaan kita, apakah saudarasaudara ingin 

mendengarnya?   

   

SOEGONDO   

Mengapa tidak kita ucap bersama saja, Mr. Soenaryo mengucap pertama kemudian peserta kongres 

akan mengikutinya.   

   

MR. SOENARYO   

Saudara setuju?   

   

PESERTA   

Setuju.   

   

MR. SOENARYO   

Baiklah, ikuti saya. Pertama, Kami putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, 

tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu,  Bangsa 

Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia, menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.   

   

PESERTA   

Merdeka! Merdeka! Merdeka!   

  

PANGGUNG GELAP  

SEORANG ANAK KECIL BERLARI, IA MENGITARI PANGGUNG MENCARI-CARI SESUATU 

KEMUDIAN IA BERTERIAK.   

   

ANAK KECIL   

Menyerah! Belanda Menyerah! Belanda Menyerah!!   
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SCREEN MENUNJUKAN GAMBAR BENDERA PERGERAKAN ASIA TIMUR RAYA, ADA 

MUSIK PENGIRING.   

   

RAKYAT   

Sambutlah dia datang menolong kita 

mengusir penjajah kembali ke tempatnya 

Sambutlah dia datang membawa 

kemenangan mengantar kita menuju 

kesejahteraan   

   

Dai Nippon Asia Timur Raya   

Membebaskan kita dari Belanda   

Dai Nippon Asia Timur Raya   

Memberikan kita kemerdekaan   

   

M. YAMIN   

Kita harus sadar, bahwa lembaga kepemudaan tidak bisa menerima ini Mas No. Yang aku tahu 

Mas No kan politisi nonkoperatif dengan bangsa Manapun, mengingat perjuangan Mas No dan 

kawan-kawan dalam melawan Belanda.   

   

HATTA   

Untuk mencapai kemerdekaan kita harus mencari jalan yang cepat.    

   

MR. SOENARYO   

Cepat namun dapat mematikan Bangsa kita.   

   

SOEKARNO   

Coba kau pertimbangkan keadaan saat ini, ketika Jerman menguasai wilayah Belanda, dan dengan 

susah payah kita melarikan diri dari kekuasaan Belanda, kemudian Jepang ada, Bangkit dan 

menawarkan persaudaraannya kepada Bangsa ini. Ya, memang, aku tidak bisa memungkiri bahwa 

Jepang kelak akan memperlakukan kita semena-mena, tidak ada bangsa Asing yang akan 
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menghargai bagsa Jajahannya, namun lihatlah sebentar keadaan kita. Setelah GAPI mencanangkan 

keadaan perang ke Belanda, apakah kita masih kuat? Apakah kita masih bisa meresistensi 

kebangkitan Belanda kelak?   

   

HATTA   

Jalan keluar harus diambil, tidak bisa kita tunda. Melawan Jepang saat ini sama saja masuk ke 

dalam mulut buaya.   

   

M. YAMIN   

Jepang sedang berusaha melawan sekutu, aku tahu itu. Tapi apakah dia akan melibatkan kita di 

dalam perlawanannya.   

   

MR.SOENARYO   

Pasifik sedang panas, bukannya tidak mungkin tentara Sekutu akan masuk ke wilayah Indonesia.   

   

SOEKARNO   

Tidak ada yang mengetahui ini wilayah siapa, Sekutu masih menilai ini adalah wilayah Kolonial 

Belanda, itu dihargai oleh Inggris dan Negara eropa lain. Yang kita punya hanya nama, dan bangsa 

yang masih menjadi mimpi bernama Indonesia.   

   

PEMUDA   

Kalau begitu tunggu apa lagi, kita harus segera memerdekakan diri.    

   

HATTA   

Dan mengusir Jepang dengan cara yang sama? Sporadis dan tidak terorganisir. Bila itu kita 

lakukan, bisa jadi Indonesia hanya tinggal kenangan di kepala-kepala kita. Jalan terbaik adalah kita 

mengikuti arus dan membuat perjanjian dengan Pemerintah Jepang bahwa mereka akan 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin.   

   

M. YAMIN   
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Politik yang mereka gunakan untuk propaganda adalah sebagai saudara Tua, yang akan memimpin 

bangsa-bangsa di Asia menuju kemandirian.   

   

MR.SOENARYO   

Absolute Power corrupts Absolutely. Mereka tidak akan menjadi kekuatan sentral selamanya. 

Mengumpulkan tenaga di Asia adalah tujuan Jepang untuk menjadi lebih kuat. Di tengah jepitan 

dan ancaman dari Sekutu.   

   

HATTA   

Jelas dia merasa terancam dan ditengah ancaman yang makin sengit dari sekutu disanalah kita akan 

menjepit Jepang agar memberikan kita hak Kemerdekan.   

   

M. YAMIN   

Sebuah bangun pikir yang luar biasa.   

   

SOEKARNO   

Kita hanya tinggal menunggu apa yang dilakukan Jepang pada rakyat, jika keburukan sudah pasti 

tujuan mereka sama seperti Belanda.   

   

JALANAN   

PROPAGANDA JEPANG DIMULAI   

   

KADER NIPPON   

Mari bergabung bersama Dai Nippon, Nippon Cahaya Asia,Nippon Pelindung Asia, Nippon 

Peminpin Asia! Ayo Ibu, Nippon akan menyelamatkan kita, melindungi kita dari Belanda!   

   

IBU   

Bukannya Belanda sudah pergi?   

   

IBU-IBU  

Iya Benar.   
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KADER NIPPON   

Benar, tapi dia akan kembali lagi. Menjajah dan membuat kita menderita. Oleh karena itu, mari 

semua pemuda, Ibu, bergabung dalam gerakan Dai Nippon!   

   

KADER NIPPON   

Mari bergabung berjuang bersama 

menciptakan kesejahteraan  

Nippon Nippon Nippon!   

Cahaya, Penjaga dan Pemimpin Asia   

   

Nippon membebaskan kita dari belenggu penjajah  

Nippon menjadikan kita bahagia dan sejahtera   

   

Nippon Nippon Nippon!   

Cahaya, Penjaga, dan Pemimpin Asia!   

   

IBU & RAKYAT   

Sambut Nippon di Tanah Air Kita   

Membawa kita sejahtera   

Ia membebaskan kita dari Para Penjajah 

Nippon Cahaya Asia!   

   

RAKYAT  BERKERUMUN KEMUDIAN TENTARA JEPANG DATANG, BEBERAPA DARI   

MEREKA  MENYERET  PEREMPUAN-PEREMPUAN  TERSEBUT.  PEREMPUAN 

MEMBERONTAK AKAN TETAPI TETAP DIPAKSA DIBAWA KELUAR. KEMUDIAN 

PEREMPUAN  YANG  SAMA  DISERET  LAGI OLEH  TENTARA  JEPANG YANG LAIN.   

   

PEREMPUAN   
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Segala derita kini sudah 

terasa Asia timur raya 

adalah dusta   

aku dibawanya  

menuju nestapa   

jugun ianfu pintu neraka   

Dosa ini tak bisa kubendung lagi  

Tuhan maafkan aku disini  tak kuasa aku menahan hina 

diri hidupku akan kuakhiri   

   

KADER NIPPON   

Mari bergabung berjuang bersama  

menciptakan kesejahteraan  Nippon 

Nippon Nippon!   

Cahaya, Penjaga dan Pemimpin Asia   

Nippon membebaskan kita dari belenggu penjajah   

Nippon menjadikan kita bahagia dan Sejahtera  

Nippon Nippon Nippon!   

Cahaya, Penjaga, dan Pemimpin Asia!   

   

PEMUDA 1   

Jepang hanya membawa derita, ia lebih kurang ajar dibanding Belanda. Entah berapa orang yang 

kukenal menghilang dibawa mereka.   

   

IBU   

Jugun Ianfu, itu sungguh terkutuk. Sungguh biadab. Mereka benar-benar bukan manusia. Masa 

mereka memperlakukan perempuan seperti benda? Barang yang bisa dipakai seenaknya.   

   

PEMUDA 1   

Sudah banyak makan korban, apakah kita harus bertindak sendiri?    
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IBU   

Anak perempuanku, anak perempuanku akhirnya mati. Ia tidak mau ikut dan bergabung bersama 

Jepang dalam Jugun Ianfu, namun, Jepang mengambilnya. Jepang mengambilnya. Ia tidak kembali 

hingga sekarang.    

   

PEMUDA 2   

Tunggu apa lagi, kita harus melawan, kita tidak bisa tinggal diam.   

   

IBU   

Dia tidak kembali, tidak kembali.   

   

PEMUDA 3   

Tunggu apa lagi, lihat kesana?   

  

BEBERAPA  TENTARA  JEPANG  BERJALAN  MEMBELAH  PANGGUNG .  

PEMUDA 3   

Hajar sekarang saja, bunuh semua! Ini sudah di luar batas kesabaran kita, mereka lebih binatang 

daripada Belanda. Ambil senjata seadaanya.   

  

PEMUDA 1   

Apa kau yakin!   

   

PEMUDA 3    

Berjuang harus penuh dengan keyakinan! Senjatamu sudah siap?   

   

IBU   

Kemungkinan mereka membunuhnya, membunuh anakku! Anaku mati dalam Jugun Ianfu, kalian 

Jepang terkutuk!   

   

IBU MENERJANG KE ARAH TENTARA JEPANG, MEMBAWA SALAH SATU SENJATA.  

SALAH SEORANG TENTARA JEPANG MELIHAT IBU KEMUDIAN MENEMBAKNYA.   
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PEMUDA 2   

Biadab!   

   

PEMUDA-PEMUDA MULAI MENYERANG TENTARA JEPANG.   

TENTARA JEPANG MENEMBAKI MEREKA, MEREKA SEMUA GUGUR. SETELAH INSIDEN 

PENEMBAKAN TENTARA JEPANG KELUAR PANGGUNG.   

MASUKLAH SEKUMPULAN MASYARAKAT YANG MENGURUSI MAYAT MEREKA.   

   

PEMUDA PERGERAKAN 1   

Ada apa ini Bu? Pak?   

   

IBU PENOLONG   

Mereka dibunuh? Dibunuh tentara Jepang.   

PEMUDA PERGERAKAN 2   

Di bunuh oleh tentara Jepang? Atas alasan apa?   

   

BAPAK   

Mereka melawan, mereka melakukan perlawanan!    

   

PEMUDA PERGERAKAN 3   

Perlawanan atas dasar apa Pak?   

   

BAPAK   

Tak tahukah kalian bahwa mereka sudah tidak bisa hidup dibawah Jepang, dibawah penjajah. 

Jepang itu lebih binatang ketimbang Belanda! Mereka adalah pahlawan-pahlawan kita, yang berani 

menentan Jepang!   

   

PEMUDA PERGERAKAN 2   

Tidak ada kata lain, kita harus mendesak kemerdekaan ini supaya lekas tercipta.   
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PEMUDA PERGERAKAN 1   

Caranya? Dengan perlawanan?   

   

PEMUDA PERGERAKAN 2   

Tidak, tidak dengan perlwanan, kita kalah jumlah dan senjata, kita tidak memiliki kesempatan 

untuk menang melawan tentara Jepang. Tapi entahlah, dengan jalan diplomasi?   

   

PEMUDA PERGERAKAN 3   

Tidak ada kemerdekaan yang direbut dengan cara diplomasi, ini harus segera kita lakukan. 

Organisasiorganisasi kepemudaan harus bergerak, menuntut pemerintah Jepang untuk segera 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, jika tidak korban-korban akan berjatuhan! Ingat 

Kemerdekan harus direbut bukan diberikan!   

   

SCREEN PEMBOMAN JEPANG OLEH AMERIKA. JEPANG MENYERAH PADA TENTARA 

SEKUTU.   

   

CHAIRUL SALEH   

Jepang sudah kalah, ini saatnya kita mengambil kemerdekaan Indonesia!   

   

DARWIS DJOHAR   

Begitukah? Memerdekaan suatu Bangsa bukan hal mudah, Bung Karno pasti akan menentang ini.   

   

AIDIT SUNYOTO   

Bung Karno adalah golongan tua, kita pemuda haruslah progresif, mereka memang tidak akan 

setuju namun kita harus memaksa mereka untuk segera mencanangkan Indonesia.   

   

CHAIRUL SALEH   

Benar Bung, Kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak bisa 

kemerdekaan ini digantung-gantungkan pada seseorang apalagi kerajaan lain seperti Jepang. Kita 

harus segera mencangankan kemerdekaan ini, ini adalah waktunya, waktu yang sangat tepat. Kita 

harus meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk ikut kita, ikut mengumumkan kemerdekaan.   
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SADEWO   

PPKI tidak bisa diandalkan, mereka adalah boneka Jepang. Merdeka bagi bangsa ini adalah lepas 

dari cengkraman Bangsa manapun. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak akan bekerja 

apa-apa untuk menunaikan janji Jepang. Mereka akan tetap menggantung kemerdekaan kita, tak 

akan ada kesempatan buat merdeka jika kita tidak rebut sendiri.   

   

AIDIT SUNYOTO   

Tapi bagaimana caranya? Kita berseberangan paham dengan golongan tua.    

   

 CHAIRUL SALEH   

Jangan menunda ini, kemerdekaan ini . Tak ada cara lain, Bung Karno dan Bung Hatta harus kita 

angkat dari rumahnya, jika tidak pihak Jepang pasti akan menahan mereka. Jemput mereka, kita 

butuh kedua sosok itu jika benar-benar mau merdeka.   

   

SINGGIH   

Aku akan menjemput Bung Karno sekarang. Penganggsaan tidak begitu jauh dari sini.   

   

AIDIT SUNYOTO   

Kemana kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta?   

   

SADEWO   

Daerah yang aman, mungkin Karawang?   

   

CHAIRUL SALEH   

Tidak, terlalu dekat dengan Jakarta. Lebih baik kita membawa mereka ke Rengasdengklok. Di sana 

relatif aman.    

   

SINGGIH   

Rengasdengklok?   
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AIDIT SUNYOTO   

Ya benar, kita butuh Rengasdengklok. Di sana ada Daidan dan Peta. Di sini kita bisa memakai 

PETA untuk mengawal Bung Karno dan Bung Hatta, dan di sana pengamanan bisa dilakukan 

Daidan Peta Rengasdengklok. Keadaan bisa kita stabilkan.    

   

CHAIRUL SALEH   

Tunggu apa lagi Nggih? Minta tentara Peta untuk mengawalmu menjemput Bung Karno, di 

rengasdengklok kita akan bertemu. Aku akan berangkat lebih dulu untuk mempersiapkan 

segalanya. Sesudah sahur aku harap kamu sudah tiba di sana.   

  

SINGGIH   

Baik, akan segera aku laksanakan.   

    

SINGGIH KELUAR.  

   

SADEWO   

Aku berharap semuanya akan lancar, semuanya akan berhasil.   

   

CHAIRUL SALEH   

Dengan pertolongan dan restu gusti Allah, kita akan berhasil. Kemerdekaan bisa kita raih 

secepatnya.   

   

SADEWO   

Lantas apa yang bisa aku kerjakan Mas?   

   

CHAIRUL SALEH   

Sadewo, kau ikut aku, kita harus mendapatkan rumah yang aman untuk mengamankan Bung Karno 

dan Bung Hatta, kita perlu kontak orang-orang Daidan Peta Rengasdengklok. Secepatnya, sesegera 

mungkin. dan ini harus menjadi rahasia. Kabar ini bila tersebar akan mengancam nyawa Bung 

Karno dan Bung Hatta.   
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SET GANTI RUMAH BUNG KARNO .  

   

SINGGIH   

Bung Karno, kita harus segera pergi.   

   

SOEKARNO   

Pergi kemana?   

   

SINGGIH   

Para pemuda menginginkan Bung Karno untuk segera berada di Rengasdengklok, untuk 

membicarakan kemerdekaan Indoensia.   

   

SOEKARNO   

Kemerdekaan Indonesia? Kemerdekaan? Bukankah sudah kukatakan berkali-kali, kita tidak ada di 

dalam posisi aman untuk merdeka.   

   

SINGGIH   

Bung, mohon mengerti. Keadaan sudah genting. Bukan saatnya kita berdebat. Bung wajib ikut 

untuk membicarakan ini dengan golongan pemuda yang lain. Saya bukanlah orang yang tepat 

untuk berdebat dengan Bung.    

   

SOEKARNO   

Kita berangkat sekarang juga? Bagaimana dengan Hatta?   

   

SINGGIH   

Sudah ada pemuda yang lain yang menjemput Bung Hatta, kami semua dikawal Peta. Takut apabila 

ada serangan tiba-tiba.   

   

SOEKARNO   

Sebaiknya lindungi Hatta seperti kalian melindungiku.    
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SINGGIH   

Semuanya sudah siap Bung. Keselamatan Bung berdua adalah prioritas kami saat ini.   

   

SOEKARNO   

Fatma… Fatmawati….   

   

FATMAWATI   

Iya Mas (Sambil berjalan mendekat)   

   

SOEKARNO   

Persiapkan segalanya, kita akan pergi.   

   

FATMAWATI   

Selarut ini?   

   

SEOKARNO   

Sesegera mungkin, ajaklah Guntur, dia masih kecil. Tidak baik jika ia ditinggal sendiri.   

   

FATMAWATI   

Baik Mas. (Fatmawati keluar)   

   

SOEKARNO   

Apalagi yang kalian inginkan, kemerdekaan?   

   

SINGGIH   

Apakah Bung tidak menginginkan itu?   

   

SOEKARNO   

Aku tidak menginginkan itu? Aku rela menukarkan segala nyawa yang kupunya untuk 

kemerdekaan Indonesia. Namun apa kalian paham posisi Indonesia sekarang? Posisi kita tidak 

kuat, ya aku tahu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, akan tetapi kita tidak siap jika Belanda 
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datang kembali kesini, ya mereka pasti akan datang. Mereka tidak mungkin merelakan lumbung 

terbesar mereka menghilang, atau memerdekakan diri.   

   

SINGGIH   

Tapi aku yakin semuanya akan menjadi sebuah keberhasilan.   

   

SOEKARNO   

Harapan milikmu adalah milikku juga.   

   

FATMAWATI   

Mas, semua sudah siap. Tidakkah Mas mau berganti baju?   

  

SOEKARNO   

Ya, Singging bantu Ibu membawa tas-tasnya. Aku kedalam sebentar mengganti Baju.   

   

SINGGIH   

Baik.   

   

SOEKARNO BERJALAN  KE  DALAM .  

   

FATMAWATI   

Akan kemana kita Nggih?   

   

SINGGIH   

Kita akan berkumpul di Cikini sebentar kemudian berangkat ke Rengasdengklok. Tentara peta 

sudah siap mengawal kita di luar.   

   

FATMAWATI   

Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang buruk terjadi.   

   

SINGGIH   



60  

  

Semuanya akan lancar Bu, semuanya akan berhasil demi kemerdekaan Indonesia.   

   

FATMAWATI   

Kemerdekaan ini sudah aku rasakan begitu dekat, semoga bangsa ini mendapatkannya, 

mendapatkan kemerdekaan seluruhnya. Kemerdekaan yang akan bertahan selamanya, 

kemerdekaan yang abadi, kemerdekaan yang membebaskan mereka dari derita, kemerdekaan yang 

akan mengantarkan bangsa ini pada kesejahteraan   

   

SOEKARNO KELUAR   

   

SOEKARNO   

Semua itu bisa kita capai jika kita percaya. Baik Singgih, ayo kita berangkat.   

   

ROMBONGAN BERANGKAT   

   

PENGAWAL PETA   

Kita kawal pemimpin kita 

dengan segenap jiwa raga   

Rengasdengklok kesana kami bermula 

memetakan kemerdekaan Indonesia 

untuk rakyat untuk dunia   

   

RUMAH LAKSAMANA MAEDA   

   

SOEKARNO   

Jika kalian mau kemerdekaan, kita perlu sebuah pergerakan.   

   

CHAIRUL SALEH   

Pergerakan! Bung tentu tahu, ini sudah detik-detik terakhir, jika kita tidak bergerak dan tidak 

melaksanakan dan mengumumkan kemerdekaan sekarang, Jepang, Belanda akan menguasai kita 
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lagi. Bukan hanya itu, bung juga tahu bagaimana pergerakan Sekutu di pasifik, jika kita terus 

terombangambing kita tidak akan merdeka, tidak sampai dunia ini hancur.   

   

HATTA   

Lantas apa yang kalian sarankan? Apakah kalian punya jalan keluar untuk ini? Di mana jika kita 

memerdekakan diri, ingat pula tidak seluruh Peta mendukung pergerakan ini.   

   

SOEKARNO   

Tapi kaum muda benar,  kemerdekaan adalah harga mati yang harus kita lakukan sekarang.   

   

AHMAD SOEBARDJO   

Kita harus merumuskan ini segera.   

   

SOEKARNO   

Mengumumkan kemerdekaan adalah hal yang 

mudah merumuskannya dalam satu masa adalah 

tugas kita tak perlu angkat senjata perjuangan 

berada di ujung pena apa yang bisa kita tuliskan   

hingga terwujud kemerdekaan   

   

revolusi revolusi kita 

ubah nasib bangsa ini 

revolusi revolusi kita 

bela tanah air ini  

SAYUTI MELIK   

Tulisan tentang kemerdekaan 

harus mewakili seluruh 

perjuangan rakyat semua harus 

diwakilkan lewat kalian berdua   
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SOEKARNO MULAI MENULIS . SCREEN MENAYANGKAN CORETAN PENA 

TULISAN TEKS REVOLUSI. SEMUA   

Perjuangan melahirkan 

keberhasilan kita keluar dari 

penjajahan berjalan bersama 

mengumumkan   

Kemerdekaan sudah kita pegang   

   

Merdeka Merdeka   

Berjuang tanpa putus asa   

Merdeka Merdeka   

Merdekakan tanah Indonesia   

   

Merdeka tubuhmu   

Merdeka Tanahmu   

Merdeka Detak jantungmu!   

   

SOEKARNO DAN IRING-IRINGAN BERJALAN.  PANITIA DAN TENTARA MENYIAPKAN 

PODIUM. SELURUH RAKYAT BERKUMPUL . SOEKARNO BERDIRI DAN MEMBACAKAN 

TEKS PROKLAMASI.   

   

SOEKARNO   

Proklamasi, kami rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang 

berkaitan dengan penyerahan kekuasaan, akan dilakukan secara seksama dan dalam tempo 

sesingkatsingkatnya. Jakarta hari 14, bulan 8, tahun 05.   

   

RAKYAT    

Merdeka! Meredeka! Merdeka!   

Sudah saatnya kita rayakan hari besar hari 

kemerdekaan suka cita melihat masa depan bangsa 

mandiri bebas jajahan   
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Teriakan merdeka ke seluruh penjuru dunia 

runtuhkan tirani bebaskan manusia  

Teriakan merdeka ke seluruh penjuru dunia 

hancurkan tirani runtuhkan angkara murka   

   

SOEKARNO   

Saatnya kita membangun Indonesia. Membangun Indonesia tidak hanya membangun fisik, akan 

tetapi membangun nilai-nilai kemanusiaan pada tiap diri kita, membangun individu-individu 

menjadi manusia yang punya daya saing, dan daya juang tinggi. Mari membangun Indonesia.   

   

RAKYAT   

Membangun Indonesia menuju negeri sejahtera memakmurkan 

setiap jiwa membangun negeri impian kita   

   

satu langkah setelah  

merdeka adalah belajar 

pada dunia menunjukan 

jati diri dengan usaha 

sendiri menjadi mandiri 

berjuang dengan berani  

Merdeka bukanlah akhir 

perjuangan perjalanan 

bangsa ini panjang 

terbentang setiap jiwa tak 

akan mati dan usang yang 

berjuang pasti akan 

terkenang   

   

Bangun Indonesia 

dengan usaha dan cinta 

dengan kasih dan doa   



64  

  

   

SOEBANDRIO   

Setiap pembangunan pasti memiliki 

halangan kebaikan terselaput kabut 

kejahatan tujuan mulia menjadi susah 

akhirnya ketika tangan-tangan 

menghalangi jalan   

   

Setelah kita merdeka 

Membangun jadi tujuan utama 

namun penghalang selalu ada 

halangan timbul untuk kita   

   

SOEKARNO   

Katakanlah kawan, apa yang kau temukan?   

Apakah itu sebuah ancaman?   

   

PANITIA PEMBANGUNAN   

Katakan katakan   

Kabarkan segera 

Apapun halangan 

bisa kita  

kalahkan kita 

bersatu untuk 

bersama 

membangun  

negeri    

Indonesia Tercinta   

   

SOEBANDRIO   

Ada kabar yang harus kusampaikan   
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Negara kita dalam ancaman 

Blok barat mencoba masuk 

untuk membuat kita tertunduk   

   

SOEKARNO   

Katakanlah, ada apa? Apa yang kau dapatkan? Kau tahu keadaan kita seperti apa sekarang?  

Ketegangan muncul di berbagai golongan.   

   

SOEBANDRIO   

Ada kabar yang muncul, bahwa banyak pihak yang ingin menggulingkan pemerintahan.   

   

SOEKARNO   

Aku sudah tahu mengenai itu, sudah aku rasakan semenjak aku duduk di bangku pemerintahan. 

Karena perjuangan selalu akan berubah. Dulu aku berjuang melawan Bangsa asing, kini kalian 

harus berjuang melawan bangsa sendiri. Karena perjuangan memang seperti itu,  kita tidak bisa 

memilih musuh, musuh akan muncul seiring waktu.   

   

SOEBANDRIO   

Musuh kita saat ini tampaknya lebih kuat.   

   

SOEKARNO  

Inggris? Amerika?  Semuanya?    

   

SOEBANDRIO   

Ada yang muncul ke permukaan, desas-desus mengenai kudeta.   

   

SOEKARNO   

Mereka akan selalu muncul, ketahuilah. Siapapun yang kelak menggantikanku dialah musuh utama 

bangsa ini. Usahaku untuk menyatukan berbagai golongan dianggap mengancam. Blok Barat 

dengan kapitalismenya merasa terancam dengan bangkitnya Komunis di negeri kita, mereka 

mencuci otak kaum agamis agar membenci komunis. Kedekatan kita dengan Rusia juga menjadi 
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penyebab ini semua. Namun ini harus aku lakukan demi Indonesia. Amerika sudah terlalu banyak 

mengintervensi berbagai negara di dunia, kelak ketika mereka berkuasa, tak ada negara yang kaya 

sumber daya alamnya akan tenang, mereka pasti akan coba masuk dan menusuk. Membuat kita 

busuk dari dalam.   

   

SOEBANDRIO   

Sebuah telegram sudah sampai kepada saya mengenai kudeta ini. Kudeta yang mungkin dilakukan 

oleh pihak-pihak terdekat?   

   

SOEKARNO   

Siapa Komunis? Aidit dan partainya? Mereka tidak punya nyali untuk maju. Mungkin 

pemberontakan akan datang dari tempat yang tiada kita duga. Tempat dimana kita terlalu percaya.   

   

DIORAMA PERISTIWA 65. ADEGAN PEMBUNUHAN MASAL SIPIL OLEH TENTARA .  

   

TENTARA   

Pemberontakan telah terjadi jendraljendral 

kami sudah mati siapa yang melakukannya 

akan kami cari kami antar mereka menuju 

akhirnya   

   

RAKYAT   

Bukan kami, kami rakyat  

kami bekerja bukan  

berontak kami cinta 

Indonesia perdamaian dan 

kesatuan kita   

   

TENTARA   

Komunis Komunis Harus 

disingkirkan bila bertahan  
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harus diasingkan mereka 

mencoba berontak 

menghancurkan 

pemerintahan   

   

Ganyang Komunis jangan tersiksa 

singkirkan singkirkan mereka 

semua!   

Demi Indonesia, Demi Indonesia   

  

SOEKARNO   

Kalian harus ingat, siapapun yang berkuasa setalah aku, dialah musuh sebenarnya!   

   

PEMBAWA KABAR   

Menurut surat perintah sebelas maret, Suharto mendapatkan kekuasaan yang sebesar-beasrnya 

untuk membawa Indonesia pada stabilitas!   

   

PEMUDA   

Surat apa? Surat yang mana?   

   

TENTARA   

Inilah jendral kita  

pemimpin baru  

Indonesia naik ke tahta 

pemerintah   

Presiden Republik Indonesia   

   

PEMBAWA KABAR   

Suharto, Suharto! Kini dia menjadi presiden kita   

   

SUHARTO   
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Kami canangkan kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat, untuk mencapai kesejahteraan 

Indonesia.   

   

RAKYAT   

Mari membangun kembali 

Indonesia Membangun negeri 

dengan usaha kita dengan bantuan 

para saudara kita bangun  

Indonesia   

   

SUHARTO   

Negara akan aman sentosa 

stabilitas akan kita jaga 

penjahat-penjahat jalanan 

akan kita bersihkan  

SENIMAN   

Ada yang salah dengan pemerintah!   

   

TENTARA   

Tangkap dia! Tangkap segera!   

   

SENIMAN DITANGKAP   

SENIMAN   

Apa salah saya? Saya salah apa?   

   

TENTARA   

Kamu mengganggu stabilitas negara!   

   

SASTRAWAN   
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Dengan puisi aku akan melawan 

ketidakadilan di pemerintahan!   

   

TENTARA   

Tangkap dia! Tangkap segera!   

   

SASTRAWAN   

Apa salah saya? Saya salah apa?   

   

TENTARA   

Kamu mengganggu stabilitas negara!   

   

AKTIFIS   

Ada korupsi besar-besaran di 

pemerintahan. kenapa kita 

semua hanya tinggal diam?   

TENTARA   

Tangkap dia! Tangkap segera!   

   

AKTIFIS   

Ini bukan demokrasi!   

Saya tidak salah! Salah saya apa?   

   

TENTARA   

Kamu mengganggu stabilitas negara!   

   

RAKYAT   

Semua yang bersuara kini dipenjara ketakutan 

tumbuh pada diri kita menjadi tak acuh akan 

negeri kita adalah mayat-mayat yang bersembunyi   
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SUHARTO   

Lihat negeri ini makmur   

Lihat negeri ini subur   

Rakyat terkendali   

Militer menguasai   

   

SIlahkan tuan datang kemari untuk 

berinvestasi ada berbagai macam 

tambang kekayaan alam siap dikosongkan   

   

Ambil semua untuk tuan bayar  ke saya 

seorang investasi tuan akan 

menguntungkan militer ciptakan 

keamanan  AKTIFIS ALAM   

Lihat tanahku penuh dengan lubang   

Setiap daerah jadi pertambangan 

Rakyat menderita dalam kemiskinan 

pemerintah kaya tanpa kepedulian   

   

TENTARA   

Kamu mengganggu stabilitas negara!   

   

SUHARTO   

Eksekusi, Eksekusi Eksekusi!  Eksekusi semua 

pemberontak ini! jika tidak,  kita kehilangan semua 

investor kaya dari seluruh dunia   

   

SEMUA TAHANAN DIBARISKAN DAN DIEKSEKUSI   

   

PEZIARAH   
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Betapa hati ni tak kan pilu telah gugur 

pahlawanku betapa hati ni tak akan sedih  hamba 

ditinggal sendiri telah gugur pahlawanku tunai 

sudah janji bhakti gugur satu tumbuh seribu   

   

TENTARA   

Mundur, mundur, langkah kaki ke belakang kalian 

harus sadar mereka bukan pahlawan apa yang mereka 

perjuangkan? ketiadaan, hanya kejahatan.  melawan 

pemerintah sekarang harus dijatuhi hukuman  

PEZIARAH   

Mereka mengorbankan nyawa untuk membela 

negara negara bukanlah hanya pemerintah 

rakyat yang sebenarnya kuasa berikan kami 

rasa aman keadilan dan kesejahteraan   

   

TENTARA   

Mundur, mundur, langkah kaki ke belakang 

kalian harus pergi! Angkat kaki dari sini!   

   

TENTARA MENEMBAKAN SENJATANYA KE UDARA. PEZIARAH BUBAR.   

SUASANA KOTA, BANYAK ORANG MELAKUKAN KESIBUKAN. DARI  KERAMAIAN  SATU 

ORANG MAJU.  

   

MAHASISWA 1   

Kita tak bisa tinggal diam diam 

dalam ketidakadilan diam dalam 

ketakutan kita harus bangkit 

kemudian berjuang   

   

MAHASISWA 2   
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Banyak orang telah 

menghilang diculik dan 

dibuang jika kita terus diam 

ketamakan yang akan 

menang   

   

MAHASISWA   

Lihatlah-lihatlah negeri kita 

rakyat miskin pemerintah 

sejahtera mimpi mimpi hilang  

tenggelam dalam penderitaan   

   

MAHASISWA 3   

Bangkit mari terjang bersama 

satukan tekad untuk mengubah 

semua pemerintahan alpha harus 

digulingkan   

   

MAHASISWA   

Berkumpulah semua 

dalam satu pergerakan 

kita mengubah Indonesia 

menjadi sejahtera   

   

MAHASISWA BERKUMPUL .  

   

MAHASISWA 1   

Tidak ada jalan lain kawan, kita harus bergerak sekarang.   

  

MAHASISWA 2   

Bergerak melawan!   
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MAHASISWA 4   

Tapi apakah kita cukup punya daya? cukup punya tenaga?   

   

MAHASISWA 5   

Pemerintah pasti akan represif terhadap gerakan kita, kita pasti akan ditekan sedemikian rupa.   

  

MAHASISWA 3   

Lantas dengan segala ancaman kita kita diam? Sudah berapa banyak orang yang dihilangkan oleh 

pemerintah. Rezim Orde baru ini harus kita tumbangkan sekarang. Kita adalah garda terdepan 

perjuanga, tentara sudah dikuasai pemerintah, dan segala hal dikuasai pemerintah. Rakyat dapat 

apa? Hanya getah. Kita harus bergerak.   

   

MAHASISWA 4   

Mudah jika bicara, tapi bagaimana caranya. Segela pergerakan mahasiswa ditimpali dengan 

tindakan represif, banyak kawan-kawan kita tumbang melawan rezim ini. Kita perlu persatuan 

yang bukan hanya persatuan. Kita butuh persatuan, sebuah pergerakan yang masif, yang bahkan 

tidak bisa dibendung aparat.   

   

MAHASISWA 1   

Akan ada pergesekan itu pasti, tapi apakah kita masih punya nyali ketika kawan-kawan kita, orang 

yang berdiri di sebelah kita tumbang tertembus peluru? Aku bisa, aku berani, tapi apakah kalian 

punya keberanian yang sama? Apakah kawan-kawan kita yang lain punya keberanian yang sama, 

apakah kita punya tekad yang sama?   

   

MAHASISWA 5   

Kita bisa, kita pasti bisa! Aku percaya pergerakan kita akan menciptakan perubahan. Rezim orde 

baru akan runtuh.    

  

MAHASISWA 2   

Apakah kita akan menuntu Suharto turun setelah berkuasa 30 tahun lebih?   
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MAHASISWA 1   

Kita harus merumuskan tuntutan kita, dalam pergerakan ini.   

   

MAHASISWA 3   

Tapi apakah kawan-kawan yang lain memiliki tujuan yang berbeda dari kita?   

   

MAHASISWA 2   

Hal-hal yang menggerogoti bangsa ini di pemerintahan Orde Baru adalah bagaimana Korupsi 

terjadi di segala bidang, Tentara yang banyak duduk di pemerintahan, tidak adanya otonomi 

daerah, juga lemahnya hukum di Indonesia.   

   

MAHASISWA 1   

Itu semua harus kita tuntut, kita harus meereformasi pemerintahan, untuk kesejahteraan Negeri ini. 

Negeri ini sudah terlampau lama diperah oleh pemerintah, sementara kekayaannya tidak 

dikembalikan ke rakyat. Kita harus mengembalikan demokrasi kembali ke tempatya.   

   

Ayo berdirilah semua, pergerakan kita sudah 

bermula Reformasi jadi tujuan kita sampaikan 

kabar ini sampai penghujung negeri kita 

ciptakan perubahan ini!   

   

MAHASISWA BERJALAN BEIRINGAN. DISUSUL MAHASISWA LAIN YANG BERGABUNG 

KEMUDIAN.   

   

MAHASISWA 1   

Perjuangan kita sederhana! Kita menginginkan Reformasi pemerintahan dengan beberapa 

tuntutan!   
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(Crowd menyahut mendukung). Satu, turunkan Suharto juga kroni-kroninya! Dua, hapuskan dwi 

fungsi ABRI! Tiga, tegakkan Supremasi hukum! Empat, Otonomi daerah seluas-luasnya! Lima, 

bersihkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme!   

   

MAHASISWA   

Ayo berdirilah semua, pergerakan kita sudah 

bermula Reformasi jadi tujuan kita sampaikan 

kabar ini sampai penghujung negeri kita 

ciptakan perubahan ini!   

   

DARI ARAH YANG BERBEDA DATANG BARISAN TENTARA.  

   

MAHASISWA 2   

Tentara!   

   

MAHASISWA   

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia   

Tidak berguna, bubarkan saja, ganti saja menjadi pramuka!   

   

TENTARA  MENGANGKAT  SENJATA,  MAHASISWA  MUNDUR  PERLAHAN.  SATU  

TEMBAKAN KE UDARA , KEADAAN MENGGENTING, DI DALAM KEADAAN YANG 

KISRUH, BEBERAPA MAHASISWA TERJATUH DAN DIPUKULI OLEH TENTARA   

   

BARISAN MAHASISWA BERTAMBAH BANYAK. SUASANA KHAOS. KEMUDIAN TENTARA 

MUNDUR, DAN MENGHILANG.  

   

MAHASISWA 1   

Merdeka! Kita akan kuasai kembali negeri ini, mengembalikan negeri ini ke dalam demokrasi!   

   

ISTANA NEGARA, SUHARTO BERSIAP DENGAN PIDATO TERAKHIRNYA.   

SUHARTO   
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Saya tidak peduli! Siapapun dalangnya harus ditemukan! Kamu! Kamu dalangnya! (Menuduh 

seorang mentri). Atau kamu! Kamu dalangnya!   

  

JENDRAL   

Sudah tidak ada harapan lagi Pak. Demi keamanan nasional, Bapak harus mundur.   

   

SUHARTO   

Kamu harusnya menjaga stabilitas ini, demonstrasi ini harusnya bisa dicegah!   

   

MENTRI   

Pak, tidak ada yang bisa mencegah ini, ini kemauan rakyat.   

   

SUHARTO   

Rakyat tidak akan bertindak seperti ini, jika kita tidak melakukan sesuatu. Tempatkan intel yang 

lebih banyak. Pertegas tindakan stabilisasi!    

   

MENTRI 2   

Mereka sudah menunggu Bapak di depan.   

   

SOEHARTO DENGAN BERAT HATI BERJALAN MENUJU PODIUM.   

   

SUHARTO   

Dengan adanya tuntutan rakyat, dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden 

Republik Indonesia.   

   

MAHASISWA BERSORAK .  

   

MAHASISWA  

Sambutlah kemenangan telah datang  

usaha dan hasil akhirnya sepadan  atas 

nama rakyat kita berjuang  dengan 
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rahmat tuhan kita dimenangkan  Nasib 

tidak akan ingkar  kemenagang adalah 

hadiah bagi perjuangan namun kami 

takan berhenti waktu terus berjalan 

lagi   

   

kemenangan kami di masa ini 

adalah bekal perjalanan  ke masa 

depan  untuk kesejahteraan yang 

panjang  demi Indonesia 

tersayang.   

   

SEMUA   

Selamat datang dalam sejarah  

perjuangan bangsa ini penuh 

darah kita menghadapi masa 

kini dengan riang gembira   

   

Masa lalu di dalam ingatan 

Masa depan penuh harapan 

kita melihat dunia dengan mata 

yang lebih terbuka   

   

Selamat datang   

Selamat datang   

Sejarah tak akan kita lupakan!   

  

  

S    E    L    E    S    A    I  
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Opera buffa satu babak   

   

Lakon   

 

Suara-suara(sepertinya kiri) itu hanya ingin merdeka   

  
  
  
  
   

 
   

Galeh pramudianto   

23 Juni, 2014   
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Sinopsis   
  

Kese dan Nian adalah sepasang suami istri yang bekerja sebagai seniman teater mendapati 

gedung pertunjukan miliknya kebakaran. Sang istri nampak sudah tidak bergairah lagi dalam 

berkesenian karena gedung pertunjukan itu adalah satu-satunya harta yang  dimiliki sepasang 

suami-istri itu. Selain itu, di negerinya, kegiatan berkesenian itu tidak dihargai. Pemerintah 

dan mayoritas rakyat lebih mengutamakan kegiatan yang berhubungan dengan teknologi 

dari negeri lain yang instan. Presiden juga melarang rakyatnya untuk berkesenian, karena 

menurutnya hal itu tidak ada gunanya dan membuang-buang waktu. Sementara kenyataan 

di negerinya, pemerintah dan rakyatnya tidak peduli dengan kemajuan negerinya. Mereka 

terlalu individual dan mengedepankan egosentris dan primordial, daripada mementingkan 

negerinya.   

Rakyat nampak sibuk dengan aktivitas masing-masing dan tidak peduli dengan negerinya. 

Sang istri sudah tidak kuat lagi karena harus menerima kenyataan bahwa aktivitas kesenian 

di negerinya itu dilarang, dan ia ingin keluar dari negerinya. Namun sang suami bersikukuh 

tetap istikamah atau teguh berkesenian di negerinya. Hingga usaha mereka pun akhirnya 

mendapatkan jawaban.    

   

Dramatic Personae   
  

Kese     : Optimis, dan teguh    

Nian     : Pesimis (Round)   

Dalang    : Enerjik, atraktif   

Presiden   : Apatis, skeptis, otoriter   

Menteri 1   : Skeptis, Pengikut      

Menteri 2   : Skeptis, Pengikut   

Pejabat 1      

  

Pejabat 2 Pengemis  1  Pengemis 2  Muda  Mudi   
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PEMBUKA   

   

DI SEBUAH RUANG PEMAIN GEDUNG PERTUNJUKAN YANG TIDAK TERLALU BESAR, MILIK 

KESE DAN NIAN. DALANG DATANG DARI TENGAH-TENGAH BACKDROP/LAYAR YANG 

TERDAPAT PINTU UNTUK MASUK KE RUANG PERTUNJUKAN. DALANG MUNCUL DI PENTAS 

DENGAN AKTRAKTIF DAN ENERJIK.   

   

DALANG (MENYANYI DAN MENARI)   

Negeri ini kaya akan sumber daya alam   

Awan dan tanah tumbuh nian beriringan 

Rerumputan bersorak kegirangan 

menyatu dengan ombak yang berlarian   

   

Cabai dan terong mengalun di petak tanah lapang   

Suaranya pelan tak mengandai   

Pohon kelapa jatuh beriringan   

Hal ikhwal permasalahan mulai datang   

   

Negeri yang tak mengapresasi dari 

situ rerumputan tak bersorak lagi 

dalihnya demi keamanan negeri 

negeri yang merana semuanya serba 

semaunya semuanya serba semaunya.   

   

LALU MUNCUL KESE DARI TENGAH PINTU MENGIRINGI DALANG YANG TELAH BERAKSI.    

   

KESE (MENYANYI DAN MENARI)   

Kini mereka mulai lupa tradisinya   

Aksara kian lenyap   

Gerak dan suara-suara menarik   
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Mulai ditarik   

Katanya tak ada guna   

Katanya guna tak berdaya   

Hanya jadi darah yang basah   

Yang membungkus gairah   

Kita semua tak tahu   

Gerak dan suara menarik itu   

Dapat menyelesaikan pelbagai ironi   

Namun katanya hanya tragedi yang mereka tahu   

Komedi nampaknya sudah tak guna bagi mereka 

Yang ada hanya bilik-bilik euforia pribadi.   

   

DISAAT DALANG DAN KESE SEDANG BERDUET, SEKONYONG-KONYONG DATANG NIAN 

DENGAN DERAP YANG INVALID DARI TENGAH PENTAS. IA PANIK BUKAN MAIN. MUSIK 

GEMURUH.   

   

NIAN   

Tolong! Tolong! Ada merah-merah menyalak riak dari balik kita semua!   

   

DALANG   

Duhai Nian! Apa yang kau lakukan? Ini bukan waktumu untuk bersandiwara seperti itu! Apa 

kau tahu yang kau lakukan itu menuju ke arah mana?   

   

KESE   

Nian, mengapa keringatmu nampak bercucuran? Sedang kita berada di ruang yang bila tanpa 

pakaian dinginnya bukan kepalang.   
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NIAN   

Bukan itu Kes! Pak Dal! Api muncul tetiba disana! Kebakaran! (MENUNJUK LAYAR PUTIH) kita 

semua harus segera keluar dari ruangan ini!   

   

DALANG (MENYANYI)   

Duhai Nian yang syahdu namun kini menjadi pilu. Syahdan, ada gerangan apa yang 

membuatmu nampak seperti tak biasa? Ini diluar skenario yang kita bicarakan.   

   

NIAN  

Ini bukan waktunya lagi! Ada yang lebih penting dari rupa yang demikian!   

   

KESE (KEBINGUNGAN DAN TERLIHAT SEPERTI IMPROVISASI)   

Kau tahu, setiap peristiwa ada sebabnya. Namun, kau juga harus tahu bahwa kita sedang 

berakting. Akting adalah bertindak dan berpikir. Kemana pikiranmu Nian sayang?   

   

TIBA-TIBA TANPA DI DUGA LAYAR YANG BERWARNA PUTIH ITU BERUBAH MENJADI MERAH. 

CAHAYA MENYOROT KE LAYAR ITU DENGAN TAK BERATURAN. ASAP MUNCUL DARI SISI 

LAYAR TERSEBUT. MUSIK TERDENGAR BEGITU HIRUK PIKUK. TERDENGAR PULA SUARA 

ORANG-ORANG MEMINTA TOLONG. LAYAR YANG DISETIAP SISINYA MEMILIKI TIANG 

PENYANGGA ITU PUN ROBOH. KESE, DALANG DAN NIAN UNTUNGNYA BERHASIL 

MENGHINDAR KE SISI PANGGUNG.   

   

LAMPU PADAM   

   

BABAK 1   

   

Adegan 1   

   

DI SEBUAH PANGGUNG YANG SUDAH TAK TERURUS. KAYU-KAYU BERSERAKAN DI BIBIR 

PANGGUNG. LAMPU PERTUNJUKAN RAPUH DENGAN KACA-KACA BERSERAKAN DI SISI 
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PANGGUNG. PUING-PUING SISA SEMALAM MENEMANI PERCAKAPAN SEPASANG SUAMI 

ISTRI YANG SEDANG DIRUNDUNG NESTAPA.   

   

NIAN   

Kalau sudah begini apa yang harus kita lakukakan mas?   

   

   

KESE  

Tentunya kita perbaiki gedung pertunjukan ini. Ini adalah tempat tinggal kita. Baik dan 

buruknya kita lahir dari sini. Bersama suara dan gerak yang menawan. Tempat jiwa dan raga 

bersemayam bersama lubuk yang terdalam.   

   

NIAN   

Mas kese..zaman sekarang itu mesti realistis loh mas. Apa yang bisa kita lakukan lagi dengan 

kondisi yang seperti ini?   

   

KESE   

Tenang sayang. Kita bisa bangun ini bersama-sama. Seperti membangun cinta kita dahulu  

yang penuh tanda tanya.   

   

NIAN   

Itu kan dahulu mas. Zaman telah berubah. Sudah berapa lama kita beraktivitas dengan gerak 

dan suara kita namun apa daya? Yang ada hanya dua atau tiga pasang mata yang 

menyaksikan kita. Itu pun karena Dalang punya kawan yang memiliki idealisme yang sama 

seperti dia.    

   

KESE   

Begini. Ketika masalah datang, solusi pun harus segera mengepung agar tidak larut dalam 

angan yang membutakan. Aku masih punya uang sayang.   
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NIAN   

Uang? Seberapa besar hartamu untuk membangun ini semua seperti dulu? Lebih baik kita 

keluar dari negeri yang tidak bisa mengapresiasi kita-kita ini!   

   

KESE  

Aku masih bisa membiayaimu makan dan beli air untuk kita latihan. Aku masih bisa membuat 

lakon yang menggemparkan dan menyenangkan. Aku masih bisa bergerak dan bersuara agar 

gedung pertunjukan yang tidak terlalu besar ini bisa kita bangun kembali. Aku bisa 

meramalkan bahwa pekerjaan kita ini akan mendapatkan jawaban. Aku yakin sayang.   

Aku yakin pada hati yang teguh ini untuk terus berproses di negeri ini. Mungkin, memang 

benar negeri ini sedang sakit. Sedang tidak bergairah. Sedang bersusah payah. Sedang tak 

punya nyali untuk mencintai tanah ini. Sedang mereka sedang sibuk dengan aktivitas mereka 

masing-masing. Tapi aku yakin, aku dan kamu tetap pada pendirian kita. Masalah negeri 

peduli atau tidak itu urusan nanti, yang penting kita berusaha dengan daya dan upaya, hingga 

hasil tak perlu di nanti karena semua itu adalah akumulasi dari proses yang sabar.   

   

NIAN   

Kamu bilang seperti itu karena kamu yakin. Sementara aku tidak mas. Kamu berkata seperti 

itu hanya merepresentasikan keadaan hari ini. Bagaimana dengan esok hari? Apa yang kamu 

tahu? Masa depan itu dimulai dari sekarang. Namun apa yang bisa kita mulai saat ini juga? 

Kamu tidak berpikir bahwa kita kelak akan punya keturunan? (MULAI MENANGIS) Apa hanya 

ada Stanislavski saja di pikiranmu? Apa hanya ada Sarah Kane saja dengan psikosisnya? Kamu 

mungkin tidak menyadari adanya kelainan jiwa yang mengakibatkan disentigrasi kepribadian 

dan gangguan kontak dengan kenyataan.    

   

Kamu mungkin hanya ada Charlie Caplin dengan gerak menariknya. Kamu mungkin hanya ada 

WS Rendra dengan informasi barat namun telat mengimplementasikan di negerinya. Kamu 

mungkin hanya ada Teguh Karya dengan keteguhan hatimu. Namun yang kamu lupa mas, 

kamu melupakan kenyataan yang hadir di tengah kita. Kamu lupa, apa yang bisa kita lakukan 
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di negeri ini? Sementara mereka saja tidak yakin dengan negerinya. Mereka menghamba 

pada materi dan kepentingan pribadi. Tanah air mereka lupakan. Tradisi mereka tentang 

aksara mereka tenggelamkan. Kegiatan kita, mereka berendel. Aktivitas kita, mereka 

lenyapkan. Mereka tidak suka dengan kita. Mereka menganggap kita ini sebagai oposisi yang 

harus mereka basmi. Mereka tidak tahu bahwa keberadaan kita ini justru membuat negeri 

ini seimbang! Mereka menggangap kita penyebar ideologi yang sesat! Mereka 

memenjarakan jiwa kita mas! Tak perlu lagi kita mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas 

mereka dengan senyuman, dengan mudah melepaskan! Semua itu hanya lisan berbau 

wacana namun tak ada realisasinya!    

   

  KESE   

Tapi Nian! Kalau kita yakin pasti kita bisa! Kamu tidak tahu bahwa usaha akan berbanding 

lurus dengan hasil.   

   

NIAN MULAI MENGEMAS SISA-SISA PAKAIAN DI KOPERNYA. DENGAN RUPA SENDU DAN HATI 

KUYU, IA MELENGGANG KELUAR MENINGGALKAN KESE YANG MASIH BERNYANYI.   

IRONI.   

LAMPU PADAM   

   

Adegan 2   

   

DI SEBUAH PINGGIRAN JALAN IBU KOTA. DI PANGGUNG KECIL CIPTAANNYA DENGAN 

KARPET. DALANG SEDANG BERMONOLOG MEMAINKAN LAKON CIPTAANNYA. DALANG 

BERUSAHA MENARIK SIMPATI DARI MASYARAKAT AGAR MAU MENONTONNYA.    

   

DALANG   

Kalian tahu bahwa negeri ini membutuhkan asupan seni? Lihat saja banyak dari kita yang 

begitu gemar dan gempar memperkaya diri. Asupan berharga mereka adalah materi yang 

sebenarnya tidak dapat mengantarkan mereka kemana-mana kecuali jeruji.   
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LAMPU MATI. BERUBAH KE SEBELAH KIRI PANGGUNG. TERLIHAT  DUA ORANG PEJABAT 

SEDANG DUDUK DI KAFE DENGAN KOPER DI ATAS MEJA. MEREKA TERLIHAT BEGITU SENANG 

BERTRANSAKSI.   

   

PEJABAT 1   

Pak, telah saya kirim dana sebesar yang bapak inginkan. Perihal kesepakatan yang telah kita 

tentukan. (TERSENYUM SIMPUL)   

   

PEJABAT 2   

Terima kasih pak. Semua ini demi kepentingan kita bersama bukan? (TERSENYUM  MAFHUM) 

ya semoga saja, ini dapat memperlancar urusan kita semua. Intinya kita bermain aman saja, 

tak usah yang membuat kita susah. Semuanya telah rapih, seperti jas dan dasi bapak.   

   

MEREKA BERDUA BERSALAMAN DAN TERTAWA SECARA BERSAMAAN. LAMPU BERUBAH.   

KEMBALI KEPADA DALANG YANG BERADA DITENGAH.   

   

DALANG    

Begitulah manusia bila bertemu dengan kekuasaan. Mereka kadang lupa akan daratan, yang 

mereka lihat hanyalah awan yang terus mengawang-awang.   Manusia sejak dulu terlahir 

bersama otak terlahir bersama hati namun  waktu dan keadaan yang mengilhami   

   

seperti otak dan hati mereka telah di  

kebiri nurani tiada tersisa lagi yang ada 

hanya puing materi tanpa usaha membela 

negeri yang ada hanya kesenangan 

pribadi.   

   

Setelah mereka mendapatkan materi. Jangan lupa dengan birahi. Ya, hal seperti itu memang 

sebagai pelengkap duniawi. Esensi dan substansinya kian sahih.   
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LAMPU BERUBAH. BERALIH KE SISI SEBELAH KANAN PANGGUNG. LAMPU MASIH GELAP.   

NAMUN TERDENGAR SUARA SEPASANG MUDA-MUDI.    

   

MUDA   

Sayang, kamu mainnya hebat yah. Di babak kedua ini aku kalah loh. (MENDESAH)   

   

  MUDI   

Ah Itu kan juga karena kamu yang mengajarkan kan?   

   

TIBA-TIBA LAMPU NYALA. TERLIHAT MEREKA SEDANG BERMAIN GAME DARI TEKNOLOGI 

CANGGIH DI SEBUAH KAMAR. MEREKA NAMPAK MENIKMATI PERMAINAN ITU.   

   

MUDA   

Asik! Gantian sekarang kamu yang kebobolan.   

   

MUDI    

Ih, kamu mainnya curang!   

   

DALANG   

Sepertinya begitu aktivitas anak muda di negeri ini. Tiada yang peduli dengan kondisi tanah 

airnya. Bayangkan dengan kondisi dan situasi yang terjadi di suatu desa di negeri ini.   

   

LAMPU GELAP. PINDAH DI SEBUAH DESA KUMUH TERDAPAT RAKYAT KECIL SEDANG BERSIAP-

SIAP MENCARI NAFKAH. MEREKA MEMPERSIAPKAN ALAT YANG MESTI MEREKA KENAKAN 

UNTUK MENDULANG UANG.   

  

PENGEMIS 1   

Nak, apa sudah kamu pakaikan kakimu dengan balutan luka-luka palsu?   
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PENGEMIS 2   

Sudah bu. Mudah-mudahan kita bisa dapat uang yang lebih banyak lagi ya bu.   

   

PENGEMIS 1   

Iya nak. Seperti kemarin, akhirnya kita bisa beli motor juga untuk transportasi kamu sekolah.   

   

LAMPU PADAM. BERUBAH KE TENGAH TEMPAT DALANG BERNAUNG MELAKUKAN 

MONOLOG.   

   

DALANG   

Mungkin memang begitulah kenyataan di negeri ini. Rakyat kini sudah pintar. Mereka mampu 

berakting dengan mayoritas adegannya melankolis. Dari situ mereka dapat uang. Berbeda 

dengan saya. Saya harus sekolah dulu agar dapat ilmu tentang keaktoran. Sedang mereka, 

hanya bermodal dusta dan menjual luka.   

   

LAMPU PADAM   

   

Adegan 3   

   

DI RUANG RAPAT ISTANA NEGARA. PRESIDEN SEDANG RAPAT DENGAN KEDUA  MENTERINYA 

TENTANG SITUASI YANG TERJADI DI NEGERINYA.     

   

PRESIDEN   

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada para menteri yang terhormat dan 

saya banggakan. Hari ini saya akan memberi kabar kepada rakyatku diseluruh negeri ini.  

Perihal pemilihan umum yang baru saja kita lalui. Berdasarkan hasil penghitungan Institusi 

Pemilihan Umum. Hasil yang terdapat pada dua kandidat presiden. Antara saya sebagai 

incumbent dengan nomor urut satu dan pak Sore selaku calon presiden nomor urut dua. 
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Bahwasanya, hasil yang telah diumumkan oleh Institusi Pemilihan Umum adalah hanya 

mencapai sepuluh persen. (EKSPRESI PRIHATIN)   

   

Saya sepuluh persen, dan Pak Sore juga demikian. Dengan hasil tersebut tentunya terdapat 

keganjilan. Partisipasi masrakyat patut di pertanyakan, dan apakah ada yang bermain dibalik 

semua ini. Harusnya partisipasi masyarakat itu mencapai seratus persen. Namun 

kenyataanya begitu mengejutkan. Bagaimana menurut Bapak dengan kondisi yang 

demikian?   

   

MENTERI 1   

Kenyataan yang tak sejalan   

Membuat kita harus membuka jalan   

Kita harus selidiki apa yang ada dibaliknya   

Jangan sampai jalannya buram dan tak kelihatan   

      

Harus hati-hati dengan ideologi yang diseberkan dengan liar   

Rerumputan bergoyang karena angin yang datang menerpa dengan santunnya  Embun 

hadir karena kilatan air yang memesan pucuk kerinduan pada pagi yang sempurna Semua 

ada sebab dan akibatnya.    

Semua harus terlacak dengan jelas dan transparan apa yang terjadi.   

   

MENTERI 2   

Memang hal tersebut patut diwaspadai apa yang terjadi di negeri ini   

Ada senyum dibalik kulum   

Ada risau dibalik sengau   

Ada apakah dibalik partisipasi politik di negeri ini?   

  

Jangan-jangan rakyat telah dicuci otaknya   

Oleh sebuah pertunjukan berdalih seni   
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Yang sebenarnya adalah pemurnian ideologi.   

   

PRESIDEN   

Jadi menurut kalian? Ada konspirasi dibalik semua ini? Pertunjukan seni yang sudah dilarang 

masih ada yang berani beraksi?   

   

MENTERI 1 DAN 2   

Betul pak Presidenku. Aktivitas seni seharusnya tidak boleh ada lagi di negeri ini, karena hal 

tersebut dapat menurunkan jiwa nasionalisme rakyat. Mereka tampak bersenang-senang 

membuang uang dan waktu. Seharusnya mereka wajib menjadi ilmuan saja, agar negeri ini 

menjadi makmur.   

   

PRESIDEN   

Lalu menurut bapak menteri apa tindakan yang harus saya lakukan?   

   

   

MENTERI 1    

Tentu bapak harus..   

   

MENTERI 2   

Menangkap dalang dibalik maraknya pertunjukan seni di negeri ini.   

   

PRESIDEN   

Kalian sanggup mencarinya?   

   

MENTERI 1 DAN 2  

Siap pak!   

   

LAMPU PADAM   
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Adegan 4   

   

DI SEBUAH PANGGUNG TEATER YANG SUDAH BERANTAKAN KARENA KEBAKARAN. 

SATUSATUNYA TEMPAT TINGGAL DAN HARTA KESE. KAYU-KAYU BERSERAKAN DI BIBIR 

PANGGUNG. LAMPU PERTUNJUKAN RAPUH DENGAN KACA-KACA BERSERAKAN DI SISI 

PANGGUNG. PUING-PUING SISA TEMPO HARI MASIH MENEMANI KESE YANG SEDANG 

DIRUNDUNG DILEMA NESTAPA. KESE SUDAH BERADA DI PANGGUNG. LAMPU NYALA.   

   

KESE   

NIAN! Kenapa kamu semakin meruntuhkan semangatku! Seharusnya kamu ada disini untuk 

membangun kembali gedung ini yang telah terbakar (EMOSI NAIK) Jangan membuat emosiku 

semakin terbakar dengan kenyataan ini, Nian sayang. (TERSENYUM SEDIH)   

   

Datanglah kembali sayang   

Tak perlu risaukan keadaan   

Kita kan bisa menentramkan   

Asal kau ada dipangkuan   

   

Janganlah kau lenyap   

Tetaplah bersama semangat   

Istikamahlah bersama seni   

Kau akan tahu jawabannya nanti 

Ya nanti kau kan temukan jawaban 

NantI.   

  

KETIKA KESE SEDANG BERNYANYI DAN MERENUNGKAN NASIBNYA. DATANGLAH MENTERI 1 

DAN 2 MENGHAMPIRI DENGAN BERSAMAAN BERSAMA MUSIK YANG SERAM DAN 

MENEGANGKAN.   
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MENTERI 1   

Hai kau yang bernama Kese! Sudah tiada waktu lagi kau untuk melancarkan ideologi sesatmu 

kepada rakyat. Kepada bangsamu sendiri!    

   

MENTERI 2   

Menyerahlah pada tindakan yang kau buat sendiri!   

   

KESE   

Ada apa ini?   

   

TANPA MENYERTAKAN JAWABAN, MENTERI 1 DAN 2 BERUSAHA MENANGKAP KESE. NAMUN 

KESE MELAKUKAN PERLAWANAN. TERJADI PERTARUNGAN DIANTARA KETIGANYA. 

PERTARUNGAN SEMAKIN SENGIT. PERTARUNGAN TERJADI DENGAN KOREOGRAFI YANG 

APIK. HINGGA, TAK TERELAKAN LAGI KESE PUN TERTANGKAP OLEH MENTERI 1 DAN 2.   

LAMPU PADAM. MUSIK BERALIH SENDU. BERHALUAN KE JALAN RAYA YANG SEPI.   

   

NIAN   

Mas Kese, saya itu bingung. Saya sudah tak tahan lagi dengan kondisi yang terjadi di negeri 

ini. Tak tahan lagi dengan kenyataan yang terjadi. Aku mencintai seni, seperti aku mencintai 

kamu. Tapi aku belum bisa seperti engkau, yang menjadikan hidup seutuhnya untuk seni.   

Sementara aku, seni untuk pendamping hidup.   

   

Beginilah nasib istri   

Yang tak tahu harus bagaimana lagi   

Mau keluar negeri   

Tak ada uang disini   

   

Lalu apa yang mesti kulakukan.   

   

NIAN DUDUK DI PINGGIR JALAN RAYA. IA MENDAPATI KORAN DI KURSI YANG IA DUDUKI.   
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NIAN   

Mas Kese? Apa benar!?   

   

Adegan 5   

   

DI SEBUAH PENJARA. KESE DAN DALANG SEDANG BERADA DI TAHANAN. MEREKA NAMPAK 

TIDAK TERLALU SEDIH DENGAN KENYATAAN YANG MEREKA ALAMI.   

   

KESE   

Kau menyesal?   

   

DALANG  

Apanya?   

   

KESE   

Tak usah ditanyakan. Ya, yang telah kita lakukan itu.   

   

DALANG (TERTAWA)   

Hahaha. Kesenian itu tidak perlu dibela, ia tahu kapan dan bagaimana akan ada hasilnya. Kita 

hanya perlu konsisten saja, karena kita tidak melakukan pidana. Kita hanya bersuara saja.   

   

KESE   

Tentu. Istikamah bersama seni. Mereka hanya tahu hasil saja, tak pernah menghargai proses.    

   

LALU DATANG PRESIDEN BERSAMA MENTERI 1 DAN 2.   

   

PRESIDEN   

Apakah kalian tahu alasan mengapa kalian berada disini?   
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MENTERI 1 DAN 2   

Mereka pasti tahu, dan mereka dengan sadar melakukannya pak   

   

MENTERI 2   

Mereka memang mempunyai niatan yang buruk. Mereka sepertinya ingin menjadikan rakyat 

di negeri ini tidak peduli terhadap tanah airnya.    

   

PRESIDEN    

Benarkah demikian? Pastinya hal tersebut absolut. Kalian berkesenian rupanya ingin 

menyesatkan rakyat negeri ini, agar tidak berpartisipasi terhadap pemilu lalu kan?  

Benarbenar licik. Apa tujuan kalian melakukan itu? (MULAI MARAH)  SEKONYONG-KONYONG 

HADIR NIAN.   

   

NIAN   

Bapak Presiden yang terhormat! Seharusnya bapak tahu, yang bapak lakukan adalah salah. 

Kami berkesenian adalah murni dari hati, tanpa tendensi. Tak ada niatan kami sama sekali 

untuk merusak pola pikir rakyat di negeri ini untuk tidak mencintai negerinya. Justru dengan 

berkesenian, semua itu dapat terbantu. Pikiran, moral dan hati akan menyatu bersinergi 

membangun sumber daya manusia. Karena dengan sumber daya manusia yang baik, maka 

sumber daya alam dan kekayaan bangsa lainnya akan menjadi berarti, bukannya dikhianati. 

(TERSEDU)   

   

PRESIDEN   

Anda siapa?   

   

MENTERI 1 DAN 2   

Ada kepentingan apa?   

   

NIAN   

Bapak presiden yang baik. Bolehkah saya minta suatu hal kepada bapak?   



95  

  

   

PRESIDEN   

Apa nona?   

   

NIAN   

Bolehkah saya menjadi pembantu bapak? Melayani bapak di istana. Apa yang bapak 

perlukan, akan saya bantu untuk menunjang kerja bapak. Bapak tentunya butuh pendamping 

yang baik,  yang mengerti keinginan bapak. Yang mengerti keinginan rakyat.   

Yang mengerti keinginan bangsa dan negeri ini ingin dibawa kemana. (SEDIKIT MERAYU)   

   

PRESIDEN   

Oh baik kalau begitu. Motivasi yang berguna untuk kemaslahatan bangsa. Pak Menteri tolong 

bawa nona ini ke istana. Saya ingin situasi di Istana menjadi lebih berwarna.   

   

MENTERI  1  

Tapi pak?   

   

MENTERI 2   

Apakah tidak berbahaya membawa orang asing ke pangkuan istana?   

   

PRESIDEN   

Dia bukan orang asing. Dia rakyat kita.   

   

LAMPU PADAM   

Adegan 6  

DI RUANG KHUSUS PRESIDEN. PRESIDEN KEHADIRAN PEMBANTU BARU YAITU NIAN. 

PRESIDEN SEDANG MENGERJAKAN TUGAS DAN MENULIS DI BUKU. NIAN MENGHAMPIRI 

PRESIDEN YANG SEDANG SERIUS MENULIS.   
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NIAN   

Selamat pagi pak, apa yang bapak inginkan hari ini? Kopi? Susu? Teh? Atau air putih 

barangkali?   

   

PRESIDEN   

Oh hal seperti itu sudah biasa diberikan oleh pembantu saya yang lain. Saya hanya ingin 

berbincang dengan kamu.   

   

NIAN   

Apa saya tidak salah mendengar pak?   

   

PRESIDEN   

Pendengaranmu tidak salah, ucapanku juga demikian tidak. Saya ingin bertanya kepada 

kamu. Apa benar diantara dua orang yang dipenjara itu adalah suami kamu?   

   

NIAN   

Benar pak.    

   

PRESIDEN   

Apa benar kamu juga ikut berkesenian bersama mereka? Kamu tidak tahu bahwa dewan 

rakyat di negeri ini akan membuat RUU tentang pelarangan melakukan aktivitas kesenian? 

Apakah kamu tidak tahu bahwa kesenian itu dapat menghancurkan moral bangsa? Dapat 

menyesatkan pikiran rakyat. Dapat terjadi degradasi ekonomi ke arah kebangkrutan. 

Membuat rakyat tidak mencintai negeri ini karena pikiran-pikiran haluan kiri itu penuh 

dengan ideologi yang keras. Membuang-buang waktu dengan aktivitas yang tak berguna.   

Dapat mengikis iman seseorang karena kesenian banyak mengumbar aurat. Apakah kamu 

tahu bahwa kesenian lebih banyak mudharat daripada manfaat?   
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NIAN   

Bapak presiden yang bijak dan terhormat.   

Bapak tidak sadar dengan kebijakan bapak 

Bapak sepertinya telah dibutakan   oleh pola 

pikir pragmatis, oportunis dan kapitalis   

   

Semua sangkaan dan tuduhan yang dialamatkan   

Semuanya salah alamat   

Yang ada hanya fitnah semata   

Dapatkah saya membuktikannya?   

Izinkan saya pentas bersama orang-orang   

Yang bapak anggap salah   

Yang bapak angggap zalim   

Jika terbukti kesenian dapat merusak   

Biarlah mereka semua  selamanya di tahan   

Dan jika tidak terbukti biarkan orang-orang   

Yang bapak anggap salah itu dibebaskan   

Seni ialah kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi.   

Tidak berbahaya sama sekali.   

   

PRESIDEN   

Semua ucapanmu akan berarti bila berlandaskan fakta. Baik, dengan berat hati saya terima 

tantanganmu. (KEDUANYA BERSALAMAN)   

   

LAMPU PADAM   

Adegan 7  

DI GEDUNG PERTUNJUKAN YANG KONDISINYA TIDAK LAYAK LAGI AKIBAT TERBAKAR. DI   
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RUMAH SATU-SATUNYA MILIK NIAN DAN KESE. DALANG DATANG DARI TENGAH-TENGAH 

BACKDROP/LAYAR YANG TERDAPAT PINTU UNTUK MASUK KE RUANG PERTUNJUKAN.  LAYAR 

ITU WARNANYA SUDAH TIDAK PUTIH DAN KONDISINYA TIDAK SEMPURNA AKIBAT 

TERBAKAR.DALANG MUNCUL DI PENTAS DENGAN AKTRAKTIF DAN ENERJIK.   

   

DALANG   

Negeri ini kaya akan sumber daya alam   

Awan dan tanah tumbuh nian beriringan 

Rerumputan bersorak kegirangan 

menyatu dengan ombak yang berlarian   

Ada yang lebih ngeri dari sebuah negeri   

Mereka yang tak tahu apa   

Mereka pula yang menuduhnya  Kini 

kita semua telah mafhum   

Apa yang belum kita simak   

Hingga selesai   

Jangan menuduh sedemikian rupa.   

   

KEMUDIAN DATANG NIAN DAN KESE DENGAN FORMASI TUBUH YANG UNIK. KESE  

DIBAWAH, NIAN DIATAS PUNDAK. MEREKA MENARI BERSAMA DENGAN KOREOGRAFI  

YANG ENERJIK. MUSIK TERDENGAR HINGAR BINGAR. BEGITU SEMARAK. CAHAYA BERPADU 

PADAN BERELABORASI DENGAN PANGGUNG YANG TAK SEMPURNA. KEMUDIAN HUJAN 

TURUN DI PENTAS. MEWARNAI BLOCKING MEREKA YANG MEMUKAI.   

   

NIAN   

Dengarlah sebuah suara kami   

Yang menurut mereka    

Datang dari lembah kiri   

Yang menurut mereka   

Harus diwaspadai   
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Padahal kita hanya    

Bergerak dan bersuara   

Untuk menghibur kita semua.   

   

KESE   

Mereka sebut kami oposisi   

Padahal kami bukan    

Perwakilan partai manapun   

Kami bukan penanam ideologi sesat   

Kami bukan penentang bangsa   

Kami adalah pejuang kesenian   

Yang berjalan bersama roda kebenaran.   

   

NIAN DAN KESE   

Kami adalah putra dan putri bangsa yang menjunjung persatuan dan kesatuan, apapun 

latar belakang kondisinya. Merdeka! (MEREKA MENGIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH.   

NIAN BENDERA BERWARNA MERAH. KESE BERWARNA PUTIH)   

   

SUARA TEPUK TANGAN MENGGEMA DI GEDUNG PERTUNJUKAN.   

   

LAMPU PADAM    

   

Adegan 8  

DI GEDUNG PERTUNJUKAN MILIK NIAN DAN KESE. SUARA TEPUK TANGAN MASIH 

MENGGEMA DI GEDUNG PERTUNJUKAN. DIIRINGI MUSIK YANG SEMARAK DAN UNIK. 

TERDAPAT KURSI PENONTON BERUNDAK PENUH MENGHADAP KE SISI PENONTON. KURSI 

DIISI OLEH PRESIDEN, MENTERI, DAN SELURUH RAKYAT.    

   

MENTERI 1 dan 2   
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Sepertinya kami salah menafsirkan pak.   

   

PRESIDEN   

Benar. Kita tidak melihat arti seni yang sesungguhnya. Kita termakan oleh persepsi kita 

sendiri. Kita dibutakan oleh masa lalu yang mengungkung pikiran kita. Perspektif kita salah 

kaprah. Kiprah mereka tiada masalah. Malah mereka membuat rakyat di negeri ini nampak 

bersatu. Mereka tidak lagi individual. Mereka tampaknya juga akan bergotong royong 

membangun gedung yang terbakar ini.   

   

NIAN DAN KESE DATANG MENGHAMPIRI PRESIDEN DAN MENTERI. MEREKA MASIH   

DENGAN KOSTUM PENTAS DAN BENDERA MERAH PUTIH. MEREKA BERATRAKSI SEPERTI 

BALERINA, TUBUH MEREKA PENUH DINAMIKA SEPERTI PEMAIN SIRKUS. PENONTON YANG 

MENONTON BERSORAK SORAI.   

 

NIAN DAN KESE   

Lagu pengiring   

Inilah sebuah negeri   

Yang tadi membenci   

Kini menyatu hati   

Awalnya dari kita ingin pergi   

Hingga dihakimi   

Tapi kami tetap teguh    

   

Yang dulu berdusta   

Kini bertanam suka   

Kita bangga kepada semua Kepada tanah 

tumpah tanpa darah namun dengan seni 

yang merambah.   

   

LAMPU TEMARAM. PERTUNJUKAN PADAM.  
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ESAI-ESAI DAN KRITIK  

Galeh Pramudianto  

  

**  
  

KEKINIAN DAN ENIGMA YANG BERKELINDAN  

“Informasi bukanlah ilmu pengetahuan” –Albert Einstein  

Bisa jadi pernyataan Einstein itu benar ataupun keliru. Dikatakan benar, misal temanmu menulis 

status di media sosial: tentang dirinya yang sedang berada di pusat perbelanjaan dan sedang 

kesepian. Itulah informasi, bukan pengetahuan. Sementara keliru, bila dalam informasi yang 

dituliskan temanmu itu bernapas pada tugas kuliahnya, misal:  

  

Saat ini, saya sedang membaca pemikiran dan genealogi Foucault perihal relasi pengetahuan 

dan kekuasaan.  

  

Orang yang membaca status tersebut bisa mendapatkan informasi dari temannya, sementara 

informasi tersebut juga terkandung pengetahuan—ya tentang genealogi dan semacamnya itu. 

Kalian pun pasti tahu, bahwa sekarang dunia telah dalam genggaman. Meminjam istilah dari 

Yasraf A. Piliang—tentang dunia yang dilipat. Kamu bisa tahu si A sedang memakai baju apa 

lewat OOTD (Outfit Of The Day) di Instagram. Kamu bisa tahu lokasi si B sedang di mana sama 

pacar barunya lewat share location. Apa yang ingin kamu ketahui tentang dunia, baik di sekitarmu 

atau yang jauh pun kini ada dalam genggaman.  

  

Kita seakan hidup di dunia yang tak mengenal jagad lelah. Tak ada tujuan, tak ada pemberhentian. 

Semua berlalu tanpa bisa kita kuasai. Informasi menyerang pikiran kita setiap hari. Seakan apa 

yang didapati itu selalu benar. Tak heran kalau sebagian masyarakat kita yang awam lebih percaya 

kepada setiap rumor tanpa perlu dicek dulu kebenarannya. Setelah yang berbau rumor itu diketahui, 

langsunglah ia menjadi tumor karena belakangan diketahui hoax atau palsu, yang menjadikan 

dirinya humor belaka.  

  

Itulah generasi instan. Berlomba-lomba mencari informasi tanpa dikulik lebih dahulu 

keabsahannya, hanya agar eksis di media sosial dan tercepat mengabarkan. Hal itu dikarenakan 

mereka menganggap siapa yang paling cepat tahu, maka ia akan eksis. Arkeologi pengetahuan 

Foucault dan Eksistensialisme Satre bekerja di sini. Tak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini 

kedalaman telah lenyap oleh kedangkalan. Yang lambat akan tergerus akan kecepatan. Yang kurus 

dan kegemukan akan lenyap oleh yang berdada bidang dan bertubuh sintal. Itu yang disebut oleh 
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Adorno masyarakat komoditas dan oleh Baudrillard masyarakat konsumsi. Merayakan apapun 

yang dikonsumsi.  

Sering sekali kita mendengar atau membaca kata ini: kekinian. Siapa yang update akan isu sekitar 

media sosial langsung dijadikan meme, videogram dan foto-foto yang memiliki ciri khas akan 

perayaan kekinian tersebut. Seolah dunia akan kiamat bila kita tak mengetahui informasi hype yang 

beredar. Simptom kecemasan itu kian menumpuk di dahi-dahi. Ketika ada film baru langsung ke 

bioskop dan ketika ada tempat makan unik langsung datang. Begitulah siklus sosial kini sedang 

bekerja. Tak jauh dari itu, beberapa tahun silam orang merasa perlu membeli blackberry, dan kini 

nampaknya telah terganti dengan Android dan pelbagai gawai lainnya. Hal ini semakin 

memperjelas kenyataan bahwa manusia semakin takluk pada gemilau materialitas yang dipoles 

dalam “bungkus” citra “modern.  

  

Di bulan Ramadan pun atau momen-momen tertentu, simptom latah juga terus berlaku. Kalau kita 

menelisik, dulu di pertengahan tahun 2000-an, buku agenda Ramadan menjadi buku wajib kala 

sekolah, sementara kini hanya beberapa saja yang masih menjalankan(?) Di saat bosan sambil 

menunggu ngabuburit, kita biasa bermain monopoli, halma, congklak, ular tangga dan baca buku-

buku cerita. Sekarang bagaimana kabar kerajaanmu di ponsel itu? Kalau ngasih uang itu pake kartu 

atau amplop bergambar—masih ingat kan? Kini via rekening ponsel, semua beres. Saat mudik 

kalau kita tidak tahu jalan, kita turun ke jalan untuk bertanya kepada warga sekitar, kini semua bisa 

lewat GPS atau Waze. Atau, kau mau pesan sesuatu? Sekarang ada ojek yang siap mengantar 

keinginanmu dalam sekejap notifikasi. Jangan cemas, inilah konsekuensi kehidupan—yang 

(katanya) modern itu.  

  

Menurut W.F. Ogburn perubahan teknologi seringkali menghasilkan kejutan budaya yang pada 

gilirannya akan memunculkan pola-pola perilaku yang baru. Mengapa generasi muda mayoritas 

menggandrungi Path sebagai media sosial? Kalau saya rasa karena ada fitur seen by friends. 

Kecemasan akan kesepian bisa terobati denganfeedback yang gesit itu.  Maka terjadilah suatu 

dominasi teknologi terhadap perubahan sosial yang ada, sesuai dengan pernyataan Veblen yaitu 

“We Can’t Stop Progress”. Pernyataan itu, mengarahkan bahwa kita tidak akan pernah bisa 

menghentikan suatu perkembangan- perkembangan dan kemajuan.  

  

Kebudayaan Pop dan Glorifikasi Selera  

  

Hal ini pula yang disebut Foucault sebagai “ironi heronisasi” (irony of heronization). Di bawah 

ironi heronisasi kekinian, manusia modern terus-menerus mencoba menemukan jati dirinya. 

Semua orang ingin menjadi “icon pop”, sebagai sentrum pemberitaan. Kemewahan dan mimpi 

semu pada kontes-kontes selebritas seperti hanya menjual mimpi. Kalau kata Bre Redana itu 

seperti budidaya kebodohan. Kebahagiaan artifisial. Kesenangan instan.  

  

Gaya hidup kekinian sekiranya membutuhkan biaya ekonomi yang cukup tinggi atau bisa 

dikatakan sesuai dengan porsi saat ini. Semua adalah pilihan. Konsumsi sebagaimana ditekankan 
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Bourdie, yang meliputi tanda, simbol, ide, dan nilai, digunakan sebagai cara memisahkan satu 

kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain. Pandangan Bourdie telah membangun sebuah 

konsep “habitus”, yakni modal pengetahuan atau budaya sehari-hari yang merefleksikan 

pengalaman rutin dengan tingkah laku yang sesuai dengan budaya-budaya partikular. Habitus juga 

berperan penting dalam mengkontruksi gaya hidup, di mana produk sistematisnya menjadi sistem-

sistem penanda kualifikasi sosial (misalnya: yang termahsyur, yang vulgar, dan seterusnya). 

Dihubungkan dengan kelas sosial, habitus merupakan pengkondisian yang berkaitan dengan 

syarat-syarat keberadaan suatu kelas.  

Kini di tengah dunia benda kita, “masyarakat”, “tubuh”, “seks”, “kekerasan”, dan “informasi” kian 

tercelup dalam wilayah yang tak luput dari intervensi logika ekonomi dan budaya. Kebudayaan 

yang dimaksud adalah kebudayaan massa/pop(uler) (mass/pop[ular]culture) dengan ditopang 

industri kebudayaan telah mengonstruksi masyarakat di mana gaya hidup begitu dikultuskan dan 

dipuja. Adalah Allan O’Connor, salah seorang pengkaji budaya, saat menyoroti topik“popular 

culture”, menjelaskan bahwa terma ini mengacu pada “proses budaya yang berlangsung di antara 

masyarakat umum.”  

  

Salah satu contoh adalah ketika artis mengunggah foto atau pernyataan subjektif di akun media 

sosial mereka. Hal ini menimbulkan kesadaran bagi penggemarnya bahwa apa yang artis tersebut 

gunakan merupakan sesuatu yang up to date atau sedang booming dan layak untuk diikuti. Hal 

tesebut karena adanya engangement (keterikatan).   

  

Dalam disertasinya, Alice E. Marwick, seorang social media researcher menjelaskan bagaimana 

media sosial mengubah“something a person is to something a person does,” di mana ia “exists on 

a continum rather than as a singular quality”. Atau tak usah jauh-jauh kepada selebriti, contoh 

kecil di sekitar kita adalah teman kita yang punya karisma, kemampuan dan status sosial yang 

tinggi, dianggap dapat berpengaruh kepada teman-teman kita lainnya. Misalnya adalah gaul itu 

dengan nongkrong di kafe sambil memotret makanan atau minuman yang dipesan. Hal itu masuk 

dalam hipersemiotika. Tanda yang melampaui dan tanda yang telah menutupi dan menyesatkan 

realitas. Contoh lainnya adalah sehabis kita nonton film action atau sciencefiction yang beradegan 

di luar nalar. Misal mobil terbang pada seri Fast and Furious, dan taman hiperealitas di Jurassic 

World. Hal itu adalah tanda ekstrim (superlative signs). Tanda yang dibuat untuk 

merepresentasikan di luar batas realitas.   

  

Ada juga anggapan klise kalau kita nonton drama itu berarti pribadi yang pesimis dan kemayu, 

tidak gagah seperti kita menonton action atau kolosal. Itulah glorifikasi selera yang berhasil 

menidurkan pikiran awam yang gaduh. Dilihat dari kacamata ini, penyeragaman produk budaya 

adalah awal dari logika industri kebudayaan yang berkembang sebagai “proyek penyeragaman 

selera dan cita rasa” (homogenization of taste)”. Selera masyarakat kini seperti diarahkan pada 

yang profan, banal dan menghibur saja, seperti kitsch, tidak ada lagi kanon yang kudus. Yang 

serius dan dalam akan ditinggalkan dengan yang humor dan menjual. Budaya baca-tulis seperti 
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lenyap di antara hingar lisan dan citra. Saya jadi ingat salah satu lirik puisi Afrizal Malna yang 

berjudul Mesin Penghancur Dokumen:  

  

“kemarin aku bosan, hari ini aku bosan, besok akan kembali lagi bosan yang kemarin.” apa tata 

bahasa harus diubah menjadi museum es krim supaya kamu tidak bosan.   

Di sini aku-lirik mendedahkan kerisauan akan literasi dan kejenuhan masyarakat pada pelbagai 

gaya hidup. Membicarakan pilihan gaya hidup, saya jadi ingat fragmen perdebatan sang tokoh 

utama—Suryono pada novelSenja di Jakarta-nya Mochtar Lubis. Suryono mengatakan begini: 

“..tidakkah pernah berpikir, bahwa kita ini kini hidup bukan dalam abad atom, akan tetapi dalam 

abad tidak percaya.”  

  

Di sini bisa kita lihat apatis, individual dan eksistensialis terpancar. Lebih lanjut:  

“..karena manusia tidak percaya pada manusia, tidak percaya bahwa manusia sama manusia bisa 

dan harus sama-sama hidup. Si komunis begitu, si demokrat begitu, si imperialis begitu, si 

merdeka begitu. Semuanya sama saja. Bahwa tidak guna cape-cape bertukar pikiran seperti ini. 

paling benar ialah urus diri sendiri, cari kebahagiaan sendiri menurut kehendak sendiri, dan 

persetan dengan dunia ini?”  

  

Di alam ‘kekinian’ ini, yang mana kita hadir? Karena toh yang ‘kini’ ini selalu melintas sebagai  

‘hanya sekedar yang menjelang tadi’. Menurut teori relativitas Einstein, waktu dan ruang dapat 

mengalami perubahan dalam kecepatan cahaya. Atau Stephen Hawking dengan lubang cacingnya. 

Lintasan waktu kita yang selalu kritis inipun masih bisa dibentangkan, walau waktu tak pernah 

bisa ditaklukkan. Bisa dikatakan saat ini kita berada pada era postmodern, yaitu di mana 

masyarakat tidak lagi diatur oleh prinsip produksi barang, melainkan produksi dan reproduksi 

informasi di mana sektor jasa menjadi faktor yang paling menentukan. Masyarakat konsumen tidak 

lagi bekerja demi memenuhi kebutuhan, melainkan demi memenuhi gaya hidup.  

Tak ada lagi nilai-nilai asketis (kesederhanaan, kejujuran, dan rela berkorban), yang ada mungkin 

hanya snobisme. Teka-teki itu berjalan di pusat-pusat kota. Kalau begitu, saya (sepertinya) ingin 

jadi Holden Caulfield saja—yang dengan polos berceloteh riang tentang apapun di alam pikiranmu.  
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MEMBACA SPEKTAKEL DAN POLAH “RUMAH”: ANTOLOGI EMPAT 

PENGARANG RAWAMANGUN  

  

   

   

/1/  

 “sambil mengemasi barang-barang dan kenangan, berapa kali sebenarnya kita sanggup berpindah 

rumah, mengubah alamat dan tempat pulang?”  

  

Syair Pindah Rumah – Agus R. Sarjono  

Saya tidak akan mengatakan bahwa pertanyaan itu berkorelasi dengan “rumah” yang ada di sini.  

Tapi, saya berkeyakinan bahwa “rumah” bukan hanya tempat umum berpulang, namun, lebih dari itu: 

ia berupa peristiwa dengan perangai-perangainya. Peristiwa-peristiwa dan perangai itu hadir pada 

sebuah pertanyaan:  

“Kamu mau membuat rumah seperti apa mas?” (Kenapa Harus: Rumah – hlm. 9)  

  

lalu jawaban-jawaban itu kadang mengalir tenang, teduh, rumit, chaos, lancang dan juga gempita.  

Bagi saya secara definitif, masuk ke rumah adalah mengobati lelah dari ketegangan yang hadir di 

kesibukan pucuk nadir. Sementara, bagi antologi cerpen Rumah, masuk ke rumah adalah sebuah 

avontur dan wisata yang membangkitkan gairah.   

  

Rumah: Antologi Cerpen Empat Pengarang Rawamangun ini adalah 32 karya-karya penulis Rawamangun 

yang ditulis kurun 2012 hingga 2014.  Mochamad Nasrullah, Ridwan, Amar Ar-Risalah dan Reza Deni 
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sebagai juru cerita, meramu punggawa tokoh dan peristiwa dengan pelbagai sudut pandang yang 

variatif.  

2/  

 Nasrullah, misal. Ironi, melankoli dan ‘keluguan’ eros kerap mampir dalam cerita-ceritanya. Pada 

“Kenapa Harus: Rumah”, ia mempertanyakaan hal-hal sederhana dengan keberadaan. Rumah sebagai 

dimensi sehari-hari yang penuh rutinitas, mengalami stagnasi—tokoh-aku menggelontorkan 

penawaran rumah dari sisi kontemplasi dan permenungan. Simak:  

  

“Konsep kita lebih penting daripada rumah itu sendiri. Dan tentu saat ini kita sudaH memegang   

konsepnya, bahkan kita mendapatkan kesempatan untuk memikirkannya berulang-ulang.” 

(Kenapa Harus: Rumah – hlm. 12)  

  

Esensi fisik tidak terlalu berlaku di sini. Apa yang disebut rumah dalam point of view aku adalah 

keberadaan renjana akan mengarungi hidup. Bukan menggandrungi hidup dari yang nampak di 

permukaan saja.  Ironi dari kedalaman juga muncul di cerpen “Sisi Sebelah Gorong-Gorong”. Sekilas 

ketika membaca ini saya jadi teringat kisah Sampar dan Orang Asing Albert Camus. Wabah tikus yang 

terjadi di novel Sampar dan perjalanan unik lewat Orang Asing. Namun jelas, fabula (cerita) dan sujet 

(plot)nya itu sama sekali tidak senada. Aroma defamiliarisasi nampak terbungkus manis. Seperti 

diketahui bahwa defamiliarisasi—merujuk pada kaum formalis: menjadikan yang karib dalam 

keseharian menjadi aneh dan ‘bernilai’. Sudut pandang tokoh yaitu tikus, memandang manusia itu 

sama dengan manusia memandang tikus. Maksudnya, dalam kehidupan, manusia itu membenci tikus 

karena berbagai alasan, dan di sini pun tikus menaswirkan demikian. Pada melankoli lain, Nasrullah 

berhasil memainkan grafik cerita “Yang Terjadi di dalam Mata Janin” pada dua sejoli dimabuk eros, lalu 

meninggalkan birahi itu dengan jalan pintas: membunuhnya.  

   

3/  

Selanjutnya pada cerita-cerita Amar. Kerap kali alis saya hampir bertemu dan dahi senantiasa 

bergelombang. Tema dan premis yang disajikan begitu ‘menantang’. Ia menantang pembaca 

sekaligus mempertanyakan tantangan itu sebagai dikotomi struktural yang setia pada: fiksi dan 

nonfiksi. Demarkasi antara fiksi dan fakta hinggap di kisah-kisah Amar—bagi mereka yang jarang 

hinggap pada pembacaan religiusitas dan sejarah. Berbicara kisah, kita mulai dulu dari defamiliarisasi 

polah atau perangai tokoh yang hadir di cerpen ‘suspense’ miliknya.  

 “Perang akan kembali dimulai” Bisik senapan, yang masih memperhatikan keadaan.      

   Tegang. “Peluru di dalam senjata tak tahu apa-apa, mereka ditembakkan begitu     

   saja!” Pisau menutup wajahnya. Entah kenapa.  (Damaskus  Suatu Ketika – hlm.103)  

  

Personifikasi bekerja dengan baik di sini. Menurut Shklovsky dalam tulisannya “Art as Technique”, 

maksud seni adalah untuk memberikan penginderaan benda-benda sebagaimana dirasakan, dan 

bukan sebagaimana benda-benda itu diketahui. Menurutnya teknik seni adalah untuk membuat objek-

objek menjadi ‘tidak biasa’, untuk menghadirkan bentuk-bentuk yang sukar, untuk menambah tingkat 
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kesukaran dan memperpanjang persepsi, karena proses persepsi adalah suatu tujuan estetik dalam 

dirinya dan harus diperpanjang.  

  

Pisau, Peluru, dan Senapan hanya bisa diam. Mereka tetap hanya benda mati, yang dipengaruhi 

kehendak pemiliknya. Tanpa bisa berkata-kata lagi, mereka hanya saling menggumam dalam hati. 

Tentang perang. Tentang jalannya perang. Tentang Imam Ali yang tiba-tiba muncul, dan 

memberikan harapan baru bagi tegaknya kedamaian di Suriah, Iran, Irag, Afghanistan, Sudan, 

Indonesia, dan segenap kantong-kantong perang lainnya yang terpendam namun menjad bisul 

yang menyakitkan hati setiap orang. (Damaskus Suatu Ketika – hlm. 110)  

  

Dari sudut fabula (penceritaan), Amar dengan lihai bermain di bilik profetik dan menjelma komentator 

masalah sosial. Kepiawaiannya pada dendang religiusitas yang dilengkapi dengan dosis sosial, cukup 

menawarkan harapan di tengah gaya hidup masyarakat yang sekular dan hedonis. Pernyataan Milan 

Kundera dalam The Book of Laughter and Forgetting bahwa “Perjuangan manusia melawan kekuasaan 

adalah perjuangan ingatan melawan lupa“,   terselip dalam cerita “Pohon 1965” yang menyulam 

sejarah, fakta, fiksi dan harapan melebur jadi satu-padu. “Lapangan” pada tahun 1965 memang selalu 

seksi untuk diangkat menjadi sebuah karya—hingga paralel dengan perdebatan karya sastra 

Indonesia di pentas International Frankfurt Book Fair 2015.  

  

Pertumbuhan pohon di dalam sebuah penjara yang imajis dan simbolik di “Pohon 1965”, sedikit 

mengingatkan pada cerita Pohon Rambutan-nya Danarto, Sebuah Sketsa dari Penjara-nya Mochtar Lubis, 

dan Perempuan dan Anaknyamilik Gerson Poyk. Pada Pohon Rambutan, bercerita tentang sebatang 

pohon rambutan yang tumbuh begitu saja di tepi jalan, di tepi sawah. Tak bertuan, tak berteman. 

Pohon rambutan itu sudah ada sejak zaman Jenderal Sudirman berperang melawan Belanda. Lalu, 

pada Sebuah Sketsa dari Penjara membahas keadaan tahanan-tahanan kriminal di sebuah penjara dan 

Perempuan dan Anaknya menceritakan nasib para isteri dan anak para tahanan Gestapu. Elaborasi tiga 

premis itu seperti menjalin intertekstualitas yang menggairahkan akan ingatan-ingatan yang tersapu 

derasnya pengkaryaan (craftsmanship). Tentu, hal itu baik akan terjalinnya dialog-dialog yang subtil.  

  

Selanjutnya, aroma profetik dan religiusitas yang variatif muncul di cerpen “Tanda Sujud dan Sepasang 

Bibir Merah Muda”, “Berita Dari Tanah Suci” dan “Wajah”.  

  

Kemudian pada suatu waktu di sana, hidup sebuah komunitas pemuda; kumpulan orang-

orang lapar dan bagai singa yang lapar, mereka menghabiskan malam-malam panjang di 

pojok-pojok ruang untuk membaca. Membaca. Membaca. Kitab-kitab dan sastra kuno 

masa dulu sudah tumpas dihabisi. Kitab suci Al-Qur’an sudah dihafal sedemikian rupa, 

setiap huruf-huruf dan harakatnya. Komunitas itu hanya satu dari banyak lagi komunitas 

di kota indah itu. (Tanda Sujud dan Sepasang Bibir Merah Muda – hlm. 160)  
  

“Ada Allah di setiap peristiwa yang diingat maupun tidak diingat orang-orang, dan pasti 

ada Allah dalam sanubari hati kita”, ucapnya. “Berhajilah ke dalam hatimu.” (Berita Dari 

Tanah Suci – hlm. 159)  
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Dalam perjalanan, meskipun topeng ini belum mengemukakan kemana tujuan pastinya, 

ia banyak bercerita tentang masa lalunya, yang Uka pikir terlalu jujur. Dulu, topeng ini 

dikarenakan oleh seorang atheis, yang terus-menerus meragukan Tuhan. (Wajah – hlm. 

148)  

  

Saya harap, jangan berlandas tiga kutipan cerita di atas—dapat menggeneralisasi pemahaman 

siapapun. Yang demikian saya comot karena cukup merepresentasikan penceritaan khas 

transendental yang kuat dari Amar. Kuntowijoyo dalam bukunya Maklumat Sastra Profetik: Kaidah Etik 

dan Struktur Sastra menyatakan bahwa sastra profetik ialah sebuah karya sastra yang mencerahkan. 

Dalam konteks kesusastraan Indonesia, ada dua kubu sastra yang keduanya sah: sastra pembebasan 

dan sastra kemanusiaan. Kemudian Kuntowijoyo muncul dengan sastra transendental guna 

menggenapi isu sastra yang ada. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, sesungguhnya semua sastra punya 

bobot transendental, asal dilihat dari pandangan teologis dan metafisis. Lalu ketiga sastra itu 

(pembebasan, kemanusiaan, dan transendental) digabungkan oleh Kuntowijoyo menjadi sastra 

profetik, dalam arti melanjutkan tradisi kerasulan.  

Danarto pernah berpendapat bahwa seni itu sebagai englightement, pencerahan atau penerang 

bagaimana manusia menyatu kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertitimangsa pada 

pembacaan, sepertinya Amar pun memilih jalur demikian.  

   

/4/  

“Sudah lama kita tidak bertemu, bukan begitu, adikku!” “Ya…”  

“Kulihat kau sekarang di pihak Gowa!”  

“Kau tahu, ini demi Ibu…”  

 Sebuah pukulan meluncur deras tepat pada tubuhku.  

“Kenapa harus demi Ibu? Bukankah aku juga saudaramu? Kenapa kau tak melakukan apapun demi     

saudaramu ini?”  

  

Petikan dialog itu adalah perjalanan menuju denoutement dari konflik yang terjadi antara Arung Palakka 

dan Pajongai Daeng Ta’le. Kedua tokoh yang memiliki biografi historis terhadap perjalanan nusantara 

tersebut, digambarkan sebagai tokoh-tokoh fiksi. Jalinan fiksi berlatar kronik sejarah dikonstruksi 

dengan sudut pandang umum: pertarungan. Tanpa menggelar spoiler cerita, pertarungan tentu ada 

yang menang dan kalah. Dan hitam-putih dari sudut tersempit sekalipun, akan ‘ada’ dan mengada. 

Cerita-cerita Ridwan memilih jalannya pada pertarungan dari latar sejarah dan nostalgia hikayat 

kerajaan. Contohnya pada kisah “Surya Majapahit”, “Ayam dan Seorang Ksatria”, “Pajongai Daeng 

Ta’le” dan “Sebilah Simbol Ksatria”. Jelas, aroma pertarungan dan perseteruan begitu kental dalam 

cerpen-cerpen Ridwan. Meski begitu, fabula pertarungan bukan hanya terjadi di petak sejarah dan 

kerajaan. Ridwan mengambil sisi lain pertarungan dari sudut  

“kejenuhan”. Ya, maksudnya pertarungan karena begitu sering terjadi, maka pertarungan tersebut 

bukanlah hal apa-apa: persoalan menang dan kalah, kekuasaan dan ketidakberdayaan. Seperti teori 
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hegemoni Gramsci serta relasi kekuasaan dan pengetahuan Foucault. Bahkan dari sudut olahraga 

otak, catur pun tak luput dari penceritaan perang.  

  

Pada cerpen “Pertarungan” latar simbolik muncul untuk diabdikan bagi kepentingan gagasan, yaitu 

dunia hitam-putih di atas lapangan permainan catur.  

Sebuah hentakkan kaki yang begitu hebat dari Kuda. Kini ia tengah berdiri mengacungkan 

tombaknya di hadapan Benteng milikku. Merasa tak mungkin menang, Benteng milikku pergi ke 

b6 dan langsung mengancam Bidak milik musuh di a6. Kuda yang kehilangan mangsanya berlari 

menombak Bidak di e2. Pilihan yang tepat bagi Benteng tak ia sia-siakan, dengan tamengnya Bidak 

terkapar mati di bawah kakinya sembari mengancam posisi Raja Musuh. (Pertarungan – hlm. 79)  

  

Kematian dan kekalahan nampak identik dari konklusi yang ditawarkan Ridwan. Simak:  

  

“Apa kau bilang?! Pengkhianat tetaplah pengkhianat!”, sebilah bidak di tangannya merobek 

dadaku hingga tubuhku terjatuh tak berdaya. Dari kejauhan kakakku telah menghilang, tepat 

ketika mataku mulai terpejam di tempat aneh ini. (Pajongai Daeng Ta’le – hlm. 65)  

  

Pellelaer berlutut di hadapanku, “Maafkan aku”.  

“Jenderal! Apa yang kau lakukan?!” sahut prajurit,  

“Aku telah berteman dengan dia; dan dari cerita dia, aku mengetahui keadaan rakyat” Pellelaer  

terus  berbicara padaku,  

”Sebelum dieksekusi dia memintaku untuk memberikan kerisnya kepada kalian. Sebilah simbol 

ksatria”. (Sebilah Simbol Ksatria – hlm. 70)  

  

Samar-samar penglihatannya, ia melihat sesosok tubuh berdiri di pintu rumah. Orang itu 

mengenakan topeng tengkorak, di genggaman tangan tali tambang terikat pada sebuah peti mati 

tak jauh berada, dan pakaian yang dikenakan begitu compang-camping dan basah. Sebelum 

tubuhnya jatuh menghempas lantai. (Bandit – hlm. 86)  

  

Tangannya masih menekan kuat perutnya. Begitu kuruslah ia. “Masihkah kau lama, Paman? Aku 

sudah tak kuat….” Matanya terpejam seiring sebuah jeritan seorang pria dan auman harimau 

menggema dari balik hutan rimba sana.  

(Ayam dan Seorang Ksatria – hlm. 57)  

  

Bunyi-bunyi terompet dan letusan-letusan kembang api tahun baru seakan menyamarkan sebuah 

letusan peluru yang dengan tepat melubangi dahi Sukamto. (Letusan Sebuah Terompet – hlm. 97)  

  

Sebagaimana dikemukakan oleh Foucault, mempermasalahkan wacana kekuasaan biasanya 

dibarengi dengan penolakan. Dalam realitas perlu diperhitungkan bahwa kekuasaan selalu 

melahirkan penolakan, perlawanan. Hal inilah yang dimaksudkan nafsu rendah atau ego yang oleh 

Nietzche diistilahkan sebagai kehendak yang berkuasa (de Wille zur Mach).  

   

5/  
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Perjalanan selanjutnya pada cerita-cerita Reza Deni. Seturut pada polah yang tergelar, nuansa absurd 

dan magis cukup mewakili premis dan tesis cerpennya. Lihat:  

Yang menjadi alasan Samud Tompel sangat ingin dipenjara adalah riwayat dari keluarganya 

sendiri. keluarga Samud Tompel mempunyai sejarah kriminal yang cukup mengagumkan. Dari 

mulai ayah, ibu, sampai abangnya yang kini bekerja di Malaysia, pernah merasakan pahit dan 

nikmatnya dipenjara, begitu kata Samud Tompel kepadaku. Mungkin ia merasa malu jika ia sendiri 

yang belum pernah merasakan masuk bui. Samud Tompel takut akan merusak citra keluarganya 

yang kompak dalam hal kriminalitas dan kejahatan.  

(Harapan Samud Tompel – hlm.  218)  

  

Bisa ditelisik, bahwa imagology—meminjam istilah Milan Kundera, adalah konstruksi yang diciptakan 

tokoh: bagaimana citra menjadi segalanya. Samud Tompel melakukan hal konyol bin absurd hanya 

karena perihal citra. Tanpa niat membandingkan, saya jadi ingat kisah Mersault dalam novel Albert 

Camus l’Etranger. Sebelum perjumpaannya dengan pengalaman absurd, Mersault menjalani 

kehidupannya dengan monoton tanpa adanya kesadaran. Baru setelah berlangsungnya peristiwa 

pembunuhan yang diikuti oleh proses peradilan, ia mulai mempertanyakan tentang nilai-nilai 

kehidupan. Seperti harapan Samud yang ingin masuk penjara karena genealogi keluarganya. Selain 

absurd, Deni bermain di kawasan lain. Misal:  

  

  

Sentot dihajar habis-habisan oleh para antek Sang Dajjal dan setan saat ia mencoba membunuh 

genderuwo yang digelayuti kuntilanak itu. Mukanya babak belur dan tubuhnya dibuang ke dalam 

got. Meski badan Sentot meruapkan baru bacin, kuntilanak itu, yang mengaku sebagai anaknya, 

menolongnya dengan membopong badannya ke rumah. (Wahyu Kedua Gagal Turun Sampai Hari 

Kematiannya Tiba – hlm. 193)  

  

Yang ditemukan di kuburan liar itu, kata orang-orang kampung, ternyata adalah tubuhku, bukan 

tubuh tetanggaku. Maksudnya di sini, tetanggaku yang kuanggap dangkalan itu adalah aku sendiri. 

Aku mulai kebingungan, tapi demi apapun, asumsi yang aneh ini harus kupaparkan kepadamu. 

(Perihal yang Mati –  hlm. 214)  

  

Roland Barthes mengungkapkan bahwa wicara mistis dibangun oleh materi yang telah dibuat 

sedemikian rupa agar cocok untuk komunikasi: itu semua karena semua materi mitos (apakah 

berbentuk gambar atau tulisan) mengisyaratkan sebuah kesadaran akan pemaknaan, sehingga orang 

bisa berpikir tentang materi-materi tersebut tatkala ia mengabaikan substansinya. Mistis dan magis 

terpancar dalam cerita-cerita Deni. Seperti cerita di Perihal yang Mati, realitas tumpang tindih dengan 

non-linear. Inilah yang disebut hiperealitas oleh Baudrillard, sebagai hilangya batas antara realita dan 

fantasi. Siapa yang mati dan hidup berbaur dengan fakta dan fantasi. Menyimak Deni berkisah, tak 

lepas dari klausa kau tahu seperti penuturan khas A.S Laksana. Namun terkadang ia cenderung 

subversif, lalu membatasi diri dan merumuskannya sendiri dengan ide-ide keseharian yang terkadang 

luput dalam pengolahan dan pengamatan.  
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/6/  

Memeluk Rumah dari sudut pandang spektakel (peristiwa) dan polah (tingkah laku) seperti saya sedang 

berada di teras rumah. Di teras rumah tersebut saya terkadang hanya berdiam diri sambil melihat 

sekeliling tetangga saya berjalan dan lewat. Ketika tetangga saya sudah lewat depan rumah, saya 

seperti diajak orang rumah (entah itu ayah atau ibu) untuk berjalan di loteng, lalu masuk ke gudang, 

kamar mandi, dapur, ruang tamu, kolam renang hingga duduk di ruang keluarga sambil menonton 

televisi, lalu ketika acara sudah habis, saya diajak kembali oleh (entah ayah atau ibu) untuk mampir 

ke rak buku yang ada di ruang santai. Alih-alih ingin bersantai, saya dibawa masuk ke dalam tokoh-

tokoh dan kisah yang kadang ceramah, kadang pula ia seperti—mendengar teman sendiri berkisah 

dengan asik nian—seperti kata Holden Caulfield di The Catcher In The Rye.  

  

Dari sudut penceritaan: dramatik, diskursif dan kontekstual seperti silih berganti masuk ke dalam 

adonan untuk membuat masakan-masakan lebaran. Pengarang melukiskan peristiwa dan 

perangainya dengan kesadaran kosmik, sosial dan transendental. Hasif Amini pernah mengatakan:  

“cerita pendek yang ampuh adalah sejenis rayuan maut dalam pertemuan singkat di suatu tempat”. 

Antologi empat pengarang Rawamangun, bisa jadi seperti rayuan maut yang ampuh, bisa jadi 

gombal— yang terjadi dalam pertemuan singkat di: Rumah.  

 Bintaro, 19 – 7 – 15  

   

  

RUMAH  

Oleh                            : Mochamad Nasrullah, Ridwan, Amar Ar-Risalah, Reza Deni.  

Editor                          : Asya Ran  

Desain cover              : Isna Wulandari  

Penata letak               : Renita W  

ISBN                            : 978-602-70233-9-0  

Cetakan pertama       : Mei 2014  

Diterbitkan oleh         : Griya Pustaka Prancak, Sorosutan UH VI/840   

                                       Rt. 14/Rw. 04. Umbulharjo Yogyakarta 55621  

  

  

  

  



112  

  

RUANG MOMEN DAN PERSONA: DALAM  SEPILIHAN SAJAK MANAKALA DAN SESIAPA HAMZAH 

MUHAMMAD (TELAAH SINGKAT) 

  

Manakala dan Sesiapa diterbitkan tahun 2014 oleh Stomata Rawamangun dalam rangka 

memperingati satu tahun Buletin Stomata (Sekitar Sastra dan Lainnya), sekaligus dokumentasi 

pribadi. Sepilihan sajak ini merangkum 70 sajak yang telah mengalami tahap seleksi dan 

penyesuaian tema—dan ditulis sekitar tahun 2011 sampai 2014. Dalam sepilihan sajak ini terdapat 

dua bagian yang berbeda. Bagian pertama yaitu “Manakala” dan bagian kedua yaitu “Sesiapa”. 

Pada bagian “Manakala” kehadirannya berkisar aku-puisi yang mengekspresikan proposisi lewat 

sebuah momen yang ditangkap. Sementara pada bagian “Sesiapa” penyair, akulirik atau aku-puisi 

mengungkapkan tentang siapa saja yang ia kenal mafhum dan dekat, lalu mendarat pada hamparan 

sajak.  

  

Dahulu saya membayangkan orang membuat puisi: semata karena faktor bakat, keturunan dan 

kebenaran yang dipengaruhi keyakinan, bacaan dan lingkungan. Belakangan urusan membuat puisi 

lebih serius, tidak semata keisengan atau gagah-gagahan. Mencipta puisi menurut saya adalah 

pencarian identitas dan karakter manusia. Berbicara pencarian, saya jadi ingat kisah petualangan 

Don Quixote yang dituturkan Miguel de Cervantes dan Holden Caulfield oleh J.D. Salinger. Don 

Quixote adalah fatamorgana impian, dan Holden Caulfield adalah delusi percakapan. Quixote 

adalah tebing antara cita-cita dan kemampuan, sementara Holden adalah keluguan akan kehidupan.  

Membaca sajak Hamzah adalah membaca petualangan dan kehidupan itu sendiri. Ada 

permenungan mendalam, adapula penglihatan sekelebat. Bisa kita mulai dari sajak ini:  

DARI NAGASAKI DAN HIROSHIMA: PERMULAAN  

  

katakan pada siapa saja,  

bahwa tidak ada cerita tentang seseorang yang tak dikenal  

mengirimkan pesan kawat berbunyi: perang sudah 

berakhir—seharusnya sedangkan kita seperti dibuat 

ingat lagi, di Surabaya pernah tidak tersisa warna 

biru Vodka kecuali langit yang bercampur asap dari 

suasana bertanda gawat dan tatap lapangan merah, 

yang menjelma saksi betapa kita pernah berdiri dekat 

pada kejadian Akbar, demi hari yang berkibar seakan 

senja beserta seruan Merdeka tak pernah pudar (dari 

Nagasaki, rasanya namamu lewat di benak,  

tapi itu bukan dialog kita)  

   

Pada sajak ini aku-puisi mengungkapkan kegelisahannya lewat upaya dekonstruksi atau implosi 

saja pada kejadian perang dunia kedua. Ketika Jepang dibombardir oleh sekutu atau Amerika. Pada 

masa itu terjadi banyak kekacauan fisik dan mental. Aku-lirik seakan ingin menyingkap sejarah 

namun ditulis ulang lewat sudut aku-puisi. Bisa dilihat di larik ini:  
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(dari Nagasaki, rasanya namamu lewat di benak,  

 tapi itu bukan dialog kita)  

  

Semacam ada penanda tentang ruang pesona akan persona atau pribadi seseorang muncul. Tapi 

ada hal seperti bertentangan, bahwa penyair mengalami tapi merasa seperti tidak ada dalam 

peristiwa. Lalu pada larik pertama, aku-lirik mengungkapkan bahwa peristiwa sejarah tidak akan 

tidak diketahui—semua akan mafhum pada pembacaan teks formal maupun estetika puisi.  

Sementara itu bila kita membacanya dalam perspektif Heideggerian, sajak-sajak Hamzah adalah 

sejumlah dunia dan keseharian pembacaan. Heidegger menganggap puisi penting untuk 

menangkap “ada” karena bahasa puisi bahasa hati, dan “ada” otentik tidak bisa ditangkap dengan 

bahasa diskursif, tapi berpikir puitis. Tujuan puisi lain kata Heidegger: “bukan mencari kebenaran 

baru, sebuah kosa kata tanpa klaim epistemologis apapun, berpikir seharusnya membangun rumah 

‘ada’, bukan mencari ‘ada’.”  

Membangun rumah “ada” sepertinya telah dengan baik dilakukan aku-puisi lewat  

“Pertanyaanpertanyaan Filosofis dari Fragmen Sajak yang Belum Tidur Semalaman”, berikut 

petikannya:  

seandainya waktu bisa diputar ulang/apakah hidup masih dianggap/teka-teki yang tak 

berkesudahan? dan seandainya gravitasi bisa dikelabui/apakah air  sanggup kembali/ ke sumber 

terdalam dari airmatanya?  

  

Pertanyaan-pertanyaan dari sajak tersebut membuat saya mafhum akan pernyataan Heidegger 

tentang (verstehen) atau gaya pemahaman—yaitu tentang gaya asli yang dimiliki oleh seseorang 

dalam menentukan eksistensi dirinya. Dalam hal ini aku-lirik mempunyai kesadaran untuk 

mengenali interkoneksi dengan lingkungan di sekitarnya. Ia ingin menjadi bagian yang utuh dari 

sebuah kumpulan eksistensi yang lain.  

  

Kumpulan eksistensi yang lain itu, terdapat pada pelbagai pandangannya tentang momen yang ada 

pada bagian “Manakala”. Momen itu menawarkan berbagai variasi. Ada keusangan yang 

terhampar pada sebuah pertemuan. Hal tersebut terdedahkan di “Meja Makan”  

MEJA MAKAN  

   

pelayan bilang, nama lengkap kita tidak tertera 

dalam daftar menu dan hari pun kian malam 

bertukar pandang: asbak percakapan, tisu kenangan.  

  

  

Jadi, ketika di meja makan, sang-aku semacam ingin mengungkapkan kegetiran yang ironi. Sang-

aku mengalami kenangan pada lanskap peristiwa puitik yang unik. Ruang universal dapat hadir 

ketika momen aku-puisi dapat dirasakan yang sama oleh pembaca:  Asbak percakapan/tisu 

kenangan. Duhai, semacam ada getir merambat dalam sebuah keasingan di tungku percakapan.   
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Tungku-tungku percakapan tersebut pun hadir pada serial puisi “yang”. Percakapan sublim dan 

subtil dalam pandangan napas definisi aku-lirik. “Yang Mustahil dari Pagi”, “Yang Terbayang Saat 

Ini”, “Yang Ditambal Oleh Waktu”, ”Yang Romantis dari Buku”. Adalah semacam “sang aku” 

yang memandang dunia sebagai cakrawala yang hidup dan intim. Selanjutnya ada sajak tentang 

momen aku-puisi yang tidak bisa tidur atau bisa dikatakan tentang kejadian sebelum tidur. Ada 

aroma sufistik atau relijius yang tampak pada puisi pendek ini:  

  

BISMIKA  

   

mataku sudah berair airmata 

yang belum kering.  

  

Airmata dalam sajak di atas lebih merupakan dualisme akan penafsiran. Paradoks-transendental. 

Bisa ironi, bisa euforia. Yang kalau meminja istilah Umberto Eco sajak di atas tersebut sebagai 

karya terbuka alias “opera aperta”. Di mana sebuah karya dapat memberikan keragaman makna 

pada pembacanya.  

Kemudian pada puisi di bagian “Sesiapa” kita dapat mengetahui tokoh-tokoh yang digambarkan 

Hamzah atau aku-puisi. Contohnya di sini:  

BERTUTUR SEPERTI WHITMAN  

   

nasib yang gagal terdapat di jemari –pena para penyair 

muda  

dan lambat–laun usia tua seperti nasab sebuah  

pohon moksa  

   

jiwa-jiwa manusia yang fakir saling menunggu 

setiap khotbah bernyanyilah untuk tubuh yang 

tidak akan lama lagi bertanah.  

  

Sang-aku mengungkapkan penyair muda banyak mengalami kegagalan, seperti Whitman sendiri—

yang terkemuka berkat ode untuk dirinya sendiri. Setelah Whitman, ada Jack London. Hamzah 

mengungkapkan bahwa aku-lirik yang hadir adalah re-intepretasi tentang Jack London, juga 

tentang sebuah peristiwa sosio-puitik.  

BALADA UNTUK JACK LONDON  

   

kelak dari belantara hutan itu,Tuhan mendesis seperti 

ular yang bertanduk  

   

“tidak ada surga di langit. Kedamaian  

tidak diserahkan untuk pemenang perang.”  
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orang-orang mati karena percaya bahwa cinta manusia 

adalah jalan setapak  

   

“Iblis menjelma gemerisik  dedaunan, malaikat 

tak mencatat perkara kemurungan.”  

  

Dengan hadirnya tokoh-tokoh dari lintas penjuru di bagian “Sesiapa”, saya jadi seperti hendak 

menangkap arah sajak-sajak aku-puisi kepada kosmopolit. Kosmopolitanisme muncul seiring 

dengan bertumbuhnya global village (desa semesta). Pada tahun 1960-an Marshall McLuhan 

menyatakan bahwa ke depan tidak akan ada lagi yang disebut peradaban pinggir dan peradaban 

pusat, karena kota-kota di dunia sudah menjadi desa semesta—akibat perluasan sosial dan 

institusional dari kecerdasan manusia.   

  

Hadirnya karya sastra yang mengusung pesan kosmopolitanisme diduga juga terpicu oleh lima 

aliran berpengaruh yang membawa perubahan di hampir berbagai kehidupan.   

Oleh Appadurai, dalam Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy (2001), kelima 

aliran tersebut dinamakanetnoscapes (aliran manusia yang bergerak melintasi wilayah  negara), 

mediascapes (aliran informasi yang didukung atau difasilitasi teknologi tinggi), technoscapes 

(aliran teknologi yang bergerak dari negara kaya ke negera berkembang yang ratarata miskin), 

financescapes (aliran uang/modal dalam jumlah tak terbatas, yang seringkali melebihi produk 

nasional), dan ideoscapes (aliran citra atau gagasan yang bergerak dengan leluasa melalui video, 

film, musik, buku dan majalah.  

  

Tokoh-tokoh seperti Jack London, Walt Whitman, Hemingway yang terangkum dalam sajak, bisa 

dikatakan karena pengaruh aku-lirik yang bersentuhan   

dengan etnoscapes, mediascapes dan ideoscapes. Informasi dan pengetahuan yang kian meluncur 

deras di zaman serba cepat ini, dapat dimaksimalkan dengan apik oleh aku-puisi, akukamu-kita 

dan aku-lirik. Selanjutnya, ada soneta yang dihaturkan untuk M. Aan Mansyur. Yang banyak 

menutur Ibu dengan pelbagai peristiwa historis.  

  

SONETA: UNTUK M. AAN MANSYUR  

   

siapa yang mencipta luka, penyairku 

itu sebenarnya hendak kutanya dan 

mengapa bahasa tersantun  

selalu disempurnakan seorang ibu  

   

adakah kata-kata, seperti istilahmu 

niscaya tokoh-tokoh yang melawan kita 

dalam satu cerita –perihal usia  

yang berangsur mundur ke masa lalu  
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gelisahmu terbenih, berimbuh judul-judul 

puisi yang rutin meringkus kegilaan di 

antara keterpencilan musim  

paling ambigu, seumpama rindu  

   

di mana sebuah peluk tak bisa melipur  

sepi kecuali dirimu, kecuali dirimu…  

  

“Sesiapa” hadir bukan hanya hasil permenungan mendalam, namun juga catat yang terdekat dan 

sekelebat. Ada “Sidik Jari yang Tertinggal di Buku Catatan” tentang pseudonim penyair dalam 

memburu huruf. Lalu berturut-turut pseudonim muncul di “Untuk Laki-laki yang Selalu  

Bilang Kenyang Kalau Kutawarkan Makan”, “Saban Malam, Kopi yang Hitam”, “Kwatrin Catatan 

Harian”, “Perempuan Kota M”, “Kau Dengar Air Mengucur, 1”, “Di Pekarangan Rumahmu”, 

“Katakan Dua Selamat”, “Kesaksian” dan “Dalam Sakit”.  

Tokoh pseudonim tersebut memiliki variasi peristiwa, meski pada suasana kental, yaitu alam.  

“Untuk Laki-laki yang Selalu Bilang Kenyang Kalau Kutawarkan Makan” menghantarkan pada 

suasana pastoral dan aubade. Coba dengar petikan ini:  

“masalaluku lenyap di tengah kerumun bebek yang digiring ke sawah, di senja yang berkeringat, 

yaitu ketika aku berlari pulang dari sekolah menuju tanah becek, dengan seragam apak.” Hingga 

pada sebuah konklusi dan konsensus:  

“di sanalah kau kunyah waktu supaya jadi bekal dank au ingat-ingat laig cerita penggembala 

yang akan pulang-pergi mempersiapkan masa depanmu.”  

  

Kemudian di “Perempuan Kota M” aku-lirik menjelma pada aku-kita: Kita adalah 

aforisma/tentang setangkup tangan yang bersilangan. Inisial Kota M, mengingatkan saya pada 

tokoh-tokoh cerita dan tempat yang diciptakan Iwan Simatupang dalam novel-novelnya. Membuat 

pembaca tidak dimanjakan dan dikungkung lawatan imajinya akan kepastian-kepastian nama. 

Manakala dan Sesiapa, sekali lagi mempertanyakan waktu, keadaan dan persona. Intepretasi 

momen pribadi maupun momen universal serta persona—tentang tokoh-tokoh baik melalui 

pribadi, maupun pembacaan karya. Hamzah Muhammad merilis Manakala dan Sesiapa sebagai 

judul sepilihan sajak, dimaksudkan untuk berimprovisasi. Bertungkus-lumus pada Pabila dan di 

Mana Ayatrohaedi. Dari catatan pengantarnya, ia memaparkan bahwa Manakala dan Sesiapa 

bernapas pada pengamatannya di Rawamangun: sepanjang berkesenian dan aktif berliterasi dalam 

kurun waktu tertentu. Hal tersebut seolah bahwa Manakala dan Sesiapa hanya seperti pemanasan 

sebelum pertandingan. Pertandingan yang dimaksud adalah adanya sinyal bahwa akan ada 

kejutan— kapanpun itu, perihal sajak dan pundi-pundi catatan subtil lainnya.  

  



117  

  

 

KOPI, SURAT DAN KESEHARIAN PUISI  

Hegemoni dan Masyarakat Konsumsi sebagai Strategi Puitik “Surat Kopi” Joko Pinurbo  

  

  

To read a poem is to hear it with our eyes; to hear it is to see it with our ears.(Octavio Paz)  

  

  

Menonton sajak-sajak Joko Pinurbo dari masa ia memakai Celana hingga ia menulis Surat Kopi – 

menghadirkan pelbagai peristiwa yang sekelebat bertungkus-lumus pada pembacaan jukstaposisi: 

hegemoni dan konsumsi. Salah satu daya tarik dari sajak-sajak Joko Pinurbo (selanjutnya Jokpin) 

adalah cara memandang suatu tema secara jenaka dan sederhana. Jokpin dalam beberapa sajaknya 

bisa dikatakan berhasil mengungkapkan tema-tema yang menarik dari tema-tema yang sederhana. 

Para pembaca puisi –baik yang khusyuk menafsirkan dan menuliskan, atau hanya membaca di 

panggung-panggung, memperhatikan sebuah puisi pasti menemukan sebuah identitas makna di 

dalam puisi tersebut. Identitas makna tak terlepas dari bagaimana impresi awal yang dilahirkan sebuah 

puisi. Dalam Criticism of Poetry, Burton menjabarkan bagaimana impresi terbentuk di dalam pemikiran 

sebuah pembaca ketika menikmati sebuah puisi.  

  

Dalam dunia puisi, salah satu persoalan penciptaan yang terpenting adalah bagaimana 

mempertemukan puisi dan pembaca. Bagaimana seorang penyair mesti menulis puisi hingga puisi 

tersebut benar-benar memiliki nilai estetik dan tidak terjerumus menjadi sekedar ceramah atau 

curahan yang dibungkus dalam penampilan sebuah puisi. Begitu pentingnya isu ini hingga ironisnya 

banyak penyair sering lupa untuk memperhitungkannya dan akibatnya hanya menghasilkan 

pernyataan-pernyataan umum tentang aku-lirik, aku-publik, aku-natur dan aku-nurtur. Sajak-sajak 

Jokpin seakan ingin membawa pembaca masuk silih berganti ke dalam ruang dan waktu, serta 

suasana yang silih berganti dari terharu, bahagia, hingga, tersenyum. Dan memang begitulah 

kehidupan manusia. Membaca dan menyimak puisi Jokpin seperti menyesap kopi di kala senja. 

Aktivitas sederhana yang bisa membawa imajinasi kita mengembara. Kita yang buta puisi sekalipun 

seperti tersihir menjadi mengerti, tersenyum, tertawa, juga terharu.  

Jokpin mengaku mulai gemar menulis puisi sejak di SMA. Puisi-puisinya tersebar di pelbagai media 

dan buku antologi bersama: Tugu (1986), Tonggak 4 (1987), Sembilu (1991), Ambang (1992), danMimbar 

Penyair Abad 21 (1996). Pada awalnya ia menerbitkan puisi-puisinya dalam bentuk stensilan. Buku-

buku stensilan itu adalah Sketsa Selamat Malam(1986) dan Parade Kambing (1986). Kelak lahirlah buku-

buku puisi Celana (1999), Di Bawah Kibaran Sarung (2001),Pacarkecilku  

(2002),Telepon  Genggam (2003), Kekasihku (2004), Pacar  Senja (2005), Kepada  Cium (2007), Baju  

Bulan(2013), Bulu Matamu: Padang Ilalang dan Surat Kopi (2014)  
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Bandung Mawardi dalam buku Tamsil Zaman Citra (2007) mengungkapkan Jokpin layak dibicarakan 

sebagai penyair penting yang mungkin bisa diletakkan dalam wacana pasca-Afrizal Malna. Ia 

menugupas humor tragis yang ada pada puisi-puisi Jokpin. Pada sesi tanya jawab di perhelatan 

festival seni dan kopi (2014) dan kebetulan saya yang bertanya, Jokpin menemukan gaya menulis 

puisi atau licentia poetica memerlukan waktu 20 tahun. Dia mengaku puisi Celana adalah akhir proses 

panjang pencarian jati diri puisi-puisinya, dan di Bulu Matamu: Padang Ilalang adalah proses awal dia 

belajar menulis puisi. Sederhana, namun sarat makna. Itu mungkin kata yang pas untuk melukiskan 

puisi-puisi Jokpin. Mayoritas puisinya bercerita atau naratif yang menyelipkan humor sehingga 

menjadi tidak terasa berat. Tak heran jika penyair yang akrab dipanggil Jokpin ini memiliki tempat 

tersendiri di hati pembaca sastra Indonesia. Gaya bertuturnya sederhana namun sarat makna serta 

mengandung humor dan ironi sekaligus sangat menyentuh. Puisi-puisi Jokpin melukiskan ironi 

kehidupan manusia sehari-hari yang diungkapkan dengan pilihan kata ringan. Salah satunya adalah 

ketika ia mulai  

  

Menulis Lagi:  

Hari ini aku menulis lagi.  

Banyak sepi berwajah baru di sini.  

Banyak rindu belum kutandatangani.  

(Sajak Menulis Lagi – 2014)  

   

Pada larik sajak Menulis Lagi di halaman mulabuku anyar Surat Kopi itu, aku-lirik bertemu dengan 

sepi dan rindu yang sebagai penyair pasti sering dihadapi, tapi penggunaan kata awal “Hari ini” 

menandakan sudah saatnya aku-lirik kembali menulis dengan anasir yang tak jauh dari puisi-puisi 

terdahulu. Setelah ia menulis lagi, lalu ia menyiarkan kabar itu di Surat Kabar: Ayah saya seorang 

loper koran yang sama gigihnya dengan wartawan.  

Deadline nasibnya lebih keras dari deadline tulisan.  

   

Ibu suka memungut huruf-huruf di koran dan 

membubuhkannya ke dalam kopiku.  

“Minumlah, anakku. Kau akan jadi jurnalis jempolan.”  

   

Saya sering mati kata di hadapan peristiwa ketika 

di antara baris-baris tulisan muncul bayangan 

ayah sedang mengedarkan koran.  

   

Dari koran saya belajar paham bahwa 

headline hidup sering muncul di saat-

saat akhir yang rawan.  

   

Entah mengapa selalu ada tangan tak kelihatan  

yang menyelamatkan saya dari 

ancaman deadline yang kejam.  
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Ada camar berkelebat di cakrawala halaman koran, mengantar 

rindu dari dia yang sabar menunggu.  

   

Beri saya kemewahan membaca koran  

sambil minum kopi di pagi hari, sambil tercenung-

cenung membaca tulisan sendiri.  

   

Bulan menemani saya menyiapkan rubrik koran.  

Cahayanya menembus mata saya yang kesepian.  

   

Saya letih diburu-buru peristiwa.  

Di sebuah gang saya ditangkap oleh sebuah kejadian:  

seorang loper koran tercebur ke selokan.  

   

Ibu membuka surat wasiat ayah di hadapan saya. 

Ayah berpesan: jika beliau meninggal, harap 

jenazahnya dibungkus koran.  

   

(Sajak Surat Kabar – 2012/2013)  

  

Seperti biasa, Jokpin selalu berhasil membuat pembaca tersenyum satir, geli dan ironi kerap 

menemani larik terakhir dari puisi-puisinya. Kabar itu dengan mudah sampai kepada pembaca, 

bahwa aku-lirik di larik Beri saya kemewahan membaca Koran/ sambil minum kopi di pagi hari/ sambil 

tercenung-cenung membaca tulisan sendiri/ ada semacam narsis dan hegemoni yang tersempal manis. 

Surat, entah berbagai bentuk jenis surat, banyak merepresentasikan repetisi di puisi surat-surat 

lainya.  

   

Hegemoni Surat dan Masyarakat Kopi  

  

Pada tulisan reportase “Joko Pinurbo: Yang Berkobar di Jalan Sunyi” (Koran Tempo, Minggu, 3 Juni 

2007). Jokpin dengan lugas memberi pola relasi yang membuatnya tekun dalam penulisan puisi. Ia 

mengakui bahwa ada tiga penyair yang menjadi anutan estetika dan kerja kreatif yang dilakoninya: 

Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, dan Goenawan Mohamad. Jokpin menyebut puisi Chairil 

serius dalam mengolah kata sehingga sangat padat. Ia menyebut puisi-puisi Sapardi itu sederhana 

dengan mencomot peristiwa biasa dan diolah menjadi teks puisi yang luar biasa. Kemudian ia juga 

menyebut puisi-puisi Goenawan itu musikal dan merdu. Jokpin memberi konklusi bahwa 

pengaruhpengaruh itu tidak membenamkan dirinya dalam menulis puisi sebab Jokpin memutuskan 

mengambil sisi yang jarang digarap oleh penyair-penyair itu dan penyair yang lain.  

Mencari celah dari sesuatu yang belum digarap oleh orang lain, adalah salah satu wujud kreatif Jokpin. 

Pada Surat Kopi contohnya:  
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Lima menit menjelang minum kopi, aku 

ingat pesanmu: “Kurang atau lebih,  

setiap rezeki perlu dirayakan dengan secangkir kopi.”  

   

Mungkin karena itu empat cangkir kopi sehari bisa 

menjauhkan kepala dari bunuh diri.  

   

Kau punya bermacam-macam kopi dan kau pernah 

bertanya: “Kau mau pilih kopi yang mana?” Aku 

jawab: “Aku pilih kopimu.”  

   

Di mataku telah lahir mata kopi.  

Di waktu kecil aku pernah diberi Ibu cium rasa kopi.  

Apakah puting susu juga mengandung kopi?  

   

Kopi: nama yang tertera pada sebuah nama. Namaku.  

   

Burung menumpahkan kicaunya ke dalam kopi. Matahari 

mencurahkan matanya ke hitam kopi.  

Dan kopi meruapkan harum darah dari lambungmu.  

   

Tiga teguk yang akan datang aku bakal mencecap 

hangat darahmu di bibir cangkir kopiku.  

( Sajak Surat Kopi – 2013)  

  

Berbicara kopi berbicara hajat orang jamak. Albet Camus sampai bertutur should I kill myself, or have a 

cup of coffee?dan I have measured out my life with coffee spoons kata penyair megah T. S. Eliot. Sementara 

Jokpin: Kurang atau lebih/ setiap rezeki perlu dirayakan dengan secangkir kopi/ seperti tinggal menunggu 

waktu saja untuk menjadi kutipan abadi yang banyak dicari konsumen kopi. Kopi terdedahkan dengan 

amat apik oleh aku-lirik: namaku. Setelah minum kopi, penyair ingin menuliskan kisah-kisah lain dalam 

bercangkir-cangkir surat.  

  

Maaf, baru sekarang aku membalas surat yang 

kamu kirim tujuh tahun yang lalu.  

   

Waktu itu kamu memintaku merawat sebuah 

batu besar di halaman rumahmu sebelum 

nanti kamu pahat menjadi patung.  

Batu itu kamu ambil dari sungai di tengah hutan.  

   

Aku suka duduk membaca dan melamun di 

atas batumu dan bisa merasakan denyutnya. 
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Kadang mimpiku tertinggal di atas batumu 

dan mungkin terserap ke dalam rahimnya.  

   

Hujan sangat mencintai batumu dan cinta hujan  

lebih besar dari cintamu. Aku senang melihat 

batumu megap-megap dicumbu hujanku.  

   

Akhirnya batumu hamil. Dari rahim batumu 

lahir air mancur kecil yang menggemaskan. 

Air mancur itu sekarang sudah besar, sudah 

bisa berbincang-bincang dengan hujan.  

   

Maaf, jangan ganggu air mancurku.  

Bahkan batumu mungkin sudah tidak mengenalmu.  

( Sajak Surat Batu – 2013)  

  

Betapa aku-lirik merasakan ketidakpedulian yang ditanam oleh persona lain lewat peran batu dan 

dimadahkan pada surat. Surat banyak mampir dalam puisi-puisi gemas Jokpin. Nampak 

defamiliariasi berhasil di sini. Lalu ada bentuk surat lain:  

Kau tak ada di kakiku ketika aku 

membutuhkan langkahmu untuk 

merambah rantauku.  

   

Kau tak ada di tanganku ketika 

aku membutuhkan jarimu untuk 

menggubah gundahku.  

   

Kau tak ada di sarungku ketika aku 

membutuhkan jingkrungmu untuk 

meringkus dinginku.  

   

Kau tak ada di bibirku ketika aku 

membutuhkan aminmu untuk 

meringkas inginku.  

   

Kau tak ada di mataku ketika aku 

membutuhkan pejammu untuk 

merengkuh tidurku.  

   

Mungkin kau sudah menjadi aku sehingga 

tak perlu lagi aku menanyakanmu.  

(Sajak Surat Kau – 2013)  
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Di sini aku-lirik seperti mengalami kelelahan dengan tematik surat yang ia dendangkan. 

Repetisirepetisi melelahkan mulai muncul ke permukaan. Keberhasilan puisi kadang tergantung pada 

selera dan konsumen pembaca. Saya percaya bahwa tak semua orang suka pada nada sufi yang 

kadang sebagai topeng dakwah, pada aroma pamplet dengan dalih perlawanan dan sosial, pada 

aubade yang berkiblat dengan lingkungan, dan pada eksesif-eksesif lainnya.  

  

Bila kita menelisik surat dan kopi yang menjadi tajuk utama hanya karena memang menjadi judul buku 

dan topik relevan, sangat disayangkan. Gramsci pada pemikirannya mengungkapkan apa yang 

disebut hegemoni. Berdasarkan pemikirannya dapat dijelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu 

kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok 

masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana 

kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh 

kelompok lain tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi.  

Surat sebagai wujud masyarakat tradisi dan kopi saat ini menjadi wacana kebudayaan kontemporer, 

merupakan strategi hegemoni yang dilakukan Jokpin dalam puisi-puisinya. Pada Celana, Jokpin 

mempertanyakan identitas dan entitas tubuh manusia dan pada Surat Kopi ia ingin menampilkan 

pandangannya tentang budaya rakyat (surat) dan elaborasi dengan budaya massa atau postmodern 

(kopi). Tidak belebihan bila saya menahbiskan kopi sebagai identitas masyarakat konsumsi dan 

budaya massa dalam payung postmodern. Terkait konteks tersebut, mengutip Baudrillard, “this whole 

moral vision of waste as dysfunction needs to be reviewed from the perspective of a sociological analysis which 

would bring out its true functions” (Baudrillard, 1998: 44). Konsumsi tidak lagi dinilai lagi secara fungsi, 

tapi diambil alih oleh simbol yang telah melewati proses simulasi sehingga mengaburkan fungsi itu 

sendiri. Sehingga yang terjadi adalah tidak adanya timbal balik dalam hubungan sosial. Hubungan 

sosial bukan lagi karena kebutuhan (nilai fungsi) melainkan diganti pertukaran simbolik (status atau 

identitas).  

  

Berdasar itu, seperti ada mata rantai lagi dalam pandangan dan teori lainnya, yaitu kekuasaan dan 

pengetahuan Foucault. Cara Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal. Menurut Foucault 

kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang 

secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Ia meneliti kekuasaan lebih pada individu, 

subjek dalam lingkup yang paling kecil. Kekuasaan tersebut beroperasi secara tak sadar dalam 

jaringan kesadaran masyarakat. Baginya kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan 

pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selau 

memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan.  

Dalam wawancaranya dengan portal berita online Geo Times, Jokpin merasa ada yang menggelitik 

hatinya ketika membaca puisi-puisi dari penyair ‘senior.’ “Saya berpikir, haruskah puisi berat, puitis, 

tapi susah dimengerti? Saya penasaran dan ingin mencari kemungkinan lain. Saya ingin puisi saya 

bisa dinikmati semua orang, termasuk orang yang bukan penggemar sastra.”  

Dari kronologis sejarah itu dapat dibuat tesis yang kemungkinan sintesisnya pun akan sama: resepsi 

dan pembacaan karyanya menjadi populer. Masih menyitir wawancara di portal berita online tersebut: 
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“Pembaca puisi saya kebanyakan orang di luar sastra. Memang belum tentu orang paham, namun 

setidaknya mereka bisa menikmati puisi saya. Pada awalnya mungkin tidak diterima, tapi sepertinya 

sekarang banyak yang suka.”  

Keberangkatan asumsi itu bukan tanpa dasar. Sekarang karya sastra (puisi) dipandang bukan hanya 

teks semata daricraftmanship (pengkaryaan), melainkan sesuatu diluar teks yang 

menyangkutengangement (terlibat) secara persona orang banyak. Hegemoni dan kekuasaan yang 

berada pada teksSurat Kopi, menampilkan masyarakat konsumsi. Konsumen kopi, surat dan puisi itu 

sendiri.  

   

Surat Kopi: Nilai Tanda dan Nilai Simbol?  

  

Sapardi Djoko Damono (1999) mengungkapkan bahwa Joko Pinurbo adalah penyair yang tampaknya 

selalu gelisah dan tidak tenteram dalam proses kreatifnya. Kegelisahan itu kemungkinan terkait 

dengan teknik dan gaya penulisan. Keputusan dan pilihan besar akhirnya menjadikan Jokpin memiliki 

identitas berbeda dengan penyair lain dalam keunikan dan kekuatan yang mengagumkan. Saya 

bersepakat dengan pernyataan Sapardi. Coba saja pandangi larik puisi ini, kita dengan hitungan detik 

pun akan tersenyum dan mengamini.  

Tuhan menciptakan pegal di punggungmu di hari Sabtu, 

menjadikannya linu di hari Minggu, dan 

menyembuhkannya di hari Rindu.  

(Sajak Akhir Pekan – 2014)  

   

Hari sabtu dan minggu adalah sesuatu yang lazim dan didefamiliariasi menjadi sesuatu yang ganjil 

tapi manis, ketika bertemu hari Rindu. Kapankah hari Rindu itu akan tiba jika benar ada? Lagi-lagi 

Jokpin pun mendapatkan sebuah pencarian akan kegamangan masyarakat urban, dan diwedarkan 

dengan unik dan menarik. Seperti dengan inosen tanpa dosa:  

Keluarga besar hujan mengucapkan 

selamat malam Minggu kepada para 

jomblo yang rentan rindu.  

(Sajak Salam – 2014)  

  

Dari dua puisi tersebut, tercium aroma masyarakat modern—bahkan postmodern tentang sibuknya 

manusia di aktivitas kesehariannya, hingga Jokpin mengajak istirahat dan kontemplasi di hari Rindu. 

Puisi-puisi Jokpin seperti kita ketahui banyak mengambil potret keseharian masyarakat sekitar. Jokpin 

juga seperti mengalami pubertas kedua dengan menyorot malam minggu yang kental dengan anak 

muda dan masyarakat konsumsi.  

Fenomena masyarakat konsumsi tersebut, yang telah melanda sebagian besar wilayah di dunia, saat 

ini juga sudah terjadi pada masyarakat Indonesia, utamanya pada masyarakat perkotaan. Menurut 

Yasraf Amir Piliang, fenomena yang menonjol dalam masyarakat Indonesia saat ini, yang menyertai 
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kemajuan ekonomi adalah berkembangnya budaya konsumsi yang ditandai dengan berkembangnya 

gaya hidup. Berbagai gaya hidup yang terlahir dari kegiatan konsumsi semakin beragam pada 

masyarakat perkotaan Indonesia.  

Seperti dalam pemikiran J. Baudrillard di The Consumer Society (1998). Ia melukiskan dalam sistem 

masyarakat saat ini, simbol dan citra memang semakin mengalahkan kenyataan. Penampakan lebih 

penting dari esensi. Citra mampu mengubah objek yang fungsinya sama menjadi berbeda. Citra 

membedakan satu objek bisa bernilai tinggi dibanding yang lainnya. Citra juga yang membuat orang 

rela berkorban lebih besar untuk konsumsi sebuah benda yang tidak signifikan fungsinya. Seperti 

tersirat pada puisi Ibu Kopi ini:  

  

Malam saya terbuat dari jalanan kampung 

yang basah, hujan yang baru saja mati, 

listrik yang baru saja hidup kembali, rindu 

yang hampir kedaluwarsa, sepi yang tak 

lagi berfungsi, dan seorang penjual kopi 

yang mondar-mandir di sekitar rumah saya.  

   

Sendok kopi memukul-mukul cangkir kopi dan 

suara kopi memantul-mantul di jidat para 

penggemar kopi yang sedang berjaga melawan 

kantuk dan lupa.  

   

Bau kopinya terbuat dari bau keringatnya.  

Hitam kopinya terbuat dari hitam nasibnya. Ia 

masih muda, 20 tahun yang lalu hilang ditelan 

negara di sebuah huru-hara, dan sampai 

sekarang masih dicari oleh ibunya.  

   

Sendok kopi memukul-mukul cangkir kopi. 

Saya datang mengambil kopi pesanan saya, 

tapi penjual kopi tak ada. Saya hanya 

bertemu dengan gerobak kopinya. Saya 

hanya mendengar suaranya:  

“Terima kasih telah mengingatku dalam kopimu.”  

   

Malam saya terbuat dari jalanan kampung 

yang basah, hujan yang baru saja mati, dan 

seorang ibu yang berjalan sendirian 

mendorong gerobak kopi anaknya.  

“Selamat malam, Bu. Semua kopi menyayangimu.”  

 (Sajak Ibu Kopi – 2014)  

Kopi di sini adalah paradoks situasi. Di satu sisi, penjual kopi adalah penikmat kopi yang telah 

dihilangkan oleh negara karena prahara. Di sisi lain ada aku-lirik yang mencintai kopi meski kondisi 

kampung tidak sedang bersahabat. Di satu sisi lainnya lagi ada Ibu yang setia pada anaknya, bukan 
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pada kopi: dan seorang ibu yang berjalan sendirian/ mendorong gerobak kopi anaknya. Kopi di sini bukan 

sebagai fungsi nilai guna, melainkan nilai tanda dan simbol kelaliman akan kondisi politik yang dialami 

si anak dan Ibu yang terus mencari anaknya dalam konvensi kopi.  

  

Nirwan Dewanto (2003) dalam satu kesempatan menyebutkan bahwa Jokpin memberi pengaruh 

besar dalam perpuisian Indonesia mutakhir. “Ia berhasil membangkitkan bahasa sehari-hari dengan 

frasa yang terang sebagai alat puitik, sementara kebanyakan penyair hanya mendedahkan keruwetan 

(dan bukan kompleksitas) dengan kalimat patah-patah yang sering mengabaikan logika.” Bila 

meneropong karir kepenyairan Jokpin, maka sebenarnya apa yang dilakukannya adalah proses 

pemetaan dan strategi puitik yang moncer. Jokpin mengungkapkan untuk menjadi penyair itu tidak 

bisa instan. Harus melalui proses panjang bertahun-tahun. Karena untuk mendapatkan karakter 

karyanya, seseorang harus sabar menjalani liku-likunya. Dan tak sembarang orang tahan 

menjalaninya.  

Jokpin menulis dengan cara berbeda, memakai gaya bahasa personifikasi. Pada benda-benda dan 

alam ia bubuhkan sifat-sifat manusia seperti bulan terharu, mencopot bajunya, dan sebagainya. Dan 

nampak bahwa hasil kerja kepenyairannya yang memakan waktu sampai puluhan tahun, ia 

mendapatkan jawaban dari dongeng-dongeng yang ia karang tentang puisi.  

  

..Kata-kata berdatangan dari berbagai penjuru, 

awalan ber- dan me- bermunculan pula, dan 

Tuhan melihat semua itu asyik adanya. Sehabis 

cangkir ketiga Tuhan mengambil kata kopi dan 

melemparkannya ke bumi. Listrik menyala. Hujan 

kopi berderai lembut di atas rumah saya.  

(Sajak Dongeng Puisi – 2014)  

  

Siapa sangka bahwa: Sehabis cangkir ketiga Tuhan mengambil kata kopi/dan melemparkannya ke bumi? 

Nilai tanda dan nilai simbol kian kental dalam larutan kopi hitam Jokpin. Pada pengkaryaan puisi 

tentu tidak semua kata dapat menjadi nilai guna. Kesamar-samaran diksi, metrum, rima dan pelbagai 

perangkat puisi lainnya tentu digunakan sebagai kadar pencapaian estetik dari sebuah puisi. Surat 

Kopi, merupakan sehimpun puisi yang ditulisnya rentang tahun 2011 hingga 2014, nampaknya 

berhasil sebagai strategi puitik dan tentu Jokpin tetap setia pada pendiriannya: Ia hanya ingin 

menjadi puisi yang tak dikenal siapa penulisnya. Begitu.   
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FESTIVAL HUJAN DI MUSIM HUJAN: GENANGAN, KENANGAN DAN 

TAUTAN DI MUSEUM HUJAN  

  
  

Bagi saya hujan adalah sebuah kendaraan yang terhimpun jamak dalam narasi-narasi tematik lainnya: 

senja, gerimis, mendung dan air yang berkelindan di permukaan lainnya.  Hujan bisa dikatakan tidak 

jauh berbeda dengan Pinus-nya Pablo Neruda, Senja-nya Chairil Anwar, Rembulannya Amir Hamzah, 

Alkohol-nya Bukowski dan tentu Hujan-nya Sapardi. Hujan telah jadi metafora umum, yang universal. 

Bahkan, dalam bahasa Jepang terdapat setidaknya 50 kosakata yang berbeda untuk menyebut kata 

“hujan”. Mulai berdasarkan intensitasnya, fenomena cuaca, hembusan anginnyaa, musim, suhu udara 

hingga pada suasananya.  

Mungkin, bisa dikatakan penyair mengidap Pluviophile atau petrichor addict yang menjadi tren 

belakangan ini. Apapun itu, sebuah kebanggan mendapatkan kitab langsung dari Tuhannya. Malam 

itu di Cikini, di restoran cepat saji: sebuah pertemuan. Sebuah postulat klasik, apresiasi dan kritisi 

menjadi muasal itu. Pada pelbagai buku puisi, biasanya secara normatif akan tercatut gairah, gelisah, 

dan kegerahannya sendiri. Gairah tersebut muncul karena tidak sabar untuk membaca pengarang 

dalam pelukan sajak-sajaknya. Hasrat yang meletup dalam gairah merupa ambivalen: tragis dan cita. 

Tragis muncul karena kegelisahan dan kegerahan pengarang sama dengan apa yang dialami 

pembaca. Sedang cita adalah keinginan dari cinta dan gagasan pada baris-baris puisi yang 

menawarkan kegairahan hidup. Jika gairah, gelisah, dan gerah dipadankan pada kata melankolis-liris, 

maka titah tersebut dapat dialamatkan pada Nur Hawatip atau yang biasa dikenal lingkungannya 

dengan Watip Ichijo.  

  

Pada mula sajak, aku-lirik menasbihkan dirinya sebagai anak yang haus akan dekapan, lawatan dan 

hujan.  
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 Kita seperti anak, bermain di percik hujan,  

Dan malam nanti akan menahan gigil dipeluk bunda  

(Sajak “Anak Penangkap Hujan” Hlm 1 – Museum Hujan)  

  

Secara eksplisit kehausan anak hujan tersebut seperti paradoks-ironis. Lalu pada Mantra Penghuni 

Hujan, semacam ada nuansa magis yang jelas terpancar pada kredo mantra Sutardji. Alih-alih ingin 

mengeluarkan kedigdayaanya atas hujan yang ingin dihentikan, aku-lirik mengakhirinya dengan 

kepasrahan atas situasi yang tidak bisa ia atasi:  

  

Jika tidak, kubunuh kau dengan cemeti  

Dengan parang, dengan gergaji  

Darahmu akan dipersembahkan  

Pada matahari, bulan, awan, semesta, tuhan  

(Sajak “Mantra Penghenti Hujan” Hlm 3 – Museum Hujan)  

  

Lalu pada Museum Hujan itu sendiri, baris-baris yang hadir terjebak dalam soundscape yang tidak 

leluasa, terpasung dan melindap, gegap sunyi. Soundscape dapat diartikan sebagai pemandangan 

yang berupa bunyi atau suara. Suara hujan digambarkan pada etalase kesedihan, kenangan dan 

pelbagai peristiwa banal lainnya.  Hal itu ternaswir pada dua bait terakhir  

  

Dalam etalase  

Sudah ada yang gigil, lengkap dengan  

Rengek bocah pengamen di ujung jalan,  

Perih air mata putus cinta sepasang remaja  

Senang larian anak-anak sehabis pulang sekolah  

   

Ada juga kesepian seorang pria  

Di balik jendela sambil memandangi  

Daun-daun basah, bisikan air  

Gelisah angin, dan bayanganmu  

Saat tak ada  

(Sajak “Museum Hujan” hlm. 28 – Museum Hujan)  

  

Masih pada gaung yang menjadi landasan: tidak ada pembaruan makna dari kata hujan. Mikro teks 

hujan tak dapat melakukan ekspansi dan invasi atas anasir yang anyar. Narasi masih berkisar tentang 

ironi yang banyak dihadirkan arus-utama: hujan adalah bilur kenangan, kegaduhan yang ritmis dan 

hal-hal lain yang berkelindan.  

Tidak ada kejutan yang nampak pada hujan di Museum Hujan. Namun Hawatip mengelaborasikan 

hujan, dengan relasi kuasa serta licenti poetica yang khas. Hujan yang banyak ditunggu—juga 

digugat—serta menggugat: adalah perlawanan atas dominasi.  
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Setelah gagal menyentuhmu  

Ia kesal dan mengutuk pada payung yang  

Kau gunakan untuk meghindar darinya  

Lalu usahanya sia-sia  

Hanya jadi tetesan  

Yang tergantung dan terjatuh  

Lewat ujung-ujung payung  

(Sajak “Hujan Kesal” hlm. 45 – Museum Hujan)  

  

Jika Goethe mengatakan ”ladangku adalah waktu”, maka Hawatip sebagai penyair atau bisa dikatakan 

aku lirik dari teks, memadahkan “ladangku adalah hujan”. Tiada persoalan, melainkan pergulatan aku 

lirik yang berjuang bersama rinai dan derau air yang diolah menjadi percakapan pembacaan. Setelah 

‘kesal’ dengan hujan, penyair menitipkan hujan pada lampu jalan. Hujan dan lampu jalan disini sebagai 

jukstaposisi: ia bertitimangsa pada ketidakpastian dan pertanyaan.  

Hujan pada lampu jalan 

Masihkah bagian darimu Yang 

tertinggal?  

(Sajak “Hujan Pada Lampu Jalan” – hlm. 22 – Museum Hujan)  

   

Pembacaan Genangan, Kenangan dan Tautan  

   

Bermain dengan hujan memang asyik. Seperti anak kecil yang keranjingan, kita dapat berlari kesana 

kemari di padang hujan yang luas. Menari dan berlindung bersama dengan senandungnya. Namun, 

tiada salah kita hendak melipir sebentar dari hujan, agar kita tidak dibuat masuk angin dan kedinginan. 

Karena di Museum Hujan tidak hanya menawarkan hujan, namun kenangan juga banyak berseliweran. 

Ketika berbicara kenangan, maka biasanya hal personal jauh lebih dominan ketimbang universal. 

Saya pajang saja kenangan itu secara lengkap yang menjadi premis mayor:  

  

kembali kita persalahkan  

nanti waktu pun ikut jadi sasaran  

   

awalnya air mata dan hujan sulit dibedakan  

lama-lama mimpi dan kenyataan jadi sering tertukar  

   

masih ingatkah dulu saat menaiki bianglala berdua? ada 

kembang api dan kata cinta yang kita rajut mesra malam 

mengambang sederhana, tanpa bintang atau purnama  

   

lantas apa itu nyata?  

atau kita buat saja sia-sia seperti makan 

malam lupa kita habiskan  
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seperti luka yang lupa kita perban (Sajak “Kenangan” hlm. 2 – Museum Hujan)  

Air mata dan hujan adalah komparasi yang amat sederhana, hingga Seperti luka yang lupa kita perban 

semacam kalimat kebanyakan yang sulit dilupakan dan mudah kita ngiang. Penyair menciptakan 

memori personal menjadi lebar: universal.  Keberhasilan puisi dinilai bukan dari jelimet dan jumpalitan 

larik-lariknya—meski mazhab dan ijtihad dalam puisi tidak pernah tertutup—namun substansi yang 

menjadi sasaran. Di Museum Hujan, kenangan banyak berkeliaran. Kegundahan akan peristiwa lampau 

terhimpun dengan malu-malu, esotoris maupun frontal. Tapi dari gelagat sendu itu, penyair 

memberanikan diri untuk menantang dan menggoda pada baris terakhir Pesan Singkat.  

   

Masihkah ia menjadikanmu puisi?  

Jika tidak, berpaling sajalah padaku  

 (Sajak “Pesan Singkat” hlm. 23 – Museum Hujan)  

  

Ketika kenangan sudah diluapkan, penyair mencoba bermain pada ranah lain. Setelah Sarapan, ia 

bergegas menujuPinggir Kota. Tapi, nampaknya kenangan dan hujan tak dapat dipisahkan bagi 

penyair, ia pergi ke Bekasi masih membawa hujan dan kenangan. Lalu ia pergi ke Pesta untuk 

membincangkan Donat kemudian memberikan definisi-definisi yang melelahkan pada Mata Biru dan 

Kita Adalah Kata. Setelahnya, Sebuah Foto kembali mengerucut pada peristiwa purba. Dan Instagram 

adalah wadah yang tepat untuk merayakan keseharian yang picisan pada bingkai visual. Pada sajak 

Permisi, aku-lirik ingin membalap semua kemungkinan pada rutinitas. Ia menjadi makhluk yang 

oportunis-logis. Meski pengaruh sajak kanon “permisi” penyair lainnya sangat terasa disini. Ketika 

intertekstualitas mulai tampak pada citraan sajaknya, Hawatip mencoba untuk mendedikasikan 

beberapa sajaknya untuk tokoh-tokoh yang menurut aku-lirik berpengaruh pada proses hidup ataupun 

riwayat kepenyairannya.  

  

Lalu pada Kura-kura seperti representasi aku-lirik yang melankolis. Dan yang menarik adalah, penyair 

menyingkapkannya pada keadaan seperti bayi yang lugu, polos dan tidak berdpsa. Secara gamblang 

diutarakan, secara semantik memantik tawa yang puitik. Dan jika tawa tercipta karena keadaan, maka 

sedih pun demikian. Ketika sudah sering berkarib dengan kenangan dan gundah, penyair mencoba 

untuk bermain dengan penciptanya. Aroma transenden sangat kental tercium.  

  

Tuhan pada malam kita  

Sudah lupakan saja dia sementara  

(Sajak “Tuhan Pada Makan Malam Kita” hlm 78 – Museum Hujan)  

  

Jika Nieszche menganggap Tuhan telah mati, maka aku-lirik hanya ingin berlibur sejenak dari 

rutinitas perintah-Nya. Lalu ketika sudah berlibur dari perintah, aku-lirik mencoba untuk menangkap 

Tuhan. Dan itu berhasil.  

 Tiba-tiba kau berteriak 

“aku dapat satu”  
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(Sajak “Menjaring Tuhan” hlm 50 – Museum Hujan)  

   

M.S Hutagalung, dalam buku Memahami dan Menikmati Puisi (1971), seakan-akan berkata, 

“Alangkah berbunga-bunga baris di atas!”  karena begitu, siapa yang menyangka dia bisa dapat 

satu? Sementara masih banyak umat yang kesulitan untuk dapat berdamai dengan penciptanya. 

Setelah berputar pada tema diluar judul, kita kembali untuk bermain hujan. Pada Minggu Gelisah, 

Hawatip atau aku-lirik seperti anak kecil yang terus keranjingan hujan atau orang dewasa yang 

takut basah karena nanti akan terluka. Luka yang timbul bisa secara leksikal maupun gramatikal  

  

Cahaya makin deras berjatuhan, Sementara 

gerimis akan tiba.  

 :Matamu tampak mendung juga  

 (Sajak “Minggu Gelisah” hlm 51 – Museum Hujan)  

   

Kegelisahan akan hujan dan pasangan seperti satu paket. Merupa liris yang humanis. Liris itu nampak 

lagi pada Dandellion  

  

Sembilu waktu semakin perih  

Hujan bermain air mata, juga peluh sejak dulu Berkelana 

menuju setiap belokan selokan  

(Sajak “Dandellion” hlm 52 – Museum Hujan)  

  

Kerisauan aku-lirik memanifestasikan hujan tidak terlalu beragam. Jika Sapardi pada hujan bulan juni 

adalah penantian, maka pada hujan Hawatip adalah kegelisahan. Kegelisahan-kegelisahan itu coba 

diwujudkan dalam bentuk lain, pada Sapardi ia menakzimkan diri. Bisa disimak jelas pada sajak Nuh. 

Atas cara yang sama para penyair dari masa ke masa mengutarakan kegelisahan yang sama dengan 

berbagai cara penyampaian, dengan berbagai citra dan perbandingan, dan kita sering merasa apakah 

puisi mempunyai nilai penting karena otentisitas ekspresinya atau otentisitas masalah sosial yang 

diungkapkannya. Ketika penyair mengultuskan pada corak Sapardian dan mazhab tertentu, menurut 

saya hal tersebut tak menjadi soal. Bisa juga aku-lirik hanya menuliskan apa yang sering dialami dari 

referensi puitikal yang ia miliki, tak melulu dengan influence yang sekonyong-konyong merusak 

kerpribadian atau kepenyairannya. Ia tidak mencari jalan keluar dari anxiety of influence, melainkan 

manut melenggangkanya.  

  

Sementara ketika kita bicara konten, kita bicara banyak hal menarik. Secara matra dan metris causa, 

sajak-sajak Hawatip mayoritas liris. Taswirnya adalah ulasan yang jelas saya sudah angkat diatas. 

Sajak-sajak penyair kadang terjebak pada kondisi taasub, atau fanatik. Dari situ teks memiliki evokasi 

(daya) untuk menimbulkan klangenan (kesenangan). Disisi lain juga hujan kadang menjadi liabilitas 

atau penghambat, dengan motif-motif yang ketebak. Namun pada kutub lain, Hawatip secara 

sederhana menyentuh kalbu. Tegangan antara teks dan peristiwa seperti ekstase, ia tak sadar diri 
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dengan teks yang menyanjung kejadian sehari-hari. Sederhana dan memikat. Hujan selalu membawa 

efek, secara alamiah hujan mengangkat mood ketika sedang dalam kondisi murung dan putus asa. 

Ketika disekitar terasa kering, baik dalam pengertian literal atau dalam pemaknaan kontekstual kering 

suasana di hati, setiap tetesan hujan yang jatuh membuat basah tanah, menciptakan bau khas yang 

memanggil banyak memori—membawa kebahagiaan.  

  

Di Museum Hujan, hujan tak melulu mulus berderai. Ia sempat mengalami genangan karena terpaan 

penciptaannya sendiri. Lalu pada kenangan semacam ada antipoda: nestapa dan bahagia. Hingga 

hujan itu turun dengan tautan-tautan dari pelbagai kejadian.  

Dari itu semua, seperti ada percakapan batin yang tak terduga lahir dari puisi-puisi Hawatip, secara 

subtil dan agung, ia bertanya:  

Kukirimkan padamu  

Beberapa patah hujan,  

Sudah kau terima dengan baik?  

 (Sajak “Kukirimkan Padamu” hlm. 36 – Museum Hujan)  

  

lalu jawaban itu seperti menemukan jawaban:  

Apakah yang kau tangkap dari swara hujan, dan daun-daun bougenfil basah yang teratur mengetuk 

jendela? Apakah yang kau tangkap dari bau tanah, dari ricik air yang turun di selokan? (Hujan 

dalam Komposisi 1—SDD, 1969)  

 Kemudian aku-lirik dibuat mabuk dengan romansa epik  

  

Janur kuning diperlihatkan di rumahmu  

Sementara itu  

Bendera kuning terlihat dirumahku  

(Sajak “Patah Hati” hlm. 46 – Museum Hujan).         
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MEMBACA NERUDA, MENUAI DUKA DAN CITA  

  

Maka kau akan mendengarku  

Kata-kataku  

Terkadang menipis  

Ibarat jejak-jejak beburung camar di danau-danau  

  

(Dari “Maka Kau Akan Mendengarku” hlm. 20)  

  

Ketika membaca Sajak dan Soneta Cinta yang dimadahkan oleh Pablo Neruda, kita akan mendengar 

elegi dan keriuhan di saat bersamaan, seperti menyelami wiracarita yang sedang mabuk akan narasi-

narasi polifonik: cinta, alam, dan indrawi. Pada cinta kita akan menemukan batang hati yang ditebang 

serta mengeluarkan perihnya sendiri. Bersama alam, Neruda mengalami sublimasi, dan dengan 

indrawi ia mencium, mendengar, melihat, meraba, dan merasakan secara esoteris.  

Buku ini merupakan dua kumpulan karya Pablo Neruda yang terpisah, tetapi secara tema merupakan 

suatu kesatuan. Buku yang berjudul asli Twenty Love Poems and A Song of Despair (diterjemahkan dari 

bahasa Spanyol ke Inggris oleh W.S. Merwin) dan 100 Love Sonnets (diterjemahkan oleh Stephen 

Tapscott) ini memiliki varietas yang koheren.  

  

Buku 100 Soneta Cinta sebelumnya sudah pernah diterbitkan oleh Madah Interlude dengan judul Ciuman 

Hujan, sementara untuk 20 Sajak Cinta dan 1 Syair Dukalara belum pernah diterjemahkan ke bahasa 

Indonesia. Maka, hingga akhirnya kedua buku tersebut disatukan oleh Tia Setiadi. Pada pelbagai buku 

puisi, biasanya secara normatif akan tercatut gairah, gelisah, dan kegerahannya sendiri. Gairah 

tersebut muncul karena tidak sabar untuk membaca pengarang dalam pelukan sajak-sajaknya. Hasrat 

yang meletup dalam gairah merupa ambivalen: tragis dan cita. Tragis muncul karena kegelisahan dan 

kegerahan pengarang sama dengan apa yang dialami pembaca. Sedang cita adalah keinginan dari 

cinta dan gagasan pada baris-baris puisi yang menawarkan kegairahan hidup.  

  

Jika gairah, gelisah, dan gerah dipadankan pada kata romantis-utopis, maka titah tersebut dapat 

dialamatkan pada Ricardo Eliecer Neftali Reyes Basoalto, atau yang biasa dikenal dengan Pablo 

Neruda. Tak berlebihan bila novelis Kolombia, Gabriel Garcia Marquez menyebutnya penyair 

terbesar abad ke-20 dalam bahasa apa pun.  

Pada mula halaman, terdapat catatan tentang Dua Puluh Sajak Cinta dan Satu Syair Dukalara dari 

Cristina Garcia:  

“Neruda percaya dan merayakan indra-indranya dan menautkan pengalamannya, terutama 

dengan dunia alam yang dia cintai: kepada hutan-hutan lembab bagian selatan Chile; 

kepada akar-akar pinus yang lebat dan berkenjal-kenjal yang menemus jauh ke bumi; 

kepada hujan kesepian yang menangkis mentari dan membungkus dunia dalam 

cadarcadarnya yang indah; kepada sungai dan laut keruh yang membawa pembaharuan dan 

harapan, terkadang, kehancuran.” (hlm. 5)  
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Puisi-puisi Neruda menantang pembaca kepada kehidupan yang dinamis, terbuka terhadap 

transformasi dan bagaikan alam itu sendiri. Ia seperti mengajak kita bermain dalam taman 

adegannya. Taman yang lebih bersifat intuitif ketimbang intelektual–dan citra-citraannya berakar 

kokoh dalam keindahan tanah kelahirannya.  

“Aku mengembara jauh sekali sebab aku menganggap bahwa kau sendiri jagat raya /   

Aku akan membawakanmu bunga-bunga bahagia dari gunung-gunung, genta-genta biru /   

Pohon-pohon hazel yang gelap, dan sekeranjang asli kecupan /   

Aku ingin / Melakukan untukmu apa yang dilakukan musim semi untuk pohon-pohon ceri” (Dari  

“Setiap Hari Kau Bermain” hlm. 36)  

  

Pada dua puluh sajak cinta ia bak pengembara yang melakukan perjalanan dari sepi ke sepi– 

sebuah eksplosif yang sunyi. Lalu pada perjalanannya itu, ia menemukan alam yang intim dan cinta 

yang merekah.  

“Mabuk bersama pinus-pinus / dan ciuman-ciuman panjang /   

Bagai musim panas aku kemudikan pelayaran tangkas mawar-mawar” (Dari “Mabuk Bersama  

Pinus-pinus” hlm. 27)  

“Tubuh perempuan / bukit-bukit putih / paha-paha putih /   

Kau tampak bagai dunia / yang terbentang pasrah /   

Tubuh petaniku yang kasar / menggali dalam dirimu /   

Dan membuat sang anak terlahir / dari kedalaman bumi” (Dari “Tubuh Perempuan” hlm. 15)  

  

Lewat satu syair dukalara, ia seperti seorang nahkoda yang ditenggelamkan kapalnya sendiri. 

Layaknya pada baris-baris ini:  

Ingatan tentangmu muncul dari malam di sekitarku /  

Sungai membaurkan ratapan keras kepalanya kepada laut. 

Terlantar ibarat dermaga-dermaga di saat fajar /  Ini 

adalah saat keberangkatan / oh yang ditinggalkan!  

Pucuk-pucuk bunga dingin berjatuhan ke dalam sukma /   

Oh lubang retuntuhan / gua dahsyat kapal pecah (hlm. 49)  

  

Kemudian, pada akhir kalimat untuk Matilde Urrutia (istrinya), di persembahan awal soneta cinta, 

Neruda kembali mabuk dengan eros yang baginya hakiki dan sahih akan putaran waktu:  

“Aku memancangkan pilar-pilar kayu cinta, dan dengan empat belas papan aku membangun 

rumah kecil, sehingga sepasang matamu itu, yang kupuja dan kunyanyikan, bisa bermukim 

di sana. Kini, saat aku mendeklarasikan fondamen-fondamen cintaku, Aku persembahkan 

alaf ini kepadamu: sonata-soneta kayu yang lahir hanya karena engkau memberinya 

kehidupan.” (hlm. 55)  

Seratus soneta cinta, terbagi dalam empat pembagian waktu, yaitu: Pagi terdiri dari 32 soneta, Senja 

terdiri dari 21 Soneta, Petang terdiri dari 25 soneta, dan Malam terdiri dari 22 Soneta. Pembagian 
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waktu tersebut adalah aku-lirik yang ingin memberikan penjelasan kepada terkasih bahwa: tiap waktu 

punya traginya masing-masing. Namun duka tersebut dialamatkan kepada bentuk harapan, yang bagi 

Neruda akan menimbulkan ciuman keabadian.  

Neruda memang pecinta perempuan, sebagaimana ia mencintai segala sesuatu dalam alam 

sekitarnya. Namun sang penyair bukan hanya berkata ‘Aku akan terus hidup’, namun juga ‘Aku akan 

terus mencinta’.  

Umbu Landu Paranggi, guru beberapa penyair di Indonesia mengatakan penyair itu berumah pada 

kata-kata. Dan Neruda tampaknya tidak hanya berumah pada kata-kata. Menurut Federico Garcia 

Lorca (penyair besar Spanyol), Neruda adalah penyair yang lebih dekat dengan kematian ketimbang 

filosofi, penyair yang lebih dekat kepada kesakitan ketimbang intelek, dan lebih dekat kepada darah 

ketimbang tinta.  

Membaca Neruda di buku puisinya ini layaknya membaca pahlawan yang tidak tampak jasanya. 

Karena perjuangan politiknya semasa hidup–entah baik atau buruk, seolah lenyap oleh premis dan 

narasi-narasi besar: cinta. Ungkapannya “memburu puisi” yang terkenal itu tampaknya memang 

relevan sampai kapanpun, karena puisi-puisinya mungkin memang berbahaya.  

Sesungguhnya lebih berbahaya bagi generasi kini yang mudah menemukan kalimat indah, namun 

tidak menyediakan nama pengarangnya. Berbahaya bagi kita yang berputar-putar dan bermukim pada 

asmara, lalu mengirimkan puisi Neruda kepada orang yang kita cinta tanpa menyertakan namanya. 

Berbahaya bila kita gemar menulis sajak cinta, namun tampak asing dengan pria yang meraih 

penghargaan International Peace Prize (1950), The Lenin Peace Prizedan The Stalin Peace Prize (1953) 

serta Nobel Prize for Literature (1971) ini.  

  

Seperti Neruda yang menulis pada malam itu,  

“Cinta begitu pendek, melupakan alangkah panjang.”  

   

Judul: Sajak & Soneta Cinta (20 Sajak Cinta, 1 Syair Dukalara, 100 Soneta Cinta)  

Penulis: Pablo Neruda  

Penerjemah: Tia Setiadi  

Penerbit: Madah dan MK Books  

Cetakan: Pertama, November 2014 ISBN: 

978-979-19797-0-2  
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PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA  

  
BENARLAH titah Nabi Muhammad SAW ketika menyuruh umatnya menghormati dan menghargai ibu 

tiga kali lipat daripada ayah. Sebab kaum Hawa adalah kaum yang mampu memberikan pengabdian 

dan dedikasi tertingginya untuk manusia lainnya. Bagi keluarga, masyarakat, negera, hingga 

peradaban.  

Dalam buku Bung Karno yang berjudul Sarinah akan kita temukan sebuah gambaran keadaan 

perempuan Eropa abad ke-15. Bung Karno berpatokan pada catatan Thomas Murner, seorang 

sastrawan Jerman, yang menceritakan betapa kehidupan perempuan Eropa pada saat itu sama 

terjajahnya dengan negara-negara yang dijajah Eropa pada masa yang sama.  

Di Indonesia, perempuan sudah berpartisipasi dalam pemilu pertama tahun 1955. Padahal saat itu 

Indonesia memasuki ujian pertama praktik berdemokrasi sebagai negara muda yang baru berumur 10 

tahun. Sementara di belahan dunia Barat, pada dekade sebelum pemilu pertama Indonesia 1955, 

perempuan Amerika masih turun ke jalan untuk menuntut persamaan hak. Tahun 1948, sejumlah 

perempuan berkumpul di New York, untuk menuntut hak-hak mereka berbicara di depan umum.  

Perempuan saat ini sudah tidak identik lagi dengan istilah kasur, sumur dan dapur. Sudah tak asing 

pula kita melihat pengemudi busway, direktur perusahaan, politisi dan berbagai profesi lainnya yang 

dulu identik dengan laki-laki, sekarang posnya diisi oleh perempuan. Itulah esensi dari pemerataan 

pembangunan.  

“Sesungguhnya kita harus belajar insaf, bahwa soal masyarakat dan negara adalah soal laki-laki dan 

perempuan, soal perempuan dan laki-laki,” demikian yang disampaikan Bung Karno dalam 

Sarinah.National character building disisipkan oleh ibu dalam setiap nilai-nilai yang ditanamkan kepada 

anak-anaknya sejak dalam buaian. Disinilah titik pijak keberhasilan perjuangan berada, di tangan 

perempuan yang terdidik dan mendidik.  

Ibu memberikan pendidikan di keluarga, dikecap oleh setiap orang yang terlahir dalam keadaan 

hampa budaya. Ibu adalah guru pertama manusia, sosok yang membentuk budaya dan nilai-nilai 

hingga menjelma menjadi masyarakat.  
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Oleh karena itu seorang perempuan, seorang ibu, haruslah terdidik terlebih dahulu sebelum mendidik. 

Terdidik tentang kebangsaan dan kebudayaan, tentang nilai dan moral, tentang kebenaran dan 

keindahan, dan seterusnya. Sebab, generasi yang unggul lahir dari perempuanperempuan yang 

unggul pula. Bung Hatta pernah berkata “Siapa yang mendidik satu laki-laki berarti telah mendidik satu 

manusia, sedangkan siapa yang mendidik satu perempuan berarti mendidik satu generasi.”  

  

Meski begitu, peran dan tanggung jawab ini bukan serta-merta tugas satu pihak. Ini adalah kerja 

kolektif. Jokowi-JK, presiden dan wakil presiden yang telah terpilih, dan kini masih dalam proses 

gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), seyogyanya mafhum untuk dapat merangkul semua elemen 

demi kepentingan bersama. Kita membutuhkan kehadiran keduanya dalam konsep, konstruksi sosial 

masyarakat, perundang-undangan dan pelbagai masalah kebangsaan untuk membantu 

pembangunan nasional.  

Berdasar opini di harian warta kota edisi 11 Agustus 2014.   
http://wartakota.tribunnews.com/2014/08/11/perempuan-dan-peradaban-bangsa  

  

PEMBANGUNAN KULTUR PRODUKTIF  

  
Michel Foucault, dalam karyanya The Order of Things mengatakan bahwa yang paling visioner dari 

semua pengalaman empiris adalah bagaimana seseorang mampu mentransformasikan motif dan 

narasi subjektifnya ke dalam narasi besar yang diikuti oleh publik secara luas.  

Ditengah pusaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih berlangsung, Jokowi-JK 

presiden dan wakil presiden terpilih tentunya harus mampu mentransformasikan visi dan misi yang 

didengung-dengungkan selama masa debat dan kampanye untuk dapat diimplementasikan secara 

luas.  

http://wartakota.tribunnews.com/2014/08/11/perempuan-dan-peradaban-bangsa
http://wartakota.tribunnews.com/2014/08/11/perempuan-dan-peradaban-bangsa
http://wartakota.tribunnews.com/2014/08/11/perempuan-dan-peradaban-bangsa
http://wartakota.tribunnews.com/2014/08/11/perempuan-dan-peradaban-bangsa
http://wartakota.tribunnews.com/2014/08/11/perempuan-dan-peradaban-bangsa
http://wartakota.tribunnews.com/2014/08/11/perempuan-dan-peradaban-bangsa
http://wartakota.tribunnews.com/2014/08/11/perempuan-dan-peradaban-bangsa
http://wartakota.tribunnews.com/2014/08/11/perempuan-dan-peradaban-bangsa


137  

  

Narasi besar yang dimaksud adalah membangun budaya produktif. Menurut Michael Porter, pengajar 

di di Sekolah Bisnis Universitas Harvard dengan keahlian bidang manajemen strategis dan 

keunggulan kompetitif, menyebutkan bahwa suatu bangsa dapat bangkit dan mencapai kemakmuran 

apabila bangsa tersebut memiliki kultur produktivitas (productivity culture). Menurutnya, productivity 

culture tidak berasal dari dalam, melainkan dari persaingan antar bangsa.  

Saya setuju dengan pendapat pertama Porter, namun tidak sepenuhnya pada yang kedua. Menurut 

saya kultur produktivitas itu berkaitan erat dengan kebudayaan dan industri kreatif, kebudayaan dan 

industri kreatif itu berasal dari dalam negeri dan sumber daya alam yang mumpuni. Prabowo-Hatta 

dan Jokowi-JK pada salah satu sesi debat pernah mengatakan akan mendukung penuh ekonomi 

kreatif di Indonesia. Pada tahun 2008 pun, Kementrian Perdagangan yang saat itu dimotori Dr. Mari 

Elka Pangestu, telah menyusun buku Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi Kreatif 

Indonesia 2025.  

Konten pada buku tersebut yaitu ada pemahaman umum, kontribusi dan rencana strategis 

pembangunan yang membahas industri kreatif dari berbagai lini. Bagian yang paling menarik dari buku 

itu adalah cerita-cerita sukses dari berbagai pelaku industri kreatif. Dari mulai membangun, jatuh-

bangun hingga menapak pada jalur kesuksesan lewat industri kreatif. Pandangan budaya produktif itu 

tergambar jelas bersamaan dengan usaha pemerintah menggalakan ekonomi kreatif.  

Sistem tripel helix, yakni cendekiawan (intellectual), dunia usaha (business), dan pemerintah 

(government) memang dibutuhkan untuk menunjang industri kreatif yang akan berdampak pada kultur 

produktif masyarakat. Saat ini program pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif dari 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dirumuskan melalui Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif 

Berbasis Seni dan Budaya (EKSB) dan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan IPTEK (EKMDI).  

Pola industri kreatif di berbagai negara lain pun sangat didukung oleh pemerintahannya. Korean wave 

dan Cool Japan telah menjadi soft power dan strategi awal diterimanya produk-produk mereka di 

berbagai belahan dunia. Industri kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan 

dalam perekonomian. Kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi utama, dan kultur produktif 

akan tergantung pada produksi pengetahuan melalui kreativitas dan inovasi.  

Maka dari itu, produksi kreatif dan budaya dalam negeri harus didukung oleh pemerintahan baru nanti, 

dengan cara memberikan kebijakan subsidi sebagai bagian dari strategi negara dalam industri ekspor. 

Hal tersebut untuk menunjang pembangunan Indonesia di masa sekarang dan mendatang.  
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ANTON CHEKHOV, DOKTER LARIS YANG JAGO NULIS  

  

Guy De Maupassant harus belajar keras menulis fiksi selama tujuh tahun di bawah bimbingan Gustave 

Flaubert, sebelum cerita pertamanya, Boul de Suif dipublikasikan. Apakah Anton Checkov juga harus 

studi khusus dulu sebelum menulis cerpen? Jawabnya, tidak. Sebab dia sudah aktif mengelola 

majalah dinding sejak di sekolah menengah. Termasuk menulis cerpen, meski bentuknya berupa 

lelucon atau humor.  

  

Anton Chekhov dilahirkan di Taganrog, sebuah pelabuhan kecil di desa kecil di Laut Azov, di Rusia 

Selatan pada 29 Januari 1860. Ketika umurnya 19, Checkhov mendaftarkan diri ke Universitas 

Moskow untuk menjadi dokter. Bertolak belakang dengan keinginan ayahnya yang mengharapkan 

Checkhov jadi ahli ekonomi atau paling tidak jadi ahli tatabuku.  

Pengalaman di sekolah diteruskan Checkhov. Dia makin banyak menulis cerita-cerita lucu, yang kelak 

oleh para kritikus, dinilai tidak punya kadar sastra. Tapi Checkhov masa bodoh, yang penting baginya 

cerita-ceritanya itu menghasilkan uang, bukan pujian sastra atau tetek bengek lainnya. Checkhov 

memang bertekad membiayai kuliah dokternya dengan cerita pendek. Satu keputusan yang berani, 

tapi juga didasari kepercayaan diri yang besar.  

Tapi, sebelum pengumuman pada ujian akhir sebagai dokter, dia merasa ketakutan tidak lulus karena 

terlalu banyak menyediakan waktu untuk menulis. Takut mendengar kabar buruk itu, dia pun 

memutuskan untuk pergi dari Moskow. Dia menjadi dokter di Chikino. Bahkan sempat pula menjadi 

kepala rumah sakit di Zvenigorod, saat koleganya pergi.  

Hingga sebelum Checkhov kembali ke Moskow, dia mendapatkan banyak pengalaman dalam 

petualangannya. Pengalaman jadi dokter. Jadi saksi ahli di pengadilan. Pengalaman menghadapi 

begitu banyak pasien petani yang miskin. Semua terekam dengan baik dalam kehidupannya, dan 

dengan caranya yang khas, kemudian muncul dalam cerpen-cerpennya.  

Mengenai petani miskin yang tak dapat membayar, misalnya, dapat kita temui dalam cerpen Karya 

Seniyang banyak dibicarakan oleh sastrawan dan seniman itu. Cerpen Tertuduh pun sangat unik. 

Menceritakan orang desa yang suka mencuri baut rel kereta api, hanya untuk pemberat pancing ikan. 

Tak peduli apakah dengan itu, bisa membahayakan ratusan orang, karena rel telah kehilangan 

bautnya. Pada awalnya Checkhov adalah penyuka humor, karena dengan menulis cerita lucu dia 

dapat menghasilkan uang dari tulisannya yang dijual di media massa. Uang itu digunakan untuk 

membiayai kuliah kedokterannya maupun untuk membantu ekonomi keluarganya.  

  

Checkhov awalnya tidak peduli apakah cerpen-cerpen yang ditulisnya dikatakan tidak bernilai sastra. 

Baginya, yang penting menulis, karena hanya dengan itu dia dan keluarganya bisa bertahan. Tapi 

makin lama makin terasa, dia tidak hanya menulis cerita lucu. Dia juga mengungkapkan sesuatu yang 

sangat dalam, khususnya tentang harkat manusia. Wajar bila Leo Tolstoy  

mengatakan, “Kalau Checkhov tidak jadi dokter pun, dia tetap penulis yang baik.”  
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Bakat besar Checkhov akhirnya memperoleh pengakuan, setelah dia dinyatakan sebagai pemenang 

Hadiah Pushkin. Pushkin adalah penyair besar Rusia. Checkhov yang sebelumnya tidak peduli 

apakah karyanya bernilai sastra atau tidak, benar-benar kaget dengan hadiah itu. Tapi tentu saja juga 

menggembirakan hatinya.  

Sudah sejak muda dia bekerja keras untuk diri dan keluarganya. Dan, kerja keras itu tidak berkurang 

setelah dia menjadi dokter. Dalam setahun, Checkhov begitu sering memberikan pertolongan kepada 

orang secara gratis. Itulah sebabnya, dia tetap mengandalkan menulis sebagai pemasukan utamanya. 

Bukan dari profesinya sebagai dokter. (GP)  

  

MAUPASSANT, PENCETUS CERITA PENDEK MODERN  

  

Maupassant lahir 5 Agustus 1850. Dia adalah seorang penulis Prancis populer abad ke-19 dan 

dianggap sebagai salah satu pencetus cerita pendek modern. Maupassant awalnya bekerja di 

Kementerian Kelautan setelah sebelumnya menjadi tentara ketika pecahnya perang Prancis-Rusia. 

Namun, tampaknya bakatnya bukan sebagai birokrat. Dia tidak kerasan. Berawal dari itu, ibunya pun 

mengirimkan Maupassant kepada Gustave Flaubert agar diajari cara mengarang.  

Flaubert dikenal sebagai sastrawan Prancis yang perfeksionis. Maunya serba sempurna. Untuk 

menggambarkan sesuatu, misalnya bisa dilakukan dengan beberapa macam kalimat. Tapi “hanya ada 

satu yang pas”, dan itulah yang “sempurna”. Maka selalulah cari kata yang paling pas, paling tepat, 

untuk menggambarkan sesuatu. Begitu pula kalimatnya. Dia juga mengajarkan kepada  

Maupassant “cara melihat” segala sesuatu. Orang, keadaan, situasi, dan sebagainya. Bakat tidak 

datang dengan sendirinya, tapi dengan proses yang harus dijalani dengan sabar, katanya.  

Selain berguru dengan Flaubert, dia juga berguru kepada Emile Zola, tokoh penting aliran naturalisme 

dalam sastra Prancis. Selain mendapatkan ilmu dari guru-gurunya, Maupassant juga banyak menggali 

ide-ide cerpennya dari kisah hidupnya sendiri. Ayahnya yang playboy dan suka menghajar ibunya, 

paling sering muncul dalam cerita-ceritanya. Begitu pula pengalamannya main asmara dengan begitu 

banyak wanita. Cerita pertamanya yang menggemparkan, Boul de Suif, diangkat dari kehidupan 

wanita tuna susila.  

  

Tentu, semua kenyataan dan pengalaman itu, hanya dijadikan setting cerita-ceritanya. Meski sering 

pula mengambil “banyak bagian” dalam kisah-kisahnya. Judul seperti The Mad Women atau The Diary 

of A Madman, hampir bisa dipastikan diambil dari pengalaman Maupassant sendiri yang sejak awal 

menyadari kemungkinan dia menjadi gila. Hal yang menguatkan dia menjadi raja cerpen dunia bisa 

ditelisik dari cerpen Kalung yang sangat mahsyur itu. Cerpen itu menggambarkan tentang seorang 

wanita yang meminjam kalung dari temannya, tapi kemudian kalung itu hilang. Merasa bersalah, si 

peminjam menabung uang selama bertahun-tahun agar dapat mengganti kalung yang dihilangkan itu. 

Setelah bertahun-tahun, akhirnya diketahui bahwa kalung itu ternyata imitasi!  
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Cerpen itu paling sering diterjemahkan dan dimuat di media massa. Anehnya, orang tak jemu juga 

membaca cerpen itu, meski sudah berkali-kali dibaca. Cerpen itu kemudian banyak ‘disadap’ oleh para 

pengarang lainnya dan menjadi ‘sumber ilham’ lahirnya cerpen baru yang diharapkan bisa menggelitik 

pembacanya. (GP)  

  

KEHEBATAN CERPENIS O’HENRY LAHIR DI PENJARA  

  

O’Henry terlahir sebagai William Sidney Porter pada 11 September 1862 di Greensboro, North Carolina, 

Amerika Serikat. Sidney Porter, nama panggilannya sebelum ia menjadi cerpenis. Pada usia 3 tahun, 

ibu Porter meninggal karena TBC. Porter dan kakaknya kemudian diasuh bibinya, Miss Lina.  

Porter sendiri seorang yang pemalu. Dia lebih suka menyendiri daripada bergabung dan main 

bersama teman-temannya. Mungkin karena dia merasa lebih asyik membaca cerita-cerita 

petualangan. Dari situ bakat seni Porter tampak kelihatan sejak kecil. Di depan kelas misalnya, dia 

suka membuat sketsa atau karikatur bibinya.  

Porter juga berkenalan dengan sastrawan dunia ketika tinggal bersama Dr. Hall, seorang teman 

keluarganya. Meski Porter senang membaca, dia tetap tidak ingin menulis cerita. Dia suka membuat 

lelucon, tapi tidak dituangkan dalam cerita pendek.  

Porter pernah bekerja di First National Bank, di Austin. Sebelumnya dia juga bekerja di sebuah 

perusahaan farmasi. Tapi kemalangan terbesar terjadi padanya pada tahun 1894. Pengawas Bank 

Federal menjumpai kejanggalan pada hitungan teller Porter. Ada selisih 5.654,20 dollar yang hilang. 

Pimpinan First National Bank yakin, itu bukan kesalahan Porter. Tapi dia sudah telanjur malu. Maka dia 

mengundurkan diri dan pergi ke Houston.  

  

Di tempat baru, Porter diterima sebagai wartawan The Houston Post. Ketika menjadi wartawan, Porter 

mengalami masalah lagi, istrinya meninggal dan dia juga harus ditahan berkaitan dengan “masalah 

bank” yang misterius itu. Sementara menunggu perkaranya, Porter menulis cerita pendek pertamanya 

berjudul The Miracle of Lava Canyon, dan dimuat di majalah McClures.  

  

Porter akhirnya divonis 5 tahun penjara. Dia sangat menderita, tapi yang paling menyedihkan adalah 

anak perempuannya harus membiayai sendiri hidup dan sekolahnya, karena anaknya saat itu tinggal 

bersama neneknya. Untungnya di penjara itu dia berkenalan dengan Dr. John Thomas yang menjadi 

“pelindungnya”. Demi anak perempuannya itulah, Porter kemudian menulis cerita pendek.  

Barulan saat itu, saat dia hanya meringkuk di penjara dan tak dapat bekerja untuk mencari uang, dia 

sadar satu-satunya cara untuk bisa menghasilkan uang hanyalah dengan menulis cerpen. Setelah 

cerpen pertamanya yang ditulis dari dalam penjara dimuat dan mendapat honor, akhirnya  

“bendungan” yang selama ini menghambat bakat sastranya “jebol”. Dan terjadilah banjir cerpen 

darinya.  
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Tapi tampaknya pengalaman di penjara itu “menguntungkan” sastra Amerika dan dunia. Sebab begitu 

keluar dari penjara dan pergi ke New York, Porter tidak mau lagi menggunakan nama aslinya.  

Dia muncul sebagai O’Henry, pengarang cerita pendek yang sangat produktif.  

Setelah keluar dari penjara dan menetap di New York, O’Henry membanjiri media massa dengan 

cerpen-cerpennya. Kumpulan cerpen pertamanya, Cabbages and Kings (1904). Disusul buku kedua, The 

Four Million (1906) yang banyak dinilai sebagai buku terbaiknya atau masterpiece-nya.  

Cerpen-cerpen O’Henry bercerita tentang para pegawai, penjudi, pelacur, tukang mabuk, polisi dan 

sebagainya yang menggambarkan situasi di New York saat itu. Cerpen The Gift of The Magi yang 

legendaris itu mengungkap kemesraan yang getir antara suami dan istri yang saling mencintai.   

  

Cerita itu begitu marak diperbincangkan hingga saat ini, apalagi ketika Natal tiba. Sementara, cerpen 

“Setelah 20 tahun” berkisah tentang persahabatan dua lelaki yang ingin bertemu lagi setelah berpisah 

20 tahun, namun dengan kondisi yang berbeda yaitu polisi dan penjahat. Cerita-cerita  

O’Henry memang banyak menginspirasi dalam membuat sebuah premis hingga saat ini. (GP)  
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Liputan Perhelatan dan Pertunjukan  

Galeh Pramudianto  

  

  

**  

  

DISKUSI KARYA DAN KISAH WIJI THUKUL  

DI ASEAN LITERARY FESTIVAL 2014  
  

  
  

dengar!  

Ayo gabung ke kami!  

Biar jadi mimpi buruk presiden!  

  

Larik terakhir dari puisi “Nyanyian Akar Rumput” menjadi tema dari ASEAN Literary Festival 2014 yaitu 

“Anthems for The Common People.” Seperti temanya, festival ini diharapkan bisa menjadi media 

penyampai suara orang-orang biasa.  

Wiji Thukul. Begitulah sosok yang menjadi inspirator dan spirit diselenggarakannya ASEAN Literary 

Festival 2014 ini. Abdul Khalik dan Okky Madasari melalui Yayasan Muara menginisiasi gelaran 

festival sastra ASEAN untuk kali pertama (21-23 Maret 2014) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. 

Dengan semangat perlawanan dari penindasan, Wiji Thukul yang diberitakan hilang pada 24 Maret 

2000 oleh Kontras menjadi bukti kelaliman pemerintah di masa itu.  

Pojok pengarang itu digelar di hari kedua (22/03/2014) di pelataran Teater Kecil, mengangkat tema  
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“Wiji Thukul: Karya dan Kisah.” Pembicara di acara itu adalah penyair Joko Pinurbo, editor detik.com 

Mumu Aloha dan anak Wiji Thukul Fitri Nganti Wani bercerita tentang kisah hidup Wiji Thukul dan 

karya-karyanya yang relevan hingga saat ini.  

“Bapak tidak mati, tapi ia menjadi korban zaman” ujar Fitri ketika ditanya tentang bapaknya oleh 

moderator Krishna Pabichara.  

  

“Wiji Thukul menuntaskan dahaganya lewat puisi-puisinya yang menyuarakan perlawanan. Hal 

tersebut karena ia mengalami penindasan, kemiskinan dan keputusasaan, maka dari situ baris-baris 

yang lahir memiliki makna yang begitu mendalam. Coba saja yang mengatakan hanya ada satu kata: 

LAWAN! itu adalah Farhat Abbas, maka akan tidak menjadi apa-apa. Karena dalam baris tersebut 

tidak mengalami penindasan dan tidak memiliki spirit hidup yang penuh perjuangan seperti Wiji 

Thukul,” seloroh Joko Pinurbo.  

Ketika sebagian orang menilai Wiji Thukul sebagai ‘penyair rakyat’ ia justru menyatakan dirinya 

menulis puisi sama sekali bukan untuk membela rakyat. Ia menulis puisi karena percaya puisi adalah 

media yang mampu menyampaikan permasalahan orang kecil, dan orang kecil itu bukanlah siapa-

siapa melainkan dirinya sendiri.  

Sementara Mumu mengkritisi, bagaimana buku Wiji Thukul saat ini bisa dihargai sangat mahal, namun 

puisinya sendiri cukup jarang diperbincangkan. “Dalam jagad kepenyairan Indonesia, mungkin Wiji 

Thukul lebih dikenal sebagai aktivis politik bukan sebagai penyair. Kalau mengikuti jual beli buku di 

internet, buku-buku Wiji Thukul itu dijual mahal dan menjadi rebutan orang-orang. Entah karena 

apresiasi atau karena buku itu sebagai komoditi yang langka. Sementara, pembicaraan untuk puisinya 

kita jarang mendengar,” ungkap Mumu Aloha.  

Wiji Thukul menolak disebut penyair protes. Wiji Thukul adalah penyair yang menyadari proses. Bagi 

Wiji Thukul, menulis puisi persoalannya adalah selalu kembali ke persoalan diri sendiri. Tapi, yang 

disebut sebagai “persoalan diri sendiri” itu pada kenyataannya tidak pernah bisa lepas dari lingkungan.  

Namun, apapun yang hendak disampaikan Wiji Thukul lewat puisinya, pada dasarnya potret yang 

dihadirkan adalah kemiskinan, kekalahan dan ketertindasan, dan pada titik tertentu kadang muncul 

keputusasaan, yang disebabkan oleh ketidakadilan dan kesewenang-wenangan penguasa (dalam hal 

ini Orde Baru). Seni bagi Wiji Thukul mungkin adalah seni yang terlibat, menyatu dalam dinamika 

masyarakatnya, bukan hasil imajinasi belaka.  

ASEAN Literary Festival juga memberikan uang senilai 50 juta rupiah untuk penerima penghargaan 

ASEAN Literary Award yakni penyair Wiji Thukul.  

“Sudah saatnya diberikan penghargaan yang selayaknya, reformasi 1998 itu kita berutang besar pada Wiji 

Thukul,” kata Direktur ASEAN Literary Festival 2014 Abdul Khalik pada pembukaan acara itu di 

Jakarta, Jumat malam (21/03/2014).  

  

Fitri sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada ayahnya ini. “Terima kasih atas 

penghargaan yang diberikan kepada bapak saya, ini mengejutkan. Bapak saya adalah orang benar yang 
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dihilangkan negara. Penghargaan ini kami pakai sebagai motivasi melawan lupa, menyuarakan apa yang 

diyakini benar.”  

Semoga semangat itu akan selalu diusung, semangat untuk menggelorakan pemikiran kritis, 

perlawanan, dan perjuangan untuk kemanusiaan.  

Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan Di 

sana bersemayam kemerdekaan.  

  

http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/  

  

POJOK PENGARANG YANG BENDERANG DI ASEAN LITERARY 

FESTIVAL 2014  

  

ASEAN Literary Festival 2014 yang telah selesai berlangsung (21-23/03/14) tidak hanya meninggalkan 

kisah-kisah tentang Wiji Thukul yang menjadi sosok inspirasi dari puisinya “Nyanyian  

Akar Rumput.” Lebih dari yang gegap gempita itu, di program yang sama di Writer’s Corner ada juga 

kisah-kisah dari para penulis dan penerbit.  Tidak hanya sekedar penulis dan penerbit secara umum, 

melainkan membahas  secara khusus tentang penulis-penulis yang tinggal diarea konflik, penerbit 

independen serta pergerakan komunitas penulis dan sastra di berbagai daerah.  

  

Berbicara tentang penulis dan karyanya, berbicara juga dengan latar belakang mengapa penulis 

menuliskan itu, mengapa begini, apa yang menjadi motivasinya? Kenapa seperti itu? Untuk apa dia 

menulis? Dapat inspirasi dari mana dia? Apa yang hendak diekspresikan dari rangkaian kata tersebut? 

Menurut Abrams, tentang pendekatan sastra: mimesis, ekspresif, pragmatis dan objektif, oleh hal-hal 

tersebut, pertanyaan-pertanyaan tadi dapat dijawab.  

Ketika Aprilia R. A Wayar hendak membicarakan tentang konflik di papua seperti cerita-ceritanya yang 

terdapat di bukuMawar Hitam Tanpa Akar. Aprilia yang merupakan novelis perempuan Papua Pertama 

di era tahun 2000-an berhasil menyuguhkan sebuah kisah keluarga muda kelas menengah Jayapura 

dengan segala dinamika kehidupan, mulai dari percintaan sampai kaitan-kaitan dengan persoalan-

persoalan politik yang dialami masyarakat papua. Dalam hal ini Aprilia menggunakan mimesis yaitu 

kaitan karya sastra dengan dunia nyata atau tiruan. Disitu ia melihat kenyataan dan kisah-kisah di 

papua, dan menjadikannya sebagai bahan cerita: latar, karakter dan konflik.  

  

Hal yang sama dilakukan Erni Aladjai yang menulis Kei. Novel ini menceritakan tentang konflik perang 

saudara yang terjadi di Maluku, spesifiknya di pulau Kei, pada tahun 1999-2001. “Tak ada Islam, tak 

ada Protestan, tak ada Katolik, yang ada hanyalah Orang Kei. Semua mahluk hidup bersaudara.” 

Ungkap Erni ketika diskusi berlangsung.  

  

http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
http://www.alineatv.com/2014/03/asean-literary-festival-2014-karya-dan-kisah-wiji-thukul/
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Selanjutnya Arafat Nur penulis novel Lampuki (2010) menceritakan kisah dari novel keduanya Burung 

Terbang di Kelam Malam. Menurutnya Burung Terbang di Kelam Malam memiliki kisah yang berliku, tapi 

begitu mudah dicerna dan dinikmati oleh semua kalangan, termasuk oleh mereka yang tidak bisa 

dengan teks-teks sastra yang rumit. “Saya sengaja menyederhanakan hal yang rumit supaya bisa 

dicerna oleh kalangan yang lebih luas,” ujarnya. Novel ini mengisahkan tentang petualangan Fais, 

seorang juru warta muda yang mengungkap kebusukan seorang pejabat pemerintah, dengan bumbu 

cinta romantis. Dari situ dapat tergambar tentang elaborasi antara mimesis dan ekspresif. 

Berdasarkan kenyataan yang ada —digabungkan dengan imajinasi penulis— lalu lahirlah karya 

tersebut.  

   

 Penerbit Independen dan Rahasianya  

   

“Saya ingin membubarkan penerbit. Saya ingin mengembalikan hak-hak yang harusnya di terima 

penulis, bukan hanya mementingkan sebuah korporasi yang telah berjalan.” Ucapan yang mungkin 

kontroversial itu keluar dari mulut Irwan Bajang, pendiri Indie Book Corner.  

Bersama Diki dari Katabergerak, Damhuri dari Koekoesan, dan Ega dari Nulisbuku menceritakan 

masing-masing kisahnya tentang buku dan penerbitan indie. Masih menurut Bajang, ia menjelaskan 

kalau penerbit indie itu bukan industri tapi gerakan. Menurutnya penerbit itu seperti gambling. Ia 

meragukan bahwa semua buku yang diterbitkan akan habis dalam rentang tiga bulan, dan ia juga 

mengungkap bahwa hanya 10% royalti yang diterima oleh penulis baru, yang bukunya perdana 

diterbitkan. Sisanya itu buat penerbit.  

  

“Tidak ada yang menjamin adanya laporan berapa buku yang terjual di setiap toko buku, kalau ada 

mungkin tidak begitu valid karena masih kurangnya transparansi. Tapi kalau print on demand, maka 

buku itu tidak mubazir dan jelas berapa yang terbeli” ujar Bajang. Selain itu ia juga menerangkan 

tentang penulis dari Indonesia yang bukunya ditolak penerbit di Indonesia karena menggunakan 

bahasa Inggris, namun bukunya sukses di Amerika. Ia menjelaskan bahwa kita tidak usah malu karena 

menerbitkan dengan uang sendiri , karena toh sama-sama melewati standar penerbitan konvesional 

untuk menerbitkan buku seperti editing, layout, proofreading dan cover. Menurutnya penerbit indie itu 

harus merubah frame dan memiliki pasar masing-masing. Penulis dari penerbit indie itu harus punya 

pembaca setia.  

  

Sementara dari Nulisbuku, Ega menceritakan bahwa mesin print percetakan yang dipunya 

perusahaannya, jika digunakan untuk menerbitkan buku itu hasilnya seperti recehan. Karena berbeda 

jauh hasilnya dengan mesin itu sendiri. “Ibaratnya seperti punya Ferrari tapi buat jalan-jalan ke pasar.” 

Ega menambahkan bahwa nulisbuku itu bukan seperti penerbit, melainkan isebuah platform untuk 

semua orang dapat menerbitkan buku. Seperti di youtube, dari mulai yang profesional hingga yang 

jelek banget dan enggak jelas semua ada. Makanya tagline kami Publish Your Dream.  
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Berbeda lagi kisahnya dari Katabergerak. “Kita memang awalnya tidak memliliki latar belakang tentang 

industri buku dan penerbitan. Katabergerak secara fisik memang tidak ada, saya sebagai cofounder 

disini. Semua dikerjakan secara remote, dapat kita kontrol semua.” Terang Diki.  

“Bulan April ini minimal ada 30 buku puisi yang terbit di Indonesia, tapi tidak dari Katabergerak saja.  

Informasi ini A1, yaitu sangat kredibel” seloroh Diki. Sampai saat ini Katabergerak mengkhususkan 

kepada buku-buku sastra, tidak akan menerbitkan buku lain selain prosa dan puisi. Seperti novel, puisi 

dan cerpen.  

Selanjutnya, Damhuri menerangkan awal mulanya ia berada di penerbit Koekoesan karena saat itu 

dia diajak oleh Rieke Dyah Pitaloka dan suaminya, Donny Gahlar, Saat itu ia sedang tidak ada 

pekerjaan, dan ia direkrut untuk mengelola penerbitan yang dibentuk mereka berdua.  

Menurutnya, direct selling itu sistem jualan utamanya. Ia mencontohkan novel filsafat itu tidak begitu 

laku jika dijual di toko buku konvesional, tapi kalau kita jual kepada mahasiswa filsafat pasti akan laku. 

“Cara kami membangun Koekoesan hingga kini adalah dengan bekerjasama dengan toko buku online 

seperti Jual Buku Sastra, merawat pembeli-pembeli setia dan selalu memberitahukan informasi terkait 

buku-buku kita.”  

  

“Apakah orang yang tidak mempunyai nama besar bisa menerbitkan buku?” tanya salah seorang 

pengunjung ketika dibuka sesi pertanyaan. “Kalau bicara terkenal itu cocoknya di dunia selebritas. 

Contohnya seperti ini, di penerbit kami itu bila ada buku karangan kaliber sastrawan, namun tidak 

memenuhi kualitas maka akan kami tolak. Karena ada masanya penulis besar itu karyanya mengalami 

penurunan, dan itu kita tolak saja.”  

Selain itu bagi penerbit kecil atau indie, menjadi sebuah kebanggan kalau penerbit melahirkan penulis-

penulis berkualitas yang baru. Karena baginya dunia sastra itu kecintaan kita pada literasi dan 

lingkaran alam kultural kita. “Buku penting itu harus terbit, dan buku penting itu pasti ada pembacanya” 

pungkas Damhuri.  

   

Pergerakan dan Komunitas Penulis Sastra    

Muhidin M. Dahlan dari Radio Buku, Benny Arnas dari Forum Lingkar Pena (FLP) Sumatra, Dicyki 

Senda dari Komunitas Sastra Dunia Sunyi (Dusun) Flobamora NTT dan Micel dari Kemudian.com 

saling bercerita tentang kisah pergerakan komunitas sastra dari awal berdiri hingga kini yang 

mengalami pasang dan surut.  

  

Gusmuh (panggilan akrab Muhidin) bercerita tentang bagaimana ia mengarsipkan sebuah buku 

menjadi sebuah audio yang dapat di dengarkan. Bersama Indonesia Buku dan Warung Arsip, saling 

bekerja sama untuk menyelamatkan karya dan harta karun sastra Indonesia dengan 

mengarsipkannya. Ia juga menyesalkan mengapa kurangnya perhatian dari pemerintah dan 

ikatanikatan penerbit yang kurang membantu dalam hal mendokumentasikan sebuah buku, meskipun 

sudah terjadi dialog.  
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Sementara Dicky Senda dan Benny Arnas yang komunitasnya berasal dari daerah, menceritakan 

tentang dapur mereka masing-masing. “Disana kita semua belajar bersama, yang telah memiliki 

banyak ilmu saling berbagi kepada adik-adiknya tentang sastra. Kita membaca dan menulis, 

semuanya saling melengkapi demi kemajuan sastra du NTT” kata Dicky tentang Dusun Flobamora.  

“Awalnya FLP di lubuk linggau terbentuk pada 2006 dan memiliki spirit untuk mencerahkan sesama” 

jelas Benny. Namun ia merasa sekarang FLP di Lubuk Linggau itu seperti Event Organizer, lebih 

sering mengadakan acara-acara daripada pelatihan menulis itu sendiri. Baginya FLP sekarang di 

Lubuk Linggau kalah dengan Linggau Writing Class dalam hal pelatihan kepenulisan kreatif. Benny 

merasa hal tersebut karena kurangnya kontrol sosial.  

Berbeda dengan Kemudian.com. Kemudian.com terbentuk melalui forum di internet. Banyak penulis-

penulis alumni Kemudian.com contohnya ada Bernard Batubara, Krishna Pabichara, dan  

Irwan Bajang. “Kemudian.com mengharapkan interaksi yang seimbang antara para penulis, dengan 

ini dibuat sistem penilaian agar interaksi saling memberi dan menerima berjalan dengan 

menyenangkan.” Ujar Micel. Tapi menurutnya Kemudian.com gaungnya tidak seperti pada tahun 2007 

lalu yang begitu aktif saling mengkritik untuk kemajuan sebuah karya. “Kini Kemudian.com terlalu 

terlena oleh tulisan cinta-cintaan” bebernya ketika ditanya oleh pengunjung tentang aktivitas di 

Kemudian.com saat ini  

Gusmuh menambahkan bahwa di setiap komunitas, anggotanya datang dan pergi itu hal yang biasa. 

“Ketika para penulis yang bisa dibilang telah suskes awalnya bergabung dengan komunitas, namun 

sekarang telah berjalan sendiri, hal itu mesti disikapi dengan bijak. Dengan upaya pengkaderan dan 

mencari penulis baru itu mungkin jadi solusinya” tutup Gusmuh.  

Selain diskusi tentang pergerakan dan komunitas penulis, ada juga program lainnya yang tak kalah 

menariknya yaitu bedah buku. Untuk bedah buku ada buku Melangkah ke Dunia yang Luas karangan 

Jonannes Supriyono yang menjadi guru di papua dan menceritakan kisah murid-muridnya di Papua. 

Kemudian ada Goodreads (Baca itu seru) bersama Windy Ariestanty yang membedah buku kumpulan 

cerpen Impian di Tepi Bakaro karya penulis-penulis dari makassar. Di penghujung acara Writer Corner 

ada lendabooks sebagai wadah untuk saling meminjamkan berbagai jenis buku. Seluk beluk 

pengarang, penerbit,  komunitas, bedah buku dan peminjaman buku adalah berbagai varian dari pojok 

pengarang dan memiliki masing-masing kisahnya tersendiri serta dapat memperkaya khasanah kita 

tentang sastra. (GP)   

  

http://www.alineatv.com/2014/04/pojok-pengarang-benderang-di-asean-literary-festival-2014/  
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The Real Of Life: Pertunjukan Seni Tari Dalam Dimensi Waktu  

  

Gedung Kesenian Jakarta—Manusia yang memfokuskan diri dalam aktivitas kekaryaan mungkin 

bukan hanya produk yang menjadi tujuan utama, melainkan proses. Proses merupakan pergulatan 

manusia di dalam pengenalan dirinya  tentang gagasan-gagasan yang terkungkung dipikirannya untuk 

diungkapkan. Aristoteles menyebutkan kontemplasi/katarsis merupakan suatu proses pemurnian rasa 

(bukan pikir) yang dinyatakan setelah manusia melakukan kegiatan berolah seni atau berapresiasi seni, 

maka manusia merasakan kepuasan, terbebas dari kekangan jiwa yang sering tidak disadari.  
  

Pada hari Rabu (21/05/2014) pukul 19.00 WIB gong berbunyi.  Hal itu menandakan pertunjukan seni 

tari dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta telah dimulai. Pertunjukan yang bertajuk “The Real Of 

Life” ini terselenggara dalam rangka tugas akhir mahasiswa jurusan Seni Tari Fakultas Bahasa dan 

Seni, sekaligus mengisi acara Dies Natalis UNJ yang ke-50.  
  

Pertunjukan ini menghadirkan enam koreografer muda dari jurusan Seni Tari UNJ. Masing-masing 

diantara mereka menampilkan berbagai judul dan cerita yang variatif. Dari kisah-kisah yang 

mengangkat unsur lokalitas dalam “Kaibon” yang berkisah tentang sejarah kerajaan Banten, melalui 

tubuh-tubuh yang dramatis. Kemudian ada “Titisan” yang menasbihkan seorang anak titisan dewa 

bernama Jaka Tarub yang terlahir dari seorang bidadari. Lalu ada “Ngelangkong” yang memaparkan 

tentang aktivitas masyarakat di bangka belitung yang berkaitan dengan pekerjaan para nelayan.  
  

Selanjutnya ada representasi dari kejadian yang marak di negeri ini yaitu “Sang Korup.” Sementara 

hadir pula perjalanan hidup dari seorang seniman yang sedang gelisah pada “Hrdaya.” Kemudian pada 

sebuah pertunjukan terakhir ada “Tutup Mata Sakan” yang berorientasi pada sebuah pertanyaan-

pertanyaan kehidupan. “Tutup Mata Sakan” mendapat apresiasi yang lebih ketika menampilkan 

gimmick yaitu para mayat hidup keluar dari podium dan menyatu di deretan kursi penonton. Pada judul 

ini juga ada siraman air kepada para penari untuk membantu dramatisasi dan keperluan cerita. Hingga 

akhirnya, hadirlah sang protagonis menaiki tumpukan tubuh untuk menyudahi dan menghasilkan 

klimaks yang valid.  

   
“Dilihat dalam perjalanan waktu aktivitas kekaryaan yang dilakukan oleh mahasiswa tidak pernah 

mengalami stagnasi gagasan, ia berproses, berkembang dan mengalir untuk saling berhubungan satu 

dengan yang lain. Kontinyuitas karya melalui gagasan yang kreatif merupakan fenomena antar waktu, 

karya terjelma dan keberadaannya di setiap masa mengalami perkembangan sesuai dengan perjalanan 

http://bengkelsastra.net/wp-content/uploads/2014/05/GKJ_1.jpg
http://bengkelsastra.net/wp-content/uploads/2014/05/GKJ_1.jpg
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waktu. Perwujudan karya seni (tari) ini secara kontekstual bermula dari penelitian di lapangan, 

sehingga subject matter, tema yang diwujudkan memiliki keanekaragaman bentuk dan isi” ungkap Drs. 

Ida Bagus K. Sudiasa, M. Sn selaku Koordinator Karya Seni pada sebuah pengantarnya di halaman 

persembahan pementasan “The Real Of Life.”   

  

   

MEMBANGUN KARAKTER MELALUI TEATER  

  
Judul yang telah dibaca diatas, 

terlalu bombastis atau 

mungkin begitu realistis?  

  

  

Demikian semboyan FIESTA 6. Festival Teater Sastra Indonesia yang sudah digelar ke enam 

kalinya, memang mata kuliah yang banyak mendapat perhatian di Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia tanpa mengesampingkan mata kuliah lainnya. Teater adalah media yang tepat untuk 

mahasiswa menampilkan kreativitas kesenian secara kompetitif sehingga mendidik generasi muda 

yang seimbang antara logika, etika dan dan estetika. Menanamkan karakter bisa melalui berbagai 

media, dan teater adalah salah satunya. Berbicara tentang teater tidak melulu soal bagaimana 

menampilkan pertunjukan yang wah. Tapi di teater kita juga diajarkan nilai-nilai kemanusian. 

Seperti bagaimana menghargai peran yang akan dibawakan. Dengan bermain drama atau teater, 

seseorang bisa mengenal berbagai karakter yang dimiliki manusia dan memilih yang mana yang 

baik dan buruk.  

   

Ilmu sastra dan teater berperan sangat besar menanamkan nilai-nilai investasi moral masa depan 

dan melatih pendidikan karakter, mengingat sastra dan teater itu berbicara tentang manusia dan 

kemanusiaan. Konflik kemanusiaan selalu menguasai perhatian dan minat umum, memang saya 
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rasa itulah substansinya, bahwa lakon harus menghidupkan pernyataan kehendak manusia 

menghadapi dua kekuatan yang saling beroposisi, yang secara teknis disebut ‘kisah dari 

protagonis’ (yang menginginkan sesuatu) dan ‘antagonis’ (yang menentang dipenuhinya keinginan 

tersebut).  

   

Bagi para mahasiswa, terutama saya sendiri. Dengan adanya FIESTA kita semua dapat belajar 

banyak. Mahasiswa dapat belajar agar menemukan solusi dengan pembagian divisi dalam teater. 

Pembagiannya menjadi dua divisi yaitu divisi produksi dan teater. Divisi produksi mengurusi tetek 

bengek masalah manajemen diluar keestetikaan sebuah pertunjukan. Sedangkan divisi artistik 

mengenai proses teater itu sendiri. Dalam teater kita juga mempelajari berbagai hal, yaitu tiga 

latihan elemter yang harus dikuasai yaitu olah tubuh, olah intelektual dan olah sukma.  

   

Poin pertama adalah melatih seluruh anggota tubuh dari kesiapan tubuh dan vokal. Hal tersebut 

begitu berguna bagi para mahasiswa pendidikan yang akan bermukim di institusi, dan mahasiswa 

sastra yang begitu pandai berkomunikasi ketika berada di dunia kerja nantinya. Dengan kesiapan 

tubuh dan vokal, ketika kita bekerja, stamina dan kesehatan kita tetap terjaga. Dengan vokal dan 

artikulasi yang jelas akan terjadi sebuah proses komunikasi yang baik antara komunikator dan 

komunikan.  

   

Yang kedua, intelektual dan wawasan sehubungan dengan proses kreatif-serta wawasan teater dan 

budaya. Hal ini tidak hanya berlaku ketika ujian akhir apresiasi drama saja, namun dapat bertahan 

sepanjang hayat hingga raga tiada. Karena ilmu tidak dapat sebanding dengan harta berapapun 

nominalnya.  

   

Yang ketiga, olah sukma. Dalam KBBI, sukma adalah jiwa. Pepatah kuno mengatakan didalam 

tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Ketika kita sudah olah vokal dan tubuh, maka aktor 

sudah siap secara komprehensif menerima materi terkait proses kreatif. Kemudian kita perlu 

memusatkan pikiran dan meditasi agar pikiran dan jiwa kita fokus pada suatu kegiatan-yaitu proses 

teater itu sendiri. Hal itu begitu relevan dengan pembentukan karakter ketika kita berada di 

lingkungan baru, kita harus bisa beradaptasi dan aktif, bukan hanya menunggu dan ingin 

dimengerti.  

   

Sebagai seni pertunjukan, teater itu berproses secara kolektif. Diperlukan kerja sama yang baik 

antar lini. Sutradara mengintepretasikan teks yang ditulis oleh penulis menjadi lukisan yang 

menarik diatas panggung. Aktor mendapatkan mandat dari sutradara agar bermain seperti iniseperti 

itu-seperti apa saja yang dikehendaki dan memungkinkan. Pimpinan artistik bersama sutradara 

selalu berdiskusi dengan kemungkinan penataan cahaya yang bagaimana, set property dan hand 

property yang seperti apa yang dibutuhkan. Tim penata busana dan tata rias, saling silang hal ihwal 

wajah dan bungkusan tubuh para aktor yang ingin dijadikan sedemikian rupa. Tim publikasi, 

dokumentasi dan berkenaan dengan tiket selalu berkoordinir dengan segala pementasan sebelum 

dimulai hingga acara berlangsung.   
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Teater adalah gotong royong dan kemanusian. Seperti teori kebutuhan maslow, setelah rasa 

keamanan, dicintai maka selanjutnya aktualisasi. Teater bukan sekedar aktualisasi, namun seperti 

sudah mendarah daging oleh sebagian orang dan keseluruhan. Karena, teater adalah kehidupan itu 

sendiri. Semua itu begitu berguna kala kita bekerja harus berhubungan dengan banyak orang, 

dengan berbagai psikologis dan karakter yang berbeda.  

   

Hal Ihwal Pendidikan dan Pembangunan Karakter  

   

Pendidikan merupakan proses yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan warga negara 

Indonesia yang memiliki karakter kuat sebagai modal dalam membangun peradaban tinggi dan 

unggul. Karakter bangsa yang kuat merupakan produk dari pendidikan yang bagus dan 

mengembangkan karakter.  

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dibuatnya.   

   

Untuk itu, pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal I UU 

Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional di antaranya adalah 

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia.  

   

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran setiap mata pelajaran, termasuk 

pembelajaran kesenian, dalam hal ini pembelajaran/pendidikan drama/teater. Materi pembelajaran 

yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, 

dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran 

nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan 

pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat.  

   

Secara lebih spesifik, ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: 

pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; kedua, kemandirian dan tanggungjawab; 

ketiga, kejujuran/amanah, diplomatis; keempat, hormat dan santun; kelima, dermawan, suka 

tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama; keenam, percaya diri dan pekerja keras; ketujuh, 

kepemimpinan dan keadilan; kedelapan, baik dan rendah hati, dan kesembilan, karakter toleransi, 

kedamaian, dan kesatuan (Suyanto, 2009).  

   

Saya rasa, konklusi dari judul yang terlalu bombastis atau mungkin realistis telah terjawab. Saya, 

mahasiswa yang sebentar lagi akan mengikuti proses serupa, yakin membangun karakter melalui 

teater adalah hal yang realistis. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang bisa diambil dari 

sebuah mata kuliah yang dengan model kompetisi. Kita jadi lebih terpacu lagi untuk tidak cepat 

puas dengan ilmu kita dan terus meningkatkan kemampuan kita. Teater mengajarkan 

kerendahhatian dan keikhlasan.  

   

Kemudian, yang saya yakini di FIESTA ini, bukan hanya tentang bagaimana cara berakting yang 

baik, cara membuat properti yang penuh artistik dan estetis, atau menjual pementasan dengan 
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membludaknya penonton. Lebih dari itu, teater begitu relevan dengan kehidupan di dunia nyata 

yang begitu dinamis. Saya sudah mengalami, meski hanya dalam cakupan eksternal yang terbatas. 

Dan kita semua akan mengalami, atau banyak yang sudah jauh mengalami dan menghayati setiap 

inci dari pertunjukan ke pertunjukan- yang melahirkan banyak kritik untuk kemajuan manusia, 

pendidikan dan bangsa tentunya. (GP)  

   

Bacaan Pembantu:  
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KEMANG ART & COFFEE FESTIVAL 2014: MENUBUHKAN KOPI, 

SENI  

DAN LITERASI  

  
  

Jagad maya adalah dunia tanpa batas. Ad infinitum. Siapa saja dapat masuk dan merasuk sesuka 

mata memandang dan tangan bergerayang. Mata-mata dan tangan yang berselancar di laut maya, 

tak pernah tandas oleh berbagai ruang dan dimensi waktu. Selalu saja ada perputaran: satu pihak 

mati, lainnya sibuk menguliti. Dan linimasa twitter, adalah sebuah denting pertemuan yang sakral 

maupun profan. Paradoks muncrat ketika kita bergentayangan di linimasa dan jagad dunia maya. 

Pada satu sisi kita dapat menemukan hal-hal yang penting dan suci, maupun remeh-temeh yang 

banal. Jagad maya adalah belantara pelangi, yang didalamnya banyak makhluk heterogen. 

Barangsiapa yang tidak bisa beradaptasi, maka ia akan hanyut disetir hutan informasi.  

  

Pertemuan saya dengan akun @KopiKeliling di twitter berawal dari hasil sebuah retweet dari akun 

@katabergerak. Di situ terpampang informasi bahwa ada pengumuman open recruitment 

volunteer. Awalnya saya acuh saja, tidak terlalu ingin tahu, namun karena yang me-retweet adalah 

katabergerak—penerbit buku yang fokus menerbitkan buku puisi dan sastra kontemporer—maka 

saya jadi tertarik. Apakah akan ada event literasi dan seni? Terakhir kali saya hadir pada event 

literasi skala besar adalah di ASEAN Literary Festival 2014, dan saat itu menjadi volunteer.   



154  

  

  
Setelah saya lihat-lihat, ternyata Kemang Art & Coffee Festival 2014, (selanjutnya KACF) 

menampilkan banyak tokoh dan program-program yang menarik. Dari Joko Pinurbo, Aan 

Mansyur, Eka Kurniawan, Laksmi Pamuntjak, Alinea TV, Katabergerak, Ngomongin Zine, 

Fiksimini, Malam Puisi, Aceking Squad dan masih banyak lagi. Dua komunitas terakhir yang saya 

sebutkan mengantarkan puisi saya ke publik—meski hanya sebiji, dan belum tentu dibaca. 

Tentunya hal tersebut menguatkan keinginan saya untuk bergabung bersama Kopi Keliling 

(Kopling) di perhelatan KACF. Event ini diadakan oleh Kopling yang berkolaborasi dengan lintas 

komunitas: seni visual, sastra dan kreatif.  

Setelah mata banyak disuapi oleh dominasi visual, pada hari-hari selanjutnya, literasi 

mengokohkan fundamen KACF. Berhubungan dengan banyak orang baru dan bertemu suasana 

baru adalah sebuah cara untuk dapat terus meningkatkan kinerja otak kita agar terus kreatif. Dan 

ketika bertemu dengan teman-teman dari Tanam Ide Kreasi, seperti ada yang berbeda. Akhirnya 

saya dapat bertemu langsung dengan Pak Melvi Yendra, Mas Shobron dan rekan-rekan dari Alinea 

TV lainnya. Setelah hanya kenal via teks saja, sebuah perhelatan dapat menjembatani silaturahmi.  

  
Hingga pada hari dan jam terakhir, Jokpin dan Eka Kurniawan mengisi diskusiLiterary Coffee yang 

dimoderatori oleh Ni Made Purnamasari (penulis buku puisiBali-Borneo). Keduanya silih berganti 

http://senandungmendung.com/wp-content/uploads/2015/01/20141130_175040.jpg
http://senandungmendung.com/wp-content/uploads/2015/01/20141130_201634.jpg


155  

  

berbagi cerita tentang proses kreatifnya dalam menulis. Baik puisi dan prosa, samasama memiliki 

keringat dan kenangannya masing-masing. Misal pada Eka Kurniawan: ingatan masa lampau dapat 

berpengaruh terhadap sebuah narasi yang ia buat. Lalu Jokpin berkisah tentang dua buku puisinya 

Surat Kopi dan Bulu Matamu: Padang Ilalang memiliki nilai historitas yang tinggi.  

  

Hingga pada hari dan jam terakhir, Jokpin dan Eka Kurniawan mengisi diskusi Literary Coffee 

yang dimoderatori oleh Ni Made Purnamasari (penulis buku puisi Bali-Borneo). Keduanya silih 

berganti berbagi cerita tentang proses kreatifnya dalam menulis. Baik puisi dan prosa, samasama 

memiliki keringat dan kenangannya masing-masing. Misal pada Eka Kurniawan: ingatan masa 

lampau dapat berpengaruh terhadap sebuah narasi yang ia buat. Lalu Jokpin berkisah tentang dua 

buku puisinya Surat Kopi dan Bulu Matamu: Padang Ilalang memiliki nilai historitas yang tinggi. 

Dua buku puisi tersebut ditulis ketika ia baru belajar menulis puisi, yaitu ketika ranum-ranumnya 

masa remaja. Baginya dua buku tersebut memiliki nilai yang sangat penting bagi proses 

kepenyairannya hingga kini. Selain itu juga ada Ngomongin Zine di Pojok Zine. Bagi awam yang 

tertarik pada zine, namun bingung apa itu zine dan bagaimana cara membuatnya, jawabannya ada 

disana. Berbagai varian pembahasan mulai dari gigs, puisi dan fotografi terdapat di zine-zine 

tersebut.  

  

Mendatangi dan menjadi bagian dari sebuah acara apapun itu seperti kita datang ke sebuah taman. 

Di taman itu, penuh dengan adegan-adegan dari orang lalu lalang, dan sesudahnya kita 

dipertemukan kesan atau kita yang memberikan pesan. Salah satu kesannya adalah puisi saya 

dipajang bersama citra dari Aceking Squad.  
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SESI  INSPIRASI  MENUJU  MUSIKAL  SEKOLAHAN  

  
  

“Jangan hanya membayangkan mimpi, tapi kita harus bisa melalui mimpi” -Anies Baswedan.  

  

Kata-kata itu bergaung di Aula Sasono Wiwoho, Menteng, Jakarta pada (17/05/2014) Sabtu siang 

yang terang dan cemerlang. Pandji Pragiwaksono (performing arts), Aimee Saras (performing 

arts), Zukhriatul Hafizah (Puteri Indonesia Lingkungan 2009) dan Anies Baswedan (akademisi) 

memberikan pencerahan dan pengalamannya masing-masing di kelas inspirasi, untuk 

membawakan sebuah tema yang masing-masing berguna untuk memberdayakan anak muda 

Indonesia ke arah yang lebih baik.  

  

Setelah sebelumnya mengadakan roadshow dengan mengajak beberapa artis muda Indonesia 

menjadi Ambassador, rangkaian acara selanjutnya adalah kelas inspirasi. Kelas inspirasi adalah 

sebuah wadah dan program dari Jakarta Movement of Inspiration, dalam rangkaian acaranya 

menuju sebuah pementasan musikal teater di Jakarta pada bulan Agustus nanti.  

  

Jakarta Movement of Inspiration (selanjutnya Jktmovein) adalah sebuah organisasi yang terdiri 

dari anak-anak muda berbakat di Jakarta, mereka berasal dari Universitas yang berbeda-beda, yang 

kemudian disatukan oleh semangat mereka dalam seni dan kreativitas. Proses perekrutan anak-

anak muda ini melalui serangkaian prosesinterview dan casting yang nantinya akan mengarah 

kepada passion mereka masing-masing.  

Didirikan oleh Nurul Parameswari dan Farras Safira pada akhir tahun 2013, Jktmovein hadir untuk 

menjadi organisasi pemberdayaan pemuda pertama di Jakarta yang berfokus pada seni dan 

kreativitas, serta memberikan kontribusi kepada Indonesia melalui industri kreatif yang begitu 

potensial.  

Sesi pertama kelas inspirasi bertajuk “Building The Future of Indonesia’s Creative Industry.” 

Pandji Pragiwaksono, Aimee Saras, dan Zukhriatul Hafizah masing-masing bergantian berbagi 

cerita, bertukar pengalaman dengan anak-anak muda Indonesia. Aimee Saras yang seorang 

penyanyi dan pemain teater, membagikan pengalamannya agar tidak takut mengambil sebuah 

kesempatan yang hadir. “Ketika ada info casting untuk pementasan teater, dipelajari dan langsung 

dicoba. Gagal itu hal biasa. Jangan takut untuk mengambil resiko dan menjalani passion-mu.”  
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“Everybody could be the winner, but only you could win our heart. Kata salah satu kontestan Miss 

International 2010 dari Ekuador kepada saya.” ujar Zukhriatul Hafizah, yang kemudian. disambut 

riuh-rendah oleh audience. Sementara, Pandji memberikan jawaban yang begitu menarik —ketika 

memasuki sesi tanya jawab— yang mempermasalahkan bagaimana soal modal untuk usaha, 

banyak industri mati karena modal kurang. “Tidak ada barang yang tidak laku, yang ada hanyalah 

salah dalam memasarkan. Jika ingin sukses, pasarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh tempat 

tujuanmu.” Pandji juga mengajak agar masyarakat Indonesia tidak takut untuk dapat berkarya, 

karena menurutnya, dengan berkarya Indonesia dapat lebih sukses dan maju.  

   

Bersinergi Melampaui Mimpi  

  
   

“Semua dimulai dari hal yang kecil, tetapi langsung dikerjakan. Saya suka kata-kata ini, think 

big, start small, act now” –Anies Baswedan.  

  

Tajuk pertama yang membahas tentang industri kreatif usai Pukul 15.30 WIB. Setelah beristirahat, 

sesi kedua dibuka dengan pembahasan “Winning The Future Through Aspiration, Passion and 

Education.” Anies Baswedan, rektor Universitas Paramadina dan inisiator Indonesia Mengajar ini 

mendapat banyak lontaran pertanyaan dari anak muda Indonesia dari berbagai Universitas dan latar 

belakang.  

  

“Masalah terberat apa yang pernah dialami oleh seorang Anies Baswedan?” tanya Ajeng, 

mahasiswi dari ITB. Anies menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi itu terus berkembang, jadi 

tidak ada yang namanya terberat. Ia mengatakan bahwa setiap masalah itu mempunyai porsi dan 

persepsi masing-masing, tergantung bagaimana kita menghadapinya.  

“Menurut saya masalah yang menurut saya ringan, tapi bisa saja menurut Ajeng berat. Atau malah 

sebaliknya. Ketika orang dalam hidup itu inginnya menjauhi masalah, tapi sebenarnya lebih baik 

kita mendapatkan banyak masalah” karena menurutnya, ketika mendapatkan banyak masalah, kita 

http://senandungmendung.com/wp-content/uploads/2015/01/sumber-pribadi.jpg
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akan terbiasa menghadapi persoalan-persoalan hidup dan tidak langsung stres ketika 

menghadapinya.  

Anies juga mengingatkan agar kita tidak hanya menggapai mimpi, tapi berusaha untuk melampaui 

mimpi-mimpi tersebut. Selama sesi inspirasi ini banyak banjir kutipan-kutipan inspiratif yang 

keluar darinya. Ia banyak memotivasi anak muda untuk keberlangsungan masa depan Indonesia 

melalui berbagai aspirasi, minat dan bakat serta pendidikan. “Berlatihlah memiliki multiple roles, 

agar kalian bisa hadir dimana saja dan dimana saja kalian hadir dapat memberikan makna” ujarnya 

memaparkan tentang peran anak muda di berbagai lingkungan kehidupan. (GP)  

  

SEMARAK HARMONI BAHASA: BAHASA LAGU SEBAGAI MEDIA 

KOMUNIKASI (KETIKA LIRIK MENJADI JANGKRIK)  

  
  

Rawamangun, Jakarta — Sebuah lirik lagu yang ditulis oleh musisi dan pengarang memang 

berguna untuk menyampaikan sebuah pesan kepada penikmat dan pendengar lagu. Namun apa 

hendak dikata, bila lirik-lirik lagu yang berguna menyampaikan pesan tersebut kini hanya sebagai 

pemanis dari orkestra yang tercipta.  

  

Berangkat dari permasalahan tersebut, kelas 2 B Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia mengadakan 

seminar dengan tajuk “Semarak Harmoni Bahasa: Bahasa Lagu sebagai Media Komunikasi 

(Ketika Lirik Menjadi Jangkrik)” yang berlangsung hari selasa (13/05/2014) di Aula UPT 

Perpustakaan UNJ. Ketika praktisi, musisi dan akademisi duduk bersama di sebuah kursi untuk 

berdiskusi maka hasilnya adalah berbagai persepsi dan perspektif yang hadir mewarnai proses 

intelektual kita tentang musik, utamanya adalah lirik. Bens Leo, pengamat musik nasional duduk 

bersama dengan Is (vokalis) Payung Teduh. Ketika musisi dan pengamat telah siap, seharusnya 

memang sosok akademisi dibutuhkan untuk memaparkan masalah dengan teori-teori. Namun 
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ketiadaan dosen seni musik UNJ tersebut, tidak mengurangi keseruan dan semarak dari seminar 

ini.  

  

Seminar ini adalah sebuah tugas akhir dari mata kuliah berbicara interaktif. Sebelum masuk ke 

topik pembicaraan bersama para pembicara, mahasiswa kelas 2 B juga menjadi pembicara dengan 

membahas berbagai genre musik dengan lirik sebagai topik permasalahannya. Setelah acara dibuka 

dengan sambutan-sambutan dari para dosen, urutan pertamanya adalah genre musik dangdut. 

Berbagai pemakalah menjelaskan dengan bahasan yang variatif dan menarik. Ada yang berkaitan 

dengan makna leksikal (makna sebenarnya), konotatif (kiasan), historisitas dari liriklirik dangdut 

pada masanya dan masa kini.  

Setelah dangdut, genre musik yang dibahas adalah pop, kemudian berturut-turut reggae, jazz dan 

terakhir rock. Pembahasan tentang genre-genre musik tersebut mengerucut pada substansi lirik 

sebagai media penyampai pesan dari sebuah lagu. Dari permasalahan lirik tersebut—timbul banyak 

pertanyaan—seperti mengapa lirik lagu zaman sekarang kurang memperhatikan unsur estetis, tidak 

merepresentasikan sebuah peristiwa, terlalu ‘telanjang’ dan semua permasalahan itu dibahas 

dengan berbagai pendekatan dan teori, utamanya sastra yang mengacu pada teks.  

Sementara,  Bens Leo memaparkan bahwa lirik lagu zaman sekarang mengalami perbedaan dengan 

zaman dulu. Hal itu dikarenakan adanya periodesasi dan perkembangan global dalam musik. 

Ketika ditanya oleh salah satu penonton tentang sebuah musik yang disetel di angkutan umum 

yang lirik lagunya tidak karuan, Bens Leo mengatakan lebih baik tidak usah didengar lagi lagu 

seperti itu. “Nanti kalau mbak mau naik angkot, dipilih dulu angkotnya. Kalau lagunya tidak enak 

didengar, lebih baik turun dari angkot tersebut. Daripada merasa terganggu dan tidak nyaman” ujar 

Bens Leo yang diiringi tawa dari penonton.  

Selain itu Bens Leo juga memberitahu bahwa lirik dan musik Indonesia saat ini tidak selamanya 

buruk. Ia memberi contoh “Banyak band Indonesia yang punya prestasi bagus, namun tidak banyak 

diketahui seperti White Shoes and The Couples Company, Mocca, The S.I.G.I.T dan band baru 

saat ini yang begitu potensial, vokalisnya ada disamping saya” ujarnya kepada Is (vokalis) Payung 

Teduh yang tersenyum.  

“Pertama saya bertemu beliau, saat saya ikut audisi dan beliau menjadi juri. Dan sekarang beliau 

disamping saya sama-sama menjadi pembicara” ungkap Is. Ia menjelaskan tentang proses kreatif 

lirik-lirik lagu Payung Teduh yang tercipta karena memang tercipta begitu saja. Angin Pujaan 

Hujan itu sebenarnya maknanya sederhana, namun banyak orang yang berlebihan dalam 

menanggapi.” Jelasnya. Ia juga menolak bahwa lirik Payung Teduh selalu diasosiasikan dengan 

“Galau.” Hal tersebut katanya beralasan, bahwa banyak masyarakat kita yang selalu 

mengidentifikasikan musik sendu itu galau, padahal sebenarnya tidak.  

Dipenghujung acara, pria asli bernama Mohammad Istiqamah Djamad ini menyanyikan “Angin  

Pujaan Hujan” yang dihujani banyak apresiasi dari penonton yang hadir. (GP)  
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Manuskrip Puisi  
Galeh Pramudianto  

  

  

  

Langgam Klakson  

  

Kukatakan padamu tentang laut yang gembira menyambut 

semut-semut.  

Di sebuah trotoar, laut sedang mengamuk.  

Ombak yang kiranya mudah diterka gelombang,  

peselancar memandang selebu di bawah tebing 

rindu dan pualam kalbu.  
  

Januari adalah debar pada mulut terminal. 

Menyambut semut  yang ada pada buritan terbakar 

berbondong-bondong aku ngantuk digenggam setir 

di luar jendela, di tengah kepala—ekspedisi semut  

di kedalaman laut, tak terhingga asinnya.    
  

  

2009     
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Jalan Buntu  

  

  

demikian kita sampai di sini  tidak di mana-mana 

dan tidak apa-apa langkah yang kulalui gumul 

dengan angin sembap  

asap lembap dan aspal tak henti-henti  

  

penaka paradoks zeno, langkah kita  

tak tiba dalam beberapa cuaca 

achiles, kura-kura dan kita  mencoba 

berlari sekuat tenaga  menembus 

lorong-lorong beliak  

mendayung mimpi kian beriak  

  

kita bertapa dalam ombak gerak menabrak 

celah langit-langit yang bergejolak di bawah 

gema semu dan belian lindur  

lahir anak panah dalam riwayat papa   

    

panah itu, panah yang kuhujamkan di langit-

langitmu,  menerobos dinding waktu kita kita 

bersidekap di antara bayang-bayang remang 

merawi gamang yang bersarang di tiang-tiang.  

  
  

  
2010  
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Tabel Kematian  

  
Seperti hipnotika dan sedativa  

yang datang padaku ketika tidur  

jiwa yang letih menggambar 

keranda pada berjuta-juta papan 

di jalan.  
  

  
2010  
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Tokoh Kita Membutuhkan Tempat    

                  : Iwan Simatupang  

  

tokoh kita ingin jatuh cinta pada sebuah tempat.  

tapi ia bingung, tempat apa yang baginya tepat ada 

yang bisa sekedar dapat?  
  

membantunya perlahan mengendurkan urat 

dari dedak polusi, yang terus menari di 

sekujur duri  
  

tokoh kita belum menemukan tempat ada 

yang rela menukarnya dengan sempat? 

karena di sajak ini, waktu telah berubah 

jadi penat dan sepat.    

  
2011  
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Gesamtkunstwerk  

     -dari catatan Martin Suryajaya  

  

Baiklah, mari kita mulai permainan ini.   

Televisi sudah menonton kita. Audio menggema dan pemanasan di atas kasur. Video bersiap 

berjoget di atas lenganmu. Rokok menggantung di asbak, menanggalkan memoar dan obituari. 

Opera buffa menyanyi di atas keningmu. Warhol bagaimana kaleng-kaleng pelangi itu? Wagner 

apa masih melintas di ilusi itu?   

  

Mobil balap, sepakbola, gulat, basket, avontur hero, strategi, pertarungan beladiri dan orgasme 

lainnya masih berkutat di kening dan lenganmu. Temanmu belum datang. Kau masih sendiri. Tak 

ada sepi. Tak ada sunyi. Tak ada gelisah. Hingar dalam kamar. Gemar dalam genggaman. 

Jejingkrakan dalam duduk.   

  

Coba diatur kembali posisimu. Kalau masih menggantung jangan salahkan senjata yang kau 

pegang itu. Coba ganti dengan yang ini saja, biar tak ada alasan lagi. Nah, temanmu sekarang 

datang. Oke, kita main sepak bola. Tak ada akhir dalam kejar-kejaran dengan bola. Tak ada lelah 

dan buntu dalam skenario membobol pertahananmu.   

  

Kamu sudah makan belum? biarlah, aku masih kenyang dengan piranti ini. Tak ada lapar dalam 

kosakata dan biografi bermainku.   

  

Baiklah, boleh aku permisi?   

Silahkan, aku masih belum memulai dan terjangkit dalam dunia ini.  

  

  

2015  
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Meja Rias   

—dari catatan pertunjukan   

   

wanita yang hinggap di jendela itu, sedang khusyuk bersenandika,  untukmu 

yang bertanya dibalik ombak pasang, jawabnya tak surut-surut:  apakah ia 

akan terus menawarkan kepahitan?   

sampai kapanpun kopi itu tak mampu bersetubuh dengannya   

  

kau mencampakkan pertemuan klandestin kita di pusaran teks   

pada lipstik, bedak, bedak, bedak dan bayangan mata kau memandang diriku lainnya   

(berdandanlah, dandani riwayat resahmu)   

ia melongok sebelah, pikirannya terbelah merekah bangku-bangku kercup   

  

di malam alangkah raya itu kecamuk seharusnya tak hadir, tapi kau kian engkau.   

adinda, seharusnya tak begini. ada yang diam-diam menanam dengki pada pelupuk dahimu  

senantiasa membongkar nyali sunyi di haribaan kobaran dan kobakan   

(menyanyilah, nyanyikan dirimu)   

  

kau adalah hulubalang untuk tubuhmu: laku, dendang, denyut perpindahan, sukma, cakra  dan 

gelegar renung menenung jalannya kisah ini   

adinda, apa yang terjadi denganmu? laiknya monster tiada diundang memandang getaran kau  

(apapun, tak jadi soal bukan?)   

  

di balik skene itu, pintu-pintu menyilangkan keraguan  menatap dari kejauhan,  aku 

melayangkan banyak jawaban, meski tak sepotong pertanyaan pun kau lontarkan.  

  
  
2012  
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Manuskrip Voynich  

  

tokoh kita menatap dedaunan pada tianglistrikhijau ia 

sesumbar akan menerjemahkan langit, tanah dan air 

dari saripati kabel dan frekeuensi florafauna  jemaat 

yang berderet itu tiada ujung juru selamat tokoh kita 

coba mendendangkan penawar racun ia merasa ada 

pada kabel ruwet itu tianglistrikhijau, mengalir darah-

darah cemas ia menerka makna yang diburu  pada 

obat bingung dan binatang linglung tianglistrikhijau, 

ia meneruskan denyut nadi  menjelma ratu dukana di 

bawah singgasana rumput  dan akar tak tahu siapa 

yang menanamnya.  
  

  

  

2012  
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Tinggal  Bahasa   

  

  

Aku rindu eskalator yang membawaku sampai di lembah baju-baju. Kentang goreng, susu kotak 

dan jus melon merekah dalam kantong belanjaan. Aku rindu ruang merokok, yang menggendongku 

beristirahat pada pekat polusi kota, menenangkan dalam sebungkus hisap lesap.   

  

Aku rindu pada ibu yang berbincang dengan kliennya bersama donat dan moccacino di sudut ruko-

ruko. Aku rindu bertemu Wiji dan Warhol. O, apa mereka sarapan satu meja? Aku rindu pada 

billboard di buvelar, menyalak, memeluk tubuh haus ini dalam dekapan kaleng soda.   

  

Di praja aku tertinggal oleh lampu-lampu, ditawan kartu kredit dan dijajah gosip-gosip. Kini hanya 

bahasaku sahaja yang masih setia mengampu.  

  

  

2012  
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Ogre   

  

sementung puing lapar itu terus mendekati napasnya ia 

kelak kerlip merjan di busungnya, omnivora itu  

mendengkurkan kantata haus:  
  

“aku butuh siapa saja hasratku 

tak bisa diampuninya dalam 

sembunyi ini, aku butuh 

makan  

apa saja dapat menolongku”  

  

pada gumam pertama, hutan membatasi jarak pandangnya 

pada kedip kedua, angin mendepak sinyalnya,  tangan 

menunjuk-nunjuk pada teriak ketiga, ia menelusup di 

antara pohon kelapa dan tembus sampai patung 

dirgantara.   
  

  

  

2012  
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Sebagai  Mandau  

    

Isen mulang, wajahmu meneroka hijau  dalam amsal 

tenang,  nyiur bukit tingkiling mengangguk senang  

Palangka, alangkah raya bung Karno bercita selinap 

rencana Ibukota pernah mengintip dari jendela  
  

Di huma betang,  aku mengingatmu sedang membaca duri 

dalam diri pada sebuah festival—suara itu berpencar 

menelusup awan  

bersama asap, polusi kian jadi puisi  

  

kini, bersama lakon yang kutulis, ada kecemasan  

mengalir dalam paru-parumu tentang 

kahayan dan perisai pasang  

yang mengalir dalam jejak-jejak tiang  

  

sukma wisata memuai tubuhku bersama susur sungai  

sebermula baik teduh saja tak 

dinyana,   

megalomania menenggelamkanmu  dalam 

riwayat panjang, nyanyian hutan-hutan  

  

dan kulihat belulang menyatu dalam tiwah merekah kumenyapamu 

dengan kepala tengadah  

  

Aku kian menanti jawab yang terus rayap 

kucoba bermukim di balanga museum 

menatap piranti dikulum senyum kumpang 

sedang menabung sejarah  dalam 

perjalanan besi goyang dan bilah   

terpancangnya rapi gema-gema  

  

O, Mahatala Langit,   

kudengar angin mencoba membisik wajah-Mu  

di antara kesik daun, hikayat kerap mengaum  
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Sebagai mandau, waja sampai kaputing1 kutulis 

pertempuranmu dalam langgam ziarah  

dalam berapapun malam, takkan pernah habis tuah   

  

Sebagai mandau, awak randah sangkutan tinggi2  

sebilah resah tertanam dalam-dalam sejurus 

kemudian, cintaku takkan kelam.  

  

  

2014  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

                                                                                                                                                                                                

                                                            
1 Pepatah yang lahir dari kearifan lokal Suku Banjar: semangat yang besar, pantang menyerah.  
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2 Pepatah yang lahir dari kearifan lokal Suku Banjar: harus mengukur kemampuan sebelum      

bertindak.  

  

 

 

 

 

Menyimak Bach  

  

  

pada kesempatan kali ini saya menggelembur dibuatnya 

desing peluru lamatlamat berjejalan berbaris menusuk relung 

di hadapan kantata cerukmu tertinggal dalam perjamuan 

malam ini di antara opus yang setia pada lintasannya dan 

angka bergumul dalam sirkuit kegemasan kita.  
  

  

   

2012  
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 Sinfonietta Janacek dan Rumah Umbu  

  

  

  

1 aku menimbang tandatanya di benak,  akankah taufan 

gejolak di pucuk paling teduh? pada sebuah malam, 

lengkingan menuntun perjamuan senyap : tiada obat, selain 

puisi dan kesunyian yang lindap  
  

mengapa bahasa seperti musik yang menuntun kita dari kegelapan?  

pada sebuah anggur yang memabukkan, kasih mengundang hawa perlahan : 

tiada tawa, selain selimut dalam salju dan embun  

  

ah, adakah rupa jenawi tiada pada rusuk yang meruah darah?  

: keheningan purba ia menjawab dengan 

hujan di luar piringan hitam itu menebalkan 

ingatan kita, kasih.  
  

  

2   

tidur adalah kesulitan abad ini  di antara sinyal dan kepenatan hari kerja kota 

memijat kantongmatakita dari derap polusi ruang o, apa yang diharapkan 

dari tidur dan puisi yang membangun kediaman kita?   
  

“puisi itu seperti memijat mata, kalau sudah lihat puisi, saya bisa tidur.”   

  

umbu menemukanmu, dalam 

ngaji yang sedu itu.  

: puk.  

  

   

2013  
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Franz Ferdinand  

  

  

Peluru itu datang seperti binatang yang sakit Sedang 

menginap di gua sebentar,  

untuk menyembuhkan luka  

  

hujaman tak lain menandakan 

(yang datang yang hilang)  
  

dan kita terselip di antara gua  

bersama binatang yang bergurau 

(sedang luka telah mengudara di 

abu dan napas abad 22)    
  

  

  

2013  
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Fabula Kabel  

  

  

Aku memutar otak untuk menjahit hubungan kita dengan ini:   
  

pertemuan adalah kabel yang menghubungkan kita dari tenang kepada kenang  rindu 

adalah kabel yang meredam kita dari sengatan pilu dan setruman ragu.  
  

  

  

2013  
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Dulu, Kota Ini Sarang Tinja  

  

dulu ada seorang anak yang berkeliaran saban hari mengangkut 

jembatan di atas punggungnya  

ia melipat jembatan itu untuk melindungi dada  

  

…  

  

dulu di kota ini sepucuk senapan adalah hari-hari yang panjang tarung 

dengan peluru merupakan lumrah melimpah  

tahi pun jadi andalan berterbangan   

  

…  

  

di kota ini mempertahankan gelagat yang selalu giat 

ialah gumam di bawah selimut di kota ini nanah 

telah jadi rebah  

dari kepungan kompeni dan tembok tirani  

  

…  

aku cinta sekaligus tak tahu harus bagaimana di 

kota ini, tinja adalah badan dikandung lengan 

maka dari itu kumadahkan kamu,  yang tak 

kuketahui sarang dan bayang-bayang.  
  

  
  
  

2013  
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Oidipus  

  

Kuziarahi papa  

Lalu kunikahi Ibukota.  
  

  

2013  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



177  

  

  

  

Sementara Percakapan Berlangsung  

—dari hikayat pikiranmu  

  

  

Pagi, budiman yang rupawan dan 

dermawan.  

Budiman sudah sarapan? 

tidak sariawan kan? 

Bagus, mari kita mulai.  
  

  

2013  
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Aku Menunggu Kabarmu Seperti Dua Kutipan Ganjil Ini  

  

  

  

Tuhan akan cepat mengabulkan doa orang-orang yang berada di tempat tinggi.  

  

Gusar. Aku benar-benar gusar. Bagaimana bisa aku menemuimu lagi?  

Setelah kecelakaan itu, aku tidak bisa lagi berada di pucuk-pucuk biasa engkau bertengger.  

Lapar. Aku benar-benar lapar. Bagaimana bisa aku makan bersamamu di restoran itu. Setelah 

rumahku rata dengan tanah, doa-doa telah berbuah marah.  

  

  

Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang.  

  

Tapi rumput sudah tak ada lagi. Rumput telah berubah jadi gedung-gedung bertingkat. Rumput 

kini hanya ada pada lapangan futsal yang tak bergoyang. Rumput sekarang hanya ada pada 

pekarangan rumahmu yang tenang. Rumput sekarang sudah tak bergoyang. Rumput telah 

memutuskan jadi debu di balik rimbun tanah-tanah merekah itu.  
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Kabar Cuaca dalam Seloka   

  

 1.   

senin, pagi ini cuaca berawan  

langit-langit lagi sandaran  kau 

sedang benci kelaparan  yang 

puasa saja telah kekenyangan   

 2.   

jangan lahir hari ini!  

pawukon santai menari  watak 

buruk bisa menemani  dari 

napas yang kesana kemari   

 3.   

senja lagi demam dan batuk  muda-mudi 

terbenam dalam kantuk  dari balik bibir, 

semalam masih berpeluk  lautan yang 

kerontang dari bilik rembuk   

 4.   

mendung siang ini memahat kantong matamu  

dalam remang prosa, puisi sedang cemburu  

merapal mantra saru  yang sudah lama tewas 

diburu   

 5.   

suhu tubuhmu makin lembap  setelah 

kemarin kau masih sembap  airmata 

tak mampu dusta usap  kepada doa 

kan tiarap   

 6.   

panas kota ini melantunkan kidung amarah  

oksigen yang terbuat dari darah  bunga-

bunga mati sulit merekah  dengan susah 

payah jalan raya kau perah   

 7.   

subuh ini, fajar lagi lari pagi  di antara 

sepeda dan penjaja nasi  tetiba fajar harus 

pulang lebih dini  di atas rumahnya ada 

badai lagi menar 

2014  
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Gambir  

  

  

Semalam baru kurampungkan kisah kelahi di tahun 1953  

Di antara tugas sekolah dan rayuan kekasih   

Pram lagi-lagi dengan tekun memotret pistol, penjual kue pancong  dan 

polisi. Preman dan kuli-kuli malam bernyanyi.  

Sirine kegetiran mengernyitkan polaroid   

Wajah-wajah instan membopong ampas foto di lengannya 

Koningsplein. Weltevreden di sebelah Gereja Willem sedang 

menjual kopi dan kuli-kuli malam bernyanyi  

Kedatangan adalah geletar arsip yang mendarat manis di bibir selip pun 

perpisahan mengundang dukana: yang meruncing pahit di antara nasib.  

  

  

2014  
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Bulevar  

  

  

pohon-pohon di samping rumahmu kian tumbuh melebihi usia kakimu daun-

daun itu terbang, dan mendarat di sekitar pekarangan rumahku rantingnya 

dilewati semut-semut. batangnya mulai senam, ketika sore tiba  
   

kendaraan berpacu menumpahkan sesak menyelimuti pohonmu orang-orang 

jalan menuju keberangkatan kedua, melapisi kerah kemeja yang sehabis 

disetrika untuk menemui orang lainnya di seberang pohon tetangga  
   

sepedamu bannya kempis, ternyata setelah aku cek karena sayatan waktu 

pohon di samping rumahmu ingin membantu sepeda yang biasa kau letakkan di 

garasi dekat pekarangan rumahku. tapi sore belum menjemput kita  
   

batang harus menunggu sampai matahari berwarna kuning bercampur oranye atau 

merah dilapisi ungu juga bisa. lagi, ternyata sore tak berbuah apa-apa sepedamu 

masih kempis, orang-orang masih jalan-jalan, melawat pada khalwat  
   

sendiri itu tidak ada. kau tak percaya pada kontemplasi. ketika orang memutuskan untuk 

tidak bertegur sapa dan bertapa di kamar mandi, pasti ada suara yang menemani 

kebersamaan itu: butir sabun yang jatuh, gemercik air dan saluran got yang terus mengalir.  
   

pohon-pohon di samping rumahmu kian tumbuh melebihi usia kakimu bis kota, 

pengamen dan pedagang asongan terus bernyanyi menyembuhkan sepi tapi 

sore belum menjemput kita ada mobil yang parkir sembarangan di depan pintu 

rumahmu.  
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Manufaktur Segara  

  

   

Kismat dari buih pasir telah terpejam oleh guncangan air yang melesap—implosi dari bibir kapal 

menuju deru parak perihmu. Di atas dek berumur 200 detik dari langkah dermaga, sendok dan 

lampu panggung menjamu perjalanan layar ponsel mereka. Di atas kapal pesiar, semua akan baik-

baik saja sayang. Tak perlu gusar tentang mitos-mitos yang berkelindan dalam bisik telingamu. 

Serena, batu es, karang, muslihat kapal terbang dan legenda penghancur harapan tak usah kau 

dengar. Sini, kemari bersamaku berdansa di panggung menikmati musik klasik dan pertunjukan 

teater yang menggema tubuh kita berdua.  

   

Tak usah kau dengar sayang, Ibumu baik-baik saja di rumah. Tak ada malin kundang lagi, tak ada 

batu yang mau menjadi beberapa dari kita. Mari kita nikmati kerlipan cahaya bersama bir yang 

masih menganggur dari dekapan bibirmu. Kasihan, ia. Tak usah kau dengar sayang, tak perlu kita 

berenang di laut itu. Nanti hiu akan memakanmu. Coba kita selami kolam renang yang ada di kapal 

ini. Jus jeruk dan cahaya matahari akan jadi paket menggemaskan buatmu.  

   

Penyungging itu sudah melukiskan kebahagiaan kita pada cuaca yang bersahabat, tiket surga  

perjalanan, miniatur kota dan celotehan cerdas di mangkuk sarapan. Pegawai yang mandi dalam 

bahasa asing, membersihkan daki-daki di dahi kita, sayang. Perihal isi laut sudah diwakilkan oleh 

karyawan mereka yang membuat patung dari kulit ikan. Tak usah kau dengar sayang, tak ada bajak 

laut di sini. Mereka sudah kubuat tenggelam oleh rudal yang kubeli di pasar ikan kemarin. Bom 

dalam tubuhmu juga tak akan meledak sekarang. Coba kita tunggu 2 menit—dari sajak ini selesai 

dibaca, apa ada reaksi?  
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Pulau  

  

  

apa yang tersisa dari jejak yang dihapuskan pasir kepada air? 

lumbung kaki yang menimbun ingatan-ingatan perjalanan, angin 

dan genggaman hujan.  
  

apa yang terpelihara dari tubuh-tubuh yang datang silih berganti, 

menuangkan tujuan mereka masing-masing lalu melaut bersama udara yang 

dingin memekakkan tas, pakaian dan wewangian sementara?  
  

kita dicurigai orang-orang dan diusir oleh dermaga kita sendiri.  

pergi dan pulang hanya omong-omong kendaraan, membawa gugusan petang lalu 

akan segera terbenam menjadi malam.  

  

palung hati mengubur perahu-perahu yang mondar-mandir di 

perhentian keterasingan.  

menahkodai badai yang datang sambil membawa tumpukan makanan cepat saji, yang 

hangat senantiasa menidurkan kita dari piring-piring kebahagian, sebentar saja.  
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Mendengar Kecipak Air  

  

  

selimut cuacamu memayungi batu-batu 

penyangga kepala yang kerap bersuara  
   

di dalam langit-langit kepakan sayap ombak 

bertapa dan sauh buritan  

meluncur di selebu  

   

mimpi yang bergelombang pada riak hibuk 

mudik membuka makrifat, desir pantai yang 

raun-raun di sepanjang bibir  

menyalakan senja yang tawar dalam dadamu  

   

di atas tebing rindu dan di bawah pualam kalbu 

wajahku terhapus oleh kaki-kaki geladak yang 

membakar doa  

dalam avontur laksamana mengunyah pembajak  

   

mendengar kecipak air setidaknya 

kepalaku mengalir tenang nujum ikan-

ikan kembali dansa mendekap jaring 

nelayan.  
  

April, 2015  
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Almanak  

  
  
sudah kesekian kali aku menaruh rindu disepasang matamu 

kelopakmu mengepak seperti burung ingin terbang menggendong 

angin yang kusut  
   

ada yang lebih penting dari rupa-rupa angka dan peristiwa 

adalah kita yang masih saja mempersoalkan aku yang tak 

berubah  

atau kamu yang selalu gerah  

   

dan selalu saja cuaca, waktu dan suasana 

jadi tameng kita untuk berlindung 

bersama kaleidoskop yang serakah.  
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Yang Bermukim di Museum  

  

  

Tidak, jangan sekarang. Lalu kapan? Biar kapan belum dapat jawaban, segumpal pertanyaan 

menganga di rongga-rongga kota.  

  

Kita dulu pernah membuat kenangan yang kini jadi peristiwa. Aku tau gayamu antik dan 

perangaiku kuno, aku tau langkahku seperti perangko disudut keramaian, dan kamu wesel di 

penantian patung-patung cuaca. Panil, weselbor membatasi pandangan kita diantara meja, kursi, 

etalase dan kepungan benda-benda bersejarah. Lemari kaca kulihat di dalamnya penuh senyum.  

  

Senyum yang sama sepertimu pada keheningan 1,2,3 dan angka berapapun tak sampai pada alamat 

bibirmu. Topeng dan pakaian adat-adat kita kenakan dalam tubuh-tubuh gaduh ringkih. Yang 

bertanya tentang benda apa itu namanya, ingin tahu khasiat dan cerita apa didalam batu tua 

peninggalan luka.  

  

Yang bermukim dalam museum, ada kita yang tergulung pada rupa dan ingatan-ingatan panjang 

tentang surat wasiat orang tua siapa punya.  
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