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Menulis adalah bekerja 
untuk keabadian. Begi-
tulah kata Pramoedya 

Ananta Toer, sastrawan kondang 
Indonesia yang pernah beberapa 
kali masuk nominasi peraih 
nobel sastra. Jika kita lakukan 
peluasan makna, kalimat terse-
but akan ada kaitannya dengan 
banyak hal, termasuk tentu saja 
buku. Kata ‘buku’ juga nanti 
akan berkaitan dengan banyak 
hal lain. Hubungan antara buku 
dan hal-hal lain inilah yang 
secara sederhana kami sebut 
sebagai ‘dunia perbukuan’.

Sebaiknya kita sadari dulu 
bahwa, dunia perbukuan meru-
pakan cakupan bahasan yang 
luas. Bukan hanya bicara soal 
kualitas isi buku dan hasil ce- 
takannya saja, tapi juga proses 
kemunculan sejak mula-mula 
sekali sebelum naskah buku 
berada di ruang redaksi, tim-
bang-menimbang kelayakan ter- 
bitnya, penerjemahan (kalau 
naskah buku berbahasa asing), 
masuk ke proses edit, penyun-
tingan, layout dan lain-lain 
sampai proses cetak dan dis-
tribusi dengan banyak strategi. 
Belum lagi relasi antara penerbit 
dengan penulis, antara penerbit 
dengan distributor, antara pe-
nulis dengan pembaca.

Lebih jauh lagi, masih ada 
soal pembajakan buku berikut 
pengaruhnya terhadap penulis 
dan penerbit serta distributor 
resminya. Itu belum termasuk 
bagaimana kondisi perpustakaan 
penyedia buku bacaan untuk 
khalayak umum di kota-kota 
atau di kampus-kampus saat 
ini. Semua itu masuk dalam 
pembahasan mengenai dunia 
perbukuan. Mereka semua ber- 
kaitan dengan kata ‘buku’ yang 
telah kita singgung tadi. Pada 
ujungnya nanti, dunia per-
bukuan bisa kita jadikan sebagai 
salah satu tolok ukur yang cukup 

kuat, seberapa maju literasi di 
kawasan tertentu.

Dunia perbukuan di Indo-
nesia memang menjadi satu 
pokok bahasan yang menarik 
bagi siapapun yang memiliki 
keterkaitan dengannya. Jakarta, 
Bandung dan Yogyakarta men-
jadi kota-kota besar yang me-
miliki andil besar dalam hal ini. 
Di kota-kota itu, ada penerbit-
penerbit buku yang besar dan 
ternama. Di kota-kota itu juga 
ada beberapa toko buku besar 
dan perpustakaan yang aktif 
dan turut menyumbangkan pe- 
ngaruhnya terhadap dunia per-
bukuan di Indonesia. Akan 
tetapi, pembahasan tentangnya 
tentu sangat luas dan panjang. 
Kami sengaja memilih untuk 
fokus ke satu kota saja, yakni 
Yogyakarta.

Meski begitu, pembahasan 
ini tetap akan luas dan panjang, 
lantaran dinamika perbukuan 
di Yogyakarta pun sudah cukup 
kompleks. Apalagi dengan ke-
nyataan bahwa Yogyakarta 
adalah kota pelajar, yang memi-
liki banyak perpustakaan, yang 
toko buku online maupun offline- 
nya terbilang ramai, dan di 
daerah tersebut terus bermun-
culan penerbit-penerbit indie 

yang memproduksi buku-buku 
yang pada gilirannya juga turut 
meramaikan dunia perbukuan 
di sana. Jangan lupakan pula ke- 
nyataan bahwa, orang-orang 
dari segala penjuru nusantara 
dan luar negeri tak habis-
habisnya berdatangan ke kota 
ini.

Sungguh, itu kita belum 
menyentuh pembahasan soal 
penerbit mayor atau penerbit 
besar dan penerbit indie atau 
penerbit kecil. Mulai dari 
seperti apa pengertian penerbit 
mayor dan penerbit indie yang 
sesungguhnya, bagaimana per-
gerakan kedua penerbit itu, se-
perti apa pengaruh yang satu 
terhadap yang lain, seberapa 
besar pengaruh keduanya terha- 
dap pembaca, dan lain se-
bagainya. Ada banyak hal yang 
bisa dibahas dan ditelisik secara 
mendalam dari dua kubu yang 
berbeda ini. Dalam majalah ini 
nanti, soal pengertian mayor dan 
indie dan segala hal tentangnya 
akan dibahas secara lebih dalam 
berdasarkan hasil wawancara 
dengan beberapa narasumber.

Majalah ini merupakan ru-
ang yang terlalu sempit untuk 
membedah secara keseluruhan 
dunia perbukuan di Yogyakarta. 
Kami menyadari keterbatasan 
kami untuk menelisik lebih jauh 
ke berbagai daerah secara teliti. 
Apa yang tersaji dalam majalah 
ini—seperti kata Pram—adalah 
hasil kerja yang kami abadikan. 
Suatu hari nanti, ia masih akan 
tumbuh dan berkembang. 
Kami hanya memantik kembali 
pembahasan tentang ini agar 
tidak jauh tenggelam dan 
luput untuk diperbincangkan 
kembali. Kami percaya, per-
bincangan dan pendiskusian 
yang gencar terhadap suatu 
hal, di era sekarang ini, mampu 
menghasilkan perubahan. Se-
tidak-tidaknya pada pola pikir.

PLEDOI
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Gaya Baca Buku Masyarakat Yogyakarta

Kepala Dispusip Bantul, 
Agus Sulistyana menye-
butkan, bahwa minat 

baca masyarakat Bantul rendah. 
Katanya, jumlah kunjungan di 
perpustakaan daerah Bantul 
hanya 435 ribu kunjungan per 
tahun. Itu tidak sebanding 
dengan jumlah penduduk Ka-
bupaten Bantul yang hampir 
menyentuh satu juta jiwa. 
Sebuah pertanyaan muncul. 
Apakah angka minat baca ma-
syarakat akan sama dengan 
angka kunjungan mereka ke 
perpustakaan? Tunggu dulu. 
Persoalan ini sepertinya akan 
cukup rancu. Mari geser objek 
pembahasan ke yang lebih 
luas: Yogyakarta. Saya berusaha 
membuat pembahasan ini tidak 
menjadi seperti itu. Kita akan 
coba mengupasnya dengan kata 
kunci ‘gaya baca’.

Masyarakat Yogyakarta se- 
karang memang rata-rata sudah 
mulai malas berkunjung ke per- 
pustakaan. Mereka lebih suka 
meminjam buku ke teman atau 

membeli sendiri ke toko buku. 
Lihat saja, toko-toko buku 
hampir tak pernah sepi. Selalu 
ramai didatangi oleh banyak 
orang. Apalagi ketika sebuah 
toko buku besar mengadakan 
‘cuci gudang’. Parkiran akan 
penuh, orang-orang berdesakan, 
dan semua yang sudah mendapat 
buku yang ingin dibelinya akan 
rela masuk ke dalam antrian 
panjang bagaikan ular selama 
waktu yang dibutuhkan. Bisa 
setengah jam, satu jam, atau 
malah lebih dari itu.

Toko buku, sebagai media 
distribusi buku, sekarang bukan 
hanya bangunan yang tersedia 
di beberapa kota tertentu. 
Sudah ada jenis toko buku yang 
lain, yakni toko buku online. 
Ia adalah toko buku alternatif 
yang memanfaatkan teknologi 
informasi. Toko buku online 
yang sedang naik daun di Yogya- 
karta sekarang adalah di anta-
ranya Berdikari Book, Buku 
Akik, Buku Mojok, Paperplane, 
dan Warung Sastra. Lewat toko-

toko buku online ini, buku-buku 
para penulis baru dan klasik 
disebarluaskan. Bahkan, setelah 
menyadari perubahan ini, toko-
toko buku offline pun sekarang 
ikut menambah publikasi online 
demi mendukung toko buku 
offline-nya. Begitu pula seba- 
liknya, toko-toko buku online 
mulai sukses dan memiliki 
tempat sendiri untuk menyim-
pan stok buku-buku yang 
dijualnya. Setiap kali toko-toko 
buku online yang sudah cukup 
besar ini mengadakan give away, 
lihat saja, betapa banyak orang 
yang gandrung mengikutinya.

Begitulah. Sudah banyak 
masyarakat yang lebih suka 
membaca buku milik sendiri. 
Tentu saja sikap baca yang 
seperti itu tidak mempengaruhi 
statistik minat baca masyarakat 
Yogyakarta di perpustakaan. 
Lihat juga bahwa, buku-buku 
bajakan terjual laris ratusan 
eksemplar hanya dalam sepekan. 
Meski ilegal dan merugikan 
banyak pihak, hal tersebut bisa 

OPINI REDAKSI

Foto: hipwee.com
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menunjukkan bahwa minat 
baca masyarakat Yogyakarta 
tidak rendah sama sekali.

Dalam dunia perbukuan, 
Yogyakarta memiliki segalanya. 
Ia memiliki banyak ilmuwan dan 
cendekiawan, penyair, cerpenis, 
novelis, ribuan mahasiswa pem- 
baca buku dari puluhan univer-
sitas, perpustakaan, komuni- 
tas-komunitas (baik kecil mau- 
pun besar), seniman-seniman 
terkenal, penerbitan (baik mayor 
maupun indie), percetakan, 
toko buku (baik offline maupun 
online) dan lain-lain. Oleh 
karena itu, sama sekali tak 
berlebihan jika kemudian Yogya- 
karta mendapat julukan ‘kota 
pelajar’.

Sudah jamak diperbincang-
kan, bawa penerbit-penerbit 
indie terus bermunculan di 

banyak tempat di Yogyakarta. 
Mereka semua tentu saja sudah 
turut menyumbangkan buku-
buku bacaan untuk masyarakat 
Yogyakarta. Buku-buku terbitan 
mereka itu ternyata juga selalu 
ada yang membeli. Mereka 
tidak mungkin bertahan lama 
jika buku-buku terbitan mereka 
tidak laku, karena itulah yang 
menghidupi mereka. Dari sini 
semakin kuat dugaan saya 
bahwa minat baca masyarakat 
Yogyakarta cukup tinggi.

Selain itu, masih ada lagi 
yang memiliki kaitan dengan 
dunia perbukuan di Yogya-
karta, yakni acara-acara buku 
dan warung kopi atau kafe. 
Pameran buku memberi 
ruang bagi penerbit-penerbit 
indie untuk memperkenalkan 
produk-produk mereka. Lewat 

pameran buku pula, masing-
masing penerbit menjalin hu-
bungan sosial dengan penerbit 
yang lain, mengenal satu 
sama lain. Setelah itu, akan 
ada diskusi-diskusi buku yang 
semakin menunjukkan bahwa 
Yogyakarta hidup. Sementara 
itu, warung kopi muncul se-
bagai alternatif baru untuk per- 
pustakaan. Sudah banyak wa-
rung kopi yang menyediakan 
buku-buku yang bebas dibaca 
oleh pengunjungnya. Mereka 
memilih warung kopi atau kafe 
sebagai tempat membaca buku 
atau diskusi salah satunya karena 
di sana tidak terikat dengan 
peraturan-peraturan yang kaku 
seperti di perpustakaan. -RK

Selamat datang
Mahasiswa Baru FBS 2019

di Kampus Ungu,
Kampus Budaya
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“Jangan berbicara tentang 
copyright buku terjemahan 
dengan penerbit indie,” 

kata Tia Setiadi, membuka per-
cakapan saat ditemui reporter 
Kreativa. Menurut Tia, polemik 
terbesar dalam penerbitan buku 
indie adalah copyright (hak 
cipta), di mana hal tersebut 
belum menjadi kebutuhan 
primer oleh sebagian besar 
penerbit indie.

“Kalau penerbit indie, [ke-
banyakan] tidak ada yang me-
ngurus copyright, makanya kita 
nyari alternatif lain,” terang Tia, 
yang kini mendirikan Penerbit 
Circa (Yogyakarta). Hal ini 

dikarenakan secara pemasaran, 
yang memengaruhi finansial 
mereka belum mampu membeli 
copyright buku terjemahan.

Selain itu, rumitnya pengu- 
rusan hak cipta buku terjemah-
an turut memengaruhi pener- 
bit indie lebih memilih menerbit- 
kan naskahnya sendiri. Kendati 
demikian, beberapa buku terje- 
mahan yang tak sedikit mereka 
terbitkan tak jarang mengun-
dang polemik di antara pegiat 
buku.

Hal ini pun dibenarkan oleh 
Irwan Arpriansyah, salah satu 
pegiat buku yang menyebut ada 
perdebatan mengenai legalitas 

penerbit yang mencetak buku 
terjemahan tanpa copyright. Ia 
pun memberikan contoh ketika 
Gambang Buku Budaya ditegur 
oleh Gramedia, karena dianggap 
lalai dalam mengurus copyright. 
Teguran dari Gramedia itu pun 
bukan tanpa alasan, karena 
mereka telah membeli hak 
cipta buku, yang diterjemahkan 
dan kemudian diterbitkan oleh 
Gambang Buku Budaya.

“Gambang pernah mener-
bitkan buku terjemahan, kemu-
dian setelah beberapa bulan 
dikirim email sama Gramedia, 
suruh dihentikan penerbitan 
dan distribusi bukunya,” terang 

Penerbit Indie
di Persimpangan Hak Cipta

TERAS

Foto: id.techinasia.com
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Irwan Arpriansyah, yang me-
nyebut Gambang Buku Budaya 
memang tidak mengurus hak 
cipta buku, “[Gambang] me-
nerbitkan buku tersebut, tanpa 
mengurus copyright dari naskah 
asli, kemudian Gramedia hen-
dak menerbitkan buku serupa 
dengan copyright.”

Ia pun menyebut bahwa 
sampai hari ini, hal tersebut 
masih menjadi perbincangan di 
kalangan pegiat buku, khusus-
nya penerbit, apakah buku yang 
tidak memiliki hak cipta bisa 
dianggap legal.

“Kemarin saja banyak 
orang-orang yang rame membin- 
cangkan tentang buku terje-
mahan itu legal atau tidak. Masa-
lahnya adalah pada copyright,” 
tambah Irwan Arpriansyah.

Namun, menurut Indrian 
Koto, yang kini mendirikan pe-
nerbit sekaligus toko buku Jual 
Buku Sastra (JBS), tak menutup 
kemungkinan bahwa penerbit 
indie, yang memiliki hak cipta 
bisa melaporkan penerbit 
besar (Mayor), yang dianggap 
melanggar hak cipta.

“Itu bisa kasus terbalik. 
[misalnya] Tiba-tiba Gramedia 
menerbitkan naskah terjemahan 
namun tidak mengurus hak 
cipta, sementara penerbit di 
Jogja ada yang mengurus hak 
ciptanya,” kata Koto. Peredaran 
tetap bisa dihentikan oleh 
pemilik hak cipta.

Menerjemahkan Buku Bebas 
Hak Cipta Sebagai Alternatif

Mengutip dari laman Hu-
kum, kebijakan hak cipta di 
Indonesia diatur dalam Pasal 
58 Undang-undang Hak Cipta 

No 28 tahun 2014 (UUHC). 
Dalam UU tersebut, disebutkan 
jangka waktu perlindungan 
hak cipta di Indonesia secara 
umum selama pencipta masih 
hidup dan terus berlangsung 
hingga 70 tahun [setelah penulis 
meninggal].

Melihat hal ini, penulis 
masih memiliki hak atas karya-
nya. [namun] UU tersebut ini 
tidak berlaku apabila penulis 
dan penerbit menggunakan per-
janjian atau kontrak jual lepas.

Dalam buku Declare, Ka-
mar Kerja Penerbit Jogja (2007), 
Adhe, menyebut langkah paling 
aman bagi penerbit indie, 
adalah mencari naskah bebas 
hak cipta untuk diterjemahkan. 
Buku-buku terjemahan klasik 
dewasa ini mulai banyak diter- 
bitkan oleh penerbit di Indo-
nesia. Naskah karya Kahlil 
Ghibran, misalnya.

“[namun] Banyak dari 
naskah yang merupakan karya 
dari Kahlil Ghibran diterjemah-
kan oleh banyak penerbit [beda 
penerjemah]. Masalah yang 
muncul setelahnya adalah 
banyak isi naskah yang sama 
diterbitkan dengan kemasan 
yang berbeda,” tulis Adhe, dalam 
Declare, Kamar Kerja Penerbit 
Jogja (2007).

Menurut Adhe, banyaknya 
penerbit indie maupun mayor 
di Indonesia yang menerbitkan 
buku-buku terjemahan meng-
hadirkan kultur baru dalam 
dunia perbukuan Indonesia. 
Namun, yang disayangkan oleh 
Adhe, sebagaimana dikutip dari 
Declare, Kamar Kerja Penerbit 
Jogja (2007), adalah banyak 
penulis yang menggunakan pen-

dekatan “Amati, Tiru Modifikasi” 
atau banyak dikenal dengan 
ATM untuk menerjemahkan 
buku.

ATM juga berarti penulis 
tidak benar-benar menerjemah 
-kan karya penulis luar nege-
ri, tetapi separuh nyolong 
(mencuri), karya penerjemah 
lain yang menulis menerje-
mahkan buku yang sama.

Kendati demikian, Irwan 
Arpriansyah, menyebut ada 
niat baik yang ingin dilakukan 
oleh penerbit indie, yakni 
mengenalkan karya penulis 
luar negeri untuk memperkaya 
khasanah literasi di Indonesia. 
Namun, keinginan tersebut 
acapkali dilakukan dengan cara 
yang salah.

“Meskipun seperti itu,  pe- 
nerbit indie punya niat baik 
memperkenalkan penulis luar 
yang belum dikenal di Indo-
nesia. Baiknya di situ, tapi 
secara sistem mereka [dilakukan 
dengan cara] keliru,” tutur Irwan 
Arpriansyah.

Lisensi hak cipta harus 
dipegang penerbit sebelum me-
nerbitkan buku terjemahan. 
Menerbitkan buku terjemahan 
membutuhkan mekanisme dan 
aturan yang tidak sederhana 
dan panjang. Irwan pun men-
contohkan penerjemahan 
dan penerbitan buku Haruki 
Murakami, oleh Gramedia Pus-
taka Utama, yang dilakukan 
sesuai aturan.

“Buku Haruki Murakami, 
itu tidak bisa langsung diter-
jemahkan dan langsung cetak. 
Penerbit harus beli copyright 
(hak cipta) dulu ke agen 
Murakami. Karena royalti [pen- 
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jualan buku terjemahan ter-
sebut juga] akan masuk ke 
Murakami, kemudian baru di-
lakukan [penerjemahan dan 
penerbitan],” tambahnya.

Hal itu pun telah diatur 
dalam UU No. 19 Tahun 2002 
pasal 12 ayat (1), tentang hak 
cipta. Di mana royalti dari hasil 
pemasaran buku terjemahan 
yang masuk seperti Murakami 
(dan penulis lain yang bukunya 
diterjemahkan ke bahasa Indo- 
nesia] merupakan hak ekslusif-
nya sebagai penulis. Pun jika 
karya tersebut hendak dialihwa-
hanakan, harus melalui perizi-
nan penulis dan penerbit terle-
bih dahulu.

Selain hak cipta dari karya-
karya penulis luar negeri, ada 
pula peralihan izin penerbitan 
buku pengarang Indonesia, 
dari penerbit satu ke yang lain. 
Adhe, yang pernah bekerja 
di Penerbit Jendela, dan kini 
mendirikan Penerbit Octopus, 
mencontohkan Cantik Itu Luka, 
karya Eka Kurniawan, berpindah 
hak penerbitannya dari Penerbit 
Jendela ke Penerbit Gramedia 
Pustaka Utama (GPU).

Buku tersebut pertama kali 
diterbitkan pada tahun 2002 
oleh Penerbit Jendela, bekerjasa- 
ma dengan Akademi Kebudaya-
an Yogyakarta, kemudian diter- 
bitkan oleh Penerbit Gramedia 
Pustaka Utama sejak 2004. Akan 
tetapi, Adhe, tidak menjelaskan 
secara detail bagaimana meka- 
nisme perpindahan hak mener-
bitkan buku tersebut kepada 
reporter Kreativa.

Namun, Adhe menerang-
kan bahwa ada hak dan kewajib-
an yang dimiliki oleh penerbit 

dan penulis yang diatur dalam 
satu kontrak atau perjanjian 
penerbitan. Di dalamnya meng-
atur pembagian besaran royalti 
dengan penulis.

“Ada kontraknya yang di-
sebut surat perjanjian pener-
bitan. Di dalamnya mencakup 
banyak hal. Misalnya, si penulis 
mendapat royalti berapa persen 
dari hasil buku yang terjual,” 
terang Adhe, kepada reporter 
Kreativa.

Selain itu, penulis memiliki 
hak untuk mendapat laporan 
dari hasil buku yang ia tulis, 
“Laporan penjualan tersebut 
akan disampaikan dari penerbit 
ke penulis setiap berapa bulan. 
Nah, hal seperti itu disebutkan 
dalam surat perjanjian penulis 
dengan penerbit,” tambahnya.

Tri Prasetyo, pun menje-
laskan masalah royalti dengan 
lebih detail, di mana penulis 
umumnya mendapat 10% 
dari hasil penjualan bukunya. 
“Umumnya, penulis mendapat-
kan royalti sebesar 10% dari 
bukunya, berdasarkan harga 
jual dan eksemplar,” kata Tri 
Prasetyo.

Selain itu, ada pula metode 
pembayaran jual putus, di mana 
penulis hanya mendapatkan 
honor sekali saja. Apabila 
buku yang ditulis cukup laris 
di pasaran, pengarang tak 
lagi mendapatkan hasil dari 
penjualan bukunya.

Penerbit Indie Tak Banyak 
Sensor

Kendati sering bermasalah 
dalam hak cipta, penerbit 
indie tetap memiliki daya 
tarik tersendiri bagi sejumlah 

pengarang, karena dianggap 
mampu memberi ruang yang 
lebih bebas untuk berekspresi. 
Kedung Darma Romansa, misal-
nya lebih memilih mencetak 
bukunya di penerbit indie, 
karena kecewa karyanya harus 
dirombak saat diterbitkan oleh 
Gramedia Pustaka Utama.

“Di mayor, distribusi buku 
bisa lebih luas. Akan tetapi editor 
berhak merombak narasi yang 
tidak sesuai dengan keingin- 
an pasar atau ideologi penerbit,” 
tutur pengarang buku Kelir 
Slindet, yang diterbitkan oleh 
Gramedia Pustaka Utama 
(GPU).

Banyaknya bagian Kelir 
Slindet,yang disensor oleh editor 
GPU, membuatnya memilih 
penerbit indie saat menerbitkan 
bagian kedua novel tersebut, 
Telembuk: Dangdut dan Kisah 
Cinta yang Keparat. Ia pun 
mengaku senang ketika naskah-
nya, Telembuk: Dangdut dan 
Kisah Cinta yang Keparat, tidak 
mendapat sensor seperti halnya 
di penerbit GPU.

Kendati demikian, ada be- 
berapa masalah di penerbit 
indie yang enggan ia sebutkan, 
kepada reporter Kreativa. –RK

Reporter: Nursaid, Fajar Riyadi, 
Mulia Arsi, Ani Maratussolihah, 
Aliya Oktafina.
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Sejak runtuhnya rezim 
Orde Baru (Orba) pada 
tahun 1998, sejumlah pe-

nerbit rumahan (selanjutnya 
disebut indie), bermunculan 
sebagai reaksi dari kebebasan 
berekspresi yang selama lebih 
dari tiga dasawarsa dikung-
kung oleh pemerintah Orba. 
Yogyakarta, yang menjadi pusat 
pendidikan sekaligus berkum-
pulnya kaum intelektual Indo-
nesia, menjadi salah satu kota 
yang turut merayakan kebebasan 
lewat penerbitan buku.

“Dulu, di Jogja mulai rame 
anak-anak muda bikin penerbit 
buku itu setelah 98 [tahun 1998] 
ya, karena memang suasana 
kebebasan sudah mulai ada. 
Dan awalnya itu mereka kecil-
kecil, di kost-kostan, dikerjain 
sendiri, ngedit sendiri, bikin 
cover sendiri,” tutur Adhe, 
kepada reporter Kreativa.

Dari penuturannya, disebut- 
kan bahwa mahasiswa (khusus-
nya di Yogyakarta)  angkatan 
90-an akhir sudah banyak yang 
akrab dengan dunia penerbitan. 
Mereka pun perlahan-lahan mu- 
lai memahami bisnis penerbitan 
dan mulai belajar membuat 
segmen pasar sendiri. Octopus 
misalnya, memilih fokus mener-
bitkan buku-buku musik karena 
dianggap  belum banyak kompe-
titor di segmen tersebut.

“Sekarang kami menerbit-
kan tema buku musik karena 
belum banyak yang menggarap. 
Kami harus pintar mencari celah 
yang belum digarap penerbit 
lain. Tema terbitan untuk buku 
musik ternyata memang ada 
pasarnya. Ada dari konsumen 
yang gemar terhadap musik, juga 
suka membaca buku,” ungkap 
Adhe, yang kini menjadi bagian 
dari Octopus Toko Hitam.

Kendati demikian, dalam 
buku Declare, Kamar Kerja 
Penerbit Jogja (1998-2007) (2007), 
Ismawan, menyebut setiap pe- 
nerbit memiliki ideologinya 
sendiri. Penerbit indie lahir 
sebagai wadah untuk menam-
pung genre karya tulis yang 
tidak memiliki pasar di jagat 
perbukuan. 

Dalam buku yang sama, ia 
menegaskan hal tersebut meru-
pakan cikal bakal penerbit 
indie,  yaitu menerbitkan tema-
tema buku yang sebelumnya 
tabu menurut penerbit mayor. 
“[misalnya] Pada awal kemun-
culan penerbit indie, sebagian 
besar [menggarap] tema filsafat 
dan sastra sebagai pokok 
pilihan.”

Pendapat yang hampir 
sama juga disampaikan Tia 
Setiadi, yang lama bergelut di 
industri penerbitan. Tia Setiadi, 

Penerbit Indie di Yogyakarta:
dari Selebrasi ke Dunia Industri

TERAS

Foto: manenobooks.com
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yang kini mendirikan Penerbit 
Circa (Yogyakarta), menganggap 
penerbitan indie memang harus 
bisa melihat peluang yang ada di 
pasar. Hal ini terjadi dikarenakan 
jumlah produksi dan target 
pembaca mereka yang terbatas 
untuk kalangan tertentu.

“Sejak awal yang mau 
bikin penerbit indie itu sudah 
menyadari bahwa rata-rata pem- 
bacanya itu segmentif. Kalau 
mau cetak [buku] banyak, 
ya [cetak] di penerbit mayor 
sekalian, indie terbatas,” terang 
Tia Setiadi, saat ditemui reporter 
Kreativa.

Setiap penerbit memiliki 
nalurinya masing-masing untuk 
memasarkan bukunya. Penerbit 
besar (mayor) mencetak buku-
nya sampai ribuan untuk sekali 
cetak, lain halnya dengan pe- 
nerbit kecil yang kadang men-
cetak bukunya tidak sampai 
500 eksemplar. Penerbit mayor 
seperti Gramedia dan Gradien 
Mediatama (sub-penerbit Agro 
Media Group) dan penerbit 
indie seperti Octopus dan Circa, 
memiliki ideologinya masing-
masing.

Penerbit indie, menurut 
Adhe (2007) lahir sebagai wadah 
untuk menampung genre karya 
tulis yang tidak memiliki pasar 
di jagat perbukuan. Berbanding 
terbalik dengan penerbit besar, 
seperti Gradien Mediatama, 
yang lebih mengutamakan tema 
populer, dan sedang laku di 
pasaran.

Tak Selalu Sebagai Industri 
Kendati lahir dengan cikal ba-
kal yang hampir sama, yakni 
sebagai alternatif dan wadah, 
penerbit indie memiliki tujuan 

berbeda antara satu dengan 
yang lain. Octopus dan Circa, 
kendati mampu memberi ruang 
untuk tulisan-tulisan yang sulit 
diterima oleh penerbit besar, 
tetap memikirkan untung 
rugi, meski dengan skala yang 
berbeda dengan penerbit besar.

“Karena pasarnya segmentif 
tadi. [namun] Kriteria kami 
mengukur laku atau tidaknya 
sebuah buku di indie dan mayor 
itu berbeda. Kalau di Indie sudah 
laku 1000 itu sudah bagus. Kalau 
di mayor, laku 1000 itu belum 
apa-apa,” kata Tia Setiadi.

Namun, Muhammad Qa-
dhafi, menyebut industri pe- 
nerbitan indie tak selalu soal 
untung yang di dapat. Qadhafi, 
yang kini tengah merintis 
Kobuku, berencana untuk me-
nerbitkan buku-buku penge-
tahuan yang berangkat dari 
karya akademik mahasiswa yang 
merupakan produk intelektual 
yang banyak dihasilkan oleh 
mahasiswa.

“Naskah-naskah kaya gitu 
(skripsi, tesis, dan disertasi) 
seolah-olah tidak berharga. 
Skripsi kalau sudah diuji [syarat 
lulus] tamat, selesai. Padahal 
itu kan termasuk produk 
intelektual dari teman-teman 
ketika kuliah. Dari situ kami 
melihat, sebenarnya semua 
orang itu disebut penulis. Maha- 
siswa-mahasiswa yang sudah 
lulus itu pasti punya karya tapi 
tidak pernah diakui. Seolah-olah 
[mereka] tidak dianggap punya 
tulisan,” terang Muhammad 
Qadhafi, kepada reporter 
Kreativa.

Kendati demikian, tidak ba- 
nyak penerbit indie yang me-

miliki visi seperti Kobuku. Hal ini 
dikarenakan mulai bergesernya 
orientasi penerbit indie. Semula 
mereka menjadi wadah karya-
karya yang terpinggirkkan (se-
perti diuraikan pada bagian 
awal), kini mulai ikut ke dalam 
industri dan mengadopsi cara 
kerja penerbit mayor.

Hal itu pun diakui oleh 
Indrian Koto, yang menyebut 
cara kerja penerbit indie kini 
menyerupai penerbit mayor. 
“Penerbit indie sekarang me-
miliki sistem industri untuk pe-
nerbitan. Mereka punya skala, 
punya tim, ada riset bahan. 
Mereka mulai mengadopsi gaya 
industri penerbitan mayor,” 
terang Indrian Koto, saat ditemui 
di Kedai Jual Buku Sastra (JBS).

Perbedaan yang kentara 
antara indie dan mayor di 
industri buku dewasa ini adalah 
jumlah produksi. Penerbit indie 
cenderung mencetak buku 
dalam skala kecil, sementara pe-
nerbit mayor memiliki jumlah 
produksi yang lebih besar.

“Karena jelas secara kuanti-
tas, kami (penerbit indie) kalah 
dari jumlah produksi buku 
yang diterbitkan [penerbit 
mayor], angka skalanya sangat 
kecil. Pun jangkauan pasarnya 
belum dikenal. Jadi kalau posisi 
penerbit indie akan bersaing 
dengan penerbit besar, saya 
kira juga belum masuk akal,” 
tambahnya.

Tak hanya manajemen pe-
nerbitan yang mulai membaik, 
jumlah produksi penerbit indie 
yang relatif kecil, membuat sir- 
kulasi buku menjadi lebih sehat 
daripada penerbit mayor. Hal 
ini berbeda dengan jumlah 
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produksi besar yang dilakukan 
penerbit mayor, yang acapkali 
menimbulkan masalah, seperti 
menumpuknya jumlah buku di 
gudang.

Hal itu pun membuat 
penerbit mayor harus lebih 
jeli melihat potensi pasar, dan 
enggan mengambil risiko untuk 
menerbitkan buku yang kurang 
populer.

“Di indie itu sirkulasinya 
sehat. [sementara penerbit 
besar] Salah satu problemnya 
kan itu [penumpukan buku di 
gudang]. Pembacaan pasar juga 
harus jeli. Bahkan, skala kecil 
dari 300, 500 [eksemplar] itu 
juga harus jeli. Tapi sebenarnya 
pasar itu harus kita bentuk 
sendiri. Butuh waktu [untuk 
menciptakan] pasar,” tutur Tia 
Setiadi.

Hal itu pun diamini oleh 
Tri Prasetyo, yang mengatakan 
target penjualan penerbit mayor, 
jauh lebih besar dari indie. Selain 
itu, selera pasar yang berubah 
dengan cepat membuat mereka 
harus meminimalisir risiko buku 
tidak laku di pasaran.

“Dulu, ada yang bilang 
kalau dunia fiksi di Gramedia 
hanya bertahan hidup selama 
enam bulan. Jadi, sekali 
booming kemudian cepat hilang. 
Ketika dia (buku) tidak laku, 
yowes, return ke penerbit,” kata 
Tri Prasetyo, kepada reporter 
Kreativa.

Namun, sekarang fiksi 
mampu bertahan dan menjadi 
kategori buku yang paling 
populer hingga saat ini, meski 
temanya berubah. Tri Prasetyo, 
pun menganggap bertahannya 
tema fiksi dalam industri buku 

tidak terlepas dari sifatnya yang 
lebih fleksibel.

“Orang-orang bisa bicara 
tentang cinta [dengan fiksi], 
tetapi setiap orang memiliki sen-
tuhan personal yang berbeda,” 
terangnya.

Hal ini berbeda dengan 
tema-tema lain yang dengan 
susah payah tetap bertahan di 
jagat perbukuan, terutama di 
tengah teknologi yang terus 
berkembang. Sehingga buku 
fiksi, menjadi pasar yang banyak 
diburu oleh penerbit mayor, 
sementara indie bergeliat diluar 
tema tersebut.

Menyiasati Pasar yang 
Terbatas

Tema-tema yang sulit men-
capai target pasar yang besar 
inilah, yang kemudian menjadi 
ladang industri baru bagi pe-
nerbit indie. Itu pula yang me- 
nyebabkan penerbit indie rata-
rata mencetak buku dalam skala 
kecil. Hal ini sebagai siasat jika 
buku tak laku di pasaran.

“Sekarang teman-teman 
yang bergelut di penerbitan buku 
indie itu mirip minatnya dengan 
generasi awal tahun 2000-an. 
Tapi yang berbeda, mereka sadar 
kalau bukunya dicetak banyak 
dan masuk ke Gramedia, ya ngga 
bagus penjualannya. Makanya 
mereka cetaknya sedikit. Mereka 
tidak mau mengulangi kesa- 
lahan-kesalahan yang pernah 
dilakukan senior-senior [pener-
bit] di tahun sebelumnya,” kata 
Adhe.

Hal itu pun disebut Adhe 
telah dipelajari penerbit indie 
dewasa ini, setelah banyaknya 
penerbit yang tutup karena 

kesalahan dalam membaca 
pasar. Produksi dalam skala 
kecil pun menjadi solusi paling 
masuk akal untuk penerbit 
dengan modal terbatas.

“Cetak banyak, buku 
masuk ke pasar dalam jumlah 
besar. Padahal konsumen di 
pasar tidak terlalu cocok dengan 
tema buku [yang diproduksi]. 
Jadi barang (buku) mereka 
tidak terjual dengan baik. Itu 
berlangsung selama bertahun-
tahun. Akhirnya tidak kuat, 
modalnya habis, bukunya tidak 
laku. Penerbit banyak yang 
tutup,” tambahnya.

Kendati demikian, tidak 
semua penerbit indie mau 
belajar dari kesalahan yang di- 
lakukan penerbit lain yang 
gulung tikar. Menurut Indrian 
Koto, masih banyak penerbit 
indie yang bekerja tanpa riset, 
dan melihat pasar. Hal ini pun 
ia anggap sembarangan, karena 
memengaruhi keberlangsungan 
penerbit itu sendiri. “Beberapa 
penerbit indie juga ada yang 
bekerja sembarangan. Ada 
modal, cetak naskah. Nyaris 
tanpa perhitungan apa-apa,” 
tutupnya. -- RK

Reporter: Nursaid, Fajar Riyadi, 
Mulia Arsi, Ani Maratussolihah, 
Nadhila Hibatul Nastikaputri.
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Berdasarkan laporan dari 
Program for Interna- 
tional Student Assessment 

(PISA), pada 2016 literasi 
Indonesia menempati peringkat 
64 dari 66 negara yang masuk 
dalam keanggotaan PISA. Peng- 
hitngan yang meliputi kemam-
pan berhitung (matematika), 
sains (ilmu pengetahuan), dan 
membaca (sastra). Di mana 
pelajar Indonesia, mendapat 
skor 397.

Angka itu sebetulnya 
lebih baik, daripada laporan di 
tahun 2013, yang dikeluarkan 
oleh lembaga yang sama. Kala 
itu, pelajar Indonesia hanya 
memiliki skor membaca 396, 
dan berada di posisi 64.

Kendati demikian, pening- 
katan tersebut tak bisa dika-

takan sebagai prestasi bagi 
dunia literasi Indonesia. Hanya 
menambah satu poin dalam 
periode 3 tahun dan belum 
beranjak dari 3 negara dengan 
literasi rendah, menunjukkan 
betapa minimnya waktu 
yang dihabiskan oleh pelajar 
Indonesia untuk membaca.

Kurikulum 2013 (K13), 
yang digadang-gadang akan 
mendongkrak tingkat literasi 
pelajar, belum menunjukkan 
hasil yang signifikan. Padahal, 
menurut Muhammad Nuh, yang 
menggagas ide K13, menyebut 
pembuatan K13 itu sebagai 
reaksi dari laporan PISA.

“Jadi apapun yang dilaku-
kan PISA, semakin memperkuat 
kenapa Kurikulum 2013 [itu] 
penting,” kata Muhammad 

Nuh, dikutip laman detik pada 
Desember 2013.

Namun, setelah ide ter-
sebut dilaksanakan oleh Anies 
Baswedan, semasa menjabat 
Menteri Pendidikan dan Kebu- 
dayaan (Mendikbud), di Kabinet 
Kerja Jilid 1 dan terus disem-
purnakan oleh Muhadjir Efendi, 
masih belum menunjukkan 
hasil yang memuaskan.

Dalam K13, disebutkan 
bahwa sekolah memberi ruang 
untuk siswa membaca selama 15 
menit sebelum kegiatan belajar 
mengajar (KBM) dimulai. Hal 
tersebut tertera dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Permendikbud), No- 
mor 23, Tahun 2015, Tentang 
Penumbuhan Budi Pekerti, 
dalam poin enam (Mengem-

Rendahnya Literasi di Dunia Pendidikan 
Indonesia

TERAS
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bangkan Potensi Diri Peserta 
Didik Secara Utuh). Salah satu 
pelaksanaan Penumbuhan Budi 
Pekerti (PBP) dalam Permen-
dikbud, No. 23, Tahun 2015 
tersebut adalah mendorong 
peserta didik untuk gemar 
membaca.

Tak hany disitu, dalam 
rangka mensukseskan Permen 
No. 23/2015/PBP, Kemendikbud 
membuat program Gerakan 
Literasi Sekolah pada tahun 2015.  
Dalam Pedoman Pelaksanaan 
Gerakan Nasional Literasi 
Sekolah dijelaskan bahwa 
bukan hanya siswa yang terlibat 
dalam pengembangan literasi, 
melainkan guru dan peran orang 
tua.

Hal ini pun mendapat 
tanggapan dari dosen Pendidik- 
an Bahasa dan Sastra Indone-
sia, Esti Swastika Sari, yang 
menyebut program dari Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
itu hanya stimulus untuk me-
mancing minat baca siswa.

“Lima belas menit [mem-
baca] itu sebagai stimulus 
yang serentak. Supaya caranya 
memberikan minat [baca] 
kepada siswanya itu satu 
jalan. Pakailah dulu 15 menit, 
selebihnya dikembangkan. Nah, 
targetnya dari situ muncullah 
kebiasaan-kebiasaan siswa 
untuk menyenangi membaca,” 
tutur Esti Swastika Sari, kepada 
reporter Kreativa.

Dosen yang juga menjabat 
sebagai Lektor Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 
itu pun menyebut program 
tersebut baru menyentuh kuanti-
tas minat baca, dan belum bisa 
mendongkrak kualitasnya. Ia 
pun mencontohkan program 
Jumat membaca disekolah yang 
diikuti oleh seluruh elemen 
sekolah mulai dari kepala 
sekolah sampai penjaga.

“Misal di sekolah ada [kegi- 
atan] Jumat membaca. Jumat 
membaca itu mulai dari kepala 
sekolah sampai penjaga sekolah 
itu ngumpul di lapangan 
sekolah, mereka membaca. Nah, 
siswanya sampai ke membaca 
apresiasi. Maka muncullah 
jurnal membaca,” terangnya.

Ia pun menyampaikan 
bahwa sastra sangat penting 
untuk dipelajari dan dikenalkan 
kepada pelajar. Menuruut Esti, 
membaca sastra merupakan 
salah satu pendekatan yang 
mudah untuk menarik minat 
baca siswa.

“Membaca sastra itu kan 
enak sebenarnya, tidak harus 
diingat, tetapi [cukup] dinik- 
mati. Kalau saya, mendidik 
lewat sastra itu jauh lebih 
menyenangkan. yang paling 
gampang, kan sastra itu mini-
aturnya kehidupan,” kata Esti 
Swastika Sari.

“Sastra” Dapat Membentuk 
Pola Pikir

Tak hanya penting dipe-
lajari oleh pelajar di sekolah, 
menurut Edward E. Ericson 
JR, dalam sebuah tulisannya 
tentang Gulag, karya Aleksandr 
Solzhenitsyn, sastra dapat mem- 
pengaruhi pola pikir masyarakat 
pembacanya. Keruntuhan Uni 
Soviet, yang menguasai Eropa 
Timur pada masanya, runtuh 
salah satunya disebabkan oleh 
karya-karya pengarang Eropa 
Timur, seperti Aleksandr 
Solzenitsyn.

“Anda [Solzenitsyn] dan 
tulisan Anda-lah yang memulai 
semua masalah ini sehingga 
negara kita menjadi hampir 
runtuh dan  hancur berantakan. 
Rusia tidak membutuhkan 
Anda. Jadi, Anda lebih baik 
kembali saja ke Amerika yang 
makmur itu,” tulis Edward E. 

Ericson JR, mengenai Gulag.
Dalam hal ini, sastra tidak 

pernah terlepas dari peranannya 
sebagai pengembang wawasan 
melalui realitas sosial yang 
digambarkan di dalamnya (karya 
sastra). Melalui sastra, siswa 
(pembaca) dapat menyadari ma- 
salah-masalah yang ada di dalam 
dirinya sendiri, bahwa masing-
masing manusialah yang ber- 
tanggung jawab atas perma-
salahan tersebut.

Akan tetapi, sebagian ma- 
syarakat masih kurang terbuka 
akan peran sastra itu sendiri. 
Padahal sastra mampu mem-
buka membukakan sudut pan- 
dang pembaca  mengenai kehi-
dupan sosial yang juga me- 
nyimpan moral di dalamnya.

Pentingnya peran sastra 
dalam dunia pendidikan untuk 
memahami realitas kehidupan 
pun diamini oleh Esti Swastika 
Sari. Menurutnya, siswa yang 
gemar membaca karya sastra 
akan memiliki pengalaman 
literasi, sehingga mudah ber-
kembang, berbeda dengan 
mereka yang tidak pernah 
membaca.

“Pendidikan kata kuncinya 
kan memperoleh sesuatu. Mem-
peroleh sesuatu yang baru, yang 
bermanfaat bagi kehidupan 
siswa itu salah satunya dari 
sastra. Jadi, untuk memperlancar 
siswa berproses dalam kehi-
dupan, maka dekatlah dengan 
sastra. Pengalaman siswa yang 
tidak pernah membaca karya 
sastra dengan yang baca itu 
pasti berbeda. Perkembangan 
kepribadiannya itu menjadi 
berbeda,” terang dosen Pendi-
dikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia tersebut.

Ia pun menyebut bahwa 
Gelakan Literasi Sekolah (GLS) 
baru sekadar memfokuskan pada 
kegiatan memaca. Di mana siswa 
diharapkan dapat mencintai sas-
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tra, walau dikatakan juga bahwa 
pelaksanaan gerakan literasi 
untuk mewujudkan ekosistem 
sekolah dan masyarakat berbu-
daya baca-tulis dan cinta sastra 
butuh waktu yang panjang.

“Kalau idealnya ya sejak 
kecil [mengembangkan potensi 
menulis]. Sejak dia mengetahui 
dunia tulis menulis. Sejak tahu 
huruf dan angka. Sebaiknya itu 
didekatkan dengan bakat dan 
minatnya,” ucap Esti.

Ia pun menegaskan bahwa 
kemampuan tulis-menulis bisa 
jadi muncul ketika sudah de-
wasa. “Yang penting adalah ke- 
sempatan atau ruang dan 
waktu penyediaan untuk mem-
bongkar kemampuan menulis 
itu yang harus kita sediakan. 
karena kita tidak pernah men-
duga, bakat itu terlihat ketika 
setelah kuliah,” ungkap Esti. Ia 
pun menambahkan, “Kalau di 
mahasiswa itu kan selalu diin- 
formasikan apabila ada per-
lombaan, tinggal mau atau 
tidaknya. Saya kembalikan lagi 
ke motivasi.”

Di samping itu, Muhammad 
Qadhafi yang tengah merintis 
Kobuku, melihat bahwa setiap 
mahasiswa yang telah lulus itu 
adalah penulis. Pasalnya, produk 
akademik mahasiswa berupa 
skripsi, tesis, dan disertasi dirasa 
Qadhafi memiliki peran penting 
dan sumbangsih terhadap ilmu 
pengetahuan.

“Tujuannya pengetahuan 
itu bukan sekadar pengetahuan 
akademik gitu. Bukan cuma 

berkutat di kampus saja, te-
tapi orang-orang di luar bisa 
mengakses juga bisa membaca, 
walaupun dalam bentuk yang 
lain,” ungkap Qadhafi kepada 
reporter Kreativa.

Banyaknya penerbitan bu- 
ku tidak menjamin peningkatan 
literasi di sekolah dan masya-
rakat. Hal ini, menurut Esti, 
kembali lagi kepada pola asuh 
anak itu sendiri. “Kembali 
lagi ke pola asuh. Anak yang 
tidak suka membaca pasti dari 
keluarganya. Kalau keluarganya 
membaca, anaknya pasti mem- 
baca. Pola asuh jadi terbawa. 
Mungkin pola kepribadian mem- 
baca tidak terbentuk di rumah, 
kemudian sekolahnya mampu 
membuat dia menjadi gemar 
membaca, ya bisa saja terjadi,” 
ungkap Esti.

Ia juga menambahkan 
bahwa pengaruh lingkungan, 
seperti sekolah, berperan besar 
dalam menumbuhkan minat 
baca seseorang. “Lingkungan 
juga berpengaruh. Kalau ling-
kungan sekolahnya tidak menye-
diakan kantong-kantong bacaan 
ya susah. Padahal gerakan sastra 
lewat situ [sekolah],” tambah 
Esti.

Kendati demikian, pener-
bit-penerbit di Yogyakarta telah 
menyumbangkan banyak bacaan 
untuk mengembangkan literasi 
masyarakat sekitarnya. Lahirnya 
penerbit indie sejak runtuhnya 
Orde Baru secara langsung 
menyediakan alternatif bacaan 
selain dari penerbit mainstream 

(mayor).
Penerbit Indie lahir bukan 

sebagai pesaing dari penerbit 
mayor. Tri Prasetyo (Tepe), 
melihat munculnya indie seba- 
gai suatu celah  dalam mengem-
bangkan dunia literasi di 
Indonesia.

“Penerbit indie dan mayor 
sejatinya hanya urusan pilihan, 
bukan menjadi persaingan. 
Penerbit mayor sama sekali 
tidak merasa terganggu, bahkan 
merasa gembira [dengan adanya 
penerbit indie]. Keduanya 
[penerbit indie dan mayor] 
tetap berkontribusi pada dunia 
literasi di Indonesia,” terang 
Tepe kepada reporter Kreativa.

Tri Prasetyo pun menam-
bahkan bahwa  hal tersebut 
menjadi kekuatan Yogyakarta 
itu sendiri. “Inilah salah satu 
kekuatan Jogja untuk [literasi] 
Indonesia,” ungkap Tepe.

Indonesia Darurat Literasi 
terus disuarakan sejak beberapa 
tahun terakhir. Oleh karena-
nya, penting melibatkan 
semua komponen sosial 
dalam membangun literasi di 
Indonesia menuju yang lebih 
baik. Program for International 
Student Assessment barangkali 
bisa menjadi pemantik ter-
hadap pentingnya membaca 
untuk kehidupan sosial 
dan pengembangan potensi 
manusia. -RK

Reporter: Nursaid dan Ani M.

Manusia hidup menunggu untuk mati. 
Kehidupan justru terasakan dalam menunggu. 

Makin bisa menikmati cara menunggu, makin tenang dalam hati.

ARSWENDO ATMOWILOTO
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Mari tersesat di kabut 
penyerapan bahasa 
Indonesia.

Kasus pertama: coba anda 
buka Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) edisi termutak- 
hir, dan carilah lema elektronik. 
Kelas katanya nomina, dan 
memuat arti ‘alat yang dibuat 
berdasarkan prinsip elektronika’. 
Sementara kalau kita buka 
lema elektronis, kelas katanya 
adjektiva, dan memuat arti ‘ber-
hubungan dengan elektron’.

Kasus kedua: coba anda 
buka kamus yang sama dan 
buka lema grafik. Ini nomina 
yang berarti ‘lukisan pasang 
surut suatu keadaan dengan 
garis atau gambar (tentang 
turun naiknya hasil, statistik, 
dan sebagainya)’. Sementara bila 
anda mencari grafis, maka yang 
muncul adalah adjektiva dengan 
arti ‘bersifat graf; bersifat huruf; 

dilambangkan dengan huruf’.
Dari dua kasus di atas, 

logika sederhana akan menyim-
pulkan bahwa –ik adalah sufiks 
pembentuk nomina, dan –is 
sufiks pembentuk adjektiva. 
Anda bisa menabalkan keyaki-
nan itu dengan mencari kasus 
ketiga, keempat, dan seterusnya. 
Coba cari etik dan etis, kritik dan 
kritis, elastik dan elastis, atau 
sederet permisalan lain yang 
bisa anda cari sendiri.

Namun sayangnya, grama-
tika tak sesederhana itu. KBBI 
tak mengenal –ik sebagai sufiks 
pembentuk nomina. Sufiks itu 
malah tak masuk kamus sama 
sekali. Yang ada adalah –is yang 
“rangkap jabatan”. Ia menjadi 
sufiks pembentuk nomina se-
kaligus pembentuk adjektiva.

Dalam entri KBBI yang 
awal, lema bersufiks –ik dan 
–is kebanyakan berasal dari 

bahasa Belanda (-iek dan 
-isch). Per 1999, berdasarkan 
Senarai Kata Serapan dalam 
Bahasa Indonesia, ada 3.280 
kata serapan bahasa Belanda. 
Sebaliknya, baru 1.610 kata yang 
diserap dari bahasa Inggris. 
Namun seiring berjalannya wak-
tu, globalisasi dan kemajuan tek- 
nologi mendorong penetrasi 
bahasa internasional (Inggris) 
ke dalam bahasa Indonesia. Di 
abad 21, makin banyak kata-kata 
bahasa Inggris yang diserap, 
termasuk lema bersufiks –ic. 

Apabila kita menilik bahasa 
Inggris (via Merriam-Webster), 
sufiks –ic—yang jadi sumber 
serapan –ik dan –is—merupakan 
sufiks homonim. Ia pembentuk 
nomina sekaligus pembentuk 
adjektiva. Sedikit perbedaannya 
adalah –ic (nomina) nuansanya 
dekat ke –ique (dalam kata 
unique) dan –ic (adjektiva) 

-is, -ik, dan Hal Lain
Ikhsan Abdul Hakim

KOLOM BAHASA

Foto: wallpaperscraft.com
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dekat dengan –ical (dalam kata 
symbolical).

Lantas bagaimana kita me-
nentukan kapan menyerap –ic 
menjadi –is atau –ik? Sayangnya, 
kamus kita yang dikuduskan 
Badan Bahasa tak menjawab 
banyak soal ini. Dalam penye-
rapan, pertimbangan morfologis 
tak begitu diperhatikan. Berda- 
sarkan Pedoman Umum Pem- 
bentukan Istilah (edisi 
ketiga, 2007), penyerapan ke 
bahasa Indonesia didasarkan 
pada lima hal: ketersalinan, 
mempermudah pemahaman 
teks asing, keringkasan, mem- 
permudah kesepakatan antar-
pakar, dan tidak mengandung 
konotasi buruk.

Meskipun ada kata yang 
notabene menjadi via proses 
morfologis, KBBI hanya me-
nyerap bentuk finalnya. Misal 
dalam kata standardisasi yang 
diributkan akhir-akhir ini. 
Orang-orang meributkan, 
mengapa ada fonem /d/ 
sebelum sufiks –isasi dalam 
standardisasi? Padahal, “kata 
dasarnya”, standar tak ditutup 
/d/ pada akhir lafalnya.

Badan Bahasa pun mene- 
gaskan, standardisasi diserap 
langsung dari standardization 
(Inggris). Atas nama ketersa-
linan, fonem /d/ sebelum–
isasi dipertahankan. Otoritas 
linguistik tertinggi ini juga 
memberi kita pengetahuan 
baru: tak pernah ada sufiks - 
isasi dalam gramatika bahasa 
Indonesia. Yang diserap kata 
per kata, bukan morfem per 
morfem.

Dengan logika penyerapan 
seperti ini, bahasa kita menelan 
mentah lema-lema baru. Lema 

berafiks, yang notabene bentuk 
derivatif, tidak diindahkan kata 
dasarnya. KBBI menanggalkan 
derivasi yang bisa jadi sumber 
berharga dalam debat semantis 
atau morfologis.

Melepaskan kata dari sanad- 
nya, itulah yang dilakukan  
kamus kita. KBBI, yang sudah 
terbit lima edisi, enggan menye-
matkan etimologi di tiap entri-
nya. Apa yang dipajang adalah 
bentuk final. Penutur bahasa 
Indonesia dilatih untuk tidak 
menyelisik dan patuh saja 
dengan keputusan otoritas.

Di sisi lain, literatur tentang 
etimologi bahasa Indonesia ter- 
golong minim. (Apakah otori-
tas kebahasaan tak tertarik 
membuat kamus khusus etimo-
logi bahasa Indonesia?) Setahu 
saya, literatur yang paling 
mutakhir adalah Loan-words in 
Indonesian and Malay (2008) 
terbitan KITLV dan proyek 
SEAlang Library.

Namun portal daring 
SEAlang juga tak mengulas eti-
mologi secara rigid. Di entri 
kata, hanya tersemat dari bahasa 
apa kata itu berasal. Struktur 
morfologis kata dan tahun 
berapa kiranya kata itu muncul 
tak disertakan.

Padahal, etimologi adalah 
sumber potensial untuk mem-
perdebatkan bentuk final 
kata-kata serapan. Dengan me-
nguntit hingga ke akar, kita jadi 
tahu proses linguistik apa yang 
melatari suatu kata. 

Ada proses yang ditang-
galkan dalam penyerapan ke 
bahasa Indonesia. Padahal, 
makna lema yang diserap ter- 
cipta berkat “benturan” antar-
morfem di bahasa asal. Tanpa 

makna dasar standar dan 
makna gramatikal –isasi, stan-
darisasi tak bisa dibentuk. 
Standar berarti ‘ukuran’, -isasi 
berarti ‘proses’. Standarisasi 
berarti ‘penetapan ukuran’. 
Lantas pertimbangan macam 
apa yang membawa fonem /d/ 
dalam standardisasi? Urgensi 
macam apakah yang membuat 
penyesuaian ejaan dan lafal bisa 
menganulir proses morfologis?

Secara prinsip penyerapan, 
bentuk standardisasi memang  
tak keliru. Karena yang di-
sesuaikan (ke bahasa Indonesia) 
adalah ejaan dan lafalnya. 
Tetapi, prinsip demikian patut 
dipermasalahkan kalau ia 
menganulir proses morfologis 
yang terjadi. 

Patut dicatat kalau ini 
proses kebahasaan. Dan bahasa 
seharusnya adalah medium 
abstrak yang mencerap krea-
tivitas masyarakat penutur. 
Morfologi adalah bagian tak 
terpisahkan dari aspek kreatif 
bahasa. Berkat konstruksi 
morfem, banyak kata muncul 
dan mengisi entri kamus, 
menyerap makna-makna yang 
sebelumnya tak berbentuk. 

Dengan prinsip penyerapan 
saat ini, Badan Bahasa lebih 
suka mengambil bentuk final 
kata-kata dan menyodorkannya 
ke masyarakat. Tak perlu mem-
perhatikan konstruksinya. Toh, 
KBBI juga enggan menyerap 
afiks baru yang bisa dikonstruk 
sesuai logika dan mengantisipasi 
timbulnya bentuk aneh seperti 
standardisasi.

Ikhsan Abdul Hakim, (Pemimpin 
Redaksi LPM Ekspresi UNY)
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Akan saya awali tulisan 
ini dengan suatu per-
bincangan seorang pe-

muda dengan ayahnya. Pemuda 
ini sedang duduk di depan meja 
kerjanya. Sementara sang Ayah 
sedang menikmati kopi dan 
sebuah buku di tangannya. Lalu 
terjadilah perbincangan yang 
tiba-tiba.

Pemuda: Mengapa wahyu 
pertama kali yang Tuhan tu-
runkan kepada  Rasul-Nya Mu-
hammad  SAW  yaitu Bacalah?

Ayah: Sebab, Tuhan ingin 
memuliakan Muhammad SAW, 
agar beliau menjadi seorang 
penyair.

Pemuda: Penyair? Apa he-
batnya seorang penyair, bagiku 
tidak ada yang hebat untuk 
menjadi penyair.

Ayah: Penyair memang ti-
dak hebat namun penyair harus 

ada untuk menjelaskan “apa itu 
hebat”.

Pemuda: Baiklah. Jadi Ayah 
menyuruhku membaca buku 
yang bertumpuk ini sebelum aku 
mendaftar ke kampus kesenian 
agar aku bisa menjelaskan 
makna dari peristiwa?

Ayah: Tidak.
Pemuda: Lantas?
Ayah: Aku menyuruhmu 

membaca supaya kau punya 
pertanyaan-pertanyaan yang 
berkualitas seperti malam ini.

Pemuda: Apa pentingnya 
pertanyaan-pertanyaan?

Ayah: Awal untuk men-
ciptakan kehidupan adalah 
menciptakan pertanyaan-perta-
nyaan.

Pemuda: Kau selalu punya 
jawaban dari seluruh pertanya-
anku. Baiklah ayah, aku ingin 
mencoba apakah kau bisa mem-

buat pertanyaan yang lebih ber-
kualitas dariku?

Ayah: Baik. Sekarang jawab- 
lah, mengapa wahyu pertama 
untuk membaca di turunkan 
kepada Muhammad SAW, tidak 
diturunkan pada nabi-nabi sebe- 
lumnya?

Pemuda hanya terdiam dan 
termenung. Sementara Sang 
Ayah tersenyum sambil me-
nyeruput kopinya lagi.

***
Pertanyaan adalah hal yang 
penting dalam hidup kita. 
Masih ingat saya dengan pe-
tuah Rama Mangun kepada 
muridnya yaitu “Murid yang 
cerdas adalah murid yang bisa 
memberikan pertanyaan yang 
berkualitas”. Pertanyaan bagi 
saya adalah tanda yang mampu 
membuktikan seberapa kulitas 
hidup manusia. Sebab inilah 

Awal Menjadi Seniman:
Belajar untuk Bisa Bertanya

M. Shodiq Sudarti

“Hanya satu hal yang bisa diciptakan oleh seorang seniman yaitu Kehidupan.”

KOLOM SENI

Foto: gusmus.net
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yang akan membedakan manu- 
sia dengan bukan manusia. 
Manusia mempunyai pertanyaan 
sementara makhluk lain tidak 
memiliki pertanyaan. 

Bagi seorang seniman, per-
tanyaan menjadi hal yang sangat 
penting, sebab dari sinilah me-
reka berawal untuk membuat 
karya. Pertanyaan menjadi satu 
bentuk intuisi awal yang akan 
memancing daya kreatif dan 
daya kritis seorang seniman 
pada sebuah objek yang dia 
lihat. Setidaknya hasil karya seni 
merupakan satu bentuk mimesis 
atau tiruan dari semesta yang 
lahir dalam bentuk berkualitas.

Semakin unik atau detail 
pertanyaan seorang seniman 
maka karya yang akan dihasilkan 
akan mempunyai kualitas yang 
unik dan menarik pula. Sebab 
karya seni adalah satu medium 
yang lahir untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dari diri 
seorang seniman. Dari situlah 
ukuran awal seberapa menarik 
peristiwa kehidupan yang 
akan diciptakan oleh seorang 
seniman.
Nah, sekarang mari kita cek, 
seberapa berkualitas per- 
tanyaan-pertanyaanmu?

Dalam hal ini saya membagi 
pertanyaan-pertanyaan ke dalam 
dua jenis yang umum yaitu 
“Pertanyaan  Yang Aku” dan 
“Pertanyaan Yang Lain”. Pem-
bagian ini berangkat dari posisi 
manusia dalam bagian semesta 
budaya, yaitu posisi manusia 
sebagai sistem  individu dan 
posisi manusia dari suatu 
sistem sosial, kemanusiaan dan 
ketuhanan.

Sebagai satu sistem individu 
manusia terdiri dari sistem organ 

dan sistem psikologis. Sistem 
organ dan sistem psikologis 
ini akan mengarahkan kita 
pada pemenuhan kebutuhan 
biologis seperti sex, makan, 
buang air dan sebagainya, serta 
pemenuhan kebutuhan eksis-
tensi personal seperti cantik, 
kaya, rumah bagus, dan se-
bagainya. Seseorang yang lebih 
menekankan hidupnya pada 
sistem individu ini akan meng- 
arahkan pertanyaan-pertanya-
annya pada hal yang bersifat 
internal. Mereka akan mengu-
atkan “aku” sebagai satu tujuan 
pemenuhan kebutuhan. Bagi 
saya ini adalah pertanyaan-per- 
tanyaan yang berkualitas 
“awam”.

Kualitas pertanyaan ini 
akan lebih berpihak tentang 
kebutuhan personal yaitu bagai- 
mana sistem individu ini bisa 
berjalan. Misalnya adalah per-
tanyaan, apakah aku cantik? 
Bagaimana aku makan? Ba-
gaimana aku bisa berhubungan 
dengan lelaki atau perempuan 
itu? 

Saya menggolongkan per-
tanyaan ini pada kadar awam 
sebab pertanyaan-pertanyaan ini 
mampu direplika atau diako-
modir oleh teknologi, misalnya 
robot. Struktur psikologis dan 
biologis manusia merupakan 
bagian dari sistem yang ber-
kesinambungan satu sama lain. 
Sistem ini berjalan dengan 
hubungan sebab akibat yang 
logis. Sehingga ketika kita bisa 
melihat alur sistem tersebut 
kita mampu memindahkannya 
secara kode ke dalam bentuk 
robot atau aplikasi teknologi 
lain. Nah, sisi dari individu 
manusia yang bisa tereplika 

bagi saya adalah hal yang awam 
dan bisa jadi saya mengatakan 
jika kita masih berkutat pada 
wilayah ini maka kita belum 
menjadi manusia.

Berbeda dengan “Pertanya-
an Yang Lain”. Kita bisa mengenal 
istilah “Yang Lain” dalam nalar 
filsafat Lacan atau jean Paul 
Sartre. Akan tetapi, dalam ranah 
ini saya hanya akan melibatkan 
sedikit pemikiran mereka atau 
justru mengabaikannya. Sebab 
nalar pemikiran filsafat mereka 
masih pada ranah bagaimana 
memposisikan manusia secara 
hubungan aksi reaksi pada 
kebendaan atau pada apa yang 
terlihat. Jiwa dalam pengertian 
mereka masih berangkat pada 
tataran bagian dari sistem organ 
manusia. Sementara untuk men-
jelaskan tentang “Pertanyaan 
Yang Lain” saya berangkat dari 
dasar bahwa jiwa bukan bagian 
dari sistem organ atau sistem 
psikologi manusia.

Frasa “Yang Lain” berang-
kat dari kedudukan manusia 
melihat elemen di luar diri kema- 
nusiaannya, sehingga mampu 
memposisikan manusia dengan 
dunia luar dan mampu me-
lakukan hubungan selaras 
bagi kemanusiaan. Analisa-tor 
yang digunakan untuk melihat 
posisi “individu” dengan posisi 
“yang lain” adalah berdasar 
dari akal dan jiwa manusia. 
Dalam konteks ini saya akan 
menegaskan bahwa “Jiwa bu-
kanlah bagian dari sistem organ 
atau psikologi manusia.” 

Jiwa merupakan suatu en- 
titas yang gaib, dia bukan 
bagian dari satu sistem organ 
sebab pada titik tertentu dia 
berperan sebagai penggerak sis- 
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tem organ namun pada titik 
tertentu dia menjadi “the other” 
dari sistem organ dan psikologis 
kita. Jiwa bisa hadir menjadi 
keseluruhan kemanusiaan, bisa 
pula menjadi cahaya yang  
mampu menghadirkan “keber-
adaan” kemanusiaan kita. Se-
mentara keberadaan jiwa ini 
akan hadir apabila kita mampu 
mengakomodir hal yang tidak 
logis untuk pertemuan-per-
temuan kita pada Tuhan atau 
Sang Hyang Pencipta, (bagi saya 
tidak ada satupun ibadah yang 
logis di muka bumi ini). 

Jika jiwa telah mampu 
kita hadirkan dalam bagian ke-
manusiaan kita maka jiwa akan 
melakukan satu proses “distorsi 
eksistensi” atau penghancuran 
keberadaan individu. Dia akan 
membawa manusia pada ranah 
ketiadaan dalam artian tidak 
menghadirkan lagi identitas, 
keberagamaan, posisi politik, 
atau posisi sosial. Namun, jiwa 
akan meleburkan seluruh posisi 
ini dan membawa kita pada satu 
posisi “hamba Tuhan” atau posisi 
paling purba dari manusia.

Mari kita jenguk sebentar 
kisah Muhammad SAW ketika 
pertama kali mendapat wahyu. 
Firman dari Tuhan pertama 
yang berupa wahyu berbunyi, 
“Bacalah, dengan menyebut 
nama Tuhanmu.” Pada ranah ini, 
Tuhan ingin manusia melibatkan 
keberadaan-Nya dalam setiap 
perilaku. Hal ini adalah satu 
penanda untuk memunculkan 
jiwa kita.

Teks “menyebut nama Tu-
hanmu” adalah satu bentuk 
kerendahan hati atau distorsi 
eksistesi bahwa bukan kita yang 
membaca, bukan kita yang me- 

miliki pengetahuan dari yang 
kita baca melainkan yang mem-
baca adalah hamba Tuhan dan 
segala ilmu milik Tuhan.

Berangkat dari hal di atas 
maka saya mendudukan perta- 
nyaan “Yang Lain” adalah 
puncak tertinggi dari pertanyaan 
yang berkualitas dari sisi ke-
manusiaan kita. Tidak lagi ber- 
tanya tentang hal yang indi-
vidual namun pertanyaan ini 
akan lebih mengarah pada nilai 
yang lebih tinggi. Misalnya, 
“Bagaimana agar aku bisa 
bermanfaat dalam sebuah sistem 
masyarakat?” “Bagaimana akan 
terjadi keselarasan?” atau “Me-
ngapa aku mesti diciptakan di 
lingkungan seperti ini?”

Pertanyaan-pertanyaan ter- 
sebut bukan bagian dari per-
tanyaan awam. Sebab, “Jiwa” 
tidak mampu di replika ke 
dalam bentuk teknologi apapun. 
Cinta tidak akan bisa direplika 
oleh keberadaan yang tidak 
berjiwa. Sebab, cinta tidak 
hanya berbicara tentang setia 
dan saling memiliki.

***
Bagi seorang yang ingin 

menjadi seniman atau ilmuwan, 
pertanyaan adalah modal dasar. 
Untuk bisa bertanya tidak lain 
semua berangkat dari apa yang 
kita baca. Bukan hanya membaca 
buku-buku akan tetapi juga 
membaca peristiwa yang terjadi 
di sekeliling kita.

Saya akan tutup tulisan ini 
dengan melanjutkan perbinca-
ngan pemuda dan ayahnya yang 
terputus tiba-tiba:

Setelah Ayah menyeruput 
kopinya, dia menutup bukunya. 
Dan ingin beranjak. Lalu sang 
pemuda mencegahnya.

Pemuda: Ayah belum me-
nyelesaikan permasalahan.

Ayah: Apa kau punya ja-
waban?

Pemuda: Aku punya. Ka-
rena Muhammad adalah nabi 
paling sempurna di antara nabi 
lainnya. Dan membaca adalah 
hakikat paling sempurna bagi 
manusia. Nabi Muhammad ada-
lah nabi paling pintar di antara 
nabi-nabi lainnnya.

Ayah: Tidak ada orang yang 
merasa pintar ingin membaca.

Pemuda: Berarti kau anggap 
nabi Muhammad bodoh?

Ayah : Kau terlalu gegabah 
dalam menyimpulkan.

Pemuda: Lantas?
Ayah: Tuhan sedang meng- 

ajarkan adab kepada Nabi 
Muhammad. Agar dia membaca 
wahyu-wahyu  yang  telah di- 
turunkan kepada nabi-nabi 
sebelumnya. Membaca dengan 
penuh kerendahan hati de-
ngan selalu menyebut nama 
Tuhan dan menghormati para 
pendahulunya.

“Sebaik-baiknya ilmu ada-
lah ilmu dari orang-orang yang 
beradab. Ilmu yang dimiliki oleh 
pendahulu, ilmu yang hadir dari 
masa saat ini dan ilmu yang akan 
disampaikan ke masa depan.”

Lalu Sang ayah kembali 
beranjak dan pergi. Seorang 
pemuda masih termenung, di- 
lihatnya buku di atas meja 
yang baru saja dibaca ayahnya 
yang berjudul Seratus Tahun 
Kesunyian. Pemuda itu menjadi 
lebih bingung.

Muammad Shodiq Sudarti, 
Pendiri SANGKALA FBS UNY. 
Aktif di Perhimpunan Penulis 
Lakon Indonesia.
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Tidak sedikit pembaca 
“serius” karya-karya Pra-
moedya Ananta Toer 

yang menyayangkan pemilihan 
Iqbal Ramadhan sebagai Minke 
dalam film Bumi Manusia. Tidak 
sedikit juga remaja kekinian 
yang kemudian menjadi pem-
baca dadakan novel Pram, hanya 
gara-gara tokoh utama novel 
“kelas berat” itulah yang akan 
diperankan oleh Iqbal. Baik yang 
kecewa maupun yang antusias, 
masing-masing punya alasan 
sesuai selera dan perspektif yang 
mereka miliki. 

Perbedaan selera beradu, 
lewat pertentangan komentar 
dan argumen. Di satu pihak, ada 
yang menilai bahwa pemilihan 
sutradara, aktor/aktris, latar, 
kostum—kurang tepat, dan 
itu berpotensi “merusak” ga-
gasan besar Pram dalam novel 
Bumi Manusia. Di pihak lain 
membalas, bahwa komentar-
komentar negatif tentang film 
Bumi Manusia itu muncul dari 
orang-orang kolot, strict, garis 
keras, yang terlalu menuntut 
kesesuaian sempurna antara 
film dengan novel yang dirujuk. 

Adu komentar dan argumen 
semacam ini beberapa kali 
saya dengar di kafe, kantin, 
juga banyak yang bertebaran di 
medsos. Pro dan kontra. Masing-
masing pihak menganggap per-
sepsi merekalah yang paling 
benar, persepsi yang lain salah. 
Bahkan, tak jarang kedua belah 
pihak sampai saling hina, saling 
jijik. Ada pula (teman-teman 
saya sendiri) yang tak mau tegur 
sapa setelah debat di kantin, 
bukan karena beda pilihan 
sewaktu pilpres, tetapi karena 
beda persepsi tentang film 

Bumi Manusia 
Tawaran Tafsir, Tawaran Selera

Muhammad Qadhafi

“Taste is first and foremost distaste,
 disgust and visceral intolerance of the taste of others.” 

― Pierre Bourdieu 

KOLOM SASTRA

Foto: katabali.com
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Bumi Manusia. Ini konyol, tapi 
banyak terjadi. Pertentangan-
pertentangan itu salah satunya 
difasilitasi dan diperluas oleh 
proses adaptasi atau yang 
belakangan diistilahkan “alih 
wahana”. 

Satu Versi Tafsir yang Difilmkan

Dalam proses mentrans-
formasikan teks menjadi audio- 
visual, selalu ada “ketidaksem-
purnaan”. Kualitas hasil pem-
filman tidak akan bisa sama 
persis dengan kualitas novel. 
Kriteria penilaian bagus-
jeleknya novel pun berbeda 
dengan kriteria penilaian film. 
Perbedaan-perbedaan itu sangat 
dimungkinkan terjadi karena 
novel maupun film punya 
hukum-hukum dan kode-kode- 
nya sendiri. Meskipun keduanya 
sama-sama bercerita, selalu ada 
kode-kode yang tidak dapat 
saling menggantikan. 

Novel semata-mata ber-
tumpu pada bahasa tulis untuk 
menceritakan dan menggam- 
barkan peristiwa. Di sini, keter-
batasan bahasa tulis justru 
membawa pikiran dan perasaan 
pembaca untuk melampaui 
batasan-batasan bahasa itu 
sendiri. Lewat bahasa tulis, 
seluruh indera pembaca kemu-
dian difungsikan. Pembaca 
akan berupaya mendengar, 
memandang, membau, meraba, 
berpikir, hingga merasa—hanya 
dengan satu kegiatan: membaca! 
Pikiran dan perasaan secara 
leluasa dapat dipergunakan 
pembaca untuk mengisi keko- 
songan-kekosongan yang diting- 
galkan oleh keterbatasan baha-

sa. Pembaca bebas mengimajina-
sikan peristiwa, latar, tokoh—
sesuai pengalaman dan penge- 
tahuan masing-masing. Kenik-
matan berimajinasi semacam 
inilah yang biasanya membuat 
seorang pembaca novel kecewa 
setelah menonton film hasil 
adaptasi novel, karena imajinasi 
mereka terbatasi oleh gambar 
dan suara. 

Berbeda dengan novel, film 
menggunakan piranti-piranti 
yang memanjakan “penglihatan” 
dan “pendengaran” penonton. 
Penghadiran peristiwa secara 
audiovisual di dalam film ini 
dapat meminimalisasi terjadinya 
perbedaan tafsir. Persepsi pe-
nonton menjadi lebih terarah. 
Namun, ini juga berarti bahwa 
imajinasi penonton menjadi 
lebih terbatas dibandingkan 
ketika mereka membaca novel.  

Se-eksplisit apa pun 
bahasa novel, ia tetaplah karya 
sastra yang menyediakan ber-
bagai kemungkinan makna, 
yang setiap pembaca bebas 
menafsirkannya dengan pikiran 
dan imajinasi masing-masing. 
Ketika novel difilmkan, maka 
film yang dihasilkan tak lain 
hanya merupakan salah satu 
versi tafsir terhadap novel itu. 
Tentu berbagai macam tafsir 
terhadap novel Bumi Manusia 
tidak dapat ditampung dalam 
sebuah film. Dengan begitu, 
segala unsur yang dihadirkan 
dalam film (aktor, kostum, latar, 
properti, adegan, sudut pandang 
kamera, efek) merupakan 
“alat bantu” penggarap film 
untuk menyajikan tafsirannya 
kepada khalayak. Karena tidak 
semua kata-kata dapat diaudio-
visualkan, maka film yang di-

hasilkan dari adaptasi novel 
pun mustahil bisa sama persis 
dengan tafsir awal penggarap 
film terhadap novel itu. 

Menonton film yang di-
adaptasi dari novel, mau tidak 
mau, akan menyulut upaya 
perbandingan: “Novelnya begi-
ni, kenapa filmnya begitu?”; 
“Dialog di film ini nggak ada di 
novel.”; “Kenapa bagian novel 
yang itu nggak muncul di film?”. 
Perbandingan yang demikian, 
umumnya disuarakan oleh me-
reka yang sudah membaca novel 
tersebut, namun tidak puas 
dengan filmnya. Ketidakpuasan 
seperti itu salah satunya timbul 
karena tafsir mereka (terhadap 
novel) tidak terakomodir atau 
tidak sesuai dengan tafsir yang 
telah difilmkan.

Selera: Dari Konsumen Spesifik 
sampai Konsumen Massal 

Alih wahana dari novel Bumi 
Manusia ke film bukan berarti 
yang berubah hanya bentuk/
medianya saja, melainkan juga 
konsumennya.  Sebelum Bumi 
Manusia difilmkan, konsumen 
utama novel itu spesifik, yakni 
para sastrawan dan intelektual 
yang dianggap mampu mema-
hami kode-kode di dalam 
karya sastra. Sedangkan dalam 
industri perfilman, konsumen 
yang dituju ialah massa—yang 
mewakili selera dan permintaan 
pasar. 

Dalam dunia sastra, suatu 
karya akan mendapat penga- 
kuan atas pencapaian estetik 
dan/atau gagasan yang men-
dobrak nilai-nilai yang tengah 
berlaku di masanya. Produksinya 
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tidak terlalu bergantung pada 
permintaan pasar maupun mo-
dal ekonomi. Pram, misalnya, 
tetap dapat menghasilkan kar- 
ya walau dalam kondisi keter-
batasan ekonomi (di dalam 
penjara). Ia membentuk selera 
“baru”. Karena tidak mudah 
membentuk selera “baru”, maka 
keuntungan ekonomi pun 
akan diperoleh dalam waktu 
yang lama/jangka panjang. Se-
dangkan dalam industri populer, 
produk (film) dibuat sesesuai 
mungkin dengan selera massa. 
Untuk menunjang pemenuhan 
selera massa (yang diasumsikan 
akan memberikan keuntungan 
ekonomi yang besar secara 
instan), diperlukan modal eko-
nomi yang besar pula. Wajar jika 
penggarapan film Bumi Manusia 
berkali-kali tertunda karena alas- 
an keterbatasan asupan dana.  

Selera ada yang berada 
pada tataran alamiah, ada yang 
bentukan (pengalaman). Terkait 
karya sastra dan film, yang 
lebih berperan menentukan 
suka-tidaknya konsumen terha- 
dap karya seni itu ialah “se-
lera bentukan”. Selera yang de- 
mikian, dibentuk perlahan-
lahan melalui lingkungan sosial 
dan pendidikan yang berbeda-
beda. 

Setiap pertanyaan menge-
nai selera, hampir selalu mem- 
buka kemungkinan untuk meng-
unggulkan kelas sosial dengan 
spesifikasi pendidikan tertentu, 
sekaligus mendiskriminasi kelas 
sosial dengan pendidikan 
yang lain. Mengapa ini bagus? 
Mengapa itu jelek? Pertanyaan 
sederhana seperti itu bisa 
menunjukkan kesenjangan so- 
sial dan pendidikan seseorang 

melalui jawaban yang dikemu-
kakannya. Kemudian muncul 
anggapan, bahwa semakin tinggi 
pendidikan (baik formal maupun 
non-formal) seseorang, semakin 
objektif ia mampu menjelaskan 
alasan penilaiannya. Sebaliknya, 
ketika orang bilang “Film ini 
bagus,” lalu ditanya, “Apa 
bagusnya?” Jika ia menjawab, 
“Aktornya ganteng banget. Apa-
lagi tatapannya itu lho, bikin 
deg-degan,” maka jawaban yang 
sangat subjektif semacam itu 
lantas dapat digunakan orang 
lain untuk menjustifikasi bahwa 
itu adalah jawaban dari orang 
yang tingkat pengetahuan/pen- 
didikan[seni]nya rendah. De-
ngan demikian, dapat dikatakan 
bahwa, perbedaan selera konsu- 
men seni juga menandai adanya 
kesenjangan sosial dan pendi-
dikan[seni] mereka.

Pemfilman novel Bumi 
Manusia pada akhirnya memper- 
temukan dua macam konsumen 
dengan selera yang sering 
kali bertentangan. Di satu 
sisi, ada kalangan sastrawan 
dan intelektual dengan selera 
spesifiknya yang lapar akan 
asupan estetik-filosofis. Mereka 
mungkin menonton film Bumi 
Manusia untuk melacak sejauh 
mana nilai-nilai estetik-filosofis 
di novel dipertahankan atau 
diubah. Di sisi lain, ada massa 
dengan selera pasar yang 
lapar akan hiburan. Mereka, 
atas kegandrungan terhadap 
kepopuleran aktor/aktris peme- 
ran film Bumi Manusia, 
barangkali lantas membaca 
karya-karya Pram untuk 
mencari tahu lebih banyak 
soal karakter yang diperankan 
oleh artis idola mereka, tanpa 

peduli seberapa tebal halaman 
dan seberapa besar gagasan di 
dalamnya. Dua sisi itu tidak 
perlu dinilai: mana yang benar, 
mana yang salah. Ini persoalan 
selera, tidak bisa dinilai benar-
salahnya sebagaimana soal 
matematika. 

Biasanya, di film-film yang 
digarap berdasarkan novel, 
gagasan “besar” novel itu dise-
lipkan dalam kisah percintaan. 
Ini merupakan salah satu 
strategi penggarap film dengan 
cara mengambil “jalan tengah”, 
supaya kedua jenis selera kon- 
sumen itu terakomodir semua-
nya. Sederhananya: memfami-
liarkan novel “serius” ke 
khalayak tanpa membuang 
gagasan besarnya. Dalam kon- 
teks film Bumi Manusia, gagasan 
besar Pram tentang humanisme 
disediakan untuk memenuhi 
selera kalangan intelektual. 
Sedangkan kisah percintaan 
Minke dan Annelies, disediakan 
untuk memuaskan selera massa. 
Persoalan selera mana yang 
lebih diutamakan, ini dapat 
kita cermati dari aspek mana 
yang lebih ditonjolkan di film: 
apakah persoalan cintanya, 
atau persoalan ideologisnya. 
Atau, mungkinkah keduanya 
dihadirkan dengan seimbang? 
Lagi-lagi ini tergantung pada 
selera dan persepsi masing-
masing penonton.[*]

Muhammad Qadhafi, pecandu 
teh tubruk panas. Konon, ketiga 
bukunya (Kastagila, Melipat 
Agustus, dan Lelaki & Ilusi) 
ditulis dalam kondisi mabuk 
teh. Begitu juga dengan tulisan 
ini.
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Keluarga Besar LPPM Kreativa
Mengucapkan Selamat Atas Kelulusan

Anita Nurrohmah, S. S.

Selamat datang di gerbang pintu kehidupan baru.
Semua yang kau dapat di hari lalu, hari ini dan hari esok

semoga akan membawamu menuju gerbang mulia.
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Selamat datang di gerbang pintu kehidupan baru.
Semua yang kau dapat di hari lalu, hari ini dan hari esok

semoga akan membawamu menuju gerbang mulia.

Ovi Ayuning Tyas, S. S.
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Seorang teman bertanya ke- 
pada saya ketika saya tengah 
memindahkan buku-buku 

ke rak buku yang baru. “Ini buku 
semuanya ori?” tanyanya. Saya 
mengangguk, kemudian kem-
bali memindahkan buku yang 
lain. Sesekali saya menghirup 
dalam-dalam buku yang saya 
pegang. Saya masih sibuk de-
ngan kegiatan saat teman saya 
mengatakan, “Apa perlunya 
membeli buku ori jika nonori 
isinya sama dengan harga yang 
lebih murah?”

Tidak jauh beda seperti 
pertimbangan penulis yang hen-
dak menerbitkan buku di mayor 
atau di indie, pembeli buku 
bajakan pun memiliki pemikiran 
tersebut. perbandingan harga 
yang tinggi menjadi alasan po-
puler, disusul isi yang memang 
sama, kemudian pengemasan 
yang tidak jauh beda. Ketiga 
alasan tersebut cukup untuk 
menggerakan hati seseorang 
untuk membeli buku bajakan.

Berbeda dengan mereka 
yang dengan senang hati me- 
nukar duit dengan buku orisinal. 
Pertimbangan yang mereka 
ambil bukan hanya sekadar batin 
dan fisik buku saja, tetapi semua 
hal di luar itu. Pilih makan atau 
buku? Tempat tinggal atau 
buku? Kuota atau buku? Mereka 
jatuh pada pilihan terakhir. 
Buku seakan menjadi solusi 
untuk menjawab pertanyaan, 
“Besok saya makan apa?”

Apakah murahnya buku 
akan menjadi solusi atas per-
masalahan buku bajakan? Saya 
rasa tidak juga. Tanpa terlak-
sananya undang-undang yang 
secara tegas dituliskan, buku 
bajakan akan tetap menjamur. 
Jamur-jamur tersebut akan 
menyerap daya usaha dari 

penerbit dan penulis.
Atau barangkali, buku non-

ori merupakan solusi mengatasi 
mahalnya harga buku? Saya rasa 
juga tidak. Tanpa memberikan 
konstribusi apapun dari pem-
baca kepada penerbit, buku 
bajakan akan menghentikan 
munculnya buku baru. “Menulis 
untuk dibajak” tidak lebih baik 
dari “menulis untuk uang”. 
Uang barangkali bukan tujuan, 
akan tetapi pembajakan dapat 
membunuh motivasi menulis 
seorang penulis.

Buku-buku nonori masih 
memiliki manfaat yang sama 
untuk dibaca. Sama dalam geng- 
gaman dan, mungkin, nyaman 
untuk dibaca. Pembacanya pun 
bisa dengan lancar menyam-
paikan apa yang didapatnya 
dalam buku tersebut. Walau 
lembar-lembarnya lepas, hal itu 
bukanlah masalah. Sebanding 
dengan harga yang ia dapat.

Membeli buku nonori bisa 
lebih berbahaya daripada meng-
gunakan software bajakan yang 
seringkali disisipi malware dan 
adware. Kover yang tidak seindah 
ori menjadi masalah utama 
bagi pecinta estetika rak buku. 
Aroma kertas yang tidak harum 
menjadi masalah utama bagi 
para penghirup aroma buku. 
Font yang seringkali dicetak 
dengan buruk menjadi masalah 
utama bagi mata manusia. Jika 
malware dan adware merusak 
komputer, maka buku bajakan 
dapat saja merusak psikologi 
manusia.

Sampai sekarang, di Terban 
dan Shoping menjadi incaran 
utama para pencari buku bajak-
an di Yogyakarta. keduanya 
merupakan antologi toko buku 
versi bajakan yang menyediakan 
segala genre buku. Dari buku 

untuk kebutuhan akademik 
sampai fiksi teenlit. Beberapa 
toko masih dengan baik hati 
menyediakan buku ori sebagai 
pemanis etalase mereka. Bagai-
mana pun, tawaran buku bajakan 
yang bisa sampai setengah harga 
menjadikan mereka (buku ori) 
tidaklah manis lagi.

Menurut saya wajar-wajar 
saja ketika teman saya ber-
kata, “Mending beli buku ba- 
jakan.” Soal harga saya sepakat 
dengannya, terlebih ia menga-
takan, “Yang penting ilmunya 
tetap sama.” Tapi yang tidak 
membuat tidak sepakat adalah 
bahwa saya penikmat estetika rak 
buku. Lagi pula, menghormati 
dan mengapresiasi karya orang 
lain adalah ilmu yang lebih 
tinggi daripada menghemat 
uang dengan membeli buku 
nonori.

Biasanya yang dibajak ada-
lah buku yang memiliki potensi 
untuk laku di pasar buku. Walau 
kebanyakan buku tersebut lahir 
dari penerbit mayor, buku dari 
penerbit indie bukan berarti 
terbebas dari incaran pemabajak. 
Kedung Dharma Romansha per- 
nah mengatakan bahwa buku-
nya yang diterbitkan Indie 
Book Corner pernah dibajak. 
Buku yang berjudul Telembuk 
dan Kisah Cinta yang Keparat 
tersebut pernah ditemuinya di 
pasar buku Shoping.

Melihat cara kerja seperti 
itu bisa disimpulkan bahwa 
tidak ada proses “pertaruhan” 
dalam buku. Pertaruhan dengan 
artian apakah buku ini akan 
laku atau tidak dalam versi 
bajakannya. Buku yang dibajak 
tentunya sudah melalui proses 
pengamatan yang cukup jeli. 
Sebab, pembajak sudah tahu 
nasib buku tersebut nantinya.

Kebijakan untuk Pembajakan

WACANA

Mohammad Nursaid R.
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Pembajak akan menghindari 
membajak buku yang berte-
makan ideologi tertentu. Buku 
berjenis demikian hanya me-
miliki pembaca yang tertentu 
pula. Tidak bisa dipastikan 
berapa banyak orang yang 
nantinya terpikat dengan buku 
tersebut. Buku-buku jenis itu 
memiliki tingkat pertaruhan 
yang tinggi.

Jika pun ada jenis buku yang 
memiliki tujuan tertentu, buku 
yang dibajak biasanya berupa 
buku yang harus ada dalam 
dunia perkuliahan. Atau buku-
buku yang memang memiliki 
musimnya, seperti buku test 
CPNS, atau SBMPTN.

Tempat seperti Terban dan 
Shoping ramai dikunjungi saat 
awal tahun ajaran. Buku-buku 
kebutuhan pendidikan SD, SMP, 
dan SMA memiliki musimnya 
sendiri untuk laku terjual. Pem-
bajak seakan paham, buku apa 
saja yang laris digunakan di 
sekolah pelanggannya.

Penulis tentu saja tidak 
mendapat hasil apapun dari 
buku bajakan. Saya rasa benar 
tentang apa yang ditulis oleh 
Muhidin di Radiobuku.com, 
bahwa penulis hanya akan men- 
dapat pujian atau kritikan 
dari bukunya tersebut. Itulah 
bagaimana buku bajakan bisa 
membuat tenar penulis, tapi 
menggerogoti finansial mereka.

Parahnya lagi, buku-buku 
yang telah dibajak dikonversi 
menjadi Portable Document 
Format (PDF). File tersebut 
nantinya bisa diunduh secara 
bebas melalui website tertentu. 
Hal ini akan menjadi masalah 
serius. Padahal, membaca mela-
lui gadget atau laptop, berbahaya 
bagi kesehatan mata.

Upaya menghentikan pem- 
bajakan buku rupanya sudah 
banyak dilakukan. Tapi lagi-lagi 
gagal sampai sekarang.

Wakil ketua III Ikapi, Iwan 
Setiawan, pernah mengatakan 
bahwa untuk menghentikan 
pembajakan, tergantung kepa-
da masyarkatnya sendiri. Di 
mana kemauan masyarakat 
untuk melaporkan dan tidak 
melanggar Undang-undang hak 
cipta dirasa belum maksimal. Ia 
juga sepakat tentang harga buku 
yang menjadi pertimbangan 
konsumen untuk membeli buku 
bajakan adalah benar.

Masalah pembajakan telah 
menjadi musuh utama penerbit 
dan penulis. Wajar saja keti-
ka penulis menuntut para se-
seorang yang telah membajak 
karyanya. Saya rasa itu yang 
memang menjadi haknya. Bebe-
rapa tahun lalu, karya fiksi 
Helvy Tiana Rosa pernah dibajak 
oleh seorang doktor di Brunei 
Darussalam. Ia dan adiknya, 
Asma Nadia, telah melakukan 
upaya pengaduan kepada KBRI 
tapi belum juga mendapat 
perkembangan.

Kenyataannya, pembajakan 
bukan hanya terjadi dalam per-
bukuan saja. Film, software, 
dan game sangat rentan dalam 
pembajakan. Pembajakan digital 
berbeda dengan pembajakan 
buku, di mana pembajak bisa 
mendapat untung langsung dari 
penjualan. Pembajakan software, 
misalnya, diedarkan produknya 
melalui sebuah website tertentu, 
dan dapat unduh secara gratis.

Barangkali yang dibutuh-
kan Indonesia saat ini adalah 
dua hal. Pertama, kebijakan 
yang tegas untuk buku bajakan 
yang telah melanggar copyright. 
Kedua, subsidi yang diberikan 
kepada buku-buku.

Alfin Rizal, dalam satu 
wawancara, mengatakan bahwa 
dirinya sangat menyayangkan 
upaya pembajakan buku yang 
terus digarap tanpa adanya 
kebijakan dari pihak berwajib. 

“Selama pembajakan belum 
sadar dan taubat, perputaran 
antara penulis, penerbit, sampai 
pembaca akan lancar,” tuturnya.

Bagaimanapun, pembajak-
an perlahan-lahan akan mem- 
bunuh industri buku di Indo-
nesia. Pembajak seakan-akan 
memiliki hak istimewa mendis-
tribusikan buku nonorinya tan- 
pa takut tercekal hukum. Kasus 
pembajakan seperti ini sama 
halnya dengan kasus pemba-
jakan film, software, dan game.

Dengan melihat larisnya 
buku bajakan, bisa dipastikan 
bahwa minat baca masyarakat 
sangatlah tinggi. Subsidi buku 
dapat membantu masyarakat 
mempertimbangkan membeli 
buku ori. Melihat beberapa 
tahun terakhir harga buku 
semakin melunjak karena kertas 
untuk buku naik harga. Belum 
lagi pajak penulis sebesar 15% 
dari royalti, sehingga penerbit 
perlu menaikkan harga buku 
untuk mengimbanginya.

Menurut saya, beralih media 
dari cetak ke digital pun tidak  
akan menjadi solusi yang baik 
untuk buku. Mempertimbang-
kan kenyamanan saat membaca, 
juga makna dari buku yang 
merupakan lembar kertas ber- 
jilid. Cahaya layar bisa ber-
dampak buruk terhadap mata, 
yang nanti akan menimbulkan 
masalah lain.

Kesadaran individulah yang 
dapat meredam angka pem-
bajakan buku. Memberi sosiali-
sasi di tempat kegiatan akademik 
seperti sekolah-sekolah barang-
kali menjadi solusi yang bagus.

Mungkin kuantitas buku 
yang lahir dari penerbit  Indo-
nesia masih kurang. Yang kita 
perlukan adalah mencari solusi 
mengolah sesuatu yang kecil itu 
dari segi kualitasnya. Dalam hal 
ini, semua komponen terlibat 
untuk saling mengembangkan.
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Hampir setiap hari perempuan itu datang 
kemari, sampai-sampai dari jauh pun 
aku bisa mengenali detak-detak yang 

ditimbulkan kakinya saat dia bergerak mendekat. 
Tanah tempatku berpijak dan sepatu merahnya 
telah menjadi kekasih yang begitu lekat. Meski 
suara langkah hanyalah satu-satunya cara me-
reka mengatakan cinta satu sama lain. Seperti 
ranting yang jatuh cinta kepada batang pohon 
dan berusaha menyatakan cintanya lewat angin. 
Seperti daun yang jatuh cinta kepada ranting dan 
berharap ranting tahu itu sebelum daun gugur 
ke tanah. Barangkali, perempuan itu tidak akan 
menyadari bahwa tempatnya berdiri kini dipenuhi 
oleh mereka yang sedang jatuh cinta tapi tidak 
saling dicintai.

Kini jarak kami sudah sedekat embun de-
ngan daun. Sisa hujan kemarin malam menetes 
dari ranting-ranting yang menjulang jauh di atas 
kepalanya, membasahi rambutnya yang seperti 
selendang hitam.  Pada jemarinya yang runcing, 
lagi dan lagi, tersemat sepucuk amplop merah 
jambu dengan sebuah origami hati yang dia 
rekatkan pada tutupnya. Dia memandangi benda 
itu sejenak, sebelum akhirnya menyerahkan pung- 
gungnya untuk bersandar padaku dan kakinya 
untuk kupangku. Kedua bola matanya yang se-
perti danau dengan kedalaman yang tidak bisa 
dijangkau seakan mencari sesuatu di hadapannya. 

Aku sendiri tidak tahu apa yang dia cari 
dan mengapa dia belum menemukannya. Yang 
kutahu, dia selalu kemari dengan pandangan 
bertanya. Tanda tanya adalah temannya yang 
paling akrab. Teman rahasia yang paling mengerti 
ketidakmengertiannya. Teman rahasia yang 
selalu bersembunyi di balik setiap pertemuannya 
denganku.

Aku berharap, jika saja dia mau sedikit 
membuka bibirnya dan membagi rahasia yang 
tersembunyi di balik tatapannya, barangkali 
aku bisa sedikit membantu. Atau setidaknya, 
sedikit lebih memahami maksud kedatangannya. 
Seandainya dia bisa mendengarku, ingin ku-
minta ijinnya untuk sebentar saja menyelami 
danau dalam matanya. Mencicipi airnya yang 
kehitaman. Menyelami segala yang tidak nampak 
di permukaan. Namun, aku harus memaksa 
diri puas dengan kenyataan bahwa perempuan 
itu hanya membutuhkan kehadiranku sekedar 
sebagai tempatnya bersandar. Dan apakah itu 
cukup?

Tentu saja tidak.
Setiap waktunya hanya diam, menunggu ke-

datangannya, dan menonton adegan yang sama 
berulang-ulang? Kehadiran perempuan itu di 
sini membuat manusia-manusia lainnya menjadi 
enggan untuk melewatiku meski jalan setapak itu 
lebih cepat menghubungkan mereka ke perkotaan. 

Rahasia Hujan
Oleh: Benefita Intan

Iu
st

ra
si

: R
as

yi
d 

M
au

la
na

CERPEN



26 Kreativa Volume XIX/Tahun XVI/Agustus 2019

Iya, hanya untuk menghindari perempuan itu, 
mereka rela menempuh jalan yang lebih jauh.

Perempuan itu menatap sepetak tanah tanpa 
pohon di seberang jalan setapak. Tanda tanya 
pada matanya yang semula hanya bayang-bayang 
kini memenuhi permukaan. Tapi lama-lama, 
tanda tanya itu lenyap dan tinggalah kekosongan 
di sana. Seperti sebuah buku tebal yang tulisannya 
tiba-tiba bersembunyi entah di mana. Seperti 
sebuah rumah penuh perabotan yang dimaling 
habis-habisan. Seperti langit yang kehilangan 
milyaran bintangnya. Hanya ada kegelapan yang 
tidak menyembunyikan apa pun. Tubuhnya di 
sini, tapi serupa boneka yang tak memiliki jiwa. 
Ingin aku bisa menangkap pikirannya yang entah 
sedang berlari ke mana.

Lalu, dia melakukan hal yang lagi-lagi sama. 
Tubuhnya beranjak berdiri dan kakinya berjalan 
letih menuju petakan tanah itu.

Berlututnya dia di sana, kemudian hati-hati 
diletakkannya sepucuk amplop tadi pada per- 
mukaan tanah yang lembab. Surat itu tidak 
sendiri. Meski hujan kemarin malam turun begitu 
derasnya, masih terlihat sisa-sisa kertas yang 
ditinggalkan perempuan itu setiap harinya, 127 
amplop yang selamanya selalu tertutup. Hanya 
mata perempuan itu, juga bulir hujan, yang tahu 
isi di dalamnya. Ingin aku bertanya pada awan 
yang sering kali menangis, apa gerangan yang 
perempuan itu tulis. Namun, tanyaku selalu 
dibalas sepi.

Untuk kesekian kalinya, perempuan itu se- 
perti menanggalkan tubuhnya lagi. Kembali 
menjadi boneka yang terlihat sedih, namun tak 
pernah menitikkan air mata. Dia terjebak dalam 
suatu waktu pada masa lalu, dan seperti yang 
selalu aku tahu, ini bisa berlangsung lama sekali. 
Sampai matahari menyampaikan pamitnya, dia 
masih bisa berlutut seperti itu. Memandangi surat 
yang aku tahu ingin dia kirimkan kepada siapa, 
tapi tak jua-jua sampai.

“Kamu melakukannya lagi.”
Seorang pria bertubuh kekar yang baru 

kusadari kehadirannya menyentuh bahu perem-
puan itu sambil ikut berlutut di dekatnya. 
Bibirnya tersenyum meski yang diajak bicara tidak 
menoleh kepadanya. Kedua matanya memandangi 

tumpukan kertas basah di hadapannya, lalu 
dia menghela napas panjang. Tangan kanannya 
mendarat pada bahu kanan perempuan itu 
dan hati-hati diajaknya perempuan itu berdiri. 
Kembali kepadaku.

“Saya sering kali melihat kamu berjalan 
sendirian ke dalam hutan. Baru pulang setelah 
malam menjelang. Saya pikir kamu mencari se-
suatu, jadi kemarin-kemarin saya ikuti saja kamu. 
Siapa tahu saya bisa bantu-bantu. Tapi ternyata 
kamu datang untuk menaruh surat-surat itu.”

“Saya memang mencari sesuatu.”
Diam-diam, kusimpan iri dalam hati, me-

lihat begitu mudahnya laki-laki itu mengajak 
perempuan itu bicara. Tapi, tidak apalah. Yang 
penting aku bisa mendengar suara perempuan itu.

“Apa yang kamu cari? Mungkin saya bisa 
bantu.”

“Saya mencari teman saya.”
“Teman kamu tinggal di sini?”
Perempuan itu menunjuk tanah tempat 

surat-suratnya tergeletak. “Dulunya tempat itu 
ditumbuhi sebuah pohon. Teman saya gantung 
diri di sana.”

“Oh…” Laki-laki itu mengangguk-angguk. 
“Saya sudah pernah dengar ceritanya. Gara-gara 
itu, pohon itu ditebang, supaya tidak membuat 
takut orang-orang. Tapi nyatanya, mereka masih 
saja menghindari tempat ini. Cuma kamu yang 
setia datang.”

Perempuan itu tidak menyahut.
“Jadi, dia yang bunuh diri ini temanmu saja 

atau… kekasihmu?”
“Dulunya saya pikir kami teman dekat. Tapi 

ternyata saya tidak benar-benar memahaminya. 
Saya tidak tahu dia akan memutuskan mati duluan 
dan meninggalkan surat cinta buat saya.”

“Dan dengan setiap hari datang ke sini, 
menulis surat untuknya, kamu berharap dia akan 
muncul dan membaca surat-suratmu?”

“Tapi dia tidak pernah datang. Padahal dia 
tahu saya tidak takut hantu.”

Kini, giliran laki-laki itu yang tidak menyahut. 
Dia menengadah kepada langit yang sepi 
bintang. Awan-awan hitam berarak-arak datang, 
menyelimuti bulan yang nampaknya sedang malas 
menghias malam. Setitik air jatuh membasahiku. 
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Disusul titik-titik air lainnya. Rupanya awan tak 
tahan lagi membendung tangisnya. “Sepertinya 
hujan akan deras. Mari saya antar pulang. Tidak 
baik seorang perempuan sendirian malam-malam 
begini, di tengah hutan pula.”

“Saya masih ingin di sini.”
“Saya tahu. Tapi kalau temanmu itu sekarang 

ada di sini, saya yakin dia juga ingin kamu pergi, 
supaya kamu tidak sakit.”

“Menurutmu, sekarang dia ada di sini?”
“Entah. Tapi sesuatu yang tidak terlihat 

belum tentu tidak ada.” Laki-laki itu tersenyum 
dan kali ini, senyuman itu tidak terlewat oleh 
mata si perempuan. Dua detik lamanya mereka 
terus berpandangan seperti itu, sampai si laki-laki 
melepas jaketnya, lalu menyampirkannya di bahu 
perempuan itu. “Mari saya antar pulang sebelum 
kamu kedinginan.”

Mereka beranjak berdiri. Ketika laki-laki itu 
sudah melangkahkan satu kakinya, terdengar 
sebuah pertanyaan dari bibir si perempuan.

“Nama kamu siapa?”
Si laki-laki tersenyum. Lebih lebar dari yang 

tadi-tadi. “Saya Dimas. Kamu?”
Sedikit ragu, perempuan itu mengulurkan 

tangannya dan ketika si laki-laki menyambutnya, 
dia berkata, “Panggil saja Liana.”

Laki-laki itu mengangguk, kemudian me-
ngedikkan dagu ke arah jalan. “Mari saya antar 
pulang… Liana.”

Dengan jaket tersampir di bahunya, pe-
rempuan itu mendekati laki-laki itu dan keduanya 
melangkah menjauh. Suara detak dari langkah kaki 
mereka begitu seirama, sehingga aku nyaris tidak 
bisa mengenali yang mana yang milik perempuan 
itu. Hujan turun begitu derasnya, menghapus jejak-
jejaknya. Daun yang seharusnya belum waktu- 
nya gugur akhirnya bercumbu juga dengan tanah. 
Ranting yang mengira dirinya cukup kuat pun 
akhirnya patah tanpa sempat mengucapkan kata 
pisah kepada batang pohon.

“Liana… maukah kamu mendengar sebuah 
rahasia?”

Samar-samar kudengar laki-laki itu berbicara 
dari kejauhan.

“Rahasia apa?”
Lalu laki-laki itu berdeham. “Sesungguhnya, 

pohon tempat temanmu itu gantung diri masih 
ada di sini. Aku yang mengubahnya menjadi 
bangku tempat kita duduk tadi. Ketika orang-
orang menebang dan membuangnya begitu saja, 
aku mengambilnya. Kayunya tua dan bagus.

“Oh… iyakah? Bangku itu nyaman dan aku…” 
Seiring jarak yang semakin lebar di antara kami, 
suaranya semakin samar hingga akhirnya tak lagi 
terdengar. Kini, aku resmi sudah ditinggalkan. 
Apakah dia akan datang kembali besok, aku cuma 
bisa mengharapkan. Aku melihatnya akan jatuh 
cinta dengan seseorang.

Tiada yang melebihi sunyinya perpisahan 
yang dilambaikan diam-diam. Aku bangku yang 
senantiasa memangkumu. Memelukmu dengan 
lengan-lengan yang tak benar-benar kau tahu. 
Membiarkanmu bersandar sambil berkhayal pung- 
gungnya lah tempatmu menaruh lelah. Kau 
memang tidak pernah mencintai aku. Tapi, 
jikalau aku masih boleh berkhayal lebih, ijinkan 
aku membayangkan sebuah percakapan tentang 
kita. Tentang rahasia yang hanya aku dan bangku 
ini tahu:

Sesungguhnya, aku lah ‘kepada’ yang selalu 
kau tuliskan pada setiap suratmu.

Hujan mendarat pada amplop itu. Serta merta 
dia masuk dan menemukan secarik kertas yang 
diukir dengan tulisan bertinta hitam. Dibacanya 
surat itu sebelum dipudarkannya setiap huruf 
yang ada di sana dengan bulir-bulirnya.

Hari itu aku menunggumu di beranda
Ketika mereka bilang kamu sudah tiada, aku pikir 
mereka cuma bercanda
Tapi mereka benar-benar membawa keranda, juga 
surat cinta yang kamu tulis dengan indah
Kenapa kamu tega pergi tanpa sedikit pun 
pertanda?

Cinta selalu punya jalan untuk menemukan kita
Kita yang sering kali kepayahan menemukan kata

Seandainya saja aku masih punya kesempatan,
untuk mengatakan padamu, bahwa kamu tidak 
bertepuk sebelah tangan.
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Debaramu makin kencang kala melihat 
Wagimin berguling-guling di lapangan 
Pring Larangan yang dikenal angker. 

Semua mata mengarah padanya, memandang 
girang tapi tidak dengan dirimu. Kedua tanganmu 
menggenggam erat ujung rok saat suamimu 
menyeret kakinya menuju sesajen. Ia meraup 
beling lalu mengunyah. Tampak rakus. Gemrutuk 
pecahan kaca terdengar dari mulutnya. Kau ingin 
berteriak lalu berlari mendekat namun, kakimu 
seketika lemas. Setelah itu kau tak sadarkan diri.

“Tidak! Siapa kau?” kau berteriak. Sorot 
matamu tampak ketakutan. Kau mulai tenang 
ketika berada dalam pelukan ibumu. Sore itu 
gending pelan masih terdengar di telingamu. Kau 
enggan menceritakan pertemuan dalam mimpi 
saat pingsan. Kau juga enggan menceritakan 
tentang sosok yang mengajakmu ke rimbun Pring 
Larangan.

Kau takut bercerita pada ibumu tentang sosok 
perempuan yang selalu hadir setiap kau pingsan. 
Tentu saja bukan ibumu yang kau takutkan, tetapi 
bapakmu. Kau tidak hanya dilarang menonton 
pertunjukan Jaran Kepang bahkan kau tidak 
diperbolehkan mendekati Pring Larangan.

“Kenapa tidak boleh to, Pak?” kau menge-
rutkan dahi kala tidak diperbolehkan menonton 
jaran kepang di Pring Larangan. Saat itu kau 
masih kecil. Iri dengan bocah berbedak cemong 
seusiamu yang berlarian ke sana. 

“Kenapa to pak …” kau terus mendesak sambil 
menggondeli kain sarung yang bapakmu kenakan. 

“Karena kamu itu Sri” kau berhenti meng-
gondeli sarung bapakmu yang kisut.

“Lalu kenapa kalau aku Sri?” kau marah 
dengan jawaban itu kau berniat untuk melempar 
tenong, kukusan, eblek, tenggok atau apa pun yang 
dianyam bapakmu ke lebuh samping rumahmu. 

Pring Larangan
Oleh: Rita Wahyu Nurdayanti
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Namun kau urungkan,  jika anyaman itu habis 
maka habis pula uang sakumu. 

“Makke, mengapa namaku Sri?” Kau men- 
desak ibumu yang tengah sibuk megiclik gula ke-
mudian menghentikan gerakan sudu, menatapmu 
lekat-lekat. Tapi ibumu hanya diam, tak menjawab 
hingga sekarang. Kau hanya tahu sepotong-
sepotong dari mencuri dengar obrolan bapakmu 
dari balik sekat gedek bambu. 

 “Karena anak penjenengan desa ini kembali 
subur Mbah.” Ucap tamu bapakmu  kala kau 
muncul menyuguhkan rempeyek dan teh hangat. 
Tangan bapakmu masih sibuk menganyam, se-
mentara badannya berguncang-guncang karena 
tawa dan sesekali terguncang karena batuk. 

“Tuk air masih deras, walau kini telah me-
masuki pertengahan kemarau beda sekali dengan 
sebelum anak njenengan lahir.” kau gegas masuk 
kembali kemudian menempelkan telinga di gedek 
bambu ruang sebalah tapi kau tak mendengar ada 
sahutan dari bapakmu.

Bumbung bambu kosong di samping rumah-
mu saling beradu tertiup angin. Suara cenggeret 
memekakkan telinga, matahari musim kemarau 
mengintip dari sela-sela daun aren dan bambu 
yang tumbuh liar di pinggir setapak yang kau lalui. 
Gemercik air sungai mulai terdengar lamat-lamat, 
kau mendaratkan pantatmu di batu lumutan 
pinggir sungai belakang rumah. Ayam kampung 
sesekali terdengar dari kandang-kandang te-
tangga. Kau berusaha mencerna apa yang tamu 
bapakmu itu katakan sembari memandang arus 
sungai.

“Sri, namamu itu tak sekadar nama.” Bapakmu 
muncul dari balik rumpun bambu, di seberang 
sungai membawa deres yang terasah. Kalimat itu 
pula yang menyadarkanmu dari lamunan di siang 
bolong. Kau tak sadar sudah berapa lama menatap 
usuk bambu di atas kepalamu. Namun, kau ter-
kejut yang mengatakannya adalah Wagimin, 
suamimu.

“Mas, kau pasti tahu sesuatu.” Lelaki kurus itu 
tampak terkejut melihatmu sadar. Bola matanya 
bergerak ke kiri dan kanan seperti menimbang 
apa yang akan ia katakan padamu. 

“Sudah, istirahat saja Dik,” ia memegangi 
pundakmu, namun kau tepis.

“Apa yang sebenarnya kalian tutupi dariku?” 
“Sudah tidak ada yang kita tutupi Dik.”
“Mas mbok jujur, sebelum semuanya ter-

lambat. Aku ndak kepengen mas…” potongan kecil 
penglihatan seorang perempuan yang diikat di 
rumpun bambu muncul kembali. 

Tirai di kepalamu tersibak. Amben bambu 
berderit-derit menahan tubuh yang berontak ingin 
beranjak, kau ingin segera menemui bapakmu. 
Sementara Wagimin yang tinggal tulang berbalut 
kulit itu tak kewalahan menahanmu tetap duduk.

“Mas aku sudah tahu semuanya. Mbok kamu 
berhenti nuruti dukun edan itu.” 

“Dukun edan bagai mana? Dia itu bapakmu 
Dik.”

“Tidak! Mana ada bapak yang mengorbankan 
istri dan anaknya jadi tumbal. dan sekarang kau! 
Tak akan kubiarkan ia merenggut semua yang 
takteresnani mati sebagai tumbal. Tidak!” kau 
meraung dan meronta, tamu-tamu bapakmu 
mengintip dari balik pintu. Wagimin hampir ter-
banting kala menahanmu yang merajuk. Aroma 
mawar, kantil, dan kenanga merembet di udara, 
bunyi gamelan membuatmu linglung dan jatuh 
pingsan lagi. 

Ruang putih itu lagi, perempuan yang ber- 
belit kain itu lagi. Mata perempuan yang nanar 
itu berganti sayu. Ia tampak kelelahan ter-
jerat kain. Bambu yang dulunya rumpun kini 
tinggal separuh. Kau beranikan diri mendekat. 
Perempuan itu beraroma daun bambu kering. Ia 
membelai pipimu dengan jemarinya yang kurus. 
Perempuan itu benar-benar mirip ibumu. Kau 
bersimpuh dan tersedu di depannya. Perempuan 
itu menangkupkan kedua tangannya di pipimu. 

Kakimu gemetar, air matamu mrembes mili. 
“Nak, jangan lepaskan cucuku. Jangan 

pernah.” Kau beranikan mata sendu perempuan 
itu.

“Makke” perempuan itu  mengangguk, me-
nempelkan dahinya di dahimu penuh kasih.

“Makke aku rindu, Makke aku sudah tak 
kuat lagi menahan bapak. Makke bapak ingin 
mencelakai Wagimin… makke kembalilah”

Perempuan itu menggeleng pelan.
“Sri, hanya kau yang bisa.”
“Sri? Memengapa aku harus jadi Sri Mak? 
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Aku ini tak sekuat Dewi Sri yang selalu diceritakan 
Bapak.”

“Kau tak harus jadi Dewi Sri seutuhnya Nak,” 
perempuan itu membimbingmu melihat rumpun 
rimbun bambu di setiap sudut desa. Kini kau 
melihat truk-truk keluar desa membawa bambu 
satu bak penuh. Bambu yang awalnya rumpun 
kian merenggang.

“Lama-lama mereka habis, desa kita sudah 
tidak seperti dulu.”

“Masih ada Ping Larangan Mak, tak ada yang 
berani menjarah di sana.”

Mamakmu menggeleng pelan, mengibaskan 
lengan bajunya menutupi segala putih menjadi 
gelap dan lembab. Telingamu diserang bebunyian 
desir jangkrik, kodok ngorek, sesekali burung 
hantu menyela bebunyian itu. 

Dua bayangan hitam mengendap-endap ke-
mudian membacok batang bambu sampai roboh. 
Pahamu ngilu tiap kali parang itu mengayun 
melukai batang bambu. Satu, dua, tiga, empat 
kakimu gemetar, tak ada luka yang tampak tapi 
kau kesakitan. Pada bambu yang kelima mereka 
berhenti dan gegas membersihkan dedaunan. 
Kulitmu serasa disobek perlahan-lahan kemudian 
tertiup angin, pedih. Kau tak tahan dengan pe-
rasaan tak nyaman, pedih, kesakitan itu kemudian 
menjerit sekuat tenaga. 

“Itulah kau seharusnya. Pintu telah terbuka, 
kau harus menahan kesakitan itu sendirian.” Suara 
mamakmu lamat-lamat terdengar seperti mantra 
di ambang kesadaran. 

***
“Bagaimana kabarnya Pak?”
“Sangat baik, berkat njenengan Mbah. Tapi 

akhir-akhir ini produksi kami sedikit lamban.”
“Lha, pripun? Kok bisa?”
“nganu, pasokan bambu dari desa ini sudah 

banyak berkurang dibanding yang pertama dulu 
Mbah. Saya takut lama-lama…”

“Sudah jangan kuwatir. Jati di sini masih 
banyak.”

“Ndak Mbah, maksud saya bambu di desa ini 
kualitasnya lebih, dibanding daerah lain.”

“Saya coba carikan rumpun-rumpun bambu 
di pelosok desa, barangkali masih ada.”

“Nah begitu mbah,”

Percakapan itu lamat-lamat terdengar dari 
balik gedek bambu pemisah kamarmu dengan 
ruang tamu. Ngilu di pahamu ternyata tak lenyap 
setelah kau bangun dari mimpi. Wagimin masuk 
membawa baki berisi nasi dan sayur.

“Maem, Dik”
“Bapak ada tamu Mas?” Kau hampir tak 

mengenali suaramu yang serak dan berat. Kau 
tak pernah tahu jika benar-benar menjerit saat 
terbangun.  Wagimin menyodorkan gelas be-
limbing berisi teh yang masih mengepul.

“Biasa, pembeli.”
“Bapak mau jual kayu lagi?” kau mendesak 

suamimu.
“Ndak tahu Dik, makan dulu ini,”
“Bapak mau jual bambu di Pring Larangan, 

Mas”
“Hus, Bapak pasti tahu betul pantangan itu.”
Kau hanya bisa menghela napas sembari 

mengunyah nasi bertekstur keras, amis tercium 
dari daging ayam putih sebesar tiga jari. Tanpa 
diperintah nasi yang sudah masuk kerongkongan 
kembali lagi. Kau muntah. Cucu?

Saing atau malam, pada waktu yang tak tentu 
pahamu kembali ngilu, kulitmu serasa dibeset. 
Perasaan tak nyaman itu terus berulang dan 
akhirnya kau tak bisa apa-apa di atas kasur dengan 
perut semakin membesar. Kesadaranmu timbul 
tenggelam, kadang tampak orang-orang yang 
menjarah bambu, kadang hanya tampak bambu 
berjajar di usuk rumah, kondisimu semakin payah. 
Tapi kesakitan itu tak pernah enyah. 

“Pak, mbok hentikan bambu-bambu itu 
jangan dijual lagi.”

“Ini demi kau Nduk. Sekarang biaya me-
lahirkan besar, tak seperti zaman saat kau lahir.” 
kau tak pernah mendengar bapakmu berkata 
lunak, barangkali karena kondisimu sekarang.

“Tapi pak”
“Desa ini sudah tak sesubur dulu.”
“Tapi aku Sri Pak!”
“Bukan, kini Sri itu anakmu.”
“Ap…!” kesadaranmu tenggelam.
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Amsal Ken Angrok

pelesat anak panah
menikam dada

getah 
di mulutnya

dari Kakawin 
Ken Endok
betis perut padi 
diperkosa 
Dewa Brahma

oh aku tak tahu Ken Endok
melahirkan anak 
yang kasar tangan

di kaki belalangnya 
mengalir air ketuban 

pecah rahimnya

oh Ken Endok
apakah kau ingin menangis? 
aku saja ingin menggunting 
tali pusar anakmu 
yang tak lepas itu

ia Ken Angrok
Ken Angrok cucu Adam

gelinang sabar 
kau peram 
tapi kau tinggalkan 

bersama semak belukar 
Ken Endok
sebenarnya kaulah 
anak panah itu
 

melesat, menikam 
dadamu sendiri
kesalahan itu tertanam 
di jantungmu

kau cabut anak panah
sobek daging
tak izinkan
kau mati

Ken Endok
dagingmu tumbuh kembali

darah tak berpejam 

Ken Angrok  
melolosi umur 

menyimpan 
lingkar lubang 
di bawah pusarmu

Yogyakarta, 2019

Puisi-Puisi Andre Wijaya
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Amsal Putri Hijau

kudengar tembakan
selengkung telinga ini

amarah adik 
desing peluru
meniup angin

dalam hijau bulan
kecantikanku

menggetarkan 
dada Sultan

 
tapi, cintanya
menuliskan
peperangan
seekor naga
dan buntung 
meriam

kuturuti mau kakak
agar harga diri istana
selalu sentosa

ketika kapal 
di ujung Jambo Aye
kumohon Sultan 
adakan upacara
 
kupinta peti
berkarung beras
beribu telur
 
Sultan,
kupersilakan kau
memasukkanku
 

permaisuri
ke dalam peti

 
tetapi, ribut angin
menggusarkan
lamunan

ganas gelombang
saudara-saudaraku
yang menentang

kakak, tolonglah aku!

seekor ular besar
menenggelamkan 
hijau bulan

Sultan,
panjang nafsumu
takkan masuk
ke basah guaku

seluruh genggam
takkan memetik 
buah dadaku

kau tahu,
ular itu telah berpesan
ke Meriam Buntung
yang menjaga istana

tak masalah
membawaku

karena lain bulan 
kan menghijaukan
rumah-rumah

Yogyakarta, 2019
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Pernikahan Hujan

di tanah Karo ini
Biring Manggis
semerdu kenangan
 melagukan
 siul burung
 bagi rimbun
 pohon

di kaki Gunung Sinabung
kau pernah memelukku
 panjang ingatan 
 hutan-hutan
 menerbangkan 
 apapun
 
aku tahu ibumu
 pemetik teh 
 dan cengkeh
 
aku tahu ayahmu
 mengguit ladang
 dan sawah

sedang kau 
tak pernah pulang
dari jauh rantau

dalam mendung cuaca
masam mukaku
 ditabur 
 tepung bedak

hari ini, 
aku akan
bersumpah hati
bersumpah janji
menjadi satu suci

bersih putih tudung
 kasih dan
 perasaan
 pernikahan

sebuah prosesi
 syariat Islam
 dan wangi tradisi
 suku Karo

tapi sebuah surat
menggetarkan bibir
 kau berlayar
 tak akan datang

lalu 
seseorang tiba
membagi kabar
 ada kapal tenggelam
 di laut dalam 
 
maka langit
menggerimiskan
pernikahan
menjadi hujan

Yogyakarta, 2019
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Ce

ce, 
rindu rusa pada sungai 
seperti kemurungan ini
 ia minum gersang hari
 yang lebih kering darinya

pecah rumah tangga
melukai kaki kita
 ia merabai takut 
 mengelapi 
 darahnya sendiri

ce, 
suatu malam
kau eja huruf di kitab itu
seperti tanda wakaf bagiku
 yang tidak berhenti 
 mengaji kesedihan ini

berulang-ulang kita bertanya
 mengapa dadar telur 
 segelap birat betis ibu?

ce,
seperti matahari
ingin kukeringkan ratapanmu
 sipit mata karena ibu
 merah serupa marah bapak

burung-burung bernyayilah
hibur hatinya yang sekarat
dan lumpuh

“... apakah kau yang memukul rahang
dan mematahkan gigi orang-orang”
tapi ibu tidak menangis
ketika tangan bapak menghantam 
‘... semua bibir manis dan lidah
yang berbicara dengan sombong”

“... seperti air aku tercurah
semua tulangku terlepas dari sendinya”
itu sebabnya
kita dilarang mandi malam, ce

gemetar tulang ibu 
dari tendang kaki bapak 

burung-burung bernyanyilah
hibur hatinya yang lumpuh
dan tak bisa sembuh

ce, 
berulang-ulang aku bertanya
 
 apa kita perlu tahu bahwa 
 menjadi dewasa tak pernah mudah?
 kau tak perlu ikut pacarmu lalu bunting 
 dari segala kerumitan rumah

Yogyakarta, 2019

_____________________
Catatan
Beberapa kutipan dalam puisi ini, di ambil dari 
nyanyian Zabur.
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Kematian Ayah
–India Utara, Juni 1947

dalam pelukan ayah
malam tak semerdu kebohongan

kurindukan nyanyian 
masa lalu masa depan
 di punggung tanganku
 gerimis tumpah
 menjadi hujan 

suatu kali
ruh ayah berpulang
di atas charpoi ini 
 kesedihan angsa 
 hilang telurnya

sakit pinggang ayah
serupa Anaar Gully 
 semak tumbuh 
 dalam dada
ayah bernyanyi
seperti cecak
menangkap nyamuk 

tatapan ayah luas malam
merangkum sebuah rahasia 

kepada awal pagi 
kukunjungi dada ibu 
 menikahi paus 
 di biru laut 

ke panjang sungai
kucari muka sendiri
seperti hanyut sepi ikan 

di antara zikir doa 
lilin membakar dirinya 
 rumah jadi malam 
kota ini mengirim gemuruh
petir menjelma banyak anak
mengagetkan kabar petakala
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apa ayah pernah tahu
tubuhnya sebagian air mataku?
tubuh ayah
rumah ditinggal sepi
getar di bibir ayah
gegas orang
menyimpan
dingin ciuman 
 korek
 membakar 
 lemari es

di pekat mataku 
daun eukaliptus
mengisap dada ayah

mata ayah mendung 
menggerimiskan wajahku
 pohon-pohon tumbang 
 di belakang rumah

di halaman pura musala 
orang-orang serakan kaleng 
buatan Pakistan India 
berjauhan seperti visa

suatu hari, di paceklik kota
India menggotong lapar 
 penjual kayu bakar

getar kening ayah 
menyimpan stasiun
dan gerbong kereta 
 nyanyian elang
 menurunkan 
 gadis-gadis kurus 

dalam cuaca paling buruk
aku siaran radio ayah 
 penuh iklan pembesar 
dari kilau paling jujur
kutemukan sumur tua
 penuh nelangsa 
 dan putus asa 

maka suatu hari
banyak bayi tak dilahirkan
seperti ayah, kematianpun berhenti
 burung menyiapkan sangkar
 untuk tidur panjangnya

Yogyakarta, 2019

______________________
Catatan
Sebuah interpretasi ulang novel terjemahan 
A Beautiful Lie karya Irfan Master tentang 
pemisahan India.

Anaar Gully : Bahasa Hindhi yang berarti “Gang 
Buah Delima”.
Charpoi :Tempat tidur dari tikar.

al
l-f

re
e-

do
w

nl
oa

d.
co

m

pi
nt

er
es

t.c
om



37Kreativa Volume XIX/Tahun XVI/Agustus 2019

Melankolia Danau Toba

yah,
birahi mengurat besar 
di danau ini
 mungkin marah ibu
 tak sepedih sangkut kail 
 di bibirnya
 
deras sungai 
cemas ikan
memilih bayang pria
 menukarkan dirinya 
 dari telan umpan
 
yah,
di Toba ini
banyak orang bercermin
 tak pernah berakhir
 kemudi kapal
 menunjuk Samosir

Andre Wijaya lahir di Binjai, Sumatra Utara, 26 Oktober 1997. Senang menulis puisi dan baru saja (April, 2019) menyelesaikan 
jenjang studi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada. 

Pada tahun 2013, ia meraih sepuluh terbaik lomba baca puisi tingkat provinsi, FLS2N 2013 dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI 2013. Pada tahun 2014, salah satu cerpennya meraih tiga terbaik lomba cipta cerpen se-Sumatra Utara. Pada ta-
hun 2015, ia meraih juara 1 dalam lomba baca puisi dan cipta puisi se-Sumatra Utara. Pada tahun 2016, ia meraih juara 4 lomba 
penulisan puisi Peksimida DIY 2016, juara 2 lomba cipta puisi se-DIY, dan juara 1 lomba cipta puisi tingkat nasional. Pada 
tahun 2017, ia meraih juara tiga karya unggulan dalam lomba cipta puisi tingkat nasional Etnika Fest UGM 2017 dan sepuluh 
puisi terbaik dalam lomba penulisan puisi remaja DIY 2017. 

Pada tahun 2018, ia meraih juara 3 lomba penulisan puisi Peksimida DIY 2018, juara 3 lomba cipta puisi tingkat nasional Tulis.
me 2018, dan juara 3 lomba cipta puisi tingkat nasional Umar Art-Aceh 2018. Pada tahun 2019 ini, ia meraih juara 1, 2, dan 7 
naskah terbaik lomba cipta puisi tingkat nasional Etnika Fest 2019 juga juara 3 lomba cipta cerpen dalam lomba serupa. Pada 
tahun yang sama, ia meraih juara 1 dan 2 lomba cipta puisi tingkat nasional Festival Sastra UGM 2019 serta diaungerahi sebagai 
mahasiswa berprestasi FIB UGM 2019.

yah,
kumakan nasi itu
tapi, biru tubuh ini
seperti laut
 hiu makian
 memburu
 masa kanakku

aku menangis 
mengadu 
ke ibu 
 wanita 
 yang
 menghapus 
 ekornya

yah,
tak pernah berakhir
bening danau ini
mengheningkan 
sumpah ibu

 apa salahku?
 kaulah nelayan 
 yang memilih ikan 
 jadi istrimu

Yogyakarta, 2019

ha
ri

an
.a

na
lis

ad
ai

ly
.c

om



38 Kreativa Volume XIX/Tahun XVI/Agustus 2019

Di Yogya

/1/ 
Di Yogya, 
jangan ragu menurunkan kaki kanan 
di ramai persimpangan, pelan-pelan 
karena jalanan menderetkan senyum, 
nanti matahari akan memanaskan mimpi, 
dan liur hendaklah tetap terkulum. 
 
/2/ 
Dari mata yang sejuk, telah terbit matahari. 
Sawah-sawah di pinggiran kota 
menumbuhkan padi kian lebat bagai alismu, 
ada embun singgah pada pagi berhalimun: 
maka jabatlah tanganku pada batas hitam 
dan putih ini. Uratku, urat tanganmu
yang mengalirkan sungai-sungai kesetiaan 
tidak boleh mengering kendati nanti, 
kemarau terus mengirimkan panas 
yang memukau. 
 
/3/ 
Di Yogya, 
meski matahari makin memanaskan mimpi, 
tetapi tamu-tamu masih setia dipangku, 
dan sikumu, juga sikuku, tetap punya ruang yang 
lengang: 
takkan jadi sengit bersikut-bersikutan. 
 
Yogya, 2018-2019

Ketika Puisi Dituliskan

/1/ 
Ketika puisi dituliskan 
malaikat mencatat dan berebut merawat 
sejauh ia berjalan, sedalam ia menghunjam. 
 
Puisi bagai air: jernih dan mengeruh 
amsal hati pemeluknya, 
sementara amal penyair 
berubah sepanjang puisi 
dibaca dan diamalkan. 
 
/2/ 
Ketika puisi dituliskan 
lidah mengalah, sebab kata-kata 
tertunda menjelma suara: 
ia menghablur ke dalam kepala, 
hanyut dalam darah, tapi takkan tumpas 
bersama detak. 
 
/3/ 
Ketika puisi dituliskan 
tidak perlu ada yang tahu: 
penyair memasrahkan nyawa 
dalam kata-kata.  
 
Yogya, 2018-2019
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Puisi-Puisi Ilham Rabbani
PUISI
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Melawat ke Langgar Kiai Husein
: Ungga  
 
/1/ 
Napas angin musim, 
lidah alamat petaka, 
dan bibir meretak bagai persawahan 
yang lama tidak disirami hujan. 
 
Aku masih berdiri di sini 
di antara aral melintang, 
di Tanah Mirah: tanah yang barangkali 
lamat-lamat tidak lagi terberkati. 
 
/2/ 
Ada sayup selawat ditiup angin 
dari arah punggung: arah masa lalu 
dari langgar yang temboknya 
lamat-lamat meretak itu, 
setelah matahari tergelincir 
dan gelap pelan-pelan turun 
menutupi hari. 

Esok pagi, di timur 
Rinjani akan menantang kembali 
punggung dan kaki-kaki yang mulai merapuh, 
iktikad yang menyusut bagai air kali, 
nyala mata anak laki-laki yang telah asing 
pada langit dini hari. 
 
/3/ 
Suara simpul sarung 
yang mendarat berat di punggung 
hilang dalam remang. 
Kerinduan berkelip bagai gemintang di tubuh guru 
yang gemetar, yang duduk-meringkuk menunggu 
di beranda langgar sepi. 
 
Aku masih bertahan di sini 
mengaribi dingin malam, merawat nyeri 
di antara kelengangan tadarus para santri 
di hadapan pintu langgar yang terlalu cepat dikunci. 
 
Yogya-Praya, 2018-2019
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Kemarau di Montong 
Waru
: bagi Nenek Ji 
 
Hanya angin 
hanya ada angin dan daun-daun lepas 
dari kejauhan suaramu terdengar 
menyertai debar musim dan keloneng lonceng 
pada puncak tiang. 
 
Kemarau menyertaiku, 
angin yang kusut menerbangkan lagi 
aroma rambut pagimu dari masa lalu 
sampai di ruangan ini, aku tak tahu 
keriuhan membawaku kembali 
pada pagi yang penuh dengan nyeri. 
 
Di beranda, 
ada daun-daun berlarian. 
 
Tampak juga dari celah jendela, 
lembah pekuburan masih bersetia 
menampung segenap yang dilepaskan 
oleh rumpun bambu, oleh lidah kelu 
para anak-cucu. 
 
Di puncak harapan yang sungsang 
kedengaran lenguh sapi jantan kesepian, 
seperti memanggil-manggil seisi langit, 
menjatuhkan hujan yang tidak kunjung 
bertandang. 
 
Ini musim kesekian, 
setelah kepergian. Mungkin tanganmu 
benar-benar takkan tergapai lagi. 
 
Yogya-Praya, 2018-2019

Satu Cerita dari Pengga
: Bokah1, 1995

/1/
Kuingat lagi tangisanmu
ketika malam sampai pada batas gelap,
langit menawarkan pekat, dan kaki gerimis 
pertama
menapak di September yang berkabung.

Sepasang tangan dari lumbung kosong
mengetuk-ngetuk lemah di pintu rumah,
sebuah bilik tengah disebaki suara lambung:
ada yang dihujani kelaparan deras.

Tetapi engkau telah pergi
lalu pulang ke arah lain, sebelum matahari
benar-benar membuka mata.

/2/
Kubayangkan jemarimu bermain-main
pada tali ternak, di dini hari yang menampung
sisa-sisa bintang dan hujan semalam
sementara malaikat hampir tuntas
memainkan gunting pada seutas
tali usia kita.

Kita mungkin luput
dalam pandang mata yang ringkas,
tetapi terus terbidik mata suratan
kendati sembunyi, pada tempat terjauh
di muka bumi.
1 Seorang pencuri yang menenggelamkan diri di Waduk 
Pengga.
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Dan engkau berlari
dari sawah ke sawah yang dipisah
segaris jalanan tua. Dalam kejaran,
jalan yang tidak kunjung dirapikan itu
menderetkan sekian kubangan,
beserta bayang-bayang kelam dari rencana
perihal kegembiraan.

/3/
Ingin kucatat segenap yang terjadi
tetapi ingatan selalu bersikutan dengan lupa.

Di bibir Pengga, di antara impit pohonan
yang baru menandaskan dahaga
ada derap kaki datang dari kejauhan,
ada keremangan dan waswas
yang coba engkau pangkas.

Dan engkau pun pergi
dalam sepi angin dan ketiadaan pilihan:
segenap arah telah menawarkan ‘sudah’.

/4/
Kubayangkan saat itu
jemarimu dipermainkan air, tubuh yang lelah
akhirnya didekap oleh kedalaman.

Engkau pun larut dalam palung.

Maka kali ini,
kuizinkan bagi tanganku menabur bunga
di seluas lentangan Waduk Pengga.

Yogya-Praya, 2018-2019
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Buku!

KATARSIS

karena setiap lembarnya 
mengalir berjuta cahaya

karena setiap aksara 
membuka jendela dunia

--Efek Rumah Kaca

Petang itu, Mohammad 
Hatta bersama Sutan 
Sjahrir, akan diasingkan ke 

Boven Digul, oleh pemerintah 
Hindia Belanda. Jika Sjahrir, 
ragu dan menimbang akan 
membawa anak-anak angkatnya 
yang ia cintai atau tinggal di 
rumah, Hatta, berangkat tanpa 
suatu keraguan, bahwa ia akan 
membawa berkopor-kopor buku 
untuk menemaninya di rumah 
barunya kelak.

Hatta, yang dikenal men-
cintai buku lebih dari apa pun, 
bahkan menyebut buku sebagai 
dunia yang membebaskannya. 
Sebuah kalimat tentang buku 
yang ia tulis, abadi hingga kini, 
“selama dengan buku, kau 
boleh penjarakan aku di mana 
saja, karena dengan buku, Aku 
Bebas!” Bagi Hatta, buku adalah 
segalanya, di dalam buku tak 
sekadar tertulis pengetahuan, 
tetapi juga kebebasan yang 
ditawarkan.

Rupanya, Hatta memang tak 
sekadar menyampaikan omong 
kosong. Buku dapat membuat 
pembacanya merasakan yang 
semestinya tak terasa. Dinginnya 
salju seolah menempel, di te-
ngah musim kemarau yang pan-
jang, begitupula dengan musim-
musim lain, atau perasaan yang 
lain, seperti khayalan melihat 
bunga Sakura mekar, berkun-
jung ke Amerika Selatan, atau 
tempat-tempat lain, yang dikun-
jungi dengan kata demi kata.

Setidaknya, itulah peng-
alaman pribadi yang saya 

rasakan ketika membaca buku 
—dalam hal ini bergenre fiksi. 
Membacanya seperti melihat 
dunia, mengantar ke masa silam 
atau ke masa depan. Memper-
lihatkan kepada kami–pembaca 
buku, pengetahuan baru atau 
pengetahuan lama yang belum 
sempat diketahui.

Namun, seperti Hatta, yang 
menanggalkan pakaian demi 
memberi tempat pada buku, 
kami pun mesti menanggalkan 
hal lain pula demi buku. Per-
pustakaan, yang mestinya men-
jadi tempat berkumpul banyak 
buku, masih belum dapat me-
nampung segala buku yang ada.

Kami pernah berkunjung ke 
salah satu perpustakaan untuk 
mencari dan meminjam buku 
cetakan baru yang ingin dibaca, 
karena tidak mampu mem-
belinya. Namun, tak semua buku 
ada di perpustakaan, terutama 
buku terbitan baru. Ke toko buku 
pun harus menunggu saku kem-
bali terisi untuk membeli buku.

Oleh karenanya, untuk me- 
nyiasati keinginan untuk mem- 
baca, harus ada yang diting-
galkan. Keputusan Hatta, meng-
isi kopor baju, mengganti dengan 
buku kiranya menjadi gambaran 
sederhana dari perjuangan kami 
untuk membaca.

Tak jarang dari kami yang 
menghalalkan segala cara, demi 
membaca buku yang di ingin. 
Berkunjung ke toko buku, 
dari pagi hingga malam demi 
membaca buku setebal 400 
halaman, dengan berjongkok 
dan mengabaikan orang yang 
lalu lalang di sekitar. Membeli 
buku bajakan, meminjam buku 
tapi tidak dikembalikan, bahkan 
yang paling ekstrem adalah 
menerapkan ilmu Chairil Anwar, 
--mencuri buku.

Bagi kebanyakan orang-
orang yang tidak gemar membaca 
buku—minimal suka membeli 
buku tanpa membacanya—hal-
hal yang saya sebutkan di atas 
tidak menarik untuk diketahui. 
Namun, bagi penggemar buku, 
hal-hal buruk bisa dianggap 
baik, demi buku kawan pun tega 
dikibuli. Bukankah banyak jalan 
menuju Roma? Untuk membaca 
bukupun banyak hal yang bisa 
dilakukan.

Hal ini dilakukan demi 
mendapat pengalaman yang tak 
terbayangkan sebelumnya. Dari 
buku-buku sastra saya dapat 
merasakan panasnya gurun 
pasir dan indahnya musim semi 
dalam imaji. Namun, demi 
menikmatinya ada juga hal-
hal buruk yang turut dan kami 
rasa semua hal di dunia ini 
memang berjalan dengan dua 
sisi yang berlwanan, keindahan 
beriringan dengan kengerian.

Dan, cinta kepada buku 
rupanya lebih rumit dari cinta 
yang lain. Selain berjuang 
untuk mendapatkannya, kita 
tak bisa membacanya begitu 
saja. Kadang, buku yang dengan 
susah payahdi dapat harus 
pergi begitu saja, meninggalkan 
pemiliknya sebelum dibaca.

Dan, buku adalah rekaman 
segala hal yang pernah terjadi 
pada peradaban manusia. Lantas 
pembaca mungkin bertanya, ke-
napa penulis mengutip lirik lagu 
“Efek Rumah Kaca”, di bagian 
awal tulisan ini? Kami rasa, yang 
dikatakan Efek Rumah Kaca da- 
lam lagunya memang benar. 
Dari tiap lembarnya  mengalir 
cahaya, setiap aksara dalam 
buku akan membuka jendela 
dunia. Demi cahaya dan jendela, 
kami akan melakukan apa saja, 
sebagaimana dijelaskan di atas.

Akhmad Ilham Cahyono


