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Semua rumput hijau, 
Kalimat pertama yang ber· 

daya tarik kuat pada awal sebuah, 
cerpen pasti membantu 
keberhasilan penulisannya. Tapi 
keberhasilan penulisan cerpen itu 
toh tidak hanya dimonopoli 
kalimat pertamanya. Kalimat 
pertama yang agak lemah tidak 
juga selalu berarti menggagalkan 
terbentuknya cerpen yang baik 
(maaf, sebaiknya kata balk diapit 
tanda kutip saja). 

Pada hakekatnya, setiap 
bagian (kata, kalimat, alinea, 
atau pun segemen) dalam cerpen 
punya kedudukan yang sarna pen
tingnya. Seperti keempat ban 
mobil. Masing-masing punya 
tanggung jawab yang kurang 
lebih sarna besar. Walau 
kenyataannya masing-masing 
memiliki peranan dan fungsi yang 
berbeda macamnya. Kalau pun 
setiap bagian dari cerpen itu 
diberi beban dan tekanan yang 
berbeda-beda bobotnya, per
bedaan itu mesti proporsional dan 
punya faktor pengimbang di sisi 
lain. Perbedaan itu mungkin 
dimaksudkan untuk menghin
darkan monotonitas dan men
capai irama plot ataupun suasana 
bati (mood). 

Dalam ruang "Seni & Hiburan" 
ini pernah dipaparkan oleh 
Muhammad Ali, betapa penting 
peranan kalimat pertama pada 
sebuah cerpen (Surabaya Post 
31-5-1978). Selintas pintas, per
nyataan pak Ali tersebut seperti 
yang suka ditekan-tekankan para 
ahli media Massa kepada para 
calon penulis jurnalistrik. 
Memang benar, kalimat pertama 
yang menarik pada suatu 
karangan akan merangsang pem
baea di dunia modem (yang serba 
sibuk) ini untuk terus membaca 
s.e!uruh. isi karangan bingga di 
titik kahmat penghabisan. 

Tak ada jeleknya bila para 
penulis sastra pun belajar dari 
nasihat itu. Apalagi bila yang hen
dak ditulis sengaja dipersiapkan 
mtuk menjadi suatu karya pop, 
atau untuk konsumsi awam. 
Novel-novel pop untuk remaja 
yang lru:is pada j~man ini punya 
berbagal daya aksl pada kalimat2 
pertamanya. Cerpen2 yang 
dimuat berbagai koran dan 
majalah agaknya juga dituntut 
memiliki kalimat pembuka yang 
memikat oleh para redaktumya. 

Sungguh tepat kalau pak Ali 
sendiri mengawali cerpennya 
"Emas Kawin" (Surabaya Post 
20-6-1977) dengan kalimat2 
sekuat: "Hemmm, jadi Malam ini 
Malam pengantin, begitukah? 
Malam pengantin kita berdua. 
Lucu, bukan?" Atau Ernha Ainun 
Nadjib yang mengawaii 
"Pesta"nya (Kompas 28-12-1977) 
dengan gebrakan "Apa 
kubilang." Yang kemudian 
disambung "Mana bisa kita 
masuk dalam situasi kayak gini. 
Kita pasti bengong." Juga cerpen 
"Brojo Wilakpo" yang oleh Bakdi 
Soemanto diawali dengan 
gelitikan: "Tiba-tiba, nama Brojo 
Wilakpo menjadi terkenal di kota 
itu, gara-gara namanya 
menghiasi surat kabar - surat 
kabar lokal. Ia telah mencuri 
seekor ayam,' kebetulan milik 
seorang lurah" (Kompas 
~~L_ 

tapl ..... . 
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cerpen menikmati sebuah karya dari negen seberang seperti "The 
sastra hanya untuk keisengan long Exile" dan "How Much Land 
belaka. Yaaah, kita tak. bisa Does A Man Need" karya Leo 
menuntut jumlah besar dart Tolstoy (Rusia), "Christmas 
kelompok yang terseb'ut Guest" karya Selma Lagerlof 
belakangan ini. Yang jelas (Swedia), "Miriam" oleh Tuman 
mereka tak akan buru-buru men- Capote (Amerika Serikat), "Bath 
campakkan sebuah cerpen atau of Death" karya Joaquin Arderius 
bentuk karya sastra yang lain (~ol) atau "Jar" karya Luigi 
hanya karena kalimat pertama. Pirandell (1 r ) dia I de 
yang kurang menank di karangan 0 ta la wa i ngan kalim;lt-kalimat pembuka yang 
itu. sungguh sederhana, bahkan di 

Kita semua tahu ada juga antaranya nyaris hambar! 
sejumlah sastrawan yang tak 
mau terlalu berpusing-pusing dirt Kal~mat pertama yang 
dengan daya pikat kalimat per- menggaIrahkan pada sebuah cer-
tama pada karyanya. Dan tak pen bagaikan senyum bibir 
sedikit pula dart mereka ini yang mungil yang bergincu rapi milik 
telah menghasilkan karya-karya' ~rang gadis yang baru kita jum-, 
bermutu tinggi, berbobot pal pertama kali. Keduanya merupakan awal pesona dari 
seleranya. Sebaliknya tak iarang sesuatu yang lebih besar lagi. 
kita dapatkan karya-karya yang ~ awal pada jumpa pertama 
kurang berbobot walau sudah tidaklah pemah tidak penting. 
memiliki kalimat2 pembuka yang 
menggelegar dan judul yang bom- Tapi 'seorang gadls tak bisa 
bastis. banya dinilai dari gincu dan 

Kita tak usah keburu memai(l senyumnya belaka pada pan-
dan tak jadi membaca, kalau dangan pertama !:tita. Oaya tank 

k 
seorang pribadi tak mungkin ter-

mensa _ urang tertarik jaring oleh kelima indra kita 
dengankalimat1;)ertamapadacer- dalam sesaat. Kita pun tak bisa 
pen "Ave Maria" karya Idrus burn-buru menilai suatu karya 
(Dart Ave Maria ke Jalan Lain ke sastra dart beberapa kalimat 
Roma, Balai Pustaka, 1975): awalnya saja. Ada cerpen-cerpen 
"Malam bulan pumama raya." kein Y~g disusul: "Kami duduk di yang dahannya terselubung. 
beranda depan. Ayah dan ibu ber- Dan dart pembaca cerpen-cerpen 
cakap sebentar-sebentar" dst. maeam ini jelas dituntut sesuatu 

Kalimat pertama yang ditulis yang lebih. Suatu kemauan dan 
Wildan Yatim pada cerpennya kemampuan untuk mengupas 
"Oi Lingkung Gunung" (Per- selubung. Suatu lteteriJubaD 
teJIIIkaran, Pustaka J aya, 1976), untuk terus mencari dan mengerti 
berbunyi: "Abdul Sukur sedang sambi! menolak cengkeraman 
duduk mempelajari daftar gajian p r a san g k a , s e men tar a 
guru seresort, di kantomya yang ~enyelesaikannya apa yang 
terletak di sebelah kantor camat dibacanya. 
di sebuah kota keeil di Pasaman.' , 
Cukup bertele-tele memang! Tapi 
kalau saja kita mau sedikit sabar 
dan terus membaea cerpen itu 
hingga di kalimat yang terakhir, 
kita pasti tak akan kecewa 
samasekali. 

Cerpen Bambang Indra Basuki 
yang diberi judul "Pel")alanan 
Terakhir" (Perburuan, Dema 
UGM, 1976) berawal dengan 
kalimat yang kurang memikat: 
"~eberapa kali dikejap -
keJapkan matanya dan diusapnya 
mata itu dengan sarungnya yang 
tua, ketika terasa olehnya ke 
pedihan pada mata, dihentikan 
nya mengusap matanya dengan 
sarong itu dan ia mengeriyipkan 
mata itu pelan-pelan sambi! 
menyarungkan sanmg pelekatnya 
ke pundak." Tapi secara 
keseluruhan cerpen ini toh tak 
bisa dianggap gagal. 

Salah satu dart karya-karya 
Yudhis~ira A~di Noegraha yang 
saya kira palmg berhasil adalah 
cerpen "Anjing" 
~-XII-l1). Padahal cerpen 
itu hanya diawali dengan kalimat 
sedatar: "Oi kota-kota besar pasti 
ada tersedia satu atau beberapa 
tempat pembuangan sampah 
yang cukup luas areanya." Dan 
masih disambung lagi dengan: 
"Oi situ ditimbun' aneka ragam 
sampah yang dibuang oleh pen
duduk dan ditumpuk di bak sam
pah depan rumah masing-masing 
untuk kemudian diangkut oleh 
petugas kebersihan ke pusat sam
pahkota." 
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