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Sehubungan 'dengan kebudayaan tradisio
nal, pergunjingan di "antara kalan~lan seniman 
dan kritikus seni belum mereda, Ada kritikus 
yang menuding beberapa seniman yang (kata
nya) tak lagi berpijak pada bumi dan tradisi 
sendiri dalam penciptaan ka rya seni, Kenapa 
mesti sok absurd-absurdan? Ke-Barat-Barat
an? Di pihak lain, beberapa sastrawan meng
gebrak balas; justru para kritikus itulah yangtilk 
tahu kebudayaan tradisional sendiri. akibatnya 
mereka tak bisa menghargai karya seni yang 
dikritik dengan teori dan metoda pendekatan 
dari BaraL 

Yang jelas satu hal ini; budaya tradisional 
bukan barang tampikan bagi hampir semua 
pihak. Lepas dari kenyataan berhasil-tidaknya 
mereka mewarisi, mengolah kembali dan me
ngembangkannya, Nah, di tengah hingar
bingar debat itu, tampillail UPACARA (yang 
pernah menjuarai sayembara mengarang 
roman DKJ 1976) mengangkat aspirasi suatu 
budaya tradisionaL Sebuah tantangan bagi 
kaum kritikus dan sastrawan lain untuk meng
uji dan menandingi makna kehadirannya l 

Sungguh, Penulis kelahiran Samarinda ini 
bicara banyak tentang kebudayaan tradisional 
kampung halamannya. Sehingga di beberapa 
sela bukunya, kita serasa membaca tulisan se· 
orang antropolog, 

"Hutan yang kami tempuh adalah hutan 
belukar, bekas ladang yang berpindah-pindah. 
Makin ke dalam, hutan itu makin muda . yang 
menandakan bahwa penduduk lamin setiap 
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tahun sela!u memindahkan ladangnva ke 
tempat yang makin jauh" (hal. 25). 

Sekaligus, !ebih dari seratus istilah bahasa 
8enuaq diperkenalkan. Ada yang dijelaskan 
dengan kalimat di dekatnya, ada yang diberi 
catatan·kaki di belakang buku. 

"Pada saat bayi lahir harus ada seorang 
balian rnengadakan upacara yang disebut 
ngejakat. Ketika tali pusarnya mengering dan 
tanggai, diadakan lagi suatu upacara tempong 
pusong. Kalau bayi itu telah mencapai usia 
empat puluh hari, ia harus dimandikan dengan 
air sungai yang tidak digodog. Upacara itu di
sebut "ngenus" (hal. 98), 

Tentu. Berbeda dengan tulisan antropologi, 
roman ini tidak hanya menampiikan potret 
budaya dan penapsirannya. Tapi juga peng
hayatan batin sang penulis (dalam buku ini 
lewat tokoh 'aku'). Dan tersaji secara estetis. 
Dari karya seorang antropolog tak akan kita 
temui kalimat-kalimat seperti: "Punai itu ber
kepak empat kali menjatuhkan dirinya ke atas 
kepa'ia kami, Bulu-bulunya bersih, matanya, 
ah matanva! Awas ia. Terbangnya, lenggok
nya. Mengapungl" (hal. 52). 

Namun jangan salah paham! Bukan slogan
slogan chauvinis yang mengisi buku ini. Di 
antara kebanggaan dan kecintaan akan tanah 
air dan budaya daerahnya, Korrie (25) tak 
segan-segan memutahkan keluh dan celaan
nya. Sebab ada benturan antara nilai budaya 
masyarakatnya dengan cara kerja rasio di 
otaknya. 

"K"p"rcayaan orang-orang di sini terlalu 
IlH",yk"" (hal. 85), 
"Akll IllCllgikuti seluruh bagian upacara itu 
dell!!,II' kejernuan yang membosankan" (hal. 
88), 

"I\kll sendiri kurang percava, tetapi di dae
rail illi peristiwa seperti yang aku alami dengan 
Rie s"ring terjadi" (h21. 108). 

Secara global , tOman ini rnerupakan kisah 

benturan-benturan pribadi 'aku' dengangejolak 
hidup budaya di lingkungannva. Sekaligus 
menumpahkan renungan-renungan penulisnya 
tentang hakekat keberadaan manusia di dunia 
fana, makna cinta, perkawinan dan kematian. 
Semuanva tersirnpul dalam upacara-upacara 
rituil. 

Ariel Heryanto 

SEPI TERASING 
Aoh K. Hadimaja Pustaka Java 1977, 79 halaman 

Seperti halnya "Dan Terhamparlah Darat yang 
Kuning, Laut yang Biru", maka Sepi Terasing 
ini rnerupakan roman setengah jadi lantaran 
sang pengarang keburu dipanggil AI Khalik. 
Kalau dalarn "Dan Terhamparlah ... " Aoh ber
kisah tentang seorang pengarang yang patah 
hati untuk kemudian lari kepada gadis yang di
nikahitapitokh tanpa cinta dan berakhir dengan 
suatu perceraian; maka dalam roman ini, almar
hurn yang pernah jadi penyiar BBC ini, me
nyuguhkan kisah sepasang insan (Basar dan 
Nita) yang konon telah bersuarni-istri selama 
20 tahun, tetapi lantaran tiadanya keharmonis
an plus keegoisan mereka masing-masing ... 

menuju ke-berantakan rumah tangga yang 
telah dibinanya lantaran munculnya duda tam
pan bernama Hartoyo. Karena roman ini me
mang belum rampung dan barangkali diterbit
kan sebagai "penghormatan" kepada almar· 
hum yang telah banyak berjasa, maka pem
baca harap berpuas diri sampai konflik yang 
mau berangkat naik. 
Membaca karangan setengah jadi tentu saja 
punya effek sampingan negatif, misalnya ... 
wah, koq kayak kehabisan naskah saja ... pada 
hal masih banyak novel jadi yang antri terbit. 
Gimana nih pak Ayip?? 

TUNAS-TUNAS LURUH SELAGI TUMBUH 
Canny R. Tahbonso Pustaka Java 1977, 254 halaman 

Novel karya bekas seminaris Kakaskasen, 
Tomohon ini bicara banyak tentang suka duka
nya ikut berpetualang bersama pasukan pem
berontak PRRI/Permesta yang dikejar-kejar 
pasukan pemerintah. Tentu saja agar semakin 
"gayeng", dibumbui percintaan sebagaimana 
setiap novel-novel perjuangan. Sederetan 

pacar Robert seperti Erna Mamesah, Ina He
lena Gerungan, dan Yola Nayoan yang berbodi 
aduhai, menambah sedapnya novel inL Bagi 
yang ingin mengetahui petualangan bercinta 
dalam perang, inilah bukunya. Dengan catat
an: jangan mengharap mendapatkan "se
suatu" darinya. Harap maklum saja ... 
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