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Y udhis Mendapat Idea 

BISA diduga, setiap sastrawan 
Indonesia yang pernah mengiku
ti pertemuan tahunan Interna
tional Writing Program (IWP) di 
Iowa City (AS), mempunyai ne
ngalam,1Il menarik yang berbe
da-beda. Pengalaman Yudhis 
nampaknya tidak sekedar 'lain' 
dari rekan-rekan pendahulunya, 
tapi 'lain dari yang lain'. 

Hal ini sudah nampak sejak 
awal rencana keberangkatan 
Yudhis. Pemilihan sastrawan da
ri Indonesia untuk mengikuti 
pertemuan sastrawan antar 
bangsa di AS itu biasanya dida
sarkan pada usul·usul dari para 
pengikut pertemuan yang sarna 
pada tahun-tahun terdahulu. Ini 
tidak berlaku untuk pemilihan 
Yudhis. Ia dipilih alas perminta
an 'khusus' seorang ahli tentang 
Indonesia dari Universitas Cor
nell di AS. 

Ketika undangan resmi untuk 
mengikuti pertemuan IWP itu di
ajukan USiS Jakarta kepada 

,Yudhis, dengan blak-blakan 
Yudhis menyatakan dirinya ti
dak tertarik Pihak USIS bisa ja
di bingung. Mungkin selama ini 
belum ada sastrawan Indonesia 
yang telah terpilih dan terun
dang untuk mengikuti pertemu
an yang terbilang tjpak murah 
dan agak 'bergeng~i' ini menyata
kan penolakan. Tapi' setelah di
jelaskan kepada Yudhis bahwa 
ia terpilih untuk diundang ke 
IWP atas permintaan khusus se
orang cendekiawan dad Univer
sitas Cornell (yang dikenalnyaJ, 
Yudhis mulai pikir-pikir lalli. 

Dua minggu kemudian Yudhis 
membuat keputusan untuk ber
tolak, dan tidak mengecewakan 
rekannya di Universitas Cornell 
itu. 

Pada waktu yang hampir ber
samaan Yudhis mendapat un
dangan berkunjung ke Jepang -
atas sponsor Japan }<'oundation. 
Undangan ke Jepang ini sebetuJ
nya dimaksudkan meliputi wak
tu setahun oleh pengundangnya. 
Tapi karena kuatir akan "home
sick" Yudhis hanya mau meneri
rna tawaran itu untuk setengah 
tahun saja_ Maka Yudhis me
nyusun rencana perjalanannya: 
ke Jepang (Mei-Agustus '83), ke 
Amerika (September-Desember 
'83) dan ke Jepang lagi (Desem
bel' '83 - Pebruari '84). 

Gunung dan Gunungan 
Di luar dugaannya, Yudhis ter

nyata kerasan tinggaJ di Jepang. 
Walau dalam minggu-minggu 
pertama masih "kaget-kagetan". 
Bahkan ia jadi menyesal karena 
telah meminla berkunJung ke Je
pang hanya setengah tahun. Un
tuk mcminta kembali enam bu
lan yang telah ditolaknya keli
hatan tak mungkin. 

Menurut pengakuannya, sela
ma di Jepang "seluruh kegiatan 
saya sarna sekali tidak terikat 
Saya tidak dibebani apa-apa. Ja
di saya bebas. Jalan-jalan meli
hat Jepang". 

Di Puncak Fuji 
Oleh: Ariel Heryanto 

Ketika penulis tanya apa yang 
paling mengesankannya selama 
tinggal 4 bulan pertama di Je
pang, Yudhis menjawab tanpa 
ragu: "kunjungan ke puncak gu
nung Fuji". 

"Buat saya", katanya lagi," itu 
perjalanan physical, juga spiri
tual. Karena, kemudian, begitu 
saya tiba di puncak Fuji, seluruh 
novel saya Arjuna Wiwahahaha 
(seri III Arjuna Mencari Cinta -
AHl itu selesai di sana. Begitu ti
ba di puncak, saya mendapat ide 
lengkap. Ceritanya sudah leng
kap' Di mana saya akan mulai 
dan kapan itu akan berakhir. 
Dan proses dari awal sampai -
akhir itu sudah kelihatan. 

"Dimulai dari sana. Dan kalau 
kita ingat Wayang ... pementasan 
Wayang itu dimulai dengan Gu
nungan. Arjunanya dimulai de
ngan gunung beneran. Dan ke
marin di Ithaca, saya dapat (bagi
an) akhir/penutup (cerita). Juga 
dengan Gunungan. 

"Arjuna dari puncak Fuji mu
lai turun, melewali route yang 
saya lewali, bertemu dengan ma
cam-macam. Ada aneh-aneh ..... 

Pernyataannya ini mcngun
dang pertanyaan (saya): apakah 
ini berarti penulisan Arjuna Wi
wahahaha belum dimulai sewak
tu Yudhis masih berada di Indo-
nesia? 

"Sudah dimulai di dalam pi
kiran. Tapi belum dilulis. Saya 
memang sudah berniat untuk 
menulis di Jepang. Karena saya 
tidak terikat program. Jadi saya 
terlalu banyak waktu untuk me
nulis. Karena saya dapat uang 
begitu saja. Dan saya dapat tem
pal tinggal yang murah. Saya ti
dak perlu pusing dengan yang 
lain-lain. Saya bisa berkonscn
trasi untuk itu." 

Selama di Jcpang Yudhis men
dapat "kantor" untuk berkarya di 
gedung Center for Southeast Asi
an Studies, bagian dari Kyolo -
University. Ia bertempat tinMal 
di asrama untuk para mahasi~wa 
asing univer~itas tersebut yang 
sewanya sekitar setengah dari 
rata-rata harga sewa kamar di 
luaran. 

Dalam dua bulan pertama di 
Jepang, Yur,lhis mengaku "tidak 
bekerja apa-apa", leta pi cuma 
"jalan-jalan" untuk "adaptasi 
dan menyerap Jepang". Novel 
Arjuna Wiwahahaha mulai ditu
Iisnya bulan Juli 1983_ 

Scmula, novel itu ingin diseie
saikan Yudhis pada tanggal 17 -
Agustus 1983, ..... jadi buku itu bi
sa ditanda-tangani 17 Agustus". 
Tapi pad a waktu tanggal itu tiba, 
novelnya belum terselesaikan. 
"Sayang lewat. karena 17 Agus
tus itu penting untuk novel itu 
pad a waktu itu. Ternyata kele
watan. Ya sudah. Saya lepaskan. 
Say a relain." Akhir Agustus Yu
dhis bersiap-siap bertolak ke AS. 

-- ~. - .. 

heJutan Huoaya 
Di Jepang mau pun di Amerika 

Serikat, Yudhis mcmpunyai be
berapa pengalaman menarik 
yang disebutnya "kejutan bu
daya". Berikut ini bcbel'apa con
tohnya. 

Di Jepang Yudhis mendapat 
kesan yang katanya juga dirasa
kan beberapa orang Indonesia 
lain yang dijumpainya Iii negeri 
itu, tentang sikap bangsa Jepang 
terhadap mcreka. "Kita scbagai 
bangsa Asia Tenggara sangat di- I 

remehkan oleh orang Jepang. 
Km'cna di seluruh Asia, Jepallg 
itu superior. Dan mereka tahu 
itu.' Dan mereka sangat sombong. 
Mereka lebih menghargai dan 
memberi respons yang Icbih be
sar kepada orang-orang dari 
Amerika atau Eropa. Pokoknya 
yang berkulit putill." 

(Bukankah hal yang sarna ter
jumpai banyak di tanah air kita 
sendiri?) 

"Misalnya teman-teman yang 
sekolah di Jepang ... mereka me
rasa diperlakukan sangat Hdak' 
adi! oleh oosen~tIosen·Jep,mg. 
Misalnya kalau orang Indonesia 
bertunya, tidak diguuris. Tidak 
diberi penjelasan yang banyak, 
yang jelas. yang terperinci. Tela
pi teman tIi sebelallllya yang dari 
Australia, pokoknya yang berku
lit putih, hila bertanya, 5i dosen 
Jepang ini memberikan perhati
an yang besar, Sang<lt tidak adil 
dan s<lngat b/kin marah. 

"KaJau saya masuk rumah ma
kan, mereka agak malas-malasan 
melayani saya. Meski pun saya 
sama-sama membayar ... " 

Di Amerika Serikat Yudhi~ 
agak terheran-heran. dan se
nang, menyak~ikan 'keramahan' 
para mahasiswa di Iowa City 
yang biasa menyapanya "Hi!" di 
mana pun mereka bersua walau 
saling tidak kenaI. Tapi hal itu 
rupanya tidak cukup untuk mem
buat Yudhis kerasan tinggal di 
Iowa City dan mengikuti perte
muan IWP. Sebelum pertemuan 
ilu berakhir, Yudhis sudah ka
bul', berkeliling ke beberap<l ne· 
gara bagllln AS. dan memenuhi 
undang<ln hertubi-tubi dari para 
peminat studi tentang Indonesia. 

"Iowa City. tempat kami tinggal 
itu, sarna sekali di ili<lr bayangan 
saya mengenai Amerika. Va. 
saya punya bayangan mengenai 
Amerika seperti di t1lcm-lilem. 
Saya pikir seluruh Amerika begi
tu. Kota-kota JUoderl'n. BUllyak 
gedung-gedung tinggi. Orang
or<lng sibuk. Iowa illi ndeso," 

Tentang program IWP itu sen
did Yudhis memsa "konyol". 
Terulama ketika para peserta 
pertemuan diajakberkunjung ke 
dusun-dusulI, kc ladang jagung, 
"melihat o.tgaimana traktor itu 
memotong dan menggiling ja
gung. Terus lihat kandang sapl. 
Lilmt kandang babl. lni gila!" 

Kata Yudhis lebih lanjut: 
"Program Iowa itu memang tidak 
pernah menarik buat saya sebe
lumnya. D,j/) memang lidak me
narik sewaktu saya ke sana. Jadi 
nycbelin. Kotanya selldiri sangat 
sepi. Programnya itu sendiri lak 
ada hubungannya dengan proses 
kreatif. D<ln saya benar-bellar 
hefan 5ama orang-orang yang su
dah k('mbali dari Iowa. lalu da
lam biodatanya menulis 'pernah 
mengikuti program Iowa .. .' Saya 
pikir apa ilu'! Lucu sekali' Ko
nyol! Marah saya! Di sana lihat 
kandang sapi dan babi ... " 

Yudhis lebih ballyak menik
mati kunjullgannya ke AS ketika 
ia berada oi New Orleans, me
nyaksibn kegiatan para musikus 
Jazz, dan di New York City, me
nonton pcrtunjukan teateI'. Di 
Broadway, Yudhis terkejut keti
ka menyaksikan pementasan 
karya-karya Samuel Beckett 
yang mutakhir, sebab gedungnya 
"kayak gudang. Jeellcceckk se
kali" dan "yallg nonton itu orang
orang tua semua. Di atas (usia) 50 
an. Nenek-nenek saja. Yang pu
ling muda saya." 

Mogil-moga kit;] tak usah me
nanti terlalu lama beredarnya 
novel "Arjuna Wiwahllhaha" di 
Indonesia setelah dirampungkan 
Yudhis. Nampaknya novel inl, 
seperti novel-novel Yudhis seue
IUlllnya, akan menggclitik dan 
mengkili-kili pemlJacanya oi In
donesia. Walau pun Yudhis tidak 
rnelawak gay a Gepeng di Srimu
lat. "Arjulla Wiwahahaha" dibu· 
ka bukan deng<lll kalimat "Un
tung ada Arjuna". telapi "Un
tunglah Arjuna tidak bertatoo". 
Khas Yudhis .••• 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>




