
Letrek.
“Kalau Koteka aku sudah pernah 

dengar, tapi kalau Letrek, baru kali 
ini mendengarnya.”

Letrek itu ilmu sihir yang meng-
gunakan kartu.

“Seperti Tarot?”
Bukan, itu kan hanya untuk 

mera mal, tapi ini lebih dahsyat, dan 
biasanya ilmu ini hanya bisa didapat 
oleh seorang bekas pelacur. 

“Pelacur? Apa maksudmu?”
Ssst, ini rahasia, ya. Tak banyak 

orang di kampung ini tahu akan raha-
sia ini. Juling pernah jadi pelacur. Pela-
cur yang laris manis. Dulu kehidup an 
mereka melarat. Hutang disana- sini. 
Tak punya rumah sendiri.  Lebih pa-
rah lagi, Patek sendiri yang menjadi 
mucikarinya. Entah kenapa, insaf  atau 
mungkin karena sudah tidak laku lagi, 
Juling memutuskan berhenti. Sete-
lah itu, dia mengilang dari  peredaran. 
Sekembalinya, dia langsung membu-
ka pratik perdukunan, ya, Letrek itu.
Kebanyakan pelanggannya adalah dari 
kalangan perempuan yang sudah ber-
suami. Dari situ dia banyak mendapat-
kan uang. Maka menjadi sebuah petaka 
jika kartu Letreknya sudah ditebar, dan 
hanya Juling yang bisa mencabutnya 
kembali, dan Tuhan.  Nah, sekarang 
kau sudah paham kenapa tidak ada yang 
mau mengingatkan mereka?

Maka keluarga Patek tidak akan 
bisa diapakan-apakan. Kecuali, tahu 
apa yang bisa membuatnya apes. Itu 
masih aku cari. Dan belum aku temu-
kan. Andai ada Tekos, pasti aku akan 
segera minta bantuannya.

“Siapa Tekos?”
Ssst, hal ini paling rahasia. Tapi, 

karena sudah kadung terbongkar, 
sekalian aku bongkar semuanya. Te-
kos adalah mantan suami Juling. Dia, 
laki-laki yang dikhianati. Karena 
kehidup an Tekos yang tak memberi-
kan ke bahagiaan dari sisi materi kepa-
da Juling, maka Juling memutus ikatan 
perkawinan secara sepihak, dan be-
berapa hari setelah itu langsung meni-
kah dengan Patek. Tekos dendam dan 
sampai sekarang masih belum kembali 
ke kampung ini. Dia masih mendalami 
ilmu hitam yang paling kejam. 

“Ceritamu sangat lengkap. Siapa 
kau sebenarnya?”

Aku? Aku anak Tekos. 
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Kau telanjur masuk ke rumahku, 
maka kau harus tahu sesuatu.

“Apa itu?”
Kau lihat rumah itu, ya, rumah 

agak besar itu, rumah itu selalu ter-
lihat menyeramkan.Coba kau lihat 
perempuan berambut panjang yang 
duduk menghadap pohon mangga 
itu, lihat tepat ke matanya, sorot-
nya selalu tajam, serupa mata  srigala; 
mengerikan,mengandung muslihat, 
kebencian dan kekejian. Dia Juling 
namanya. Tak hanya itu, dia juga me-
miliki lidah tajam. Antara bicara san-
tai atau serius, tak ada beda bagi li-
dahnya. Selalu melukai. Satu kam-
pung tak ada yang mau bicara deng-
an dia, kecuali satu, ya, satu, si Bara-
kay, si penjilat ulung yang tebal muka. 
 Meski sudah dicaci maki dengan se-
begitu kejam, dihina dengan macam-
macam umpatan, tak pernah marah. 
Apa sebab? Sebab dia hanya butuh 
uang mengucur dari tangan Juling. 

Nah, sekarang, coba kau lihat la-
ki-laki berambut kriting agak gim-
bal itu, ya, yang duduk di sebe-
lah Ju ling, lihat tepat pada bibirnya, 
 merah-menawan, bukan?Bibir yang 
selalu menyunggingkan senyum, di 
baliknya seperti tersimpan madu-
madu keramahan. Tapi, jangan salah 
mengira, di balik bibirnya yang me-
rah-menawan itu, ada kawanan silu-
man paling mengerikan, siap dilepas-
kan kapan saja untuk melawan siapa 
saja yang dianggapnya musuh, siapa 
yang dibenci, dan dia, tak pernah bisa 
membedakan siapa yang harus diang-
gap musuh dan kawan. Siapa yang 
baik siapa yang tidak. Siapa yang 
pantas dijadikan musuh siapa yang 
pantas dibenci. Dia hanya tahu, siapa 
yang membantah perkataannya, ada-
lah musuh dan pantas untuk dibenci. 
Dialah Patek. Laki-laki yang hidup-
nya bergantung pada Juling. 

Berhati-hatilah kau jika, pada 
akhirnya, entah kapan dan di mana 
itu, harus berhadapan dengan mere-
ka. Mungkin, mulai saat ini, kau ber-
janji tidak akan cari masalah deng-
an mereka, tapi ketahuilah, biasa-
nya merekalah yang suka mencari 
masalah dengan siapa saja, terma suk, 
semoga saja tidak terjadi  denganmu. 
Kalau memang pada akhirnya ter-
jadi saranku lebih baik menghindar 
saja. Menyelesaikan masalah dengan 
mereka tidak cukup dengan hanya 
meminta maaf, karena, mereka tidak 
pernah bisa memaafkan siapa saja. 
Sekali saja kau kena masalah dengan 
mereka maka seumur hidup akan di-
anggap musuh dan dibenci. Itu ber-
arti, kampung yang luas ini, akan 
terasa sempit seketika sebab mereka 
akan selalu menghantuimu se perti 
bayang-bayang yang tidak akan per-
nah lepas dari tubuhmu. 

“Kau menakuti aku?”
Maaf, sama sekali tidak ada mak-

sud begitu. Aku menerangkan  seperti 
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itu semata-mata demi kebaikanmu. 
Tidak lebih tidak kurang. Kau orang 
baru di kampung ini, jadi perlu di-
peringatkan. Biar bisa jaga sikap dan 
ucap an ketika berhadapan dengan 
mereka. Sapa saja seperlunya kalau, 
entah kapan dan dimana, kebetulan 
berpapasan dengan mereka. Hindari 
melewati jalan di depan rumahnya, 
meski dalam keadaan segenting apa-
pun. Cari lain saja agar selamat. Kau 
lihat sendiri, adakah sedari tadi kau 
melihat orang lewat jalan di depan ru-
mah mereka?  Orang-orang kampung 
ini lebih memilih jalan ke arah timur 
atau barat untuk sampai ke jalan raya. 

“Sampai sebegitukah?”
Ya! Apa sebab? Sebab orang satu 

kampung sudah kenal dan hapal deng-
an tabiat keluarga yang tinggal di ru-
mah itu. Coba kau tebak apa julukan 
yang kami beri untuk Juling dan Patek? 

“Tidak tahu.”
Kami juluki mereka  keluarga 

 belurik. Tapi, ssst, ingat, hati-hati saat 
mengatakannya, jangan keras-keras, 
kalau sampai kedengaran telinga si 
penjilat ulung yang tebal muka, bisa 
 runyam kita. Kau kan tak pernah tahu 
kalau mereka marah? Ih, ngeri. Kalau 
marah, mereka mirip binatang. Liar 
dan menakutkan. Kau tahu anjing hu-
tan yang gila? Ya, seperti itu  mereka 
kalau marah. Menyalak-nyalak, meng-
gila dan mengamuk  sejadi-jadinya. 
Boleh jadi akan menerkam jika 
kemarah an sudah memuncak.

“Aku tak percaya kalau mereka 
seperti itu. Aku dengar, Juling dan 
Patek sudah pada naik haji. Masak 
orang yang sudah lengkap rukun Is-
lamnya masih sangar seperti itu. Ah, 
aku tak percaya.” 

Sepintas memang kau tidak akan 
percaya. Tapi baiklah, aku akan berusa-
ha membuatmu percaya. Maaf, seka-
li lagi, maaf, apa yang aku lakukan ini, 
tidak ada maksud untuk menghasut. 
Sumpah demi Tuhan, aku hanya ingin 
kau selamat dari murka keluarga itu. 

Begini, mereka memang sudah 
pernah ke tanah suci. Itu sangat wa-
jar, karena mereka terbilang mampu 

dari segi finansial. Jangankan  sekali, 
berkali-kali pun mereka mampu me-
lakukannya. Tapi apakah  kemudian 
jadi jaminan orang yang pernah ke 
tanah suci akan menjadi suci? Be-
lum tentu. Aku terangkan kepada-
mu, mereka sama sekali tidak men-
dapatkan apa-apa dari perjalanan iba-
dah mereka, malah semakin parah, 
semakin sakit jiwa, semakin jauh dari 
ajaran Tuhannya.

“Tadi kau menyinggung sola 
 belurik, apa arti kata itu?” 

Baiklah, aku jelaskan. Belurik itu 
adalah kata yang disifatkan pada se-
seorang yang memiliki hati dipenuhi 
benci, hasut, dengki dan iri. Dan pada 
mereka, sifat itu ada. Komplit.

“Mereka sudah mampu, rumah 
besar, apalagi yang kurang?”

Ho-ho, memang betul, dan  sangat 
betul katamu itu. Sudah tidak ada 
yang kurang dalam hidup mereka. 
Hanya satu alasannya kenapa mereka 
jadi seperti itu, me-re-ka ha-nya ti-dak 
 i-ngin di-sa-i-ngi, oleh siapapun,  ingat, 
siapapun. Tidak boleh ada orang yang 
hidupnya ada di atas mereka. 

“Lalu, satupun orang  di kam-
pung ini tidak ada yang berani meng-
ingatkan mereka?”

Nah, itu pertanyaan sangat ba-
gus. Maka jawabannya: tidak ada 
yang mau. Bukannya tidak berani. 
Aku berani. Tapi masalahnya, yang 
akan dihadapi ini adalah orang yang 
memiliki ilmu sihir.Aku pernah men-
coba, dulu. Kau tahu hasilnya? Gagal. 
Saat keluar dari rumah, keberanian-
ku melebihi dari seorang pendekar, 
tapi ketika sudah berhadapan deng-
an mereka, aku lumpuh. Seketika ke-
beranian hilang. Kata-kata yang aku 
siapkan untuk menyerang, yang su-
dah dirangkai sedemikian rupa, 
meng uap entah kemana.

“Sihir?”
Ya, sihir. Aku baru tahu kalau 

mereka itu memiliki ilmu sihir sete-
lah mendapatkan penjelasan seorang 
teman yang punya ilmu sihir. Patek 
memiliki ilmu sihir sejenis Koteka, 
dan Juling memiliki ilmu sihir sejenis 
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 script writer penulis naskah
 seat belt sabuk
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Menemu Tuhan di Tubuh Mama
Ma
Di matamu aku menemu cinta yang tidak pernah kemarau
Dadamu adalah panggung puisi. Tak ada sepi
Purnama yang enggan beranjak. Betah pun kukuh
Bibirmu rumah kata-kata. Beranak pinak

Kala kulihat lautan yang sabar dan kadang menampar marah
Persis kau Ma. Ada sauh juga lokan-lokan. Pun pasir yang basah
Merekam larik-larik puisi kekanakanku 

Ma
Setiap saat kupandangi tubuhmu 
Aku berjumpa Tuhan

Harapan di Suatu Sore 
yang Terbakar
Bagi aku restu, untuk menjejali lorong-lorong, gang-gang, 
dan hotel-hotel yang berjubel di hatimu. Hanya ingin tahu 
berapa banyak gelandangan, pengemis, pengasong dan 
 lelaki-lelaki buncit berdasi yang menghuni kotamu. 
 
Aku tidak akan lama. Tunggulah di perempatan. Aku akan 
mengayuh kata-kata. Lalu menjemputmu, dan kita akan 
menuju senja yang terbakar. Sesampainya disana, akan 
kusinggahkan ciuman abadi dari puisi tepat di keningmu.

Dongeng-Dongeng Tua
Dongeng-dongeng  tua menelan malamku 
Mengusik tidurku
Mencuri bantalku dan memeluk gulingku

Gentayangan dan menakutkan
Bertamu di tiap tidur yang tak mengindahkanya
Segala dukun, pastor, biksu, bahkan kyai sekalipun
Tidak bisa mengusirnya. Sia-sia saja
Dongeng-dongeng tua bangkit dari kubur-kubur
Berkisah tentang dirinya sendiri yang mati
Begitu haus darah, begitu lapar daging

Kenangkanlah
Mereka adalah zombi yang akan memangsa
Siapa saja yang melupakanya

Bertemu 3 Penyair
Di antara aroma keringat perempuan yang tengah  bun-
ting jalan raya
Aku menemukan Rendra terbakar matahari. Wajahnya meriah
Di atas Harley Davidson ia membaca sajak. Bulan 
 menyembul keluar dari mulutnya
Matahari bangkit dari pundaknya yang kukuh
Para gelandangan merayapi dan melucuti etalase-etalase di 
sepanjang kota
Pengamen-pengamen jalanan bermain gitar, sedang para 
pencopet mencuri kursi istana
Membakar dan merayakanya. Tirani mati. Pekik mereka 
membongkar Koran pagi
Rendra berlalu, hilang di gang-gang puisi. Kami pem-
berontak. Bersorak dari kejauhan

Sesudahnya, aku mengunjungi sebuah rumah tua
Di dalamnya, aku menemukan seorang lelaki yang 
dikoyak-koyak sepi
Sebab Cintanya begitu jauh di pulau. Tak ada oleh-oleh untuk Sri.
Sambil menyeberangi sepi, ia labuhkan perahu kertas penuh puisi
Melintasi sepanjang Krawang-Bekasi
Dalam kamar ukuran 3x4 itu, ia mengerang. Aku ini binatang jalang
Sambil perlahan-lahan mengembara ke negeri asing

Di perbatasan kota, aku menemukan Sutardi di jembatan
Di bawahnya, jutaan orang membongkar telinga. 
Tenggelam dalam air mata
Milyaran kucing muncul dari tong-tong sampah
Mencari, mencakar,  meringis di tiap jendela dan sujud tuannya
Ia mengibarkan bendera hitam. Para peminum nyanyi-
nyanyi di kubur Alina
Sutardji komat-kamit mengeja mantra-mantra
Puah puah puah.
Seketika bulan menyimpan mereka dalam puisi

- Marwan -
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Aristoteles pernah menge-
mukakan bahwa perem-
puan adalah suatu ben-
tuk ketidaksempur-

naan alam; perempuan adalah bentuk 
tidak sempurna dari laki-laki. Bahwa 
patriar ki membentuk pola pikir ke-
banyakan orang, kalau laki-laki ada-
lah subyek sedangkan perempuan 
adalah obyek. Namun, setelah mem-
baca lebih lihai novel Tenggelamn
ya Kapal van der Wijk dan menge-
nal ideologi feminism, kita mungkin 
akan berpikir lagi untuk mengami-
ni apa yang dikatakan Aristoteles. 
Siapa yang menyangka bahwa Buya 
Hamka menyelipkan nilai-nilai kejut-
an tentang perempuan dalam novel 
gubahanya itu. Tidak bisa dimungki-
ri kalau Hamka tidak hanya berbicara 
tentang romantisme antara Zainudin 
dan Hayati, tetapi ia juga menghadir-
kan konsep dan hal-hal yang berbau 
feminisme melalui tokoh Hayati.

Barangkali banyak yang tidak 
sependapat dengan tulisan saya 
ini sebab Buya Hamka adalah se-
orang ulama dan Islam tidak meng-
akui Feminisme. Untuk argumen 
semacam itu, kita bungkus saja. 
Jangan dipermasalahkan, nanti riuh. 
Sampai di sini, saya masih akan tetap 
sesumbar kalau Hamka begitu apik 
menyajikan sisi feminisme dari tokoh 
Hayati yang mengopresi Zainudin 
(laki-laki) dari pertengahan hing-
ga menjelang akhir cerita. Haya ti 
adalah seorang perempuan yang di-
hidupkan Buya untuk memutarba-
likkan konsep perempuan sebagai 
obyek dan laki-laki sebagai subyek. 

Dengan mengambil latar belakang 
sosial kehidupan masyarakat Padang 
Panjang tahun 90-an, Buya mencip-

takan Hayati. Seorang perempuan can-
tik yang dijuluki Bunga Batipuh. Ha yati 
yang begitu memesona, mulai dari cara 
bertutur kata, senyum yang rekah, dan 
cara dia memandang bisa membuat lu-
luh lelaki yang memandangnya. Dua 
korban dari keindahan Hayati adalah 
Zainudin dan Azis.

“Walaupun kamu pergi, jiwamu 
akan selalu dekat dengan jiwaku.”

Dalam kisah, Hayati digambar-
kan sebagai seorang perempuan yang 
terkungkung oleh budaya Sumatera 
yang dijunjung oleh masyarakatnya 
hingga dipisahkan dengan Zainudin 
lalu menikahi Azis secara terpaksa. 
Namun, ada kejutan kekalahan patri-
arki yang dibawa oleh Hayati deng-
an menaklukkan Zainudin dan Azis. 
Kita pasti belum lupa, bagaimana ter-
cengangnya dan terperangahnya Zai-
nudin ketika pertama kali melihat 
Hayati di atas kereta. Sesudah kejadi-
an itu, Zainudin terus bertanya peri-
hal perempuan itu kepada pamannya. 
Hingga akhirnya, ia diam-diam mem-
perhatikan Hayati dan mengiriminya 
surat-surat cinta untuk menyatakan isi 
hatinya. Azis pun selalu matanya ter-
paku pada Hayati saat lambayang Gu-
nung Merapi itu menginjakan kaki 
pertama kali di rumahnya.  Demikian 
halnya dengan Adam yang begitu ter-
perangah dan langsung mencintai 
Hawa ketika baru saja diciptakan oleh 
Tuhan. Semua yang ada pada diri pe-
rempuan adalah bentuk keindahan, la-
ki-laki akan dibuat mabuk dan terka-
dang lupa diri oleh pesona keindahan 
mereka. Ketika laki-laki berada dalam 
posisi kekaguman itu, sesungguhnya 

perempuan telah menang dan berjaya.
“Kau yang sanggup menjadikan 

saya seseorang yang gagah berani. 
Kau pula yang sanggup menjadikan 
saya sengsara selamanya. Kau boleh 
memutuskan pengharapanku. Kau 
pun sanggup membunuhku.”

Lewat kutipan dalam novel itu, 
dapat disaksikan bahwa hegemoni 
yang dimiliki oleh Hayati lewat tu-
buhnya dapat menjadikan seorang 
Zainudin (laki-laki) menjadi tidak 
berdaya. Begitu bergantungnya Zai-
nudin pada Hayati hingga hidup dan 
matinya berada di tangan Hayati. 
Hayati mengingkari doktrin bahwa 
perempuan adalah kaum yang sensi-
tif  yang mudah meneteskan air mata. 
Pada kisah pengusiran Zainudin dari 
Batipuh, kita bisa rasakan kesedihan 
mendalam dari Zainudin hanya kare-
na akan dipisahkan dari Hayati. Lalu 
sampai di sebuah bukit, kita bisa sak-
sikan begitu mudahnya air mata Zai-
nudin mengalir hanya karena per-
kataan dari Hayati. Zainudin terba-
ring lemah dan hampir mati hanya 
karena Hayati sudah menikah  dengan 
Azis. Hingga mendekati akhir ki-
sah, Zainudin ternyata masih begitu 
mengharapkan Hayati. Zainudin ke-
hilangan gairah menulis hanya kare-
na Hayati telah mati.

Lewat Hayati, Buya Hamka ingin 
menjelaskan bahwa perempuan di-
ciptakan oleh Tuhan disertai dengan 
kekuatan yang ada dalam tubuhnya. 
Tidak bisa dimungkiri bahwa laki-la-
ki sangat membutuhkan perempuan 
untuk kelangsungan hidupnya. Tan-
pa perempuan, hidup laki-laki tidak 

berarti apa-apa. Lewat Hayati juga, 
Hamka menerangkan pada pembaca 
bahwa perempuan dapat berkuasa 
dan melakukan operasi terhadap la-
ki-laki. Hayati adalah subyek, sedang-
kan Zainudin adalah obyek. Opera-
si yang diterima Zainudin dari Ha-
yati adalah pengingkaran dan pem-
bangkangan tentang kegungan patri-
arki yang membuat kaum perempuan 
seperti pecundang di mata lelaki. Se-
mua yang melekat pada diri perem-
puan dapat menjadikan seorang laki-
laki yang diciptakan Tuhan dengan 
kelebihan biologis dengan otot-otot 
yang kukuh, menjadi seorang lemah 
dan tidak berdaya. Hayati meng-
ingatkan kita bahwa perempuan ada-
lah makhluk superior bukan inferior. 

“Kami menang atas kalian,” seru 
perempuan seluruh dunia. 

Atas seruan itu, laki-laki harus 
mengangkat bendera putih setinggi-
tingginya. 

Pada bagian akhir kisah  novel 
Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, 
makin jelas keinginan Hamka 
menyam paikan kepada pembaca, un-
tuk tidak memutuskan secara sepihak, 
bahwa novelnya hanya bercerita ten-
tang romantisme dan perjuangan ter-
hadap hidup semata. Pembaca harus 
mengakui bahwa ada kandungan 
Feminisme dalam novel Tenggelam
nya Kapal van der Wijk yang makin 
mengu ak ketika dihadirkan dalam du-
nia perfilman. Salah satu yang sudah 
mengamini hal itu adalah saya sendi-
ri sebagai penulis tulisan ini. Jangan 
membenci saya atas tulisan sepihak 
dari saya. Wasalam.**
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