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Puisi-puisi Jones Gultom
Apa Kabarmu Doa
Apa kabarmu doa?
sudah lama kita tak bertegur sapa
sejak dunia merangsek kata
aku jadi malas membawamu serta
padahal ini masih setengah perjalanan

tapi kini
ketika orang-orang terjebak suaranya sendiri
aku merasa perlu mengingatmu lagi

Apa kabarmu doa?
di sini, di negaraku,
aku  linglung sendiri
orang-orang rajin berdoa

tetapi entah kepada dan untuk siapa

Medan, Mei 2017

Rusuh
Bagaimana rasanya mengeram doa
adakah serupa bisul dalam celana
ataukah seperti cinta yang buta
tapi suka mengira-ngira

Bagaimana rasanya melantunkan doa
dalam kepala dan hati yang saling bersiteru!

Medan, Mei 2017

Sedingin Doa

Sedingin inikah rasanya
ketika sekian lama tangan tak dikepal
dan sebuah nama diucapkan

pada maghrib yang jatuh
aku menatap kembali bayangan
yang kini semakin lekat ke badan

Medan, Mei 2017

Puisi Asing
Kata-kata saling berdebat dalam doaku
berebut menyebut tuhan
tuhan-tuhan yang namanya tak pernah
disebutkan ibuku ketika aku kecil dulu

Kata-kata saling berdebat dalam doaku

merasa paling berhak
paling kuasa
paling digdaya
dan kini aku mulai teraniaya

Medan, Mei 2017

Belajar Membaca Lagi
Kaukah itu
yang lindap dalam kata-kataku
menjelma doa
dan puisi-puisi yang tak kumengerti

barangkali aku perlu
belajar membaca lagi
diam dalam gemuruh di jiwa sendiri

Medan, Mei 2017

Cerpen

Ada yang membangunkannya tiba-
tiba.  Suara seseorang yang terisak-
isak.  Didongakkannya kepala me-
natap jam dinding. Pukul dua. Siapa
yang menangis  dini hari seperti ini?
Ia bertanya-tanya sambil mengusap
matanya. Basah. Asin. Butiran air
yang bergulir di pipi dan menyelinap
ke sudut bibirnya membuat ia ter-
sadar, ia terbangun oleh isak tangis-
nya sendiri. Buru-buru ia menoleh ke
sebelah kirinya. Ah, syukurlah. Embus
napas pelan dan teratur yang ter-
dengar dari gumpalan rambut kusut
di balik selimut itu menandakan,
Binsar, lelaki kecilnya, masih tertidur
lelap. Dengan lega ia mengusap
kepala bocah berusia tiga setengah
tahun itu, mengecupnya perlahan.
Binsar bergerak dan menggumam tak
jelas, lalu kembali pulas.

“Kita adalah bayang-bayang pohon tusam di
hutan Sabulan ini, yang sirna ketika malam tiba.
Kita adalah desau angin yang menggoyang-
goyangkan tiap buluh di rumpun bambu, namun
tak pernah terlihat. Kita adalah deru ombak yang
menggiring ikan-ikan memasuki jaring,
mengantarkan solu para nelayan ke tengah danau
Toba dan kembali ke pantai, lalu kita pecah berbuih
di batu dan pasir. Kita adalah….”

Penjelasan tentang siapa mereka tidak disam-
paikan Si Boru Pareme dalam satu mimpi. Sejak
kemunculannya yang pertama itu, perempuan
berambut panjang melilit dan berwajah kayu itu
selalu hadir dalam mimpi-mimpinya dengan
berbagai kisah tentang siapa mereka. Ketika Si Boru
Pareme berkata mereka adalah bayang-bayang
pohon tusam di hutan Sabulan, tiba-tiba ia
mendapati dirinya sedang menatap Si Boru Pareme
yang tersaruk-saruk berjalan di antara pohon-
pohon berdaun dan aroma tajam itu. Ia melihat
bagaimana kekasih yang menghamili Si Boru
Pareme, kembar dampitnya sendiri, Saribu Raja,
membalikkan tubuh dan meninggalkannya sen-
dirian dengan perut yang telah membusung besar.
Maka pahamlah ia, makna dari perkataan Si Boru
Pareme, bahwa hidup adalah perempuan, dan anak
manusia adalah laki-laki.

“Kenapa kau mendatangiku?” Dalam salah satu
mimpinya, ia bertanya sambil mencelupkan telapak
kakinya ke dalam air. Ia dan Si Boru Pareme sedang
duduk dengan kaki berjuntai di atas batu karang di
tepi danau Toba.

“Karena aku pun sepertimu, seorang perempuan
bernasib pahit selalu mendatangi mimpi-mimpiku.”

“Tapi kenapa? Kau selalu membuatku menangis.
Padahal di saat terang, aku bisa menelan tangisku
dan berjalan tegak. “

“Kenapa kau telan tangismu?” Si Boru Pareme
menatapnya dengan bola matanya yang kelam.

“Pertanyaan aneh. Tentu saja harus kutelan
tangisku.  Tangisan membuatku lemah. Aku tak
ingin kalah oleh kepedihan. Kalau aku kalah, lalu
siapa yang membela Binsar? Siapa yang mem-
besarkannya, mendidiknya menjadi lelaki tangguh
dan bertanggung jawab bila ia dewasa nanti, tidak
seperti bapaknya?” Ia merasakan dadanya terbakar,
napasnya terengah-engah saat berbicara.

Si Boru Pareme tertawa pelan. Suara tawanya
seperti cericit burung sawah.

“Lalu kau kira bisa menang melawan kepedihan,
dengan menelan tangismu? Tak sadarkah kau,
selamanya kepedihan akan mengangkangimu?
Waktu kau lahir, darah ibumu tercurah menyirami
tanah, maut dan hidup berjalan berdampingan.
Sejak kau akil balik, darahmu tercurah,
mempersiapkan jalan bagi para lelaki untuk
memperkenalkanmu pada dunia. Sampai tubuhmu
kembali ke tanah, darahmu terus tercurah, baik
sebagai asin peluh di ladang kehidupan, maupun
manis air susu bagi si gellengmu.”

“Kenapa kau begitu pahit? Biarlah darah terus
tercurah. Saat Binsar sudah besar, ia yang akan
membelaku di depan dunia!”

Kembali terdengar cericit burung sawah dari
bibir tipis Si Boru Pareme.

“Ketahuilah, boru, aku pun berpikir begitu ketika

membesarkan si Lontung.  Kupikir hidupku akan
berubah manis setelah ia dewasa.  Ia akan menjadi
batu karang tempatku bersandar, melindungiku
dari badai.  Tapi ternyata, hidup memang benar-
benar perempuan.”

“Apa maksudmu?”
Si Boru Pareme tidak menjawab. Ia malah

menengadahkan wajahnya dan melantunkan
ratapan kepedihan. Maka dimulailah malam-
malam penuh andung-andung Si Boru Pareme.
Mimpi-mimpinya selalu membuat ia bersimbah
keringat dingin dan air mata.  Karena kuatir Binsar
akan terbangun oleh isak tangisnya, ia mulai
memutarkan musik klasik sepanjang malam. Ia
berharap musik itu  akan menenggelamkan ratapan
perempuan berwajah kayu dalam mimpinya. Tapi
tidak. Malam ini, esok malam, esok malamnya lagi,
lagi dan lagi, lantunan pedih itu terus menghantui
mimpinya,

“Sintakkon au,
Sintakkon au do sombaon!
Si boruadi na so gambar
Na so hase on.
Ai huimpu parhunihan
Hape pargadongan
Hurimpu parsaulian
Hape hamagoan.”
Suatu malam, ia tak tahan lagi. Setelah berusaha

menutupi telinga, meringkukkan tubuh  untuk
menyembunyikan telinganya dengan sia-sia, ia
berteriak,

“Hentikan! Hentikan! Aku tak ingin lagi
mendengarnya! Aku ingin mati!”

Si Boru Pareme menolehkan kepalanya yang
kusut masai. Rambut panjangnya tergerai lembab
oleh air mata, mata bulatnya sembab karena tangis
berkepanjangan.

“Kenapa kau ingin mati? Bukankah katamu kau

perempuan kuat yang takkan kalah melawan
kepedihan?”

Maka meledaklah tangisnya. Ia menangis mera-
ung-raung seperti anak kecil. Ia bergulingan di
tanah hingga seluruh wajah dan tubuhnya
berlumuran debu.

“Karena…karena… Oh!  Aku hanya ingin hidup
menimangku, memangkuku, membelaku. Aku
ingin hidup mencintaiku. Sekali saja, sekali, sekali
saja!”

Jemari Si Boru Pareme yang dingin seperti es
menyentuh kepalanya yang membara. Terasa ada
sejuk menyusup ke balik kulit kepalanya, masuk ke
pembuluh darah dan mengalir ke seluruh tubuh.
Bersamaan dengan aliran kesejukan itu, ia merasa-
kan dirinya kembali menatap kisah kehidupan Si
Boru Pareme, saat anaknya Si Lontung telah
dewasa.  Semakin lama kesejukan itu semakin
menusuk, dan berubah menjadi kebekuan tajam
yang menghujam darahnya. Ia terpaku oleh
kepedihan yang menjadi sembilu di matanya, di
hatinya, di otaknya, di jiwanya. Sebab ia telah me-
lihat pengorbanan Si Boru Pareme demi mem-
bahagiakan anaknya, dan menutupi aib suaminya.
Pengorbanan yang membuat ia mengerti, mati
adalah kelegaan bagi perempuan seperti ia dan Si
Boru Pareme.*

“Kini kau tahu, boru, bahwa selamanya hidup
akan berpihak pada anak manusia? Bahwa kita,
adalah pemanggul tandok berisi kepedihan dunia,
termasuk kepedihan kita sendiri?”

Ia termangu, bahkan napasnya turut terhenti
sejenak. Perempuan, selamanya memanggul
kepedihan. Sepanjang hidup mencurahkan darah.
Meminta mati terlalu mudah. Ia mencoba
menghela napas, sambil menatap perempuan
berwajah kayu dengan rambut panjang melayang-
layang di sekeliling kepalanya itu.

“Aku pun sepertimu, boru, bermalam-malam
didatangi seorang perempuan dalam mimpiku.
Sejak Saribu Raja meninggalkanku di hutan
Sabulan, perempuan itulah yang menemaniku. Ia
mengajariku tentang hidup dan anak manusia. Ia
membuatku sadar, selama bernapas, bagianku
adalah berjuang. Tak ada yang terlalu pahit untuk
ditelan.  Aku selalu mengira, hari ini adalah hari
yang paling pahit dalam hidup.  Ternyata tidak. Pada
suatu malam, aku tersadar bahwa akan selalu
datang hari dengan kepahitan lebih pekat, dengan
beban yang lebih berat. Hari ketika aku dan Saribu
Raja diusir. Hari ketika Saribu Raja meninggalkanku.
Hari ketika aku harus berhadapan dengan harimau.
Hari ketika aku  melahirkan anakku di tengah hutan.
Hari ketika aku terpaksa menipu anak kandungku
dan membuat ia mengawiniku.”

Napas Si Boru Pareme tersendat oleh hamburan
kata-katanya.  Ia mencoba mengatur napasnya
pelan-pelan, lalu melanjutkan ucapannya,

“Yang bisa kupastikan hanyalah bahwa bila di
pagi hari aku terbangun, itu artinya aku masih
diberi kekuatan sehari lagi untuk memanggul
tandokku, seberat apapun. Saat malam tiba, dan
kelopak mata kupejamkan, biarlah hidup
memutuskan apakah ia akhirnya mengizinkanku
tidur yang panjang, atau hanya semalam.  Biarlah.’

Perempuan yang ingin dicintai hidup itu menyeka

pipinya yang basah.
“Kapan akhirnya kau menyadarinya?”
Si Boru Pareme tersenyum dan menatap

matanya lekat-lekat.
“Pada malam keseribu.  Setelah seribu kali

perempuan itu mendatangi mimpiku, aku akhirnya
mengerti, boruku.”

Ia merasakan kedamaian yang begitu mene-
nangkan di hatinya. Dipeluknya tubuh Si Boru
Pareme sambil memejamkan matanya.  Sambil
tersenyum, ia kembali bertanya,

“Inang, siapakah perempuan yang mendatangi
seribu mimpimu itu?”

Di telinganya yang terbenam di pundak Si Boru
Pareme, ia mendengar jawaban,

“Perempuan itu adalah….”
Ia tak pernah mengetahui siapa perempuan yang

mendatangi seribu mimpi Si Boru Pareme, karena
pada saat itu ia tiba-tiba terbangun.  Saat menoleh-
kan kepala ke arah jam dinding, ia sadar bahwa lagi-
lagi ia terbangun pukul dua dini hari.  Hanya kali
ini, ia tak menangis.  Ia terbangun dengan rasa
damai masih menyelubungi hatinya. Sambil
menarik napas dalam-dalam dan memejamkan
mata, ia menikmati kedamaian yang akhirnya
mendatanginya.   Damai yang menyembuhkan,
seperti namanya: Dameria. (Desember 2015). 

KETERANGAN  :
Menurut hikayat Batak, Si Boru Pareme adalah

cucu Si Raja Batak yang diusir dari kampungnya
karena melakukan incest dengan kembar dampit-
nya, Saribu Raja. Di hutan Sabulan, Saribu Raja
meninggalkannya dalam keadaan hamil tua.  Ia
melahirkan seorang anak laki-laki dengan dibantu
oleh seekor harimau yang pernah ditolongnya saat
bertemu di hutan.  Anak laki-laki itu ia namai Si
Raja Lontung.  Setelah dewasa, Si Boru Pareme
terpaksa memperdaya Si Raja Lontung dan
membuatnya mengawini ibunya sendiri.

Boru = anak perempuan
Andung-andung = ratapan yang dilantunkan seperti
lagu. Andung-andung Si Boru Pareme bila
diterjemahkan kurang lebih bermakna sebagai
berikut :

“Cabut nyawaku,
Cabutlah nyawaku, wahai Sang Keramat!
Aku perempuan celaka
Yang tak berguna ini.
Karena kukira kebun kunyit
Kiranya kebun ubi.

Ia duduk menyandar ke dinding, sambil memikir-
kan mimpi yang membuatnya terisak-isak tadi.
Mimpi tentang orang yang sama: Si Boru Pareme.
Perempuan yang selalu hadir dalam mimpi-
mimpinya belakangan ini. Ia bahkan tak pernah lagi
bermimpi tentang hal yang lain, selain mimpi
bertemu dan berbincang-bincang dengan Si Boru
Pareme. Perbincangan mereka selalu membuatnya
tak dapat menahan tangis. Padahal ia seorang
perempuan yang selalu mengangkat dagu dan
menggertakkan rahang terhadap segala kepahitan
hidup.  Saat Uli, suaminya, meninggalkannya untuk
hidup dengan perempuan lain, saat para penagih
hutang-hutang Uli berdatangan dan menerornya
melalui telpon maupun di depan gerbang rumah,
saat ia melahirkan Binsar di bidan tetangga tanpa
ditemani sanak keluarga karena semua masih
menyalahkan ia atas pilihannya menikahi Uli, saat
tetangga memandanginya dengan wajah iba
setengah mencibir ketika ia berjalan ke warung
atau pedagang sayur, ia menelan kepahitan yang
mendadak muncul menggenangi pangkal lidahnya,
mengepalkan tinju dan berjalan tegak melewati
semua. Tapi setiap kali ia bertemu dengan Si Boru
Pareme dan mendengarkan kisahnya, ia menyerah.

“Tahukah kau, bahwa hidup adalah
perempuan?” Si Boru Pareme bertanya, setelah
memperkenalkan dirinya, saat muncul pertama kali
dalam mimpinya. Ia ingat, saat itu adalah malam
ketika ia menyadari bahwa Uli telah pergi,
meninggalkannya dalam keadaan hamil lima bulan.

“Apa maksudmu? Kalau menurutmu hidup
adalah perempuan, lalu siapakah laki-laki?” ia balik
bertanya karena bingung.

“Anak manusia adalah laki-laki.  Hidup berpihak
padanya dan selalu ingin menyenangkan hatinya.”

“Aku tak mengerti. Jadi siapakah kau, siapa aku?”
Si Boru Pareme menyibakkan helai rambutnya

yang tertiup angin menutupi senyuman yang
terpahat di wajahnya yang tirus.

Marina Novianti

Balai Bahasa Sumatera Utara pada bulan Februari
lalu menggelar “Sayembara Penulisan Cerita Anak
Tahun 2017.” Sayembara terbuka untuk umum,
hanya saja khusus untuk masyarakat yang berdo-
misili di Sumatera Utara. Tema cerita dari sayem-
bara tersebut ditujukan untuk siswa tingkat esde
(sekolah dasar), dengan syarat harus berbentuk
prosa dan mengandung kearifan lokal Sumatera
Utara. Panitia juga telah menetapkan jenis huruf
yang digunakan yakni Tahoma ukuran 12 dan spasi
1,5. Naskah dibagi beberapa episode atau pergan-
tian setting dan setiap episode disertai ilustrasi.

Nah itulah yang berat, dibelakangnya itu, apalagi
kalau bukan ilustrasi. Persoalan yang dihadapi
adalah naskah sudah jadi, tetapi belum ada
ilustrasinya, alamatlah naskah tidak bisa
dikirim karena syarat tersebut bagi
penulis termasuk masalah kelas
berat; berat untuk disanggupi.
Kemudian penulis sadari
pepatah itu benar adanya,
di mana ada kemauan di
situ ada jalan. Entah ba-
gaimana, pokoknya ada-
lah ilustrasi untuk
diletakkan pada naskah
penulis, maka jadilah
terkirim naskah tadi.

Deadline pengiriman
naskah adalah tanggal 15

Mei 2017, dan pengumuman pemenang dilaksana-
kan pada tanggal 27 April 2017. Hanya saja,
pengumuman pemenang diundurkan menjadi
tanggal 30 Mei 2017 karena tingginya minat dan
antusias para penulis Sumatera Utara mengikuti
sayembara yaitu mencapai 65 naskah, dan para
dewan juri masih memerlukan waktu lebih untuk
membaca keseluruhan naskah tersebut.
Bagaimana tidak, sayembara tersebut memiliki
hadiah total Rp 50 juta rupiah untuk lima
pemenang utama. Pada tanggal 30 April 2017 di
laman www.balaibahasasumut.kemdikbud.go.id
terdapat informasi berita acara pemenang lima
naskah terbaik “Sayembara Penulisan Cerita Anak

Sumatera Utara Tahun 2017” yaitu :
Bonar si Penjaga Sungai – Penulis

: Yuhasni; Pendekar Sejati
Bukit Matahari – Penulis :

Salsa Putri Sihombing;
Muncang Kuta –
Penulis : Thomson
Panjaitan; Cahaya
untuk Bonar –
Penulis : Rosintan
Hasibuan; serta
Pohon Bakau dan
Bekal Kebaikan –
Penulis : Siti Lestari

Nainggolan.
Penulis sendiri pun

tidak menyangka dapat menjadi salah satu
pemenang dari 65 penulis yang tergolong sudah
senior di dunia sastra seperti : Abangnda Afrion;
Abangnda Teja Purnama; Abangnda Sandi
Situmorang; Abangnda Syafrizal Sahrun; Kakaknda
Nur Hilmi Daulay, dan masih banyak lagi nama
penulis yang namanya sudah sering menghiasi me-
dia massa baik lokal maupun nasional. Penulis jadi
merinding, melihat nama sendiri termasuk dalam
lima naskah terbaik. Siapakah juri yang telah
memilih lima naskah tersebut? Jawabannya ada di
dalam berita acara tersebut yaitu : Damhuri
Muhammad; Dr. T Syarfina, M. Hum; Drs. Haris
Sutan Lubis, M. S.P; Sahril, S.S; dan Hasan Al Banna,
S.Pd.

Undangan penyerahan hadiah kepada
pemenang diberitahukan melalui pos-el dan hape
(handphone). Pada hari itu tanggal 2 Mei 2017,
bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan
Nasional, maka penulis ikut serta dalam upacara
tersebut. Upacara yang unik dan penuh dengan
kebhinekaan yang damai. Bagaimana tidak, para
pegawai balai bahasa yang di pimpin oleh Kepala
Balai Bahasa Sumut yaitu Ibunda Dr. T. Syarfina, M.
Hum mengikuti upacara dengan menggunakan
pakaian tradisional Indonesia. Ada yang berpakaian
kebaya lengkap dengan selendangnya; ada yang
berpakaian adat Jawa lengkap dengan
blangkonnya; ada pula yang berpakaian ala Madura
lengkap dengan ikat kepala khas pendekarnya. T O
P kali bah.

O, ya tema peringatan Hari Pendidikan Nasional

tahun ini adalah “Percepat Pendidikan yang Merata
dan Berkualitas. Selesai upacara, tak lupa berselfie
ria pula. Dan tibalah acara yang ditunggu-tunggu
oleh lima pemenang sayembara, apalagi kalau
bukan penyerahan hadiahnya. Usai penyerahan
hadiah, para penulis sedikit berbincang-bincang
dengan salah seorang panitia yaitu Bapak Agus
Mulia, dari beliaulah diketahui bahwa lima
pemenang sayembara ini mewakili tiga generasi
sastra di Sumatera Utara yaitu : generasi tua yang
diwakili oleh Abangnda Yulhasni dan Abangnda
Thomson Panjaitan; generasi menengah yang
diwakili oleh penulis sendiri dan Siti Lestari
Nainggolan; serta dari generasi muda yang diwakili
oleh Salsa Putri Sihombing, benar-benar kebetulan
ya. Itu merupakan kebetulan pertama, kebetulan
kedua yang terjadi adalah, tokoh pada cerita Bang
Yulhasni dan penulis juga sama, yaitu sama-sama
bernama Bonar. Terakhir, kebetulan yang ketiga
adalah bahwa penulis dan Bang Thomson Panjaitan
adalah sama-sama tidak berlatar belakang dari
dunia sastra, kami pun sama pula berprofesi
sebagai guru ilmu pengetahun alam di esempe
(sekolah menengah pertama) dan berasal dari uni-
versitas yang sama pula itu yaitu dari UNIMED atau
dulu disebut dengan IKIP, wah...jadi reunian.
Sungguh tiga kebetulan yang tak disangka-sangka.

Ternyata ada tanggung jawab besar dalam
kemenangan ini. Pada Tanggal 6 Mei lalu, kelima
penulis diundang untuk memperbaiki eyd, oh bukan
eyd lagi namanya sejak Tahun 2016 eyd telah diganti
menjadi EBI yaitu Ejaan Bahasa Indonesia. Pakar-

pakar bahasa yang ada di balai bahasa mengupas
habis lima naskah pemenang. Sumpah, meleleh, dari
Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB para juri dan ahli bahasa
menjelaskan secara detail letak kesalahan para
penulis menyangkut ebi dan tata bahasanya,
sementara isi cerita sudah bersifat mutlak, jadilah
rasanya seperti masih duduk di bangku esema
(sekolah menengah atas) saja. Untunglah di tengah
kesuntukan, mengalir humor-humor segar dari
Abangnda Hasan Al Banna; di balas pula oleh
Abangnda Yulhasni, dan bersambung ke Abangnda
Sahril, membuat hati dan pikiran kembali jernih. Tak
heran memang, bila para penulis harus dibina dalam
merevisi naskah sesuai dengan pedoman dan acuan
Bahasa Indonesia secara baik dan benar. Hal ini
dikarenakan beratnya beban yang diembankan
kepada buku-buku terbitan Balai Bahasa Sumatera
Utara yang akan menjadi barometer dalam penggu-
naan Ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pihak Balai Bahasa juga mendatangkan seorang
ilustrator handal yaitu Abangnda Yasir Syah, sang
kartunis di Media Center Kodam 1/BB dari Digidoy
Komik. Lepaslah tugas penulis untuk membuat
ilustrasi, karena apa? Jawabannya tak lain adalah
karena penulis bukanlah seorang ilustrator. Menurut
salah seorang panitia, yaitu Bapak Agus Mulia,
mudah-mudahan akhir Bulan Juni naskah pemenang
sudah bisa diluncurkan dan di distribusikan untuk
seribu sekolah di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan
ini adalah merupakan upaya dari Balai Bahasa Sumut
untuk menumbuhkembangkan budaya literasi di
sekolah dan membangun karakter siswa sekolah
dasar. Salam literasi.

Dari: Sayembara Penulisan Cerita
Anak Sumatera Utara Tahun 2017
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Penulis Bukanlah Ilustrator

Kukira pembawa
kebahagiaan
Rupanya pembawa
malapetaka.”
Si gelleng = julukan untuk
anak (arti harfiahnya si kecil)
Inang = ibu / perempuan
yang dianggap ibu
Tandok = wadah berupa
kantung panjang yang
terbuat dari anyaman bambu,

biasanya digunakan untuk
membawa beras.


