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MALAM

HANTU

Pertama, mulut akan 
terbuka
Bicara
Mata  kehi langan 
sudut pandang
Merapat tangan ke 
dinding
Menggapai-gapai
Kepada pegangan
Cahaya yang putus

Selama kau diam
Hanya hitam  

Sebatang lilin tiba-tiba jadi berharga
merayap keinginan

Batang korek
Seberkas api nyala
Mata yang tajam
Seperti kau
Membakar kamar
Dunia terang

Adakah yang masih rahasia 
Dari malam
Ketika puisi memberi cahaya nilam 
Putik mega berguguran
Ditadahi tangan-tangan 
Pendoa

Maka masuklah ke rimbun kelam
Saat sunyi dikepakkan sayap 
kelelawar
Bibir bergetar
Merunut tanda-tanda dan jalan
Tirai yang tersibak
Menuliskan perjalanan hamba

Ini tengah malam

Hantu keluar 
Ke jalan 
Menuju sebuah rumah
Ada aku di dalamnya

Tangan mengetuk pintu
Tak ada salam
Tak ada ucapan
Rintih
Terdengar lirih
Hi hi hi....

Ini tengah malam

Lonceng gemetar
Jatung bagai dipompa
Ada kengerian
Berwujud 
Seperti di film

Inilah yang aku takutkan 
Roh-roh jahat
Datang menghantui

Ini tengah malam

Netra mengitari isi kamar
Was-was yang memar
Meringkuk
Menunggu pagi yang terkutuk
Tak kunjung datang

Ketakutan
Hanya membuat jiwa-jiwa,  
Tak merdeka
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Novel  d imanfaa tkan 
sebagai sarana untuk 
pelestarian budaya. 

Dalam menulis sebuah karya 
sastra, pengarang novel sering 
menuangkan berbagai macam 
budaya yang ada di sekitarnya 
ke dalam tulisannya. Budaya-
budaya tersebut dapat berupa 
bahasa, adat-istiadat, kebiasaan 
dan masih banyak lagi budaya 
yang lain untuk menjelaskan serta 
menggambarkan macam-macam 
budaya kepada pembaca. Sebuah 
bahasa dapat menggambarkan 
budaya di dalamnya. Istilah-istilah 
yang digunakan atau simbol yang 
terdapat dalam novel tersebut 
dapat mewakilkan sebuah budaya 
itu sendiri. Merantau ke Deli 
adalah salah satu novel karya Haji 
Abdul Malik Karim Amrullah 
yang dikenal dengan Hamka atau 
Buya Hamka, novel ini diterbitkan 
pada tahun 1940. Hamka adalah 
seorang sastrawan yang berasal 
dari Sumatera Barat. 

Lewat tokoh Leman dan Poniem 
yang dimunculkan oleh Hamka, 
tergambar dua etnis yang berbeda 
yaitu Minangkabau dan Jawa. 
Novel ini  menceritakan tentang 
sepasang kekasih, yaitu Poniem 
dan Leman yang bertemu di tanah 
rantau Deli.  Novel tersebut juga 
menggambarkan kisah poligami, 
yaitu Leman yang sebelumnya 
menilah dengan Poniem lalu harus 
menikah lagi dengan Mariatun 
seseorang yang senegeri dengan 
Leman. Hal ini membuat Poniem 
merasakan ketidakadilan yang 
diberikan oleh Leman.

Dalam novel Merantau ke 
Deli,  Leman sebagai sosok laki-
laki Minangkabau yang terikat 
akan berbagai  a turan yang 
akhirnya justru memberatkan 

dan menyengsarakan dirinya 
sendiri dan berakhir dengan 
suatu penyesalan. Namun, hal ini 
membuat kita tersadarkan akan 
besarnya perjuangan peran lelaki 
Minangkabau setelah menikah 
dengan perempuan negerinya, 
yang harus rela memberikan 
seluruh harta benda kepada istri, 
anak, keluarga dan kerabatnya, 
meskipun dirinya sendiri atau 
lelaki Minangkabau tersebut tidak 
memiliki apapun.

Menurut Clifford Geertz salah 
satu ciri masyarakat Minangkabau 
yang telah menimbulkan perhatian 
besar adalah sistem kekerabatannya 
yang bersifat matrilineal. Artinya, 
keturunan dan harga benda 
diperhitungkan melalui garis ibu 
dan bukan garis bapak. Hal ini 
yang mendasari sehingga yang 
berkuasa atas seluruh kelompok 
keluarga adalah saudara laki-
laki seorang wanita dan bukan 
suaminya. Kepentingan suatu 
keluarga diurus oleh seorang laki-
laki dewasa dari keluarga itu yang 

bertindak sebagai ninik mamak 
bagi keluarga itu.

Dalam novel Merantau Ke Deli, 
analisisnya difokuskan pada peran 
lelaki dalam adat Minangkabau. 
Di sini Leman merupakan orang 
Minangkabau yang sangat terikat 
pada adat tradisionalnya yang 
mengharuskannya menikah dengan 
wanita yang sama adatnya atau 
sesama orang Minangkabau.  
Faktor utama yang menentukan 
dalam dinamika masyarakat 
Minangkabau secara tradisional 
ialah terdapatnya kompetisi 
yang konstan di antara individu 
dan keluarga-keluarga untuk 
mendapatkan penghargaan dan 
status, pada saat yang sama 
juga posisi yang diterima atau 
diperoleh dari kekuasaan dan 
prestise keturunan menurut adat. 
Hal ini yang  mengharuskan 
Leman menikah dengan wanita 
sesama adatnya dengan tujuan 
mendapatkan penghargaan dan 
status dalam adatnya. Berikut 
kutipannya.

“... Namun sekurang-kurangnya 
sekali selama hidup, hendaklah 
dia kawin di kampungnya sendiri. 
Setelah ada istrinya di kampung, 
walaupun dia akan kawin pula 
sekali lagi, dua atau sepuluh kali 
lagi di negeri orang, tidaklah 
dia akan tercela, sebab dia telah 
sanggup mendirikan adat dan 
lembaga, sudah memakai gelar 
pusaka yang telah tersedia di dalam 
persukuannya yang diterima dari 
nenek, dituurunkan dari mamak 
kepada kemenakan.”

Selain i tu ,  ada pula adat 
Minangkabau “uang antaran”. 
Maksudnya adalah laki-laki 
memberikan uang untuk perjalanan 
pulang keluarga istri. Hal ini terjadi 
apabila yang mengajukan pinangan 

adalah dari pihak laki-laki. Hal 
ini diucapkan oleh Poniem saat 
bertengkar dengan Mariatun:

“...Kau datang ke mari dengan 
m a m a k m u  d e n g a n  i b u m u . 
Semuanya pulang kembali, ongkos 
pulang balik mesti suamimu yang 
menanggung, belikan pula kain 
bajunya.” 

K e m u d i a n  p e r a n  l e l a k i 
Minangkabau setelah menikah 
dengan perempuan seadatnya yaitu, 
lelaki tersebut harus memberikan 
se luruh har ta  kekayaannya 
kepada istrinya karena perempuan 
Minangkabau merepresentasikan 
adat dan mau tak mau, sangat 
menuntut. “Apalagi mencarikan 
harta benda untuk isteri, orang 
minangkabau terikat, pula oleh 
kewajiban kepada familinya 
sendiri yaitu saudara-saudara di 
dalam sukunya”

Pemilikan keluarga sangat 
penting sebagai jaminan sosial bagi 
anggota keluarga yang perempuan, 
maka berlakulah ungkapan bahwa 
“perempuan adalah orang yang 
patut dihormati”, yaitu dengan 
cara melindungi harta-warisan 
dan dengan memperlihatkan 
kesejahteraan saudara-saudaranya 
yang perempuan. Dengan kata 
lain, peran lelaki Minangkabau 
harus  mencar i  har ta  untuk 
memperkaya isteri dan anaknya 
kelak, sehingga pergaulan di antara 
kedua suami isteri itu bertambah 
tegap dan teguh. Pada kutipannya, 
“Anak perempuan bagi orang 
Minangkabau lebih besar harganya 
dari pada anak laki-laki. Karena 
kalau ada beranak perempuan, 
ada harapan timbul cinta si-Ayah 
membuat rumah untuk anaknya itu. 
Di samping membuat rumah tentu 
akan membelikannya sawah,....” 
Harta yang dimiliki oleh Mariatun 

merupakan harta turunan, atau 
orang Minangkabau menyebutnya 
Pusako (pusaka). Arti dari pusako 
adalah warisan yang menurut 
adat Minangkabau diterima dari 
mamak oleh kemenakan. Bagian 
terpenting dari harta-pusaka ialah 
sawah. Mamak bertindak menjadi 
pengawas dalam membagi-bagi 
sawah-ladang secara adil di antara 
saudara-saudara yang perempuan. 
Maka dalam hal ini pihak laki-
laki tidak mendapatkan apa-apa. 
Terdapat kutipannya, “...Sebab 
orang laki-laki di Minangkabau 
tidak berhak memiliki harta. 
Negeri telah selesai dikerjakan, 
sawah yang baru belum ada. 
Melainkan sawah pusaka turun-
temurun.” Novel Merantau ke 
Deli  menggambarkan bahwa 
adat Minangkabau memberatkan 
kaum laki-laki dalam mencari 
nafkah untuk kerabat, keluarga, 
stri, dan anak, termasuk tidak 
diperkenankan menikah dengan 
wanita di luar Minangkabau. Hal ini 
terlihat atau tergambar dari istilah 
atau simbol bahasa dalam novel ini.  
Sehubungan dengan berbagai adat 
istiadat masyarakat Minangkabau 
yang dilukisakan dalam Novel 
Merantau ke Deli ,   Tineke 
Hellwig dapat menyimpulkan 
bahwa nove l  Merantau  ke 
Deli adalah sebuah novel yang 
mengusulkan pembebasan bagi 
kaum pria Minangkabau dari 
kekangan adat yang menjerat.  Hal 
ini menunjukkan bahwa begitu 
besarnya perjuangan peran lelaki 
Minangkabau setelah menikah 
dengan perempuan negerinya, yang 
harus memberikan seluruh harta 
benda kepada istri, anak, keluarga, 
dan kerabatnya, meskipun dirinya 
sendiri atau lelaki Minangkabau 
tersebut tidak memiliki apapun.
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ISTILAH ATAU SIMBOL BAHASA
DALAM NOVEL MERANTAU KE DELI KARYA HAMKA

Senja Menyendu di Mata Karamel
Pukul 22.37. Lagi-lagi bau laut 

menyengat memenuhi kamar. Tanpa 
melihat siapa yang datang, aku 

sudah tahu siapa sosok yang sejak lima belas 
menit yang lalu berbaring memunggungiku 
di ranjang sebelah. Gadis itu penyebabnya. 
Meski terpaksa, aku sudah mulai terbiasa 
mencium bebauan kering dan lengket itu. 
Rasanya cukup menyebalkan!

Lebih dari lima bulan kami tinggal di 
kamar yang sama. Namun, tak pernah 
ada percakapan panjang di antara kami 
berdua. Saling diam dan memunggungi satu 
sama lain. Barangkali bukan hanya aku, 
penghuni kamar lain juga tak pernah terlihat 
berinteraksi dengannya. Keberadaannya 
seakan sengaja ditiadakan. Bukan oleh orang 
lain, tapi atas kehendaknya sendiri.  

Karamel Audida. Begitulah nama yang 
kutahu dari buku tulis bersampul merah marun 
yang kutemukan tergeletak tidak jauh dari 
pintu saat aku menyapu kamar. Meskipun 
pemiliknya tak pernah mengklaim hal itu, tapi 
sudah kuduga bahwa gadis itulah pemilik nama 
indah tersebut. Haha… Lucu, bukan? Menjadi 
teman sekamarnya selama lima bulan, tapi 
kutahu namanya melalui buku usang yang 
tak sengaja kutemukan. Hanya sebatas itu. 
Setelahnya tak pernah kutahu fakta lain yang 
keluar dari bibirnya. 

Suatu hari, Karen pernah berkata, “Jangan kau 
ganggu dia.” Aku mengiyakan. Tanpa diminta 
pun, aku tidak akan pernah ikut campur di dalam 
hidupnya. Menatap wajah putih pucatnya yang 
selalu tersembunyi di balik rambut hitam legam  
itu saja rasanya mengerikan. 

Sebagaimana Karamel yang tidak ingin 
muncul ke permukaan, dia juga tak pernah 
mencoba untuk menyelam ke laut tetangga. 
Dia tak mengindahkanku. Di awal aku sempat 
berpikir bahwa kehadiranku mungkin tidak 
diinginkannya, mengingat bahwa kamar ini 
dulunya adalah miliknya seorang. Karena 
pikiran itu, mau tidak mau aku harus berbaik 
hati dan menyalurkan tenagaku sebagai 
cleaning service tunggal. Segala sesuatunya, 
terutama kebersihan kamar menjadi tanggung 
jawabku penuh. Bahkan sekalipun tak pernah 
kudapati Karamel mengangkat sapu atau 
sekadar membuka jendela kamar. Sekali lagi, 
ini menyebalkan! 

Tante Arumi, pemilik indekos yang 
kutinggali sekaligus tante Karamel, bercerita 
kalau Karamel pernah diterapi psikologis. 
Namun, hal itu tidak memberikan hasil 
apapun. Karamel berkata jika tak ada yang 
harus wanita itu usahakan untuknya. “Aku 
baik-baik saja,” ucap Tante Arumi, menirukan 
gaya bicara Karamel. Saat mendengar itu, 
aku yakin gadis itu mengatakannya tanpa 
ekspresi, seperti yang kulihat selama ini. 

Tante Arumi juga berkata, “Tidak ada yang 
salah dengan keadaannya, baik fisik maupun 
mental. Tidak ada diagnosa khusus dari 
dokter. Hanya saja, seperti yang kau lihat … 

dia sungguh menyedihkan.”
Aku mengangguk saja. 
Kubilang di awal kalau aku sama sekali 

tidak berniat ikut campur di dalam hidupnya. 
Namun, karena setiap hari melihat sosoknya, 
tanpa sengaja mengamati aktivitasnya, dan 
yang paling meresahkan adalah karena tinggal 
di kamar yang sama, mau tak mau empati 
merangkak naik. Kenyataan bahwa ada satu 
bagian kecil yang membuatku penasaran 
dengan dirinya tidak bisa kutepis begitu saja. 

Beberapa waktu terakhir ini kucoba untuk 
memperhatikannya. Tapi tidak ada yang 
spesial dan malah membuatku merasa seperti 
orang bodoh. Hanya saja, ada keganjalan 
yang baru kemarin kusadari. Yang justru 
setiap malam, setiap Karamel kembali ke 
kamar membuatku kesal bukan main: bau 
laut itu. Setiap sore menjelang petang, 
Karamel keluar dari kamar dan kembali ke 
kamar saat malam hari. Bau laut kuat sekali 
menempel pada tubuh dan pakaiannya. Pasir 
yang kadang kutemukan di bawah keranjang 
pakaian kotor. Cangkang kerang berbagai 
ukuran yang ada di atas mejanya. Dan masih 
banyak lagi.

Rentetan kejanggalan itu membawaku ke 
tempat ini. Duduk berdua bersamanya, di 
bawah remang sinar bulan, di bibir pantai 
yang berjarak 3 kilometer dari indekos. Bukan 
tanpa alasan, adegan seperti di kebanyakan 
melodrama ini terjadi setelah aku ketahuan 
tengah membuntutinya. 

“Maafkan aku.” Barangkali ini permintaan 
maafku yang keempat. 

Karamel bersikap seperti biasa. Angin laut 
menyibak rambut yang selama ini menutupi 
wajah pucatnya. Matanya menatap lantang ke 
arah laut. Tak sepatah kata pun terlontar sejak 
terakhir kali dia berucap, “Kemarilah,” lima 
belas menit yang lalu ketika dia melihatku yang 
bersembunyi di balik bebatuan tanggul laut. 

“Maafkan aku. Aku pulang saja,” ucapku 
akhirnya. Tidak ada gunanya juga tetap di sini. 
Setidaknya aku sudah tahu apa yang dilakukan 
Karamel setiap sore hingga malam: berada di 
pantai. 

Saat tubuhku balik kanan, aku berharap 
Karamel menghentikanku. Namun tidak 
sama sekali. Sampai kakiku jauh melangkah 
meninggalkannya sendirian di bibir pantai itu, 
sempat kutengok kembali dia tidak bergerak 
sedikit pun. Pandangnya tetap lurus. Dan lagi-
lagi, aku tidak diindahkannya. 

***
Berhari-hari berlalu sejak malam itu. 

Karamel tetap seperti biasanya, tapi tidak 
denganku. Entah kenapa, aku merasa kesal. 
Sikap Karamel yang seakan terlihat tidak 
ada apa-apa padahal aku mati-matian merasa 
tak enak hati setelah apa yang terjadi malam 
itu membuatku uring-uringan sendiri,. 
Ketidaknyamanan itu bertambah karena 
pekan sunyi mengharuskanku menghabiskan 
waktu di indekos.

Klak…
Suara pintu terbuka. Aku menoleh.
Itu ulah Karamel. 
Pandangku kualihkan kearah jam digital di 

atas meja yang menunjukkan pukul 17.58, lalu 
kembali menatap pintu. Karamel sudah tidak 
ada di sana. Sandal slop bergambar panda 
miliknya juga sudah tidak ada. Aku melipat 
tangan di atas meja dan mendaratkan kepalaku 
di sana. Lenguhan panjang mengudara. Tidak 
lama setelah itu, kuputuskan untuk berdiri dan 
mengambil wudhu. 

***
Sekitar pukul 8 malam, Tante Arumi 

datang ke kamar. Kami berbincang ringan. 
Tante Arumi bercerita kalau Mama sering 
menghubunginya untuk menanyakan 
keadaanku. Saat kubilang kalau Mama tidak 
perlu sekhawatir itu, Tante Arumi tergelak. 
“Kau akan paham setelah menjadi ibu,” 
katanya. 

Aku mengiyakan saja. 
Saat kulihat jam menunjukkan pukul 10 

malam, ragu-ragu aku bertanya kepada Tante 
Arumi. “Karamel … dia bilang sesuatu?”

Dahi Tante Arumi berkerut. “Apa terjadi 
sesuatu?” tanyanya balik. 

“Oh … tidak.” Aku menggeleng. “Tidak 
ada apa-apa.”

“Tante minta maaf kalau terjadi sesuatu.”
Aku menggeleng lagi. “Dia bilang pergi 

kemana?”
Untuk beberapa saat, aku dan Tante Arumi 

saling pandang. Wanita itu tidak langsung 
menjawab pertanyaanku. Setelah beberapa 
detik, segaris senyum menghias wajahnya. 
Dia bangkit dari duduk. “Dia ada di pantai,” 
singkatnya, kemudian berlalu begitu saja. 

Sudah kuduga. 

Sebenarnya apa tujuanku bertanya ke Tante 
Arumi? Apakah aku berharap mendapat 
jawaban lain darinya?

Tidak lama setelah Tante Arumi pergi, 
kuputuskan untuk keluar kamar. Mencari 
udara segar. Menyusul Karamel. Meskipun 
cukup mengerikan keluar di atas jam 10 
malam, tapi aku yakin akan baik-baik saja. 
Karena pusat kota berada di dekat pantai, jam 
berapa pun jalanan selalu ramai. 

Butuh waktu lima belas menit perjalanan 
menggunakan moped untuk sampai ke pantai 
tempatku bertemu Karamel tiga minggu 
silam. Sesuai dugaanku dan kata Tante Arumi, 
Karamel ada di sana. Yang membuatku 
terkejut, dia baru saja keluar dari air. Baju 
yang dikenakannya basah kuyup, tentu saja. 
Refleks aku berlari ke arahnya. 

“Karamel!”
Gadis itu mendongak. Dari tampangnya 

terlihat kalau dia cukup terkejut. 
“Kenapa malam-malam begini?” 
Dia menggeleng. 
Aku melepas jaket. “Ganti kaosmu dengan 

jaketku.”
Lagi-lagi, Karamel menggeleng. 
Kemudian, hening. Seperti biasa. 
Cukup lama hingga kudengar suara lirih 

darinya, “Maafkan aku.”
Aku diam menatapnya. Terkejut bukan 

main. Wajahnya bersih, tak lagi terlihat 
mengerikan. Barangkali air laut penyebabnya. 

Karamel menyeka ujung matanya, 
lalu kembali menatap lurus ke laut. 
“Kau gadis yang baik, Ayana. Kau selalu 
memperhatikanku. Terima kasih. Tapi, maaf. 
Aku baik-baik saja.”

Aku terkejut untuk kesekian kali. Hampir 
saja aku berucap, “Wow!” jika tidak segera 
sadar akan keadaan. Mungkin ini pertama 
kalinya Karamel berkata cukup panjang 
kepadaku. 

“Kau tidak perlu melakukan hal ini. Sudah 
menjadi keputusanku untuk selalu bersama 
mereka.” Segaris air mata terlukis di pipinya. 
Dengan cepat, dia mengusap buliran itu. 
Karamel menangis. “Hanya ini yang bisa 
kulakukan, …” Kalimatnya terpotong oleh 
isak yang coba dia tahan. “Karena setelah 
senja tenggelam, aku telah kehilangan 
mereka. Aku ingin lebih lama berada di 
tempat di mana mereka tinggal.” 

Baru kali ini aku melihat Karamel 
menunjukkan emosinya. Pertahanannya 
roboh. Tangisnya terdengar memilukan. Dia 
terisak bukan main. 

Awalnya aku tidak mengerti maksud 
ucapannya. Akan tetapi, setelah mencari tahu 
dari Tante Arumi, satu fakta getir mengiris 
hatiku. 

Laut adalah tempat tinggal kedua adik 
dan kedua orang tua Karamel setelah 
tsunami menggerus wilayah pesisir Palu, 28 
September 2018, lalu. Keempatnya hilang 
dan tak pernah ditemukan. 

Febriani Puspitasari, pertama kali 
menyapa dunia 22 tahun silam. Mengaku 
suka hujan, tapi enggan untuk berjalan di 
bawah hujan. Lulusan jurusan pertanian 
yang terjebak dalam dunia kepenulisan. 
Acap kali dipatahkan menjadi motivasi 
tersendiri untuk menciptakan sebuah ‘rekaan 
ulang’. Mari saling menyapa. 

Biodata Penulis


