
16 MERCUSUAR
SABTU, 29 MEI 2021 BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA KERJA SAMA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PUISIARTIKEL

CERPEN

Apa yang terlintas dalam 
pemikiran kita  ket ika 
m e n d e n g a r  i s t i l a h 

ekranisasi? Pertanyaan ini penting 
untuk direnungkan bersama agar 
tidak terjadi kesalahkaprahan 
yang berujung pada kegagalan 
memahami sebuah persoalan. 
Bahwa ekranisasi memiliki titik 
perbedaan dengan alih wahana 
meskipun keduanya sama-sama 
mengusung perspektif multidimensi 
dalam memahami bentuk-bentuk 
yang mengalami transformasi. 
Secara khusus, ekranisasi menyasar 
pada pengubahan novel menjadi 
film, sedangkan alih wahana lebih 
luas berbicara tentang pengubahan 
satu bentuk kesenian ke bentuk 
kesenian yang lain. Artinya, alih 
wahana tidak membedakan media 
seperti halnya ekranisasi. Perbedaan 
ini memperlihatkan bahwa istilah 
ekranisasi saya anggap lebih tepat 
digunakan untuk menyampaikan 
maksud pengadaptasian novel 
menjadi film meskipun sesungguhnya 
sah-sah saja menggunakan istilah 
alih wahana untuk menyebutkan 
hal itu. 

Sebagai sebuah proses peralihan 
bentuk dari novel menjadi film, 
e k r a n i s a s i  m a u  t i d a k  m a u 
menimbulkan berbagai perubahan, 
b a i k  d a l a m  h a l  a l u r  c e r i t a , 
penokohan, latar, maupun suasana. 
Dalam konteks itu, perubahan yang 
terjadi dapat berupa penciutan, 
penambahan, dan atau perluasan 
dengan sejumlah variasi. Karena 
adanya perubahan-perubahan 
seperti itu dalam ekranisasi yang 
melibatkan proses interpretasi, tentu 
saja akan ada perbedaan antara 
cerita yang dijumpai di dalam novel 
dan cerita yang disuguhkan setelah 
novel tersebut difilmkan. Pembaca 
yang memahami prinsip ekranisasi 
dengan baik tidak akan melontarkan 
kekecewaannya setelah menonton 
sebuah film karena menurutnya tidak 
sesuai dengan apa yang tergambar 
dalam imajinasinya ketika membaca 
novelnya. Pada titik ini, seorang 
pembaca seyogianya melakukan 
transformasi pada dirinya sendiri, 
pada pemikirannya sendiri, dan 
tidak membiarkan dirinya stagnan 
pada satu titik yang membuatnya 
“ketinggalan pesawat”.

Saya manut  pada apa yang 
diuraikan oleh seorang Sapardi Djoko 
Damono (SDD) melalui bukunya, 

Alih Wahana (2018), bahwa seni 
perlu bergerak mengikuti zaman 
dan memanfaatkan kecanggihan-
kecanggihan yang ada. Ke-manut-
an saya pada SDD bukan lantaran 
ia adalah seorang sastrawan besar,  
melainkan ia  adalah s eorang 
ilmuwan dan kritikus sastra yang 
telah matang secara intelektual. 
Dalam dunia akademik, ia telah 
mengabdikan lebih dari separuh 
usianya untuk belajar, mengajar, 
dan mengembangkan kajian-kajian 
kesastraan terutama kajian yang 
bersifat interdisipliner. Kembali 
pada pernyataan SDD tentang 
pentingnya seni untuk bergerak dan 
memanfaatkan kecanggihan yang 
tersedia, ekranisasi adalah salah 
satu bagian yang kerap dibincangkan 
dalam konteks alih wahana. 

Persoalannya kemudian adalah 
ketika novel—bisa juga cerpen 
dan drama—telah bertransformasi 
menjadi film. Apakah film dalam 
bingkai ekranisasi dapat dijadikan 
s e b a g a i  o b j e k  k a j i a n  s a s t ra ? 
Pertanyaan ini kerap kali dilontarkan 
bahkan didiskusikan di ruang-ruang 
akademik maupun non-akademik. 
Sebelum saya memberikan jawaban 
atas pertanyaan ini, ada pernyataan 
menarik dari Joy Gould Boyun yang 
disampaikannya dalam Double 
Exposure: Fiction into Film (1982) 
bahwa film dapat dikatakan sebagai 
wujud natural dari evolusi sastra. 
Satu hal yang saya maknai dari 
pernyataan tersebut adalah bahwa 
antara sastra dan film sama sekali 
tidak adil menempatkannya dalam 
strata yang berbeda. Kecurigaan serta 
tuduhan yang menganggap bahwa 
novel sebagai sumber asli memiliki 
nilai seni yang tinggi, sedangkan 
film sebagai hasil adaptasi dari 
novel justru sebaliknya; bernilai seni 
rendah; adalah bentuk pemikiran 
primitif. Apalagi jika dikatakan 
bahwa pengadaptasian film dari 
novel mengakibatkan hilangnya 
kemanusiaan dalam sastra. Ketika 
telah terjadi perubahan atau peralihan 
wahana, perspektif kita pun juga 
harus diubah dalam memandang dan 
memaknai nilai-nilai kemanusiaan 
yang diemban sebelum dan sesudah 
proses adaptasi. Yang pastinya 
adalah tidak ada karya seni yang 
hampa nilai-nilai kemanusiaan. 
Bergantung bagaimana kedalaman 
dan kejernihan pikiran seseorang 
dalam memaknai setiap hasil karya 
yang tersuguhkan.

Kerumitan yang dilalui dalam 
proses pengalihan wujud dari 
aksara ke gambar (baca : fi lm) 
b i a r l a h  i t u  m e n j a d i  u r u s a n 
sinematografer. Saya hanya akan 
berbicara tentang bagaimana film 
sebagai wujud dari proses adaptasi 
novel telah menarik perhatian 
beberapa cendekiawan untuk 
secara serius mengkaji dengan 
berbagai pendekatan: sosiologis, 
p e r b a n d i n g a n ,  i n t e r t e k s t u a l , 
transformasi, dan adaptasi. Sebagai 
contoh, Dudley Andrew pada awal 
1984 telah melakukan penggalian 
fi lm adaptasi  Renoir terhadap 
Gorky the Lower Depths (1935) 
d a n  m e n y a ra n k a n  a ga r  s t u d i 
adaptasi selayaknya tampil untuk 
mengambil giliran sosiologis yang 

sebelumnya dipandang sebagai 
satu-satunya kemungkinan kajian 
d a l a m  f i l m  a d a p t a s i .  D a l a m 
kajian itu,  kombinasi teoretis, 
estetika, dan historis yang baik 
berhasil ditunjukkan oleh Andrew. 
Kehadiran buku Film Adaptation 
(2000), editor  James Naremore, 
dan A Companion to Literature and 
Film (2004), editor Robert Stam 
dan Alessandra Raengo makin 
menguatkan bahwa studi adaptasi, 
transformasi, intertekstual, dan 
perbandingan terhadap film sangat 
memungkinkan untuk dilakukan. 

Lebih jauh lagi, Francesco Casetti 
melalui tulisannya “Adaptation and 
Mis-adaptation: Film, Literature, 
and Social  Discourses” (2004) 
menyarankan agar film dan sastra 
dipandang sebagai situs produksi 
dan sirkulasi wacana berdasarkan 
konsep wacana yang didengungkan 
oleh Michel Foucault. Pernyataan ini 
tentu saja makin menguatkan bahwa 
film tidak lagi dapat dipandang 
sebagai “benda asing” yang tidak 
dapat dikaji dari perspektif ilmu 
sastra. Pertanyaan ngeles yang 
mencari unsur sastra dalam film 
hanya akan menjadi tertawaan 
para akademisi  yang terbiasa 
mengonsumsi teori-teori sastra 
mutakhir.  Sekarang kita telah 
berada pada zaman yang membuka 
peluang terhadap kajian lintas 
disiplin (interdisipliner). Tuntutan 
untuk memilah antara unsur sastra 
dan film dalam sebuah kajian film, 
misalnya, hanya akan melahirkan 
kekecewaan. 

Kita sebaiknya tidak hanya melihat 
dunia yang kita ciptakan sendiri, 
tetapi beranilah untuk melihat dunia 
di luar diri kita. Tidak ada yang 
tidak berkembang dan mengalami 
perubahan apalagi dalam dunia 
akademik sebab di situlah sejatinya 
ilmu pengetahuan selalu dituntut 
untuk menghasilkan kebaruan-
kebaruan ataupun terobosan baru 
yang menandakan bahwa manusia 
ada untuk menjadi “pemikir”. Yang 
tidak berkembang hanyalah individu 
tertentu yang masih “gagal move on” 
dari masa lalu karena begitu hega 
dengan kebesaran statusnya yang 
dia besar-besarkan sendiri.  

 Jadi, kembali pada pertanyaan 
di bagian tengah tulisan ini tentang 
apakah film dapat menjadi objek 
kajian sastra? Jawabannya adalah ya, 
tentu saja!**
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D E SA Tulah seperti  terbuat  dari 
ketakutan, keganjilan yang asing, cahaya 
yang memberi terang kegelapan, sekaligus 
mimpi buruk yang tak pernah  Mina 
inginkan. Desa Tulah seperti terbuat 
dari airmata, kepiluan dan kegembiraan, 
kehidupan yang terkadang hangat, serta 
rindu yang tertunda pada pada kampung 
halaman.

Ya. Desa Tulah. Sebagian penduduknya 
begitu ramah terhadap Mina, yang bisa 
dibilang belum genap satu bulan menjadi 
penghuni baru kampung ini. Namun, juga 
terkadang sinis dan begitu memekakkan 
telinga. 

Sungguh, Mina ingin hidup tenang di 
sini, di rantau kedua. Setelah sebelumnya, 
perjodohan membikin tubuhnya terdampar 
delapan tahun di rumah mertua. Demi rasa 
baktinya terhadap orang tua, Mina rela 
meninggalkan tanah kelahirannya. Menjadi 
tamu sekaligus menantu yang tak pernah 
diinginkan keberadaannya.  Tubuh Mina 
menjadi kurus kerontang. Hampir setiap 
hari ia makan hati. 

Ocehan ibu mertua dan bentakan 
bapak mertua entah mengapa masih saja 
terngiang-ngiang di telinga Mina seiring 
lolongan anjing malam ini. Kim, si sulung 
delapan tahun, masih asyik dengan gim 
daringnya di ruang tamu. Sementara 
Audrey, si bungsu dua tahun, sudah 
terpejam pasrah di samping tubuh Mina. 

“Biarlah untuk sementara kuikhlaskan 
jarak memisahkan keberadaan kami 
dengan suami. Asalkan hidupku jauh dari 
mertua, yang lidahnya lebih menakutkan 
dari mulut tetangga,” ucap Mina di dalam 
hati.

*
“Mina, sudah kukatakan padamu di 

Desa Tulah ini berbahaya. Mengapa kau 
tinggalkan botol air mineralmu di ruang 
guru?” tanya Bu Neno, salah seorang guru 
senior di SMP N Tulah.

“Iya, Bu. Saya kelupaan,” jawab Mina 
polos. Bu Retno yang tengah duduk di 
sebelah kiri Mina sedang asyik berselancar 
dengan gawainya.

“Lekas buang airnya dan jangan kau 
minum! Kita tidak tahu kalau-kalau ada 
yang memasukkan racun ke minumanmu. 
Kau itu ASN baru di sini, yang sedang 

menjadi sorotan banyak guru,” ucap Bu 
Neno sambil menatap mata Mina yang 
teduh. 

Mina hanya mengangguk dan bergegas 
ke luar dari ruang guru. Lalu ia kembali 
membawa botolnya yang sudah kosong dan 
duduk di sebelah Bu Neno.

“Mina, ingat pesanku, di Desa Tulah 
ini banyak cenayang sakti yang pandai 
meracun dan menyantet siapa saja. Banyak 
pula orang dari jauh yang mencari obat 
santet di sini. Tetanggaku sudah pernah kena 
racun dari makanan. Maka dari itu, bila ada 
tetanggamu atau warga Desa Tulah yang 
memberimu makanan dan minuman terima 
saja, tetapi ingat jangan kau makan! Buang 
saja diam-diam tanpa sepengetahuan 
mereka,” ucap Bu Neno menasihati.

“Benar, Mina. Saya pernah dikasih 
sayur kangkung dan beras dari teman baik 
saya di Desa Tulah, tetapi saya tak berani 
memakannya. Sesampainya di rumah, 
saya buang semua. Lebih baik mencegah 
daripada mengobati,” kata Bu Retno, guru 
dari desa sebelah.

“Jadi, Bu, apa benar yang selama ini 
dikatakan Noni? Noni memperingatkanku 
agar tak sembarangan menerima makanan 
dari penduduk Desa Tulah. Jika dalam 
kesempatan sedang mengobrol dengan 
mereka lalu kita diberi air mineral gelas, 
aku disarankan untuk menekan tubuh gelas 
mineral itu. Bila ada air yang mengucur, 
berarti di air mineral itu sudah dimasukkan 
racun oleh jarum suntik,” ucap Mina 
sembari mengernyitkan dahi.

“Begitulah, Mina,” jawab Bu Retno.
“Tapi atas dasar apa mereka melakukan 

semua itu, Bu?” tanya Mina polos.
“Jika kau kena racun Desa Tulah, kau 

bisa mati. Kasihan anak-anakmu yang 
masih kecil. Selain untuk balas dendam 
dan mengerjai orang yang dibenci, tentunya 
bisa juga sebagai pengasih agar target yang 
diburu menjadi suka, cinta, atau menuruti 
perkataan pelaku,” ucap Bu Neno.

Tiba-tiba Pak Kadir, seorang guru senior, 
mendekati Mina untuk bertanya-tanya 
seputar media sosial. Maklum, Pak Kadir 
sudah begitu tua dan gaptek. Bel tanda 
masuk kelas berbunyi. Bu Retno dan Bu 
Neno bergegas masuk kelas. Sementara 
Mina masih membimbing Pak Kadir karena 

tak ada jam pagi. 
Di dalam hatinya, Mina sebenarnya agak 

takut pada Pak Kadir, yang merupakan 
warga asli Desa Tulah. Mina pun berbicara 
sangat hati-hati agar Pak Kadir memahami 
petunjuk yang ia berikan sekaligus berdoa 
agar Pak Kadir tak tersinggung dengan 
segala ucapannya.

*
Sepeda motor Mina melaju pelan hingga 

sampai ke rumah kontrakan. Jam dinding 
baru menunjukkan pukul 15.00 WIB. Mina 
mengganti pakaiannya dan menuju rumah 
tetangga untuk menjemput Audrey dan 
Kim. Audrey tampak girang melihat Mina. 
Ia kini sudah berada di punggung Mina. 
Kim tampak sibuk dengan gim daringnya 
sembari berjalan kaki. Rasa capai yang tadi 
Mina rasakan hilang seketika saat melihat 
wajah Audrey yang ceria. 

“Aku harus terlihat kuat di hadapan dua 
bocah ini. Meski sesungguhnya, jauh dari 
suami dan merawat dua anak seorang 
diri, bukanlah hal yang ringan untuk 
kupikul sendiri. Aku yakin Tuhan akan 
melapangkan hatiku untuk selalu bersabar. 
Tidak, aku tidak boleh terlihat cengeng di 
hadapan mereka. Mereka adalah masa 
depanku,” Mina membatin.

“Bunda, kenapa Bunda melamun?” tanya 
Kim.

“Bunda, Bunda, ada tetangga yang 
memberi kita makanan,” ucap Kim sambil 
menggoyang-goyangkan tubuh Mina yang 
rebah di sofa.

“Maaf, Nak. Iya, Nak,” Mina tersadar 
dari lamunan. Kim menarik tubuh Mina ke 
meja makan dan  ia dapati semangkuk gulai 
keladi sudah tersaji di sana.

“Bunda, sepertinya gulainya enak. 
Bolehkah aku memakannya?” tanya Kim.

Mina tak menjawab pertanyaan Kim dan 
langsung membuang gulai itu ke lubang 
pencucian piring. Lekas ia cuci mangkuk 
bening itu tanpa peduli suara rengekan Kim.

*
Enam bulan berlalu. Mina tak pernah 

memakan apa pun pemberian dari 
tetangganya. Sebelum jam pelajaran 
berbunyi mereka pun berbisik-bisik di 
ruang guru.

“Mina, apa kau merasakan hal yang 
ganjil selama mengajar di sini?” tanya 
Bu Retno. Mina jelas merasakan hal yang 
asing, namun ia tak berani mengatakannya 
terlebih dahulu. Ia pun terpaksa berbohong 
sembari menggelengkan kepalanya.

“Ini loh, Mina. Selama kau mengajar 
di sekolahmu yang dulu, apa kau pernah 
melihat pelayan sekolah menjadi tangan 
kanan kepala sekolah?” tanya Bu Retno lagi.

“Tidak, Bu,” jawab Mina sekenanya. 
Mina sebenarnya sudah merasakan hal 
yang ganjil ini sejak lama, namun ia tak 
berani berbuat apa-apa. Ia hanya bertanya-
tanya dalam hati kecilnya saja. Apalagi 
saat pelayan sekolah menegurnya saat 
ia datang terlambat karena Audrey sakit 
kala itu. Pelayan sekolah juga pernah 
memperingatkan Mina agar tak terlalu dekat 
dengan Bu Neno dan Bu Retno dengan 
alasan kepala sekolah yang memintanya 
untuk menyampaikan hal itu. 

Seketika Bu Neno datang dan menjawab 
p elan.  “ Kemar in,  p e l ayan s ekol ah 
memintaku menemui kepala sekolah. Lalu 
setelah ke ruangan kepala sekolah, aku pun 
dinasihati panjang lebar perihal baju batik 
kita yang sama. Aku hanya heran, mengapa 
harus melalui pelayan sekolah? Mengapa 
tidak melalui wakil kepala sekolah saja? 
Pelayan sekolah juga memperingatkanku 
agar terlalu dekat denganmu, Mina. Apa 
hak dia melarangku? Dari segi posisi, jelas 

kita setingkat di atasnya, tetapi ia selalu 
menjual nama kepala sekolah.”

“Ia pasti sudah menyebar ini di makanan/
minuman kepala sekolah. Kalian tentu tahu 
kalau pelayan kita asli dari Desa Tulah,” 
ucap Bu Retno sembari mengangkat tangan 
kanannya, lalu menggesek-gesekkan jembol 
dan telunjuknya seraya mempraktikkan 
tengah menebar racun bubuk.

Tiba-tiba orang yang dimaksud datang. 
Bu Neno dan Bu Retno menjadi salah 
tingkah. Pelayan sekolah mendekati 
Mina. Mina merasa was-was, hatinya tak 
tenang, dengan suara yang dikeraskan 
pelayan sekolah mengatakan bahwa Mina 
dipanggil ke ruang kepala sekolah. Mina 
pun mengikuti langkah pelayan sekolah 
dengan hati deg-deg-an.

*
Setahun berlalu. Mina sudah tak terlalu 

peduli dengan hal-hal mistis yang hampir 
setiap hari ia dengar dari guru-guru senior. 
Toh, ia belum melihat ada orang yang 
meninggal gara-gara racun itu. Meski 
beberapa teman seangkatan ASN-nya tak 
berani tinggal di Desa Tulah, seperti Noni, 
bagi Mina, warga Desa Tulah memiliki hati 
yang tulus. Mereka masih sering memberi 
makanan ke Mina. Namun kenyatannya, 
Mina masih enggan untuk memakannya. 
Mina masih diam-diam membuangnya.

Mina sungguh sudah tak terlalu peduli 
lagi dengan cerita-cerita guru senior yang 
terkadang tak masuk akal. Bagi Mina, 
ada yang lebih rasional yang harus ia 
pikirkan, yakni membagi uang gajinya. 
Separuh dikirim ke suami dan separuh 
lagi ia gunakan untuk hidup bersama dua 
anaknya. 

Memang, semenjak menjadi ASN, Mina 
kerap merasa seperti janda yang merana. 
Suaminya, yang hanya pegawai honorer, 
tak lagi pernah memberi nafkah lahir meski 
sesekali berkunjung memberi nafkah batin. 

Menjelang tengah malam, Mina kerap kali 
menitikkan airmata. ia harus berusaha tetap 
waras demi menjaga keutuhan keluarga dan 
menjadi tulang punggung keluarga.  

“Bunda, baru saja ayah menelponku, 
katanya minta Bunda untuk transfer uang 
lagi,” ucap Kim polos. Mina berusaha 
menghubungi suaminya dengan mata 
berkaca-kaca.

Opini baru koloni semut-semut berdasi
Kinerjanya bersama koloni
Hasilnya pun kan dikerumuni bersama-sama
Berdalih, tak pernah ingkar janji, seolah bagai 
Dewa Dewi
Ruang kerja teman sebelah
Banyak hidangan manis di atas meja tragis 
Semut datang bertebal muka, lalu berdasi
Cicak terendus rasa, semut pun sembunyi di balik meja
Semut-semut berdasi bekerja tak kenal lelah
Yang penting makan berjamaah
Ada kerjaan manis langsung sikat bersama
Dasar otak semut, bukan otak tikus
Cicak kerjaanya merayap sana sini 
Semut berciri kerja koloni, cari mangsa
Jika cicak lapar, dikasih pizza, langsung OK.
Tak peduli kedatangan cicak, yang penting dapat makan bersama
Kisah semut-semut berdasi
Taktik kerjanya berkoloni
Tak punya rasa lebih dalam bekerja
Yang penting koloni kenyang dapat bagian

Kini namamu harum sepanjang zaman
Engkaulah wanita terhebat
Kharismamu kian meretas seantero jagat
Meski ragamu tlah tiada
Terpahan cahayamu kian menderu
Mengingatkan kemuliaan budi pekertimu 
Berbagai inspirasi tekad agung mu
Membuat wanita Indonesia kian bermartabat
Engkaulah patriot sejati
Referensi karyamu, menginspirasi negeri
Sungguh mulia cita-cita mu
Tertulis indah dalam lembar sejarah
Gagasan emansipasi mu
Telah disematkan bagai permata
Pada generasi muda Indonesia
Seolah ragamu masih membumi
Para generasi muda berucap terima kasih
Wahai ibu R. A. Kartini
Namamu tak kan lekang diterpa zaman
Semoga harapmu abadi selamanya

Sungguh sedih dan dahsyat terasa
Mendengar berita sedih dibalik tentangmu
Seakan meneteskan air mata duka
Tuk mereka 53 personil prajurit yang naas
Mereka menunaikan tugas mulia 
Tuk Persada Nusantara tercinta
Engkaulah Pahlawan terhebat
Surga kan menantimu di sana
Kami semua ikut berbela sungkawa
Doa tulus kami panjatkan kehadirat Nya
Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah 
menjalaninya
Kini Negeriku kan bersedih
Akan bakti prajurit tangguhnya
Namamu kan tertulis di lembaran 
tinta emas
Sebagai Pahlawan yang syahid 
dalam tugasnya
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