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CERPEN

NE K N A N G adalah 
n a m a  p a n g g i l a n 
orang-orang Musi 

terhadap kakek saya.  Neknang 
adalah seorang agen koran lokal 
dan papa berprofesi sebagi 
seorang pembuat plang merek 
sekaligus membuka usaha sablon 
di rumah. Terbetik dipikiranku   
bahwa seharusnya saya bisa 
membaca lebih dahulu dari 
teman-teman sebaya karena 
rumah kami “dibanjiri” huruf-
huruf dan tulisan setiap harinya.  
Kenyataannya, saya baru bisa 
membaca di usia 7—8 tahun. 
Guru-guru SD membimbing 
saya dengan sabar. Sementara 
Neknang getol menyuruh saya 
menghabiskan masa kecil dengan 
bermain.

S e k i t a r  s e p u l u h  t a h u n 
yang  la lu ,  Neknang  yang 
j uga  s eo rang  ve t e r an  i t u 
bercerita kalau ia memiliki 
teman-teman sesama pejuang 
kemerdekaan yang tidak bisa 
membaca tapi mengerti bahasa 
Belanda dan Jepang sehingga 
mereka bisa memilih medan 
gerilya di luar radar penjajah; 
para penjual sayur di pasar 
tradisional yang tidak kenal 
huruf tapi tak pernah keliru 
menghitung belanjaan; penjual 
kacamata di pasar atas yang 
bisa  membedakan bingkai 
kacamata  yang bagus  dan 
tidak berdasarkan mereknya 
meskipun ia tak bisa membaca; 
tentang guru mengaji di Binjai 
yang tidak bisa membaca tapi 
Neknang yakin ia masuk surga 
saking baiknya. 

L a l u  i n g a t a n  s a y a 
melayang pada Mang Jusin, 
ojek konvensional yang bisa 
menjawab SMS dan tak pernah 
keliru memilih kontak yang 
ingin ia telepon meskipun ia tak 
bisa membaca, beberapa tukang 
bangunan dekat rumah yang 
lekas menonaktifkan ponsel 
begitu melihat tulisan “Hp  Harap 
Dimatikan” di salah satu pilar 
masjid padahal tidak ada gambar 
ponsel disilang dekat peringatan 
itu, atau  Bi Mis, koordinator 

arisan jula-jula kelurahan yang 
dengan percaya diri menconteng 
atau menulis keterangan dengan 
kata-kata khusus yang hanya 
dipahami ia seorang di buku 
catatannya.

“Mereka tidak pernah buta,” 
kata Neknang lagi. “Meski 
tidak kenal tulisan,” lanjutnya. 
Lalu cerita-cerita tentang 
orang-orang berpendidikan 
tinggi dengan jabatan ini-
itu dan jumlah kekayaan 
m e m b u a t  l a y a r 
ka lku l a to r  ga l a t 
yang ter tangkap 
basah menerima 
r a s u a h ,  y a n g 
terjungkal oleh 
k e c a k a p a n n y a 
beretorika, yang 
dilaporkan para 
orangtua yang tak 
terima anak-anak 
mereka dilecehkan 
secara seksual, 
atau yang menutup 
pintu rezeki orang-
orang  kompeten 
karena menganggap 
posisi dan kedudukan 
sebagai jatah keluarga. 

“Mereka sangat cerdas,” 
kata Neknang, “tapi hanya bisa 
membaca tulisan.”

Saya kini mengerti.
Dalam banyak pembahasan 

t e n t a n g  k e n d a l a - k e n d a l a 
pemberantasan buta aksara di 
Indonesia, tiga faktor yang selalu 
mengemuka: rendahnya tingkat 
ekonomi, keterbatasan akses, dan 
kurangnya motivasi.  Akan tetapi, 
cerita-cerita Neknang tentang 
kebutaan tersebut ternyata 
menyentuh urusan yang lebih 
fundamental: kebutuhan. 

Kenapa  banyak  peser ta 
program pemberantasan buta 
aksara berhasil melek di dalam 
kelas? Namun, kembali buta 
beberapa lama setelah program 
selesai. Pertanyaan ini  kerap 
terlewat karena letaknya di 
lapisan bawah, bukan permukaan 
sebagaimana tiga kendala arus 
utama tadi.  Lalu apa jawaban 
atas fenomena kembali-buta itu?

Tidak lain tidak bukan karena 
tulisan dan informasi-informasi 
yang terkandung di dalamnya 

t i d a k  m e n j a d i 
b a g i a n  d a r i 
k e b u t u h a n 
masyarakat. 
Sebagaimana 
pembelajaran 
bahasa pada 

u m u m n y a ,  c a r a  t e r b a i k 
untuk mendarah-dagingkan 
kemampuan membaca bukan 
dengan menyelenggarakan 
kelas, melainkan menceburkan 
para peserta ke dalam lumpur 
kebutuhan. Mang Jusmin bisa 
mengolaborasikan huruf-huruf 
di tombol ponselnya untuk 
membalas SMS atau pesan  
WhatsApp  pelanggan karena 
ia membutuhkannya agar bisa 
terus bekerja. Konsekuensi 
logisnya adalah ia berusaha keras 
memahami pesan dari pelanggan. 
Hal yang sama ia lakukan 
untuk menghafal nama-nama 
pelanggan yang menghubungi 
atau dihubungi. Atas dasar 
kebutuhan itu jualah,  pejuang 
kemerdekaan, penjual sayur, 
pedagang bingkai kacamata, ahli 
retorika, guru mengaji,  Neknang,  
dan Bi Mis  si koordinator jula-
jula mampu mendayagunakan 
perangkat literer secara  sangkil 

dalam dan untuk hidupnya.
Saya kini makin mengerti, 

m e n g a p a  N e k n a n g  t i d a k 
menga ja r i  saya  membaca 
sebelum usia 7 tahun.  Alasannya 
tentu saja karena pada masa tahun 
1990-an, pengetahuan tentang 
kapasitas otak anak belum 
didesain untuk mempelajari 
hal-hal kompleks (termasuk 
memadu-madankan huruf-huruf 
untuk membentuk arti atau 
makna) belum menyambangi 
mereka. Yang Neknang lakukan 
adalah pendekatan logis bahwa 
dunia anak-anak adalah bermain, 
bersenang-senang, atau menjadi 
“rajadiraja” dalam lingkungan 
keluarganya. 

M e r e k a  y a n g  ( b e l a j a r ) 
membaca dalam keterpaksaan 
dan dorongan pragmatisme 
akan  melah i rkan  menta l -
mental setengah matang, yang 
tampil gemilang ketika berada 
dalam keadaan nyaman, tapi 
lupa segalanya ketika jauh dari 
jangkauan literasi. Itulah yang 
terjadi pada orang-orang desa 
yang kembali buta setelah melek 
aksara beberapa waktu, koruptor 
yang abai pada keberadaan 
CCTV,  ahli retorika yang 
pongah, dan pelaku nepotisme 
yang menganggap di atas dunia 
ini terhampar kavlingan rezeki, 
khusus keluarganya.

“Kamu tidak perlu pandai 
membaca, lihai menulis cerita, 
atau cakap bicara di depan 
banyak orang,” kata Neknang 
suatu hari, “Kalau itu malah 
membuatmu ter lepas  dar i 
masyarakat, sombong, tidak 
peka, dan gagal berguna bagi diri 
sendiri dan orang lain,” lanjutnya.  
“Puncak dari membaca bukan 
pengetahuan,” Neknang menjadi-
jadi, “ akan tetapi menjadi baik 
dan bermanfaat.”

Atas warisan dari laki-laki 
yang tiga hari dari ditulisnya esai 
ini berpulang pada usia 93 tahun, 
saya berlindung dari keterkutukan 
dunia literasi: menjadi kembali-
buta setelah menghabiskan waktu 
dengan (belajar) membaca. 

Lubuklinggau, 16 Juni 2021

Neknang, Melek Aksara, 
dan Kembali Buta

Antrean Daging
apakah masih ada jejal riak antrean daging
di sepotong musim? Serpihan angin yang menggambarkan
lenguh kemiskinan
lenguh kerinduan pada sekerat daging
Ia akan menghilir lewat aroma gurih. Lewat wajah menawan
menjelajah di sepiring gundukan tiwul resah
sepiring nasi putih buram beras jatah semalam
menggigilkan mercusuar harapanmu di kepul pilu

kalian pun bergegas teringat penggalan refrein lagu
tanah lapang berhampar hijau rumput
embik kambing, lenguh kerbau- sapi
dan Bocah gembira meniup seruling
penanda geliat senja

apakah kalian masih ingin antre segenggam daging
kambing, sapi, kerbau bertempur igau
memeram kecemasan dalam dongeng buram.
Semarang, 2021

Seplastik Daging
seplastik daging yang mengapung di langit luas
menggiring sumbu benak ringkihmu membias
Subuh mengelupaskan pagi Kang, dan
kayuhan sepeda angin usangmu menderu
rentangan pagar masjid yang sunyi
tak ada kerumunan; bisik pandemik
tak ada sejumlah mata letih gelisah
genggam mendekap erat kartu antrean
yang tak boleh dimainkan angin siang

di halaman masjid 
hanya sunyi yang kamu aduk pelan-pelan
berseliweran belasan kali pun
tak kau tangkap irisan daging menggelepar
menunggu amuk cakar.
Semarang, 2021

Sate Kang Samsul
gotong-royong sorak berbondong-bondong
meluber pada gelinjang kambing dan redup mata sapi
belasan pisau sepakat menghalau
memaknai tajam bahwa hidup harus berkorban
di sana-sini. Mengalirlah rasa pada embusan harum nafas
pada kucur keringat hangat

ayo! Kita mereguk teh hangat sejenak di halaman
sembari menjelajahkan niatan
rentangkan catatan; siapa yang layak
terima hewan korban hari ini
jangan dikubangkan pada air cokelat teka-teki

ah! Serbuk dongeng silaturahmi itu pun 
melata pada bayang-bayang buram
kerumunan demi kerumunan terus bertutur
sekian korban takzim tersungkur
sesekali: Mari kita menyelonong ke
warung sate Kang Samsul. Pinggir pasar
buat mengendorkan irama gusar.
Ngawi, 2021 
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REPUTASI Euis Komala sebagai 
panitia arisan, mulai meroket lantaran  
kini menawarkan arisan sapi kurban 
untuk persiapan menjelang lebaran haji. 
Tujuannya begitu mulia, demi kebahagiaan 
umat. Bagi yang biasanya tak bisa 
berkurban, kini dengan adanya arisan 
sapi, bisa terbantu. Tentu saja, ini disambut 
baik banyak pihak. Bahkan, tak jarang Euis 
Komala mendapat acungan jempol dari 
warga yang punya pengaruh.

“Kini niat suci kita bisa terwujud 
karena ikut arisan di Euis Komala,” ucap 
perempuan berusia empat puluh tahun yang 
sudah sangat lama ingin berkurban sapi. 

“ B e n a r.  C i c i l a n n y a  p u n  t a k 
membebani, saban minggu…. Bila mana 
suatu pekan kita belum bisa membayar, 
kita bisa membayar di minggu-minggu 
yang akan datang, asal jelas hitungannya,” 
komentar perempuan berusia tiga puluh  
tahun yang tak sabar ingin berkurban sapi.

“Sebenarnya sih… yang membuka 
arisan sapi atau hewan kurban lainnya, ada 
juga di kampung sebelah. Atau tetangga 
kita pun ada yang buka meski tak terbuka, 
tapi… orang-orang pada males ikut arisan 
di sana. Selain panitianya judes, juga tak 
boleh tidak, harus tepat waktu kalau mau 
bayar angsuran. Terus, waktunya tujuh 
tahun, saban tahun satu peserta yang 
kebagian berkurban. Keburu mati dong 
yang giliran tahun-tahun selanjutnya.”

“Lho… yang penting kan lunas, ya?” 
perempuan lainnya menanggapi. “Lagian, 
kita itu bukannya mau berutang, tapi 
mengumpulkan recehan kita sehingga 
nanti bisa berwujud menjadi sapi yang 
bisa kita sembelih untuk dikurbankan pada 
Idul Adha.”

“Euis Komala itu membantu kita… dia 
tak pasang angsuran mahal saban minggu, 
tidak memberatkan… sekemampuan kita. 
Yang penting katanya, sebulan sebelum 
hari raya, sudah lunas. Kan namanya uang, 
kita itu kadang terkendala. Kadang ada, 
kadang tidak.”

“Benar, tapi alhamdulillah... kalau 
aku suka tepat waktu, bayarannya pas 
lagi… biar Euis Komala tak pusing. Aku 
merasakan bagaimana pusingnya dia 
mengurus anggota yang banyak. Jadi ada 
baiknya kalau uang ada… kita jangan 
menunda-nunda bayar.”

“Bersyukurlah… dengan adanya 
arisan sapi yang dikelola Euis Komala… 
warga di sini banyak yang bisa berkurban 

sapi. Dan biasanya, kalau kita punya niat 
baik… Allah akan melancarkan usaha kita. 
Buktinya, tak terasa beberapa bulan lagi, 
Idul Adha akan tiba. Ah, rasanya aku tak 
sabar ingin segera menyembelih sapi…”

“Hey… hey... hey…. Bukan kau 
saja yang tak sabar, aku juga tak sabar! 
Ini kurban pertamaku!” seru seorang ibu 
bertubuh subur. Mereka tengah berkumpul 
di depan warung Ceu Engkar. Warung 
yang disinyalir sering digunakan untuk 
berghibah. Namun, kali ini mengenai niat 
suci dan pujian untuk Euis Komala. 

Awalnya, Euis Komala tak begitu 
paham dengan arisan sapi kurban. Selama 
ini, ia hanya panitia arisan uang biasa. 
Yang dikocok seminggu atau sebulan 
sekali. Itu pun bukan arisan dengan 
perolehan uang besar. Arisan kecil-
kecilan di dalam keluarga atau dengan 
para tetangga. Ketika usaha kios sayuran 
di pasar yang dikelolanya kian menurun, 
dampak pandemi, ia kebingungan mencari 
usaha pengganti. Sementara para pedagang 
lain pun sama-sama mengeluh. Lalu, ia 
bersua Wahyu Kurnia, seorang laki-laki 
pemasok sayuran dari Ciwidey. Laki-
laki berusia tiga puluh delapan tahun itu 
mengajaknya kerja sama mengadakan 
arisan sapi kurban. Wahyu percaya  pada 
perempuan yang punya kemampuan 
merekrut banyak anggota. Lantaran Euis 
Komala lama bergelut di bisnis kriditan 
berbagai barang keperluan rumah tangga. 
Hingga perempuan itu memiliki jaringan 
yang luas meski masih dalam skala 
terbatas.

Euis Komala yang tengah terpuruk 
usaha, menyepakatinya. Mulailah ia 
menjeadi mediator pada para tetangga. 
Satu ekor sapi yang dihargai nominal 
sekian,  bisa diikuti  7 peserta dan 
pembayaran dalam satu tahun. Tentu saja, 
memantik banyak warga. Sehingga hampir 
saban hari, rumahnya kerap didatangi 
warga yang menyetor angsuran. Sebulan 
sekali, ia menyetor pada Wahyu sebagai 
pihak pertama. Lantaran, Wahyu beralih 
usaha menjadi peternak sapi di kampung 
halamannya. Namun, demi kelancaran 
pemasaran, Wahyu mengontrak rumah di 
Soreang. 

Te lepon  se lu la r  Eu is  Komala 
berdering nyaring. Ia baru saja rehat 
mencatat pemasukan. Wahyu menelepon 
dan meminta Euis Komala menemuinya di 
Tikambang, sebuah rumah makan terapung 

di atas anak bendungan Saguling. Tanpa 
memedulikan pekerjaan di rumahnya, 
perempuan berusia tiga puluh lima tahun 
itu pergi bersama motor barunya yang 
diberikan Wahyu sebagai inventaris.

Wahyu tengah duduk santai sembari 
merokok. Tampak menikmati tiap isapan 
rokok kreteknya. Di atas meja panjang 
sudah tersaji; nasi liwet, ikan mas goreng, 
ayam bakar, tahu tempe goreng, karedok 
leunca, karedok kacang, sambal kecap 
lengkap dengan lalapan ketimun, kol, 
dan kemangi. Tak ketinggalan, teko 
alumunium berisi air teh panas.

Melihat Euis Komala datang, lelaki 
itu tersenyum lebar. Euis Komala duduk 
di hadapannya. Dikeluarkan dari tas 
pinggangnya, lembaran uang berwarna 
merah. Sangat banyak. Lalu diserahkan 
pada Wahyu. Tanpa mau menghitungnya, 
Wahyu langsung memindahkan semua 
uang itu dalam tas hitam di sampingnya. 

“Mulai minggu depan, bisa kan uang 
ditransfer saja?” pinta Wahyu.

“Aku belum sempat bikin buku 
rekening, Kang. Tapi aku usahain, tadinya 
aku lebih suka setor uang tatap muka gini, 
Kang… biar kita bisa ngobrol dan Akang 
bisa tahu di lapangan gimana.”

“Kebetulan aku lagi sibuk banget, Is. 
Banyak permintaan sapi untuk lebaran haji 
juga. Kewalahan. Sementara persediaan 
terbatas.  Yaaa, nanti  aku atur-atur 
waktunya, soal ketemu kita jadwalkan… 
lihat sikon, Cuma kalau soal uang… 
sebaiknya gerak cepat... langsung transfer, 
lantaran aku lagi perlu uang banyak untuk 
beli sapi dari Jawa Tengah, mumpung 
harga belum terlalu membumbung.”

“Ya, baiklah…”
“Nah, begitu…”
“Kang, semua uang yang masuk, aku 

catat dan aku setor. Tak ada sepeser pun 
di tanganku. Takut kepakai, namanya 
uang di tangan… manis… kalau kepakai, 
aku tak sanggup mengganti. Lagian, kini 
aku sudah tutup kios. Mau kukontrakkan 
saja. Ketimbang jualan tapi sepi terus, 
bikin stres. Untunglah ada kegiatan 
mengumpulkan uang warga nih…tapiii… 
aku juga kan lagi usaha!”

“Ya iyalah, Is! Kau itu usaha! Coba 
kau hitung saja berapa keuntunganmu, 
semua uang yang harus terkumpul 
padaku, kaupotong nantinya sepuluh 
persen… terbayang berapa nominal 
yang akan masuk kantongmu?” Wahyu 

menatap wajah Euis Komala. Lalu Wahyu 
menawarkan jika Euis Komala bisa ikut 
investasi uang, maka akan bertambah 
penghasilan.  Berbinar mata perempuan 
yang tengah berharap dapat uang banyak 
itu. Membayangkan keuntungan yang 
bakal didapatnya. Namun untuk ikut 
investasi, ia harus mencari uang darimana? 
pikirnya.

Ia pun tak sabar menanti Idul Adha. 
Bukan hanya menyaksikan kebahagiaan 
banyak warga yang akan  berkurban sapi, 
tapi juga perekonomian di keluarganya 
akan mapan. Bisnis arisan sapi itu bisnis 
besar baginya. Apalagi Wahyu berjanji akan 
memberikan bonus yang besar padanya.

Seminggu lagi menjelang Idul Adha. 
Euis Komala tampak resah. Nomor 
telepon selular Wahyu tak juga bisa 
dihubungi semenjak kemarin. Sementara, 
pesan-pesan dari warga bermunculan 
tiada henti. Meminta kepastian kapan 
sapi-sapi mereka akan tiba di kampung 
ini. Euis Komala hanya bilang ‘tunggu 
saja’. Sepertinya, warga mulai panik. 
Mereka terus menelepon. Bahkan berani 
menuntut dan akan melaporkan ke polisi 
jika diketahui Euis Komala menipu.

Motor yang ditumpanginya melaju 
kencang menuju rumah kontrakan Wahyu. 
Namun, rumah itu sudah kosong. Pemilik 
rumah menegaskan jika sudah beberapa 
bulan, Wahyu pergi meninggalkan utang 
sewaan rumah beberapa bulan. Euis 
Komala disergap gundah gulana. Ia 
pulang dengan pikiran kalut lantaran tak 
tahu harus mencari Wahyu kemana. Ia 
tak punya alamat rumah sebenarnya. Di 
tengah jalan, motornya dihentikan orang-
orang bertubuh tinggi besar dan berwajah 
garang, kepercayaan bank lising. Motor 
itu tak membayar angsuran berbulan-
bulan. Ia ingin menangis juga bingung 
apa yang hendak disampaikan pada warga. 
Suaminya tentu tak akan  menolongnya 
setelah pergi membawa anak-anaknya. 
Suaminya tak mau bersamanya lagi setelah  
rumah dan kios digadaikan istrinya demi 
memenuhi bujukan Wahyu dengan dalih 
‘mengembangkan usaha’.

Langkahnya terhenti. Matanya sembap 
menatap dari kejauhan. Menyaksikan 
warga yang tengah berkumpul depan 
rumahnya. Laki-perempuan. Yang teriak, 
memaki, bahkan ada yang mengacung-
acungkan golok.*** 

Bandung Barat, 12 Juli 2021

Panitia Arisan Sapi
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