
PEREMPUAN itu bukan dukun 
tapi dia memiliki banyak pasien 
yang membutuhkan pengo-
batan khusus, dukun sakti pun 
tak bisa melakukan pengobatan 
itu. Disebut pengobatan khusus 
karena orang yang datang ber-
obat  sebenarnya tak berpenya-
kit. Obat yang dibutuhkan dari 
perempuan itu disebut assibo-
koreng . Orang  yang ingin me-
lupakan seseorang tapi tak bisa 
melerai ikatan rindunya, datan-
glah pada perempuan itu. Ber-
bekal segelas air yang disem-
burkan di tengkuk penderita 
atau diminumkan, rindu pun  
melayang. 

Sebenarnya perempuan itu 
sangat kukenal. Namanya Tem-
maruddani. Arti dari naman-
ya adalah Tak Merindu. Dia 
sering dipanggil  Wak  Tem-
ma’.  Ayahnya meninggal kare-
na muntaber, sebulan sebelum 
dia dilahirkan. Sementara ibun-
ya, meninggal  saat dia berusia 
setahun, juga karena muntaber. 
Kehidupan berikutnya diambil 
alih oleh kakeknya. Wak Tem-
ma’ kecil merindu mendeka-
ti mati. Mengigau memanggil-
manggil ibunya. Hingga sang 
kakek meniupkan mantra rin-
du untuknya. Sekilas pun dia 
tak pernah mengingat ibunya, 
apalagi ayahnya yang memang 
tak pernah dilihatnya.  

 Sembilan tahun kemudian, 
sang kakek  berpulang setelah 
mewariskan ilmu mantra rindu-
nya pada Wak Temma’ kecil. Di 
sela-sela sakitnya yang semakin 
parah, tiap hari kakeknya  meny-
uruh Wak Temma’ untuk men-
gulang mantra itu hingga ha-
fal. Selain harus diyakini, salah 
satu syarat mantra akan bertuah   
adalah mantra tersebut tak bo-
leh diketahui oleh banyak orang. 

Di usianya yang kesepuluh, 
Wak Temma’ sudah sangat ma-
hir dengan mantra rindunya. Se-
tiap musim haji, banyak orang 
tua membawa anaknya untuk 
disembur tengkuknya oleh Wak 
Temma’, agar anaknya yang ma-
sih kecil tak sakit merindu  dit-
inggal berhaji oleh orang tuanya.  
Begitu juga dengan lelaki yang 
akan  merantau, biasanya akan 
membawa anak-anaknya yang 
akan ditinggal untuk diobati.

Awalnya seperti itu, mantra 
rindu Wak Temma’ benar-benar 

hanya untuk orang yang merin-
du, terutama anak kecil yang bi-
asanya sakit jika merindu pada 
orang tuanya. Orang yang di-
obati akan memberikan beras 
beberapa liter ditambah den-
gan sepasang  ayam kampung 
jantan dan betina. Dari bayaran 
itulah, Wak Temma’ bisa ber-
tahan hidup. Namun, belakan-
gan mantra rindu Wak Temma’  
disalahgunakan. Lelaki yang in-
gin menceraikan istrinya, hanya 
dengan meminumkan air man-
tra Wak Temma’ tanpa sepenge-
tahuan sang istri tentunya, sang 
istri akan membenci suaminya. 
Bayaran dari mantra itu pun ja-
rang lagi berupa beras dan sepa-
sang ayam kampung, tapi sering 
berupa amplop tebal berisi uang 
yang membuat mata Wak Tem-
ma’ membola.
***

Aku   salah satu korban man-
tra rindu Wak Temma’.  Ketika  
ayah akan membawaku pergi 
merantau, Wak Temma’ meny-
embur air mantra di tengkuk-
ku. Waktu itu, aku masih beru-
sia sepuluh tahun dan seperti 
amnesia. Aku yang terkadang 
tak bisa tidur jika tidak bersa-
ma ibu, detik itu juga  tak lagi 
merasa punya ibu. Ayah mem-
bawaku pergi kemudian.

Kini Wak Temma’ sudah ren-
ta. Di rumah panggungnya yang  
besar, dia hidup sendiri. Suami 
keduanya meninggal tiga tahun 
lalu.  Tak ada lagi yang menai-
ki rumah panggungnya untuk  
keperluan mantra rindu yang 
membuatnya dulu disegani. 
Sebagian berpendapat,  mantra 
Wak Temma’ tak lagi bertuah 
karena niatnya tak lagi tulus. Dia 
mengobati karena uang, bukan 
lagi untuk menolong.  

Di ujung hidupnya dia in-
gin  bertemu dengan anak yang 
pernah diusirnya pergi  meran-
tau bersama suami pertaman-
ya.  Rindu pada anaknya itulah 
yang membuat tubuhnya sema-
kin menyusut. Kulitnya yang 
keriput kini hanya membung-
kus tulang yang tak lagi ber-
fungsi sebagai penopang tubuh. 
Tak ada lagi yang dia bisa kec-
uali bernapas, itu pun semakin 
melemah. Dia menyesal telah 
mengikhlaskan kepergian anak 
bersama suaminya, demi cinta 
keduanya bersama Pak Abduh. 

Semakin dia merintih dalam doa 
untuk bertemu anaknya, sema-
kin dia dihantui betapa khusy-
uknya dulu dia membaca man-
tra rindu untuk anaknya. 
***

Aku adalah anak Wak Tem-
ma’. Ayah membawaku pergi 
merantau ke Palu setelah teng-
kukku disembur dengan man-
tranya. Salahkah aku tak per-
nah merindunya? Bukankah itu 
yang diinginkannya? Tiga ta-
hun lalu ayahku meninggal. Se-
belum meninggal, dia mencer-
itakan segalanya tentang ibu, 
termasuk perselingkuhan Wak 
Temma’ dengan Pak Abduh. 

“Dulu ayah ingin memaaf-
kan  ibumu demi kamu. Tapi  
ada perasaan yang selalu me-
nyuruhku pergi. Belakangan 
kutahu, suara-suara yang me-
nyuruhku  pergi adalah reaksi 
air mantranya yang kuminum 
tanpa sepengetahuanku.”

Meskipun ayah menyuruh 
pulang untuk mencarinya, aku 
tetap bergeming. Ada suara-su-
ara yang selalu melarang untuk 
pulang menemuinya.  Bukan tak 
mungkin, suara itu adalah reaksi 
dari air mantra yang pernah dis-
emburkannya di tengkukku saat 
dia mengikhlaskan kepergianku 
bersama ayah. Reaksi terparah 
dari air mantra itu, aku tak per-
nah bisa memanggilnya ibu. Se-
olah yang kutahu hanyalah na-
manya, Wak Temma’! 
***

Aku pulang.   Entah kenapa, 
tiba-tiba saja suara-suara yang 
selama ini melarangku untuk 
pergi menemui ibu, menghilang 
begitu saja. Bahkan, hatiku ter-
bujuk untuk menyebut ibu se-
tiap teringat wajahnya. Berb-
agai macam kalimat penenang 
yang mampu membujuk untuk 
mengemas barang dan pulang. 
Bagaimana pun, dia adalah ibu-
mu.  Kamu punya anak, jangan 
sampai anakmu memperlaku-
kanmu kelak seperti itu, me-
lupakanmu. Tak ada jalan lain, 
aku harus pulang dan mengin-
jakkan kaki lagi ke Selatan, te-
patnya di Sidenreng Rappang. 

Ibu telah pergi. Menurut tet-
angga, ibu meninggal karena 
rindu padaku.  Tetangga ber-
gantian datang menemuiku 
sambil menangis dan meme-
lukku. Meski aku meninggal-

kan rumah saat  masih berumur 
sepuluh tahun, tapi aku masih 
ingat beberapa orang yang per-
nah  hadir mengisi hari-hariku 
di rumah panggung ini. 

“Lina, kamu  tahu mantra 
rindu yang sering dibaca ibu-
mu dulu?”  tanya Bu Wija, tet-
angga  belakang.  

 Bukan hanya Bu Wija, ham-
pir semua tetangga yang datang, 
berusaha untuk mengulik soal 
mantra rindu peninggalan ibu. 
Dari tatapan orang-orang yang  
menanyakan soal mantra itu, 
jelas sekali jika mereka ingin 
berguru padaku.   

Laoko temmabboko. Mulettu 
temmappaseng. Murewe’ tem-
masappa. Dua lino tassidditta. 
Barakka doang la ilaaha illallah, 
kun fayakun . 

Mantra itu  sangat  lekat di 
benakku. Ayah yang  mewaris-
kannya meski tak berharap aku 
menggunakannya.  Di awal per-
nikahannya, ibu mengajarkan 
mantra itu pada ayah. Seperti 
halnya ayah melarangku untuk 
menggunakan mantra itu kare-
na ayah pun tak punya niat un-
tuk membaca mantra itu.  Ayah 
selalu berpesan; banyak pawang 
ular mati karena ularnya,  suatu 
saat ibumu  akan mati karena 
merindu. 

“Maaf, aku nggak tahu soal 
mantra itu,” bohongku untuk 
menyelamatkan diri saat Bu 
Wija datang sehari sebelum kep-
ulanganku ke Palu.

“Bu Lin, tolonglah aku!”
Aku hanya tersenyum sam-

bil mengemasi pakaianku ke 
dalam koper. Sampai kapan 
pun, mantra  itu akan terkubur 
dalam benakku. 

“Pacarnya itu  pengguna nar-
koba, Bu Lin! Kasihani aku!” 

Bu Wija sudah menangis. 
Aku tersentuh tapi aku tetap 
menggeleng.

“Aku nggak tahu mantra 
itu.”

Tangis Bu Wija berhenti se-
jenak. Sekejap kemudian  dia 
masuk ke  dapur. Aku terper-
anjat saat dia keluar memba-
wa segelas air putih yang dial-
asi dengan piring kecil.

“Kalau begitu, Bu Lina cu-
kup meniup air putih ini. Tan-
pa mantra pun aku terima,” 
pelasnya.

Aku  pura-pura khusyu ke-

mudian meniup air putih itu tiga 
kali. Mantra rindu ibu masih ter-
kubur di benakku, tak kuucap 
sehuruf pun.
***

Beberapa tetangga  dan kelu-
arga dekat ibu datang ke rumah. 
Hari ini aku akan pulang ke Palu.  
Tak lama lagi bus akan datang 
dan membawaku  . 

“Terima kasih, Bu Lin. Be-
gitu air mantra kuminumkan, 
anakku    langsung tunduk di-
lamar oleh keluarga kami,” bisik 
Bu Wija.

Mataku membola. Bagaima-
na mungkin? Air putih semalam  
tanpa mantra apapun. 

“Dunia maya boleh canggih, 
tapi dunia mistik akan tetap an-
tik,” bisiknya sambil tersenyum. 

Tiga hari setelah tiba di Palu, 
Bu Wija menelpon memberi 
kabar  bahwa sumur di belakang 
rumah panggung kami  dijadi-
kan sebagai sumur mantra rin-
du oleh warga. 
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P u i s i
Vaksin
orang-orang berjubel
dan berderet punggung yang pegel 
mengantrekan nasib
yang terselip 
di antara cemas dan sakit

di ujung jarum suntik
dititipkanlah harapan
yang dilambungkan angan
tapi sejatinya rapuh, bergoyang-goyang
bagai kapal tanpa cadik

Wisma_Aksara, 2021

Kutub
berapa miliar orang-orang di muka bumi yang tak be-
ranjak dari kutub, sejumlah itulah orang-orang lupa 
bahwa bumi itu bulat. 

bulat tak menyatukan pendapat: ia perekat, aura tali te-
mali beraroma wangi, menjaga langkah mungil berbagi, 
mengisi mewarnai, dalam rangkul peluk hangat hakiki. 

bulat tak meniadakan kutub: ia tetap ada selama mataha-
ri menyapa lewat khatulistiwa. tapi kita akan gigil sela-
manya jika tak beranjak darinya. enggan bercengkrama 
berbagi rasa, apalagi makan bersama dalam satu meja.
baiklah, kalau kau meyakini bumi itu datar. tapi, jan-
ganlah kau dirikan dinding-dinding penyekat alam 
yang jembar. 

dinding-dinding itu, yang kokoh dan beku. telah 
menancap mengakar: di gedung parlemen, kan-
tor pemerintahan, kampus, komunitas seni-budaya, 
hingga menghiasi mal di kota-kota dan warung-wa-
rung pelosok desa.

baiklah, jika kau percaya dinding itu fitrah. tapi, ia bu-
kanlah pemisah. karena dalam rangkulan cinta, dind-
ing hanyalah halusinasi bagi hati yang patah –gagap 
menempuh jarak, meski hanya selangkah.

Wisma Aksara, 2021-2022

Suatu Hari Nanti
: Endemi
pada suatu hari nanti
kita tak perlu tampil angker
karena aneka ragam gengsi
dari merk arloji hingga masker
pelan-pelan, akan pergi diarak angin
–tenteram, lebur bersama musim 

lalu, terbukalah pintu dan jendela rumah
seperti wajah-wajah yang menengadah
tak kunjung berkedip dalam dekap matahari
demikian suatu hari nanti
: endemi

Wisma Aksara, 2022

Baliho Kawat 
di negeri antah. ketika rakyatnya sekarat. seorang poli-
tisi dengan sumringah nampang di baliho. oh, selint-
as tampak giginya yang berkawat: senyum renyah, 
lupa mandat.

aih, lihatlah angin yang menerpa. tiap saat tak kenal 
cuaca. menerpa serupa semburan kata-kata, yang di-
ucapkan saat pidato kampenye di podium kehormatan. 

namun terpaan angin tak membuatnya  gigil dingin. 
guyuran hujan tak menyurutkan langkah ke belakang. 
dan hantaman badai tak membuatnya lunglai. justru, 
ia kini semakin lalai. 

para simpatisan pun heran. biasanya baliho yang di-
pasang hanya bertahan beberapa bulan: tumbang be-
gitu diamuk derasnya hujan. dan, ia akan kemba-
li dapat orderan. 

ia pun selidik: bermula curiga gigi politisi  yang berhias 
kawat.  ia pun menempelkan telapak tangannya pada 
gambar di baliho. jenggirat! ia merasakan tak hanya 
behel di gigi yang keras seperti kawat: juga bibir, juga 
hidung, juga pipi, juga dahi... 

akhirnya, semua baliho bergambar politisi di negeri 
antah itu terbuat dari kawat. otot kawat balung besi, 
seperti titisan raden gatot kaca yang ngedap-edapi.

suatu saat, simpatisan pamasang baliho bertemu sang 
politisi: dipandanginya dari ujung rambut higga telapak 
kaki. tak secuilpun mirip satria pringgodani.

“ada apa?”
“maaf tuan, anda penjelmaan raden gatot kaca atau 
boneka?”

Wisma_Aksara, 2021
 
Protokol Kewarasan
di mana pun berada
tugas kita amat sederhana
menjaga dua ditambah dua
hasilnya tetap empat
karena anak cucu akan mencatat
bahkan melaknat
jika dikorupsi menjadi tiga

tapi kita mesti ingat 
yang bernama empat 
tak harus dua tambah dua
bisa satu ditambah tiga
sembilan dikurangi lima 
atau delapan dibagi dua

demikian tanda kewarasan
melekat erat di pikiran 
tak perlu ijazah kesarjanaan
untuk bisa mengenali dan berkawan

tapi yang sederhana 
kadang rumit dan menjerat 
seperti mencopot lencana di dada
-sungguh sangat berat 
atau melepas penutup kepala
-saat ada jenazah lewat

Wisma_Aksara 2021-2022 

Cerpen

S. Gegge Mappangewa

Biodata Penulis
S. Gegge Mappangewa 

adalah Ketua Umum Badan 
Pengurus Pusat Forum Lingkar 
Pena. Produktif  menulis dan be-
berapa kali memenangi sayem-
bara kepenulisan, di antaranya: 
Juara I Lomba Cerita Rakyat Ke-
mdikbud 2015, Juara I Kompe-
tisi Menulis Nusantara Kemen-
parekraf 2014,  Pemenang Say-
embara Gerakan Literasi Nasi-
onal Badan Bahasa 2017-2021, 
Penerima Penghargaan Sastra 
Acarya 2015 dari Badan Baha-
sa.  Penulis  novel Lontara Rin-
du (Republika 2012), Sabda Luka 
(Indiva Media Kreasi 2017), dll. 

TIDAK semua orang bisa dis-
iplin dalam urusan baca, apa-
lagi masuk dalam dunia sas-
tra. Kadang banyak yang in-
gin tahu (minat semata) tentang 
buku yang ada di tangan mere-
ka, mungkin karena kebetulan 
menemukan buku tersebut, atau 
sengaja  mencari untuk keperlu-
an tertentu, tapi dari sekian ban-
yak yang ingin tahu hanya seba-
gian yang akhirnya tahu. Mung-
kin karena kehilangan minat saat 
sementara membaca, atau me-
mang bahan bacaan yang dib-
aca  kurang menarik, sehing-
ga memutuskan untuk berhen-
ti mencari  tahu. Hal ini terjadi 
di berbagai kalangan, yang pal-
ing menarik di kalangan remaja 
contohnya

Saya juga bagian dari kalan-
gan tersebut (remaja). Saya hanya 
akan membaca saat saya merasa 
butuh, seperti, jika harus menger-
jakan tugas sekolah yang memer-
lukan acuan bacaan, atau jika se-
dang diharuskan berliterasi sebe-
lum pelajaran dimulai di sekolah. 
Tapi kadang di saat-saat tertentu, 
saya juga merasa haus akan se-
buah bacaan. Namun, saya cend-
erung pilih-pilih mengenai topik, 
genre, dan bentuk tulisan (don-
geng, fabel, komik, novel, dll). 
Sesekali saya “terpaksa” mem-
baca karena harus mempersiap-
kan diri untuk mengikuti sebuah 
lomba menulis.  Dari dorongan-
dorongan tersebut, saya cender-
ung meminati bacaan berupa cer-
pen, puisi, novel (bukan novel ro-
mance), dan buku non fiksi sep-

utar literasi dan sastra, juga es-
ai-esai singkat yang topiknya ti-
dak jauh dari situ. Namun, san-
gat berbanding terbalik dengan 
teman-teman sesusia saya. Saat 
tidak sengaja terlibat dalam ob-
rolan santai sembari duduk ber-
cerita bersama, kurang lebih 9 
orang anak remaja, termasuk 
saya di dalamnya, membahas 
tetang novel bergenre romance 
yang sedang hangat diperbin-
cangkan kala itu, novel Antares. 
Di perbincangan itu, saya menco-
ba membelokkan topic ke sebuah 
cerita anak yang saya sukai, teta-
pi tak mendapat respon. Mung-
kin karena kurang menarik. Lalu, 
apakah saya yang memiliki mi-
nat akan bacaan yang berbeda 
atau remaja seusia saya yang me-
minati bahan bacaan yang lebih 
berat? Jika seperti itu, lantas ba-
caan yang seperti apa yang dim-
inati oleh remaja?

Menjawab pertanyaan itu, 
saya mengumpulkan beberapa 
orang teman sebaya saya saat 
jam istirahat di sekolah, mere-
ka memiliki karakter yang ber-
beda-beda. Sebelumnya, saya 
telah mengemukakan maksud 
saya kepada guru yang bertugas 
di perpustakaan, sehingga telah 
disediakan buku-buku dengan 
berbagai jenis genre yang ber-
beda. Setelah itu, teman-teman 
bebas memilih buku apa yang 
akan dibaca sesuai minat mere-
ka masing-masing. Pilihan mer-
eka sangat beragam, ada yang 
memilih cerpen, fabel, romance, 
dan ternyata ada yang memilih 

buku non fiksi. Sayangnya, pada 
saat itu, tidak ada buku bergenre 
romance, saya yakin jika ada pas-
ti sebagian besar akan memilih 
buku genre tersebut, terlepas dari 
itu, pilihan-pilihan yang mereka 
jatuhkan, tidak jauh dari karak-
ter yang mereka miliki, yang me-
milih fabel, dan cerpen merupak-
an pribadi yang netral tidak begi-
tu mencolok, dan acuh saja, asal 
mereka baca selesaikan lalu cuk-
up. Namun, yang memilih buku 
nonfiksi merupakan pribadi yang 
memiliki minat yang lebih men-
colok cenderung tinggi akan rasa 
ingin tahu terhadap apa yang ada 
di genggamannya, dalam artian, 
ia punya rasa penasaran yang wa-
jib ia jawab. Kurang lebih 15 me-
nit berlalu, saya coba mengajukan 
pendapat, “Eh, kalian baca novel 
Antares juga?”, cetus saya. Pada-
hal saat itu saya juga tidak mem-
baca novel tersebut. Sanggahan 
mereka benar-benar antusias. Ti-
dak semua, ada satu orang yang 
diam saja, kebetulan dia remaja 
laki-laki satu-satunya di antara 
kami, sementara itu mereka yang 
antusias mengaku membaca nov-
el tersebut lewat aplikasi nov-
el daring, bahkan melalui pen-
gakuan mereka rela menunggu 
bermiggu-minggu demi mem-
baca kelanjutan novel tersebut. 
Kami menyudahi kegiatan baca 
kami saat itu dan kembali ke ke-
las, mereka yang tadinya memb-
aca, kini dengan lapang melepas-
kan buku yang tadinya di tan-
gan begitu saja, semuanya seper-
ti itu, tanpa terkecuali. Pikir saya 

akan ada yang meminjam buku, 
dengan alas an belum menyele-
saikan bacaan tersebut, ternyata 
tidak ada, bahkan yang memil-
ih buku nonfiksi tadi pun tidak. 
Seperti tidak ada minat akan bu-
ku-buku tadi, tidak seperti nov-
el yang mereka tunggu-tunggu.

Dari situ dapat disimpulkan 
bahwa, minat akan jenis bacaan di 
kalangan remaja sangat beragam, 
bergantung pada kepribadian 
atau karakte rremaja itu sendiri, 
hanya saja, memang minat akan 
bacaan berbau romance lebih 
banyak digandrungi, mengingat 
usia remaja (saya, kami) sedang 
hangat-hangatnya dalam urusan 
romance, cinta, dan ketertarikan 
antarjenis. Jadi bukan saya yang 
berbeda atau mereka yang memi-
liki minat akan bacaan yang lebih 
berat, tetapi memang kami bera-
gam, selagi bacaan tersebut posi-
tif, sah-sah saja untuk dipilih bah-
kan ditunggu-tunggu.

Selain dari pada itu, dapat dil-
ihat juga bahwa factor utama se-
seorang memiliki kebiasaan baca 
yang baik bukan dari bahan ba-
caan jenis apa yang mereka akan 
baca, tetapi minat mereka, apak-
ah mau membaca atau tidak, per-
cuma saja ada buku, ada novel 
daring yang siap baca jika me-
mang tidak meminati, maka tak 
acuh saja, sebaliknya jika minat 
itu ada seseorang akan berusa-
ha mencari, menunggu-nunggu 
bacaan yang sedang mereka mi-
nati sebab dari situ mereka mem-
peroleh jawaban atas rasa pena-
saran, mereka beroleh kepuasan 

akan kehausan. Seperti pada pen-
gamatan beberapa orang remaja 
di atas, sedikitpun tidak pena-
saran, tidak mau tau. Berbeda 
dengan apa yang mereka mina-
ti, mereka benar-benar menanti, 
mencari sendiri, bahkan mung-
kin harus berbayar. Mereka ti-
dak peduli, sebab mereka mera-
sa haus akan hal itu. Di situ pula 
beroleh kepuasannya. Jangan lagi 
berkutat akan sebuah dalih bah-
wa “saya akan membaca jika ada 
bacaannya” tapi tumbuhkan da-
hulu minat itu, untuk menjadi-
kan diri disiplin baca, terutama 
usia remaja dengan minat bera-
gam yang kita miliki.
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