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Sekapur Sirih 
Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara 

 

Salah satu upaya mencerdaskan anak bangsa adalah dengan 

meningkatan minat membaca anak-anak Indonesia. Peningkatan 

minat membaca tersebut tentunya harus ditunjang dengan 

penyediaan buku dan jenis bacaan lain yang cukup. Namun, tidak    

dapat dimungkiri, buku-buku hasil karya penulis Indonesia yang 

diperuntukkan khusus untuk anak-anak masih sangat minim. 

Padahal, anak-anak sangat membutuhkan bacaan yang sesuai 

dengan usianya untuk menumbuhkan minat baca. 

Selain jumlahnya yang kurang, kualitas buku untuk anak-

anak juga masih kurang bagus. Misalnya, penulisan ceritanya 

atau tingkat keterbacaannya tidak sesuai untuk anak-anak. Buku 

cerita untuk anak kerap menggunakan bahasa yang sulit dicerna 

oleh anak-anak, kalimat-kalimat yang tertulis di buku itu belum 

tentu nyambung ke anak-anak.  

Untuk itulah buku cerita anak berjudul Muncang Kuta 

hadir bagi pembaca. Kehadirannya perlu disambut dengan 

gembira karena ini adalah wujud kecintaan kami kepada anak-

anak Indonesia, khususnya anak-anak Sumatera Utara. 

 Ihwal penerbitan buku ini merupakan tindak lanjut dari 

pelaksanaan Sayembara Penulisan Cerita Anak 2017. Buku 

Muncang Kuta karya Tomson Panjaitan ini adalah satu dari lima 

naskah terbaik sayembara tersebut, yang juga diterbitkan 

bersamaan dengan empat buku yang lain: Pendekar Sejati Bukit 

Matahari karya Salsa Putri Sadzwana, Bonar Si Penjaga Sungai 
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karya Yulhasni, Cahaya untuk Bonar karya Rosintan Hasibuan, 

dan Bakau Kebaikan karya Siti Lestari Nainggolan.  

Kepada para peserta sayembara, teristimewa kepada para 

penulis lima naskah terbaik Sayembara Penulisan Cerita Anak 

2017 kami sampaikan terima kasih. Tanpa mereka, buku ini tidak 

akan pernah sampai ke hadapan kita. 

Selain itu, terima kasih kami sampaikan kepada tim penilai 

naskah (Damhuri Muhammad, Sahril, Haris Sutan Lubis, Hasan Al 

Banna, dan T. Syarfina) atas kerja keras dan kegigihannya 

menyeleksi karya terbaik dari yang baik. Tidak terkecuali, terima 

kasih juga kami sampaikan kepada tim penyunting/produksi buku 

ini.   

Mudah-mudahan dalam buku yang akan dibaca ini, kita 

bisa menemukan dunia anak yang penuh inspirasi dan kreasi 

kehidupan. Semoga kelak dapat memberi sumbangan berharga 

bagi generasi muda, generasi literasi.  

Selamat membaca!  

 

 

Medan, 24 Agustus 2017 

 

 

Dr.  Tengku Syarfina, M.Hum. 
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Pengantar Cerita 
Masa Depan Para Penyuka Cerita 

 

 

 

 

Adik-adik yang baik… 

Perkenankan saya berkisah tentang anak-anak di suatu kampung 

dan pada suatu masa, yang sangat berbeda suasananya dengan 

zaman kita. Di masa itu, anak-anak belum mengenal telepon 

pintar (smartphone) komputer tablet, dan macam-macam perka-

kas dunia digital lainnya sehingga dapat dipastikan belum ada 

yang kecanduan game online, belum ada pula yang mengalami 

ketergantungan akut pada jaringan Wifi, seperti anak-anak di 

masa kini.  Mereka, anak-anak dari masa lalu itu, adalah para 

pemburu cerita. Pemburu cerita? Bagaimana caranya mereka 

berburu cerita? Cerita-cerita macam apa yang mereka incar? 

Boleh jadi kalian penasaran dan bertanya-tanya seperti itu.  

Baiklah. Cerita-cerita yang mereka kejar sesungguhnya 

tidak jauh di hutan belantara, tetapi masih berada di sekitar 

permukiman mereka. Cerita-cerita itu tidak tersedia dalam bentuk 

buku, tetapi tersimpan rapi di kantong-kantong ingatan beberapa 

orang tetua kampung. Itulah sebabnya, setiap hari mereka selalu 

mengincar waktu senggang tetua-tetua kampung, para pemilik 

cerita itu. Sambil menunggu sapi piaraan merumput di hamparan 

padang luas, misalnya, tetua kampung biasanya duduk santai 

sambil berteduh di bawah pohon yang rindang. Saat itulah satu-

dua anak akan datang menghampirinya. Mereka menawarkan 

jasa pijatan di wilayah betis, pinggang, atau bahu, untuk sekadar 

menghilangkan pegal dan linu. Anak-anak itu biasanya mengaju-
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kan sebuah tawar-menawar yang kira-kira bunyinya begini; tetua 

bercerita, kami menyimak sambil memijat dengan gembira. Pada 

saat yang sama, anak-anak lain juga mencari tetua lain, waktu 

luang yang lain, dan mereka akan mendengarkan kisah-kisah 

yang berbeda.  

 Maka, setiap menjelang senja, mengalirlah sederetan 

kisah dari mulut para tetua kampung, dan anak-anak pemburu 

cerita itu merekamnya dengan kemampuan mengingat yang tak 

perlu diragukan, kisah tentang perseteruan seekor tupai dengan 

kera betina di musim manggis, hikayat tentang hadiah besar bagi 

seorang lelaki udik yang bisa menyelamatkan nyawa seorang 

putri raja, cerita tentang kehebatan Pendekar Telapak Sakti yang 

sanggup menghadang banjir bandang dengan telapak kakinya 

atau kisah tentang penyelam muda yang tak pernah muncul lagi 

ke permukaan, tetapi bertahun-tahun kemudian datang sebagai 

panglima dari kerajaan ikan. 

 Begitulah pengalaman anak-anak yang setiap hari berburu 

cerita itu. Mereka tidak pernah bosan mendengar para tetua 

kampung berkisah dengan caranya masing-masing sebab selalu 

saja ada kisah baru dari mulut mereka. Pokoknya, sepanjang 

mereka melihat ada waktu senggang, tetua-tetua itu akan terus 

diminta bercerita, tentunya dengan imbalan pijatan yang nikmat 

sepanjang kisah berlangsung.  

Anehnya, setelah bertahun-tahun waktu berlalu, bahkan 

hingga anak-anak itu tidak bisa disebut anak-anak lagi, para 

tetua yang tersisa tetap didatangi oleh anak-anak dari generasi 

baru dan kantong ingatan dalam kepala mereka tidak pernah 

kehabisan cerita. Tetua kampung, para pemilik cerita itu, tidak 

sekali pun mengulang cerita yang sudah pernah dikisahkan, 

anak-anak pemburu cerita tak pernah mendengar cerita yang 

diulang-ulang. Setiap cerita yang mereka dengar selalu baru, 
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menyegarkan, dan bukan tambal-sulam dari cerita-cerita yang 

pernah ada sebelumnya.  

 

Adik-adik yang manis… 

Saat ini, sulit membayangkan anak-anak pemburu cerita 

di zaman ketika semua orang telah begitu bergantung pada 

telepon pintar. Obrolan di media sosial (tentunya disertai dengan 

update status, unggah foto, dan semacamnya), game online, 

atau sekadar berkomentar di linimasa, telah menyita begitu 

banyak waktu mereka sehingga tak banyak waktu tersisa untuk 

berselancar di dunia cerita. Sulit membayangkan para tetua 

kampung, yang di kantong ingatan mereka tersimpan sekian 

banyak kisah. Jangan-jangan, para tetua kampung itu telah 

berpulang satu per satu dan para pemburu cerita tidak sempat 

mewariskan koleksi-koleksi ceritanya pada generasi sesudahnya, 

mungkin koleksi kisah mereka telah punah, dan tak akan bisa 

didengar lagi untuk selamanya.  

Lagi pula, anak-anak masa kini tidak perlu lagi bersusah 

payah memburu cerita sebab cerita apa pun yang kalian inginkan 

senantiasa tersedia informasinya di mesin pencari bernama 

Google. Namun, tetap saja keberlimpahan itu tidak membuat 

kalian bergairah untuk piknik sesaat ke dunia cerita. Buku-buku 

cerita mungkin sudah menumpuk di lemari buku kalian, begitu 

juga dengan e-book  cerita anak dari berbagai jenis, mungkin 

sudah melimpah-limpah di tempat penyimpanan data kalian, 

tetapi kalian tidak punya waktu yang cukup untuk membacanya 

berlama-lama. Kalian lebih suka mengikuti gosip-gosip terkini di 

medsos, daripada mengembara di lautan imajinasi yang ada 

dalam cerita-cerita itu. 

Buku ini adalah satu dari lima buku cerita yang dicetak 

secara bersamaan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara. Kisah-kisah 
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yang di dalamnya mungkin tidak seajaib pengalaman kalian saat 

berselancar dalam game online, tetapi setidaknya kelima buku ini 

dapat menyentuh ingatan kalian pada petualangan anak-anak 

pemburu cerita yang sudah saya kisahkan di atas.  Panjang, 

tetapi tidak sulit untuk diingat. Sederhana, tetapi bila kalian mau 

menyelam hingga ke ceruk-ceruk kedalamannya, kalian tidak 

akan mudah melupakannya.  

Cerita berjudul Cahaya untuk Bonar misalnya, berkisah 

tentang persahabatan seorang anak bernama Bonar dengan 

seekor sapi piaraan bernama Poltak. Sapi yang kemudian berjasa 

menyelamatkan hidup Bonar dari terpaan kemiskinan setelah 

kedua orang tuanya meninggal dunia. Di usia yang masih sangat 

kanak-kanak, Bonar sudah kehilangan ayah dan tak lama kemu-

dian diikuti pula dengan kepergian ibunya.  

Poltak, sapi piaraan milik Uwak Haposan, adalah hewan 

ternak yang setiap hari menemani kesendirian Bonar, terutama 

saat ia mengembala sepulang sekolah. Dari Uwak Haposan ia 

memperoleh upah guna meringankan beban orang tuanya dalam 

menanggung biaya hidup. 

Namun, waktu Bonar mengurus Poltak tidak banyak sebab 

ia mesti menjaga ibunya yang sakit-sakitan di rumah, juga 

merawat kebun pisang, satu-satunya warisan almarhum ayahnya.  

Suatu ketika Uwak Haposan merasa sapinya sering ditelantarkan 

oleh Bonar. Pemilik hewan piaraan itu kecewa, dan ia memecat 

Bonar sebagai pengembala. Kemalangan demi kemalangan yang 

menimpa Bonar membuat anak itu seperti orang yang sudah 

jatuh, lalu tertimpa tangga pula. Betapa tidak? Tak lama setelah 

ia kehilangan pekerjaan dari Uwak Haposan, Bonar ditinggal 

ibunya untuk selama-lamanya. Maka, anak kecil itu hidup 

sebatang kara di rumah peninggalan ayah-ibunya.  
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Keluarga Lambok, sahabat karibnya, sudah menawarkan 

agar Bonar tinggal bersama mereka saja supaya hidup Bonar 

tidak terlalu sepi, tetapi Bonar menolak dengan alasan tidak  

ingin merepotkan. Bonar ingin belajar mandiri meskipun tentu 

tidaklah mudah bertahan hidup sebagai yatim-piatu di usia yang 

semuda itu. 

Sekolah Bonar tetap berlanjut, cita-citanya yang menjadi 

petani sukses tak pernah berubah. Teman-teman sekolahnya tak 

henti-henti bersimpati dengan memberikan perhatian yang tulus. 

Begitu juga dengan orang tua Lambok, yang sering mengantar-

kan makanan ke rumah Bonar. Si yatim-piatu itu akhirnya tidak 

merasa sendiri.  

Suatu hari, teman kelasnya Sahala, tiba-tiba datang ber-

kunjung. Kepada Bonar, Sahala berkabar tentang sapi piaraannya 

yang kurus dan tidak sehat. Ia kuatir sekali sapi itu akan mati. 

Opung (kakek) Sahala baru saja membeli hewan itu dari Uwak 

Haposan. Dari Lambok, Sahala mendapatkan informasi bahwa 

orang yang paling dekat dengan sapi itu adalah Bonar.  Maka, 

kedatangan Sahala hari itu mempertemukan Bonar kembali de-

ngan sahabat setianya, Poltak.  

Di tangan Bonar, Poltak kembali mendapatkan semangat 

hidupnya. Badannya kembali bugar dan langkahnya semakin 

gesit. Bahkan beberapa bulan kemudian, Poltak melahirkan 

seekor anak. Berkat ketekunan Bonar dalam mengurus Poltak, 

Opung Sahala memberikan anak sapi itu kepada Bonar secara 

cuma-cuma. Anak sapi itulah yang kemudian menjadi modal bagi 

Bonar untuk melanjutkan sekolah dan mengejar cita-citanya. 

 

Adik-adik yang baik… 

 Di buku yang lain, ada cerita berjudul Bakau Kebaikan, 

Muncang Kuta, Pendekar Sejati Bukit Matahari, dan Bonar Si 
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Penjaga Sungai.  Keempat kisah itu menceritakan arti persaha-

batan di antara anak-anak seusia kalian. Dalam Bonar Si Penjaga 

Sungai, misalnya, pertemanan yang sejati tidak dapat dihalangi 

oleh perbedaan suku dan agama. Empat sekawan yang terdiri 

dari Bonar, Fahmi, Tongat, dan Arini berasal dari adat-istiadat 

dan agama yang berbeda-beda, tetapi bagi mereka, urusan 

saling membantu di antara sesama, tidak ada hubungannya 

dengan agama atau suku.  

Petualangan yang mereka lalui dalam cerita tersebut 

sangat berani, yaitu menghentikan penebangan liar yang telah 

menyebabkan kerusakan lingkungan sedemikian parah di daerah 

mereka. Berbagai rintangan harus mereka hadapi, macam-

macam risiko meski mereka hadang, sebelum akhirnya misi 

mereka tercapai.  

 Selain tentang arti persahabatan yang dalam, cerita ini 

mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sikap kritis. Ketika 

para penebang liar mengelabui warga dengan memasang tanda 

peringatan larangan mandi di sungai  dengan alasan ada buaya 

ganas  empat sekawan tidak percaya begitu saja. Mereka tak 

henti-henti bertanya, apakah mungkin di sungai tempat mereka 

biasa mandi itu ada buaya? Setelah mereka telusuri, akhirnya 

tersingkap juga kebenaran bahwa larangan itu hanyalah modus 

agar warga kampung tidak melihat aktivitas penebangan pohon 

yang berlangsung di jalan menuju sungai tersebut.   

 Kisah tentang persahabatan dapat pula ditemukan dalam 

cerita berjudul Muncang Kuta. Bermula dari salah seorang siswa 

bernama Rendi yang keluarganya menjadi korban erupsi Gunung 

Sinabung. Rumah tempat bernaung hancur, ladang tempat 

mencari penghidupan porak-poranda, dihantam abu vulkanik, 

hingga keluarga Rendi terpaksa mengungsi ke tempat yang 

disediakan oleh pemerintah.  
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Semula Rendi diceritakan sebagai anak yang sedang 

putus asa dan sudah kehilangan harapan, tetapi teman-teman 

sekelasnya tak henti-hentinya menghibur dan selalu berusaha 

meringankan kepayahan yang sedang melanda keluarga Rendi. 

Sejak itulah Rendi bangkit dari keterpurukan, ia tidak hanya 

menyelamatkan diri dan keluarganya sendiri. Bersama teman-

temannya, Rendi bahkan menggalang dana mencari sumbangan, 

termasuk mendampingi anak-anak seusia mereka dalam menja-

lani kehidupan yang tentulah tidak normal di pengungsian. 

 Cerita itu mengajarkan kepada kita bukan saja tentang 

bagaimana merawat persahabatan dengan sesama manusia, 

melainkan juga menjaga persahabatan dengan alam semesta. 

Tradisi Muncang Kuta, bagi masyarakat di sekitar Gunung 

Sinabung, adalah salah satu cara untuk mempertahankan 

hubungan yang dekat dengan alam. Bersahabat dengan alam 

mungkin tidak bisa menjamin mereka bebas dari ancaman 

bencana alam, tetapi paling tidak mereka bisa mengenal gejala-

gejala alam. Bila sewaktu-waktu alam menunjukkan gejala-gejala 

yang ganjil, mereka  dengan mudah dapat mengatasinya.  

 

Adik-adik yang manis  

 Lima cerita yang diterbitkan secara bersamaan ini adalah 

lima naskah terpilih dalam penjurian sayembara penulisan cerita 

anak yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara, 

pada Februari – Mei 2017. Lebih kurang 70 naskah cerita telah 

diperiksa tim juri dengan kriteria penilaian yang telah disepakati. 

Akhirnya diputuskan lima naskah tersebut sebagai naskah terbaik 

dan kini telah menjadi buku yang berada di tangan adik-adik 

yang budiman.  

 Dapat diperkirakan usia pembaca kelima cerita tersebut 

adalah usia Sekolah Dasar (SD), sementara penulisnya adalah 
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orang-orang dewasa dengan latar belakang berbeda-beda. Ada 

yang berprofesi sebagai guru, sastrawan, dan barangkali juga 

mahasiswa.  

Saat membaca cerita-cerita itu, di bagian-bagian tertentu, 

mungkin kalian bisa merasakan suasana yang berbeda dari 

lingkungan kanak-kanak. Barangkali pada saat menggarap cerita 

itu, pengarang hanya dapat membayangkan suasana masa 

kanak-kanaknya, yang tentu saja berbeda dengan masa kanak-

kanak kalian sebagai pembacanya. Kadang-kadang cara penga-

rang bercerita terasa terlalu dewasa, atau setidaknya mendahului 

usia kalian sebagai pembacanya. Selain itu, hampir di semua 

cerita, akan kalian temukan bagian-bagian tertentu yang terasa 

begitu menggurui, sehingga kenyamanan kalian dalam menelu-

suri kisah-kisahnya mungkin akan sedikit terganggu. 

           Begitulah, tidak gampangnya menyediakan cerita yang 

benar-benar menyenangkan bagi anak-anak masa kini. Penulis 

atau sastrawan besar sekalipun, belum tentu berhasil melahirkan 

cerita anak yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan anak-

anak di era digital ini. Selain karena mereka telah terbiasa 

dengan imajinasi visual yang saban hari dapat mereka peroleh 

dari YouTube, kisah-kisah yang tidak digarap dengan konsep 

visual yang memadai, tidak akan menarik perhatian mereka.  

 Namun, lima cerita terpilih ini dapat mengingatkan kalian 

tentang betapa pentingnya hidup bersama dunia cerita. Ada 

banyak pengetahuan penting yang diam-diam dapat kita peroleh, 

justru bukan dari buku-buku pelajaran di sekolah, tetapi dari 

kisah-kisah yang pernah kita baca. Ada banyak teka-teki kehidup-

an yang dapat dipecahkan, bukan dengan mendengar khotbah 

dari para ustaz atau agamawan, melainkan justru dari khazanah 

cerita yang pernah kita selami kedalamannya.  
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           Di akhir pengantar ini, saya ingin mendoakan adik-adik 

sekalian, semoga kelak, kalian bukan saja menjadi para pemburu 

cerita sebagaimana kisah lama di atas, melainkan justru menjadi 

juru cerita yang andal dan terkemuka.  

Selamat membaca!  

 

       Damhuri Muhammad 

Sastrawan 
Anggota TIM Penilai Sayembara Penulisan Cerita Anak 

Balai Bahasa Sumatera Utara  
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Di belakang jambur, Rendi duduk termenung. Pan-

dangannya tertuju ke arah timur. Nun jauh di sana, sebuah 

gunung memuntahkan asap hingga membumbung tinggi. 

Tragedi itulah penyebab mereka dievakuasi ke jambur ini. 

Jambur itu kelihatan kurang terawat. Atapnya se-

bagian sudah bolong dan pekarangannya terkesan kurang 

bersih. Di mana-mana masih terlihat sampah plastik, sisa 

pesta beberapa hari lalu. Namun, ini merupakan pilihan 

terakhir, karena rumah penduduk tidak muat lagi untuk 

menampung arus pengungsi yang banyak. 

Dua hari ini tim relawan berusaha menghibur anak-

anak, agar  kejadian  itu  tidak  menimbulkan  trauma  yang  

dapat berakibat buruk bagi perkembangan jiwanya kelak. 

Namun, Rendi tidak dapat begitu cepat melupakan apa 

yang tengah melanda desanya. Bayangan kejadian yang 

cukup memilukan itu membayang seketika. Sewaktu mela-
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rikan diri, suara ternak dari kandang yang menjerit-jerit 

minta dikeluarkan. Mereka kepanasan. 

Namun apa daya, Rendi tidak sempat menolong 

ternak-ternak itu. Tanaman-tanaman yang siap dipanen 

seperti tomat, kol, cabe, dan sayuran lainnya pun meregang 

nyawa membuat hati sangat pilu. 

“Rendi…..Rendi….!” 

Ibunya celingak-celinguk di antara kerumunan anak-

anak yang tengah bermain. Kaki yang tidak beralas itu 

diseret dengan irama berlari kecil ke belakang jambur. 

“Jangan  bersedih, Nak!” Elusan tangan Ibu hinggap 

di pundaknya. Rendi bangkit dan refleks memeluk sosok 

yang matanya tengah berkaca-kaca. 

“Sampai kapan kita di sini, Bu?” suara Rendi diiringi 

isak yang mulai pecah. 

“Kita tungu saja berita dari BPBD”  

“Apa itu, Bu?” 

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah” 

“Tenang, Nak. Kalian di sini hanya sampai satu bulan 

saja” sahut seorang sukarelawan yang sedang melintas. Dia 

paham betul bagaimana sedihnya perasaan anak-beranak 

itu. 
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“Satu bulan? Saya tidak betah di pengungsian ini.” 

Sukarelawan lalu memegang tangan Rendi. Dengan 

penuh kehangatan, Rendi dibawa ke halaman jambur. 

Dengan hati yang sabar dan tulus para sukarelawan meng-

ajak anak-anak pengungsi bernyanyi dan bermain-main 

bersama. Tujuannya tentu untuk menghilangkan trauma 

atas kejadian yang mereka alami. 

“Rendi…ayo kita belajar bersama!” suara Gita anak 

penduduk desa. Dua anak laki-laki yang datang bersama 

Gita memberi isyarat lewat tatapan mata. 

“Iya, agar kamu tidak ketinggalan pelajaran,” Rendi 

tetap bergeming. Relawan lain mencoba membujuk dan 

menenangkan hatinya. 

  “Jangan terlalu dipikirkan, Nak! ” 

“Apa? Tidak perlu dipikirkan? Orang tuaku telah mati- 

matian bekerja. Uang telah habis untuk memembeli pupuk 

dan merawat tanaman tetapi kami tidak menikmati hasil   

tanaman tersebut. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi.” 

“Semuanya tertimbun lahar,” suara Rendi berakhir 

dengan tangisan. Beberapa anak pengungsi ikut menangis. 

Gita dan kawan-kawan ikut meneteskan air mata. Mereka 

ikut prihatin akan nasib para pengungsi tersebut. 
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Abu panas dan lahar dari mulut Gunung Sinabung itu 

seolah tidak mengenal ampun. Banyak tanaman palawija 

yang meregang nyawa padahal sudah siap panen. Selain 

itu, ternak-ternak  ikut  juga merasakan  dampak  panasnya  

debu muntahan gunung tersebut. Penduduk tidak sempat 

menyelamatkan hewan-hewan malang tersebut. 

          Pagi semakin merangkak. Rasa lapar mulai datang 

menyerang. Namun, para pengungsi kelihatan sangat sabar  

menunggu waktu untuk menyantap sarapan . 

“Saatnya sarapan!” terdengar suara melalui alat pe-

ngeras. Semua pengungsi bergerak cepat menuju jambur 

dan duduk bersila. Gita dan kawan-kawan turut membantu. 

Meskipun hanya membagikan piring, tenaga mereka sangat 

dibutuhkan. 

  Pengungsi-pengungsi kelihatan lahap sekali. Padahal, 

menu makanan sangat sederhana. 

“Kasihan sekali mereka!” suaranya Gita dan Amel. 

“Begitulah hidup ini. Susah, senang selalu hinggap di 

kehidupan kita selagi kita mendiami dunia ini,” sahut suka-

relawan yang kebetulan duduk di belakang Gita. 

“Pak, kenapa Rendi begitu sulit melupakan kejadian 

itu? Saya melihat dia selalu menyendiri dan termenung?” 
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“Pikirannya tidak stabil. Rendi dan anak-anak yang 

lain perlu dihibur agar pikiran mereka pelan-pelan dapat 

melupakan kejadian itu. Kalau tidak, lama-lama jiwanya 

dapat terganggu. Kita harus menghibur mereka, mengajak 

bermain dan lain sebagainya,” jelas sukarelawan itu. 

Usai memberesi piring dan membersihkan jambur, 

Gita bersama  sukarelawan  lainnya  mengumpulkan  anak-

anak pengungsian. Hati Gita kembali bergejolak ketika 

matanya tidak melihat seorang sosok di antara kumpulan 

anak yang hendak bermain itu. Gita lalu berlari ke jambur, 

tetapi sosok itu tidak ada. 

“Rendi…Rendi…!” teriak Gita saat berada di belakang 

jambur. 

“Ke mana anakku itu?” sahut Ibu Rendi. 

  “Itu…dia, coba kamu susul!” sahut Ibu sambil me-

nunjuk ke arah jalan. 

Gita berlari dengan cemas. Dengan terengah-engah 

dia berteriak memangil Rendi. Anak tersebut tidak menghi-

raukan teriakan Gita.  

“Rendi…tunggu..! Rendi, apa-apaan kamu ini? Ibumu 

cemas mencari kamu!” Gita berusaha menarik tangannya. 
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Rendi akhirnya memberhentikan langkahnya yang tanpa 

sandal itu. 

“Aku mau pulang!”  

“Pulang?” 

“Ya. Aku mau pulang! Membersihkan kampung kami, 

agar gunung itu tidak marah lagi sama kami.” 

“Membersihkan apa maksudmu?” Hati Gita semakin 

terenyuh. Apakah pikiran Rendi benar-benar sudah tergang-

gu karena terlalu memikirkan kerugian ibunya?  

“Gunung itu belum juga berhenti mengeluarkan abu 

vulkanik. Masih berbahaya. Jika sudah tidak meletus lagi,  

kamu bisa pulang membersihkan kampungmu. Lagi pula 

apa kamu sanggup membersihkan kampungmu?” Gita 

mencoba tersenyum. 

  “Ayolah kita ke jambur. Kita ajak anak-anak yang lain 

membersihkannya.” Gita menarik tangan Rendi tetapi Rendi 

tiba-tiba menangis kuat. Kesedihan terus terasa di hatinya. 

         “Ayolah kita bergabung dengan teman-teman di 

jambur. Tidak ada gunanya kamu terus bersedih. Jiwamu 

dapat terganggu, Ren,” nasihat Gita sambil menarik tangan 

Rendi dengan penuh rasa kasihan. Rendi  menurut.  Dalam  

perjalanan  menuju  jambur,  dia membisu. 
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“Rendi…! Ayo gabung!” Kepala Desa membujuknya, 

“dia tidak boleh dibiarkan menyendiri!” sambung beliau.  

Terasa sulit memang bagi Rendi untuk melupakan  

peristiwa memilukan itu. Satu hari sebelum kejadian, dia 

sudah melihat gejala-gejala alam di sekitar gunung yang 

hanya berjarak sekitar tiga kilometer dari ladang jeruknya. 

Anjingnya yang diberi nama Bleki sepanjang siang meng-

gonggong. Sekelompok burung terbang rendah, berputar-

putar di atas mereka bekerja. 

“Ibu…. Gonggongan Bleki sepertinya punya arti ter-

tentu,” ucap Rendi saat dia bersama ibu sedang memanen 

tomat. 

“Ah…anakku, tadi malam juga ibumu ini bermimpi 

aneh,“ sahut Ibu. Lalu berdiri tegak. Sejenak beristirahat 

memetik tomat yang tengah berbuah ranum. Pandangan 

ibu Rendi beralih ke arah barat. Begitu juga Bleki, anjing 

kesayangan mereka, juga menggonggong menuju arah 

yang sama. 

“Apa yang bakal terjadi ya, Bu?” 

“Mudah-mudahan itu bukan pertanda buruk!” Ibu 

lalu melanjutkan pekerjaan tersebut. Namun, hatinya tiba-
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tiba tidak tenang. Rendi juga merasakan sesuatu yang 

berbeda dengan hari sebelumnya. 

Ladang yang tidak jauh dari Gunung Sinabung itu 

mendadak sepi. Padahal, mentari baru bergeser ke arah 

barat. Suara Bleki terdengar melengking di kejauhan. 

Ternyata anjing pintar itu telah berada di jalan. Seolah 

memanggil kedua majikannnya agar bergegas pulang. 

“Ibu…u…u…u...! Ibu…u…u…u….!” teriak Rendi panik. 

Seiring dengan itu, asap mengepul dari kawah Gunung 

Sinabung. 

“Ayo, Nakku…lari… begu kuta sudah mengamuk…! 

Itu arti mimpiku tadi malam. Ayo…cepat!” 

Mereka tidak mempedulikan lagi tomat yang sudah 

mereka panen sebanyak lima keranjang itu. Suara-suara 

ketakutan semakin membahana di seluruh penjuru lereng 

Gunung Sinabung. 

Tangisan anak-anak yang ikut ke ladang membantu 

orang tua, membuat hati sangat terenyuh. Kepanikan 

melanda, seiring bunyi dentuman menggelegar diiringi abu 

panas yang membumbung ke angkasa. 

“Cepat naik! Ayo naik…!” 
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Ternyata sebuah truk telah dipersiapkan mengangkut 

pengungsi yang masih tetap bertahan sejak gunung itu 

mengalami erupsi dua minggu yang lalu. 

Sekitar setengah jam kemudian, semua penduduk 

yang berada di ladang sudah masuk ke dalam truk. Wajah 

mereka diliputi kesedihan dan ketakutan. Daerah sekitar 

gunung gelap. Persis saat matahari telah jatuh ke ufuk 

barat. Di dalam truk tidak berhenti-henti orang berdoa 

minta agar kampung itu selamat dari amukan gunung. 

        Selama perjalanan menuju tempat pengungsian Rendi 

membisu. Air matanya menetes, mengingat nasib Bleki dan 

tanaman palawija yang terbakar akibat abu panas. 

“Jangan bersedih, Nak! Di balik duka ini, suatu saat 

kita akan melihat sesuatu yang lebih indah,” hibur ibunya 

dengan mata berkaca-kaca. 

Aba-aba dari pengeras suara terdengar hingga ke 

seluruh pojok jambur pengungsian. Rendi tersadar dari 

lamunannya. Ternyata malam mulai tiba. Anak-anak pun 

bergegas untuk belajar bersama. Rendi berlari kecil meng-

hampiri kerumunan teman-temannya. Meskipun di tempat 

pengungsian, semangat belajarnya tidak akan pernah surut. 
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Memasuki minggu kedua, tidak ada tanda-tanda 

bahwa Gunung Sinabung akan berhenti meletus. Bahkan 

menurut data dari BPBD atau Badan Penanganan Bencana 

Alam Daerah, erupsi dan gemuruh akan semakin hebat 

hingga satu bulan ke depan. Untuk mengantisipasi agar 

pelajaran anak sekolah tidak ketinggalan, bupati telah 

mengistruksikan supaya sekolah-sekolah terdekat menam-

pung mereka untuk belajar. 

Anak-anak sangat terharu saat bupati menyerahkan 

pakaian seragam dan perlengkapan sekolah. Pengungsi  

kategori anak sekolah berjumlah tiga puluh lebih. Mereka 

disebar ke dua sekolah dasar yang ada di desa tersebut. 

Rendi bersama lima teman kelasnya masuk ke 

sekolah Gita. Karena persiapan menghadapi ujian nasional, 

mereka berenam mendapat perhatian khusus dari pihak 

sekolah. Hari pertama masuk sekolah mereka mendapat 
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buku kumpulan soal-soal UN. Buku tersebut merupakan 

sumbangan dari kawan sekelas Gita. 

“Terima kasih teman-teman atas sumbangan buku-

bukunya,” ucap Rendi  saat  penyerahan  buku  tersebut  di 

depan kelas. 

  Mata Rendi berkaca-kaca. Dia tidak menyangka pen-

duduk desa itu sangat perhatian terhadap mereka. 

“Semoga kehadiran kami di sini tidak menganggu 

kalian!” 

Pak Delon guru kelas enam merasa bangga akan 

keiklasan murid-muridnya dalam membantu pengungsi. 

“Memang begitulah seharusnya sikap kita dalam 

meringankan segala penderitaan saudara-saudara kita. 

Penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Perbuatan 

kalian yang paling kecil ini, adalah ciri budaya manusia  

Indonesia, betulkan Dorkas?” sindir Pak Delon pada Dorkas 

yang selama ini terkenal pelit. 

“Iya, Pak!” jawab Dorkas malu-malu. 

         “Hidup ini bagaikan ban kendaraan. Terkadang  di  

atas, kadang di bawah. Saat ini Rendi dan kawan-kawan 

butuh bantuan, kelak bisa saja mereka yang memberi 

bantuan. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana nasib 
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kehidupan kita kelak. Oleh sebab itu, berusahalah untuk 

tetap menabur kebaikan selama kita hidup!” anak-anak 

mengangguk-angguk. 

Usai pemberian bantuan, Pak Delon memulai pelajar-

an IPA. Materi yang akan diajarkan adalah tentang bencana 

alam. Bukan secara kebetulan dan bukan untuk mengungkit 

kesedihan yang dialami Rendi dan temannya. 

  “Bencana alam adalah bencana yang disebabkan 

oleh alam seperti gempa bumi angin besar, gunung meletus 

dan banjir,” jelas Pak Delon. 

“Siapa yang tahu pengertian bencana?” 

“Saya Pak!” Semua pandangan beralih ke pojok se-

belah kanan ruangan. Dengan suara yang agak kuat dia 

menjawab pertanyaan tersebut.  

“Bencana adalah sesuatu yang menyebabkan atau 

menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan.“  

Seluruh murid merasa tercengang dengan suara 

tegas dan berani. Pak Delon juga merasa sangat bangga 

melihat keberaniannya. 

“Bagus sekali. Berikan tepuk tangan kepada Rendi!” 

Tepuk tangan membahana. Selama ini belum ada murid 
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secepat kamu menjawab pertanyaan, Rendi. Kamu hebat!” 

puji Pak Delon sambil mengelus-elus pundak Rendi. 

“Tentu dia tahu jawabannya, Pak. Karena dia sendiri 

merasakan dampak dari bencana tersebut,” suara Dorkas 

sepertinya iri. 

“Dorkas! Tidak sepantasnya kamu berbicara begitu!” 

Gita marah. 

Wajah Dorkas tidak berubah, sepertinya dia tidak 

merasa bersalah. Dia tidak paham membaca wajah Rendi 

mengkerut akibat tersinggung. 

Pak Delon menenangkan hati Rendi. Dorkas dibiar-

kan karena tidak ada artinya menasihati murid yang tidak 

pernah mengerti keadaan temannya. Dorkas selalu tampil 

beda di dalam kelas. 

Materi tentang bencana alam dilanjutkan. Sumber 

bencana alam itu berasal dari  manusia yang tidak menjaga 

kelestarian ekosistem seperti banjir dan tanah longsor. 

“Siapa yang ingat apa arti ekosistem?” 

“Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup yang 

terdiri dari tumbuhan dan hewan serta tempat tinggalnya,” 

Pak Delon kembali memberi pujian kepada Rendi. 
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“Apa yang menyebabkan gunung berapi meletus, 

Pak?” tanya Gita kemudian. Pak Delon tidak langsung 

menjawab. Beliau memberikan waktu untuk murid yang 

bisa menjawab. Namun, setelah ditunggu beberapa detik, 

tidak satu pun murid yang angkat tangan. 

         “Baiklah!” ucap beliau kemudian menempelkan karton 

di papan tulis. Anak-anak semakin tertarik dengan media 

itu. Ternyata sebuah peta dengan gambar gunung berapi 

yang ada di Indonesia. Beliau terlebih dahulu menjelaskan 

letak titik gunung berapi di Indonesia. Anak-anak semua 

terhenyak setelah memahami jumlah gunung berapi yang  

masih aktif yang terdapat di Indonesia. Jumlahnya 127 

gunung dan gunung berapi yang tidak aktif ada 15. 

“Ada yang tahu contoh gunung tidak aktif?” 

“Gunung Leuser di Aceh, Gunung Sumbing di Jawa 

Tengah!”  

“Bagus…!” puji Pak Delon pada Gita. 

         “Apa artinya gunung yang tertidur, Pak?” tanya Amel. 

“Gunung yang tertidur artinya sewaktu-waktu akan 

meledak. Sama halnya dengan Gunung Sinabung yang 

tertidur selama 400 tahun, dan kini aktif kembali.” 
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Saat Pak Delon menyinggung Gunung Sinabung, 

pikiran Rendi sejenak terseret pengalaman dua minggu lalu. 

Gemuruh dari kawah gunung tertinggi di Sumatera Utara itu 

terdengar begitu dahsyat. Abu yang sangat panas menye-

bar sangat cepat. Jika saat itu tidak ada tim sukarelawan, 

barangkali nasib mereka satu desa akan sama dengan 

tumbuhan yang sudah meranggas meregang nyawa. 

“Penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga.” 

suara Pak Delon terdengar di dalam kelas. Kelas hening. 

Rendi tersadar dari lamunannya. Sementara itu, Dorkas  

kelihatan gelisah. Anak orang kaya itu tekenal pelit. Dia 

paham tujuan Pak Delon mengucapkan kalimat itu untuk 

menggugah hati seluruh kelas agar memberikan bantuan. 

  “Bagaimana kalau kita memberikan bantuan untuk 

mereka yang terkena korban letusan Gunung Sinabung, 

Pak?” saran Gita dengan posisi mata sejenak menangkap 

wajah Rendi. Dia yakin kalimat itu akan mengusir sedikit 

kesedihan di hati Rendi. 

“Usul yang bagus, Nak!” jempol pak Delon terangkat. 

“Aku mau menyumbangkan buku cerita!”  

“Pakaian bekas, boleh kan Pak?” 
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“Makanan berupa mi instan akan kusumbang tiga 

kardus!” 

“Untuk apa kita membantu mereka Pak? Di posko 

pengungsian sumbangan untuk mereka sudah bertumpuk!” 

“Dari mana kamu tahu, Dorkas?” 

“Koran terbit semalam, Pak” Dorkas tidak mau  kalah 

membuat murid lain tersulut emosi. 

“Bantuan bentuk uang malah disalahgunakan oleh 

petugas!” lanjut Dorkas kemudian. 

“Kamu itu jangan mengada-ngada, Dorkas! Masalah 

bantuan disalahgunakan itu bukan urusanmu. Lagi pula 

kalau kamu merasa keberatan kamu tidak perlu ikut dalam 

aksi sosial ini!” jawab  Pak  Delon  bernada  pedas.   

Namun, Dorkas tidak merasa bersalah. Di bangkunya 

dia merengut. Mulutnya terus mengoceh pelan. Hanya dia 

yang mendengar ocehannya. 

  “Agar pemberian kita tulus, jangan memberi dengan 

bersungut-sungut dan menduga yang tidak-tidak, kamu 

paham Dorkas?” 

Dorkas tidak menjawab. Kebiasaannya jika dinasihati 

dia akan terdiam seribu bahasa. Pak Delon kemudian 
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menyuruh Gita sebagai koordinator yang menangani 

bantuan. 

Dua hari setelah Pak Delon menginstruksikan aksi 

sosial tersebut ruangan kantor guru mulai penuh dengan 

barang bantuan dari murid. Ternyata orang tua murid 

menyambut bagus program tersebut. Ada yang membawa 

beras, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bantuan yang 

lain. 

“Saya tidak memiliki apa-apa. Hanya ini yang dapat 

saya bantu!” seorang nenek yang sudah tua menyerahkan 

sayuran.  

“Terima kasih, Nek! Bantuan Nenek, sangat besar 

manfaatnya bagi mereka,” ucap Gita sambil memeluk nenek 

yang datang memakai tongkat. Dorkas mendengar ucapan 

nenek itu, tetapi sedikit pun hatinya tidak terenyuh 

mendengar ucapan tulus nenek tersebut. 

“Murid yang tidak menyumbang apakah diizinkan ikut 

menyerahkan batuan itu Pak?” sindir Amel saat anak-anak 

sekolah telah berkumpul di halaman. Amel sengaja mena-

nyakan perihal tersebut. Dia sangat kesal melihat tingkah 

Dorkas yang terlalu pelit. 
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“Kalau mukanya tebal, silakan!” jawab Pak Delon 

dengan bercanda. 

“Sudah beres semua, Gita?”  

“Sudah, Pak!” 

Sebelum berangkat Pak Delon memberikan arahan. 

Selama di posko pengungsian anak-anak harus menjaga 

sikap dan ketenteraman. Pak Delon juga menunjuk siswa 

yang akan menyerahkan bantuan. 

“Aku saja, Pak!” 

“Kau memang gak tahu diri ya?” 

“Tebal muka kali kau. Tidak ada memberi bantuan, 

malah kau sendiri yang ingin menyerahkan bantuan. 

Minggir…!” ucap Togi dengan emosi kepada Dorkas. 

“Yang menyerahkan Bapak saja!” ucap Gita kepada 

Pak Delon. 

  “Baiklah siapa pun yang menyerahkan tidak menjadi 

masalah. Yang penting kalian memberikan dengan hati  

yang tulus!” ucap Pak Delon kemudian. 

“Hati  kami  semua tulus, Pak, kecuali  Dorkas,” Togi 

kembali menyindir. 

  Agar suasana tidak memanas, Pak Delon menyuruh 

anak-anak keluar. Di halaman sekolah bersama perwakilan 
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tiap kelas mereka kembali diberikan arahan oleh kepala 

sekolah. Beliau sangat senang melihat ketulusan anak-anak 

dalam mewujudkan program peduli korban letusan Gunung 

Sinabung. 

“Sesungguhnya hidup ini berlaku hukum tabur-tuai. 

Siapa yang menabur kebaikan, maka kelak dia akan menuai 

kebaikan pula. Begitu juga sebaiknya, barang siapa yang 

menabur kejahatan, kelak dia juga akan menuai kejahatan. 

Membantu orang yang kesusahan pada saat ini, maka 

ketika hidup kita mengalami kesusahan, niscaya kita akan 

mendapat bantuan dari orang lain. Ingat anak-anak, hidup 

kita ini bagaikan roda pedati yang terkadang di atas dan 

terkadang di bawah.” 

“Mulai  kecil,  mari  biasakan  budaya  hidup  tolong-

menolong!” pesan kepala sekolah mengakhiri nasihatnya. 

Di barisan paling belakang, Dorkas terlihat gelisah. 

Nasihat mulia itu bagaikan sindiran pedas bagi dirinya yang 

terkenal pelit. Dia mencoba menghalau kalimat itu, tetapi 

sulit keluar dari gendang telinganya. Spontan kakinya 

beranjak bagai kijang menuju kamar mandi. 

  Dompet yang bertengger di saku roknya kelihatan 

menggelembung. Lembaran uang tersusun rapi. Perasaan 
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ragu masih mengalahkan tekad Dorkas untuk memberi 

sumbangan kepada pengungsi. 

“Siapa menabur kebaikan dia  akan menuai  kebaikan 

juga!” 

“Gita……!” panggilnya dengan memberi kode agar 

langkah Gita berhenti. 

“Ada apa?” Gita penasaran. Dia sebenarnya kasihan 

saat Togi mempermalukannya tadi. 

“Saya…….saya……ingin…!” 

“Ayo... cepat katakan, nanti kita terlambat” 

Dorkas terdiam. Rasa malu menyelinap di wajahnya 

yang kelihatan memerah. Tangannya gemetar saat menye-

rahkan dua lembar uang berwarna merah. 

“Untuk apa?” Gita ragu-ragu menerimanya. 

“Ini bantuan saya, sebagian dari hasil tabungan 

saya!” 

“Ha! Saya tidak salah dengar, kan?” senyum Gita 

mengembang.  Refleks  dia  merangkul  Dorkas  yang  keli-

hatan kikuk. 

“Saya sudah mulai tobat, sejak mendengar nasihat 

bapak Kepala Sekolah tadi.” 
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  “Baguslah!” Gita kembali  menyusul  temannya  yang 

sudah jauh di depan. Dorkas mengikutinya. 

Di jambur, anak-anak pengungsi telah berkumpul. 

Mereka sangat senang meyambut kedatangan rombongan 

anak sekolah itu. 

Setelah penyerahan bantuan, kepala sekolah mem-

berikan nasihat-nasihat bagi pengungsi. 

“Semua ini ada hikmahnya,” ucap Kepala Sekolah 

dengan nada sedih, “semoga letusan Gunung Sinabung 

segera  berhenti.” 

  Usai pemberian bantuan, Rendi ke depan mewakili 

pengungsi dalam menyampaikan ucapan terima kasih. Dia 

sangat terharu akan ketulusan hati teman-temannya dalam 

memberikan bantuan tersebut. 

“Saya mewakili saudara-saudaraku korban letusan 

Gunung Sinabung, mengucapkan banyak terima kasih atas 

bantuan yang kalian berikan. Terima kasih kepada Pak 

Delon yang telah menerima kami menumpang belajar di 

sekolah. Kepada semuanya, semoga Tuhan membalas 

kebaikan hati kalian. Harapan saya  seandainya  kami  telah  

kembali ke  kampung, kiranya persahabatan kita tidak putus 
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sampai di sini. Kami sudah menganggap kalian adalah 

saudara kami.” 

Tepuk tangan menggema di dalam jambur tersebut. 

“Pak…apakah  kita  hanya  sekali  saja  memberikan 

bantuan?” tanya Togi saat mereka pulang dari jambur. 

“Memberi bantuan itu tidak ada batasnya, Nak. 

Selagi hati kita terbuka, ya silakan saja!” 

“Memberikan bantuan bukan hanya dalam bentuk  

materi, Nak!” 

“Maksud Bapak?” Gita ikut nimbrung. 

       “Perhatian kita kepada mereka, juga termasuk 

bantuan.” Kening Gita, Dorkas, dan Togi mengerut, 

menandakan bahwa mereka belum paham akan kalimat 

tersebut. 

“Pada saat  waktu  kalian  senggang, datanglah  ke 

posko. Menemani anak-anak kecil bermain, belajar, dan 

kegiatan lainnya. Kehadiran kalian akan membuat mereka 

terhibur sehingga tidak larut dalam kesedihan.” Mereka 

bertiga mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan Pak 

Delon. 
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Keesokan harinya mereka ke pengungsian. Banyak 

hal yang mereka lakukan di sana. Belajar dan bernyanyi 

bersama serta kegiatan lainnya. Rendi sangat senang. 

Berkat bantuan teman-teman barunya itu, anak-anak kecil  

merasa diperhatikan. 
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Sebulan di pengungsian, rasanya seperti menjalani 

waktu setahun. Segala kegiatan sangat terikat. Berkat 

bantuan teman-teman sekolah barunya dan dermawan 

lainnya, kebutuhan mereka lumayan tercukupi. 

       Pada malam hari, para pengungsi telah dapat me-

nonton televisi yang telah dipasang di sudut jambur. Rendi 

tidak menyangka penyumbang televisi itu adalah temannya 

yang selama ini terkenal pelit. Dengan hati tulus Dorkas 

menyerahkannya untuk hiburan bagi pengungsi. 

“Hingga saat ini, erupsi Gunung Sinabung semakin 

membahayakan,” suara pembaca berita dari salah satu 

stasiun televisi swasta. Gita, Dorkas, dan Togi yang ikut 

menonton merasa prihatin. Seketika kesedihan menyelimuti 

wajah semua pengungsi. 

“Sejak sore hingga saat ini telah terjadi sebanyak 30 

kali erupsi dan radius awan panas sudah semakin meluas. 

Kondisi desa di sekitar kaki gunung sangat parah. Timbunan 
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abu di atap membuat seng rumah jebol.” Hati Rendi dan 

ibunya bagaikan tercabik-cabik. Desa yang dijelaskan 

pembaca berita itu adalah desa mereka. 

  “Kami tidak memiliki apa-apa lagi. Semua sudah 

hancur!” suara Rendi dengan isak tangis yang pecah, 

“tanaman-tanaman yang mulai panen kelihatan mengering  

dan semua satu warna. Ditutupi abu panas.” 

“Sabar, Ren…!” suara Gita dan Dorkas bersamaan. 

Togi mengelus-elus  pundak Rendi. Dia  juga  amat  terharu  

melihat kondisi desa Rendi yang kini semakin parah. 

“Akibat erupsi terus-menerus, jumlah pengungsi se-

makin bertambah. Hingga saat ini jumlah pengungsi di 

sepuluh posko berjumlah sepuluh ribu jiwa. Menurut  Badan 

Vulkanogi, erupsi ini akan terjadi hingga dua sampai dengan 

tiga bulan ke depan. Oleh sebab itu, pengungsi sangat 

mengharapkan bantuan dari para pemirsa.” Sebelum berita 

itu usai, di layar terlihat pijaran lava yang sangat dahsyat 

disertai kepulan asap yang sangat tinggi. 

“Ya, Tuhan tolonglah kami!” suara Rendi pilu. 

“Tabah, ya, Ren!”  
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“Ini barangkali akibat kesalahan kami yang telah 

melupakan tradisi di desa kami.” Wajah Rendi masih tetap 

ke arah Togi. Seperti menyesal. 

  “Tradisi?” Gita penasaran lalu duduk di dekat Rendi. 

Rendi mengangguk. Tanpa dikomandoi, dia bercerita ten-

tang sebuah tradisi di desa yang ada di sekitar lereng  

Gunung Sinabung. Namanya Muncang Kuta. Tradisi yang 

dilakukan sejak nenek moyang  suku  Karo  yang  mendiami  

lereng gunung tersebut. Zaman dahulu semua penduduk 

sangat rajin mengadakan ritual membersihkan kampung. 

Memberikan sesajen pada daerah-daerah mata air yang ada 

di kaki gunung. Mereka percaya begu yang menjaga 

gunung itu akan menjauhkan mereka dari malapetaka. 

Namun,  saat  ini,  seiring  perkembangan  yang  semakin 

canggih, tradisi itu hilang. Penduduk sudah tidak pernah 

lagi melakukan ritual tersebut. Akibatnya penduduk dan 

juga wisatawan yang ingin menikmati panorama Gunung 

Sinabung tidak lagi menjaga kesucian tempat. Alam tidak 

begitu dipedulikan lagi. Akibatnya terjadilah letusan gunung 

tersebut. 

“Kami menyebutnya penghuni gunung itu telah 

marah..!”  
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        “Menurut ilmu geografi, gunung meletus bukan 

karena penghuninya marah, Ren…!” 

“Jadi karena apa?” tanya Rendi pada Dorkas. 

“Panas bumi yang ada di dalam gunung berapi sudah 

saatnya harus dikeluarkan!” jawab Dorkas. 

“Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Tugas kita yang 

paling berat saat ini, bagaimana cara kita membantu 

penderitaan saudara kita ini?” tegas Gita mengalihkan 

pembicaraan mereka. 

  “Kita harus bertindak secepatnya, jumlah pengungsi  

akan bertambah ke posko ini!” saran Togi. Lalu mereka 

berdiskusi. Dorkas yang lebih dahulu memberikan saran 

agar murid di sekolah mereka kembali mengumpulkan 

sumbangan. 

“Bagaimana kalau kita cari solusi yang lain?” semua 

mata menatap Togi. Seolah tidak sabar mendengar penda-

patnya, “kita minta sumbangan di jalan.”  

“Ya, bagus juga. Kita setuju?”  

“Setuju…!” kor mereka. 

“Kapan kita mulai?” 
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“Lebih cepat lebih baik. Besok, kalau tidak ada ha-

langan kita sudah bereaksi. Mudah-mudahan orang yang 

melintas tergerak hatinya untuk membantu.” 

 Ketiga temannya pamitan. 

Sepulang sekolah, mereka berempat telah memulai 

aksi penggalangan dana. Mereka mengambil lokasi di 

perempatan jalan di ibu kota kecamatan tersebut.  Sore itu 

cuaca sangat terik, tetapi tidak menyurutkan semangat 

mereka. 

“Kita harus pintar merayu orang yang lewat. Kalau 

bisa dengan wajah bersedih!” ujar Dorkas bersemangat. 

Mereka serentak tersenyum. Kini Dorkas yang memegang 

kardus dan maju agak ke tengah jalan. Tidak beberapa 

lama jalanan mulai ramai karena cuaca mulai terasa dingin. 

Tangan Togi dan Rendi memberi kode agar kendaraan yang 

melintas mengurangi kecepatannya. 

         “Selamat sore, Pak Supir yang baik!” goda Dorkas 

membuat supir senang. Lalu kaca mobil diturunkan. Terlihat 

senyum supir mekar. 

“Selamat sore, Adek. Minta bantuan ya?” 
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“Ya, Kalau Bapak Sopir bersedia kami sangat meng-

harapkan bantuannya!” lanjut Dorkas sambil mendekatkan 

kardus ke kaca mobil. 

“Bapak mau memberikan bantuan dengan satu 

syarat. Bantuan yang saya berikan harus sampai kepada 

orang yang benar-benar membutuhkan!” 

“Maksud Bapak?” 

“Ya, sekarang ini banyak orang yang pura-pura minta 

bantuan untuk korban bencana. Ternyata hanya untuk 

kepentingan tertentu!” istri sopir yang duduk di samping 

ikut menimpali. 

“Apa wajah kami, wajah penipu, Pak?” Togi mulai 

naik darah. 

         “Kalau Bapak keberatan, tidak perlu Bapak berikan!” 

Dorkas mulai patah semangat. Ternyata saat ini sangat sulit 

mengembalikan kepercayaan manusia. Ibarat pepatah satu 

orang makan nangka, semua kena getahnya. 

“Kami bukannya keberatan, Nak, tapi sekadar  mena-

sihati!” Hati sopir melunak melihat ekspresi mereka yang 

cemberut. 

“Niat hati menolong orang, malah dinilai  yang  nega-

tif pula!“ Dorkas menurunkan kardus. 



Muncang Kuta | 37  
 

“Jangan mudah tersinggung, Nak!” Sopir lalu mema-

sukkan selembar seratus ribu ke kardus. Lalu dengan sopan 

pamit.   

“Wah, ternyata Bapak itu baik ya…!” Gita memuji.  

“Kita terlalu emosi menanggapi. Padahal, apa yang 

dikatakannya itu masukan yang akan menempa diri kita   

untuk jujur dalam menjalankan pekerjaan.” 

  Belum siap mereka membahas sopir yang baik hati 

itu, mereka dikejutkan suara sepeda motor. Terlihat seke-

lompok anak muda berandal sedang pawai. 

“Minggir! Anak kecil!” bentaknya tanpa mengurangi 

kecepatan. 

         “Jangan berlagak jadi  anak baik!” sindir yang lain-

nya. 

          “Ini dari kami, sekadar membeli nasi bungkus!” se-

peda motor terakhir melemparkan pecahan koin ke arah 

kardus yang ada di tangan Dorkas. 

Ketabahan mereka memang diuji saat itu. Hati Rendi 

yang paling teriris. Seandainya mereka merasakan apa yang 

dia alami, bagaimana perasaannya kalau dia yang berbuat 

demikian? 
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“Hidup ini penuh tantangan. Barang siapa yang 

mampu menghadapinya, kelak dia akan menjadi anak yang 

berhasil!” nasihat  Pak  Delon  saat  mereka  menceritakan  

pengalaman mereka kemarin. 

“Jangan patah semangat! Jika kalian surut, mereka 

justru tertawa menang. Tindakan kalian adalah hal yang 

terpuji. Oleh sebab itu, sepulang sekolah tetap kalian 

lakukan penggalangan dana!” 

  Hari berikutnya, mereka kembali turun ke jalan. Kali 

ini cara mereka meminta bantuan berbeda dengan kemarin. 

Sesuai dengan saran Pak Delon mereka meminta bantuan di 

lokasi jalan berlubang. 

Togi dan Rendi bergantian menutupi jalan yang 

berlobang. Pada saat bersamaan Gita dan Dorkas membu-

juk para sopir dan pengendara sepeda motor. Mereka 

semakin bersemangat, begitu para sopir tidak keberatan 

merogoh kantung. 

“Sekali mendayung, dua pulau tertempuh!” tawa 

mereka meledak saat menghitung bantuan yang agak 

lumayan. 
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“Kalau bisa setiap hari kita harus mengganti metode 

kita dalam meminta sumbangan!” timpal Togi sambil 

menghitung lembaran uang. 

“Besok kita minta saran lagi dari Pak Delon.” 

“Atau ada saran  dari kita? Jangan sampai menunggu 

besok?” 

“Bagaimana kalau kita jualan?” 

“Jualan? Pakai modal. Kalau pemasukan lebih besar 

masih untung. Kalau sebaliknya, untuk apa?” Dorkas kurang 

setuju. 

“Kita jualan tanpa modal?”  

“Kamu ngada-ada, Togi!” 

  “Memangnya kita mau jualan apa?” 

 “Bermacam-macam. Sayuran, atau buah-buahan.” 

“Sumbernya dari mana?” 

“Besok kita diskusikan bersama Pak Delon.” 

Sebelum masuk sekolah mereka menemui Pak Delon 

dan mengutarakan maksud mereka. Tampaknya Pak Delon 

sangat senang mendengar usulan anak didiknya yang 

punya semangat tinggi itu. Setelah itu, mereka menemui 

kepala sekolah. Selama sepuluh menit mereka berdiskusi di 

kantor kepala sekolah. 
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“Sehubungan dengan erupsi yang berkepanjangan, 

kini pengungsi di posko dekat sekolah kita semakin bertam-

bah. Oleh sebab itu, Bapak ingin menyampaikan sebuah 

masukan dalam membantu para korban.” Kepala Sekolah 

menjelaskan apa yang disampaikan Gita dan kawannya. 

“Barang siapa di antara anak-anak yang tergerak 

hatinya untuk membawa hasil ladang yang dapat dijual 

dipersilakan menghungi Gita!” 

Awalnya anak-anak kurang mengerti, tetapi setelah 

dijelaskan kembali kini mereka paham. Keesokan harinya 

beberapa murid membawa hasil ladang mereka. Sepulang 

dari sekolah Gita, Togi, Rendi, dan Dorkas kembali ke 

perempatan jalan. 

  “Pak, mohon daun ubinya dibeli, untuk bantuan 

korban Sinabung!” tanpa rasa malu Togi menyodorkan pada 

sebuah truk yang berjalan lambat. 

“Berapa Dek?” 

“Terserah Bapak.” 

“Gopek boleh?” canda sopir. 

“Tidak apa-apa Pak.yang penting kerelaan Bapak!” 

sahut Gita tersenyum. 
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“Ya sudah, karena bantuan amal, ini uangnya!” 

senyum sopir dengan menyerahkan selembar uang berwar-

na merah. 

“Kates, pepaya, sumber vitamin C!” Dorkas mencoba 

menyodorkan pada pengendara sepeda motor besar. 

“Mari satu yang agak besar!” 

“Terima kasih, Bang!” Togi sangat senang menerima 

uang lima puluh ribu. Mereka semakin bersemangat. Tidak 

mereka sadari jualan itu laris manis. 

“Terima kasih Tuhan!” Rendi  menengadah ke  langit 

usai Gita menghitung jumlah dana yang terkumpul. 

        “Besok kita akan menyerahkannya ke kepala sekolah.” 

Mereka pulang dengan langkah girang. 

  Pak Delon sangat bangga akan kejujuran anak-anak-

nya. Anak-anak yang baik itu selalu mengingat pesannya. 

“Kejujuran sejak dini akan menjauhkan kalian dari 

sifat korupsi di kemudian hari!” 

Di jambur, semua pengungsi terkagum-kagum akan 

keikhlasan dan kesungguhan teman-teman Rendi dalam 

menggalang dana. 
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Setelah ada instruksi dari Badan Vulkanologi bahwa 

letusan Gunung Sinabung tidak membahayakan lagi, semua 

pengungsi kembali ke desa masing-masing. Karena Ujian 

Nasional sudah berakhir, Gita, Togi, dan Dorkas ikut meng-

antar Rendi  ke  kampung  halamannya. Setiba  di sana hati 

mereka sangat sedih melihat situasi perkampungan yang 

porak-poranda. 

  Semua penduduk bahu-membahu membersihkan 

timbunan abu yang sangat tebal. Dalam keletihan dan hati 

yang remuk semua berharap dalam doa agar tragedi yang 

sungguh menyiksa itu tidak terulang kembali. 

Malam hari, Kepala Desa mengumpulkan semua pen-

duduk. Beliau ingin menggalakkan kembali sebuah tradisi 

yang selama ini dilakukan untuk mendamaikan alam dan 

manusia. Penduduk setempat menyebutnya Muncang Kuta. 

“Selama ini kita hanya sibuk mencari duit tanpa 

mempedulikan keberadaan alam di sekitar kita,” ucap 

beliau. 
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“Kita laksanakan saja, Pak. Lebih cepat lebih baik!” 

saran penduduk lainnya. Kepala Desa selanjutnya berunding 

dengan penduduk untuk mempersiapkan acara tersebut. 

  Rendi dan ketiga tamunya  turut serta dalam perte-

muan itu. Mereka sangat tertarik dengan tradisi nenek 

moyang  yang tinggal di lereng Gunung Sinabung. 

Muncang Kuta adalah tradisi menyucikan kampung. 

Ritual biasanya  dilakukan  di  sumber  mata  air  yang  ada  

di  sekitar Gunung Sinabung. Menyucikan kampung agar 

terbebas dari marabahaya. 

Tradisi ini sebenarnya hampir mirip dengan tradisi 

tradisi di berbagai belahan dunia dalam menghormati 

gunung. Tradisi menghormati gunung juga terjadi di negara 

Jepang, Tibet, India, Vietnam, Nepal, Amerika, dan negara 

yang ada di perbatasan Eropah–Asia.  Jadi, bukan hanya  

penduduk Indonesia yang menganggap bahwa di balik 

kemegahan sebuah gunung, ada sebuah misteri yang harus 

dihormati demi kelangsungan hidup penduduk yang ada di 

sekitarnya. 

        Di Pulau Jawa, suku Tengger rutin mempersembahkan 

hasil ladang kepada dewa-dewi atau roh nenek moyang 

yang berdiam di puncak Gunung Bromo. Kurban hasil 
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ladang, mereka lemparkan ke mulut kawah. Dengan meng-

hormati dewa-dewi atau roh nenek moyangnya rezeki akan 

berlimpah dan mereka selamat dari bahaya.  

Sementara itu, untuk menghormati Gunung Merapi 

penduduk Jawa Tengah dan Yogyakarta  rutin mengadakan 

ritual pada tanggal tertentu. Tradisi lain juga terjadi untuk 

menghormati Gunung Rinjani dan gunung yang ada di 

Pulau Lombok. 

Bagi suku Batak Toba di Sumatera Utara, ritual untuk 

menghormati gunung dilakukan di Gunung Pusuk Buhit. 

Nenek moyang suku Batak Toba percaya bahwa suku Batak 

dulunya lahir dari Gunung Pusuk Buhit yang berada di Pulau 

Samosir. Oleh sebab itu, pada zaman dahulu, jika suku 

Batak hendak membangun rumah, arah rumah harus  

mengarah ke Gunung Pusuk Buhit. 

        Pagi hari penduduk sudah mulai sibuk mempersiapkan 

acara Muncang Kuta tersebut. Sebagian ibu-ibu sudah 

memasak lauk. Dinginnya udara pagi tidak menyurutkan 

semangat mereka untuk bekerja. 

Waktu berputar terasa singkat. Sore mulai menye-

limuti perkampungan. Tidak jauh dari tempat itu Gunung 
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Sinabung sesekali mengeluarkan asap, tetapi tidak sedah-

syat beberapa bulan yang lalu. 

Semua penduduk telah bersila di jambur. Acara 

Muncang Kuta resmi dibuka dengan diadakan doa bersama. 

Memohon kepada Sang Pencipta agar penduduk tinggal 

dengan sejahtera di desa tersebut. Selanjutnya penduduk 

makan bersama. 

  Malam mulai turun. Di luar, suara serangga malam 

terdengar riuh. Angin bertiup menambah dingin suasana. 

Alunan musik ketang-ketang mulai memenuhi ruangan. 

Di tengah alunan musik yang semakin bertalu-talu, 

seorang nenek berpakaian adat Karo memasuki tempat 

orang ngelandak. Alunan musik semakin menggebu. Malam 

semakin jauh merangkak. Gerakan tarian nenek tersebut 

semakin lincah, seolah dia tidak merasakan kelelahan. 

Lama-kelamaan nenek itu kesurupan. 

Gita dan keempat temannya merasa gemeter melihat 

pertunjukan yang sangat mendebarkan itu. 

         “Uihh.. aku takut!”  desis  Dorkas  saat  sebilah  pisau 

diacung-acungkan ke arah nenek tersebut. Si nenek meng-

hadapi dengan tenang dan tatapan mata yang menantang.  

Bola matanya seakan keluar dari kelopaknya. 
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“A…a...uhh…h…!” 

Ajaib, pisau itu tidak berhasil menembus dada nenek 

tersebut. Tiga pemuda lainnya bergantian mencoba menan-

capkan pisau itu. Namun, keajaiban kembali terjadi. Pisau 

itu terpental dan jatuh di lantai jambur. 

         Gita, Togi, dan Dorkas menonton dengan kaki yang 

gemetar. Sesekali mereka menutup mata saat aksi yang 

menegangkan. Malam semakin larut. Tiba-tiba nenek itu 

berteriak-teriak dan meronta-ronta di lantai. Dia terjatuh. 

       “Pertunjukan yang spektakuler!” ucap Gita pada Rendi. 

“Sebentar lagi dia akan kesurupan dan tanpa dia 

sadari dia akan membeberkan kesalahan penduduk selama 

ini.” 

      Jambur hening. Musik ketang-ketang mengalun, se-

makin menyayat hati. 

  “Begu kuta, begu jabu, begu juma datanglah…!” 

teriaknya. Si Nenek tengah memanggil penghuni desa, 

penghuni rumah dan penghuni ladang. Dia bagai tercekik. 

“Katakan…! Katakan apa salah kami?” 

 

         “He...he…he! Tahukah kalian mengapa kami marah?”  

“He...he…he…!” 
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“Ha…ha…ha…!” 

“Kalian…! Kalian…semua...jahat…jahat!”  jerit Nenek  

sambil menunjuk-nunjuk penduduk dengan mata yang sinis. 

“Kalian semua telah melanggar perjanjian kita dulu. 

Semua telah semena-mena dengan lingkungan. Tempat 

kami telah kalian gusur demi kesenangan kalian. Hutan-

hutan telah kalian gunduli. Saat datang berkunjung ke 

lokasi kalian begitu semena-mena…!” 

  “Secepatnya... Kalian harus membersihkan kampung 

ini!” teriak Nenek itu kemudian. Usai menjerit Nenek itu 

pingsan seketika.  

Semua penduduk terdiam, menyesali diri. Rendi 

tertunduk. Dia menyadari selama ini tidak begitu peduli 

dengan lingkungan sekitar Gunung Sinabung yang selama 

ini dikeramatkan. 

Waktu terus berjalan. Tidak terasa subuh sudah tiba. 

Penduduk melanjutkan acara Muncang Kuta.  Dingin  terasa 

sampai menembus tulang. Gita, Dorkas, dan Togi turut 

dalam pawai menuju sumber air yang dikeramatkan, nama-

nya Danau Lau Kawar. 

Perjalanan hingga tiga puluh menit dari pemukiman. 

Di depan barisan seorang pemuda tampak menggiring 
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seekor kambing yang akan disembelih. Ritual simbol  seba-

gai sesajen. Selama perjalanan ketiga anak pendatang itu 

semakin penasaran dengan tradisi. Semoga dengan  kegiat-

an ini gunung tidak lagi marah. 

      Tiba di lokasi, penduduk langsung mengelilingi kam-

bing, tepatnya di tepian Danau Lau Kawar. Sebuah danau 

kecil yang indah dikelilingi hutan yang masih alami. Menurut 

ilmu pengetahuan, danau ini terbentuk akibat letusan 

Gunung Sinabung ratusan tahun yang lalu. Jadi, mereka 

percaya  letusan Gunung Sinabung belakangan ini ada hu-

bungannya  dengan danau indah tersebut. 

Acara ritual di lereng gunung telah dimulai. Musik 

ketang-ketang kembali dibunyikan. Saatnya ritual dimulai. Si 

nenek dukun kampung itu kembali berdialog dengan 

penghuni alam semesta. Sementara penduduk bergantian 

ngelandak. 

Menjelang siang, kambing disembelih. Selanjutnya, 

daging kambing yang sudah disembelih, dimasak. Ritual 

berakhir hingga menjelang sore setelah makan bersama. 

Gita dan kawan merasakan betapa penduduk sangat to-

leransi selama kegiatan. Semua bekerja tanpa dikomandoi. 
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Rendi dengan sabar mengajari mereka apa yang mereka 

bantu. 

  “Semoga dengan kegiatan ini, gunung itu tidak lagi 

marah!” ucap Kepala Desa seusai doa bersama. Lalu, beliau 

menginstruksikan agar penduduk membersihkan tempat 

ritual. Selanjutnya, penduduk menanam pepohonan di 

sekitar danau. Penduduk pulang dengan hati damai dan 

merindukan gunung tidak lagi “marah” terhadap kehidupan 

di sekitarnya. 

Rendi, Gita, Togi, dan Dorkas sengaja pulang paling 

akhir. Ada informasi yang mereka tanyakan kepada Kepala 

Desa.  

   “Pak, maaf, kami mengganggu!“ Rendi dengan sedi-

kit canggung menyapa beliau yang hendak beranjak pulang. 

“Ada apa, Nak?” beliau menghentikan langkahnya. 

Lalu menatap mereka bergantian. 

 “Kami ingin mengetahui lebih dalam tujuan tradisi 

yang kita lakukan tadi, Pak!” Gita tersipu malu-malu. 

“O…oo……kalian pendatang ya?” 

“Rendi? Apakah kamu tidak tahu?” Rendi malu disindir.  
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   Kepala Desa menganguk-angguk. Beliau kembali 

memandangi  wajah  mereka  satu  per satu.  Kagum  akan  

rasa penasaran anak-anak. 

“Kalian adalah calon generasi yang akan menggalakkan 

kembali tradisi ini!” ucapnya sambil menuju batang pohon 

yang rindang  di  tepi  danau.  Mereka  mengikuti  langkah  

beliau.  

Membicarakan Muncang Kuta tidak cukup waktu se-

kejap. Lebih tenang jika dibicarakan dengan tenang  disertai  

semilir angin sore. 

Setelah duduk dengan beralaskan koran,  Bapak itu 

kembali membuka topik pembahasan. Ternyata tradisi ini, 

belakangan ini telah dilupakan penduduk. Padahal, budaya 

ini telah lama diwarisi. Nilai budaya pada dasarnya lahir  

atas berbagai fenomena alam atau sebagai jawaban atas 

satu persoalan  atau  pemaknaan  terhadap  peristiwa  alam  

yang dihayati. 

        “Siapa di antara kalian yang tahu Charles Darwin?” 

tanya Kepala Desa bagaikan seorang guru di dalam kelas. 

“Tokoh evolusi dari Inggris, Pak!” mereka menjawab 

serentak. 



Muncang Kuta | 54  
 

“Wah, kalian memang anak yang pintar!” puji beliau. 

Kemudian terdengar suara koran tengah digeser. Saat itu 

sinar matahari mengenai tempat duduk mereka. 

“Apa hubungannya evolusi dengan tradisi Muncang 

Kuta, Pak?” tanya Dorkas dengan kening sedikit berkerut. 

         “Apakah Charles Darwin yang pertama melakukan…?” 

sebelum Togi melanjutkan pertanyaannya, Kepala Desa ter-

kekeh. 

  “Bukan,… Bukan, Nak..!” semua tertawa. Muka Togi 

memerah. 

Kepala Desa yang pernah mengecap pendidikan 

ekologi di perguruan tinggi itu kembali menjawab rasa 

penasaran anak-anak. 

Dalam prinsip Darwinisme, bumi adalah  planet  yang 

hidup. Oleh sebab itu, setiap makhluk hidup yang mendia-

minya harus saling berinteraksi agar kehidupan tetap 

berlangsung. 

Pada kasus-kasus tertentu, alam melakukan proses 

seleksi untuk setiap makhluk hidup. Individu yang bertahan 

hidup akan lestari. Sementara, yang tidak bertahan hidup 

akan mengalami kepunahan. 
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Dalam hal inilah, makhluk hidup mencari jalan ke-

luarnya masing-masing. Pada makhluk hidup kelompok 

hewan memiliki insting, sedangkan pada manusia disebut 

budaya. Dengan demikian produk-produk kebudayaan yang 

dihasilkan oleh suatu masyarakat, salah satunya adalah 

cara mereka untuk berinteraksi dengan alam. 

“Ada dua poin yang dapat kalian simpulkan dari apa 

yang Bapak jelaskan tadi. Siapa yang paham?” Beliau mem-

buat kode dengan jari telunjuk yang diacungkan. Sejenak 

mereka terdiam. 

“Saya akan coba!” 

          “Ow….mau menebus kesalahan, ya?” ledek Gita 

pada Togi. 

“Ya…begitulah!” ucap Togi sambil mengedarkan 

mata ke hutan pinggiran danau. 

“Menurut saya poin yang dapat disimpulkan adalah, 

yang pertama dengan budaya tersebut kita belajar dari 

pengalaman nenek moyang atau para pendahulu kita, 

dalam mengatasi permasalahan. Poin yang kedua budaya 

itu adalah langkah untuk menyambung kembali relasi atau  

hubungan. Antara kegiatan kebudayaan perlu disinergikan 

dengan upaya-upaya konservasi lingkungan.” 
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“Bagus,…Bagus..!” puji Kepala Desa berulang-ulang 

sambil menepuk-nepuk pundak Togi. 

“Bisa saya tambahi, Pak?”  

 “Silakan…!” jawab beliau kepada Dorkas 

“Gerakan kebudayaan itu merupakan cara untuk 

menjemput kembali kesadaran manusia terhadap alamnya.” 

“Betul sekali!” 

 “Wah…! Bahasa kalian sangat ilmiah sekali!” 

“Satu lagi yang perlu kalian pahami, dengan prinsip 

yang ada dalam kebudayaan, alam tidak lagi dipandang 

sebagai objek tetapi subjek yang menjadi sahabat manusia 

untuk mempertahankan hidupnya. 

“Jadi, kearifan lokal yang berlaku di dalam sebuah 

daerah menjadi kontrol mereka dalam menjaga ekosistem 

alam.” 

“Apakah kearifan lokal di daerah kita ini berbeda 

dengan daerah lain, Pak?” tanya Rendi yang sejak tadi me-

milih diam. 

“Pada prinsipnya sama, akan tetapi ada perbedaan. 

Ya, tidak begitu jauh berbedalah!” jawab Kepala Desa. 

Beliau lalu menjelaskan kearifan lokal suku Dayak di 

pedalaman Kalimantan. Mereka berkeyakinan pohon yang 
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ada di hutan adalah nenek moyang mereka. Kearifan lokal 

suku tersebut melarang menebang pohon secara semena-

mena. 

Begitu juga dengan suku Asmat di daerah Papua. 

Pohon yang ada di hutan mereka sebut sebagai “Mama”.  

Itulah sebabnya kata asmat berasal dari kata “Asmatouw” 

yang artinya kayu pohon. Kearifan lokal di daerah Papua 

hanya boleh menebang pohon yang sudah tua, yaitu pohon 

yang akarnya sudah mencuat ke permukaan tanah. 

“Kalau di desa kita ini kearifan lokalnya saya tahu, 

Pak!” 

 “Coba sebutkan agar temanmu ini paham!” 

Dengan  semangat  Rendi  mengupas  kearifan  lokal  

di desanya, yaitu tidak memotong pohon yang masih muda. 

Jika memasuki daerah hutan, tidak diperbolehkan berbicara 

sembarangan. Tidak boleh membawa  atau mengonsumsi 

hewan tertentu di sekitar gunung. 

       Usai menjelaskan Muncang Kuta, Kepala Desa  pamit-

an untuk pulang duluan. Rendi, Gita, Togi, dan Dorkas 

membentuk deret menghadap Gunung Sinabung. Kemudian 

mereka bergandeng tangan. Sunyi seketika dan tertunduk. 

Mereka memanjatkan permohonan kembali pada Sang 



Muncang Kuta | 58  
 

Pengatur Kehidupan, agar tercipta suasana kedamaian di 

lereng gunung tersebut. 

“Ren…!” sapa Gita dengan lembut. 

“Besok, kami akan pulang. Terima kasih buat semua 

ilmu yang telah kami terima selama di sini. Semoga hatimu 

tidak lagi diliputi kegentaran. Semoga alam selalu bersaha-

bat untuk penduduk di daerah ini!” Refleks Rendi merangkul 

ke tiga sahabatnya itu. Tidak terasa air matanya tumpah. 

Terharu akan kebaikan teman. 

“Terima kasih, juga buat  semua  pengorbanan kalian 

selama ini!” ucap Rendi sambil mengelap air mata dengan 

punggung tangannya. 

Mentari perlahan mulai tenggelam di ufuk barat. Bias 

cahayanya yang berhasil menerobos batang pohon yang 

berdiri kokoh jatuh ke permukaan danau. Angin berhembus  

sepoi mempermainkan anak rambut mereka. Suasana 

terasa sejuk dan menyegarkan. Dengan kaki gontai mereka    

beranjak. Dengan sejuta pengharapan. 

 

-selesai- 
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Glosarium 

jambur (Karo) : rumah terbuka, tempat pesta atau tempat pertemuan 

begu kuta : penjaga kampung 

ketang-ketang : alat musik suku Karo dari bambu, cara memakainya 

                         dengan dipukul-pukul 

ngelandak : menari bersama 

begu juma : roh penjaga ladang 
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