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MENGENANG  

LINUS SURYADI AG 

PADA 30 JULI 2014 

 

ASHADI SIREGAR 

 

Rabu 30 Juli 2014, Bentara Budaya Yogyakarta memperingati 15 tahun 

meninggalnya penyair dan esais Linus Suryadi AG.  Sebagai seorang 

yang dianggap mengenali sosok dan mengetahui perjalanan karir penyair 

kelahiran Sleman Yogyakarta itu, panitia meminta agar saya 

menyampaikan kesan dan kisah mengenai dirinya.  

Bukan perkara mudah untuk membongkar kenangan. Sebab kepergian 

(apalagi perpisahan yang tidak mungkin lagi dijalin dengan imel atau FB 

atau Twitter) akan mengobrak-abrik perasaan.  

Kenangan saya yang paling awal, adalah, dia senantiasa membahasakan 

saya “mas”, kendati hampir setiap orang dari berbagai komunitas 

(seniman dan kampus) memanggil saya “bang” karena kesumateraan 

saya. Satu-satunya orang di Yogya yang konsekuen untuk menjadikan 

saya Jawa, ya Linus Suryadi. Tetapi saya tidak yakin bahwa saya dapat 

menjadi Jawa kendati disebut “mas”.  

Saya mencari tulisan yang dimuat sebagai epilog dalam buku Pengakuan 

Pariyem yang fenomenal. Tulisan bersifat anekdotal itu (Linus Suryadi AG 

yang saya kenal) saya bikin bulan Juni 1980, saat naskah Pengakuan Pariyem 

belum selesai, masih mengalami revisi berkali-kali oleh sang pengarang. 

Buku tersebut terbit 1981 (Penerbit Sinar Harapan, Jakarta).  Membaca 

ulang, untuk kemudian mengingat-ingat pergaulan yang intens 

bersamanya, tidak pelak menggugah saya untuk mengambil 

kemanfaatan darinya. 

Dunia kepenyairan Linus Suryadi tentunya sudah tidak asing lagi. Buku 

kumpulan puisinya bertebaran, judul-judulnya dicantumkan di 

wikipedia maupun sejumlah blog milik person-person yang menaruh 

perhatian pada Linus dan karya-karyanya. Antologi puisi yang 

disuntingnya, dapat dilihat sebagai jejak kerja kerasnya yang tanpa 

pamrih dalam mengangkat perpuisian Indonesia. Selain itu Linus juga 

dikenal sebagai penulis esai, sejumlah buku kumpulan esainya juga 

dapat mentahbiskannya sebagai esais yang produktif.  



Page 2 of 4 

 

Saya beruntung sebab merupakan orang yang pertama menerima setiap 

kali karyanya diterbitkan sebagai buku (atau mungkin lebih tepat  yang 

kedua, sebab yang pasti pertama adalah Umar Kayam, alm; tetapi karena 

pak Kayam sering berada di Jakarta, lebih mudah menemui saya yang 

kebetulan juga tinggal di Sleman). Saya memeriksa kembali buku-buku 

pemberiannya, dan berusaha menyerap coretan courtesy-nya berupa 

aksara keriting yang sangat khas. Agaknya dia tidak berusaha agar 

pesannya dapat dibaca, yang penting coretannya itu tertera disitu. 

(Beberapa yang masih “terbaca” skaner saya sertakan disini).  

Bagi saya Linus bukan hanya penyair-esais, tetapi juga yang mengajarkan 

pada saya cara beragama yang khas. Mungkin lebih baik dihindari istilah 

beragama, melainkan cara melakoni rasa keagamaan dalam wujud 

penghayatan spiritual. Terutama pada tahun 1970-an, saat saya masih 

bujangan, sering dia menyanggongi saya, untuk kemudian kami keluar 

rumah. Sudah menjadi acara harian, untuk berburu tongseng kambing 

sebagai menu makan siang. Hampir seluruh warung tongseng di pelosok 

Yogyakarta telah kami kunjungi. Mulai dari warung yang rapi dan bersih 

sampai warung dengan daging tergantung dirubung lalat hijau. Linus 

hanya mau makan berlauk tongseng, dan sangat anti pada bakmi.  

Nah pada malam hari, perjalanan berbau mistik. Dia selalu mengajak 

saya untuk “berburu” benda pusaka mulai dari keris sampai akik. 

“Perburuan” dijalankan dengan laku mistik, Linus konsentrasi lalu 

seperti menarik sesuatu dari dalam tanah. Belakangan saya lihat di 

televisi sering juga adegan semacam itu diperagakan paranormal, tapi 

biasanya untuk mengusir hantu atau demit. Sedang Linus tidak pernah 

berurusan dengan makhluk semacam itu.  

Setiap kali “perburuan” bersama saya, tidak ada benda yang keluar. 

Mungkin aura mistik tempat itu terganggu dengan kehadiran saya. 

Tetapi Linus tidak bosan-bosannya mengajak saya. Dalam beberapa 

kesempatan dia menunjukkan hasil perburuannya berupa patrem (keris 

kecil) yang sudah berkarat dan batu-batu akik. Katanya patrem itu 

berasal dari masa Mataram kuno. Dia menawari saya akik untuk 

dijadikan mata cincin, tetapi saya tolak, sebab saya tidak pernah 

memakai perhiasan dalam wujud apapun.  

Dia juga pernah “mengisi” saya dengan daya magis. Saat itu di rumah 

sastrawan Bakdi Sumanto (belakangan Prof.Dr. Ilmu Budaya), saya 

dimintanya untuk menerima isiannya, dengan dibalur miyak (saya tidak 

tahu jenis minyak itu), kemudian telapak tangan saya ditekan-tekan 

seperti menyesapkan minyak ke balik kulit saya.. Mungkin Linus merasa 
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perlu mengolah fisik saya agar mudah menyerap aura mistik di tempat-

tempat yang kami kunjungi. Entahlah.  

Saya sudah berusaha menghayati suasana malam dan kondisi lingkungan 

yang katanya beraura mistik, namun saya masih jua bebal, tidak pernah 

dapat merasakan kenikmatan penghayatan seperti yang dijalani Linus. Ya, 

saya kira suasana mistik itu dinikmati Linus. Boleh jadi bagi Linus, 

spiritualitas dapat dinikmati dengan jalan mistik yang dipraktikkannya. 

Dia tidak pernah menjelaskan mengapa dia begitu asyik dengan praktik 

mistik yang diwujudkan dengan penyembuhan, dan  menggunakan 

kekuatan supranatural menarik benda-benda kuno dari dalam tanah. 

Secara formal, Linus seorang Katolik. Tetapi mungkin penghayatannya 

beragama melalui penikmatan spiritual dengan jalan mistik itu. Sebab 

begitu tekun dan serius dia saat menjalankan konsentrasi mistiknya. Saya 

dibesarkan di lingkungan Islam dengan pengajaran akidah formal, 

dengan sendirinya tidak pernah mengalami penikmatan spiritual. 

Pengajaran agama Islam melalui tatacara ibadah formal yang saya jalani 

masa kecil, dan tidak pernah bersentuhan dengan budaya yang 

bernuansa mistik, menyebabkan saya tidak pernah dapat menikmati 

pengalaman spiritual. Akidah agama dijalankan karena memang 

kewajiban yang ditanamkan oleh orang tua dan guru ngaji. Andaikata 

saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang masih menyertakan mitos-

mitos asli budaya Batak yang bernuansa mistis, mungkin anutan agama 

saya adalah dengan penghayatan spritual, sehingga saya dapat 

menikmati rasa keagamaan, bukan menjalankan karena kewajiban.  

Karenanya saya menemukan hal yang sama sekali baru sepanjang 

bergaul dengan Linus Suryadi Agustinus dalam konteks mistiknya, yaitu 

bagaimana penghayatan spiritual tidak dengan tatacara ibadah agama. 

Penghayatan itu sudah berupa penikmatan. Mungkin ini yang biasa 

disebut sebagai kondisi  esoteris dari penghayat spiritual itu,  penikmatan 

itu manakala menjalankan penyembuhan dan berinteraksi dengan 

lingkungan yang dihayati beraura mistik.  

Saya hanya menyaksikan. Dan sampai sekarang, belum pernah dapat 

menikmati secara otentik kenikmatan spiritual. Sayangnya, kawan saya 

Linus Suryadi AG sudah pergi.  

∽∽∽∽ 
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