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Karya Ashadi Siregar yang baru ini terasa segar di tengah-tengah menjamur-
nya novel-novel pop yang begitu banyak bermunculan. Segar karena 
tampaknya Ashadi tidak menyerah begitu saja pada selera masyarakat yang 
punya kecenderungan suka pada hal-hal yang amat pribadi. Pergaulan, cinta, 
gagal mencapai tujuan hidup; adalah tema-tema yang banyak bermunculan 
belakangan ini. Dan tampaknya inilah yang disukai oleh masyarakat kita. 
Entah karena para pengarang memang mencerminkan keadaan 
masyarakatnya sendiri yang telah tak mampu lagi berbicara tentang hal di luar 
dirinya. Atau mungkin juga karena selera masyarakatnya sendiri, karena 
terlalu banyak dijejali oleh tema-tema yang seperti itu. Persoalan itu nampak-
nya bagai kita melihat tentang manakah yang lebih dulu antara telur dan 
ayam. 

Bukan berarti Ashadi mengelak dari persoalan-persoalan yang bersifat pribadi 
tadi. Soal keadaan rumah tangga, cara orang tua mendidik, percintaan, dan 
juga sikap dan pilihan hidup pribadi; semuanya itu juga ada dalam bukunya 
yang satu ini. Akan tetapi kelebihannya, kalau toh kita mau menyebutnya 
sebagai kelebihan, adalah semua soal itu dinilai dan dihadapkan pada 
persoalan yang lebih luas. Semuanya itu disimak melalui sebabnya, atau latar 
belakangnya. Dan inilah bedanya Ashadi dengan pengarang-pengarang novel 
pop lainnya.. 

Ashadi memang orang Yogya, meski berasal dari Tapanuli. Barangkali tak 
sekali sebulan ia datang ke Jakarta. Tapi Sunyi Nirmala ini berkisah tentang 
kejadian-kejadian yang keseluruhannya terjadi di Jakarta. Dan hebatnya, kita 
sulit menemukan kejanggalan yang berlebihan ketika ia bercerita tentang le-
kuk-lekuk Kota Jakarta. Atau boleh jadi kejanggalan itu tidak kita jumpai 
justru karena Ashadi tak menyebutkan lokasi secara khusus. Seperti misalnya 
lokasi 'perkampungan gembel' tempat Ramelan mengorganisir masyarakat 
gelandangan, kita hanya tahu bahwa daerah itu di dekat by pass, belakang 
pabrik kecap. 

Atau bedeng tempat Ramelan melakukan bisnis hanya disebutkan di 
Jatinegara. Selama membaca, kita hampir tak peduli dengan by pass atau 
pabrik kecap, atau Jatinegaranya. Akan tetapi kita tahu. bahwa kesibukan 
orang gembel dan gelandangan itu memang ada di mana-mana. 
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Ceritanya sendiri berkisar di seputar dua tokoh sentral. Nirmala dan Ramelan. 
Dua kakak beradik dan mempunyai ikatan unik. tumbuh bersama-sama dan 
di luar rumah orang tua kandungnya. Nirmala adalah anak tertua, sedangkan 
Ramelan adik Nirmala yang berselisih 7 tahun. Ketika adiknya lahir ibunya 
meninggal dunia. Dan sebelum meninggal, ibunya berpesan kepada Nirmala 
agar menjaga dan melindungi adiknya. Apapun yang terjadi! Selama hidup ber-
sama dengan ayahnya dan ibu tirinya. baik Nirmala maupun Ramelan tidak 
pernah merasa diperhatikan. Apalagi kedua kakak beradik itu merasa bahwa 
ayahnya sengaja telah memutuskan hubungan mereka dengan 
saudara-saudara kandung ibunya yang orang Ambon. Kejadiannya memuncak 
ketika pada suatu saat ayahnya marah besar pada Ramelan. Nirmala yang 
secara naluriah selalu kembali pada ingatan pesan ibunya sebelum meninggal, 
tiba-tiba saja berani melindungi adiknya. Bahkan ia tetap melindungi adiknya 
ketika bapaknya berteriak kalap: "Menyingkir kau Mala, menyingkir ...!!!" 
(halaman 23). 

Tapi dasar ia perempuan, tak kuat ia melindungi adiknya ketika itu. Ia melihat 
sendiri betapa ayah kandungnya menendang adiknya, anak kandungnya sen-
diri. Inilah yang membuatnya menjadi seorang wanita keras yang melihat 
hidup ini: harus bisa berdiri sendiri, dan baru bisa membantu adiknya 
Ramelan. Harus bisa berdiri sendiri, karena Nirmala harus memutuskan: tidak 
bersama bapaknya! Sesudah itulah ia memutuskan: hidup sendiri, bersama 
adiknya. Mereka ke luar dari rumah dan mengontrak rumah kecil. Tetapi 
bahagia! Bisa mengatur pajangan sendiri, mengatur meja-kursi dan perhiasan 
sendiri. Tiba-tiba hal-hal kecil semacam itu menjadi berarti sekali bagi Nirmala 
dan Ramelan. 

Babak baru dari cerita, dan sekaligus tokoh-tokohnya; baru dimulai dari kehi-
dupan Nirmala dan Ramelan secara terpisah dengan bapak dan ibu tirinya. 
Nirmala memutuskan untuk tetap bekerja sebagai sekretaris yang baik, 
sekretaris yang percaya diri karena keyakinan bahwa dirinya memang mampu 
dalam bidangnya. Sedangkan Ramelan, adik yang paling dilindunginya, 
tumbuh menjadi pemuda yang memang terlalu cepat untuk umurnya. Ia 
tumbuh menjadi pemuda yang matang sebelum waktunya. Dan memang 
apalagi tokoh Ramelan dalam cerita Sunyi Nirmala ini ditakdirkan menjadi 
seorang pemimpin. Dalam babakan selanjutnya, buku ini menceritakan 
liku-liku perjalanan Nirmala dan Ramelan. 

Keluarga Pak Sudibyo, suasana kantor, Kumala, adalah nama-nama dan tokoh 
yang berhubungan dengan Nirmala. Sedangkan Antoni, Meilana, masyarakat 
gelandangan, adalah nama-nama dan tokoh yang berhubungan dengan 
Ramelan. Sedikit konflik kesukuan dan rasial, hubungan anak dan orang tua 
termasuk konflik generasi, masalah percintaan, sikap dan pandangan terhadap 
perkawinan, masalah emansipasi: kesemuanya ini merupakan bahan-bahan 
dasar dari Sunyi Nirmala. Ashadi menjalin dan merajutnya dalam 
kejadian-demi kejadian dan dialog-demi dialog antara tokoh. Begitu rapinya 
Ashadi menjalin cerita itu. Hingga dari halaman ke halaman, kita seolah 
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sedang merumuskan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Lepas 
dari soal setuju atau tidak setuju dengan jalan yang diambil Ashadi dalam 
mengembangkan tokoh, yang jelas upaya dalam melukiskan tahap-tahap 
penting perkembangan kepribadian tokoh patut dipuji. 

Misalnya tentang mengapa Nirmala memilih "pisah" dengan suaminya. Itu bisa 
dimengerti karena Nirmala mendapat contoh yang tak ideal tentang lelaki. 
Ayahnya kasar terhadap adiknya. Adiknya yang memang disayangi, karena se-
belum lahir ia begitu mendambakan akan datangnya seorang adik. Walaupun 
untuk apa yang didambakannya itu ia kehilangan ibu, tapi ia telah berjanji 
untuk melindunginya. Karena itu kemarahan ayahnya pada adiknya 
membekas 

buruk pada diri Nirmala. Dan di samping itu, ia punya alasan pribadi. Ia 
pernah begitu muak dan benci terhadap Prasetyo, suaminya. Ketika Prasetyo 
menjumpai bahwa istrinya masih perawan, ia menyatakan keheranannya. 
Nirmala memang tahu bahwa sebelum menikah dengannya, suaminya itu me-
rupakan pemuda yang dengan gampang membawa perempuan-perempuan 
cantik. Ini terbukti dengan adanya gugatan dari Kumala (teman sekantor yang 
pernah menjadi sekretaris suaminya) agar suami Nirmala bertanggung jawab 
atas anak yang dilahirkan Kumala. 

Bahkan Nirmala hanya mau menikah dengan Prasetyo setelah calon suaminya 
itu bisa menyetujui bahwa seorang istri bukan sekedar bayangan suami se-
mata-mata. Ia bisa tumbuh sendiri, mandiri dan karirnya tak akan terhambat. 

Atau tentang diri Ramelan yang berakhir di dalam penjara karena ter-
libat/memimpin para gelandangan membakar mobil-mobil orang kaya. Kalau 
kita bicara dari depan, semuanya bisa ditarik dengan benang merah. Keben-
cian pada bapaknya, sekaligus membuat Ramelan benci dengan segala 
lembaga yang mempunyai otoritas dan wewenang berlebihan. Benci pada 
sekolah, benci pada aparat tibum (penertiban umum) yang kerjanya hanya 
memungut uang 'keamanan' dari para gembel tapi juga menggusur seenaknya. 
Secara tak sengaja Ramelan memperoleh keahlian yang amat diperlukan bagi 
seorang pemimpin, yaitu kemampuan untuk menghadapi berbagai jenis orang. 

Ia bekerja sebagai pegawai pengantar surat dari sebuah perusahaan EMKL. 
Pekerjaan ini mengharuskan Ramelan orang terdepan dari perusahaannya 
yang berhadapan langsung dengan para langganan. Ramelan mempunyai 
sahabat Antoni, orang Batak yang selalu membuat Ramelan gembira dan kuat 
menghadapi hidup. Dan pada gilirannya, Ramelan terpaksa menjadi pelindung 
dari orang Batak pecinta filsafat dan gemar membaca buku ini ketika ia men-
jadi buronan pihak yang berwajib. 

Keluarga Antoni di Medan terpaksa diusir dari rumah mereka, akibat per-
mainan antara Cina dan pejabat setempat. Kenyataan ini membuat dendam 
Antoni pada mereka yang sok kuasa, sehingga ia merasa berhak untuk men-
cari uang dengan cara memalsu dokumen di tempat ia bekerja. Bahkan setelah 
ia dikejar oleh tim siluman dan tinggal di perkampungan gelandangan, ia me-
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lakukan penggarongan dan penjambretan. Sahabatnya ini kemudian mati diti-
kam oleh suami Surti, seorang pelacur yang belakangan sering berkencan de-
ngan Antoni. 

Sedangkan Meilana, pacar Ramelan yang kemudian melanjutkan sekolahnya 
ke Amerika, akhirnya menikah dengan orang yang banyak menolongnya men-
dapatkan bea siswa. 

Buku ini memang melukiskan kesepian dan kesunyian Nirmala, dan juga 
Ramelan. Akan tetapi toh ia masih tetap sekretaris yang mempunyai gaji 
cukup, bahkan kemudian diangkat menjadi staf direksi. Artinya, semuanya itu 
masih berkisar pada sekretaris. Pekerjaan yang jarang kita jumpai di desa. 
Ramelan memang masuk penjara karena terlibat dengan huru-hara yang 
dipimpinnya. Akan tetapi tidak semua orang gelandangan punya kelebihan 
seperti Ramelan. Alhasil, kesunyian Nirmala atau Ramelan tetap merupakan 
sepi orang kota. 

Bahasa yang unik, dengan warna humor yang akrab dengan gejala sosial yang 
kita jumpai sehari-hari, dan selalu berusaha untuk melihat gejala-gejala ke-
miskinan atau dendam sosial secara main-main tapi sungguhan. Enteng-en-
teng berat! Seorang kawan menyebut: buku ini 'ngepop' tapi ada nilai 
sastera-nya, atau buku ini tergolong sastera, tapi yang 'pop'. 

Entahlah, kita mempunyai penilaian sendiri-sendiri.® 

 

Tombak Matahari 

 


