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Dimuat di Andalas, MINGGU, 16 Maret 2008 
 
CERPEN  

Pasar Jongjong 
OLEH HASAN AL BANNA 

 

Kabut menelungkup! Derik jangkrik mendaki kegelapan, juga menuang 

kelengangan. Sepasang mata Ompung Luat begitu awas menuntun kakinya menyusur 

jalan setapak, lembab dan berbatu. Angin tak bertiup, tapi liuk dingin menyusup juga ke 

tandas tulang. Ou, lelaki 76 tahun itu mendapatkan dirinya jauh lebih rerak dari 

usianya. Ia usap wajahnya yang berpipi cekung, seperti meraba lengkung lesung yang 

dangkal dan lapuk. Sambil menghalau batuk yang menggedor dada, Ompung Luat 

meraih sarung yang melingkar di leher, lalu diselubungkan ke tubuhnya yang geletar.  

Dingin masih menunggang malam. Di sela jari Ompung Luat, tembakau 

bakkal dibalut daun biobio tersisa duapertiga. Tapi ia jentikkan begitu saja linting rokok 

kegemarannya itu ke sebalik belukar. Sebab, selain tak membekaskan rasa hangat, 

sudah berulang dinyalakan, selalu padam oleh guguran embun malam. Bahkan loting 

Ompung Luat—geretan sumbu berminyak lampu—tak mampu lagi memercik. Dan iya,  

memantik sepetik api ke pucuk rokoknya  serupa hasrat yang berkarat.  

Entah apa yang bersikeruh di lubuk kepala Ompung Luat. Usai isya tadi, 

ia, Amang Salohot, dan Marapande pergi ke rumah kepala kampung, Jabinore. Mereka 

menebar jala upaya untuk kesekian kalinya. Mana tahu Jabinore mau menukar arah 

pikiran: batal menjual kebunnya di belakang madrasah! Dan mungkin jadi, segalanya 

menjadi lain. Meski segenggam harapan itu akhirnya hangus menjadi legam angan. 

Harapan rontok, berserak, umpama daun-daun kerontang kehilangan pokok. 

“Maaf, tak ada lagi wewenangku mengubah kesepakatan tempo hari.” 

Kalimat itulah yang dilontarkan Jabinore dengan mimik yang kemarau. Berarti ia angkat 

tangan! Maka Ompung Luat, Amang Salohot, dan Marapande pun bergegas menyurut 

langkah. Dan selama perjalanan menjemput jejak pertama, hanya ruap rokok dan 

sengap napas isi percakapan mereka. Ketiganya menitip suara ke perut gulita. Pun 

ketika berpisah di sebuah jalan bercabang, tak hendak mereka menagih kata-kata. 

Hanya angguk belaka tanda melepas simpul sua.  

Kesepakatan soal keberadaan pasar jongjong memang sudah seminggu 

yang lalu tercapai. Lantas, ya, tinggal menunggu waktu, sesegera mungkin ditunaikanlah 
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kesepakatan itu. Tetapi ada saja riak kenangan yang menghentak benak Ompung Luat. 

Riak yang kemudian berpusar deras, lalu mengombakkan sebuah tekad: kelangsungan 

pasar jongjong! Meski jika berhadap-hadap dengan mata hukum, gelung ombak tersebut 

terpental susut. 

Pasar jongjong, sebuah pasar kecil di pekarangan madrasah. Madrasah, 

bangunan kayu berpekarangan tidak lebih dari sebidang lapangan voli. Memiliki empat 

lokal belajar. Satu ruangan besar sebenarnya, tapi disekat dengan beberapa papan tulis 

berkaki sehingga mencipta beberapa lokal. Di belakang madrasah melintas parit berair 

jernih. Dua bangkai pohon kelapa sepanjang dua meter menjadi penghubung terjal 

antara madrasah dengan kebun pisang milik Jabinore.  

Di madrasah tersebut, para murid setingkat SD belajar mengaji dan ilmu 

agama, dituntun guru-guru belia tamatan pesantren tersohor, Purba Baru—Mandailing 

Natal. Pagi, madrasah diisi murid SD yang sekolahnya masuk siang, dan begitu 

sebaliknya. Madrasah itu berdiri jauh sesudah pasar jongjong berlangsung. Kalau 

hendak mengenal saksi hidup pasar jongjong, Ompung Luat dan Nek Arse orangnya. 

Mereka berdua, serta mendiang Haji Mahot dan mendiang Mursalim yang mula kali 

memulai aktivitas pasar jongjong. Segalanya berawal dari ketaksengajaan.  

Suatu pagi 28 tahun lampau, Ompung Luat memundak sekeranjang ikan 

sepat tangkapannya. Sepat-sepat itu ia perangkap ketika ia dan istrinya bermalam di 

sawah, menunggui bunting padi yang ranum. Pagi itu ia bermaksud pulang, sekadar 

menjemput bekal untuk malam berikutnya. “Bawa saja ikan-ikan itu pulang,” teriak 

istrinya sambil mengusir burung-burung yang menghinggapi pucuk-pucuk padi, “Entah 

kau kasihkan sama si Rumondang, atau bagikan sajalah ke hombar balok, sama 

tetangga-tetangga kita itu.” Ompung Luat menjawab dengan anggukan. 

Mungkin untuk mengerat penat, ia rehat tepat di tanah kosong milik Haji 

Mahot. Beberapa warga melintas, saling bertegur, lantas pergi menjinjing tiga-empat 

ekor sepat. Ompung Luat menolak imbalan uang yang mereka sodorkan. Ya, karena niat 

semula sepat-sepat itu untuk dibagikan, bukan dijual. Tapi orang-orang tetap 

meninggalkan uang di sisi keranjang. Hampir tamat semua sepat. Tinggal untuk 

Rumondang saja, putrinya yang sudah berkeluarga, tinggal tidak jauh dari rumah 

mereka. 

Nah, beriring masa, setiap berpapasan dengan Ompung Luat, orang-orang 

kampung sering bertanya soal sepat. Maka, jika berada di sawah dan terselip waktu 
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luang, Ompung Luat rajin menjerat sepat. Kemudian ia menuju tanah kosong, 

menunggu orang-orang memintas, lalu menyodorkan ikan. Ia tetap tak menagih upah, 

tapi mereka selalu menyisipkan uang ke saku baju Ompung Luat. Kadang tak lama 

berdiri di situ, berlalu pulang ia. Tapi, andai terperogok warga, Ompung Luat 

memindahkan jinjingan sepat ke tangan orang-orang kampung. 

Tapi pernah sekeranjang sepat bawaannya tak berkurang seeokor pun. 

Rumondang dan tetangga hanya menjumput satu-dua ekor. Sisanya banyak, bermatian 

pula. Ketimbang mubazir, Ompung Luat mengolahnya menjadi ikan sale. Ya, sepat-

sepat itu direbus berbumbu, lalu diasapi sedemikian rupa di atas bara sampai warnanya 

coklat kehitaman. Bara jangan sampai menjulurkan lidah api. Karena ikan-ikan itu 

hanya boleh ditanak oleh kepul asap. Kalau hendak dimakan, ikan sale bisa digoreng 

atau digulai terlebih dulu. Oi, sedap kali rasanya itu. 

Ikan sale tersebut tak tersisa ketika Ompung Luat menggelarnya di tanah 

Haji Mahot, keesokan pagi. Maka, meski tak setiap hari, Ompung Luat pun ketagihan 

menjaja ikan sale. Kemudian hari, Nek Arse turut menjual sayur-mayur tanamannya. 

Haji Mahot si empunya tanah tak keberatan pula. Bahkan ia pun sering menjual hasil 

ladangnya—kelapa dan ubi. Datanglah Mursalim, membawa telur-telur yang ditetaskan 

ayam kampung piaraannya. 

Ompung Luat akhirnya rutin manyale ikan air tawar, dan menjajanya di 

tempat biasa. Sejak istrinya sakit-sakitan, lalu meninggal, ia tak kerasan lagi mengurus 

sawahnya yang luas. Ia serahkan itu kepada Rumondang dan menantunya. Untuk 

mendapatkan ikan, ia tak turun tangan lagi menangkapnya. Kalau tak dipesankan sama 

menantunya, ya, ia beli dari kampung sebelah. Belakangan, Ompung Luat juga menjual 

gadapang, ikan kering penyedap sambal tuktuk khas Tapsel.  

Kian ramailah tanah milik Haji Mahot itu. Warga sering menyebutnya 

pasar jongjong. Mengenai itu, Ompung Luat si penciptanya. “Kan waktu itu, cuma 

sebentar-nya aku berdiri di situ, eh datang orang menawar ikanku. Ya, jadi kubilanglah 

pasar berdiri, pasar jongjong!” Begitu kisah Ompung Luat mengenang kegelian peristiwa 

tempo hari. Warga pun senang dengan pasar jongjong. Maklum, pasar kecamatan 

berjarak tiga kilometer dari kampung itu. Jauh kali rasanya kalau hanya untuk membeli 

sayuran atau rencah gulai. 

Pasar jongjong berlangsung setiap pagi. Lepas subuh, dan berakhir 

sebelum oleng matahari menebas batas lohor. Sebelas tahun berlalu, berdirilah 
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madrasah. Itu atas prakarsa orang-orang pasar jongjong. Dana pembangunannya pun 

kebanyakan berasal dari sumbangan mereka. Pengelolaan madrasah diserahkan kepada 

Haji Mahot. Ia kan pemilik tanah, juga hatobangon, tetua kampung yang dihormati. 

Begitupun, ia dibantu Ustad Tajuddin yang tamatan IAIN untuk mengurus tenaga 

pengajar dan materi belajar untuk murid-murid mengaji. 

Jadi, di pekarangan madrasahlah aktivitas pasar jongjong berlanjut. 

Sesama mereka, tidak ada tempat permanen untuk menggelar lapak. Saling berpindah 

tiap hari. Tapi mereka tak pernah bertikai. Mereka menggelar dagangan seadanya, 

hanya lapak-lapak plastik pasang-buka. Tenda-tenda dipasang untuk menghalang 

sengat panas, atau menghindar dari hujan. Tenda-tenda ditopang galah, dan 

ditambatkan pada jejeran paku yang menancap sembarang di dinding madrasah. Semak, 

tentu. Bersampah, apalagi. Tapi usai berdagang, pekarangan madrasah akan kembali 

bersih. 

Mmh, jika diperhatikan, kebanyakan orang-orang pasar jongjong sudah 

renta. Mereka tak mampu lagi menghambur peluh di sawah-ladang. Kalaupun ada yang 

berusia muda, hanya satu-dua. Itupun para wanita yang tak ikut bertani-berladang. 

Pasar jongjong sungguh berarti bagi mereka. Tapi sumpah, mereka tidak akan 

tersandung lapar jika pasar jongjong tak ada! Bagi mereka, pasar jongjong tidak semata 

luap uang. Tengoklah, mereka punya sawah-ladang yang lapang dan ternak yang 

berpinak. Keturunan mereka pun tetap setia memamahi gembur tanah. Andai tidur-

makan saja di rumah, harta mereka pun tak akan kerontang.  

Dan memanglah, bagi mereka pasar jongjong bukan soal untung rugi. 

Buktinya, kalau dagangan tersisa sedikit, pantang dibawa pulang, musti dibagikan.  

Kadang mereka tak berjualan jika ada warga yang tertimpa kemalangan. Bahkan hari 

jumat pasar jongjong kosong. “Hari raya kecil,” kata mereka. Ah, pasar jongjong hanya 

semacam alasan bagi mereka untuk tetap bersua, merajut cerita, bertukar lara, bersilang 

ria, bahkan menyetor amal. 

Belakangan, madrasah berfungsi sebagai balai pertemuan, untuk pengajian 

kaum ibu, acara maulid, isra mikraj, dan rapat naposo nauli bulung (lajang-gadis 

kampung). Pendek kata, orang-orang kampung turut menggunakannya untuk 

kepentingan beragam. Tapi begitupun, kalau ada atap madrasah yang koyak, atau 

dinding melunak, mereka—orang-orang pasar jongjong—yang biasanya lebih bersegera 

memperbaikinnya. Pula tiap tahun, tepatnya setiap pergantian ajaran baru, orang-orang 
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pasar jongjong bergotong-royong mengecat madrasah, meski hanya dengan cat kapur 

yang gampang pudar.   

Terus pula, di pasar jongjong, setiap hari mereka kumpulkan uang ikhlas, 

semacam iuran, begitulah. Itu digunakan untuk menggaji guru-guru madrasah. Kepada 

para murid memang ditagih bayaran, namun tidak pula dipaksa. Bisa dikatakan, lebih 

dari separo murid-murid tersebut belajar secara cuma-cuma. Maka, bukankah 

kelangsungan madrasah tergantung orang-orang pasar jongjong? Tapi jawaban mereka 

begitu lugu, “Itukan untuk anak-cucu kami juga.” Mmh, pasar jongjong, rumah 

kebahagiaan yang tak terhingga bagi penghuninya. 

Maka tak terbayangkan jika pasar jongjong tiba-tiba raib dari rak hari 

mereka. Kenangan puluhan tahun bakal menyerpih. Lalu, matahari esok mereka  

bercahaya pitam. Terlebih-lebih Ompung Luat, si penemu pasar jongjong. Semua 

beranjak dari kabar murah, tapi akhirnya membikin terperangah. Bah! Katanya pihak 

kecamatan akan membongkar madrasah. Di lokasi itu tetap madrasah yang akan 

dibangun. “Semacam madrasah percontohan-lah”, kata Pak Camat. “Pokoknya kita bikin 

permanen, bertingkat, dan tentulah lebih besar dari  yang sebelumnya,” sambung beliau. 

Dan akhir dari keterperangahan itu adalah kepastian soal pasar jongjong akan dijungkal, 

digusur!  

Orang-orang pasar jongjong bak disihir, tumpat alir pikir. Memang, 

mereka sempat lega ketika Ompung Luat mengaku masih menggengam salinan surat 

wasiat Haji Mahot. Isi surat bersegel itu menjelaskan bahwa tanah lokasi madrasah dan 

bangunan madrasah diwakafkan untuk kemaslahatan orang kampung. Termasuk untuk 

orang-orang yang berjualan di pasar jongjong. Surat inilah senjata terakhir yang 

diharapkan mampu membenamkan niat Pak Camat. 

Tapi surat itu tidak bermanfaat ketika beradu khasiat dengan sertifikat 

tanah yang dikantongi pihak camat. Rupanya, tanpa sepengetahuan orang-orang pasar 

jongjong, anak-anak Haji Mahot telah menjual tanah tersebut. Haji Mahot memiliki 

tujuh anak, semuanya menetap di perantauan. Istri Haji Mahot, sudah lebih dulu 

meninggal, berselang dua tahun. Beberapa hari setelah Haji Mahot meninggal, mereka 

menjual seluruh harta orangtuanya untuk memudahkan pembagian warisan. 

Termasuklah itu tanah madrasah dan pasar jongjong.  

Keadaan kian tak menguntungkan ketika pemuka kampung yang lain ikut-

ikutan mendukung. Termasuk Jabinore yang rela menjual kebun pisangnya—di 
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belakang madrasah—kepada pihak kecamatan. Tanah Jabinore itu termasuk dalam 

rencana pembangunan madrasah baru. “…orangtua-orangtua kami, bapak-bapak, begitu 

pula ibu-ibu, alim ulama, saudara-saudara, dan tuan guru kami, ini demi nama baik 

kampung dan masa depan generasi muda kita. Nian Allah membalas keikhlasan hadirin 

semua…” Begitu bunyi pidato Pak Camat ketika acara penandatanganan kesepakatan 

antara pihak kecamatan dengan warga berlangsung di kantor kecamatan. Ada riuh tepuk 

tangan, perjamuan makan, juga uang yang—katanya—sudah dibagi-bagikan? 

Tapi lalu, orang-orang pasar jongjong memilih meraba sengak dada. Bagi 

mereka, menyulam ketabahan lebih bermanfaat ketimbang meletupkan kekecewaan, 

bahkan amarah. Pun mereka, sejak dulu, tidak punya watak berontak!  

* * * 

Subuh beranjak. Matahari terbit sejejak. Kabut masih mengapung. Di 

sekitar madrasah, ada gunungan pasir dan batu sungai. Bata tersusun setinggi dada. 

Puluhan sak semen tergeletak tak beraturan, menyemak. Bahan material lain juga sudah 

berjejal. Kayu-kayu tinggi-tegap menancap mengelilingi lokasi pembangunan. Hari ini 

madrasah sudah mulai libur, entah sampai kapan. Tapi orang-orang pasar jongjong 

masih diperkenankan berjualan untuk terakhir kali. 

Ompung Luat menggelar lapak. Aroma ikan sale dan gadapang mengail 

selera. Orang-orang pasar jongjong juga menggelar jualan, seperti biasa. Apa adanya. 

Tapi tak ada sapa yang menghela di antara mereka. Langit senyap. Suara-suara gelap. O, 

Tuhan, mengapa pagi ini sorot mata mereka begitu hampa, mulut mereka dikepit luka? 

Mereka memang menggelar dagangan. Tapi sungguh, yang tergelar cuma kehampaan 

belaka.  

Kehampaan yang sempurna! 

 

Medan, 2006 
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