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I Love Medan
~ Irda Handayani ~

Kota Medan dengan slogan universalnya “Ini Medan
Bung!” atau sapaan akrab yang sudah dikenal banyak
orang “Horas!”, adalah kota tempat saya menapakkan
kaki hingga saat ini. Banyak hal yang bisa dieksposes dan
menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Meskipun orang
Medan terkenal dengan “bataknya”, tetapi tidak semua
warga Medan bersuku Batak dan memiliki marga.
Meskipun orang Medan terkenal dengan suaranya yang
lantang dan terdengar seperti marah-marah, namun itu
hanyalah intonasinya saja, ibarat sebuah pepatah “wajah
preman tapi hati hello kitty”, prikitieeewwww… :D
Apapun itu, I LOVE MEDAN!

Istilah Nyeleneh Orang Medan
Apakah Anda pernah mendengar anekdot tentang orang
Medan yang kaya-kaya? Ya, benar, orang Medan itu kaya-
kaya. Bagaimana tidak kaya, wong sebagian besar
penghuninya memiliki kereta! Apa??? Kereta??? Eits,
tunggu dulu, ini bukan kereta api loh. “Kereta” ini adalah
sebutan bagi sepeda motor. Saya sendiri tidak tahu dari
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mana asalnya mengapa orang Medan terbiasa menyebut
sepeda motor dengan “kereta” dan menyebut mobil atau
angkutan umum dengan “motor”.

Bagi orang yang baru menginjakkan kakinya ke Medan,
pasti akan kebingunan dengan penggunaan istilah yang
“nyeleneh” ini. Saya sendiri pernah tergelak melihat
ekspresi seorang teman yang baru datang dari Jawa dan
kaget ketika mendengar saya mengucapkan kata
“kereta”.

“Kamu naik apa?” tanyanya.
“Naik kereta” jawab saya.
“Apa?! Kereta? Kereta api maksudnya?! Lah, kamu turun
dimana?” serangnya sambil mengerutkan dahi.
“Hahahaha…. Maksud saya naik motor. Orang Medan
biasa menyebut sepeda motor dengan ‘kereta’” jelas saya
singkat.
Meskipun dia masih tidak mau menerima istilah “kereta”
itu, tapi demi menghormatinya saya selalu menggunakan
kata “motor” bila dengannya. Dan, dia selalu marah bila
saya mengucapkan kata “kereta”, “kamu jangan ikutan
norak ah!”, hehehe…

Alasan yang diungkapkannya memang benar, bahwa
sebutan “kereta” adalah untuk kendaraan kereta api
(dimana-mana juga berlaku istilah itu), sedangkan istilah
“motor” ya memang untuk sepeda motor, bukan untuk
mobil, kalau mobil ya mobil aja, jangan diganti jadi motor.
Iya deh, iya, akhirnya saya mengalah :p
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Lain kendaraan, lain pula pengucapan istilah lainnya.
Suatu ketika, saat itu saya masih kuliah di salah satu
perguruan tinggi swasta di kota Medan, hujan turun
dengan sangat deras dan membuat kampus saya
kebanjiran karena meluapnya air di selokan. Dengan rasa
kesal saya mengupdate status di jejaring sosial Facebook,
bunyinya kira-kira seperti ini “Hujan lebat, kampusku
kebanjiran dan kakiku bau paret”.

Ternyata oh ternyata, teman saya itu bertanya kembali
tentang apa itu “paret”, namun dia tidak bertanya
kembali kepada saya, melainkan kepada orang lain.
Dengan pede-nya dia berkata kepada saya, “Wah, kasihan
ya kemarin kaki kamu bau paret”, sambil tertawa senang.
Saya menjawabnya dengan senyuman. Dan seketika,
teman saya yang lain membuka suara, “Oiii Ir, tadi dia
nanya, ‘apa sih arti paret’?”. Tanpa dikomando, saya
langsung tergelak mendengar seruan itu.

Dengan raut wajah malu, dia berkata, “Iya, kemarin aku
baca statusmu di Facebook, aku nggak tahu apa itu
‘paret’. Ternyata paret adalah selokan, hehehe…”

Cerita di atas hanyalah contoh dari sekian banyak istilah
atau penyebutan yang nyeleneh dan sering di ucapkan
oleh orang Medan. Contoh lain yaitu kelen untuk
menyebut kalian, galon untuk menyebut pom bensin,
pasar untuk menyebut jalan raya sedangkan pajak adalah
istilah untuk menyebut pasar (nah loh, bingung nggak
tuh? :p ), recok adalah istilah untuk ribut (keributan),
kapal terbang adalah sebutan untuk pesawat terbang,
dan masih banyak lagi.
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Penggunaan dan pengucapan istilah-istilah nyeleneh ini
sudah menjadi kebiasaan, termasuk saya sendiri. Ketika
saya sedang berada di kota Bandung (Bandung euy…),
kebiasaan mengucapkan istilah-istilah tersebut ikut
terbawa juga. Apakah Anda tahu kalau istilah-istilah
nyeleneh itu menjadi bahan tertawaan? Mungkin bukan
istilahnya, tapi saya-nya yang jadi bahan lelucon karena
mengucapkannya secara spontan

Ketika tanpa sadar saya mengucapkan kata minyak,
“Fenny, minyak motornya udah diisi?”. Kalau orang
Medan pasti sudah mengerti dengan sebutan minyak
tersebut, yaitu untuk menyebut bensin. Akan tetapi,
orang Bandung mah kaga’ ngerti T___T Alhasil, si Fenny
itu malah bengong kebingungan, hahaha…

“Teteh, minyak apa yang udah diisi? Minyak goreng? Kita
kan tidak sedang menggoreng” celotehnya lugu dengan
logat Sunda.
“Itu, minyak motor kamu” jawab saya.
“Haaa??? Minyak motor??? Bensin kali maksudnya?”
tanyanya balik masih dengan raut kebingungan.
“Ah, iya, itu maksud saya”
“Teteh mah, aya-aya wae. Masa’ bensin dibilang minyak,
nggak nyambung atuh”
“Oalaaahhh… aku lupa kalau itu istilah orang Medan,
hahahaha…”

Dan, perjalanan penyebaran istilah nyeleneh kota Medan
tidak berhenti sampai di situ. Teman saya yang lain
mengucapkan sebuah kata, lebih tepatnya sebutan untuk
salah satu makanan khas Bandung, “Ada yang mau nasi
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tutug?”. Wew, dengan rasa kaget yang spontan, saya
bertanya kembali, memastikan apakah kalimat yang saya
dengar barusan benar. Dan ternyata, memang benar
adanya, nasi tutug, namun yang terdengar adalah “nasi
tutung”

Kalau istilah yang satu ini artinya rada jorok ya, rada
vulgar, hehehe…. Saya sendiri merasakan geli, lucu dan
sebal sendiri karena berulang kali mendengar kata itu.
Lain padang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya, lain
daerah lain juga istilah dan bahasanya.

Akhirnya, saya ceritakan beberapa istilah aneh yang
dimiliki oleh orang Medan. Adanya perbedaan arti
tersebut justru membuat mereka ingin tahu lebih banyak
lagi tentang Medan. Istilah nyeleneh ini adalah salah satu
ciri khas kota Medan, yang mungkin akan dibawa
kemanapun orang Medan pergi.

Betor, Sudako dan Angkot
Kemana bentor, sudako dan angkot melangkah, hanya
mereka dan Tuhan-lah yang tahu. Jargon ini mungkin
sudah terkenal seantereo Indonesia, karena masing-
masing daerah selalu memiliki kendaraan yang berjalan
dan berlalu seenaknya saja. Banting kiri, banting kanan,
klakson, dan caci makian pun tak terelakkan, yang
penting kejar setoran.

Medan memiliki tiga kendaraan yang menduduki
peringkat jawara jalan raya, yaitu betor (becak
bermotor), angkot  dan sudako.  Istilah betor   mungkin


