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JIKA kau tak lekas tidur, lalu tiba-tiba rumah
menjadi gelap, seekor monster akan menda-

tangimu. Ia akan merebut paksa mainan-
mainanmu. Tubuhnya besar dan hampir
menyentuh atap dengan air liur yang menetes
ke lantai. Ia juga akan mencuri buku-buku
koleksimu.”

Analis merasa ngeri dan segera menutup
hampir seluruh tubuhnya, kecuali sedikit rambut
ikal berwarna hitam yang masih terlihat.

“Apakah itu kisah nyata?” Ibunya
mengangguk, kemudian mencium kening
Analis yang dipenuhi oleh dongeng.

MALAM sebelum ibunya datang, Analis
mengendap-endap di depan pintu. Kepalanya
menyembul, memeriksa sesuatu. Sepasang kaki
mungilnya melangkah sangat pelan. Terdengar

Tokoh Cerita yang Menetas di
Kepala Ibu
Fina Lanahdiana
Minggu, 04 Januari 2015
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bunyi klik ketika hendel pintu ditutup.
Ia telah menyembunyikan mainan dan buku-buku

kesayangannya. Sekarang ia sudah berbaring di tempat
tidur, lengannya memeluk Cuki, boneka Beruangnya.

“Kau dengar, sebentar lagi ketika Ibu datang dan
tiba-tiba seisi rumah menjadi gelap, aku akan berubah
menjadi sebuah lampu. Aku akan berdoa kepada
Tuhan. Bukankah kata Ibu tidak ada yang tidak
mungkin bagi Tuhan?” suaranya terdengar seperti
bisikan.

“Kau tenang saja, Cuki. Jika aku sudah menjadi
lampu, kau tak akan lagi berada di tempat yang gelap,
karena kamarku akan berwarna terang seolah malam
adalah siang yang meremang.”

Ia membayangkan tubuhnya berpendar-pendar
memancarkan cahaya putih, merah, kuning, hijau, biru.
Ramai sekali, pikirnya. Selanjutnya laron-laron yang
hidup dari segerombolan rayap yang melarikan diri dari
lembap tanah musim hujan akan datang mengelilingi
tubuhnya. Akan dilihatnya kepak sayap dari jarak yang
sangat dekat. Semakin lama tubuhnya terasa geli karena
laron-laron itu akan menempel pada permukaan
kulitnya yang berwarna terang dan hangat.

“Laron selalu mendekati cahaya karena ia
menyukainya atau...”

Ia turun dari ranjang menuju rak kecil berukuran
2x3 meter, mengambil sebuah ensiklopedi yang di
dalamnya dipenuhi gambar-gambar dan uraian-uraian

TOKOH CERITA YANG MENETAS DI KEPALA IBU |
Fina Lanahdiana
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jam delapan pagi, Mary datang ke rumahnya dengan
membawa buku-buku tebal yang sebenarnya tidak
sesuai dengan usianya. Berkali-kali Mary bilang kepada
ibunya, bahwa Analis adalah gadis jenius. Ibunya
percaya saja pada apa yang dikatakan Mary.

Ia tampak takjub mendapati gadisnya tumbuh
dalam waktu yang terlampau singkat.

Hadiah demi hadiah diberikan Mary kepada Analis
ketika ia berhasil menuntaskan tugasnya. Ia senang
mendapat permen, cat air, buku cerita, kamus, pensil,
karet penghapus, dan kotak musik berbentuk piano
yang ketika dibuka akan terdengar alunan musik.

“Terima kasih, aku suka sekali.” Saat ini di wajahnya
yang bulat telur terpasang sebingkai kaca mata minus
empat.

Terkadang di dalam kepalanya berputar-putar
sebuah pertanyaan yang selalu gagal untuk dituntaskan:
Apakah setiap anak harus menjadi pintar dan selalu
dibekali dengan buku-buku tebal? Ibu tidak pernah
berkata begitu, tetapi Bu Mary mengatakannya.

Di waktu lain, ia kembali berpikir bahwa tidak
jarang dirinya sangat lelah, kenapa bukan hanya gambar
dan hitungan sederhana saja—seperti anak lain
kebanyakan—yang diajarkan Bu Mary.

“Kenapa Ibu selalu pulang larut malam sampai aku
dan Cuki lelah menunggu?”

“Karena Ibumu bekerja.”
“Bagaimana dengan Ayah?”

singkat. Meskipun usianya belum genap tujuh tahun,
ia sudah lancar membaca. Ia membuka halaman demi
halaman dan berhenti pada sebuah lembaran bertajuk
Laron yang dicetak dengan huruf  kapital.

“Laron adalah serangga yang memiliki nama latin
Macrotermes gilvus. Berasal dari rayap yang sudah
memasuki usia matang dan akan melakukan reproduksi
membentuk koloni baru. Laron hidup mendekati
cahaya karena mempunyai kepekaan rangsangan gerak
terhadap cahaya. Laron yang tidak menemukan
pasangan akan mati dengan sendirinya.” Ia mengang-
gukkan kepala, menutup buku, dan mengembalikannya
ke tempat semula.

“Kasihan ya laron-laron itu, ia hanya hidup dalam
waktu singkat. Kenapa ya, kenapa. Hmm... Kalau
begitu aku tak ingin menjadi laron. Tentu saja aku ingin
menjadi lampu.” Ibunya belum juga datang, matanya
yang hitam seperti bulatan kenyal agaragar, belum juga
mengantuk.

“Apakah Ibu sudah mengetuk pintu? Aku belum
mendengarnya. Ibu selalu sibuk dengan alasan
pekerjaan. Huh!” Analis mendengus kesal. Ia meninju
Cuki berkali-kali.

Jarum jam terasa lambat bergerak.
Meskipun sudah bosan, ia masih ingin menunggu.
Dua tahun lalu saat usianya belum genap lima

tahun, ibunya memperkenalkannya pada Mary, guru
homeschooling. Setiap hari—kecuali minggu—setelah

TOKOH CERITA YANG MENETAS DI KEPALA IBU |
Fina Lanahdiana
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kalimat yang baru saja ia ucapkan. Keduanya lantas
hanyut dalam diam. Mereka sama-sama kehabisan kata-
kata.

Airmata menggantung di pelupuk mata perempuan
itu, namun ia segera menghapusnya. Pria itu
melonggarkan dasi yang menggantung di kerah
kemejanya. Ia hendak berdiri untuk mengganti baju
ketika perempuan di hadapannya mencegahnya.

“Biar aku saja.”
Sesaat perempuan itu kembali ke ruang tamu,

menyerahkan kaus kepada suaminya. Ia juga telah
menyiapkan dua cangkir teh panas di atas meja.

“APAKAH kita boleh membakar foto seseorang
yang tidak kita sukai, Bu?”

“Kenapa kau berkata seperti itu?”
“Aku melihatnya di televisi. Seorang pembawa acara

wanita di televisi itu mengatakan mereka adalah
mahasiswa.Mereka membakar foto Bapak Pejabat.Aku
ingin ibu juga membakar foto Ayah.”

“Tidak boleh seperti itu, Sayang.”
Ibunya merengkuh tubuh Analis ke dalam dadanya.
“Ayah jarang sekali pulang, Bu. Aku benci Ayah.

Apakah ia masih sayang sama kita?” Ibunya tersenyum.
“Tentu saja.”

Senyum yang meranggas, seperti musim kemarau
yang tak kunjung dibasahi gerimis.

Perempuan itu tersentak dari lamunannya. Ia baru

“Ayahmu juga.” Di luar hujan menderas, memukul-
mukul atap rumah secara bersamaan.

Kilatan-kilatan cahaya terang mengerjap-ngerjap
seolah-olah sebuah kamera raksasa yang sedang
dioperasikan seorang fotografer profesional.

Ruangan kamar gelap, Analis menenggelamkan
tubuhnya ke dalam selimut, semakin dalam, kepalanya
melorot dari bantal hingga tidak ada satu bagian pun
dari tubuhnya yang terlihat. Tak ada keinginan untuk
menjerit, meskipun ketakutan tumbuh serupa bayang-
bayang.

“Ssst, jangan khawatir, Cuki. Kita punya Tuhan,
kita punya Tuhan. Kata Bu Mary, Tuhan tak pernah
tidur meskipun kita sedang tidur, dan tak pernah lupa
kepada kita, meskipun kita melupakanNya.” Ia peluk
bonekanya erat-erat, semakin erat.

Terdengar suara pintu berderit, debuman, dan
seretan langkah—yang suaranya kian mendekati telinga
Analis—juga dentuman lonceng yang terombang-
ambing oleh angin.

Seorang pria mengenakan kemeja lengan panjang
berwarna biru langit yang dilipat sebatas siku, terengah-
engah. Tubuhnya kuyup, begitu juga perempuan di
hadapannya.

“Aku tak suka kau pulang kerja selarut ini. Kau
tega membiarkan anakmu sendirian, hah!”

“Duduklah, aku perlu bicara.”
Pria itu tampak menyesal menyadari kekesalan pada

TOKOH CERITA YANG MENETAS DI KEPALA IBU |
Fina Lanahdiana
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saja menyadari sesuatu. Malam semakin pekat. Hujan
sudah reda, menyisakan bunyi kecil lonceng yang
tergantung di ujung tiang di teras rumahnya. Udara
tiba-tiba dingin hingga sekujur tubuh merinding,
membangunkan bulu-bulu halus di permukaan kulit.

“Ya Tuhan, Analis. Ke mana dia? Aku benar-benar
merasa berdosa. Maafkan aku. Aku jarang pulang,
sementara kau...”

Sudahlah, lupakan. Kita pikirkan bagaimana cara
memperbaiki semuanya.

Analis gadis manis yang jenius. Ia sudah lancar
membaca dan pandai berbahasa Inggris, mirip sekali
denganmu.” Ia tersenyum. Mereka saling memeluk.

Di depan pintu kamar Analis, ayah dan ibunya
berdiri, melongok melalui celah kaca di bagian sisi pintu.
Gelap.

Tak ada cahaya yang tersisa. Pintu didobrak paksa.
Tak ada siapa-siapa.

Tak ada di kolong ranjang, di dalam lemari, di kamar
mandi, tak ada di mana-mana.

Di ujung ranjang, di dekat bantal, ada sebuah meja
kecil tempat Analis meletakkan jam weker, pigura, dan
kotak musik pemberian Mary. Di sana foto ayahnya
tergeletak begitu saja, sementara pigura kosong tidak
menyimpan foto siapa-siapa. Yang ada hanyalah seekor
kupu-kupu yang menempel di sudut pigura. Sayapnya
mengepak-ngepak naik-turun. Kupu-kupu yang indah,
pikir ibunya. Memang tidak biasanya malam-malam

TOKOH CERITA YANG MENETAS DI KEPALA IBU |
Fina Lanahdiana

buta begini ada seekor kupu-kupu.
Mereka percaya jika ada seekor kupu kupu di dalam

rumah, maka rumah itu akan didatangi oleh tamu. Tapi
siapa?

Sebelum ibunya datang dan badai menyerang,
Analis mengubah doanya, “Tuhan, maafkan aku. Aku
tak ingin menjadi lampu. Ibu telah berbohong, monster
itu tidak ada ketika seluruh ruangan dilahap kegelapan.
Aku ingin menjadi tokoh dalam buku-buku cerita di
kepala Ibu.” 

Kalirandugede, 2014
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SUDAH lama kota kecil kami tidak
terberkahi oleh gadis yang menerbangkan

kupu-kupu dari untaian rambutnya. Maka saat
Guru Somba menyatakan bahwa putri semata
wayangnya menunjukkan tanda-tanda akan
menjadi gadis yang ditunggu-tunggu itu,
awalnya kami kurang percaya.

Bagaimana tidak? Kami paham betul
bagaimana Socha di masa kecilnya. Pemberon-
tak. Saat putra-putri kami pergi mengaji, Socha
lebih suka bersepeda sendiri jauh-jauh ke
pinggiran kota. Katanya ia ingin melihat
binatang buas, atau ular yang sudah menyingkir
masuk hutan, yang pernah ditebangi untuk
pelebaran kota kilang minyak ini. Anak laki-
laki yang paling berani di kota kami pun gentar.
Pikir kami, Socha mungkin mewarisi bakat
ayahnya. Mereka memang keturunan para guru

Gadis yang Menerbangkan Kupu-
Kupu dari Untaian Rambutnya
Diani Savitri
Minggu, 11 Januari 2015

GADIS YANG MENERBANGKAN KUPU-KUPU DARI
UNTAIAN RAMBUTNYA | Diani Savitri
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ilmu bela diri, juga kaum alim-ulama yang bolak-balik
ke Tanah Suci.

Tapi Socha tumbuh cantik. Sempat ia diundang
ke kota tetangga, mengikuti lomba model dan
peragawati atau sejenis itu. Socha memenanginya.
Menilik penampilan Socha sekarang, keraguan kami
memang berkurang. Orang awam seperti kami
cenderung percaya pada orang dengan penampilan
yang menarik.

Selain berparas cantik dan badung sewaktu kecil,
selebihnya Socha tidak istimewa. Teman sepantarannya
menceritakan hobi Socha ialah berlama-lama dengan
telepon pintar yang terus-menerus digenggamnya.
Beda dengan gadis yang mengeluarkan kupu-kupu dari
untaian rambutnya. Gadis terakhir dihikayatkan jago
mengaji, lembut dalam bertutur, dan pandai menari.
Kabarnya, kalau ia melangkah, bunyinya seperti kepak
sayap kupu-kupu: tanpa suara. Namun, layaknya orang
yang sedang banyak berharap, kami rasionalisasikan
bahwa hobi Socha ini wajar adanya. Toh, saat
mengandung Socha, ibunya lebih suka SMS-an daripada
membaca kitab suci.

Maka, dengan penuh harap kami cermat
mengamati Socha. Setiap hari. Sampai suatu ketika,
kami para pria sedang duduk-duduk di poskamling,
main kartu di akhir pekan. Socha melintas, berjalan
sendirian. Hambe yang duduk menghadap ke jalan ialah
orang yang pertama melihat. Ia menepuk pahaku begitu

GADIS YANG MENERBANGKAN KUPU-KUPU DARI
UNTAIAN RAMBUTNYA | Diani Savitri
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kaki kami tidak lagi terasa mati, laut di dekat kami tidak
biru sia-sia, dan kami tidak hanya menumpang tidur
di atas tanah moyang. Gadis pembawa pertanda sudah
menjelma.

Kaum perempuan tidak cuma menanak nasi di
magic jar. Mereka jadi gemar berkreasi. Ketupat,
lontong, pulut, mulai hadir di meja makan kami. Guru-
guru giat mengajar, aktif  mencari bahan terkini, selektif
copy-paste dari dunia maya. Anak-anak muda belajar
keterampilan dan kesenian, tubuh mereka bergerak
sehingga angan tidak terserak, tidak melulu membual
di media sosial. Seronok lagi hidup kami! Kupu-kupu
yang beterbangan dari untaian rambut Socha betul-
betul membubungkan harapan kami.

Sampai suatu hari, Socha kabur dari rumah! Mak
Inas yang pertama mengabarkan kepada istri-istri kami,
saat menjajakan ikan hasil lelang di pelabuhan ke
kompleks-kompleks perumahan. Istri-istri kami
memberitakan pada kami. Hari itu alat komunikasi
kami bekerja keras mengantarkan pesan. Berita menjalar
cepat, macam api disulut di tangki minyak. Kepanikan
menyebar, setiap detik menjadi ketakutan yang kian
membesar. Tanpa Socha dan kupu-kupu yang terbang
dari jalinan rambutnya, bagaimana dengan hidup kami
semua?

Keluarga Guru Somba terlihat tanpa daya ketika
kami berbondong-bondong menyambangi rumahnya
untuk mencari kejelasan. Ia terkulai dengan pandangan

keras, sampai hampir saja kubalas, karena terkejut dan
panas perih di paha. Untung aku cukup awas untuk
mengikuti arah tatap matanya yang membelalak seperti
melihat setan di sore yang belum lagi remang. Di
sebelahku, Hambe yang bersila jadi duduk tegak kaku.

Lalu, aku pun melihatnya. Belum pernah aku
merasakan kemeriahan rasa seperti saat itu. Di dalam
dada mendadak seperti ada obor serupa pucuk menara
tungku flare pembakar gas sisa buangan dari kilang
kota tetangga yang meletupkan api ke udara. Wush.
Seolah ada sesuatu yang menyala dalam diriku.

Setidaknya ada tiga ekor kupu-kupu yang terbang,
seakan lolos dari untaian ikal rambut Socha. Yang
pertama berwarna keperakan, kilaunya bertolakan
ditempa sinar matahari saat mengepak pergi. Yang
kedua biru jelas, dan yang ketiga merah sumba bertotol-
totol putih.

Setelah itu adalah bulan madu kota kami! Kami
tergerak untuk tidak lagi bisa pasrah hanya menjadi
pekerja kontrakan di kilang minyak dengan upah
rendah. Sampai beberapa saat lalu memang kami
berangkat kerja dengan sungut dalam hati, tapi takut
kehilangan pekerjaan yang terasa lebih beradab daripada
bertani atau berkebun macam kakek-nenek kami.

Para pria bekerja dengan hasrat dan penuh ekstasi.
Kami bertani lagi, berladang, berdagang, kembali jadi
nelayan, membuka biro yang mengundang wisatawan,
berkesenian macam sastrawan. Apa pun agar tanah di

GADIS YANG MENERBANGKAN KUPU-KUPU DARI
UNTAIAN RAMBUTNYA | Diani Savitri
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mengaku pernah melihat Socha di ibukota provinsi.
Socha berbadan lebih gemuk, bersama bocah balita
yang tampaknya berayah dari ras Kaukasia. Tidak ada
si ayah itu di sana. Mereka duduk di food court sebuah
mal, keduanya memelototi perangkat telepon pintar di
tangan masing-masing.

Tidak ada kupu-kupu terbang! Payah-payah aku
mengintai sekian lama dari kejauhan, lapor Hambe yang
jelas-jelas sangat terpukul. Lagi pula, kini Socha
mengenakan kerudung, tambahnya.

Kota tetangga dan pengilangan minyaknya tetap
berderap tanpa pernah menggantungkan diri pada
legenda. Konstan dan pasti, macam menara tungku
kilang minyak yang puluhan tahun terus-menerus
menyemburkan api ke langit kami. Kota kecil kami
redup sendiri.

Dan, obor di hati kami, apinya sudah mati... 

kosong. Ibu Socha menangis dan pingsan berkali-kali.
Dengar punya dengar, Socha kabur dari rumah untuk
menikah dengan seorang warga negara asing pekerja
di perusahaan minyak kota tetangga. Anak laki-laki
paling berani yang suka menggoda Socha, yang telah
menjadi pemuda paling kekar di kota kecil ini, tampak
paling sakit hati. Socha selalu mencari apa yang tidak
mungkin dimiliki, geramnya.

Sepeninggal Socha, di taman, pekarangan, dan
kebun kami bersemayam jutaan gumpalan kepom-
pong-kepompong kosong yang menempel pada
cabang pohon dan tanaman. Anak-cucu dari kupu-
kupu yang beterbangan dari rambut Socha tidak
mampu mandiri di tanah kami. Segera mati setelah
berjuang keluar dari kepompongnya. Bergelimpangan
tubuh rapuh kupu-kupu seluas mata memandang di
kota kami. Sayap aneka warna patah dan meremah.

Lalu, semuanya kembali seperti dulu. Saat sebelum
kami menggantang harap dengan setiap kepak kupu-
kupu dari untaian rambut Socha. Kegairahan surut
begitu saja. Kota kami ditinggalkan kaum laki-lakinya,
yang kembali bekerja di perusahaan minyak kota
tetangga. Tak bersemangat kami mengatur perniagaan.
Para istri memasak seadanya. Harum kukusan lontong
dan ketupat tidak lagi tercium. Bumi di kaki kami, hati
perempuan kami, jiwa di dada kami, mengerontang
kembali.

Beberapa tahun setelah kepergian Socha, Hambe

GADIS YANG MENERBANGKAN KUPU-KUPU DARI
UNTAIAN RAMBUTNYA | Diani Savitri
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PEREMPUAN Tua menjelaskan, “Kalian
menuduhku hanya karena aku mampu

bicara dengan kahia?
Mengapa kalian tak tuduh diri sendiri?

Kalian yang lebih mampu lihat kahia. Siapa beri
tahu kalian buat menuduh?

Ya, ya. Tak perlu dilanjut. Aku tahu
namanya. Orang itu lagi. Aku dengar suaranya
di toa saat lufu kie. Aku tahu, dia punya sakit
jantung dan tulang punggung. Hatinya juga.
Mengapa dia tak ikut dan hanya utus kalian?
Kalian lihat sekarang? Aku hanya perempuan
tua pembuat boso dari sekian banyak
perempuan Marekofo. Aku tak punya bahan
peledak. Tak seperti pencari ikan yang sering
membuatku bangun buru-buru di tengah
malam. Mau kucerita? Tengah malam. Mau
kucerita?

Kahia dalam Ajal yang
Bergeming
Eko Triono
Minggu, 18 Januari 2015
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Malam itu aku cium bau solar dari mesin perahu
cepat. Rasa-rasanya, ini tak kulebih-lebihkan—semoga
Allah mengampuni—aku dengar jerit kahia! Jadi,
mengapa kalian tak tuduh mereka?

Mengapa malah aku?
Aku cuma punya koin uang dari kemenyan. Aku

seperti perempuan di pulau ini, hanya lebih tua—seperti
kalian lihat—bekerja membuat boso. Anak dan cucu
kami menjualnya ke pulau-pulau lain, sampai Raja
Ampat, orang-orang butuh forno buat bakar sagu.
Kami tak mengeluh soal sulitnya hidup. Kami hanya
tak suka mereka merusak tanah kami. Kalian tahu kan,
maksud mereka?

Jauh-jauh hari, Sultan Nuku mewarisi kami bukit
tanah liat abadi. Tak pernah habis meski kami tambang
buat boso.

Kalau kami bersyukur, kami akan cukup. Kalau
kamu kufur, kami akan kurang. Itu kata Sultan. Jadi,
buat apa membunuh kahia-kahia? Untuk isu? Untuk
tipu? Kalian pikir kami ini apa?

Harusnya kalian ingatlah petuah kimelaha, “Oli se
nyemo-nyemo budi se bahasa.”

Bertutur kata yang baik. Jangan asal tuduh. Tahu?
Putra keduaku pergi dari rumah juga karena tuduh-

menuduh tak jelas. Dia ketahuan bantu buat boso. Di
sini, yang boleh buat boso hanya perempuan. Ini sesuai
asal nama Pulau Mare, dari Mire: nama perempuan
raksasa penghuni pulau ini di masa lalu. Dia menangis.
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cucu. Kurasa perlu lebih jauh, kubilang. Benar, perahu
kami membentur kahia-kahia yang terluka! Yang
mengambang dan menjerit sakit.

Ya, kahia yang telah mengganti anakku yang pergi.
Kami bawa satu per satu, kuobati di tepian, meski gagal,
dan orang-orang mengira akulah yang membunuhnya.
Kalian juga.”

Pejabat Setempat berkata, “Keterangan apa yang
harus saya berikan?

Kami mendengar itu dari pihak kepolisian.
Seberapa penting isu kematian beberapa kahia ini?
Kalau dibilang penting sekali, ya tidak juga. Kalau
dibilang tidak, ya penting juga.

Pasalnya begini, kami sedang bangkit dari
ketertutupan sejarah. Anda tentu lihat, di tempat kami
ada 4 benteng Spanyol dan satu benteng Portugis.
Ferdinand Magellan pada abad 16 tidak mungkin
datang ke pulau kami tanpa maksud. Mereka mencari
barang mahal. Mereka mencari rempah-rempah.Eropa
jadi maju karena rempah. Tapi kami?

Masih seperti ini juga. Jadi perlu strategi. Perlu
dibangun hotel dan kelengkapan wisata.

Tapi, orang-orang Pulau Mare menentang.Ada
banyak batu. Ada banyak pohon. Ada banyak tempat.
Bahkan ada banyak ikan yang dilarang. Kalau semua
dilarang, bagaimana mungkin kami bisa berge-
rak? Turis-turis pasti akan senang.

Mereka melihat sejarah masa silam. Ada juga ratib

Tak tega. Kakaknya sudah pergi bertani, mencari tanah
liat, dan melaut. Dia bilang tak tega melihatku meraba-
raba tanah liat, membuatnya menjadi beragam
perkakas. 

“Jangan!” cegahku, “Ibu tidak ingin kamu
dikutuk!” Dia tak percaya.

Dan, entah, aku tak tahu lagi. Aku tak dengar
suaranya jadi banci. Yang kudengar, ada orang yang
melihatnya. Ya, mereka teriak-teriak soal kutukan,
mereka mengabarkan ke semua orang soal azab jadi
banci. Putraku yang baik kudengar ambil dayung,
bersampan pada malam yang cuma hanya bisa
kudengar. Kupanggil, ia tetap pergi, kupanggil, ia tetap
hilang. Sejak itu, aku mulai punya hubungan dengan
kahia. Aku bicara dengan mereka. Aku sering menemui
mereka sebagai obat kehilangan anak, diantar cucu
berdayung-dayung di antara mereka, sampai tiba suatu
hari, orang cerita, kalau putra kedua yang kutunggu,
yang melanggar adat Mare dan kata orang jadi banci,
terlihat datang dari Pulau Jailolo. Aku bergegas. Tapi,
tak kudengar suara remajanya memanggil namaku.
Hanya kerumunan suara orang yang biasa. Ada yang
bisik, ‘Tak mungkinlah kau dengar suaranya yang
remaja, dia harusnya sekarang sudah punya anak.’ Tapi,
aku tak percaya. Dia pasti belum kembali. Kalau sudah,
pasti menemuiku.

Ya, dia anak yang baik. Aku menunggu sampai
suatu malam, aku rasa perlu ke laut, ada firasat. Kuajak
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mungkin kita akan sulit membuktikan, atau sulit
memercayai hal seperti itu. Positifnya, akan ada
perubahan.”

Anak Keriting membela, “Iya, dia nenekku. Dia
tidak membunuh kahia! Tidak. Kalau percaya, mengapa
tetap menuduh kami? Buat apa kuceritakan? Aku
sudah cerita di tepi laut. Orang-orang tidak percaya.
Kalau ayahku sudah pulang melaut, dia pasti percaya.
Atau pamanku yang pertama.” 

Atau pamanku yang kedua. Paman kedua?
Aku tidak tahu. Kata nenek, dia pergi. Belum

pernah kembali. Paman pertama? Dia tentara. Tiap
tahun dia pulang. Aku diajak ke Ternate dan
Halmahera. Aku ingin ke Jawa, ke Jakarta. Aku
menemani nenek. Berperahu. Duduk di belakang. Dia
sering menangis di laut. Ingin paman kedua pulang. Ia
bicara dengan kahia. Bakar koin uang kemenyan, lalu
dilempar ke laut, lalu ketuk perahu tiga kali. Mereka
terdengar datang.

Mereka berenang-renang di sisi kami. Nenek
senang. Dia tersenyum, meski ke arah salah. Tinggal
tepuk-tepuk air lagi, lalu mereka akan pergi.

Ceritanya? Ya, sempat pulang, kata orang, tapi dia
lihat ada boso pecah di beranda. Dia kira, ibunya sudah
tak mau kembali dengan tanda itu. Padahal, itu adalah
cara nenek.

Ya, buat beri tahu kalau keluarga lebih berharga
dari sebuah boso yang bisa dipecah dan diganti. Nenek

taji besi, jumbia, kora-kora, lufu kie, dan lain lain.
Makanan; gohu, nasi jaha, sambal dabu-dabu, ikan fufu,
sayur lilin, dan seterusnya. Kami ingin mengubah
paradigma masyarakat, untuk menyadari posisinya
dalam kedudukan perekonomian global saat ini, yang
tidak lagi bertumpu pada rempah-rempah. Kami punya
wisata. Kami ingin mengubah keadaan Pulau Mare.

Tapi, ditentang lagi, katanya ada daerah yang
dilarang, inilah, itulah.

Selama ini, kahia jarang sekali muncul, sehingga
nyaris misterius, namun kemarin ada yang mati.

Kahia itu dibaringkan pada sehelai kafan putih.
Tubuh mereka pucat. Kalau tidak salah, ada lima

kahia.
Iya, benar? Ya, memang lima berarti.
Beberapa sirip mereka patah. Tubuh mereka

tercabik. Dan, di sana ada seorang yang diamankan;
perempuan tua. Berdasarkan informasi yang saya
terima, dia bersama cucunya yang pertama kali
kedapatan menggeret-geret bangkai kahia-kahia itu.
Cucunya kemudian melarikan diri berperahu ke laut.
Kabarnya sudah ditangkap. Kecurigaan lebih jauh
muncul, sebab diketahui oleh masyarakat sekitar,
perempuan tua itu sebelumnya memang dikenal
mampu berbicara dengan kahia dan menjadikannya
sebagai pengganti anaknya yang juga, kabarnya,
terkutuk.

“Tapi, sekarang kahia-kahia itu sudah mati. Jadi,
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yang menjelaskan. Mungkin kapan-kapan lagi. Sekolah
di Tidore. Naik perahu ke Gamtufkange. Suka. Ada
acara orang-orang menusuk dadanya. Berdarah. Tapi
tidak mati! Kata nenek, ratib taji besi.

Kahia? Nenek tidak membunuh kahia! Ya,
mengajakku ke luar. Dia bilang aku tidak kuat lagi. Tidak
tahu tidak kuat apa.

Tapi, bukan nenek yang membunuh kahia! Banyak
orang pakai bom buat cari ikan dan karang. Itu orang
asing. Itu mereka mau buat hotel, tempat turis. Nenek
tidak suka. Malam itu, nenek ingin panggil kahia.

Katanya, ia mimpi tentang paman, anak keduanya.
Nenek bilang, ia belum pernah melihat wajah anaknya
sejak anak itu lahir. Nenek mencium bau solar. Dia
meminta aku mendayung ke arah yang dia tunjuk
dengan penciumannya. Dan nenek berteriak. Banyak
kahia mengambang, menjerit-jerit. Kami membawanya
satu per satu ke tepi.

Orang-orang lihat. Orang-orang menuduh kami.
Menuduh nenek. Kasihan nenek.

Padahal, meski hidup lama di sini, dia tidak tahu
seperti apa warna laut kami, benteng Tidore, Maitara,
Ternate. Nenek juga sering tanya, hijau itu seperti apa?
Apa bendera-bendera di juanga kagunga itu indah?
Seperti apa warna-warni mereka. Apa janur-janur di
hongi itu berkibaran? Seperti apa? Ceritakan pada
nenek soal karang indah di bawah perahu kita ini. Ikan-
ikannya? Kahia itu?

Seperti apa mulutnya, siripnya, warnanya?
Ceritakan, kata nenek.
Kasihan nenek. Kalian bahkan sudah tahu, dia buta,

dan tetap saja menuduhnya.” 

Catatan: 
- Kahia : lumba-lumba (bahasa Tidore) 
- Lufu kie : upacara adat tahunan di Tidore, keliling pulau 
- Boso : kerajinan tanah liat, belanga 
- Forno : alat pembakar sagu 
- Kimelaha : pemuka masyarakat 
- Oli se nyemo-nyemo budi se bahasa : menjaga tata krama bicara 
- Juanga kagunga : kapal kebesaran Kesultanan Tidore 
- Hongi : perahu
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PAGI Selasa yang berkabut, antara
gonggongan anjing di dalam kandang dan

kokok ayam kinantan di halaman, Bapak
memanggil Sulaiman. Memberikan pelajaran
bertanam kol, setelah pelajaran-pelajaran lain
diberikan pada hari yang lain, di kampung yang
bersuhu kisaran 16-18 derajat itu.

Sulaiman duduk di hadapan Bapak. Siap
mendengarkan pelajaran berladang kol. Jauh di
depan mereka, ladang kol menghampar. Mulai
berkecambah. Tiga batang akasia melambai,
dan jauh di depan lagi, dinding tebing hijau
menghampar. Memanjang dari selatan ke timur.
Tapi pagi ini, dinding tebing sedang tak terlihat.
Kabut sedang tebal. Orang-orang akan memilih
berdiam dalam selimut. Menunggu pagi
menjauh, sebelum pendakian di lereng tebing
itu dilanjutkan, untuk meneruka ladang-ladang

Pelajaran Berladang Kol

Alizar Tanjung
Minggu, 25 Januari 2015
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mereka di balik bukit.
“Kau harus tahu cara bertanam kol!”
“Apa gunanya sekolahku tinggi kalau harus bertani

lagi?”
“Beda.”
“Aku ingin hidup di kota.”
“Darah kol ini mengalir dalam darahmu.”
Seperti biasanya, pelajaran akan dimulai dengan

pertengkaran ringan sebelum pelajaran serius. Dan,
Sulaiman menantang Bapak. Dia dibesarkan kota
besar, Bapak dibesarkan hutan besar.

“Santai, Nak. Tarik napas dan hembuskan kembali.
Baik, kita lanjutkan. Bukan itu maksudku.”

“Aku sungguh tidak tertarik.”
“Lambat laun kau akan tertarik. Begini, hidup

seperti tumbuhan. Tumbuh ke atas, berkecambah,
berbunga-berbuah, dan kau menikmatinya. Dan, ada
sisi kehidupan yang tumbuh ke bawah, menjadi akar,
menembus tanah, masuk dalam kegelapan, kemudian
terlupakan, karena dia tak kasatmata.”

Bapak membetulkan gulungan kain sarung di
pinggang dan memilin kumis yang juga sudah bengkok.
Dia melakukan itu karena sudah menjadi kebiasaan.
Sulaiman menyeruput kopi dan menyantap satu
potongan gorengan ubi.

“Baik. Silakan Bapak lanjutkan.”
“Kau tentu kenal kol, bukan?”
“Tentu.”
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mengantarkanmu ke kota, bersekolah untuk menjadi
orang beradab. Tentunya aku tidak akan percaya kalau
kau mengingkari sumber kehidupanmu sendiri.”

“Aku tidak mengingkarinya?”
“Kau hanya perlu mengenalinya lebih jauh. Kol bagi

kita adalah mata, hidung, mulut, tangan, kaki. Mata
kita dari serat-serat kol, hidung kita dari serat-serat kol,
mulut kita beraroma kol, tangan kita dari kumpulan-
kumpulan daging kol, kaki kita juga demikian, keringat
kita mengalir dari kandungan air dalam kol. Sebab itu
aku sekolahkan kau, agar mengenalnya lebih dalam.”

Angin ribut di tiga batang kulit manis di samping
rumah, cukup membuat suara mereka terdengar samar-
samar. Percakapan mereka terdengar seperti bisik-bisik.

“Mari kutunjukkan!” kata Bapak.
Bapak mengambil cangkul. Ganti pakaian,

kemudian kembali dengan pakaian kerja, baju
compang-camping berlumuran noda tanah. Sulaiman
tetap dengan baju tidurnya, melilitkan kain sarung ke
leher. Mereka berjalan ke ladang kol. Wajah Bapak
langsung semringah, melihat kol mekar dengan baik.
Daun-daunnya dipenuhi embun. Seekor ulat yang
melubangi daun Bapak turunkan dengan perlahan
dengan dua jarinya.

“Ulat ini pun mempunyai hak hidup dari kol,” ujar
Bapak. “Bukankah kol-kol muda ini cukup indah dan
memberikan ketenangan bagi yang melihat? Ini tentang
rasa berbagi, bukan hanya dari kita, juga datang dari

“Apakah kau benar-benar mengenal kol?”
“Bapak sudah tahu jawabannya.”
“Ya, akan aku beri tahu! Hidupkan nipahku.”
Sulaiman memantik api, mendindinginya dengan

telapak tangan, agar tak padam ditiup angin.
“Seperti sebatang nipah yang kuisap ini. Api

membakarnya, habis perlahan-lahan, dan kita membeli
kembali yang baru.” Bapak memiringkan kepala,
melepaskan asap nipah ke udara. “Kol itu bagian dari
badan kita sendiri.”

“Bagiku, kol serupa mata air yang mengalir di
sekujur tubuhku. Dia mengalir dan terus menjadi
sumber kehidupan bagi anggota tubuhku. Mulai dari
aku lahir dan sampai dirimu dibesarkan, kol itu terus
mengalir, dan sekarang mengalir dalam badanmu.”

“Aku harus berbuat apa, Pak?”
“Cukup mendengarkan. Pelajaran bertanam kol ini

belum selesai. Pelajaran ini sangat penting agar kau
mengerti betul loso bertanam kol. Silakan kau
memutuskan bertanam kol atau tidak, setelah pelajaran
ini usai.”

“Baik!”
“Nah begitu.”
“Lanjutkan, Pak!”
“Kau kubesarkan dengan ladang kol ini. Tentunya

juga ladang kol di ladang kita di balik bukit sana: ladang
kol garogok, ladang kol parakdalam, ladang kol anakaia,
ladang kol tanahkuniang. Kol dari ladang ini yang
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Sulaiman benarbenar menyerah.
“Aku benar-benar tidak mengerti dengan apa yang

Bapak lakukan!”
“Tanah ini kehidupan bawah, Nak. Dia diinjak,

tidak dikenang, padahal tidak mungkin ada kehidupan
atas tanpa kehidupan bawah. Sesekali kau harus melihat
dengan cara yang berbeda. Tanah ini yang memberikan
kehidupan bagi kol. Kol memberikan kehidupan bagi
kau dan aku.”

“Maafkan aku!”
“Kau tak perlu minta maaf. Mari kutunjukkan lagi.

Saat tajam cangkul ini membuat luka dan rasa sakit
pada tanah, saat itu pula kehidupan bermula.
Kehidupan kita dimulai dari rasa sakit tanah yang
dicangkul dan rasa sakit cangkul yang tumpul bertemu
batu. Hujan dan panas sudah biasa di punggung
cangkul. Lalu bibit kol disemai. Setelah disemai, barulah
dipindahkan ke tanah yang sudah selesai dicangkul.
Racun dan pupuk menumbuhkan-kembangkannya.
Menumbuhkan kehidupan tak cukup dengan obat saja,
Nak. Obat pertanda ada yang sakit, sedangkan racun
pertanda seberapa kuat kau terhadap kehidupan. Obat
sumber kelemahanmu, racun sumber kekuatanmu.”

“Bagaimana ulat dan hama yang mati akibat
racun?”

“Harus ada pengorbanan untuk setiap kebaikan,
Nak. Pengorbanan ulat adalah kebaikan buat kol.
Dengan begitu, kau akan mengerti keseimbangan

kol ini.”
Sulaiman mengernyitkan dahi. Jongkok. Dan, tidak

merasakan apa-apa. “Ya, Pak,” katanya pura-pura
mengerti. “Mungkin Bapak benar tentang hal ini.”

“Dan memang benar, Nak. Kau mengerti
sekarang,” Bapak mengusap daun-daun kol muda itu,
membelainya seperti anak kecil. “Ini sumber kehidupan
pertama; kebahagiaan. Sumber kehidupan kedua; buah,
yang membuat kau sampai ke kota.”

“Bapak akan mengatakan ini berkah kol?!”
“Kau Kau cukup cerdas. Sebab itu kau bersekolah,”

tuturnya. “Bertanam kol bukan sekadar bertanam kol,
Nak.Tanah ini memberikan aroma bagi kol, sari pati
tanah menyatu dengan kol, dan sekarang menyatu
dengan badan kita.”

Bapak mencangkul tanah, mengambil sari pati
tanah, meletakkannya di telapak tangan, mendekatkan
ke hidungnya yang berbulu putih di dalamnya. “Cukup
harum. Cobalah.”

Sulaiman mengambil tanah dan mengendusnya.
Dia tidak mendapatkan aroma apa-apa, selain amis
tanah.Kemudian ia bersin dengan kerasnya. Bapak
tertawa terpingkal-pingkal.

“Kau perlu pembiasaan diri!” ujarnya pada
Sulaiman yang bulu hidungnya dimasuki tanah.
“Cobalah sekali lagi!” Demi menyenangkan Bapak,
Sulaiman melakukannya sekali lagi. Dan dia benar-benar
hanya mendapatkan aroma amis tanah. Sekarang
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FRAU Wiechert?”
“Ja.”
Wiechert terjaga karena suara berisik. Suara

langkah kaki tergesa menaiki tangga. Pintu
dibuka, pertanyaan-pertanyaan, tetangga
sebelah banyak bicara dengan setengah
menangis. Perkataannya tidak jelas sehingga
polisi mengulang jawaban untuk memastikan
kebenaran. Wiechert menggeram, bangkit dari
tidur, tersaruk meraih sisa kopi semalam. Ia
memperhatikan pekerjaan yang belum
rampung. Mesin ketik dengan sehelai kertas
berisi separuh tulisan teronggok diam. Semalam
otaknya mampat dan punggungnya yang terlalu
letih butuh istirahat.

Pintunya diketuk. Hanya mengenakan
pakaian dalam putih dan jubah melorot di
bagian bahu, Wiechert membuka pintu. Tak

Gembok

Desi Puspitasari
Minggu, 01 Februari 2015

GEMBOK | Desi Puspitasari

hidup.”
“Aku tidak mengerti.”
“Lambat laun akan mengerti.”
“Sekarang aku hanya mengerti harga kol yang

murah. Modal saja tidak kembali karena harga kol hanya
20 ribu satu karung. Bagaimana mungkin kita hidup
dengan kol, Pak?”

“Soal murah dan mahal biarlah urusan mereka,
Nak. Urusan kita bertanam dan hidup dari bertanam.
Kita cukupkan pelajaran kol pagi ini.”

Mereka kembali ke teras rumah, lalu menghabiskan
dua potong goreng ubi. Bapak meninggalkan Sulaiman.
Sulaiman berjalan sendiri menyusuri jalan setapak
menuju ladang kol: ladang kol garogok, ladang kol
parakdalam, ladang kol anakaia, ladang kol
tanahkuniang. Dia benar-benar ingin cepat sampai... 
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jauh dari pemilik gedung yang berdiri gugup menyapa,
beberapa polisi keluar-masuk tempat tinggal tetangga
sebelah. Mereka akhirnya berpesan; bila menemukan
perkembangan informasi atau bahkan pelaku, Otto
Baumer akan segera diberi tahu.

“Segera betulkan pintumu. Kau diperkenankan
mengganti kunci baru dan menambah gembok.”

Otto Baumer, tetangga sebelah, mengucapkan
terima kasih. Saat kembali masuk, ia berkeluh kesah
dengan keras; bagaimana ia bisa berangkat kerja sedang
rumahnya baru saja dibobol maling.

“Pencurian,” kata pemilik gedung mubazir. Sudah
jelas kejadiannya begitu masih dikatakan lagi.

“Ja.”
“Pada pukul lima pagi. Nekat sekali.”
“Ja.”
Wiechert baru saja merebahkan tubuh saat itu. Tak

mendengar apa-apa.
“Herr Klaus-Otto Baumer pergi belanja di toko

kelontong 24 jam. Membeli teh dan roti. Polisi curiga
pelakunya orang dalam. Bagaimana ia bisa hafal
kebiasaan Herr Baumer menyimpan kunci? Bagaimana
bisa ia tahu sepagi itu Herr Baumer pergi keluar?”

“Aku tidak tahu.”
“Herr Baumer juga tak tahu. Polisi tidak tahu. Aku

juga tidak. Peristiwa ini membuat keadaan menjadi
rawan.”

“Ja.”

GEMBOK | Desi Puspitasari
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Di toko kelontong Wiechert membeli sebungkus
roti dan susu kardus dan sebungkus rokok. Ia berdiri
di luar, mengunyah sarapan dan minum susu sendirian.
Butuh beberapa menit menunggu sarapannya bereaksi
dan beberapa kepul rokok untuk menghangatkan
tubuh. Dari bayangan kaca perempuan itu
memperhatikan rambutnya yang hitam pendek
berantakan, matanya berkantung, dan meski sudah
ditutupi jubah, bahu kurusnya masih mencuat seperti
rangka payung.

Wiechert kembali masuk. “Aku mencari gembok.”
Pelayan memberi tahu supaya ia naik ke lantai dua.

Bagian perkakas rumah tangga.
“Aku mencari gembok,” kata Wiechert lagi di lantai

dua.
Seorang laki-laki muda, ditindik di antara bibir

bagian bawah dan dagu, rambut dicat merah, memberi
tanda supaya Wiechert mengikutinya. Ia menunjuk
deret bermacam-macam gembok di etalase.

“Aku mencari perlindungan ganda.” Mata Wiechert
menelusuri satu demi satu gembok yang ada.

Pemuda itu menunjuk salah satu gembok.
“Bukan yang berwarna kuning. Kurang

keamanannya.”
Pelayan itu mengeluarkan sebuah gembok berwarna

perak. “H.S.G.. Extra plus.”
Wiechert menimang-nimang. “Apa kepanjangan

H.S.G.?”

“Puluhan tahun menyewakan apartemen, ini yang
pertama.”

“Ach so.”
“Sebaiknya tidak menyimpan kunci di bawah keset

di depan pintu.”
Wiechert melongok ke bawah. Tidak ada keset.

Menyadari kesalahannya, pemilik gedung buru-buru
mengganti. “Hanya pengandaian. Atau di bagian
bawah pot tanaman.”

Wiechert menoleh. Pot tanaman mungil yang
diletakkan di sisi kiri pintu Otto Baumer terguling.

“Sebaiknya kau memasang gembok tambahan.”
“Ja.”
Pemilik gedung pamit hendak memberi tahu

penghuni lain.
Wiechert mengamati bagian dalam pintu

rumahnya. Tanpa lubang intip. Sudah terdapat
gerendel. Selalu dikait saat hendak tidur. Gembok?
Gembok tambahan adalah ide bagus meski hanya
sedikit barang berharga. Wiechert hanya tidak ingin
saat ia pergi bagian dalam rumahnya diobrak-abrik
maling.

Dengan jubah yang sudah dibetulkan letak
bahunya, tali di pinggang yang diikat begitu saja,
Wiechert pergi ke toko kelontong 24 jam.

“Jangan menyimpan kunci di—” Perempuan itu
menirukan gaya bicara pemilik gedung sambil turun
tangga. “Aku selalu menyimpan kunci dalam saku.”

GEMBOK | Desi Puspitasari
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kerja. “Kau suka membaca cerita cinta.”
“Jörg.” Pelayan itu memperkenalkan diri lalu

merendahkan volume suara. “Aku membaca roman
popular. Tema cinta-cintaan selalu menarik perhatianku.
Penulis favoritku: Helga Brunner, Hilde Anselm,
Wiechert Völler—atau Völler Wiechert, aku lupa
tepatnya. Seandainya aku bisa bertemu dengan salah
satu dari mereka.” Jörg berhenti sebentar. “Tidak ada
yang bisa aku ajak bicara mengenai roman cinta-cintaan
di sini.”

“Aku kira teman perempuanmu banyak.”
“Tidak dengan penampilan seperti ini.”
“Kau punya dudukan gembok? Apa istilahnya—

tempat untuk mengaitkan gembok saat pintu sudah
ditutup?”

Jörg bergeser ke samping. Memilih yang sewarna
dan menyerahkan pada Wiechert.

“Berapa harganya?”
“Aku senang bertemu Anda. Menemukan teman

mengobrol yang tepat seperti gembok dengan kunci
yang tepat.”

Wiechert merogoh saku jubah. Saku kanan. Saku
kiri. Mencari uang.

Jörg kembali merendahkan suara. “Anda tidak perlu
membayar. Anggap ini hadiah dariku.”

“Tidak bisa begitu.”
“Tunggu di sini.” Jörg membawa pergi gembok,

kunci, beserta dudukannya. Ia menjelaskan sedikit pada

“Kuncinya tidak bisa dilepas bila tidak dalam posisi
menutup.” Itu bukan jawaban atas H.S.G. Pelayan itu
hanya menyebutkan kelebihan barang yang dijualnya.
Kemudian ia mendemonstrasikan cara membuka dan
menutup; memasukkan kunci, memutar, posisi gembok
terbuka, kunci ditarik namun tidak bisa, baru ketika
posisi gembok kembali ditutup kunci berhasil dicabut.

“Seperti hati dan cinta. Bila ada cinta, hati siap
membuka untuk menyambutnya. Bila tidak, hati akan
tertutup.” Wiechert tidak tahu mengapa tiba-tiba ia
mengucapkan satu kalimat dari naskah yang sedang
ditulisnya.

“Ja, ja.” Pelayan itu tiba-tiba menyahut tertarik.
“Anda penulis?”

Wiechert menggeleng. “Hanya mengoceh.”
“Tapi kalimat Anda bagus.”
“Berapa harganya?”
“Hanya ada satu kunci untuk satu gembok.”

Pelayan itu masih bertahan. “Apa artinya?” 
Wiechert memeriksa sisa rokok. Sudah hampir

habis. Ia menjatuhkan puntung dan menginjaknya
gepeng. “Bila bukan kunci yang tepat, gembok tidak
akan mau dibuka. Bila bukan cinta yang tepat, hati tak
akan hendak terbuka.”

Mendengar penjelasan Wiechert, mata pelayan itu
berbinar-binar.

Wiechert memeriksa tindikan dan warna rambut
dan tato yang terlihat sedikit ujungnya dari balik kemeja

GEMBOK | Desi Puspitasari
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baru pindah ke sini. Tapi, seperti kata pemilik gedung;
setelah puluhan tahun ini yang pertama.”

“Semoga harimu menyenangkan.”
Wiechert merebus air. Sembari menunggu ia

kembali menyulut rokok. Mengingat Jörg. Tidak
menyangka pemuda itu akan bersungguh-sungguh
mau membayari belanjaan. Lumayan.Uang yang tidak
jadi keluar bisa ia belikan setok kopi atau rokok untuk
hari berikutnya.

Peluit ceret berbunyi nyaring. Wiechert menyeduh
kopi dan membawanya ke ruang kerja.

Teringat Jörg, warna biru seragam, tindikan, rambut
dicat merah, obrolan cinta teranalogi kunci dan gembok
membuat Wiechert menemukan ide baru. Wiechert
akan menjadikan karakter unik Jörg sebagai tokoh
utama yang jatuh cinta pada seorang pelanggan bulimia.
Ini akan jadi cerita roman yang tidak biasa. Semoga
kali ini ia mampu menyelesaikan tulisan. Kalau macet,
ia akan kembali ke toko kelontong untuk mengobrol
mengorek ide. Wiechert menyedot rokok sekali lagi.
Suara mesin ketiknya mulai berdentam-dentam. 

temannya yang bertugas di belakang meja kasir.
Wiechert mendengarnya seperti; perempuan itu kakinya
terkilir atau apalah, ia tidak boleh banyak bergerak, aku
hanya sedang membantu membayar belanjaan. Pelayan
laki-laki itu kembali dengan menyerahkan belanjaan
Wiechert.

“Kau berlebihan.”
“Aku tidak apa-apa. Sungguh.” Lalu, lanjutnya,

“Aku bekerja sif  pagi sampai sore. Bila Anda kemari
lagi untuk berbelanja, mampir ke lantai dua.”

Wiechert mengucapkan terima kasih. Sampai di
rumah ia segera memasang dudukan dan mencoba
menutup dan membuka untuk memeriksa apakah
sudah terpasang baik. Pintu Otto Baumer sudah
dipasangi gembok ukuran sangat besar. Laki-laki tua
gemuk itu sekarang sedang jongkok membetulkan
engsel yang rusak.

“Mencegah jauh lebih baik ketimbang
kemalingan.”

“Ja, Herr.” Suara Wiechert mengandung nada
simpati.

“Aku membeli gembok dengan perlindungan
ganda dengan gembok yang lebih tebal dan mantap.”
Otto Baumer kembali pada pekerjaannya. “Sebaiknya
kau membeli yang model begitu.”

Wiechert hendak masuk ketika Otto Baumer
menyusulkan kalimat berikutnya dengan buru-buru.
“Ini pengalaman kurang menyenangkan untukmu yang

GEMBOK | Desi Puspitasari
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SETIAP perjalanan dan kisah-kisah di
dalamnya telah membuat kita merasa begitu

hidup, tapi kemudian berakhir oleh sakitmu.
Di atas kasur, tubuhmu begitu ringkih. Lebih
ringkih dari senja.

Setiap senja aku memelukmu. Seperti
memeluk kekosongan. Senja membuatmu
bertambah tiada. Raut mukamu kian pudar.
Rambutmu kusut mengambang, bagai bulir
cahaya menembus jendela yang tak sampai
pada kulitmu. Matamu nanar seperti pasir pantai
yang ditimpa gelap malam. Segalanya terasa
kusam. Segalanya telah berubah. Dan, rahasia
telah mengubahnya.

Kita mencintai perjalanan, tapi juga
mencintai rahasia. Banyak hal telah
disembunyikan. Bagai bom waktu, kini rahasia
telah meledak dengan letusan yang dahsyat.

Senja yang Menyimpan Rahasia

Sol Amrida
Minggu, 08 Februari 2015

SENJA YANG MENYIMPAN RAHASIA | Sol Amrida
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Kini kau sudah terkulai. Perjalanan kita telah menjadi
alasan untuk menutupi segala rahasia. Dengan
menikmati perjalanan kita seolah lupa pada sesuatu
yang siap terbuka katupnya dan berubah menjadi
ledakan. Kita begitu bersemangat mencari tempat-
tempat yang belum disinggahi, sekadar untuk menutupi
sebuah rahasia besar. Dengan perjalanan kita berpura-
pura menyangsikan rahasia di antara kita.

Rahasia itu bermula dari sebuah pertemuan tak
terduga. Sebuah senja yang menggelora di antara
deburan ombak. Aku sedang berjarak dengan ombak
Pantai Lagoi, Bintan. Cakrawala menyebarkan
kepingan-kepingan cahaya emas membelah awan. Di
pantai itu waktu menjadi sekutu bagi cahaya dan kerlip
ombak memantul. Keindahan yang tiada tara. Itu
sebabnya aku selalu mendambakan senja di tepi pantai.
Seorang diri.

Keindahan mendadak berubah saat aku melihat
seseorang tersapu ombak. Tubuh yang tak kuat
menopang. Tubuh payah dengan tangan menggapai-
gapai. Debur ombak menelan tubuhnya. Seketika aku
melepaskan baju dan berlari ke arahnya. Aku
menggapainya, lalu menyeretnya ke pinggir pantai.
Itulah kau, perempuan bermata sayu. Tubuhmu lunglai.
Aku memapahmu, menjauh dari ombak dan
merebahkanmu di atas pasir. Orang-orang mendekat.
Mengerumuni tubuh yang belum sadar itu.

SENJA YANG MENYIMPAN RAHASIA | Sol Amrida
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dengan lampu-lampu pantai yang berjajar di sepanjang
pantai. Orang-orang beranjak menuju penginapan.

“Aku menyukai obrolan ini, tapi tahukah kau
bahwa kesendirian menjadi alasan utama ketika aku
tidak pernah bertanya siapa namamu, asalmu, juga
pertanyaan remeh lainnya?

Kau tahu kenapa? Karena hal-hal remeh akan
memberatkan perjalanan selanjutnya. Itulah kesendirian.
Siap untuk meninggalkan remeh-temeh yang
membuatku tak bebas melangkah,” jawabmu sambil
menatapku dalam-dalam.

“Tapi betulkah kesendirian tak memerlukan hal-
hal yang remeh? Semisal cinta, atau rindu?” Kau
menatap ke arah pantai yang mulai gelap. Aku merasa
bersalah. Di ujung senja ini seharusnya aku lebih tahu
diri bahwa keindahan senja sudah mulai hilang. Tidak
patut aku bertanya hal yang memberatkan.

“Aku harus segera membersihkan diriku.”
Tiba-tiba kau berdiri sambil menatapku.

Melangkah pergi. Aku hanya diam dirundung
kegelapan. Juga kesendirian.

Kesendirian sepertinya teman abadi di setiap
perjalananku. Kesendirian telah membawaku pada
suasana asing, tetapi selalu mengubah arti hidup. Di
setiap kesendirian selalu terselip pertanyaan-pertanyaan
mendasar: tentang keberadaan diri, alam, juga manusia.
Dengan kesendirian aku bisa meraih kebebasan.
Dengan kebebasan aku mampu mencerna dan

Peristiwa itu ternyata menjadi awal yang penuh
rahasia bagi kita. Saat penjaga pantai dan paramedis
berdatangan memeriksa keadaanmu, kau mulai sadar.
Kau tersenyum ke arahku saat petugas penjaga pantai
bertanya tentang aku, dan ada hubungan apa aku
denganmu. Aku menjawab sekenanya, bahwa kau
adalah temanku. Tapi penjaga itu bertanya lagi, entah
sekadar memastikan apakah betul aku temanmu atau
lebih dari sekadar teman? Aku menjawab dengan pasti,
“Dia pacarku.” Itulah awal rahasia kita.

Sejak itu kita sepakat menghabiskan senja bersama.
Di sebuah kursi di pinggir pantai, kita menikmati sisa
senja. Masing-masing memesan minuman. Kau hanya
memesan air putih. Lantas mencampurkannya dengan
sesuatu yang melarut berwarna kekuningan. Saat aku
tanya tentang minuman itu, kau hanya menggeleng.
Kelak, aku mengerti bahwa minuman itu ialah salah
satu rahasia yang kau sembunyikan. Senja terasa cepat.
Keindahan ternyata harus berujung. Dan, waktu telah
memperpendek pertemuan. Kita saling menatap senja.
Menghilang ditelan waktu. Di antara ujung senja itu,
kita rupanya telah tertelan perasaan masing-masing,
karena sebuah persamaan: pencinta senja, pantai,
perjalanan, juga kesendirian.

“Tapi, betulkah kita pencinta kesendirian?”
tanyaku.

Gelap kian menyelimuti Pantai Lagoi. Lampu-
lampu di sepanjang cottage mengerlip bersamaan

SENJA YANG MENYIMPAN RAHASIA | Sol Amrida
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mengupas perjalanan, arti kesendirian, cinta, masa
depan, dan hal-hal yang pernah kita anggap remeh
sebelumnya.

Ujung dari semua pembicaraan itu adalah kita harus
bersatu dalam ikatan perkawinan. Di kamar itu? Kamar
yang kelak menjadi kamar terakhir kau tergolek lemah?
Kita menangguk cinta menggelora. Kita tahu bahwa
rahasia alam telah hadir, sebagaimana rahasia yang
terkandung dalam diri kita.

Di kemudian hari kita mewujudkan masa depan
bersama. Kau mengenalkan aku pada keluargamu di
Bekasi. Aku mengenalkan kau pada keluargaku di
Surabaya. Keluarga kita bahagia. Pun kita, tak ada alasan
untuk menolak bahagia. Kecuali rahasiamu yang mulai
terkuak satu per satu.

Setahun setelah menikah, kita giat merencanakan
perjalanan mengejar senja di pantai-pantai yang belum
kita singgahi: Senggigi, Nongsa, Tenggiri, Bunaken,
Carita. Dalam perjalanan selanjutnya, kelak kita
menemukan sebuah jawaban dari yang pernah kita
sangsikan saat dalam kesendirian, perjalanan ternyata
lebih berarti jika dilakukan berdua.

Namun, dalam perjalanan selanjutnya, rupanya
sebuah rahasia mulai terkuak: kau sering jatuh dan
pingsan dalam perjalanan. Kejadian itu berulang tanpa
penjelasan. Kau hanya menyangkal ketika aku mencoba
bertanya tentang tubuhmu. Kau menjawab, “Sudahlah,
Sayang. Aku tidak apa-apa.” Selesai, dan seperti tak

mengubah cara pandangku tentang apa saja. Karena
sejatinya hidup ialah masalah bagaimana kita
memandang sesuatu.

Seperti aku memandang sebuah ketakterdugaan.
Dalam perjalanan kesendirian, ketakterdugaan menjadi
penyebab pertanyaan-pertanyaan yang selalu timbul
dalam banyak peristiwa penuh ketakberdayaan. Serba-
di luar nalar, menyentak, serupa energi besar, dan aku
seperti bukan apa-apa.

KETAKTERDUGAAN itu pun kembali hadir di
senja berikutnya. Aku bertemu kembali denganmu. Di
tempat ketika aku menolongmu dari sergapan ombak.
Aku mendadak waswas karena pada pertemuan kedua
itu kau menyeretku pada sebuah percakapan penuh
privasi, juga emosi. Aku yang masih sadar tentang
konsep ketakterdugaan, menyambutnya dengan
sukacita.

Kau berhasil membahasakan perasaanmu, tapi
bukan rahasiamu. Sementara aku berhasil mengaduk
emosimu tentang masa depan, cinta, dan wanita
idaman yang semuanya kutujukan kepadamu. Kau
membuka asal usulmu. Kau menagih asal usulku.

Sampai kita menangguk kerinduan dan
kebahagiaan nirrahasia.

Kita sepakat untuk memperpanjang masa
menginap dalam satu kamar atas namamu.

Satu minggu kita memulai untuk segalanya:

SENJA YANG MENYIMPAN RAHASIA | Sol Amrida
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“Ada baiknya kau tahu penyakitmu.”
“Sayang, kalaupun aku tahu penyakitku, apakah

segalanya akan berjalan dengan baik?
Apakah dengan mengetahui penyakitku, aku harus

menghentikan pencarianku terhadap kebahagiaan?
Lebih bermakna mana hidup bahagia tanpa
mengetahui penyakit atau hidup tak bahagia dengan
ancaman yang selalu terpikirkan?” Aku harus menerima
segalanya. Permintaanmu untuk berakhir di tempat kita
memulai, aku tunaikan. Kini kau menikmati duniamu
dengan tergolek lemah di atas kasur. Di sebuah kamar
di pinggir Pantai Lagoi.

Lewat jendela kamar kita kembali menikmati senja
merajang awan di sekujur pantai. Daun kelapa
melambai pelan. Dalam kesedihan yang penuh rahasia
kita juga bisa berbahagia.

Aku memelukmu. Seperti memeluk kekosongan.
Senja telah membuatmu bertambah tiada. Raut
mukamu kian pudar. Rambutmu kusut mengambang.
Bagai bulir cahaya menembus jendela yang tak sampai
pada kulitmu. Matamu nanar, seperti pasir pantai yang
ditimpa gelap malam. Sepi mengental. Segalanya terasa
kusam. Segalanya telah berubah... 

2015

terjadi apa-apa.
Sejatinya aku berharap akan mengerti tentangmu.

Tapi aku telah kehilangan dirimu untuk kesekian kalinya
setelah aku ingat pertemuan awal kita di Pantai Lagoi,
ternyata kau pingsan bukan karena terseret ombak,
melainkan karena tubuhmu sudah lemah. Oh, betapa
konyolnya aku ketika itu.

Kekonyolanku berulang ketika aku ingat minuman
yang kau minum saat pertama bertemu, larutan
berwarna kuning itu ternyata obat yang mesti kau
minum secara rutin. Oh, betapa keberuntungan
hanyalah sebuah kekonyolan.

Begitu keras kepalanya dirimu. Sekadar menjelaskan
apa yang terjadi saja, kau begitu kuat untuk diam. Aku
sering memaksamu pergi ke dokter, kau menolak.
“Uang untuk dokter akan lebih berguna jika kita
gunakan untuk pergi ke pantai yang belum kita
singgahi.”

Begitu entengnya kau menganggap masalah dalam
tubuhmu. Aku betul-betul menyerah untuk
menyeretmu ke dokter.

“Aku sudah berkali-kali ke dokter. Dokter hanya
memberiku resep yang sama. Sampai akhirnya aku
menghentikan kunjungan ke dokter dan langsung
membeli obat tanpa resep.”

“Kau tahu apa penyakitmu?” “Aku tidak ingin tahu
dan aku tidak akan bertanya. Biarlah dokter saja yang
tahu penyakitku.”

SENJA YANG MENYIMPAN RAHASIA | Sol Amrida
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Kembali ke peleburan 
Baja kembali menjadi besi dan karbon 
Kembali menjadi karat 
Kembali menjadi udara 

(Doa Kematian para Robot) 

EMILIA menggumamkan doa itu perlahan
ketika Bu Sam mulai memotong-motong

dan melepaskan baut dari mur milik Mogul.
Bunyi desing besi beradu dengan besi segera
memenuhi ruangan ketika satu per satu dari
rangkaian badan Modul diurai. Kaki belakang,
kaki depan, bokong mulai berlepasan dan ketika
Bu Sam mulai mendekati bagian tengah badan
Mogul, bunyi desing itu mulai tersendat-sendat.
Bu Sam berhati-hati menggunakan pemotong
logam dan bor di tangannya.

Di bawah sinar neon tampak keringat

Emilia

Dinar Rahayu
Minggu, 15 Februari 2015

EMILIA | Dinar Rahayu
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satudua membutir di dahi Bu Sam. Wajahnya tegang.
Sampai kemudian matanya melihat sesuatu. Sebuah
kanister kecil. Jika menuruti anatomi anjing, kanister
itu ada di jantung. Ya, Mogul adalah robot berbentuk
anjing.

Bu Sam tersenyum sekilas. Kini ia bekerja dengan
bor saja melepas mur dan baut dari jalinan kerangka
logam yang membalut kanister tersebut. Dan ketika
mur terakhir dilonggarkan, senyum Bu Sam melebar,
menghiasi wajahnya. Dengan ketergesaan seorang anak
kecil membuka hadiah ulang tahun, ia menarik kanister
itu. Ia tertawa dan melihat ke arah Emilia.”Semoga
tidak rusak selama perjalanan,” katanya, separuh
berkata kepada Emilia, separuh lagi berkata pada dirinya
sendiri.

Di dalam kanister pelindung itu tersimpan sebuah
botol ampul terbuat dari kaca, berukuran sebesar ibu
jari. Seperti putri tidur dalam kotak kaca, ampul itu
aman dari guncangan-guncangan dan suhu luar.
Dengan hati-hati Bu Sam mengambil ampul kecil
tersebut dan mengarahkannya ke sinar neon, ia
mendongak, dan membaca tulisan kecil-kecil di ampul
tersebut. Senyumnya makin melebar. Ia mengepalkan
tangannya, menggenggam ampul tersebut kemudian
berlalu begitu saja ke ruangan yang lain, meninggalkan
Emilia. Tapi kemudian kepalanya tampak muncul
kembali di pintu.”Kau bereskan saja, ambil yang masih
bisa kita pakai.”

EMILIA | Dinar Rahayu
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kematian bagi para robot. Yang ada hanya baterai yang
tak perlu diisi ulang dan suara perlahan kipas pendingin,
yang bisa bekerja terus-terusan mendinginkan mesin-
mesin mereka.

Ia mengenal Mogul sekilas saja. Beberapa jam yang
lalu seekor robot anjing berdiam di tempat
persembunyian ini. Ia tidak menyalak, tidak membuat
suara apapun. Setelah mereka memeriksa keamanan,
barulah Emilia keluar. Di dekat kakinya seekor robot
anjing yang penampilannya sudah mengerikan meman-
danginya. Mengendus-endus keenam kakinya. Siapa
pun pembuat robot anjing ini pastilah masih ada sedikit
sisa humor tersisa di benaknya karena kemudian anjing
itu mengangkat satu kaki belakangnya, membuat
gerakan seolah ia mengencingi kaki-kaki Emilia. Robot
anjing ini nyaris hancur lebur. Kulit di satu sisi badannya
sudah koyak menampakkan rangka dan kabel di bagian
dalam. Satu matanya sudah mati menatap kosong dan
satu mata lagi sudah redup. Mogul, begitu nama robot
anjing itu. Emilia membacanya ketika ia mengangkat
Mogul dan memeriksa kalung di lehernya. Inilah kurir
yang ditunggu Bu Sam.

Bantalan di kaki Mogul sudah mengelupas. Entah
berapa jauh Mogul sudah berjalan tapi kali ini ia bisa
berhenti. Emilia menggendongnya. Ya, keenam kaki
Emilia akan lebih cepat menapaki reruntuhan tembok
yang jalin-menjalin dengan belukar di tempat
persembunyian ini daripada kaki Mogul yang sudah

Emilia mengangguk. Ia tak tahu lagi apa isi ampul
itu. Barangkali obat untuk Tedi, anak Bu Sam yang
terbaring sakit, barangkali juga berisi koloni-koloni
bakteri yang akan dibiakkan untuk dijadikan senjata
pemusnah massal, atau suatu senyawa kimia yang jika
diteteskan di air dan diminum, bisa membunuh seluruh
penduduk kota.

Di layar monitor kecil, di sudut ruangan, berita
tentang perang kota masih disiarkan. Sekutu Utama
yang merupakan tentara ibu kota mengepung
pemberontak yang ingin mendirikan Republik Rakyat
Bandung. Selang-seling antara tentara yang bersem-
bunyi di antara runtuhan tembok dan pembawa berita
yang mengenakan rompi antipeluru dan helm, berita
itu seolah tempelan sembarangan dari berbagai perca.
Emilia tak tahu lagi berita mana yang benar, dan bukan
urusannya lagi.Setidaknya begitulah ia diajarkan.

Kemudian ia mendesah pelan. Ia melihat
potongan-potongan tubuh Mogul yang berserakan dan
menggumamkan sekali lagi doa kematian para robot.
Setidaknya itulah doa yang diajarkan padanya jika ia
melihat robot lain mati. Entah sudah berapa banyak
Emilia melihat kematian.

Menurut Pak Sam, setelah robot mati, mereka akan
pergi ke surga para robot, di sana tidak ada mesin
pemotong dan bor, juga air tidak menciptakan karat
di sendi-sendi mereka, tidak ada kelebihan muatan listrik
yang menyebabkan para robot korslet. Tak ada

EMILIA | Dinar Rahayu
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Ia seorang robot pengasuh, robot pembantu, dan
juga robot kronikel. Robot pencatat. Ia sudah mengenal
Bu Sam semenjak Bu Sam masih dikenal dengan nama
Mira Satia. Dan, Pak Sam adalah seorang pemuda yang
datang di kala senja ke rumah orangtua Mira dan suka
mengobrol sampai larut malam, atau sebaliknya. Emilia
menyediakan teh atau camilan untuk mereka berdua.
Sebelum perang terjadi. Lalu perang pun pecah.

Rentang waktu, rentang kenangan, semua
tersimpan baik di memori Emilia; Pernikahan Mira-
Samsuddin. Pembuatan Robot Kurir Bernama
Kamones Oleh Mira. Kelahiran Tedi. Penyakit Tedi.
Pengiriman Kamones Mencari Obat. Kematian Pak
Sam. Berita Kamones Terkena Bom. Pindah kota.
Informasi Tempat Persembunyian Pemberontak.
Penerimaan Obat. Eksperimen Obat Pertama.
Informasi Senjata Biologis. Informasi Senjata kimia.
Begitu nama-nama file dalam memori Emilia. Sebagian
dimasukkan oleh Bu Sam, sebagian disimpan secara
otomatis dari beberapa berita di televisi atau orang-
orang yang datang ke tempat persembunyian itu.
Emilia mengeset penyimpanan memori otomatis begitu
kata ‘Kamones’ terdengar oleh sensornya.

Bu Sam bukanlah Bu Sam yang dulu. Secara fisik,
beberapa luka perang membekas di kaki dan wajahnya,
dan perang juga menghasilkan karat di hatinya, hanya
Bu Sam yang tahu berapa tebal kerak itu, dan Emilia
tidak berniat mengetahuinya. Ia hanya tahu, untuk

penyok-penyok.
Tiba di dalam tempat persembunyian, seperti biasa,

semua yang baru datang harus melewati pemindai,
takut ada yang menyelundupkan pemancar atau bom
yang dilekatkan di bagian dalam barang kiriman ini.
Demikian juga Mogul, ia diperiksa dulu. Mogul bersih,
dalam arti tidak ada bagian-bagian dari dirinya yang
menunjukkan bahwa ia telah diberi pemancar atau
bom. Segera Bu Sam menyeruak dari kerumunan dan
meraih Mogul dari tangan Emilia seolah Mogul adalah
seekor anak anjing yang telah lama hilang dan kini sudah
kembali lagi. “Kemari,” kata Bu Sam seolah
menegaskan pada beberapa orang di sana bahwa Mogul
memang miliknya.

Dan kemudian Bu Sam segera meraba-raba bagian
perut Mogul mencari saklar manual untuk mematikan
dan menghidupkan Mogul, dan sesegara itu pula Emilia
bergumam sesaat sebelum Mogul dimutilasi.

Emilia mengambil satu nampan dan menaruh
semua bagian-bagian Mogul di sana dan satu bola mata
yang sebenarnya tidak ada gunanya diambilnya.
Dengan jemari logam yang berupa tiga kait, Emilia
mengambil bola mata Mogul. Sebuah katup di perut
Emilia terbuka dan ia memasukkan bola mata itu ke
dalamnya.

Tubuh Emilia memang seperti gasing. Secara
keseluruhan ia seperti seekor laba-laba dengan wajah
manusia dan enam kaki serangga.

EMILIA | Dinar Rahayu
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mendatangkan obat bagi Tedi, Bu Sam akan berbuat
apa saja, ia tak memihak mana pun, ia akan menjual
apa pun, demi Tedi. Emilia merasa sendi-sendinya
seperti berderit kurang pelumas setiap kali ia mengingat
hal tersebut.

Setelah ia mengantarkan potongan-potongan
Mogul, Emilia kembali ke dalam gua. Di sebuah bilik
kecil, ia punya tempat tersendiri, tempat ia biasa
terdiam. Sangtuari miliknya.

Derit perlahan terdengar ketika ia membuka katup
penutup di perutnya untuk mengambil bola mata
Mogul, ia memperhatikannya dengan saksama. Emilia
menekuk keenam kakinya sehingga ia lebih rendah,
dan ia membuka tutup terpal yang menyelimuti sebuah
kotak. Kotak logam masif berwarna abu-abu yang
sudah bocel di sana-sini. Di bagian penutup kotak
tersebut ada tulisan-tulisan yang dibuat dengan huruf
kapital. Dulu kotak itu dipakai untuk mengirimkan
senapan-senapan laras panjang. Emilia meraba gembok
yang mengunci kotak tersebut. Ia mengulurkan tangan
logamnya dan memutar-mutar kombinasi angka di
gembok itu. Betapa mudahnya sebenarnya ketiga
jarinya meremas gembok tersebut dan merenggutnya,
tapi ia menyukai ritual membuka kunci gembok itu.

Emilia memandangi isi kotak. Ada sepotong jari
logam. Ada seekor burung kenari yang kini dinyatakan
punah, yang ia simpan dalam botol bekas selai berisi
formalin. Ada sebuah kipas yang satu bilahnya hilang.

EMILIA | Dinar Rahayu

Sepotong telapak kaki logam. Sebuah boneka yang
dibuat dari tanah liat. Seruas bulu ekor elang bondol.
Sepotong tanduk rusa. Sebuah kacamata yang kacanya
sudah hilang. Emilia mengambil sepotong telapak kaki
logam itu. Lalu pencari datanya secara otomatis mencari
file dengan nama: Kenangan Bersama Kamones. 
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KWET Liong ditangkap polisi pada hari
ketiga Sin Cia. Hari yang oleh para tetua

masih diyakini sebagai hari kurang baik di
tengah sukacita pestaa musim semi berlimpah
hoki. Ada apa gerangan? Apa yang terjadi?

Ah, sesungguhnya kejadian tak terduga
yang membuat para tetangga membelalakkan
mata dan mengundang gunjing dari sanak-
famili itu bermula dari sebuah keisengan belaka.
Keisengan yang membawa celaka dan sungguh
tak pernah disangka Kwet Liong! Ia bahkan
masih tak percaya saat dua orang polisi
menggelandangnya ke mobil tahanan dengan
tangan terborgol. Kwet Liong hanya bisa
menunduk menghindari tatapan orang-orang
yang penuh rasa ingin tahu, terutama tetangga
kiri-kanan yang melongokkan kepala di muka
pintu, dua sepupu jauh yang sedang bertamu,

Gara-Gara Angpau

Sunlie Thomas Alexander
Minggu, 22 Februari 2015

GARA-GARA ANGPAU | Sunlie Thomas Alexander
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juga beberapa orang yang kebetulan lewat. Ia sempat
tersandung, terhuyung-huyung ketika seorang polisi
dengan kasar mendorongnya agar bergegas.

Kedua matanya terasa pedas dan kabur oleh air
mata yang tak lagi bisa dibendung. Tatkala kedua polisi
itu menaikkannya ke mobil tahanan, masih sempat
didengarnya isak-tangis istri dan ibunya yang ditimpali
suara bisik-bisik ramai. Tepat saat mobil polisi itu
menyala, terdengar rentetan letusan petasan yang
membuat Kwet Liong terlonjak kaget. Nyaris
terkencing di celana lantaran mengira bunyi petasan
mainan anak-anak itu suara tembakan.

SUDAH lima kali Tahun Baru Imlek ia tak pulang.
Bahkan dalam kurun waktu tujuh tahun sejak menikah,
baru dua kali ia pulang. Pertama, saat ulang tahun ibunya
yang keenam puluh tiga. Itu enam tahun silam.Kedua,
saat perayaan Chin Min tiga tahun lalu. Itu pun setelah
seminggu berturut-turut ia bermimpi didatangi oleh
mendiang ayahnya.

“Itu tandanya beliau memintamu berziarah,” ujar
ibunya dalam telepon. “Pulanglah. Sudah berapa lama
kau tak pernah menyambangi kubur ayahmu?” Ia
terdiam, tak ingin mengingat-ingat. Istrinya lantas ikut
nimbrung dan membenarkan kata-kata ibunya itu.
“Aku masih menyimpan sedikit uang, Ko. Kalau kau
mau, kita bisa pulang lewat jalan darat, menyeberang
dari Palembang.”

GARA-GARA ANGPAU | Sunlie Thomas Alexander
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koneksi di sini. Kau bisa kerja di perusahaan besar
begitu tamat, meski kau sarjana sastra! Tapi kau keras
kepala!” kata kakak perempuan keduanya yang
dipanggilnya Fa Ce.

“Aku tak betah tinggal di Jakarta,” kilahnya
selalu.Kalau sudah begitu tak ada yang bisa membantah.
Kakaknya hanya bisa bersungut-sungut. Ming, suami
sang kakak kemudian menyebutnya sombong. Ia cuma
tertawa kala mendengar itu.

Mungkin kakak iparku memang benar. Aku ini
angkuh, batinnya. Walau sering kekurangan uang, tak
pernah sekalipun ia berkenan menerima uluran tangan
saudara-saudaranya. Apalagi dari pihak keluarga istrinya.
“Lebih nyaman pinjam dengan teman,” katanya pada
sang istri yang merengut masam. “Itu karena kau
gengsi!” celetuk Yohanna kesal. Lagi-lagi ia hanya
nyengir dan mengangkat bahu dengan cuek.

Ah, jika saja ia mau turuti kakak-kakaknya,
mungkin ekonominya akan jauh lebih baik. Paling tidak,
ia tak harus ngos-ngosan nyicil rumah, mungkin pula
bisa punya mobil bagus seperti kakak-kakaknya. Namun
sejak masih SMA, ia tak suka berbisnis. Angka-angka
selalu membuat kepalanya pusing. Karena itulah, ia
masuk Sastra Indonesia dan tak mau kuliah ekonomi
di Jakarta seperti kedua kakaknya.

“Tidak semua orang Tionghoa harus berbisnis,”
katanya waktu itu.

“Tapi tidak harus masuk sastra, kan?” tukas kakak

Kwet Liong menghela napas dan akhirnya
mengangguk. Sebagai anak bungsu dari empat
bersaudara, memang dialah yang paling jarang pulang
ketimbang kedua saudaranya yang lain.Sementara kakak
pertamanya, Fuk Ko, tidak merantau dan meneruskan
usaha toko pakaian mendiang ayah mereka.

Tentu ia bukan tak mau pulang. Bukan tak kangen
pada kampung halaman atau berkumpul bersama
keluarga saat Tahun Baru Imlek. Bukannya pula tak
takut menjadi anak durhaka. Masalahnya, penghasilan
dari toko kelontong kecilnya hanya pas-pasan untuk
kebutuhan hidup mereka sehari-hari dengan dua orang
anak.

“Ia memang kurang beruntung dibanding saudara-
saudaranya,” demikian ujar ibunya suatu kali, mahfum.
Karena itulah, dulu sang ibulah yang lebih kerap
mengunjunginya. Paling tidak, setahun atau setengah
tahun sekali sang ibu akan bertandang ditemani Lina,
keponakannya yang paling besar. Membawakannya
oleh-oleh rusip kesukaannya, juga kemplang tenggiri
dan otakotak. Namun sejak dua tahun silam, ibunya
yang kini sudah akan memasuki usia 70, mulai
sakitsakitan. Rematik, asam urat, dan hipertensi. Ya,
dialah yang seharusnya pulang menengok ibunya
sekarang.

“SUDAH kuingatkan sejak dulu, lebih baik kita
semua berkumpul di Jakarta. Kami punya banyak

GARA-GARA ANGPAU | Sunlie Thomas Alexander
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BUKAN ia tak ingin pulang. Sesungguhnya ia pun
merindukan suasana perayaan Sin Cia di kampungnya—
yang lantaran didominasi orang-orang Tionghoa puak
Hakka—lebih kerap disebut Sin Ngian atau Ko Ngian.
Ia merindukan kue-kue kering buatan ibunya yang
tertata rapi dalam stoples di atas meja, yakni tapel,
sempret, nastar, edung, kue satu... Terlebih kue Mak
Suba. Sejak dulu ibunya memang terkenal di lingkungan
keluarga sebagai jago bikin kue Mak Suba. Mak Suba
buatan Kim Nio, seloroh para tetangga, terbayang-
bayang hingga ke dalam mimpi saking lezatnya! “Kita
jadi pulang kan, tahun ini?” tanya istrinya dua malam
sebelum mereka memesan tiket pesawat. “Kalau tidak,
aku akan pulang sendiri bawa anak-anak.”

Kwet Liong mengangguk. Dilihatnya wajah cantik
Yohanna seketika berseri-seri. Kevin, anak pertamanya
yang sudah kelas satu SD melonjak-lonjak gembira,
“Asyik! Ke rumah Pho-Pho! Ke rumah Pho-Pho!” Ia
tertawa melihat kebahagiaan orang-orang yang
dicintainya itu. Ah, setelah sekian tahun, akhirnya ia
bisa membawa seluruh keluarganya merayakan Tahun
Baru Imlek di kampung, di rumah orangtuanya. Dan
ini tentu berkah yang harus disyukuri.

Masalahnya, uang mereka pas-pasan untuk tiket
pesawat bolak-balik dan keperluan sehari-hari selama
seminggu di kampung. Batinnya tercenung. Ia sudah
tak peduli dengan orang orang—sebagian sanak-famili
dan kawan-kawan lamanya—yang pulang membawa

ketiganya, Hiung Ko.
“Aku suka membaca seperti Akong. Aku bisa jadi

penulis. Atau mungkin jadi dosen,” jawabnya terkenang
pada kakek mereka yang kala masih hidup suka
berdongeng, mengenalkan padanya dan saudara-
saudaranya beragam kisah dari sastra Tiongkok klasik.

“PNS?” Hiung Ko menyeringai sinis. Ia tertawa
kecil.

Ia pernah bertekad membuktikan kalau dirinya bisa
jadi seorang penulis ternama, tapi teman-temannya
menjulukinya penyair gagal. Semasa mahasiswa,
sejumlah puisinya memang pernah dimuat oleh surat
kabar lokal, namun namanya dengan cepat tenggelam
dengan kehadiran adik-adik kelasnya yang tampaknya
lebih berbakat. Lantas ia menyerah, cukup jadi pembaca
setia. Celakanya, niatnya untuk menjadi dosen juga
menguap begitu saja seiring waktu. Ia masih ingat
betapa ia sempat merasa malu ketika akhirnya
memutuskan membuka sebuah toko kelontong kecil
dengan memanfaatkan garasi rumahnya. Dengan
modal pinjaman dari ayah mertuanya pula! Ia menikah
dengan gadis Tionghoa sekampung. Yohanna,
Tionghoa sekampung. Yohanna, sang istri yang lebih
sering disapa A Ling, dulu teman sekelasnya waktu
SMP. Bertemu lagi setelah sekian lama saat ia pulang
kampung tujuh tahun silam, mereka saling jatuh cinta.
Tentu, ada sedikit pertentangan, tapi Yohanna eburu
hamil.

GARA-GARA ANGPAU | Sunlie Thomas Alexander
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dengan tangan dan menangis terisak-isak di atas mobil
tahanan yang membawanya ke kantor polsek. Masih
terbayang olehnya bagaimana diam-diam ia men-scan
lembaran uang kertas lima puluh dan seratus ribuan
itu, mencetaknya dengan printer warna lalu
memotongnya selembar demi selembar di tengah
malam buta.

Barangkali inilah hal terkonyol yang pernah ia
lakukan dalam hidupnya selain menulis puisi! Batinnya
dengan air mata bercucuran. Hal yang pada mulanya
ia anggap sesuatu yang begitu lucu dan iseng belaka.
Tentu saja ia tak bermaksud membuat uang palsu! 

Yogyakarta, 2015 

Catatan: 
Ko : kakak laki-laki.
Ce : kakak perempuan.
Akong : kakek.
Pho-Pho atau A Pho : nenek 
Sin Ngian/Ko Ngian : Tahun Baru/Lewat Tahun.
Khiu-khiu : paman.

mobil mewah dari Jakarta, atau bagaimana istri-istri
mereka bertamu dengan badan seperti toko mas berja-
lan. Tujuh tahun berkeluarga, ia tahu betul watak
Yohanna. Istrinya bukan perempuan yang banyak me-
nuntut atau mudah silau dengan penampilan orang lain.

Perkara ruwet yang bakal dihadapinya cuma satu,
yakni angpau. Inilah yang sulit dihindari. Dari mana ia
dapat uang untuk mengisi amplop-amplop merah itu?
Bagaimana cara ia mengelak dari tradisi turun-temurun
itu? Tiba-tiba kepalanya jadi pening.

Dapat ia bayangkan bagaimana keponakan-
keponakannya yang banyak akan datang mengucapkan
gong xi fat cai padanya dan ia mesti membagikan angpau
buat mereka satu per satu. Kakak pertamanya punya
lima orang anak: yang sulung sudah dewasa dan akan
segera menikah, dua beranjak remaja, dan dua lagi
masih SD. Sementara kakak keduanya memiliki tiga
orang anak dan kakak ketiganya empat orang. Jadi
untuk mereka, paling tidak ia harus menyiapkan 11
buah angpau. Ini belum ditambah dengan keponakan
dari pihak istrinya. Atau anak para saudara jauh dan
tetangga yang sewaktu-waktu bertandang. Tak
mungkin ia mengisi angpau-angpau itu dengan uang
receh atau lembaran seribuan. Pikirnya kesal.

“Lihat Ma, aku dikasih duit seribu sama Liong Khiu-
khiu!” dan bakal ramailah gosip di seluruh kampung.

KWET LIONG menutup wajahnya rapat-rapat

GARA-GARA ANGPAU | Sunlie Thomas Alexander
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SABTU gaduh. Begitu juru tulis di
Keresidenan Batavia mencatat. Nama

Entong Tolo termaktub di situ. Surat tersebut
ditujukan pada Kepala Gubernur Jendral A W
F Idenburg oleh Sekretaris Karesidenan Batavia
J Van Gigch. Tempat Gorin kecurian. Hari itu,
Sherlock Holmes, Kepala Polisi Hindia Belanda,
sudah mengendus kasak-kusuk bahwa pelaku
pencurian di tempat Gorin ialah Entong Tolo,
“Robin Hood van Batavia” yang antituan
tanah.

“Diajukan ke pengadilan pun Inlander itu
pasti akan luput dari jerat!” keluh kepala polisi.

Dalam suratnya, sekretaris memohon
supaya Gubernur Jenderal mengeluarkan surat
pembuangan bagi Entong Tolo berdasarkan
Pasal 47 RR, pasal yang mengait pada perbuatan
khusus, terlepas orang itu melanggar atau tidak

Cerita Bandit, Virus, dan Seekor
Tupai
Dyah Merta
Minggu, 01 Maret 2015

CERITA BANDIT, VIRUS, DAN SEEKOR TUPAI | Dyah Merta
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melanggar hukum.
Entong Tolo memang seliat belut. Polisi nyaris tidak

bisa memperoleh bukti karena aksinya melibatkan
puluhan anak buah yang terampil silat dan kemampuan
memanjat selincah bajing. Kabarnya, anak buahnya
yang loyal lebih dari 100 orang dan setidaknya dalam
setiap kemunculan, sebanyak 50 orang sanggup
membuat kaki para pejabat pribumi gemetar dan polisi
Hindia Belanda yang memegang bedil lari terkencing-
kencing.

Entong Tolo tidak lahir dari langit. Kekacauan yang
melanda Batavia dan menyebar di sekujur Jawa itu
dimulai dari virus. Para bandit muncul setelah tebu dan
kopi terjangkit penyakit sereh. Daun-daun tebu bertutul
melipat dan batangnya mengerdil. Sebaran yang sama
menjangkiti tanaman tembakau. Begitu kelahiran para
bandit. Mereka ialah orang-orang yang tak mau
menyerah kalah pada masa yang suram. Klon tebu
unggulan yang lahir dari persilangan tebu dengan
gelagah baru datang 20 tahun kemudian: harapan bagi
mesin-mesin penggiling di pabrik tebu kembali
berputar. Itulah mengapa menangkap bandit sulit
nian.Tak ubahnya seperti memborgol virus.

OTAKKU membayangkan bokong bandit-bandit.
Mereka tidak memakai celana dalam Jockey. Jika ya,
aku yakin para noni Belanda akan menjadi orang
pertama yang ingin disekap bandit-bandit pribumi.

CERITA BANDIT, VIRUS, DAN SEEKOR TUPAI | Dyah Merta
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di bulan November. Sepanjang masa pembuangan,
Residen Manado menyediakan tunjangan bagi Entong
Tolo selama enam bulan penuh. Setelah itu dia diberi
pekerjaan. Namun, bukannya merasa beruntung. Ada
cerita kalau dia bosan hidup seperti itu dan kembali
menggarong. Sayangnya, di sana, dia sulit mendapatkan
anak buah dan akhirnya mati di tangsi Belanda dengan
kuku kaki habis dikerikit tikus.

TAK berselang lama setelah Entong Tolo
menghilang dari rimba perbanditan, muncul Entong
Gendut dengan tiga kesaktian, yaitu Ajian Rawa
Rontek, Pancasona, dan Jenang Dodol. Peluru, keris,
samurai, racun, hingga santet dan teluh tidak mempan
di tubuhnya.

Hari itu Selasa. Piroen, polisi mandor Kampung
Batuampar menemani Asisten Wedana Pasar Rebo
dengan beberapa orang polisi. Hari itu mereka
mendatangi rumah Said Taba untuk melakukan
eksekusi. Rumah dan barang-barang Said Taba,
menurut keputusan Pengadilan Negeri Meester
Cornelis, harus disita karena dia tak sanggup melunasi
hutang.

Di kebun salak Djaimin, dekat rumah Said Taba,
sebanyak 50-an orang berkumpul menyerupai
tumpukan salak. Di situ ada Entong Gendut, orang
Cililitan Besar yang mukim di Batuampar. Kelompok
itu menunggu. Belum ada aksi. Menurut Said Abdullah,

Kalaupun aku memiliki keberanian untuk mengerumit
bokong salah satu bandit itu, kurasa gigiku yang bakal
tanggal sebab mereka bukan hanya memiliki alat
perlawanan, melainkan juga kebal. Tak hanya itu, saksi
untuk melawan bandit-bandit agar dapat dimejahijau-
kan sangat sulit diperoleh. Polisi atau bahkan pejabat
saja enggan. Sekali bersaksi, aksi balas dendam dan
ancaman dari anak buah Entong Tolo bukan main-
main. Anjing piaraan mereka di pagi buta bisa ditemu-
kan memakai celana dalam si Tuan. Kuda-kuda polisi
atau pejabat bisa menjadi sasaran. Mereka dibuat
muntah keracunan hingga digorok dan para pembantu
mereka akan menjerit-jerit saat menemukan hewan-
hewan itu sebelum pemiliknya mendapat giliran.
Penduduk juga memilih bungkam kalau tak ingin
rumahnya dibakar. Sudah empat tahun Entong Tolo
beraksi tanpa segan.Suasana di Meester Cornelis alias
Jatinegara makin mengkhawatirkan. Namun, kepala
polisi bahkan tidak berani memasang foto Entong Tolo
sebagai buruan yang lebih berharga dari harimau jawa.

Entong Tolo dikenal sebagai pemilik Ajian Rawa
Rontek. Itu artinya, dia susah dibuat mati. Umurnya
50 tahun. Asalnya dulu cuma pedagang di Pondok
Gede, lalu pindah ke Pagerrarang, Jatinegara. Tak ada
yang tahu kenapa dia akhirnya menjadi bandit. Akhir
babak kehidupan Entong Tolo yang susah dibuat mati
itu bukan mati di tangan polisi, melainkan dia dibuang
ke Manado setelah sempat tertangkap pada suatu hari
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pembesar-pembesar polisi, tentu dengan beberapa
kompi polisi bersiap-siap di Condet, di sebuah jalan
menuju markas Entong Gendut. Ini duel maut. Bedil
dan golok. Pasukan Entong Gendut menjemput
dengan gagah. Tembakan-tembakan terdengar. Peluru
berseliweran di subuh hari pada pukul 04.00 WIB lewat.
Kurasa embun pun membeku ketika desing mesiu
lewat. Bunyi beduk bertalu-talu dan tidak mau berhenti.
Di jalan besar, barisan militer Meester Cornelis datang
dan berjaga-jaga. Tidak ada upaya melerai. Mereka
justru membangun benteng supaya tidak ada pasukan
baru dari bandit-bandit rekanan Entong Gendut yang
masuk ke kawasan itu untuk membantu mereka.

Jelang habis masa salat duha, tembakan dan suara
beduk baru senyap. Entong Gendut diwartakan
meninggal di perjalanan ke rumah sakit akibat luka
tembak. Kabar itu merebak. Warga yang sempat
digeledah dan diubrak-abrik sepasukan polisi untuk
mencari anggota Entong Gendut yang tersisa, tutup
mulut. Pasukan Entong Gendut hari itu bisa
dipatahkan. Namun, kurasa tidak dengan Entong
Gendut sendiri. Kesaktiannya lapis tiga. Tidak mudah
menundukkannya.

Di sisi inilah aku memburu kisahnya. Aku
menelusuri Kampung Condet, berkeliling ke pelosok
Betawi, bahkan hingga ke Lampung dan Sulawesi. Dua
manusia itu memiliki nama depan sama, sama-sama
Entong. Rekam jejak keduanya tercatat dengan baik,

orang yang semula dicurigai oleh kepala polisi di
Meester Cornelis, lalu kemudian berbalik memberi kabar
kepada si Meneer bahwa Said Taba bin Achmad
Albadat ikut perkumpulan Entong Gendut. “Selain Said
Taba, ada Said Muchsin bin Achmad Alatas dari
Kampung Cawang dan Said Umar bin Alaydrus dari
Kampung Cililitan,” terangnya.

Sudah jelas, demi menggeser statusnya sebagai
orang yang dicurigai, dia sengaja membongkar jaringan
Entong Gendut dan memilah cerita yang paling
menguntungkan dirinya. Setelah menerima laporan itu,
pejabat tinggi di Meester Cornelis melalukan usaha
untuk menangkap Entong Gendut. Jangan dikira itu
mudah. Rumah Entong Gendut dijaga 50 anak buah
sepanjang siang dan malam. Mereka bersenjata golok
dan parang. Mereka masing-masing juga mengantongi
jimat dan ilmu silat.

Perihal kematian Entong Gendut, yakni tiga
kesaktiannya tidak tercatat di arsip Belanda. Bukan
cuma itu, kebiasaan Entong Gendut berjalan dengan
seekor tupai yang nangkring di pundaknya juga tak
banyak yang tahu. Menurut warga yang mulutnya
mengekor terus kisah Entong Gendut, hingga hari ini
masih bisa didengar perihal kesaktiannya. Malah ada
yang bilang kalau dia belum mati. Soal tupai, mereka
menggeleng.

Satu yang tercatat ialah pada suatu senin, Asisten
Residen dan Asisten Wedana Pasar Rebo ditemani
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bahwa mereka ialah para pemberontak, begundal yang
membikin rusuh warga. Kurasa itu memang sedikit
berlebihan khususnya karena para polisi tidak mampu
melumpuhkan kesaktian kedua jawara itu dengan
senjata apa pun.

Nasib tubuh Entong Gendut yang dibawa ke
rumah sakit memunculkan cerita lain. Ratusan anak
buahnya memang mati dipopor bedil. Jenazah Entong
Gendut oleh polisi dibawa ke rumah sakit supaya tak
jatuh ke tangan pribumi dan memicu amarah mereka.
Perlawanan rakyat Condet hanya akan menambah
masalah. Rencananya, selepas itu, dia akan dikubur.
Polisi Hindia Belanda panik, jasad Entong Gendut raib
dari kamar jenazah dan musnah. Sudut-sudut rumah
warga sudah pasti tak ada yang sudi menyimpan
mayat.

Nisan yang disiapkan polisi dibuat menganggur,
itu salah satu kuburan yang diperuntukkan bagi Entong
Gendut. Berbeda dengan warga Condet, mereka yakin
Entong Gendut mati di seberang Kali Ciliwung.
Menyeberangi kali itu konon membuat rontok
kesaktian Entong Gendut sehingga tubuhnya bisa
ditembus peluru. Karena jenazahnya tidak ditemukan,
warga membangun cungkup kosong untuk Entong
Gendut. Bahkan, ada rumor jika jenazah Entong
Gendut sengaja dibuang polisi ke laut dan kabar
kaburnya jasad Entong Gendut dari kamar jenazah
hanya muslihat. Yang jelas, sejak beduk berhenti,

Entong Gendut raib tak tentu rimbanya. Perihal tupai
peliharaannya, tak ada yang tahu. Tak ada catatan
tentang hal seremeh itu.

TUPAI itu melompat ke meja.
“Ada tupai di mejaku!” aku menjerit.
“Mana?” kau mencari-cari tupai yang aku yakin

telah melihatnya. Makhluk mungil berkepala mirip curut
dengan ekor lebih panjang dari tubuhnya itu melompat
dari meja ke rak dan berputar di sana serta mengibas-
ngibaskan ekornya laksana pembersih debu. Dia lebih
mirip bajing. Bajing yang meloncat-loncat. “Bajing
loncat,” bibirku mendesis.

Sesaat, aku lebih tenang dan duduk kembali. “Apa
kau percaya, ada satu orang tapi kuburannya ada di
mana-mana?” kataku padamu.

“Maksudmu kuburannya pindah-pindah?” Dia
memang tidak terlalu pandai.

“Satu orang, tapi dikubur di mana-mana,
bagaimana bisa?” celetukmu lagi.

KUBURAN Entong Gendut diyakini ada di mana-
mana.Dia dipuja para pengikutnya. Sepak terjangnya
telah melegenda sejak dia hidup. Bukan sebatas di dekat
Kali Ciliwung saja. Para bajing loncat di jalur lintas
TransSumatra percaya bahwa roh Entong Gendut
berada di salah satu ruas lintas timur perbatasan
Lampung Sumatra Selatan, di sebuah kawasan sepi
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MENYERUPUT kopi dengan lumuran
madu membuat sensasi minum kopi

menjadi tak biasa. Ditemani singkong goreng,
pisang, ubi, dan kacang rebus, juga tahu goreng
kering sambal kecap. Wi-fi bisa digunakan
sampai semaput. Kafe Sumanasantaka di Kota
Denpasar ini mengingatkan orang pada buku
Kakawin Sumanasantaka, Mati karena Bunga
Sumana, karya Mpu Monaguna. Puisi epik abad
ke-13 itu seharusnya membuat para penyair
Indonesia sedikit malu, bila khusyuk membaca-
nya. Untung tak banyak yang membaca. Puisi
tetap ditulis dengan keangkuhan.

Di sinilah Men Coblong bertemu kolega
dan teman-teman dekat. Karena ia tidak besar
di Bali, kafe ini memberi banyak wawasan, dari
kuliner sampai kakawin. Kadang ada obrolan
tentang perubahan Bali yang sudah tidak lagi

Cagak

Oka Rusmini
Minggu, 08 Maret 2015

CAGAK | Oka Rusmini

perkebunan karet. Para sopir truk di jalur pantura juga
percaya kalau Entong Gendut dulu lari dan sembunyi
di Alas Roban, lalu menjadi salah satu penjaga di situ
hingga hari ini.

“Lupakan dua bandit itu!” ujarmu.
“Aku menduga peluru polisi itu hanya bersarang

di anus Entong Gendut, makanya dia selamat, terlempar
ke Kali Ciliwung, dan tubuhnya yang pingsan
ditemukan seorang nelayan di tepi pantai,” ujarku.

“Bagaimana jika peluru sekalian bedilnya bersarang
di anus?” ujarmu sambil terkekeh.

Aku baru menyadari ketika kau mendekatkan
wajahmu ke wajahku.

“Semestinya kau tahu jika kedua bandit itu terkait
masalah tanah. Jadi, jangan mengigau lagi!” Kali ini,
dia satu langkah lebih pintar dariku. “Apa aku tidur
mengigau?” “Kau melihat tupai!” Lampu kamar pun
padam dan aku kehilangan bayangan tupai itu. Tak
lama dengkur tipis kudengar.

“Bisa jadi cerita anak nelayan itu benar. Menurut
yang didengar kakeknya, Entong Gendut berlayar ke
Sumatra, menetap di sana, dan melahirkan anak-
cucu.Kurasa babak mereka belum berakhir!” 



88 89

MEDIA INDONESIA | Annual Short Story Collection 2015

menjadi milik orang Bali. Sesekali orang perlu masuk
kotak intelektual. Bergaul dengan pemikir beken, yang
namanya sering dikutip koran, wajahnya sering muncul
di TV. Lumayan juga bergaul di sini. Bisa ketularan
percaya diri.

“PEMIMPIN kini hanya petugas partai.
Namanya juga petugas, harus taat perintah, tak boleh
bandel. Lalu kita akan berharap pada petugas?” sahabat
Men Coblong menatap mata Men Coblong serius,
sambil menambahkan lipstik keluaran terbaru. Warna
oranye. Warna yang sedang in.

“Bagus lipstik baruku? Ayo, kamu mau ngomong
politik lagi? Berharap pada Sang Hyang Petugas? Yang
menganggap kita tidak jelas? Aku tersinggung. Aku
punya butik. Laku. Aku pemasok hampir seluruh
barang ke butik-butik besar di kota ini. Aku bayar pajak
tiap tahun. Aku tidak memanipulasi pajak. Usahaku
maju. Kacau juga kalau aku dibilang rakyat tak jelas.”

“Itu namanya kamu ikut berpolitik.”
“Aku tidak berpolitik. Aku tidak suka politik.

Manipulatif. Tak setia. Aku hanya prihatin pada negara
ini. Minimal baca berita. Sarapan pagi ditemani media
online. Aku menolak dibilang rakyat tak jelas. Yang tak
jelas itu mereka yang maling duit rakyat!” Si Bibir
Oranye memonyongkan bibirnya.

“Aku ingin jujur. Kenapa aku memilih bercerai.
Kamu tahu masalahku?” bisiknya pada Men Coblong.
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angkuh dan menyebalkan. Maunya didengar saja, tak
mau mendengarkan orang lain. Bagi Men Coblong,
Miss Tata perempuan aneh. Setelah lama berbaur,
banyak hal tak terduga keluar dari kotak pandora
kehidupannya.

“AKU anak ke-13 dari 15 orang saudara. Kau bisa
bayangkan bagaimana aku hidup? Semua anak Ni
Made Tundjung (ibuku), mati. Hanya aku yang tersisa.
Perempuan. Tak berguna karena tidak bisa melanjutkan
silsilah keluarga bapakku, I Wayan Rubag. Tukang tajen.
Hobi main perempuan. Pemabuk.”

Sejak kecil Maha bekerja keras. Menjual daun ubi
jalar, kangkung, atau sawi ke Pasar Badung. Hasilnya
cukup untuk biaya sekolah. Ia terlatih bangun pagi.
Memasak nasi. Menjerang air untuk kopi bapaknya.
Lelaki asing yang tak dikenalnya. Bahkan tak pernah
bicara layaknya seorang bapak. Maha hanya tahu sosok-
nya, juga suaranya yang selalu dirubung amarah itu.
Dari balik korden kamar ibunya, ia selalu melihat lelaki
itu menampar ibunya. Kadang menyeret perempuan
itu. Setiap kali ibunya diseret, dipukuli, dan dimaki-maki,
ibunya pasti hamil kemudian.

Maha tak mengenal kakak-kakaknya, yang menurut
orang-orang, semuanya perempuan. Semua lahir pre-
matur dan mati. Tetangganya pernah bilang, ia pun
hampir mati saat dilahirkan. Untung para tetangga
sigap. Anak-anak berikutnya mati dibunuh ibunya. Ada

“Tidak.”
“Karena aku tak mau harga diriku dinjak-injak.”
“Harga diri?”
“Ya.”
Aslinya ia tidak cocok dengan warna oranye yang

melaburi bibirnya. Tapi, Men Coblong maklum. Saha-
batnya itu sudah berkali-kali bercerita dengan antusias.
Lipstik itu jauh-jauh hari dipesan dari Singapura. Tanpa
lipstik itu ia merasa kampungan. Sebagai pengusaha ia
harus memuja tubuh, penampilan, juga barang-barang
branded. Men Coblong menatapnya, lalu melepas
kacamatanya. Agak terganggu kilau lipstik oranye itu.

Nona oranye itu bernama Ni Luh Putu Mahadewi.
Kulitnya hitam. Rambutnya kriting, seperti sulur-sulur
dalam ornamen batik. Kadang ia mengikatnya dengan
pita besar, kadang tergerai memenuhi wajahnya. Modis
dan trendi. Ia tidak cantik, tapi punya inner beauty yang
memaksa orang untuk menatapnya, atau dipaksa
meliriknya saat ia hadir di mana pun. Tata, begitu ia
dipanggil teman-temannya. Sarjana ekonomi. Sejak ke-
cil bercita-cita punya perusahaan sendiri. Emoh bekerja
dengan orang lain. “Bekerja dengan orang lain mem-
buatku menjadi orang lain. Tertindas seperti budak!”
katanya. Banyak orang menganggilnya Maha. Kami
memanggilnya Miss Tata. Karena hobinya mengatur
dan protes. Tak ada yang sempurna di matanya. Ada
saja yang ia kritik. Pekerja keras. Cerdas. Mandiri.Percaya
diri. Awal bertemu Tata, Men Coblong merasa ia
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kematian Salahpati. Kematian yang salah menurut adat.
Diam-diam Maha sering mengunjungi gubuk

ibunya. Gubuk busuk, penuh sampah, dan sisa
makanan. Maha tertatih-tatih mengangkut air dari
sungai. Memandikan ibunya dengan perasaan aneh.
Cinta, benci, atau kasihan? Maha menggosok tubuh
yang mirip sebatang kayu itu dengan sabun. Menyikat
kakinya. Menggunting kukunya. Mencuci rambutnya.
Tundjung menikmati tetesan air yang membasuh
tubuhnya. Hanya itu romantisme dalam ingatan Maha.
Selebihnya menguap. Orang desa bilang; Jangan pernah
menikahi Ni Luh Putu Mahadewi. Ada bibit ‘gila’ dalam
benih darahnya.

Dini hari I Wayan Rubag dikepung komplotan
lelaki berseragam hijau. Ia diseret ke hutan. Masa itu
banyak orang desa, terutama lelaki, dijemput komplotan
orang berseragam dan tak pernah kembali. Syukurlah,
Rubag telah dibawa. Maha tidak harus melayani
permintaan tak masuk akalnya. Lelaki yang datang-
pergi semaunya, yang memperlakukan Maha seperti
budak. Melakukan hal-hal menjijikkan dan tak pantas
bagi anak perempuan 9 tahun. Mungkin karena Rubag
memperlakukannya tidak pantas, Maha pun tidak
bergairah saat berdekatan dengan lelaki. Jijik. Kelak,
ini sangat mempengaruhi perkawinannya.

SETEGUK kopi melonggarkan tenggorokan Men
Coblong. Pagi itu hari libur. Ia tidak perlu bolak-balik

yang dicekik, dibanting, atau dicincang.
Maha anak ke-13. Anak sial! Perempuan penuh

amarah. Mungkin sedikit sakit jiwa. Dulu, ia menyesal
dilahirkan sebagai manusia, juga menyesal lahir sebagai
perempuan. Kadang ia ingin menggiling bapak-ibunya
di mesin giling bakso di pasar. Untung mereka cepat
mati. Kalau masih hidup ia akan meracuninya. Pikiran-
nya tidak jernih bila mengingat orangtuanya. Geram.
Juga rindu. Rindu punya ibu yang bisa dipeluk atau di-
ajak bercerita. Tapi hidupnya kacau. Maka, kematian
hampir seluruh keluarganya mungkin berkah. Entahlah.

Warga desa memasung Ni Made Tundjung dekat
kuburan. Mereka membangun pondok bambu beratap
ilalang. Tundjung dipasung karena membunuh anak-
anaknya secara sadis. Juga sering mengamuk sambil
mengacungkan pisau. Ia hampir membunuh gadis desa
yang sedang mandi di sungai. Tundjung melihatnya
seperti ikan besar. Ia menjaring gadis itu, hendak
memotong-motong dan memasak dagingnya.

Entah apa yang merasuki Tundjung. Warga me-
ringkusnya. Menyeret dan memukuli Tundjung. Aneh-
nya, Tundjung tidak menjerit saat dipukuli.Ia diam saja.
Lima tahun Tundjung hidup dalam pasungan. Tubuh-
nya makin kurus, mirip memedi.Tahun ke-6 Tundjung
ditemukan mati dengan leher tergorok. Konon para
begal memperkosanya. Warga tidak membawa mayat
Tundjung ke rumah, tapi langsung membakarnya deng-
an upacara sederhana. Kematian Tundjung dianggap
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“Maksudmu?”
“Sepuluh tahun aku hidup dalam dunia baru. Aku

menghargainya karena awalnya ia sangat menghormati-
ku. Ia tak peduli masa laluku. Lima tahun aku hidup
penuh cinta. Sejak awal aku tidak ingin punya anak.
Aku ingin hidup sendiri dengan caraku sendiri. Butikku
maju.”

“Kenapa kau bercerai? Saat ini susah sekali mencari
suami yang setia.”

“Hidup harus berubah. Aku bukan petugas rumah
tangga. Ia mulai mengatur ini-itu. Aku memilih sendiri
karena tidak ingin jadi petugas.”

Men Coblong terbelalak. Ia memilih bercerai karena
ia diminta di rumah saja. Mengurus dapur dan bersiap
menjadi ibu. Tata tidak suka. Tak ada kompromi.

“Aku heran, bagaimana kita bisa berharap banyak
dari seorang petugas partai? Aku tidak mau jadi petugas
rumah tangga. Tak bisa mengambil keputusan sendiri.
Mau makan di restoran saja harus minta izin. Kalau
mau buang tai, apa harus minta izin juga?” Tata tertawa
terpingkal-pingkal.

“Petugas partai, idolamu itu, harus belajar
keberanian dariku, Si Pemilik Butik,” Tata terus tertawa.
Matanya berkedip-kedip. Bibirnya berkilau... 

2015

mengurus anak lelakinya. Setiap hari libur, suaminya
yang menjaga anak. Men Coblong bebas. Ini jadwal
Men Coblong menemani Miss Tata. Selama sidang per-
ceraian ia tak bisa hadir.

“Ia perempuan hebat. Tak ada drama selama di
persidangan. Ia tidak menuntut harta gono-gini.”

“Hanya satu permintaan perempuan itu.”
“Apa?”
“Jangan menganggu hidupnya lagi.”
“Kau tahu? Lelaki yang diceraikan Tata itu seperti

model. Terlalu ganteng. Cowok metroseksual. Lelaki
impian.”

“Mungkin lelaki itu selingkuh?”
“Tidak.”
“Lalu?”
“Dalam persidangan hanya ada kalimat: tidak ada

lagi kecocokan. Lelaki ganteng itu bahkan ingin
berdamai. Menangis. Meminta maaf  dengan
memohon. Ia tak ingin bercerai. Bahkan ia tak akan
marah bila Tata punya lelaki simpanan. Lelaki itu juga
berteriak, sangat mencintai Miss Tata. Tata tak peduli.”

Men Coblong diam. Sepuluh tahun usia
perkawinan Miss Tata. Apa yang terjadi? Ditatapnya
Si Bibir Oranye.

“Kau pasti heran kenapa aku mengusir suamiku?”
“Apa? Kau yang mengusirnya?”
“Ya, aku mengusirnya baik-baik. Karena aku tidak

ingin jadi petugas dalam perkawinan.”

CAGAK | Oka Rusmini
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GUNNAR Wiryawan, pengusaha muda itu,
gusar. Berkali-kali ia menelepon, tapi Rainy

tidak mengangkat ponselnya. Pesan pendek
pun tak dibalas. Mengapa? Apakah itu
pertanda, Rainy tak mau lagi menerima
kehadirannya?

Rainy Adelina. Pianis muda yang sedang
bertabur bintang. Tubuhnya ramping dan
semampai. Parasnya cantik di bawah
rambutnya yang lurus tergerai. Tapi sekilas,
dalam jarak dekat, matanya tampak muram.
Entah mengapa.

Gunnar menyaksikan penampilannya yang
memukau dalam acara resital piano tunggal di
House of  Music, Jakarta, tahun lalu. Malam itu
Rainy memainkan karyakarya komponis besar
dunia, antara lain Waltz of  the Flowers Tchaikovsky,
Prelude & Fugue Part 2 No 6 in Dm JS Bach, Alla

Gadis Kecil di Tengah Hujan

Ahmad Nurullah
Minggu, 15 Maret 2015
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Turca Mozart, Papillons Op 2 Schumann. Terakhir ia
membawakan Waltz in B Minor  karya Chopin.
Komposisi nadanya seolah berkata bahwa hidup ini
memang pedih, tapi janganlah berputus asa. Mari kita
jalani saja. Kita rayakan hidup sebelum semuanya usai.

Para penonton terharu. Ruangan yang tadinya
gelap berubah terang. Penonton seolah baru terjaga
dan sadar bahwa hidup harus dijalani, apa pun
konsekuensinya. Tepuk tangan bergemuruh. Gunnar
terpukau. Di akhir acara, ia ikut berdesakan mendekati
sang pianis. “Luar biasa!” katanya sambil tersenyum.
“Saya sangat menikmatinya!” 

Mereka berkenalan, berbincang-bincang, lalu
bertukar alamat dan nomor ponsel. Sejak itu hubungan
berlanjut. Mereka makin akrab. Piano sebagai
pengikatnya. Sebulan kemudian Gunnar bertandang
ke rumah sang pianis, berkenalan dengan keluarganya.
Sebuah keluarga kaya, rendah hati, dan ramah.

BAGI Gunnar, hidup adalah musik klasik, dan
Rainy adalah gericik melodi yang terus menggema,
meresap ke dalam perasaannya, membawanya
bertamasya ke sudut-sudut mimpi yang paling indah.
Ia mabuk dan jatuh cinta.

“Rainy,” katanya saat mereka makan bersama di
sebuah kafe. “Maukah kamu menikah dengan saya?”
Rainy tersenyum. Wajahnya tenang.”Mas Gun tidak
mengenal saya,” katanya, sembari mereguk jus sirsak.

GADIS KECIL DI TENGAH HUJAN | Ahmad Nurullah
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“Setiap kali hujan, atau seusai hujan, saya selalu
ingat sebuah cerita,” kata Rainy, membuka
pembicaraan. “Cerita tentang seorang gadis kecil di
tengah hujan. Mas Gun mau mendengar cerita saya?” 

“O, tentu. Dengan senang hati,” jawab Gunnar.
Rainy mulai bercerita. Pada zaman dahulu ada

sepasang suami-istri. Sang suami pedagang makanan
keliling. Mereka dikaruniai seorang putri. Siti Maimunah
namanya. Sang suami wafat saat putri kecilnya belum
genap tiga tahun. Sejak itu si ibu muda hidup menjanda.
Demi kelangsungan hidup anaknya ia berjuang mencari
nafkah sendirian. Ia bekerja sebagai babu cuci di sebuah
rumah keluarga kaya.

Suatu pagi hujan turun. Ibu muda itu sakit, dan
memang sejak lama ia dirundung penyakit. Tapi ia harus
berangkat ke rumah majikannya. Ia dan anaknya
berlindung di bawah payung lusuh menerobos hujan.
Tapi baru saja menginjak halaman rumah majikan, ia
jatuh. Tubuhnya tergeletak tak berdaya.Tak ayal anaknya
menjerit. Pada detik yang sama, dari dalam rumah
majikan terdengar denting piano: Ballade pour Adeline.

“Mas Gun pernah mendengar lagu itu?” 
“Karya Richard Clayderman, komponis Prancis.”
“Sonata ringan pada sebuah pagi berhujan,”

komentar Rainy.
Tapi gadis kecil itu terus menangis, lanjutnya. Ia

menangisi ibunya yang tak sanggup berdiri lagi.
Untunglah tangisnya didengar sang majikan. Ibu dan

“Saya mengenal kamu, Rainy.”
“Tidak.”
Rainy belajar piano sejak usia 5 tahun dengan kakak

sulungnya, Ayusha Sonatina, yang kemudian memilih
karier sebagai pengusaha. Kedua orangtuanya
kemudian mengembangkan bakatnya. Ia diikutkan
kursus piano klasik di Caraka Music School di bawah
bimbingan Carla Syrena.

Lulus SMA di Jakarta, Rainy mendapat beasiswa
piano dari Texas State University, Amerika Serikat. Usia
17 ia terbang ke Eropa, memperdalam ilmu piano di
Universitat fur Musik und darstellende Kunst Wien di
Wina, Austria. Ia lulus dengan predikat summa cum laude
di bawah bimbingan Sigmund Gilbert, pianis andal yang
sering meraih gelar internasional.

Sejak itu nama Rainy Adelina mulai dikenal di
pentas musik klasik dunia. Ia sering tampil di berbagai
festival luar negeri, mendampingi orkestra simfoni dan
ansambel terkenal di Wina, Berlin, Rotterdam,
Wellington, London, Paris. Tapi Rainy bukan hanya
sepotong riwayat pada katalog.

“Saya pelik, dan saya tidak yakin Mas Gun
sanggup menerima kenyataan tentang saya,” katanya.

HUJAN baru saja reda ketika Gunnar datang, dan
Rainy menerima kehadiran pemuda tampan itu di
rumahnya yang mewah. Mereka duduk di teras depan,
sambil menghadap taman.

GADIS KECIL DI TENGAH HUJAN | Ahmad Nurullah
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DI ruang kerjanya di lantai 12, Gunnar Wiryawan
pengusaha sukses itu sibuk. Wajahnya tampak gusar.
Ia coba hubungi lagi. Berkali-kali. Sudah lebih sepekan
Rainy tidak mengangkat teleponnya. SMS tak pernah
dibalas.

Ia coba hubungi via telepon rumahnya.
“Non Rainy kan dirawat di rumah sakit. Emang

Om Gunnar nggak dikasih tahu?” jelas seorang
pembantu.

Tubuh Rainy terguncang saat ia didorong ke ruang
operasi. Meski operasi berhasil, ada yang akan berubah
pada bagian tubuhnya. “Tabah ya, Sayang,” bisik
Mama, lirih.

Papa, Kak Ucha, dan Mas Katon beserta keluarga
ikut mengantar ke pintu ruang operasi. Mama dan Papa
tampak mulai sepuh. Kak Ucha dan Mas Katon juga
bukan anak-anak lagi. Tapi ada yang tak berubah: kasih
sayang mereka deras mengalir sejak Rainy balita.

Dua malam pascaoperasi, Mama tetap mendam-
pingi Rainy di ruang pemulihan. Kak Ucha dan Mas
Katon juga rutin membesuk. Saat itulah Gunnar
tergopoh datang. “Sejak kapan Rainy dirawat, Om,
Tante, Kak? Sakit apa?” tanyanya, tersengal.

Mama, Kak Ucha, Mas Katon diam.Mereka saling
pandang, lalu meninggalkan Gunnar yang melangkah
mendekati Rainy di pembaringan. “Biarlah Rainy sendiri
yang menjelaskan,” bisik Mama.

Di pembaringan Rainy menyambut kedatangan

anak itu segera dibawa masuk. Namun, tak disangka,
beberapa detik kemudian ibu muda itu wafat. Gadis
kecil menjerit. Ia tak tahu lagi ke mana harus pulang.

Gunnar terharu, tapi ia diam. Untunglah, lanjut
Rainy, majikan almarhumah ibunya baik hati. Keluarga
itu mengadopsi anak itu. Ia dirawat, dididik, dan
disekolahkan seperti anak kandung sendiri. Ia juga
diajarkan bermain piano.

“Mas Gun tahu siapa gadis kecil itu?” 
Tanpa menunggu jawaban Gunnar yang samar-

samar mulai menangkap arah kisah itu, Rainy
menjawab sendiri, “Sayalah gadis kecil itu, Mas Gun.
Sayalah Siti Maimunah. Dulu almarhumah ibu bekerja
sebagai babu cuci di rumah ini. Saya anak adopsi.”

Gunnar terkesiap. Tapi ia menyembunyikan
perasaannya.

Mungkin untuk menghapus riwayat, lanjut Rainy,
nama gadis kecil itu kemudian diganti dengan Rainy
Adelina. Anak yang lahir kembali di tengah hujan, saat
kakak sulungnya (kakak angkatnya) memainkan sonata
Ballade pour Adeline.

“Ini bukan fiksi, Mas Gun, bukan melankoli. Ini
fakta tentang saya, dan saya tidak melupakan riwayat.
Mas Gun mau menikah dengan saya?” 

Gunnar sejenak terdiam. “Rainy,” katanya
kemudian, “bagi saya, asal usulmu bukan masalah. Siapa
pun kamu, faktanya kini kamu seorang bintang. Saya
akan meminangmu!” 

GADIS KECIL DI TENGAH HUJAN | Ahmad Nurullah



104 105

MEDIA INDONESIA | Annual Short Story Collection 2015

Daging payudaranya mulai surut ke dalam, berwarna
kecokelatan, mengerut seperti kulit jeruk. Jika dibiarkan
akan timbul borok yang berbau busuk dan mudah
berdarah, yang selanjutnya akan menghancurkan
seluruh bagian payudaranya.

Sesuai anjuran dokter, Rainy memutuskan untuk
menjalani masektomi ganda: seluruh bagian
payudaranya harus diangkat. Itu berarti ia harus rela
kehilangan sepasang payudaranya.

“Tak mudah mengungkapkan penyakit saya,
terutama pada Mas Gun. Saya perempuan, Mas,”
katanya, sambil terisak.

“Rainy, apa pun penyakitmu, saya berharap kamu
kembali sehat. Saya mencintaimu.”

“Sungguh?” Rainy menyingkapkan selimut yang
menutupi tubuhnya. Tampak dada bagian kiri dan
kanannya dibungkus perban. Ada sedikit rembesan
bercak darah.

“Inilah saya! Mas Gun siap menikah dengan
saya?” 

Gunnar terkejut. Bibirnya gemetar... 

Jakarta, 2015

Gunnar. Tersenyum, meski wajahnya pucat. Ada
sebuah tabung yang terhubung dari daerah dada untuk
mengangkat cairan yang terkumpul selama proses
pemulihan.

“Maaf, Mas Gun,” ujar Rainy, pelan, “saya tidak
sempat mengabari. Saya tidak membawa ponsel. Saya
juga tidak ingin kabar tentang saya menyebar menjadi
berita untuk publik. Saya ingin sunyi.”

Gunnar maklum dan mengerti. Tapi ia bertanya,
“Kamu sakit apa, Rainy?” Rainy lama terdiam. Ia tidak
tahu harus bilang apa. Ia merasa risih.

“Mas Gun,” katanya, “saya Siti Maimunah, gadis
kecil di tengah hujan. Ingat? Tapi saya juga Rainy
Adelina, dan masalah belum selesai.”

RAINY Adelina dibesarkan sebagai anak adopsi.
Di usia 23, saat mulai melangkah ke puncak karier, ada
benjolan di payudara kirinya. Lalu payudara kanan. Ia
menyesal telah menyepelekan hal itu.Ia mengira itu hal
biasa. Makin lama benjolan itu makin besar dan
berkembang menjadi sel kanker. Penyakit yang agaknya
diturunkan almarhumah ibu kandungnya.

Agar sel kanker tak menyebar, dua tahun lalu ia
menjalani terapi radiasi, dan sebelumnya juga
kemoterapi. Efeknya setiap helai rambutnya rontok.
Cukup lama ia harus mengenakan wig saat berada di
tengah publik.

Celakanya, sel kanker itu kini tumbuh makin ganas.

GADIS KECIL DI TENGAH HUJAN | Ahmad Nurullah
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SETELAH hari itu, malam-malam Landra,
malam-malam bunga merah. Ia memilih

bunga bunga paling nyala dan merangkainya
untuk hiasan peti mati. Siapa yang akan mati?
Ia tak pernah tahu. Namun, jika ia sudah
mengumpulkan bunga merah dan berjam-jam
meronce bunga-bunga itu, tak menunggu lama
seseorang pasti mengetuk pintu rumahnya
untuk mengabarkan sebuah kematian.

WAKTU itu, sore hari di awal Maret,
telepon rumah Landra berdering saat ia baru
saja meletakkan bungkusan bunga dalam
jambangan. Ia bergerak ke meja telepon. Selama
ini telepon itu seakan sudah mati. Sudah lama
sekali tidak berbunyi. Landra lupa kapan
persisnya benda itu menjadi tak lebih berguna
dari kaleng-kaleng biskuit yang disusun di atas

Landra dan Bunga Merah

Yetti A. KA.
Minggu, 22 Maret 2015
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lemari dan dengan alasan tertentu—meski tanpa nilai
guna sekalipun—tetap ia pertahankan keberadaannya.
Paling tidak, telepon itu—seperti juga apapun yang ada
di dalam rumahnya—pernah menjadi benda kesayang-
an salah seorang anggota keluarga. Seperti nenek yang
suka kaleng biskuit, seperti kakek yang sangat sayang
pada kursi goyang, maka yang paling suka bunyi telepon
ialah ibunya. Ibu memang orang yang senang menanti
kabar. Setiap mendengar telepon berdering, ia akan
berlari ke meja telepon. Setelah kematian ibunya,
telepon itu tetap di tempatnya. Landra percaya akan
ada saja teman-teman ibunya yang menelepon—orang-
orang yang kesepian dan menganggap kenangan bisa
mengobatinya.

“Kau tidak ingat padaku?” kata seseorang di
telepon itu.

“Sebutkan saja namamu,” kata Landra.
“Kita pernah bertemu di kafe. Kau berikan nomor

telepon ini setelah kita....”
“Aku pernah meninggalkan nomor telepon pada

seseorang di kafe yang kukunjungi sebanyak dua atau
tiga kali.”

Seseorang itu mendesah kecil—mungkin ia sedikit
putus asa. Kemudian ia berkata, “Kau perangkai bunga
satu-satunya yang kami kenal. Kekasihku telah
merencanakan sebuah kematian dan ia ingin kau
merangkai bunga merah yang ada dalam lukisanku
untuk menghiasi peti matinya. Apa kau bersedia?” 

LANDRA DAN BUNGA MERAH | Yetti A. KA.



110 111

MEDIA INDONESIA | Annual Short Story Collection 2015

sejumlah lukisan—lalu ia sedikit berimajinasi akan
memetik bunga-bunga dalam lukisan itu. Mula-mula
bayangan itu membuat Landra tersenyum-senyum
senang. Seumur hidup, ia belum pernah memetik bunga
dalam lukisan. Ia belajar memetik bunga sendiri saat
ibunya sudah pergi ke surga (Landra memejamkan
matanya sejenak untuk berdoa). Ia senang pergi ke
kebun-kebun bunga dan bertemu langsung pemilik
kebun yang murah hati. Bunganya juga lebih segar
ketimbang di pasar. Namun, yang paling disukainya
perjalanan mendapatkan bunga-bunga itu—yang
kadang membuat ia singgah sebentar di kafe, sungai,
halte, dan taman. Sejak kecil, ia tidak banyak mengenal
dunia luar. Ia hanya bersama ibunya yang bekerja
sebagai perangkai bunga kematian—yang sekarang
juga menjadi pekerjaannya.

Ketika ibunya pergi membeli bunga atau dipanggil
untuk merangkai bunga secara khusus, ia mengurung
diri di kamar.

Menutup semua pintu dan jendela dan selalu ingat
pesan ibunya: jangan pernah membuka pintu selama
ibu pergi. Ia menuruti ibunya. Ia tidak membuka pintu
sekalipun tetangganya sendiri yang mengetuknya. Di
kamar ia sibuk menggambar; dari gambar gunung,
sungai, laut, serangga, hingga gambar orang. Waktu
itu, ia berusia lima tahun dan melewatkan sekolah
taman kanak-kanak. Ketika masuk SD, ia mencoba
berteman dengan beberapa anak perempuan yang

BUNGKUSAN bunga masih tergeletak begitu saja
dalam jambangan. Berjam-jam Landra hanya
memandanginya tanpa membuka dan mulai meronce
bunga-bunga di dalamnya. Ia ingat malam kematian
ibunya. Malam itu, ibu berkata padanya kalau ia ingin
mati dan meminta Landra pagi-pagi sekali membeli
bunga merah segar di pasar dan merangkainya untuk
mengantar kepergiannya. “Harus bunga merah,” kata
ibunya. Landra benar-benar membeli bunga
merah.Jelang siang, ibunya mati tertabrak truk. Kantong
bunga itu masih di tangan Landra saat orang-orang
mengantar ibunya ke depan pintu. seperti pesan ibunya,
Landra merangkai bunga-bunga merah itu dengan air
mata yang terus berjatuhan; bunga-bunga yang
bertambah merah seolah mengisap warna dalam diri
ibu hingga yang tertinggal sekujur tubuh seputih kapas
yang terbujur di atas tikar.

Sejak itu pula Landra tidak terlalu menyukai bunga
merah. Bunga merah selalu mengingatkan pada
kematian yang direncanakan ibunya. Namun, baru saja
pelukis itu mengatakan hal yang hampir sama. Ada
seseorang yang telah merencanakan kematiannya-dan
seseorang itu secara khusus meminta ia merangkaikan
bunga merah untuknya.

SEPANJANG malam Landra tidak bisa tidur. Ia
tak bisa tidak memikirkan sebuah pagi dan seorang
pelukis yang akan datang ke rumahnya membawa
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ditemuinya dan melupakan begitu saja begitu ia keluar
dari kafe. Jika itu terjadi, ia mesti menyesalinya sebab
lelaki itu lebih pantas menjadi seorang ayah baginya.

“Kau boleh masuk,” ujar Landra.
“Ini pasti salah paham.” Pelukis itu berkata.
“Kau sudah datang ke pintu yang benar. Aku

perangkai bunga kematian,” “Kau bukan perempuan
itu. Ah, entahlah, kejadiannya sudah lama. Aku tidak
cukup yakin.”

“Kau mungkin teman ibuku.”
“Siapa namamu?” 
“Landra.”
“Landra.” Lelaki itu kembali menggelengkan

kepalanya. Ia seolah sedang menyesali ingatannya yang
buruk. “Kau boleh masuk,” kata Landra.

“Tidak,” kata lelaki itu. “Aku datang hanya untuk
menyerahkan lukisan-lukisan ini.” Suaranya terdengar
murung dan menyeret Landra pada perasaan sedih.
Cepat-cepat lelaki itu menyerahkan lukisan-lukisannya
pada Landra. Setelah itu ia berbalik dan segera pergi
dengan menyeret kakinya yang ternyata sedikit pincang.

Landra tidak beranjak juga dari pintu saat
punggung pelukis itu sudah tak tampak lagi. Ia
membeku dan tidak bisa keluar dari suasana sedih yang
ditularkan si pelukis padanya. Ia mengingat-ingat suara
pelukis yang amat murung, seolah-olah itu kemurungan
yang juga ada dalam dirinya. Barangkali karena pelukis
itu segera akan kehilangan orang yang ia cintai. Landra

tidak terlalu menerima kehadirannya.
Landra membalik-balik tubuhnya. Ia tidak suka

mengingat masa kecilnya dalam dunia yang sempit itu.
Ia bayang-bayangkan lagi bunga-bunga dalam lukisan
untuk menghibur dirinya; barangkali bunga krisan,
mawar, begonia, melati, bakung, atau anggrek. Ia akan
memilih bunga berwarna merah saja di antara
bungabunga itu. Namun, mendadak ia tersadar, bunga
dalam lukisan itu pasti sangat berbeda dari bunga-
bunga yang selama ini ia rangkai untuk menghiasi peti
mati seseorang. Yang bisa ia lakukan ialah menggunting
bunga-bunga dalam lukisan itu dan merangkainya
dengan benang dan ia sulit memikirkan kemungkinan-
kemungkinan lain.

Jelang pagi, ia tertidur dan bangun pada pukul 09.00
karena mimpi buruk. Tepat saat itu, pintu rumahnya
diketuk seseorang.

DI depan pintu, pelukis itu—ia kira-kira berusia
50 tahun dengan mata sedikit ia sipitkan—berdiri
sambil mengepit sebuah bungkusan berukuran cukup
besar. Bungkusan itu dibalut kertas warna cokelat. Lelaki
itu mengenakan topi model Harris Tweed Ivy Cap abu-
abu, setelan celana kain, dan sweter warna gelap. Ia
terlihat rapi dan tampan. Landra mengingat-ingat di
kafe mana ia pernah bertemu pelukis itu, apakah
mereka sempat berciuman, mengingat beberapa kali
Landra terlibat hubungan kilat dengan lelaki yang
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tentu sudah pernah mengalaminya saat kehilangan
ibunya.

BUNGKUSAN lukisan belum dibuka, seakan
Landra ingin menunda kematian seseorang yang
mungkin saja sedang menanti-nanti waktu yang tepat
untuk pergi. Ia ingin menunda kesedihan pelukis,
menunda kesendirian yang akan ia lewati dengan cara
menyakitkan; ia pergi ke tempat-tempat yang pernah
mereka singgahi, tapi tetap tak mampu merasakan
apaapa selain perasaan kehilangan. Landra kembali
ingat ibunya. Kepergian ibunya membuat ia lama sekali
ikut mati. Saat terbangun dari kebekuan yang panjang,
dari kegelapan yang melingkarinya, ia memilih menjadi
perangkai bunga kematian; ia mulai hidup lagi dengan
cara mencintai bunga-bunga. Lalu, dengan cara apa
pelukis itu bisa kembali menemukan hidupnya? Pikir
Landra.

Jelang sore, Landra mulai membuka lukisan yang
diberikan si pelukis tampan yang entah kenapa wajah
itu tak mau pergi dari ingatannya.

Ia membuka lukisan pertama, diikuti lukisan kedua,
ketiga, dan seterusnya. Saat itulah ia baru menyadari
kalau bunga-bunga dalam lukisan itu semuanya
berwarna merah dan itu sungguh mengingatkan pada
bunga yang ia rangkai untuk ibunya. Bunga-bunga
merah dalam lukisan itu dalam sekejap seolah hidup
dan keluar dari kanvas, kelopak-kelopaknya segar dan

basah.
Landra terpana. Ia berharap sekali pelukis itu

meneleponnya, menenangkannya, dan memberitahu-
nya kalau lukisan bunga yang hidup itu hanya
halusinasinya dan ia akan segera baik-baik saja. Namun,
mendadak ia telah berada di antara bunga-bunga dalam
lukisan itu. Ia berjalan mulai memetik bunga-bunga.
Di matanya, hujan turun dengan deras; tiap memetik
satu bunga, ia merasa sedang memungut satu kesedihan
milik ibunya. Ia sedang memilih-milih bunga yang
paling sempurna saat ia ingat dan meyakini kalau tepat
pada hari ini, 17 tahun lalu, ia memilih bunga yang
persis sama untuk kematian ibunya.

Di ruang depan telepon berdering. Pasti pelukis
itu, pikir Landra makin menangis. Kakinya terlalu
gemetar untuk bisa keluar dan berlari menuju meja
telepon itu. 

2015

LANDRA DAN BUNGA MERAH | Yetti A. KA.
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MENYISIR rambut bagiku adalah
mengenangmu, dan itu terasa

menyakitkan. Sepanjang waktu kusisir
rambutku dengan sisir pemberianmu. Seperti
akar-akar waktu yang gugur dicabut tangan-
tangan usia, helai-helai rambutku berguguran.
Aku memungutinya dari lantai dan ruas-ruas
sisir. Di cermin, kembaranku menatapku penuh
haru. Ia tak lebih muda dariku, tak lebih bahagia
dariku, dan sama-sama gagal bersetia padamu.

SEBELUMNYA aku percaya, kenangan
akan senantiasa muda dan cinta akan selalu
remaja. Setiap kali menyisir aku mengenangmu.
Membayangkan ketika kau masih di sisiku.
Menghalau gelisah dengan cerita-cerita tentang
masa lalu yang bukan milikku. Aku teringat
bakal selalu tertidur di pangkuanmu manakala

Sisir

Gunawan Tri Atmodjo
Minggu, 29 Maret 2015
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kau bercerita dan membelai rambutku. Suatu hari kau
menemukan tiga helai uban di kepalaku. Aku
menyangkalnya dan mengatakan bahwa itu rambut
mati. Aku menolak penuaan, apalagi saat bersamamu.
Tapi, justru kau melapangkanku dengan mengatakan
bahwa uban itu membuatku tampak makin matang
dan dewasa. Aku bahagia mendengarnya, lalu
membiarkan uban itu tumbuh dan merasa makin
bersyukur telah memilikimu.

Sembari berbaring, aku pun membelai rambut
panjangmu yang hitam, tebal, dan wangi. Rambut yang
biasa kau ikat itu segera tergerai dan mengembang
begitu dilepaskan. Menutupi hampir sebagian
punggungmu yang telanjang. Saat itu juga aku berniat
membelikanmu hiasan rambut yang kupikir akan
membuatmu lebih jelita, tapi dengan halus kau
menolaknya, karena ingin tampil apa adanya. Penolakan
itu membuatku makin jatuh cinta kepadamu.

Waktu itu kita adalah sepasang pencuri waktu luang.
Sebuah pertemuan meski terlarang dan sulit senantiasa
kita usahakan. Dalam kebersamaan itu, waktu terasa
tak pernah panjang, sedangkan rindu selalu terbarui
setelahnya. Rindu yang segar itu kian gencar menagih
pertemuan. Saban kali begitu, aku ingin waktu
membeku dan kebersamaan kita abadi di situ. Aku tak
ingin kau terenggut dariku dan cintaku akan
menyelamatkanmu dari segala marabahaya, baik yang
berasal dari luar atau yang mendekam dalam tubuhmu.

SISIR | Gunawan Tri Atmodjo
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kuasa menggerogoti cinta kita dan segenap kenangan
manisnya. Cinta kita akan abadi. Demikianlah
keyakinanku saat itu.

Setelah kepergianmu, aku sering menangis diam-
diam. Tangis yang berusaha kusembunyikan dari istri
dan anakku. Tangis seorang lelaki yang merindu dan
kehilangan. Pada sisir itulah kucurahkan segala kesepian.
Kularung rinduku pada helai-helai rambutku.

Aku sering membayangkan rambutku adalah lautan
dengan ombak yang bergelora. Sementara dirimu, lewat
sisir itu, adalah peselancar mungil yang bahagia. Maka
kubiarkan rambutku memanjang hingga kau dapat
lebih lama berselancar dengan riang. Tak dapat
kupungkiri sisir pemberianmu sudah menjadi pengganti
dirimu. Aku membawanya ke mana pun aku pergi.
Kumasukkan sisir itu ke tas. Aku rajin ke toilet sekadar
untuk menyisir. Melunaskan rindu padamu.

Kebiasaan itu menjadikanku lelaki perlente.
Kerapian dan keterawatan rambut yang terjamin
sepanjang waktu adalah buah dari rinduku padamu.
Setidaknya kau bisa meninggalkan dunia dengan
bahagia, karena aku tidak menjadi lelaki yang menderita
setelah kepergianmu. Sebaliknya, aku menjelma lelaki
pesolek yang optimis menghadapi hidup.

Pada akhirnya aku memang harus bangkit dari
kesedihan ini. Aku harus tetap menghidupi istri dan
anakku. Mereka menggantungkan hidup kepadaku.
Tapi, aku kembali merasa tak cukup hidup jika hanya

Tapi kita sadar bahwa kebersamaan ini hanya
sementara. Waktu dan akal sehat yang berjalan tergesa
akan memaksa kita kembali pada takdir kita. Dan kita
masih berusaha berterima kasih atasnya dengan
meyakini bahwa setidaknya dalam waktu sesingkat itu
kita pernah benar-benar bahagia. Kita jatuh cinta dalam
kerapuhan, dalam kesementaraan dengan tangan saling
genggam, yang seakan melawan kemestian dunia.

Di akhir kebersamaan kita, kau memberiku sisir
kesayanganmu sebagai kenang-kenangan yang
kuterima dengan penuh keharuan. Aku mencari segala
hal yang mungkin bisa kuberikan kepadamu, tapi kau
bilang itu tak perlu. Kau tak butuh apa-apa lagi karena
telah menanam sejumlah kenangan kita dalam dirimu.
Dan, katamu, itu aman. Tak seorang pun akan tahu
apa yang kau sembunyikan. Kau akan membawa semua
itu sebagai bekal mengarungi kematian.

Aku mengekalkan ucapanmu dalam ingatanku.
Kuanggap sisir itu sebagai pengganti jemarimu yang
membelai rambutku. Aku akan merawatnya seperti
merawat kesehatanku dan menjadikannya jimat
pengusir rindu.

Dan memang, sisir itulah yang meringankan
deritaku saat aku menerima kabar kematianmu. Hanya
sisir itulah yang mampu mengurai kesedihanku saat
harus melepaskanmu untuk selamanya. Kanker yang
menggerogotimu dari dalam memutusmu dari dunia
dan diriku. Tapi, aku yakin penyakit ganas itu tak akan
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kegarangan yang tenang, ia merontokkan rambutku
satu per satu. Seiring bergugurannya rambutku,
kekhawatiranku menetas. Aku tahu kau sedang
membuktikan ancamanmu.

Aku tahu di alam lain kau pasti tertawa mengejek
ketika aku mengganti sisirmu dengan sisir baru yang
ternyata ketika memakainya rambutku rontok dua kali
lebih banyak. Sisir baru itu kemudian kubanting dan
patah di lantai. Hal yang tak terjadi ketika kubanting
sisir pemberianmu di tempat yang sama. Mau tak mau
tetap kupakai sisir pemberianmu karena hanya dengan
itulah kuminimalkan kerontokan rambutku. Tentu tak
bersisiran bukan pilihan bagiku. Aku enggan tampil
dengan rambut kumal seperti orang gila di hadapan
banyak orang, terlebih di depan kekasih baruku. Aku
harus mempertahankan keelokan dan tatanan
rambutku meski sejatinya telah berkurang kelebatannya
setiap hari.

Dengan kerontokan itu aku menyadari bahwa aku
begitu mencintai rambutku dan tak ingin kehilangan
keindahannya. Tapi, aku juga begitu mencintai kekasih
baruku, yang juga tahu persis bahwa rambutku
mengalami kerusakan. Di hotel pinggiran kota, pada
siang yang terik selepas bercumbu, dia mengatakan
hal itu padaku. Begitu banyak rambutku yang rontok,
berserakan di seprei putih ranjang hotel. Dia
menawariku perawatan rambut lebih lanjut. Aku
menyanggupinya meski aku juga tahu itu bakal sia-sia.

dengan mereka. Aku butuh cinta yang lain untuk hidup
dan aku bertemu dengan seorang perempuan yang
sangat mirip denganmu. Kami saling jatuh cinta dengan
gila dan membabi-buta.

Aku percaya reinkarnasi. Aku percaya bahwa
kehidupan diulang kembali beberapa kali demi jiwa
yang sempurna di alam nirwana. Pada awalnya aku
merasa jiwamu menitis pada raga perempuan itu. Aku
tahu itu dari caranya memperlakukanku, caranya bicara,
caranya menyisir rambut, dan hal-hal kecil lain yang
masih segar di ingatanku. Perempuan yang lahir
beberapa hari setelah kematianmu dan berselisih tiga
puluh tahun dariku itu memberiku cinta yang meledak-
ledak sepertimu. Dia memuja rambut panjangku yang
terikat dan terawat. Dia sering membelainya sama
seperti caramu membelaiku dulu. Bahkan dengan sisir
pemberianmu dia sering merapikan rambutku. Itu biasa
berlangsung di depan cermin hotel. Dia akan menyisir
rambutku sembari bernyanyi-nyanyi kecil yang
terdengar begitu merdu dan membuatku mengantuk.

Sungguh aku tak menyangka jika ini semua akan
membuatmu cemburu. Lewat mimpi kau
mendatangiku, mengatakan bahwa perempuan itu
bukan titisanmu, dan aku harus meninggalkannya, atau
sisir peninggalanmu akan mengutukku. Aku terjaga
dengan perasaan terancam yang memang menjelma
kenyataan. Sisir yang biasanya begitu lembut membelai
rambutku kini berubah seperti garu. Dengan
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Aku menyanggupinya karena aku mencintainya dan
tak akan melepasnya demi menghindari kutukanmu.

Seperti dugaanku, perawatan rambut itu tak ada
artinya. Dia tampak sedih dan melihatnya seperti itu
kesedihanku berlipat ganda. Dan bagimu kini,
rambutku bukan lagi lautan menyenangkan melainkan
hutan rimba dan di dalamnya kau adalah pembalak liar
yang menebang batang-batang rambutku dengan
beringas karena api cemburu, yang menurutku, sangat
kekanak-kanakan.

Aku tak mampu menahan kebuasanmu lagi. Saat
bangun tidur aku menemukan helai-helai rambutku
rontok dengan jumlah tak terkira. Aku memungutinya
dengan kekecewaan yang berlinang. Istriku membaca
raut kecewaku dan mengatakan hal klise bahwa laju
usia tak akan mampu ditahan tubuh manusia.

Ketika sendirian di kamar, aku keluarkan sisir
pemberianmu. Aku telah menggunakannya lebih dari
tigapuluh tahun dan berbahagia karenanya. Mungkin
kini telah tiba saatnya untuk tak memakainya lagi.
Lagipula akan terlihat aneh jika lelaki yang terancam
kebotakan sepertiku masih membawa sisir ke mana-
mana. Meski demikian aku tetap akan menyimpannya
dengan baik. Aku menghormati segala yang telah kita
lalui.

Hari masih pagi. Di ujung kompleks ini ada kios
potong rambut. Aku berniat menggunduli rambutku.
Aku ingin membebaskan diri dari kutukanmu. Aku akan

SISIR | Gunawan Tri Atmodjo

mengucapkan selamat tinggal pada rambutku. Aku
percaya bahwa mereka, istri dan selingkuhanku, tetap
akan mencintaiku tanpa mempedulikan potongan
rambutku. 

Solo, 2015
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SAYUP-SAYUP terdengar raungan sirene
mobil pemadam kebakaran. Orang yang

lalu lalang di luar tetap bergegas agar tepat waktu
tiba di tempat tujuan. Sirene mobil pemadam
kebakaran adalah suara yang senantiasa
memekik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak
ada orang yang berpaling ketika mobil itu lewat
atau bertanya di mana lagi terjadi kebakaran.
Ini telah menjadi rutinitas yang tidak lagi
merenggut perhatian.

Dengan isyarat tangan Pandapotan
memanggil Umar, putranya, yang sedang
berbicara dengan seorang pelanggan. Umar
menghampiri Pandapotan.

“Ini teman Ayah yang baru datang dari
Jakarta,” kata Pandapotan kepada Umar.

Umar menjabat tangan teman ayahnya
sambil mengangguk dan tersenyum. Lalu, ia

Sirine

Sori Siregar
Minggu, 05 April 2015
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meminta diri untuk berkomunikasi dengan pelanggan
lain di restoran yang memiliki 5 meja dan 20 kursi itu.

“Jangan berkecil hati, Sul,” ujar Pandapotan kepada
temannya. Dia sudah jadi orang Inggris. Maksudku,
sekarang ia sudah jadi warga negara Inggris. Karena
itu gayanya seperti itu. Seandainya aku memintanya
duduk di antara kita untuk sekadar beramah-tamah
sebentar, pasti ia menolak karena merasa lebih perlu
berbicara dengan pelanggannya. Ia tahu kau hanya
teman ayahnya, bukan pelanggan yang akan sering
datang ke sini. Orang Indonesia kan bisa memasak
sendiri di rumah mereka.” 

Syamsul mengangguk. Belum lepas dari ingatannya,
20 tahun sebelumnya Umar masih kanak-kanak, dan
memanggilnya om. Syamsul kehilangan kontak dengan
keluarga Pandapotan hampir 18 tahun. Baru dua tahun
terakhir kontak kembali terjalin melalui seorang
temannya yang baru kembali dari London.

“Kau sendiri bagaimana?” tanya Syamsul.
“Maksudmu?” 
“Lebih dari 30 tahun kau di sini, mengapa tidak

jadi orang Inggris saja”.
“Tidak perlu.”
“Tidak perlu?”
“Tanpa menjadi warga negara pun aku

diperlakukan baik di sini. Penduduk tetap seperti aku
punya hak yang sama dengan warga setempat. Hanya
satu yang tidak kumiliki; hak suara dalam pemilu.”

SIRINE | Sori Siregar
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“Aku tidak tahu,” sahut Pandapotan. ”Sudah lama
aku tidak ke sana. Yang aku tahu ada wisma Indonesia
juga di Hendon.”

“Dekat rumah si Lubis dulu?”
“Ya.”
“Kalau naik tube turunnya juga di Hendon

Central.”
Dengan tube pula kedua teman lama itu

melanjutkan perjalanan ke stasiun Holborn yang tidak
jauh dari Bush House, tempat mereka dulu bekerja.

“Setelah kontrak keduaku selesai, aku tidak pernah
lagi ke sana. Tidak ada lagi yang mengenalku kalau aku
datang,” ujar Pandapotan.

“Bush House bagiku adalah kenangan manis. Kita
mendengar dentang Big Ben di studio setiap hari, lalu
disusul suara lantang this is London calling Asia. Lalu suara
trompet itu. Ah, aku suka mengenang itu”.

“Kalau aku lain lagi. Terkenang Bush House sama
dengan mengulang kisah si Lubis yang diterbangkan
Royal Air Force dari Jakarta. Situasi politik memanas
waktu itu dan tidak ada penerbangan komersial
langsung dari Jakarta. Lalu aku teringat Mis, istri si Lubis,
yang haru diangkut dengan ambulans dari bandara ke
rumah sakit karena tidak berani menyantap makanan
yang disediakan selama penerbangan yang jauh itu.
Akibatnya, dia lemas dan pingsan,” kata Pandapotan
sambil tertawa.

Mengulang kisah lama adalah sesuatu yang sangat

PANDAPOTAN memotret rumah itu sebelum
melangkah menuju stasiun kereta api bawah tanah.
Dua puluh tahun lalu ia juga memotret rumah itu
berkali-kali ketika mengambil gambar istri dan anak-
anaknya. Edgware belum banyak berubah. Rumah-
rumah di Manor Park Gardens juga begitu, kecuali
rumah nomor 34 yang dihuninya dulu. Rumah itu telah
direnovasi tanpa perubahan bentuk. Ruang yang
dulunya garasi telah menjadi ekstensi dari rumah induk.

“Di mana Mrs Marks sekarang?” ia membatin
mengenang perempuan Yahudi yang dulu pemilik
rumah nomor 34 itu. Ia tidak membutuhkan jawaban
karena menduga perempuan tua itu telah kembali ke
dunia sana. Jimmy? Putra Mrs Marks yang ramah dan
sopan itu tentu masih berada di sekitar Middlesex,
distrik yang sangat disukainya itu.

“Potan. Dulu kau kan tidur di kamar depan ukuran
kecil ketika masih tinggal bersamaku. Masih ingat?”

“Tidak mungkin aku lupa.”
“Beberapa lembar Alquran diterjemahkan Pak

Jassin di kamar itu. Dia senang sekali tidur di situ
walaupun ruangannya kecil. Bacalah kata pengantar
terjemahan Alquran itu. Pak Jassin menyebut London
sebagai salah tempatnya merampungkan tugas yang
tidak ringan itu. Kamar itulah yang dimaksudkannya.”

“BAGAIMANA  Wisma Siswa Merdeka di
Willesdengreen? Masih ada?”

SIRINE | Sori Siregar
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sadar akan kesalahan yang dilakukannya. Tampaknya
kesalahan itu harus mendapat ganjaran. Hukuman,
itulah yang ditakuti Syamsul terutama karena fisiknya
yang lemah dan sering sakit. Pandapotan tidak ingin
tahu lebih jauh tentang kesalahan temannya itu.

“Karena kau tidak bertanya aku juga tidak akan
bercerita. Tapi, bacalah berbagai media yang setiap hari
membeberkan berbagai fakta yang sukar dibantah itu.
Namun, masih banyak yang terus menyangkal tanpa
rasa malu. Mereka seakan-akan berlindung di balik
lalang sehelai. Aku tidak menyangkal kesalahan yang
aku lakukan. Ganjaran memang tidak terelakkan. Aku
harus menerimanya. Tapi, keberanian untuk menerima
ganjaran itu yang tidak kumiliki. Aku memilih menjadi
pelarian. Dulu kita mengenal tokoh-tokoh politik dalam
pengasingan. In exile. Aku memilih menjadi tokoh eksil
seperti itu selama aku bisa. Kalau pun akhirnya aku
tertangkap seperti para penjahat Perang Dunia II itu,
aku pasrah.”

Pandapotan hanya mengangguk mendengar
penjelasan temannya itu. Ia jijik dan ingin muntah setiap
kali membaca berita tentang kejahatan yang dilakukan
orang-orang yang diberi mandat dan mendapat
amanah itu. Kini teman lamanya yang dulu terkenal
saleh itu telah terseret ke dalam barisan orang-orang
yang tunarasa malu itu. Saat itu Pandapotan merasa
beruntung tidak mudik ke kampung halaman.
Seandainya ia pulang, mungkin ia juga akan terseret

lazim bagi rekan sebaya, teman sekampus, kolega
sekantor atau sahabat seperjuangan. Itu pulalah yang
tidak dapat ditolak Pandapotan dan Syamsul. Karena
itu Pandapotan hampir kehilangan kata untuk bertanya
apa tujuan Syamsul datang ke ibu kota Britania itu.
Akhirnya ia bertanya juga.

“Kau datang hanya untuk berlibur?” Syamsul tidak
langsung menyahut. Ia merenung sebelum menjawab.

“Menikmati sisa kebebasanku,” kata Syamsul
menjawab pertanyaan Pandapotan.

Pandapotan menatap Syamsul. Lama. Tanpa
penjelasan lebih lanjut ia telah memahami maksud
Syamsul. Syamsul bukan orang pertama yang menik-
mati sisa kebebasan seperti itu. Kota ini hanyalah
tempat singgah sementara sebelum melanjutkan
pelarian ke kota lain yang jauh lebih aman di salah satu
benua ini. Banyak yang selamat, tapi banyak pula yang
dapat dibekuk. Syamsul tampaknya pasrah. Karena itu
ia mengatakan, “Menikmati sisa kebebasan.” Artinya,
ia maklum cepat atau lambat kebebasannya akan
dirampas dengan paksa.

“Aku sebenarnya ingin bertemu dengan anakku
yang kuliah di Reading. Kalau bukan karena anakku
itu, aku tidak akan ke kota ini, tapi langsung hijrah ke
tempat persembunyian yang jauh lebih aman dan
penuh dengan berbagai kemudahan”.

Pandapotan menangkap rasa takut yang bersarang
di wajah Syamsul. Rasa takut karena mungkin ia sangat
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dia bilang, dia akan mengikuti aku ke mana pun aku
bersembunyi. Untuk itu ia siap meninggalkan kuliahnya
di Reading. Berkali-kali ia mengucapkan itu. Kalimat-
kalimatnya itulah yang aku anggap sebagai perintah.
Yodi akan mendampingi Papa ke mana pun Papa pergi.
Ke mana pun, hingga ke ujung dunia sekali pun. Yodi
akan melanjutkan kuliah di Reading hanya jika Papa
kembali ke Jakarta. Maksudnya jelas, aku harus berani
mempertanggungjawabkan perbuatanku.”

Suara sirene mobil pemadam kebakaran terdengar
meraung. Lima mobil pemadam kebakaran itu tampak
saling berkejaran. “Sudah 20 tahun aku kehilangan suara
sirene itu. Setelah beberapa hari di sini aku akan
kehilangan suara itu lagi. Mungkin untuk selama-
lamanya,” ujar Syamsul. 

Jakarta, 2015

seperti Syamsul.
Tidak, tidak harus seperti itu. Pandapotan

membantahnya sendiri. Buktinya teman-teman yang
pulang banyak yang sukses dalam profesi mereka.
Mungkin Syamsul hanya anomali.

“AKU pulang, Pandapotan. Aku mengubah
keputusanku.”

Teman Syamsul yang bernama Pandapotan itu
ingin kata-kata itu diulangi. Karena ia tidak yakin,
katakata itulah yang menerobos gendang telinganya.
Syamsul maklum.

“Aku akan pulang setelah bertemu dengan Yodi di
Reading.”

“Rencanamu berubah begitu cepat? Padahal, kau
bilang, istrimu Chadijah, besok tiba di sini”.

“Kami cuma akan bertemu dengan Yodi. Setelah
dua malam di Reading kami pulang.”

“Boleh aku tahu alasanmu?” “Aku sudah bercerita
kepadamu apa arti Yodi bagiku. Aku berhenti merokok
bukan karena gangguan jantung, tapi karena Yodi
memintaku. Kalau aku jenderal berbintang empat, Yodi
jenderal berbintang setingkat di atasku. Saran,
permintaan, atau ucapannya adalah perintah bagiku.”

Pandapotan menunggu sejauh mana Yodi berperan
dalam mengubah rencana Syamsul.

“Yodi terkejut ketika mengetahui aku di sini. Aku
buka kartu kepadanya dan meminta pendapatnya. Lalu
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ABAH termenung di bawah Pohon Jodoh.
Merenungkan pengembaraannya.

Memandangi sebatang pohon tinggi. Teduh.
Berumur ratusan tahun. Di pangkal Pohon
Jodoh tumbuh pohon lain, berimpitan, lebih
pendek, dengan daun lebar serupa piring hijau
mungil. Terkesan pohon itu bernaung pada
Pohon Jodoh. Berkali-kali Abah menerima
cerita Pohon Jodoh dari orang-orang di
pesantren Lembah Bayang-Bayang. Mereka
mengisahkan Pohon Jodoh tak tumbuh di
lahan mana pun di desa ini. Memang pohon
itu ditemukan di desa lain. Namun, desa itu
sangat jauh di lereng pegunungan.

Hembusan angin selalu menebar bau
harum saat kembang Pohon Jodoh bermekaran
di musim kemarau. Buah Pohon Jodoh mudah
runtuh, berserakan. Bulat. Lebih besar dari

Pohon Jodoh

S. Prasetyo Utomo
Minggu, 12 April 2015
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kelereng. Hijau kecokelatan. Namun buah yang
berserakan itu tak pernah tumbuh sebagai pohon-
pohon baru. Disemaikan di tanah mana pun, buah-
buah itu tak tumbuh sebagai Pohon Jodoh baru. Pohon
Jodoh tumbuh bukan atas kehendak manusia.

Telah ratusan tahun Pohon Jodoh tumbuh, jauh
sebelum berdirinya pesantren Kiai Sepuh. Dulu
kawasan pesantren ini tergenang air. Dikenal orang
sebagai telaga yang memantulkan bayang-bayang
pegunungan sekitar. Leluhur Kiai Sepuh mengerahkan
santrinya mengeringkan telaga, membuka lahan
sayuran, sawah, dan pesantren baru. Orang-orang desa
lereng gunung menamai kawasan ini Lembah Bayang-
Bayang. Pohon Jodoh tumbuh sejak lahan berupa
telaga. Tak pernah mati. Tak pernah menjulang lebih
tinggi. Ratusan tahun lamanya: serupa pohon
keabadian. Pohon Jodoh menjaga telaga, dan kini
menjaga pesantren Lembah Bayang-Bayang.

Sepuluh tahun Abah meninggalkan kota tempat
tinggalnya. Berpisah dengan Umi, istrinya, berguru pada
Kiai Sepuh. Ia diminta menjadi ustaz di pesantren. Kini
ia berdiri termangu di bawah Pohon Jodoh. Menatap
sunyi pohon itu dan pohon pasangannya: batang lebih
kecil, daun-daun lebih lebar, hijau dan lentur. Daun-
daunnya sering dipetik orang-orang desa untuk
membungkus tempe.

Kadang Abah merindukan anak perempuannya,
Zahra. Semula ia mengembara untuk menemukan
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besar ibu mertua sangat sepi. Kamar-kamar kosong,
aus, dan usang. Perempuan tua itu tinggal dengan
seorang cucu perempuan yang beranjak remaja.
Sepasang mata ibu mertua kosong dan rapuh seperti
tanpa pengharapan. Perempuan tua itu masih bisa
berjalan-jalan, tapi cuma di rumahnya sendiri, tak
pernah ke mana pun.

“Aku sudah tahu apa yang kau cari,” kata ibu
mertua. “Sudah berkali-kali kau menjengukku, tapi
wajahmu kali ini lain.”

“Ibu tahu tempat tinggal suamiku?” tanya Umi,
dengan dada berdetak. Ia gugup, gusar, dan penasaran.

Perempuan tua yang rapuh itu seperti menggumam
dengan dirinya sendiri, “Dia tinggal di pesantren
Lembah Bayang-Bayang, di lereng gunung.”

Tersendat-sendat, pelan, perempuan tua itu meng-
enang anak lelakinya yang mengembara. Anak yang
baru sekali pulang saat menjelang lebaran lima tahun
silam. Hanya sehari lelaki itu berada di rumah, dan esok
paginya ia sudah melakukan perjalanan ke Lembah
Bayang-Bayang. Ibu mertua Umi tak pernah mau
memberi tahu tempat tinggal anak lelakinya. Ia
memendam rahasia keberadaan anak lelakinya—seperti
yang diminta lelaki itu. Di lembah yang sunyi, dibayang-
bayangi pegunungan yang melingkarinya, dan kabut
mengendap pagi dan sore, anak lelakinya menemukan
ketenangan jiwa.

ketenangan jiwa. Namun kini, ketenangan jiwa itu telah
bersemayam di hatinya. Ia enggan kembali ke rumah.

“KAU sudah ditinggal suami mengembara begitu
lama, tanpa nafkah, tanpa kabar. Kenapa masih setia
menunggu?” goda Juragan Zul, menggugat Umi, tapi
Umi yang tengah menjaga toko kainnya, lebih memilih
meladeni pembeli dan mengabaikan godaan itu.

Lelaki tambun itu senang bisa mempermainkan
perasaan Umi. Biasanya Umi bereaksi keras, tapi kali
ini tidak. Umi sangat tenang, sangat percaya diri. Umi
sama sekali tak goyah oleh godaan Juragan Zul.

Sebenarnya dalam hati Umi telah bangkit sebuah
tekad. Ia mesti mencari dan menemukan Abah.
Sepuluh tahun kesunyian, penuh penantian. Umi sudah
bosan. Sudah waktunya menemukan Abah. Sudah
waktunya menuntut kepastian: mungkin lebih baik
hidup seorang diri.

Umi merasa tak perlu lagi mendapat dorongan dari
Juragan Zul untuk berpisah dengan Abah. Dia akan
minta cerai. Mencari Abah, dan hidup bersama Zahra,
anak gadisnya yang kini 17 tahun umurnya. Ia tak ingin
hidup dalam penantian, yang tak diketahui akhirnya.
Dia bukan janda, bukan pula wanita bersuami.

PERTEMUAN Umi dengan ibu mertuanya
seperti menyisakan kegetiran dua perempuan: ibu yang
ditinggal anak dan istri yang ditinggal suami. Rumah
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tumbuh di tempat lain.
Hari senja ketika Umi lelah berjalan kaki, memasuki

gerbang pesantren Lembah Bayang-Bayang. Ia berdiri
di bawah Pohon Jodoh. Rimbun, tenang, menghitam
daun-daun dan rantingnya. Terselubung kegelapan.
Umi merasakan dadanya sesak, sakit pada ulu hati. Dari
bawah Pohon Jodoh itu, ia pandangi pesantren yang
terselubung kabut, masjid tua yang dipenuhi para santri
salat magrib. Umi mengambil wudu. Ia tergeragap,
merasa berada di belahan bumi yang asing, yang tak
pernah dibayangkannya.

Memasuki masjid, ia tergetar. Melihat punggung
suaminya. Abah berdiri di mihrab masjid. Benarkah
itu Abah? Begitu mendengar suara imam melantunkan
ayat, berat dan jernih, Umi segera tahu: itu suara Abah.
Dalam diam, Umi merenung: sepuluh tahun sudah ia
ditinggal Abah. Ia kebingungan dan gelisah. Apa yang
dilakukan Abah sepuluh tahun di pesantren ini? Bahkan
kemudian, bangkit dalam pikiran Umi: benarkah Abah
tak menikah lagi?

Lepas salat magrib, Umi menanti kesempatan
bertemu Abah. Bersila di mihrab. Abah masih berdoa.
Umi menanti para santri menyalami dan mencium
tangan Abah. Masjid kembali sunyi.Tinggal Abah dan
Umi. Lenyap sudah seluruh keletihan Umi menempuh
perjalanan sepanjang hari. Abah tergeragap dari
kesadarannya. Memandangi Umi yang menunduk.
Berdoa dalam getar dada yang ditahan. Langkah Abah

PERJALANAN Umi bermula dari stasiun kereta
api. Umi diantar Zahra, yang menunggu di peron.
Masih tersisa dingin subuh, Zahra berkali-kali
merasakan getaran rel dilindas kereta, bergemuruh,
melambat, berhenti, berangkat, dan menjauh. Umi tak
memperkenankan Zahra mengikuti kepergiannya
mencari Abah. “Ada hal yang akan kubicarakan dengan
Abah. Biar aku menemuinya seorang diri.”

Zahra menahan diri untuk mencapai Lembah
Bayang-bayang, bertemu Abah. Dari peron, ia
mengamati Umi menaiki gerbong, dan lokomotif
membawa deretan gerbong menjauh. Tapi sebenarnya
di hati Zahra ia merasa sangat dekat dengan Abah.
Terjadi percakapan-percakapan batin yang senantiasa
dilontarkan Zahra, seusai salat malam. Dalam hening
ia bercakap-cakap dengan Abah. Zahra merasa sangat
dekat dengan Abah. Ia merasa tak perlu lagi bertemu
Abah. Zahra sudah lama mengerti, Abah tinggal di
lereng gunung yang bernama Lembah Bayang-bayang,
di sebuah pesantren, daerah sunyi jauh dari
perkampungan.

HAMPIR senja ketika Umi mencapai Lembah
Bayang-Bayang dengan berjalan kaki. Ia menyusuri
jalan setapak ke pesantren yang tua dan berkabut. Di
tanah datar yang luas, di sudut pesantren, terdapat
Pohon Jodoh. Pohon berumur ratusan tahun, tak
pernah rapuh, apalagi roboh. Pohon aneh yang tak
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bergegas, mendekati Umi. Mengangkat Umi dari
duduknya dan memeluk rapat.

“Bagaimana kau bisa sampai ke sini?” Abah masih
memeluk Umi. Sepuluh tahun kesunyian, kini Umi
kembali gugup seperti saat gadis, dengan gemuruh
dada. Umi menahan perasaannya.

LEPAS salat isya, Abah membawa Umi
menghadap Kiai Sepuh, yang terbaring. Lumpuh.
Sendirian. Seorang putrinya sesekali menengok.
Betapapun tubuh Kiai Sepuh tak dapat digerakkan,
pandangannya masih tajam. Masih bisa mendengar.
Masih bisa bicara dengan jelas. Sepasang matanya
sebening tetesan embun pagi, berkilau, memantulkan
kesunyian.

“Inilah guru mengajiku semasa kecil di Lembah
Bayang-Bayang ini,” kata Abah. “Kiai Sepuh hanya
berdua dengan anak gadisnya. Aku memang tak ingin
pulang, merasakan ketenteraman di sini. Pesantren ini
semakin sepi ditinggalkan santri-santrinya. Belum ada
kiai yang menggantikan Kiai Sepuh. Mudah-mudahan
kau ikhlas aku tinggal di sini.”

BERPAMITAN pada Kiai Sepuh, putri kiai, dan
Abah, pagi itu Umi mesti menyampaikan keputusannya
untuk bercerai. Berdiri lama, termangu di bawah Pohon
Jodoh, dinaungi rimbun dan hijau daunnya, Umi
menenteramkan hatinya. Tenang, teduh, Pohon Jodoh

tak menampakkan ketuaannya. Pohon itu seperti
terhindar dari kerapuhan.

Umi memandangi Abah. Wajah Abah lebih damai,
lebih memancarkan cahaya. Tulus.

“Kau mau menyampaikan pesan penting?” tegur
Abah, suaranya berat.

Umi tergeragap. “Tidak. Aku hanya memastikan
kau dalam keadaan sehat. Aku mohon diri. Doakan
aku dan Zahra menemukan ketenteraman jiwa
sepertimu.” 

Pandana Merdeka, 2015
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SEDUHAN kopi hampir rampung dan
aroma tajamnya telah amat kuat menyergap

hidung ketika Pak Gelowo mendadak tercekat.
Sadar, betapa ia telah melakukan kesalahan
besar. Celaka dua belas, pikirnya. Perang dunia
ketiga bakal meletus! 

Pagi tadi, sebagaimana rutinitasnya setiap
awal bulan, Pak Gelowo pergi ke bank untuk
mengambil pensiun dan sebagaimana selalu
pula dilakukannya, dalam perjalanan ke bank
itu, ia tidak berhenti mengirim doa untuk
almarhum Gus Dur.

Ada tiga presiden yang mendapatkan
tempat istimewa di hati Pak Gelowo, yakni
Soekarno, Soeharto, dan KH Abdurrahman
Wahid. Ia mengagumi Bung Karno dan Pak
Harto. Di masa muda, Pak Gelowo mendalami
ajaran Bung Karno dan pada era pemerintahan

Pak Gelowo dan Kedua Istrinya

T. Agus Khaidir
Minggu, 19 April 2015
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Pak Harto, ia mengabdi pada negara sebagai guru
sampai pensiun lima dengan jabatan Kepala SMA negeri
paling favorit di kota ini. Ia pegawai yang marhaen.
Identitas yang ditutupinya sangat baik. Tak ada yang
tahu bahwa pada setiap pemilu, ia tak pernah memilih
Golkar. Begitu besar kekagumannya pada kedua
presiden itu, Pak Gelowo menamai anaknya
Suharkarno. Namun, memang hanya pada Gus Dur,
ia mengirim doa.

Tentu ada alasannya. Pak Gelowo berkeyakinan,
sekiranya Gus Dur tidak jadi presiden, mungkin kini ia
masih harus pontang-panting mencari uang sekadar
untuk membuat dapurnya berasap. Di masa pemerin-
tahannya yang sebentar, Gus Dur menghapus tunjang-
an-tunjangan pegawai dan mengonversi ke dalam gaji
pokok. Kebijakan yang membuat para pensiunan,
terutama yang pernah punya jabatan atau berpangkat
lumayan dapat hidup ongkang-ongkang menikmati
hari tua.

Pak Gelowo memang tidak sepenuhnya dapat
ongkang-ongkang. Namun, paling tidak, nasibnya lebih
lumayan dibanding rekan-rekannya yang pensiun
sebelum era Gus Dur.

Tak jauh dari bank ada kedai kelontong. Pak
Gelowo biasa singgah di kedai itu untuk membeli
amplop. Sejak masih aktif  bekerja, ia memang tak
pernah membawa pulang gajinya dalam keadaan
telanjang, selalu disimpan dalam amplop. Demi
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diperingatkan bahwa pernikahan-pernikahan itu hanya
akan membawa akibat buruk bagi yang menjalani di
dunia maupun akhirat. Jadi, hukumnya ialah
diperbolehkan dengan syarat yang sungguh berat.

Bagaimana dapat adil pada dua perempuan jika
terhadap dua sepeda motor saja tidak bisa, kata Pak
Gelowo setiap Nur Asiah Jamil mendesak. Iya, sejak
membeli sepeda motor baru, Pak Gelowo mengguda-
ngkan sepeda motornya yang lama.Sepeda motor antik
itu, Honda CB produksi 1978, hanya dikendarainya
pada Minggu pagi, sekadar untuk membeli koran dan
sarapan.

Nur Asiah Jamil menganggap alasan Pak Gelowo
terlalu berlebihan. Perempuan kok disamakan dengan
sepeda motor. Dia berjanji tetap mencintai Pak Gelowo
dan tidak akan cemburu pada Anamira yang masih
terhitung sepupunya, adik dari sebelah ibu. Pak Gelowo
tidak percaya dan menilai ucapan Nur Asiah Jamil cuma
bualan seorang perempuan setengah tua yang di sisa
usianya ingin berbagi tugas mengurus suami yang
hampir uzur dan tidak lagi punya harapan untuk punya
keturunan. Ia menduga, desakan itu ialah perwujudan
keputusasaan. Rindu yang hampir padam. Serupa
dirinya. Segenap daya upaya telah mereka lakukan, tapi
apa mau dikata, hasilnya tetap mengecewakan. Anak
yang didambakan tak kunjung datang.

Kurang lebih setahun kemudian, setelah bertanya
ke sana-kemari, setelah mempelajari lebih banyak dalil

kesopanan dan penghormatan pada yang menerima,
meski yang menerima itu istrinya sendiri.

Pak Gelowo membeli dua amplop. Amplop yang
satu ditandainya dengan angka satu, ditulis dalam
ukuran kecil di sudut kiri atas. Amplop itu untuk Nur
Asiah Jamil, istri pertamanya. Amplop lain yang
berangka dua, untuk Anamira.

Dulu, pada hari gajian, Pak Gelowo tak perlu
membeli amplop. Ia tinggal meminta dari bagian
administrasi sekolah. Ke dalam amplop-amplop itu
disimpannya hasil kerja sebulan. Dibagi dua sama persis.
Ia juga melakukan hal serupa untuk honor lembur, gaji
ke-13, atau honor memberi ceramah, lokakarya, dan
pelatihan, termasuk uang-uang tak terduga semacam
hadiah orangtua siswa atau persenan dari pemborong.

Anamira bukan perempuan rahasia. Tidak dari Nur
Asiah Jamil maupun negara. Pernikahannya dengan
Anamira dilakukan secara sah atas sepengetahuan
pimpinan instansi dan restu Nur Asiah Jamil. Bahkan,
istri pertamanya itulah yang mengusulkan Pak Gelowo
menikahi Anamira. Pak Gelowo dan Nur Asiah Jamil
telah berumah tangga selama 32 tahun dan belum
memiliki anak.

Mula-mula Pak Gelowo menolak usulan ini. Selain
tidak mau menduakan cinta, Pak Gelowo merasa tak
akan mampu berlaku adil. Dalam agamanya, seorang
lelaki dibolehkan beristri lebih dari satu orang. Namun,
jika tak mampu adil terhadap istri-istrinya, telah pula
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tahun setelah kelahiran anak pertama yang laki-laki,
menyusul pula adiknya, bayi perempuan manis yang
wajahnya sangat mirip dengan ibunya. Sampai di sini
masalah bertambah runyam.

Konsep adil yang diterapkan Pak Gelowo, yakni
sama rata sama rasa, tidak mungkin lagi diteruskan.
Anamira hidup dengan dua anak. Selain perhatian,
biaya hidup yang mereka butuhkan tentu lebih besar.
Susu dan makanan bayi tidak murah. Belum lagi biaya
periksa ke dokter–imunisasi dan sebagainya yang mesti
rutin dikeluarkan.

Persoalannya, pascapensiun, penghasilan Pak
Gelowo dari ‘lubang-lubang’ di luar yang resmi, praktis
tertutup. Satu-satunya jalan untuk menambah belanja
Anamira ialah mengurangi belanja Nur Asiah Jamil. Ini
bukan perkara mudah. Hampir empat dekade berumah
tangga, Pak Gelowo mengerti betul tabiat istri
pertamanya. Ia bijak dalam banyak hal. Namun, sering
lepas kendali bila masalah yang dihadapi terkait dengan
perempuan dan uang.

Namun, lagi-lagi di luar dugaan Pak Gelowo, Nur
Asiah Jamil bersedia. Bahkan, tanpa protes sama sekali.
Saat Pak Gelowo menyampaikan maksudnya, air muka
Nur Asiah Jamil memang berubah. Dia terdiam lama
sebelum kemudian menghela napas, mengangguk, lalu
bangkit dari duduk dan melangkah masuk kamar. Suara
hempasan pintu lebih keras dari biasanya. Bukan
kebersediaan melegakan, tapi Pak Gelowo tak berani

dan meminta nasihat ustaz dan kawan-kawan yang ia
anggap bijak, Pak Gelowo menikahi Anamira yang
telah dua tahun menjanda.

Suaminya Rahmat Yanis meninggal dunia dalam
satu peristiwa kecelakaan lalu lintas. Keduanya menikah
selama empat tahun dan sampai saat Rahmat Yanis
dipanggil Allah, tak ada tanda-tanda mereka akan
dikaruniai anak. Anamira dan Rahmat Yanis berusaha
keras memperoleh keturunan. Tidak cuma dokter.
Entah sudah berapa banyak sinshe, dukun, dan orang
pintar lain yang disambangi.

Namun, sampai sejauh itu, agar tidak menyakiti
satu sama lain, seperti juga Pak Gelowo dan Nur Asiah
Jamil, baik Anamira maupun Rahmat Yanis memang
tak pernah ingin memastikan siapa di antara mereka
yang bermasalah. Pernikahan itu sebenarnya berisiko
tinggi, sebab bisa saja masalah terletak pada Pak
Gelowo dan Anamira.

Pak Gelowo sadar, tapi ia menepikan kemungkinan
itu. Toh alasan terbesarnya bersedia menikahi Anamira
ialah untuk menyenangkan Nur Asiah Jamil. Di luar
dugaan, pada tahun ketiga pernikahan dengan Pak
Gelowo, Anamira hamil.

Mengagetkan sekaligus menggembirakan dan
kemudian pelan-pelan menjelmakan api dalam sekam.
Walau tak kentara, Pak Gelowo tahu Nur Asiah Jamil
mulai menjaga jarak dengan Anamira. Pak Gelowo
memahami perasaannya. Apalagi, hanya satu setengah
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meminta lebih. Ia pernah menyinggung soal
keadilannya pada Nur Asiah Jamil dan karena dijawab
dengan nada tegas bahwa itu tak perlu dirisaukan, Pak
Gelowo tak bertanya-tanya lagi.

Meski demikian, demi menjaga perasaan Nur
Asiah Jamil, Pak Gelowo tetap bersikap sangat hati-
hati. Sebisa mungkin, misalnya, ia tidak berbicara perihal
Anamira dan anak-anaknya. Jika pun terpaksa
membicarakan mereka, Pak Gelowo sengaja mengatur
gestur tubuh dan intonasi suaranya supaya kedengaran
datar.

Namun, hari ini Pak Gelowo membuat kesalahan.
Amplop-amplop itu telah tertukar. Beberapa menit lalu,
sesaat setelah Pak Gelowo menuangkan air yang baru
matang, ia jerang ke dalam cangkir kopi, satu pesan
pendek masuk ke telepon selulernya. Anamira
mempertanyakan jumlah belanjanya yang berkurang.

Pak Gelowo berpikir keras. Diliriknya jam tangan.
Pukul empat. Sebentar lagi, Nur Asiah Jamil akan masuk
kamar mandi dan akan berada di sana paling cepat 45
menit. Inilah satu-satunya peluang. Tak seperti Anamira,
Nur Asiah Jamil tak pernah langsung membuka amplop
yang diberikan Pak Gelowo. Amplop itu akan
disimpannya lebih dulu di balik tumpukan baju-bajunya
di lemari. Pak Gelowo bisa menyelinap mengambilnya,
lantas pergi ke rumah Anamira dan menukarnya. Itu
bisa dilakukannya dalam waktu kurang dari 45 menit.

Pak Gelowo baru akan beranjak dari dapur ketika

PAK GELOWO DAN TIGA ISTRINYA | T. Agus Khaidir

telinganya disergap suara Nur Asiah Jamil. Tak lama, ia
sudah berdiri di depan pintu, memegang amplop, dan
Pak Gelowo merasa sekujur tubuhnya tak bertulang.
Lemas tanpa tenaga. Cangkir kopi lepas dari tangannya.

Prang... 
“Lho, lho, kenapa, Pak?” 
“Enggg..., ndak apa-apa. Anu... Kopinya terlalu

panas. Ada apa ya Bu?” 
Nur Asiah Jamil menyodorkan amplop itu. “Aku

kira amplop ini tertukar, Pak,” katanya kalem, lantas
berbalik ke dalam kamar.

Pak Gelowo terpelongo. 

Medan, 2015
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Taman Ewood, Maret yang tua, setelah
senja.

JADI, kapan kita mati, Slania?” tanya lelaki
tua itu. 

“Memangnya kenapa?” 
“Kalau kita mati, mungkin saat itulah cinta

kita berakhir.”
Begitulah, seorang lelaki dan perempuan

tua yang tiba-tiba merasa jenuh dengan cinta,
dengan perasaan rindu, dengan ciuman
menjelang senja, dengan semua yang
berhubungan dengan cinta.

“Kupikir kita sudah melewati semua yang
bisa dilewati sepasang manusia yang saling jatuh
cinta. Kita sudah menikah, anak kita ada
delapan, cucu kita dua belas. Rumah sudah luas.
Seharusnya aku sudah tidak perlu lagi jatuh cinta

Slania

Sungging Raga
Minggu, 26 April 2015

SLANIA | Sungging Raga
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padamu, Slania.”
“Aku juga.”
“Tapi kenapa aku masih tergila-gila padamu? Sudah

puluhan tahun kita hidup bersama, berbagi pagi
bersama, berbagi selimut, handuk, sikat gigi, sabun
mandi. Sudah ratusan kali aku mencicipi masakan
buatanmu, yang asin dan yang manis, yang enak dan
yang tak jelas rasanya. Sudah ratusan konflik, gelas
pecah, teriakan yang terdengar tetangga, tapi kita tak
sampai bercerai. Setiap selesai bertengkar, aku justru
makin jatuh cinta padamu. Seharusnya cinta kita sudah
pudar, sudah tidak masuk akal. Kebersamaan kita
tinggal formalitas hari tua.”

“Memang seharusnya begitu.”
“Ya, memang. Namun apa kenyataannya? Cintaku

padamu belum pudar sedikit pun. Padahal sekarang
kau sudah tua begini. Kau tak lagi secantik ketika
pertama kali kulihat di konser musik Ensiferum. Kau
sudah renta dan jelek. Kita sama-sama sudah keriput.
Sekarang semuanya sudah lewat. Masa-masa romantis
harusnya sudah berakhir.”

Perempuan tua itu tak menjawab. Ia melihat seekor
kupu-kupu hitam berdiam di pucuk bunga Lantana.
Lalu, terbang ke pucuk yang lain. Terus saja berpindah.
Hmn, seharusnya memang tidak ada kesetiaan.

“Tapi aku ternyata setia padamu,” lelaki itu
menambahkan. “Aku terlalu setia sehingga cinta kita
jadi mudah seperti air terjun. Aku tidak pernah

SLANIA | Sungging Raga
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duduk berdua seperti anak muda. Dan, dadaku masih
bergetar saat melihat wajah tuamu itu. Mungkin aku
sudah sinting. Dulu aku tertarik karena rambutmu yang
hitam seperti gadis iklan. Sekarang kau sudah beruban,
kusut. Kalau disisir banyak yang rontok. Apalagi yang
menarik?” 

Tiba-tiba perempuan itu tampak bersemangat
untuk menjawab. “Aku pun begitu. Aku tidak tahu
kenapa aku masih saja senang mendampingimu,
membuatkanmu kopi, menghapal masakan-masakan
kesukaanmu, menemanimu menulis novel hasil
igauanmu sepanjang waktu. Lihat, kacamataku semakin
tebal karena aku terus saja menjadi pembaca pertama
novel-novelmu yang tak satu pun diterima penerbit
itu. Aku juga selalu menciummu kalau kau tertidur di
atas naskah-naskah.”

“Kau masih suka menciumku saat aku tidur?” 
“Ya. Aku menciummu seperti yang pertama kali

kau lakukan padaku diam-diam di taman ini.”
“Wah... Ini gawat, Slania. Cinta kita harus

dibendung.”
“Dengan apa? Cinta kita terlalu kuat. Tak ada ujian

yang bisa mengikisnya.”
“Ujian? Benar! Kita selalu memikirkan ujian apa

yang bisa menghancurkan cinta kita. Cinta yang telah
melahirkan banyak anak-anak yang telah berkeluarga.
Bahkan Fazio, anak kita yang bungsu itu, katanya sudah
mau cerai. Baru menikah setahun sudah bosan.”

selingkuh, tidak pernah tergoda perempuan lain. Kalau
melirik memang sering, tapi itu tidak sengaja. Aku tetap
teringat padamu. Dan, itu mengalahkan semuanya.
Aku sampai berpikir, seharusnya cinta kita mendapat
rekor dan dimuseumkan.”

“Mungkin cinta kita abadi.”
“Abadi? Hahaha. Tidak. Tidak boleh ada yang

abadi. Itu mengerikan. Bahkan dunia ini akan hancur.
Akan kiamat. Jadi debu beterbangan di angkasa. Ah,
jangan-jangan kita akan tetap hidup meski dunia sudah
kiamat, dan tinggal kita berdua. Tetap saling mencintai
di atas gelimpang mayat-mayat manusia, di atas
reruntuhan bumi.”

Namun, belum ada tanda-tanda kiamat. Tak ada
mayat-mayat, tak ada bangunan runtuh. Segalanya
masih tertata rapi. Lelaki itu kini berusia 68 tahun.
Perempuan itu 64. Keduanya masih duduk di Taman
Ewood, tempat mereka bertemu pertama kali puluhan
tahun lalu. Dahulu mereka sepasang anak muda dengan
cinta yang bergelora. Keduanya datang dengan sepatu
converse dan kaus hitam bertuliskan kalimat yang sulit
dibaca. Namun betapa waktu telah mengubah
segalanya. Si lelaki tua kini membawa tongkat. Tongkat
itu disandarkannya di sisi bangku. Sementara si
perempuan mengenakan kacamata yang cukup tebal.
Sebenarnya ia membawa buku. Di sampulnya tertulis
Keluarga Pascual Duarte. Tapi, buku itu tak dibacanya.

“Bayangkan saja, Slania, kita masih datang kemari,

SLANIA | Sungging Raga
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“Apa kau ingin kita bercerai juga?” 
“Tidak, Slania. Perceraian itu masalah hukum,

bukan masalah perasaan. Perceraian tidak membunuh
cintaku padamu, justru akan membuat repot cucu-cucu
kita saja. Nanti mereka akan bilang, `kakek dan nenek
bercerai karena terlalu cinta’. Pasti aneh. Lagipula kita
sudah terlalu tua untuk ke mendaftarkan gugatan. Bisa-
bisa ditertawakan pegawai di sana. Buang-buang uang
juga.”

“Kalau begitu. Kau tidak coba berselingkuh?” 
“Sudah, Slania. Sudah. Semasa aku masih segar,

beberapa kali aku coba berkenalan dengan perempuan
lain. Aku pergi ke stasiun, ke kafe, ke klab malam, ke
tempat karaoke. Tapi bayanganmu selalu muncul di
kepalaku. Aroma tubuhmu selalu tercium. Membuatku
ingin segera pulang dan memelukmu.”

Maka sore itu, mereka kembali berpelukan. Lampu-
lampu mulai menyala. Beberapa pengunjung lain
melihat mereka.

“Ih, sudah tua begitu masih saja berpelukan di
tempat umum.”

“Benar-benar tidak sadar umur.”
“Apa itu selingkuhannya?” 
“Ha? Setua itu...”
Setiap orang memang boleh berpikir apa

saja.Namun ada juga yang memuji.
“Coba lihat, Sayang, apa yang membuat mereka

masih mau berpelukan begitu rupa kalau bukan karena

cinta yang terus membara?” kata seorang gadis pada
kekasihnya. Sang kekasih tak menjawab, tapi kemudian
memeluk gadis itu juga.

Memangnya seperti apakah cinta yang terus
membara? Ah, lelaki dan perempuan tua itu masih saja
berpelukan. Malam pun tiba bersama udara dingin yang
dihirup pucuk-pucuk bunga.

BEBERAPA bulan kemudian, si lelaki meninggal
dunia. Tak banyak yang bersedih. Semuanya seperti
sesuatu yang biasa dan telah dijadwalkan.

Dua bulan setelah pemakaman, tepatnya pada
suatu senja yang cerah, perempuan tua itu—seperti
biasa—berziarah dengan sekeranjang bunga.
Ditaburkannya bunga-bunga itu di atas tanah makam,
seperti menabur seluruh kenangan tentang suaminya.
Ketika ia hendak menaburkan genggaman terakhir,
tiba-tiba sebuah suara mengejutkannya.

“Akhirnya suamimu mati juga. Aku terlambat
mendengar kabarnya.”

Perempuan tua itu menoleh, seorang laki-laki berdiri
dengan jas hitam, wajah tirus, dengan kerutan-kerutan
di dahi.

“Ya.” jawab perempuan itu singkat.
“Hebat sekali. Puluhan tahun kau hanya berpura-

pura mencintainya, dan sampai mati suamimu tidak
tahu bahwa kau hanya bersandiwara.”

Perempuan itu menghela napasnya yang berat.

SLANIA | Sungging Raga
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“Sudahlah. Jadi bagaimana? Apa sekarang kita sudah
bisa bersama? Aku masih mencintaimu. Kenapa kau
baru muncul?” 

Laki-laki itu terkejut. “Bersama? Apa kau gila,
Slania. Kau sudah keriput. Perasaanku padamu sudah
habis. Aku hanya merasa lega bisa melihat kematian
suamimu yang keras kepala itu. Dialah yang membuat
kita tidak bisa bersama. Dia dan orangtuamu yang
menyingkirkanku,” kata lelaki itu. “Sayang sekali aku
tak sempat melihat proses kematiannya,” katanya lagi.
Lantas ia berbalik pergi, melangkah di antara ilalang
panjang.

Perempuan tua sepertinya tahu akan mendapat
jawaban semacam itu. Ia hanya tersenyum, tapi
memang sudah tak indah lagi, pipinya cekung, lipatan
kulitnya tak bisa dihitung. Ia juga beranjak. Dengan
tongkatnya, ia berjalan perlahan menuju mobil di mana
seorang sopir telah menunggunya.

“Kita mampir ke Taman Ewood,” katanya pada
sopir.

Mobil lantas melaju seiring dinyalakannya lampu-
lampu kota. Menjelang gelap, ia tiba di Taman Ewood,
menuju sebuah bangku yang menyimpan banyak
kenangan.

Perempuan itu lantas duduk sendirian di bangku
itu. Ia memang tampak hanya sendiri. Namun dalam
dunia makhluk halus, baru saja seorang lelaki datang
dan ikut duduk di sebelahnya. Di antara batas kenyata-

an dan alam keabadian, lelaki itu membelai rambut
perempuan itu.

“Aku tahu, Slania. Tapi, tidak apa-apa. Sungguh
tidak apa-apa...” 

SLANIA | Sungging Raga
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IA sangat menyukai pesawat. Kapal terbang,
begitu dulu nenek saya menyebut benda itu.

Semula saya tidak tertarik mendengar ceritanya.
Saya lebih tertarik mengamati rambut ikalnya
yang tergerai panjang. Mirip rambut nenek saya.
Di awal percakapan kami, ia berulang kali
mengungkapkan kesukaannya pada besi yang
dapat melintasi langit itu. Saya tidak suka
pesawat. Ah, seandainya bisa bepergian ke
mana-mana tanpa harus naik pesawat.

“Berada di ketinggian sangat menyenang-
kan.” Ia lalu tertawa memperlihatkan deretan
giginya yang putih dan rapi di balik bibir yang
merah menyala.

“Saya takut setiap kali naik pesawat.”
“Mengapa? Aku suka!” Ia bersemangat.

Matanya berbinar. “Di atas sana, kita berada
jauh di ketinggian. Seolah-olah kaki menginjak

N. Diana
Minggu, 03 Mei 2015

PEREMPUAN YANG MENYUKAI KAPAL TERBANG |
N. Diana

Perempuan yang Menyukai
Kapal Terbang
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awan. Aku bersama orang-orang yang takut ketinggi-
an, barangkali juga kematian. Tapi aku tidak takut sama
sekali.”

“Tapi banyak orang meninggal dalam kecelakaan
pesawat. Hilang di laut dan mayatnya tidak ditemukan,”
saya menggeridik ngeri.

Ia hanya tersenyum. Lalu, menjelaskan bahwa
pesawat masih tercatat sebagai alat transportasi paling
aman di dunia. Kecelakaan jarang terjadi meski jika
terjadi, biasanya menelan banyak korban. Kecelakaan
di darat dan perairan juga sering terjadi dan tidak kalah
mengerikan. Kematian bisa datang kapan saja. Bahkan
saat kita tidur.

“Kamu sudah berkeluarga?” tanyaku penasaran.
Kuterka usianya pasti di atas 25 tahun. Bila sudah
menikah, bagaimana ia bisa begitu bebas?

“Tidak.”
Matanya menunjukkan pertanyaan mengapa saya

harus bertanya hal itu jika dibandingkan dengan semua
ceritanya. Ia mengangkat tangannya setinggi bahu, lalu
tersenyum. “Kamu pasti sudah menikah.”

Saya hanya mengangguk. Ia mengatakan bahwa
memilih untuk menikah itu pilihan yang bagus, tapi ia
belum ingin menikah. Seperti menyukai pesawat, ia juga
menyukai kebebasan. Berada jauh di ketinggian. Setelah
menikah, barangkali banyak hal tidak dapat ia lakukan
lagi.

Ia mengikat rambutnya kemudian mengambil botol

PEREMPUAN YANG MENYUKAI KAPAL TERBANG |
N. Diana
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“Banyak perempuan seusiaku yang belum menikah
karena banyak hal. Tapi banyak pula perempuan yang
kutemui terpaksa menikah karena banyak hal, seperti
tekanan keluarga dan sosial.”

Ia mulai berbicara dengan sangat antusias meski
sesekali terhenti karena ia harus minum atau menyapa
orang-orang yang lewat. Menurutnya, menikah atau
tidak adalah soal pilihan dan keputusan. Ia pun
menyampaikan kegelisahannya tentang banyak orang
yang tidak berbahagia dalam pernikahannya karena
terjebak pandangan orang lain.

Ia bercerita tentang seorang gadis di Sumatra yang
pernah ingin bunuh diri karena diminta untuk segera
menikah oleh orangtuanya. Orangtua si gadis sudah
menyiapkan calon pengantin. Laki-laki dari suku dan
agama yang sama, serta mampu membayar mahar
dalam jumlah besar. Laki-laki yang sudah diteliti bibit,
bebet, dan bobotnya. Permintaan itu diajukan agar si
gadis tidak meneruskan hubungannya dengan laki-laki
yang tidak bermarga dari tanah antah berantah.

Gadis itu tidak mencintai laki-laki pilihan
orangtuanya. Tapi ia menyadari bahwa pilihannya tidak
dibenarkan dalam adat sukunya. Si gadis putus asa.
Baginya, lebih baik mati daripada menikah dengan laki-
laki itu. Belum lagi ia sangat tertekan oleh kedua
orangtuanya. Mereka merasa sangat bangga mendapat
calon menantu yang bisa membayar mahar dalam
jumlah besar. Dibanggabanggakannya itu hingga ke

airnya. Meneguk air dari botol berwarna biru langit itu
perlahan-lahan. Dapat kulihat gerakan lehernya yang
naik-turun. Potongan buah-buahan dalam air minum
itu juga ikut naik-turun di dalam botol. Leher yang
jenjang. Bulu-bulu halus di lehernya menambah
keseksian perempuan ini. Seandainya dahulu bangsa
Afrika yang menjajah di dunia, barangkali perempuan
seperti inilah yang menjadi model perempuan idaman.
Sayangnya, perempuan idaman bagi banyak orang
adalah yang berkulit putih, bertubuh langsing dengan
rambut lurus. Perempuan ciptaan kaum kapitalis. Seperti
Barbie berkulit putih dengan pinggul kecil. Barbie
berkulit hitam tentu kurang diminati.

“Aku bekerja di bidang advokasi perempuan. Aku
bertemu banyak perempuan dalam perjalanan-
perjalananku.”

Kalimat itu menambah nilai positif yang saya
tangkap darinya. Cantik, muda, dan energik. Saya
pernah berkeinginan menjadi perempuan seperti itu,
tapi kemudian saya memilih menikah dalam masa-masa
sulit, yang membuat saya harus mengubur mimpi-
mimpi saya.

“Tapi menjadi ibu rumah tangga tetap bisa berkar-
ya, bukan? Ada yang bisa bekerja paruh waktu atau
menyalurkan hobinya sambil mengurus anak-anak.”

Perempuan ini seakan-akan membaca pikiran saya.
Seperti nenek saya yang selalu bisa merasakan keadaan
hati saya.

PEREMPUAN YANG MENYUKAI KAPAL TERBANG |
N. Diana
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lagi pada hari pernikahan,” tawanya terpingkal-pingkal
seakan hanya kami di ruang tunggu itu.

Kami berjabat tangan. Ia mengucapkan salam
perpisahan. Ia tertawa saat saya memanggilnya dengan
‘perempuan pesawat’.

Manusia seperti pesawat. Canggih. Tampak gagah,
besar, dan kuat. Cepat dan nyaman. Tapi ia punya dua
titik yang menyimpan kelemahan sekaligus kelebihan.
Pertama, di bagian depan badannya, atau kepala pada
manusia. Di sana ada black box yang menyimpan
rekaman percakapan kokpit, sementara di kepala ada
mulut dan otak. Saat bayi kita memperoleh kenikmatan
yang bersumber di daerah mulut. Selain itu, manusia
tidak hanya menggunakan mulutnya untuk makan
seperti hewan. Freud menamai masa itu sebagai fase
oral. Otak adalah organ yang membedakan manusia
dengan makhluk lain. Kita menjadi makhluk paling
cerdas karena otak. Di bagian ekor pesawat ada black
box yang menyimpan rekaman perjalanan selama
penerbangan. Di bagian ekor manusia, ada kelamin
dan anus. Pada masa kanak-kanak, kita belajar
memahami kehidupan lewat segala bentuk rasa sakit
dan kenyamanan yang diberikan kelamin dan anus.
Frued menyebutnya fase anal.Baik mulut dan otak
maupun kelamin dan anus adalah kelemahan sekaligus
kelebihan manusia.Kita merekam semuanya dari organ-
organ ini.

Tapi ada jenis pesawat dengan kedua black box di

seluruh penjuru kampung. Gadis itu masih ingat apa
yang dikatakan ayah-ibunya, seperti sedang menjual
anak gadisnya sendiri. Mahar besar karena anak gadisku
sarjana. Bedalah dengan yang lulusan SMA atau tidak
sekolah. Ada hitung hitungannya. Kadang-kadang
memberi mahar seperti membeli pengantin, membeli
orang. Padahal, menikah bukan perdagangan.

“Lalu si gadis bunuh diri?” saya penasaran.
“Si gadis tidak jadi bunuh diri. Ia lari dari rumah.

Entah dari mana kekuatan itu sehingga akhirnya ia
memutuskan untuk masa depannya. Bunuh diri
mungkin mengakhiri masalahnya, tapi akan
meninggalkan masalah lain di kemudian hari, terutama
bagi mereka yang ditinggalkan,” jawabnya dengan
tatapan yang jauh menerawang.

Ia menawarkan cemilan. Katanya, cemilan itu ia bawa
dari Medan. Bika ambon dari orangtuanya yang pada
akhirnya dapat ia jumpai lagi. Buah tangan seperti itu
yang selalu membuat ia senang bepergian. Bisa
mengunjungi berbagai daerah, dan mencicipi makanan
yang belum pernah ia temukan sebelumnya.

Dua puluh menit lagi ia akan boarding. Penerbangan-
nya akan menuju Ketapang. Katanya, ada koleganya
di sana yang akan melangsungkan pernikahan. 

“Kamu sendiri kapan menikah? Kamu cantik dan
pasti sudah punya pacar.”

“Kalau undangannya sampai ke rumahmu, saat
itulah aku menikah. Doakan ya, semoga aku tidak kabur

PEREMPUAN YANG MENYUKAI KAPAL TERBANG |
N. Diana
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REVOLVER itu telah dingin menanti di
sarungnya. Tangan pemuda itu tidak siap.

Apalagi pikirannya, tak pernah siap. Tapi ia
harus siap. Ia telah bersumpah kepada semua
orang yang memberi kesempatan itu bahwa ia
akan membunuh pria yang sedang berjalan te-
pat di depannya. Darah pria itu harus tertum-
pah di tangannya dan hanya di tangannya.
Kalau bisa, pria itu tak boleh mati sebelum se-
mua perasaan sakit di dunia ini menyelusupinya.
Betapa manis pastinya, raungan kesengsaraan-
nya. Namun, sang pemuda tak bisa terlalu
muluk-muluk. Misi utamanya hanya satu, yakni
memutus nyawa pria itu. Tak ada kata gagal.

Asat melepas genggamannya dari gagang
pistol.

Tangannya keluar dari jas, entah untuk ke-
berapa kalinya. Asat tak ragu menghabisi Talal,

Asat dan Keraguan Terakhirnya

Geger Riyanto
Minggu, 10 Mei 2015

ASAT DAN KERAGUAN TERAKHIRNYA | Geger Riyanto

bagian ekor. Ini biasanya ditemukan pada pesawat jenis
Airbus. Kalau dipikir-pikir, ada jenis manusia yang
menempatkan mulut, otak, kelamin, dan anusnya di
bagian ekor. Keadaan seperti ini kerap membuat
kelemahan lebih dominan ketimbang kelebihannya.

Pernikahan? Kebanyakan pernikahan yang gagal
dimulai dari kehendak yang bermula dari urusan perut
ke bawah dan untuk menyelamatkan segala urusan
perut ke bawah, anus, dan kelamin. Itulah yang sering
diurus si ‘perempuan pesawat’ di lembaga advokasinya.

Punggungnya yang terus menjauh semakin meng-
ingatkan saya pada nenek. Perempuan yang merawat
saya sejak ibu meninggal dan ayah menikah lagi di hari
ketujuh peringatan kematian ibu. Saya teringat pada
keputusan untuk menikah.

Di bandara itu kami akhirnya berpisah. Ia melanjut-
kan penerbangannya. Saya menunggu suami kembali
dari mengunjungi kekasih gelapnya. 

2015
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pria yang sedang menyusuri trotoar Berlin bersama istri-
nya itu. Tak ada dosa, ia yakin sekeras-kerasnya untuk
menghabisi pria itu. Hanya satu hal yang menyebabkan
Asat ragu, kerisauan gagal membunuhnya.

Dor.
Perhatian setiap pejalan kaki kontan terpanggil oleh

letusan pistol. Selang sesaat, dua tembakan menyusul.
Asat tak mau berpikir apa-apa lagi. Ia menarik pelatuk.
Langkah Talal, pria terkutuk itu, terhenti. Namun aneh,
pria itu tak tersungkur. Ia malah berbalik ke belakang,
menatap sang pemuda.

Asat yang sudah membuang jauh-jauh perasaannya
tercengang. Tembakannya tak mungkin meleset, pikir-
nya. Meski bukan penembak terlatih, Asat melesatkan
timah panas dari jarak yang tak lebih dari selangkah.

Asat melepaskan dua tembakan lagi. Kali ini ke
dada Talal. Asat berada pada jarak yang ia bisa memer-
hatikan secara detail tekstur jas pria di hadapannya.
Dan ia tak percaya, tak ada lubang. Asat tak peduli
apa-apa lagi. Ia menerjang Talal, menempelkan pistol
di dadanya.

Yakin mulut senjata sudah tak berjarak lagi dengan
tubuh orang yang sangat dibencinya itu, ia melesatkan
amunisi terakhirnya.

ASAT terbangun di kamar apartemennya. Keringat
dingin menggerayanginya. Hari masih gelap dan hanya
ada jalanan yang dingin di luar jendela. Mimpi ini lagi,

ASAT DAN KERAGUAN TERAKHIRNYA | Geger Riyanto
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tempat.
Namun serinci-rincinya Asat mencatat, ia tak

pernah merasa cukup aman melangsungkan rencana-
nya. Asat bisa saja menghampiri Talal di jalan dan
langsung menembak. Namun, Ia tak takut ditangkap.
Semua hidupnya, selepas kehilangan yang dialaminya
ialah hanya untuk menghabisi Talal. Asat dapat
merangsek masuk saat pintu dibuka untuk menerima
bahan makanan. Lalu, tanpa ragu menghabiskan
pelurunya untuk menembak Talal. Namun, bagaimana
jika tembakannya meleset? Bagaimana jika Asat
dilumpuhkan polisi sebelum sempat membunuhnya?

PAGI harinya, Asat duduk di tepi jendela sambil
memainkan mandolinnya. Pikirannya, seperti biasa, jauh
dari jemarinya yang cergas menggamit senar-senarnya.
Ia punya dendam. Dendam yang sangat besar. Namun
yang menjadi pergumulannya saat ini ialah dendam itu
terasa jauh. Tak sedekat ketakutan-ketakutan tak
berdasarnya.

Pintu kamar Asat mendadak diketuk. “Nak? Ada
telegram untukmu.”

Asat menghampiri panggilan ibu pemilik apartemen
itu, membuka pintu, dan mengambil telegram. Melihat
pengirimnya, Asat terkesiap.

“Terima kasih, Frau.” Nadanya hambar.
Perhatiannya kini terisap ke secarik kertas yang sudah
di tangannya tersebut.

batin Asat. Dini hari ini, Asat telah lebih dari sebulan
berada di Charlottenburg. Ia seharusnya berada di
tempat itu tak lebih dari dua minggu. Namun atasannya
berkata lakukan apa pun untuk memastikan Talal Pasha
mati.

Asat menyewa kamar di seberang kediaman Talal.
Bekas menteri utama sebuah rezim korup, Talal, kini
hidup seadanya dari tunjangan pemerintah negaranya.
Ia tak dikenal lagi dengan nama Talal dan tak pernah
menetap lama di satu tempat. Tak ada yang lebih sadar
dirinya sedang diburu selain dirinya sendiri.

Talal nyaris tak pernah keluar dari kediamannya.
Demikian juga istrinya. Asat mencatat setiap aktivitas
Talal yang bisa diamatinya. Kebutuhan memasak harian
mereka diantar tiap hari oleh juru antar yang sama.

Jendela kamar mereka hanya pernah dua kali dibuka
tirainya sepanjang pengawasan Asat dan itu tak lebih
dari beberapa menit. Mereka tak mau membuka pintu
untuk orang tak dikenal. Sekali waktu bahan makanan
mereka diantar oleh orang yang berbeda dan pintu
tak dibuka. Padahal, mereka ada di rumah.

Meski demikian, Talal sesekali bepergian. Ia pernah
keluar rumah tiga kali dalam sebulan terakhir dan selalu
didampingi istrinya. Istrinya, sementara itu, lebih sering
bepergian. Termasuk bersama Talal, dalam catatan Asat
ia lima kali keluar rumah. Tiap kali berpergian, mereka
selalu mencari tempat yang ramai. Mereka tak pernah
keluar untuk makan dan bahkan berdiam lama di satu

ASAT DAN KERAGUAN TERAKHIRNYA | Geger Riyanto
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“Ahh... ya. Kamu sedang mengejar wanita,” Frau
Nadja semringah. Asat hanya tersenyum.

“Ayolah, Nak. Lakukan saja. Tak usah banyak
berpikir. Sakitnya ditolak hanya sebentar. Namun,
penyesalan tak melakukannya akan kamu bawa seumur
hidup.”

ASAT membulatkan tekadnya. Dinas rahasia tak
kunjung mendengar kabar kematian Talal dan mulai
kehilangan kesabaran. Talal keluar rumah hari ini
bersama istrinya dan Asat akan membuntutinya.
Beberapa kali Asat menguntitnya, Talal selalu berjalan
melewati rute yang sama. Asat merasa perlu tahu
tempat yang paling tepat untuk mengeksekusi pria itu
pada perjalanan selanjutnya. Di manakah tempat Asat
tak akan dihalau siapa pun dan apa pun untuk
menyarangkan proyektil-proyektil fatal ke tubuh Talal?
Sayangnya, ini hari yang sial bagi Asat.

Berselang 20 menit sejak Asat mengikutinya, istri
Talal menyadari pria mencurigakan terus membuntuti
mereka. Mereka mempercepat langkah, nyaris berlari.
Hidup Asat rasanya berakhir di detik itu. Mimpi buruk?
Tidak. Jauh lebih buruk dari itu: ini kenyataan. Asat
tak akan terbangun dari situasi keruh ini untuk menda-
pati keadaan baik-baik saja. Talal akan memanggil polisi
atau siapa pun yang bisa menyelamatkan nyawanya.
Keesokannya, ia akan pindah. Entah ke mana, tak akan
terlacak. Hemat kata, semua hancur.

“Kamu bermain... Apa nama alat musikmu itu?”
“Oh,” Asat tak siap dengan pertanyaan mendadak

itu. Ia sempat menengok kembali ke mandolinnya, salah
tingkah. “Mandolin, Frau. Ada apa? Apakah saya
mengganggu penghuni lainnya?”

“Sama sekali tidak. Aku yakin suaranya tak
terdengar di kamar lain. Kalaupun terdengar, kukira
tak masalah. Merdu.”

“Oh. Terima kasih.” Asat membalas dengan
senyuman. Namun, apa boleh buat, ia tak bisa
menutupi kegugupannya.

Lagi pula Frau Nadja tak akan terlalu
mempermasalahkannya. Asat tahu Frau Nadja peduli
padanya. Asat tak pernah banyak bercerita latar
belakangnya. Namun, penasaran dengan wajah Asat
yang jelas bukan dari negara ini, Frau Nadja kerap
mengorek-ngorek dan kini ia tahu sang pemuda punya
masa lalu yang menyakitkan.

“Frau, saya boleh tanya sesuatu?” Asat sebelumnya
sudah ingin menutup pintu, tapi tibatiba saja sesuatu
terlintas.

“Tentu saja, Anakku. Apa pun yang bisa kubantu.”
“Kalau ada satu mimpi yang begitu Anda kejar-

kejar, tapi kegagalan mencapainya akan membuat hidup
Anda berantakan, apakah Anda akan tetap
mengejarnya?”

“Kamu sedang mengejar seorang wanita?” Asat
tertegun dengan pertanyaan balik yang spontan itu.

ASAT DAN KERAGUAN TERAKHIRNYA | Geger Riyanto
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IBU masih terus menangis. Tangis yang tak
pernah bersuara, tetapi kadang tubuh Ibu

terguncang guncang. Seluruh tubuh Ibu seperti
bergerak ritmis. Namun yang mengherankan,
setelah itu wajah Ibu amat tenang. Kalau sudah
begini, Ibu seperti merasakan kenikmatan yang
luar biasa dalam tangisnya.

Tangis Ibu tak pernah berhenti sejak
melahirkan anaknya yang pertama, lima puluh
tahun lalu. Ia menangis dalam suasana apa pun.
Bagi Ibu, menangis ialah bagian dari
komunikasi dengan banyak pihak yang tidak
bisa ia ungkapkan dengan bahasa ujaran. Hanya
tangis itu yang bisa menggantikan bahasa
ujaran yang kini, menurutnya, kian tak mudah
dipahami, sebab katanya lagi, seluruh kata
seperti tak bisa lagi mewakili pikiran. Katakata
telah menjadi sampah. Bagi Ibu, tangisan justru

Ibu Masih Terus Menangis

Djadjat Sudradjat
Minggu, 17 Mei 2015

IBU MASIH TERUS MENANGIS | Djadjat Sudradjat

Asat memacu langkahnya.
Kesadarannya kosong dan hanya tersisa satu niat:

ia harus membunuhnya sekarang ketika sasarannya
berada di jarak tembak. Talal dan istrinya kini berlari
dan mulai menarik perhatian banyak orang. Asat mem-
pertaruhkan segalanya. Ia tak punya pilihan selain berlari
sekencangnya. Sayangnya, ini hari yang sangat sial bagi
Asat—hari yang tak akan bisa lebih buruk lagi. Setelah
beberapa belokan, Talal menemukan polisi dan
berlindung ke belakangnya. Asat tak bisa berpikir apa-
apa. Ia menodongkan senjata dan dengan sendirinya
mengundang polisi itu menodongkan senjata balik.

“Turunkan senjatamu!” Sepanjang hidupnya, Asat
acap menyesali sifatnya yang peragu. Ia insaf, dirinya
tak pernah benar-benar menyusun rencana cerdas.
Dirinya hanya membutuhkan dalih untuk ragu.

Betapa bangganya dirinya, Asat ingat, ketika ia
spontan dapat merelakan diri tanpa ragu untuk misi
yang akan membalaskan dendam bangsanya.

“Saya bilang, turunkan senjatamu!” Asat ingin
sekali berpikir, pasti ada jalan yang lebih baik dari ini.

Bagaimana kalau tembakannya tak mengenai Talal?
Bagaimana bila berikutnya polisi itu yang justru me-
nembaknya? Namun, kini ia tengah membayar mahal
atas keraguannya dan yang kemudian disadarinya.

Asat tak bisa membayarnya dengan keraguan lagi.
“Peringatan terakhir.” Asat menghela napas.
Dor. 
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punya medan makna yang amat luas. Punya ruang tafsir
yang tak bertepi. “Bahasa ujaran itu apa? Ia kotor! Ia
telah menjadi alat penistaan manusia. Ia lebih dari
kebusukan apa pun!” tulis Ibu dalam buku hariannya.

Karena itu, menangis bagi Ibu ialah juga sebuah
ikhtiar pembebasan. Bebas dari seluruh bahasa verbal
yang intimidatif  dan bahkan serupa teror. Pernah aku
bertanya kepada Ibu, kenapa harus berkomunikasi
dengan air mata? Ia menjawab, justru dengan tangis
yang tak tertahankan, ia merasa terbebas dari rantai
yang membelenggu. Begitulah jawaban Ibu, juga yang
tertulis dalam buku hariannya.

Kakakku pernah meminta dengan sangat agar Ibu
menghentikan tangisnya supaya tak membuat suasana
menjadi muram. Namun, alih-alih berhenti, air mata
Ibu justru kian deras bergulir. Yang mengherankan,
tangis Ibu tak menimbulkan suara sedikit pun.
Tubuhnya memang terguncang-guncang, tapi
wajahnya teramat tenang. Setenang Telaga Galela di
Halmahera. Saya belum pernah melihat, di mana pun,
orang menangis dengan air mata yang deras tanpa
suara sedikit pun.

Dalam sejarah tangis para perempuan hebat sejak
ribuan tahun yang lalu hingga kini, seperti Dewi Hera,
Sappho, Arimbi, Cleopatra, Dewi Sinta, Kartini,
Eleanor, Cut Nyak Dhien, Malahayati, dan Dewi
Sartika, mereka menangis dengan suara. Bahkan
Cleopatra, perempuan hebat yang kecantikannya

IBU MASIH TERUS MENANGIS | Djadjat Sudradjat
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mendapati Ibu tengah meracau di kamar.
Kami gelisah. Secara serentak pula kami memohon

seraya bersujud di depan Ibu. “Ibu, teruslah menangis.
Kami memahami cara Ibu membebaskan diri dari
banyak persoalan. Kami memahami cara Ibu mencapai
kebahagiaan. Menangislah, Ibu. Menangislah...Jangan
berhenti....”

Kami berlima secara spontan dan mengejutkan
mengucapkan bahasa yang sama, dengan intonasi yang
sama, dan ekspresi wajah yang sama.

Ibu sepakat. Ia pun melanjutkan tangisnya yang ia
sebut sebagai ‘air mata pembebasan’. Air mata bagi
Ibu telah menjadi energi yang terus menjadi daya
hidup. Kami tak mau kehilangan Ibu.

Yang juga tak masuk akal buat kami, sejak 50 tahun
lalu, Ibu juga tak pernah tidur. Tidur bagi Ibu menjadi
belenggu untuk mengeluarkan air mata. Tidur, kata Ibu,
paling hanya membuahkan mimpi, dan mimpi
merupakan realita semu yang menyesatkan. Justru
ketika air mata keluar dari kelopak matanya, lagi-lagi
kata Ibu, itulah kenikmatan tiada terperi. Itulah
pembebasan manusia yang sesungguhnya. Itulah
komunikasi yang paling autentik dengan semesta.

Menurut Ibu, dengan terus terjaga dan tidak tidur,
artinya totalitas pengorbanan untuk anak-anaknya
setelah keluar dari rahimnya tak ‘ternoda’. Ia semacam
bentuk penjagaan yang tak mengenal rumpang dalam
hitungan detik sekali pun. Kata Ibu, ia tak ingin

separuh dunia, menangis dengan suara keras. Ibu tak
begitu. Ia lebih banyak menangis dalam hening.

Aku makin lama makin takjub dengan tangis Ibu
karena seakan tengah melakukan sesuatu yang sangat
sakral. Semacam ritual yang tak tergantikan dengan
apa pun. Ibu ialah tangis yang tak kunjung usai.

Berpuluh tahun menangis, mata Ibu justru menjadi
amat bening. Retinanya sama sekali tak memerah.
Kelopak mata, pipi, hidung, bibir, dan alis, tetap tak
berubah. Matanya yang bulat justru kian jernih. Lewat
matanya aku bahkan sering berkaca. Lewat mata Ibu,
aku bisa melihat seluruh bagian tubuhku. Ia ibarat alat
pemindai organ tubuh bagian dalam. Jantung, empedu,
hati, usus, limpa, dan ginjal, semuanya terlihat jelas. Mata
Ibu kadang seperti tengah membaca pikiran dan
perasaan kami, anak-anaknya.

Entah kenapa, Ibu pernah berhenti menangis
selama sepekan. Namun, ketika berhenti menangis, Ibu
menjadi banyak bicara. Apa saja dikomentarinya.
Kadang ngawur, logikanya tak jalan. Kalau membuat
analogi sama sekali tidak nyambung.Kalau ada orang
sedang bicara ia langsung memotongnya, tapi salah
konteks. Ia menjadi perempuan yang sangat sok tahu.
Mata Ibu juga jadi kehilangan pesona: layu dan keruh.
Tubuh Ibu menjadi loyo. Ia serupa pohon yang mulai
menua dan di ambang kelapukan. Ia tak punya gairah
untuk meneruskan hidup.

“Astaga, Ibu!” Kami teriak serentak ketika

IBU MASIH TERUS MENANGIS | Djadjat Sudradjat
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SEORANG manusia, selama 50 tahun terus
terjaga tanpa pernah terlelap dalam tidur, tapi tetap
bugar. Astaga, Ibu! sesungguhnya kekuatan dari
manakah yang membuatnya berbeda dengan tubuh-
tubuh yang lain?

Terbuat dari apakah sesungguhnya seorang ma-
nusia bisa bertahan selama setengah abad tanpa tidur?

Kakakku yang pertama pernah menghitung berapa
banyak air mata yang keluar dari kelopak matanya
selama 50 tahun menangis. Jika rata-rata sehari Ibu
mengeluarkan air mata 10 sendok makan, jika satu liter
air berisi 100 sendok makan, selama 50 tahun menangis,
Ibu telah mengeluarkan air mata lebih dari 2000 liter.
Ibu memang mengumpulkan seluruh air matanya di
kamar khusus. Berjeriken-jeriken air mata di situ. Itulah
air mata yang menjadi saksi, bahkan cermin Ibu sejati
untuk anak-anaknya. Yang mengherankan, air mata
Ibu tak berkurang karena penguapan seperti umumnya
air biasa, juga tak menebarkan bau busuk karena
disimpan berpuluh-puluh tahun di tempat tertutup.
Ukurannya tetap, bahkan menimbulkan aroma yang
amat menyejukkan.

“Aku tak akan menyerah untuk terus menangis.
Aku tak akan mengambil hakku untuk tidur. Aku akan
terus terjaga dalam keadaan apa pun. Demi anak-
anakku,” kata Ibu dalam buku hariannya ketika
memperingati 50 tahun ia menangis. Setiap lima tahun,
Ibu selalu memperingati tangisnya. Saya pun baru tahu

rahimnya hanya menjadi tempat bersemainya sang
janin menjadi jabang bayi. Ia juga ingin mengawasi
seluruh denyut napas anakanaknya setelah keluar dari
gua garba itu. Ibu ingin lebih dari Dewi Kunthi dalam
berkorban untuk anak-anaknya.

Namun, tidak seperti Dewi Kunthi, Ibu tak pernah
menjelaskan siapa suaminya. Sudah pasti kami, kelima
anak laki-lakinya, tak tahu siapa bapak kami. “Tak
penting siapa bapak kalian. Yang pasti tak ada anak
yang tak lahir dari rahim Ibunya,” kata Ibu.

Aku kaget ketika membaca buku harian Ibu yang
kudapat secara sembunyi-sembunyi. “Aku memang tak
akan pernah memberi tahu siapa ayah kalian. Tak
penting betul bagiku ayah atau suami. Buatku semua
laki-laki merupakan `para pejalan kaki’. Ia bisa datang
dan pergi. Ia akan singgah atau terus menjelajah. Aku
membentuk mental pertahanan seperti ini agar
perempuan tak cengeng. Agar perempuan tak terlalu
banyak berharap, tapi pada akhirnya mendapatkan
terlalu sedikit. Bahkan, tak mendapatkan sama sekali.”

Aku tahu dari catatan harian pula, rupanya nenek
Ibu, dulu, dengan 10 anak ditinggal begitu saja oleh
suaminya, seorang serdadu zaman Belanda. Ayah Ibu,
seorang tentara, anak buah Jenderal Soedirman, raib
begitu saja meninggalkan 10 anak. Ibuku bungsu. Ibu
paling membekas soal sang ayah. Ia tak ingin kisah itu
terulang pada anak-anaknya. Ia ingin bebas dari
harapan pada laki-laki.

IBU MASIH TERUS MENANGIS | Djadjat Sudradjat
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Ibu telah 50 tahun menangis dari buku hariannya yang
kami baca secara sembunyi-sembunyi.

Mula-mula aku tak percaya. Namun, akhirnya aku
berkesimpulan tak mungkin Ibu berbohong. Ketika
aku ceritakan kabar yang mengagetkan itu kepada
kakak-kakakku, mereka pun berkesimpulan sama.
Catatan harian Ibu autentik dan layak dipercaya
kebenarannya.

Kami pun akhirnya berterus terang pada Ibu, telah
tanpa izin membaca buku harian itu. Kami minta maaf
seraya meminta Ibu menjelaskan kebiasaan hidup yang
aneh itu.Namun, Ibu hanya diam sambil terus
meneteskan air mata.

KAMI berlima yang semuanya sudah berkeluarga
dan tinggal di beberapa kota berbeda bersepakat di
sebuah hari libur panjang, menginap di rumah Ibu.
Kami ditemani istri masing-masing dan seluruh anak
kami yang berjumlah 10 orang. Ramai sekali rumah
Ibu. Kami menempati kamar masing-masing, kamar
yang dulu, sebelum kami menikah.

Sehabis sarapan, kami berkumpul di ruang tamu,
sementara istri dan anak-anak kami heboh bicara
tentang macam-macam topik dadakan. Ibu keluar dari
kamar dan duduk di tengah-tengah kami. Suasana
hening. Semua yang tadinya bersuara, diam seketika.
Kami memberi hormat dengan menundukkan kepala.
Ibu duduk di kursi kesukaannya. Kursi goyang

peninggalan ayahnya, kakek kami.
Ibu kemudian melempar senyum. Tetap dalam

tangis tentu saja. Bahkan, kali ini butir-butir air mata
sebesar biji jagung itu deras berjatuhan. Makin lama
makin deras. Namun, Ibu tak menampung seperti
biasanya. Ia biarkan air mata itu membasahi gaun
warna merah marun kesukaannya, membasahi lantai.
Membasahi ruangan. Mula-mula air mata menggenang
setinggi mata kaki, kemudian setinggi lutut, setinggi
pinggang, setinggi dada, dan akhirnya setinggi kepala.
Kami pun serentak dan spontan mandi dan berenang
di kolam air mata Ibu. Sementara Ibu tetap duduk di
kursi, dengan tangis yang mungkin abadi. 

Lampung, 2010—Jakarta, 2015
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BELUM pernah kejadian, persoalan batu
dan telur menimbulkan kehebohan begitu

rupa di segenap penjuru negeri.
Pangkal mulanya ada pada Syekh Rasyidin.

Ia sebenarnya bukan seorang syekh, mullah,
atau sejenisnya. Ia hanya orang yang suka
mengutip kata-kata mutiara para ulama lalu
menyebarkannya pada orang-orang. Karena
banyak yang suka dengan kata-kata kutipan itu,
ada sebagian orang yang mengira itu kata-
katanya sendiri. Maka, ditahbiskanlah ia sebagai
syekh, dan orang-orang memanggilnya Syekh
Rasyidin.

“Aku tidak yakin itu telur,” demikian kata
Syekh Rasyidin pada mulanya. Saat itu, orang-
orang sedang sibuk membicarakan perihal
benda yang ditemukan oleh Hameed di sebuah
gua. Hameed menemukannya saat berlindung

Perkara Batu dan Telur

Maya Lestari Gf.
Minggu, 24 Mei 2015

PERKARA BATU DAN TELUR | Maya Lestari Gf.
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dari hujan deras. Menurut ceritanya, ketika ia masuk
ke gua, tanpa sengaja ia melihat sesuatu yang berwarna
kuning terang di antara batu-batu berwarna hitam.
Segera diambilnya benda itu, dan dilaporkannya pada
Khalifah.

“Kenapa kau tidak yakin itu telur?” tanya
seseorang.

“Logika saja,” kata Syekh Rasyidin, “Mana ada
hewan yang mau bertelur di lantai gua yang dingin
dan keras. Semua hewan pasti akan mencari tempat
hangat untuk menaruh telur-telurnya. Telur takkan
menetas di tempat dingin. Itu kuncinya!” Keyakinan
Syekh Rasyidin tersebar dari mulut ke mulut hingga
semua orang membicarakannya. Walhasil, sesuatu yang
awalnya tampak tidak terlalu penting mendadak jadi
sangat penting setelah Syekh Rasyidin membicarakan-
nya di mana-mana.

Untuk memecahkan soal itu, Khalifah mengunda-
ng Syekh Kamal ke istana.Sama seperti Syekh Rasyidin,
ia pun sebenarnya bukan seorang syekh, mullah, atau
sejenisnya. Ia hanya pengurus pustaka kekhalifahan.
Sebagai pengurus pustaka, ia banyak membaca kitab-
kitab klasik maupun kontemporer karangan para ulama
hebat. Karena pengetahuannya luas, ia sering menjadi
tempat bertanya. Dari sinilah panggilan syekh
kepadanya bermula.

Khalifah membawa Syekh Kamal ke tempat telur
itu disimpan. Telur itu berbentuk bulat sempurna,
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memulai usaha penangkaran. Berkat usaha yang
sungguh-sungguh, ia berhasil mengembangbiakkan
burung-burung itu hingga kini jumlahnya menjadi
tujuh ekor. Usahanya mengundang simpati Khalifah
sehingga beliau berkenan mengucurkan dana sangat
besar untuk proyek-proyek Ibnu Hasan lainnya.

“Ini memang telur,” berkata Ibnu Hasan di
hadapan Khalifah, menteri-menteri, dan Syekh Kamal.
“Memang bentuk dan warnanya aneh, tapi jelas ini
telur.”

“Tahukah kau ini telur apa?” tanya Khalifah. Ia
khawatir kalau telur itu sungguh-sungguh telur naga.
Ia pernah mendengar mitos tentang hewan itu semasa
kecil dari pengasuhnya. Hewan itu punya sayap yang
sangat besar, moncong panjang, gigi tajam, dua tanduk,
dan cengkeraman yang mematikan. Belum lagi racun
api yang keluar dari mulutnya. Jika telur itu memang
berisi anak naga, betapa berbahayanya. Namun, di sisi
lain, perihal naga itu menarik minatnya. Jika telur itu
sungguh-sungguh menetaskan naga, mungkin ia bisa
menjadikan hewan itu sebagai tunggangan. Takkan ada
lagi pihak-pihak yang berniat merongrong kekuasaan-
nya, juga wilayah negerinya. Mereka akan takut pada
naga itu.

Ibnu Hasan membawa telur itu lebih dekat ke
misykat. Di dalamnya suluh bercahaya terang.

“Cangkangnya terlalu tebal,” kata Ibnu Hasan
setelah mengamati telur itu sekian lama, “Cahaya tidak

berwarna kuning terang seperti matahari, dan bebercak
hijau nyaris di sepanjang permukaannya. Belum pernah
Syekh Kamal melihat telur serupa itu. Sepanjang
pengalamannya bergelut dengan buku-buku tentang
hewan dan telur, ia belum pernah menemukan gambar
telur serupa ini.

“Memang aneh sekali, Baginda,” berkata Syekh
Kamal. Diangkatnya telur itu dan disaksikan oleh
seluruh menteri kekhalifahan, “Belum pernah hamba
menemukan benda seperti ini. Tapi....Ini memang
telur,” kata Syekh Kamal sambil membolak-balik telur
itu. “Tekstur kulitnya seperti telur-telur pada umumnya,”
Syekh Kamal mengetuk telur itu, lalu mendekatkannya
ke telinga, “Tak salah lagi, Baginda. Ini memang telur.”

“Tahukah kau telur apa ini?” tanya Khalifah.
Syekh Kamal menggeleng, “Mohon maaf, Baginda.

Hamba tidak mengetahuinya.”
“Bagaimana kalau isinya adalah hewan berbahaya?”

tanya seorang menteri, “Naga misalnya?”
“Oh,” Khalifah kaget. Dipandangnya Syekh

Kamal, “Mungkinkah itu, Kamal?” tanya Khalifah.
“Mohon maaf, pengetahuan hamba belum sampai

ke situ, Baginda,” ujar Syekh Kamal.
Akhirnya Khalifah mengundang seorang ahli

hewan. Namanya Ibnu Hasan. Ia terkenal karena
berhasil menyelamatkan burung arg. Sejenis burung
langka. Awalnya jumlah burung itu cuma tiga ekor di
wilayah kekhalifahan. Setelah seekor mati, Ibnu Hasan
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menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama setuju
dengan pendapat Syekh Rasyidin. Kelompok kedua
setuju dengan pernyataan bahwa benda yang ditemu-
kan Hameed hanyalah sebutir telur. Sementara itu,
kelompok ketiga yang jumlahnya lebih sedikit
menganggap ini semua hanya persoalan remeh-temeh
yang tak perlu dipusingkan. Toh, banyak persoalan lain
yang lebih patut dipikirkan.

Perpecahan di tengah masyarakat semakin
mencemaskan. Untuk mengatasi keadaan, Khalifah
akhirnya memanggil Syekh Rasyidin, Syekh Kamal, dan
Ibnu Hasan. Dengan disaksikan banyak orang, Syekh
Kamal dan Ibnu Hasan berupaya meluruskan pendapat
Syekh Rasyidin. “Lihatlah ini,” kata Ibnu Hasan sambil
menyodorkan telur itu ke hadapan Syekh Rasyidin, “Ini
sebutir telur dengan cangkang yang sangat tebal dan
keras. Bentuknya memang unik, tapi jelas ini telur,”
katanya.

“Huh!” Syekh Rasyidin memalingkan wajahnya dari
telur itu, “Aku tidak yakin itu telur dan aku tak perlu
melihatnya untuk membuktikan keyakinanku,” katanya.
Ia memandang khalayak, “Batu tetap saja batu. Mana
mungkin disebut telur.”

“Cobalah Anda lihat dulu,” bujuk Syekh Kamal.
“Apa gunanya? Aku sudah tahu itu hanya batu,”

jawab Syekh Rasyidin, “Hai orang-orang!” serunya
pada khalayak ramai, “Masuk akalkah bagi kalian ada
seekor hewan yang meletakkan telurnya di tempat

bisa menembusnya.”
“Apa yang harus kita lakukan?” tanya Khalifah.
“Izinkan saya membawanya, Baginda, saya akan

menelitinya.”
Khalifah setuju. Semestinya masalah telur aneh itu

berhenti sampai di sana, tapi tidak bagi Syekh Rasyidin.
Setiap kali ia singgah di kedai-kedai, pasar, atau balai
pertemuan, ia selalu membicarakan soal telur itu.

“Jelas bukan telur,” katanya yakin. “Itu hanya batu.
Pernahkah kalian mendengar telur menetas di atas
permukaan batu yang dingin?” ia menegakkan
punggungnya, menyapukan pandang pada semua yang
hadir, “Tidak, bukan?” Orang-orang mengangguk,
terkesima oleh retorikanya.

“Nah, jelas sekarang. Kekhalifahan hanya mem-
buang-buang waktu dan uang untuk meneliti batu itu.
Bukankah kita sering menemukan batu berbentuk
aneh? Seaneh apa pun sebuah batu, tetap saja itu batu.
Seharusnya Khalifah mengerti hal ini. Uang yang ia
hambur-hamburkan untuk meneliti batu itu seharusnya
digunakan untuk memberi makan mereka yang
kelaparan!”

Mulanya, semua yang dilakukan Syekh Rasyidin
tidak dipedulikan Khalifah. Menurutnya, dialektika
tentang suatu hal ialah biasa. Merupakan bagian dari
aktivitas intelektual. Namun, lama-kelamaan usaha
Syekh Rasyidin memengaruhi orang-orang semakin
masif, dan membuat penduduk negeri itu terpecah
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dingin?”
“Tidak!” seru orang-orang.
“Ini bukan soal masuk akal atau tidak,” berkata

Syekh Kamal. “Ini soal fakta. Kenyataan. Kalau
kenyataannya ini sebutir telur, mengapa kita harus
menganggapnya batu?” tanya Syekh Kamal.
”Bukankah itu yang disebut tidak masuk akal?”

“Kalianlah yang tidak masuk akal!” tuding Syekh
Rasyidin cepat, matanya berkilat-kilat. ”Kalian meng-
anggap batu sebagai telur, lalu mengeluarkan uang
sebanyak-banyaknya untuk menelitinya. Itulah yang
aneh! Tidakkah kalian lihat masih banyak orang miskin
di negeri ini?

Betapa baiknya jika uang untuk meneliti batu tak
berguna itu kalian berikan kepada semua fakir miskin
di negeri ini!!”

“Setuju!!” seru orang-orang.
“Rasyidin!” seru Khalifah yang melihat keadaan

semakin membahayakan. “Kau tidak perlu menghasut
orang-orang seperti itu. Kau lihatlah benda apa ini baru
bicara! Lagi pula semua orang miskin di negeri ini
mendapat santunan dari baitulmal. Tak satu pun rakyat
di negeriku yang kelaparan!”

“Aku tidak perlu melihatnya untuk tahu benda apa
itu!” kata Syekh Rasyidin pongah. Ia berjalan menuruni
panggung tempat pertemuan mereka, “Itu hanya batu!
Batu yang aneh. Itu saja! Aku benar kan?!” tanyanya
pada khalayak.

PERKARA BATU DAN TELUR | Maya Lestari Gf.

“Yaa!!” orang-orang berseru.
Tujuh hari selepas peristiwa itu, perang besar

berkecamuk. Massa menganggap Khalifah lebih
memilih mengucurkan dana untuk sebuah batu
ketimbang memberi makan rakyatnya. Orang-orang
membakar permukiman, taman-taman, bahkan istana.
Empat puluh hari selepas itu, istana kekhalifahan yang
begitu indah dan megah menjadi abu. Ratusan tahun
sesudahnya, kerajaan itu terlupakan dari sejarah. 
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BERMULA dari iklan singkat di forum
‘Reparasi Modifikasi’ yang berbunyi;

“Dicari bibir yang unik untuk dijadikan sebuah
karya seni,” Syafa iseng-iseng mengirimkan foto
bibirnya ke alamat surat elektronik yang tertera.
Ia mendapatkan balasan dan diminta datang
ke studio seniman pemasang iklan itu. Dua hari
setelah mendapat balasan, Syafa menjejakkan
kaki di halaman studio, di kawasan selatan
Jakarta.

Butuh 15 menit hingga akhirnya pintu di
hadapan Syafa terbuka. Pria kurus dengan
rambut kusut sebahu muncul dari balik pintu.
“Halo, saya Arte,” kata pria itu sambil
tersenyum. “Silakan masuk.”

Suasana studio cukup sejuk. Ada pendingin
ruangan di dinding sebelah kiri. Di bawahnya
berderet kanvas, papan gabus, tripleks, dan

Bibir No 27

Dicky Zulkarnain
Minggu, 31 Mei 2015
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tiang-tiang besi. Di sudut lain ada beberapa pahatan
kayu dan foto berbingkai. Semuanya menunjukkan
objek yang sama, yakni bibir.

Ada pahatan kayu berbentuk bibir kecokelatan
yang penuh guratan. Sebuah lukisan dengan deretan
kaleng bergambar bibir dan sebuah foto hitam-putih
bergambar bibir berlumur cairan pekat.

“Beberapa sudah dipajang di galeri. Tadinya ingin
buat 26 karya saja. Tiba-tiba ingin membuat karya lagi,”
ujar Arte sambil meletakkkan baki berisi poci dan
cangkir pada meja di dekat jendela. “Kita masih harus
menunggu teman saya datang.”

“MissPrettyHurts?” “Bukan. Teman ini yang nanti
akan membantu saya.”

Akun MissPrettyHurts ialah salah satu teman bicara
Syafa di forum ‘Reparasi Modifikasi.’ Sudah berbulan-
bulan akun itu tidak aktif. Ketika akun itu muncul lagi
dengan iklan tawaran menjadi model, Syafa pikir
dengan mengikutinya bisa membuatnya bertemu
dengan MissPrettyHurts.

“Kenapa kamu terobsesi dengan bibir?” tanya
Syafa sambil duduk di sofa di hadapan Arte.

“Bibir itu sensual dan penuh misteri.”
Tiba-tiba terdengar suara bel. Seorang laki-laki

botak kemudian melangkah masuk.
“Ini teman saya, Aksara. Dia yang akan bantu

saya,” pria itu tersenyum pada Syafa.
“Boleh langsung dimulai? Maaf, saya tidak bisa
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tentang masalah yang dihadapi, anggota lain
memberikan saran yang diyakini bermanfaat. Dari
alamat dokter estetika, bentuk organ referensi, hingga
tips-tips cerdik merias diri.

“Apa ada orang lain yang terinspirasi dengan
bibirmu?” “Tidak ada.”

Waktu masih di sekolah, ia selalu diolok-olok oleh
beberapa teman laki-laki. “Pada zaman dahulu, ada
bibir raksasa yang memakan warga satu desa, bibir itu
lalu mengalami reinkarnasi menjadi bibir Syafa,” begitu
bunyi salah satu lelucon yang mereka buat. Saat kuliah,
ia pernah punya kekasih yang lebih suka memeluk dan
mengusap-usap kepalanya saja. Dalam satu setengah
tahun masa pacaran, pria itu hanya mencium bibirnya
tidak lebih dari sepuluh kali. Mungkin ia jijik dengan
bibirku, begitu pikir Syafa setelah pria itu mening-
galkannya.

Arte tiba-tiba melepaskan kemejanya, lalu
memberikan kertas tipis berisi gambarnya kepada
Aksara. Pria botak itu tidak banyak bicara, tapi selalu
bergerak sigap. Ia lalu membersihkan punggung Arte
dengan handuk kecil yang sudah dibasahi dengan cairan
dari sebuah botol kecil. Kertas tipis itu ditempelkan
pada punggung sang seniman. Sebuah alat menyerupai
roll-on dari deodoran digunakannya untuk menggosok
kertas. Kemudian terdengarlah suara desing mesin
pembuat tato.

“Menurut kamu, siapa wanita yang punya bibir

lama-lama,” ungkap Aksara yang dijawab oleh
anggukan Arte. Pria botak itu langsung sibuk
mengeluarkan beberapa benda dari tas punggungnya.
Pulpen, spidol, tumpukan kertas transparan, sarung
tangan, botol-botol kecil, dan sebuah alat yang berujung
runcing.

“Mas Aksara mau bikin apa?”
“Tato. Karya saya yang ke-27 itu tato. Saya buat

gambarnya, nanti Aksara yang menatonya.” Arte
menjawab pertanyaan Syafa, karena Aksara sedang
fokus menyiapkan alat-alatnya.

“Mas Arte mau bikin tato dari bibir saya?”
“Jangan banyak bergerak. Saya akan buat sketsa

bibirmu,” kata Arte yang kemudian asyik menggores-
gores kertas gambar.

Syafa heran mengetahui ada orang yang terinspirasi
dengan bibirnya yang aneh. Bibir bagian bawahnya
begitu tebal dan lebar. Sangat berbeda dengan bibir
atas yang tipis. Bagian wajah inilah yang menjadi
alasannya bergabung dengan forum ‘Reparasi
Modifikasi’ di dunia maya. Forum itu memiliki dua
puluh dua orang anggota. Kebanyakan dari mereka
mengaku perempuan. Sisanya ialah misteri.

Forum ‘Reparasi Modifikasi’ adalah ruang untuk
berkeluh-kesah, dari soal mata juling, lubang hidung
kebesaran, atau kulit bersisik. Setiap anggotanya
mengusung prinsip, yaitu lebih baik memberikan solusi
daripada mengasihani. Setelah seseorang berbicara
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pernah didatanginya. Berbagai program sudah
dicobanya, dari botox, filler, bedah kosmetik, hingga
suntik kolagen. Arte tidak bisa berbuat banyak. Istrinya
memiliki bisnis sendiri dan berasal dari keluarga kaya
yang bisa menjaminnya untuk terus menekuni profesi
seniman.

“Ibuku dulu selalu bilang, aku anak bungsu paling
jelek. Katanya, hidupku tidak akan sebahagia dua kakak
perempuanku yang cantik. Biarkan aku mencari
kebahagiaan dari tangan-tangan dokter estetika,”
begitu dulu istrinya pernah berkata.

“Sudah selesai, Arte. Tapi jangan bergerak, saya
mau membersihkannya.” Aksara kembali bersuara
setelah ia mematikan mesin tato. Syafa yang penasaran
beranjak bangkit untuk mengamati lebih dekat.
Rangkaian garis berwarna hitam yang membentuk bibir
terlihat di bagian atas punggung Arte. Tampak serupa
dengan miliknya. Kombinasi tak seimbang antara bibir
atas yang tipis dan bibir bawah yang tebal dan lebar.
Di bagian bawah tertulis `No. 27'. Setelah selesai
menempelkan perban, Aksara membereskan barang-
barangnya kembali. “Aku duluan ya, Te. Kita ketemu
lagi di pembukaan pameranmu.” Kini, hanya ada Syafa
dan Arte di dalam studio itu.

“Kenapa akhirnya membuat karya ke-27?” tanya
Syafa pada Arte yang sedang mengancingkan bajunya.

“Tiba-tiba tercetus begitu di otak saya.”
Seniman itu memilih untuk merahasiakan alasan

bagus?”
“Marilyn Monroe. Bibirnya benar-benar seksi!”
Syafa selalu punya beberapa gambar terbaik aktris

favorit itu di telepon selulernya. Seminggu lagi, ia bisa
mewujudkan impian untuk memiliki bentuk bibir
idaman. Tabungannya sudah cukup. Ia sudah membuat
janji dengan salah satu dokter bedah kosmetik terbaik
di Jakarta, berkat referensi beberapa kawan di forum
‘Reparasi Modifikasi.’

“Kenapa Mas Arte tidak membuat tato dari bibir
istrinya?”

“Istri saya meninggal tahun lalu. Saya buat pameran
ini untuk mengenangnya.”

Keduanya terdiam selama beberapa saat. Syafa
berusaha menyibukkan diri dengan mencicipi biskuit
sambil mengamati suasana studio. Arte hanya
menunduk, berusaha menahan sakit akibat goresan
mesin tato yang dikendalikan Aksara.

“Kalau bisa mengulang waktu, tentu saya memilih
bibir istri saya. Dia cantik, tapi tidak pernah
menyadarinya. Selalu ingin menjadi lebih baik,” ucap
Arte memecah keheningan.

“Maksudnya?”
“Istri saya meninggal karena gangguan jantung

akibat dosis silikon cair berlebihan. Ia jatuh setelah
proses penyuntikan.”

Istri Arte memiliki kecanduan untuk memperbaiki
segala sesuatu pada tubuhnya. Beberapa dokter sudah
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Syafa tidak menjawab. Tanggal pembukaan
pameran Arte bersamaan dengan jadwal rencana bedah
kosmetiknya. Untuk mendapatkan janji dokter estetika
ternama itu, ia harus menunggu tiga bulan.

“Kenapa membuat tato? Tidak bisa hilang, lo.”
“Ya, tidak bisa hilang. Seperti sakit yang saya

rasakan setelah kehilangan istri.”
Mereka kembali terdiam. Tak lama, Syafa beranjak

bangkit. Arte meminta Syafa untuk mengirimkan
nomor rekeningnya lewat SMS dan berjanji akan segera
mentransfer pembayaran jasa model.

“Bagaimana rasanya bibirmu ada di punggung pria?
“Ada yang pernah melakukan hal gila seperti ini?”
“Ini pertama kali,” Syafa yakin betul bahwa pipinya

sekarang merona merah.
Keduanya saling memandang. Perlahan-lahan Arte

mendekatkan wajahnya ke arah Syafa. Wanita itu diam
saja. Bibir keduanya saling bertemu. Setelah usai, Syafa
pamit sambil menutup pintu. Seulas senyum mengiringi
langkah ringan Syafa. Ia berjanji pada diri sendiri,
tindakan pertama yang akan dilakukannya esok setiba
di kantor ialah menelepon klinik dokter estetika. 

2015

sesungguhnya. Sekitar delapan bulan lalu, saat
membereskan laptop istrinya, ia menemukan surat
elektronik terkait dengan forum ‘Reparasi Modifikasi.’
Setelah menjelajahi forum itu, ia baru menyadari bahwa
selama ini ia tidak mengenal istrinya sendiri. Membaca
beberapa tulisan istrinya yang penuh kebencian
terhadap dirinya sendiri, membuat Arte merasa terluka.

“Mas Arte kenal dengan pemilik akun
MissPrettyHurts?”

“Akun itu milik istri saya,” jawaban Arte membuat
Syafa terdiam. Ia kaget menyadari bahwa teman
bicaranya di forum sudah tiada.

Tiga bulan lalu, Arte bermimpi tentang istrinya. Ia
melihatnya sedang tertidur di sebuah ruangan seperti
kamar rumah sakit, dan seorang laki-laki berjas putih
menggores-gores wajah istrinya dengan pisau.

Setelah terbangun, ia merasa harus melakukan
sesuatu agar tidak ada lagi yang bernasib sama dengan
istrinya. Ketika ia membuka forum ‘Reparasi Modifi-
kasi,’ ia menemukan posting terbaru berisi pembicaraan
seorang anggota bernama SexyLips, yang berniat
hendak melakukan bedah kosmetik. Ia tak menyangka,
salah satu akun yang gemar berkomunikasi dengan
istrinya itu akan tertarik dengan iklan yang
diunggahnya.

“Pembukaan pameran tanggal 27 di Galeri Art
Space. Kamu datang ya,” ucap Arte sambil melirik ke
arah Syafa.
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SUDAH lama kau idamkan jam tangan yang
melingkar di pergelangan tangan kiri Bang

Olo. Malam itu idamanmu terwujud.
Bang Olo tiba-tiba sudah berada di rumah

kontrakanmu. Kau agak kaget saat membuka
pintu dan ia ada di sana. Malam itu, seperti
malam sebelumnya, kau pulang dalam keadaan
setengah sadar. Pengaruh alkohol membuat
objek yang kau pandangan bergoyang-goyang.
Kau lihat seseorang meringkuk dalam gelap,
menyandar ke dinding. “Jangan nyalakan lampu
itu!” pintanya.

Bang Olo! Kau kenal suaranya. Kau
mendekat, mencoba memastikan. Tidak salah
lagi, ia Bang Olo. “Ada apa, Bang? Apa yang
terjadi dengan Abang?”

“Aku tertembak.”
Tertembak! Kau kaget. Cerita yang selalu

Arloji Bang Olo

Budi Hatees
Minggu, 07 Juni 2015
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kau dengar, kulit Bang Olo tidak terlukai benda apa
pun. Ia sering dibacok, tapi selalu membal.

Golok yang dipakai membacoknya sering somplak.
Puluhan peluru acap menghantamnya, tapi ia tetap
berdiri.

“Tertembak?!” tanyamu. “Siapa pelakunya?”
“Ssssst. Kecilkan suara kau. Mereka di luar sana.

Aku sengaja masuk ke mari.” Bang Olo menggeser
pantat, tapi tetap menyandar ke dinding. Ia meringis
menahan sakit. “Aku rasa ini akhir segalanya,” katanya.

Kau lihat ia begitu kepayahan.
Wajahnya pucat, kentara kalau ia kesakitan. Tiba-

tiba kau ingat pada arlojinya. Sudah lama kau ingin
memilikinya. Kau pikir inilah kesempatan emasmu. Kau
harus bisa merebutnya. Tapi, kau harus hati-hati karena
Bang Olo punya kesaktian luar biasa. Selama ia masih
sadar, ia tetap akan menjadi masalah. Dalam keadaan
tertidur pun ia bisa menjadi masalah.

“Jangan bicara begitu, Bang.” Kau mencoba
menenangkannya. “Coba aku lihat luka Abang.”

“Tidak. Percuma saja. Mereka memakai peluru
emas. Itu pantanganku.”

“Mereka tahu pantangan Abang? Siapa mereka?”
“Kecilkan suara kau!” Bang Olo menggeram.

“Kemari…lebih dekat lagi!”
Kau mendekat. “Ada apa, Bang?”
Lamban gerakan tangan kanan Bang Olo saat

melepaskan arloji warna perak itu dari pergelangan
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babak belur, tapi dihabisi tanpa ampun.
Bang Olo punya prinsip, lawan tak pernah dicari,

tapi kalau ketemu harus ditumpas tanpa ampun.
Pengampunan adalah tindakan konyol, karena suatu
saat lawan akan menyusun kekuatan baru. Satu per
satu lawan dihabisinya. Ia menjadi menakutkan. Tak
ada yang berani kepadanya.

Sudah lama kau mendengar tentang Bang Olo. Ia
telah menggemparkan semua orang di setiap sudut
Tanjung Balai ini. Di pelabuhan, orang membicarakan
dirinya seperti membicarakan malaikat maut. Orang
takut didatanginya. Tapi, kau justru sengaja ingin
menemuinya. Awalnya kau ingin membuat perhitung-
an. Ia telah merenggut sebagian besar rezekimu. Kau
harus menyetorkan sebagian penghasilanmu sebagai
penjaga keamanan gudang-gudang di pelabuhan
kepada Bang Olo. Kalau tidak, Bang Olo akan
memusuhimu.

Sebagai centeng, awalnya kau bersikap keras.
Orang-orang yang mengaku suruhan Bang Olo, satu
per satu kau hajar. Mereka babak-bingkas. Lari lintang-
pukang. Tapi, Bang Olo tak pernah datang setelah
kejadian itu. Kau justru penasaran, ingin menjajal
kemampuan Bang Olo. Namun, keberanianmu jadi
surut ketika setiap orang menceritakan tentang
kekejaman Bang Olo pada musuh-musuhnya. Kau
membayangkan dirimu sebagai musuh Bang Olo, maka
terbayang olehmu nasib buruk yang akan menderamu.

tangan kirinya. Wajahnya penuh kerut menahan rasa
sakit akibat timah panas yang bersarang di dadanya,
meski ia tidak mengeluh.

Ia sodorkan arloji itu kepadamu. Kau menatap
benda itu.

“Ambillah!” suaranya terbata-bata. “Sekarang arloji
ini kau yang pegang.” Arloji itu sangat berharga bagi
Bang Olo.

Mustahil benda itu terpisah dari dirinya kalau tidak
ada apa-apa. Ia dan benda itu bersenyawa.

Apakah Bang Olo….
Dalam hati kau bersorak. Inilah yang kau inginkan.

Kau tak perlu melakukan hal-hal konyol hanya untuk
merebut arloji itu.

“Tapi, Bang….”
“Terimalah!” *Arloji itu tidak sekadar jam, tapi juga

benda yang selama ini telah memberikan segalanya bagi
Bang Olo: kekuatan, kejayaan, kharisma, dan kekuasa-
an. Segala hal yang diidamkan manusia dimiliki Bang
Olo lantaran arloji yang dipakainya.

Arloji itu jimat. Setiap orang ingin memilikinya.
Banyak yang mengincarnya. Tapi, benda itu tak

pernah lepas dari tubuh Bang Olo, selalu melekat di
kulitnya.

Ada yang nekat menantang Bang Olo berduel
hanya untuk merebut arloji itu. Satu lawan satu. Tentu
akibatnya fatal. Bang Olo tidak tertaklukkan. Tak
terlukai oleh benda apa pun. Si penantang bukan saja
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Kau berdiri dengan sikap gagah.
Bersamaan dengan itu terdengar suara gedoran di

pintu. “Siapa di dalam!” teriak seseorang. Kau tak
gentar, melangkah ke pintu dan membukakannya.

“Ada apa!?” bentakmu.
“Eh, Bang Sahat. Maaf, Bang, ada Abang lihat

tadi laki-laki masuk ke sini.”
“Laki-laki? Siapa?”
“Bang Olo.”
“Ada di dalam.” Kau memberi tahu mereka.
“Ada urusan apa kalian sama Bang Olo?”
“Dia masuk DPO kami. Kami memburunya dan

saya berhasil menembaknya. Kami pikir dia hanya bisa
bersembunyi.”

“Bang Olo sudah mati. Dia ada di dalam.” Kau
bicara sambil melangkah meninggalkan rumah.

“Jangan lupa tutupkan rumahku kalau kalian sudah
selesai.” *Sejak memakai arloji milik Bang Olo, kau
merasa seperti Bang Olo. Kau bangga dengan dirimu.
Kau merasa begitu hebat. Kau memamerkan arloji itu
kepada siapa saja. Kau lebih-lebihkan kenyataan yang
ada, bahwa kau berhasil merebut arloji itu dari Bang
Olo dalam sebuah duel yang adil. Kau bilang Bang Olo
kalah, dan kau harus menghabisinya agar kelak Bang
Olo tak bisa menyusun kekuatan untuk melawanmu.

Saat mendengar cerita bualan itu, orangorang
memujimu. Apalagi setelah mereka dengar kabar
tentang Bang Olo ditemukan tewas di rumah kontrak-

Kau pikir, tidak mungkin bersikap konyol
menantangnya berduel. Sudah banyak contoh orang-
orang nekat yang habis di tangannya. Kau memutar
otak, mempelajari segala sesuatu, dan akhirnya kau
temukan cara paling tepat. Kau akan mendekatinya.
Apa pun caranya, kau harus bisa membuat Bang Olo
percaya padamu. Jika itu terwujud, kau bisa saja
mengambil arlojinya suatu saat.

Konon arloji itu pemberian almarhum ayah Bang
Olo. Pertama kali menerima dari almarhum ayahnya,
saat Bang Olo masih belasan tahun. Ia hanya seorang
remaja nakal yang meresahkan banyak orang. Tak
seorang pun menghargainya, apalagi memperhitung-
kannya. Ketika arloji itu menjadi miliknya, tibatiba saja
segala hal yang dimiliki almarhum ayahnya sudah
menjadi miliknya. Tiba-tiba saja… “Kau pegang arloji
ini agar kau bisa melupakan waktu,” katanya.

“Itu pesan almarhum ayahku. Kau tahu, aku
berhasil melakukannya selama ini.” Mata yang selalu
tajam dan menakutkan itu menatapmu.

Masih ragu, kau terima arloji itu. Bersamaan dengan
itu, ia tersenyum. Segala sesuatu menjadi senyap.

Kau menatap tubuh yang tak bernyawa itu. Lalu
menatap arloji yang baru kau terima.

Kau pakai arloji itu di tangan kirimu, sama seperti
Bang Olo memakainya. Tiba-tiba kau merasa ada
sesuatu yang mengalir di tulang pungungmu, lalu seperti
meledak di kepalamu. Tubuhmu mendadak ringan.
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anmu. Polisi pun tak berani menangkapmu atas pembu-
nuhan itu.

Namamu segera menjadi buah bibir. Orang-orang
menganggapmu sebagai pengganti Bang Olo, dan kau
menuntut dilayani seperti orang-orang melayani Bang
Olo.

Tapi, sangat disayangkan, kau tak pernah tahu satu
hal tentang arloji itu. Akulah yang memberikannya
kepada almarhum ayah Bang Olo—begitulah Kalian
memanggil Raja Oloan—beberapa tahun lalu. Aku
jatuh kasihan kepada kawanku itu karena ulah anak
tunggalnya.

Anak itu sangat bandel, tak bisa dinasihati, dan
merasa dirinya sangat hebat. Ia melakukan apa saja
yang terlintas dalam kepalanya, tak pernah memikirkan
apa dampaknya. Ia tak pernah merasa salah, dan akan
sangat marah kalau dipersalahkan. Kalau marah, ia lebih
mirip setan dari neraka yang mewujud manusia.

Nasihat sudah lebih dari cukup. Masuk kuping kiri,
melesat keluar dari kuping kanan. Tak satu nasihat pun
dapat mengubah kelakuan buruknya.

Ayahnya hilang akal. Ia sering memukuli anaknya.
Tapi, cara itu ternyata membuat si anak bertambah
nakal. Bahkan mulai berani melawan.

Suatu hari ia mendatangiku dan mengeluhkan soal
anaknya. Saat itulah aku serahkan arloji itu, dan
menyuruhnya agar memberikan arloji kepada Raja
Oloan. Dengan memakai arloji itu, saya berharap Raja

Oloan akan tahu waktu; agar ia sadar bahwa waktu
harus dimanfaatkan. Ajaib.

Sejak memakai arloji itu Raja Oloan berubah total.
Ia tak pernah lagi membuat ulah. Ia menjadi lebih

kalem. Aku sendiri tidak mengerti kenapa. Tibatiba
semua orang sangat menghormatinya.

Entah siapa yang menyebarluaskan kabar burung
itu, semua orang menjadi yakin bahwa arloji itu adalah
jimat. Orang-orang semakin takut pada Raja Oloan.
Di sisi lain, banyak yang mengincar jimatnya. Tapi, kau
tahu, siapa pun yang mengincar arloji itu akan bernasib
buruk jika berani mengajak Raja Oloan berduel.

Terakhir aku dengar kau pun mengincarnya.
Tapi, kau yakin tak akan sanggup berduel dengan

dirinya, hingga kau mengajak polisi untuk menghancur-
kannya.

“Kau siapa?” tanyamu. “Aku bisa membunuhmu
dengan mudah.”

“Kau mengancamku?”
“Aku sudah menguasaimu.”
“Apa maksudmu?” Aku tertawa. Suara tawaku

memenuhi kepalamu. Kau kebingungan dan mencari-
cari. Kau baru sadar, akulah yang melingkar di pergela-
ngan tangan kirimu. 
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SEPANJANG hidupku, aku selalu berharap
ibu datang pada hari penerimaan rapor. Tiga

kali penerimaan rapor, tiga kali semester, ibuku
tak pernah datang.

Kalau kau tak pernah tahu apa rasanya
ibumu tak datang pada hari penerimaan rapor,
biar kuberi tahu. Menyedihkan. Sendirian.
Kosong. Dan, rasanya ingin segera berlari
pulang. Seolah kau telah dipermalukan di depan
semua orang.

Dimulai dari penerimaan rapor semester
pertama yang berakhir pada kekosongan. Ibuku
tak datang. Ayah juga tidak. Hanya aku sendiri,
tanpa rapor, dan tanpa kata-kata dari wali kelas.

Pada penerimaan rapor berikutnya, aku
tidak membawa pulang nasihat dari wali
kelasku, tentang apakah aku harus belajar lebih
giat, atau diminta mempertahankan peringkat-

Ibu Datang

Dodi Prananda
Minggu, 14 Juni 2015
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ku di kelas. Yang kubawa pulang hanyalah diriku sendiri,
dan angan-angan bahwa pada penerimaan rapor
berikutnya; ibu akan datang. Angan-angan itulah satu-
satunya hiburanku sepanjang satu semester berikutnya.
Aku belajar segiat biasa, dan berharap pada penerimaan
rapor berikutnya ibu datang. Ia akan mendengarkan
segala yang baik tentangku dari wali kelas.

Kurasa wali kelasku tidak peduli amat dengan
diriku, sehingga pada penerimaan rapor pertama itu,
yang seharusnya menjadi hari paling istimewa bagiku,
ia tidak menyelamatkanku dari rasa kekosongan itu. Ia
tetap membiarkanku sendiri, menghibur diri dengan
caraku sendiri, dan tak berharap banyak selain
menunggu pembagian rapor semester berikutnya.

Kali kedua setelah itu, aku menerima undangan
dari wali kelasku. “Salman,” kata wali kelasku, ragu-
ragu. “Sampaikanlah ke orangtuamu, ya. Ada yang ingin
Ibu sampaikan,” katanya, menyerahkan sehelai surat
bercap dan bertanda tangan kepala sekolah.

Aku menyimpan surat itu baik-baik, dan tak ingin
sedikit pun ujungnya terlipat di dalam tas. Ibuku pasti
senang pada surat itu, dan kami—aku dan ibu—selalu
mengoleksinya, memasukkannya ke dalam map. Aku
sudah membayangkan, tiga tahun SMA, enam kali
semester, enam kali penerimaan rapor. Artinya, akan
ada enam surat undangan. Di luar undangan yang lain-
lain. Menyimpan surat itu rapi-rapi, dan menyerahkan
surat itu sebaik saat aku menerimanya dari wali kelas,
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maan rapor kali ketiga? Bahwa ibuku tak datang lagi,
seperti yang pertama dan yang kedua, itu tampaknya
sudah pasti. Tapi, sebagai anak yang pendiam, tak
banyak omong pada orangtua, aku tak pernah menjadi-
kan ini sebagai persoalan besar di depan ibu. Aku tak
mau hidupnya, ketenteramannya, dan dengan segala
peliknya masalah di meja makan, di kamar tidur, di da-
pur, dan di ruang-ruang lain di rumah, terganggu hanya
karena persoalan terima rapor. Persoalanku dan sikapku
yang dingin kepada mereka adalah yang lebih penting.

Aku sudah bisa menerima kekurangan mereka.
Tidak etis rasanya bila aku menghakimi mereka sebagai
orangtua yang tak peduli pada anaknya hanya karena
hari kecil bernama hari pembagian rapor—yang bagiku
sebetulnya sangat istimewa. Aku tak mengukur rasa
cinta mereka hanya dari kedatangan mereka pada hari
penerimaan rapor. Sekarang, apakah isi rapor itu
menjadi penting karena orangtua tak datang?

Kemudian, aku tahu jawabannya: tidak. Meski
begitu, aku tak pernah menghapus angan-angan bahwa
ibuku akan datang sewaktu-waktu.

Kalau kau ikut menebak soal kedatangan ibuku,
dan masuk dalam kubu yang sepakat ibuku tak datang,
kau benar. Hari ini aku datang dalam kekosongan itu.
Hatiku. Semangatku. Juga mimpiku. Semuanya tak
berarti apa-apa. Karena tahu akan terima rapor, ayahku
seolah sengaja mengambil waktu kerja pada hari libur.
Yang kusimpulkan dari cara seperti itu adalah, ayahku

bukan jaminan sebetulnya bahwa ibu akan datang.
Aku membawa surat itu pada ibu, seakan-akan aku

memberi tahu bahwa kami mendapat paket liburan
wisata gratis ke luar negeri. Kukeluarkan suratnya baik-
baik, dan kuserahkan pada ibuku. Tapi, menyentuhnya
saja ibu tidak. Ia juga tidak mengangguk, atau mengge-
leng. Dari sikapnya itu aku sudah paham jawaban
tentang kedatangannya.

Aku mulai kehilangan harapan, bahwa pada
penerimaan rapor untuk semester dua, aku akan
menjadi anak yang berbahagia. Aku merasa semuanya
kembali sama. Ibu tidak datang. “Datanglah, Ibu.
Datanglah,” kataku, “Teman-temanku pasti juga ingin
bertemu Ibu.”

Aku sudah mafhum saja dengan ibu, bahwa
sebaiknya ayah yang kuandalkan datang. Sejak SD, ayah
selalu menolak datang ke sekolah. Jadi, urusan ke seko-
lah, selalu ibu. Tapi, dalam keadaan ibu yang tak pernah
datang sejak semester pertama, aku tak mungkin bisa
menerima satu di antara kedua orangtuaku membiar-
kanku pergi sendiri pada hari penerimaan rapor.

Ada banyak hal yang menjadi wilayah wali murid
dengan wali kelas. Murid tidak boleh tahu. Sementara,
wilayah itu tak pernah dijajaki ibu ataupun ayah. Jadi,
bagaimana prestasi dan semangat belajarku, atau
bagaimana perkembanganku, kebiasaan burukku, atau
psikologisku di sekolah, tak satu pun yang tahu selain
wali kelasku. Jadi, bagaimana menurutmu soal peneri-
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menuju ruang kelasku. Seolah, ayah dan ibuku telah
datang. Hanya mereka yang orangtuanya telah datang
yang langsung menuju ruang kelas. Kenyataannya aku
sendiri, tanpa ibuku. Sebagian orangtua yang sudah
datang, sudah masuk kelas. Wali kelasku sibuk di
mejanya, dan ia akan terbungkuk-bungkuk memberi
salam pada orangtua murid yang berpangkat atau orang
berada. Teman-temanku menunggu orangtuanya di
depan pintu. Aku mengendap di sudut, berusaha
menyembunyikan yang terasa dalam hatiku. Tak ingin
tahu apa yang terjadi di dalam, saat pintu sudah ditutup.
Aku masih mendengar suara teman-temanku yang ter-
kikik-kikik melihat orangtua temannya, dan mengata-
kan bahwa gambaran masa depan temanku, ada pada
wajah orangtuanya.

“Lihat deh Mamanya Sarah, gaya ibu pejabat sekali,
sasak rambutnya tinggi kayak mau kondangan,” celetuk
yang satu. “Anaknya, kan, kalau ke sekolah kayak pergi
ke mal,” balas yang lain.

Satu per satu orangtua temanku keluar dari ruang
kelas, dan segera mencari anaknya. Aku bisa menyimpul-
kan rangking kelas temanku hanya dengan melihat eks-
presi orangtua mereka, mana orangtua yang langsung
memeluk dan mencium anaknya, atau mana yang air
mukanya masam. Untuk yang terakhir, anaknya dipasti-
kan menerima ocehan di rumah. Sementara yang
golongan pertama langsung pulang dengan perasaan
bahagia. Aku masih menyudut, menyembunyikan

tak ingin membuatku semakin sakit jika ia bukanlah
sosok yang kuharapkan datang, atau memberi
kesempatan pada ibu untuk mengubah pikirannya.

Saat masuk ke halaman sekolah, melalui parkiran
yang penuh sesak, saat itulah aku mulai paham, apa
yang sebenarnya dihindari orangtuaku. Hari penerima-
an rapor, adalah hari pamer orangtua bagi sebagian
temanku. Kau akan tahu teman sebangkumu adalah
orang kaya atau tidak, hanya dari mobil yang dipakai
orangtuanya. Para ibu, pada hari penerimaan rapor,
tak ubahnya seperti datang ke arisan atau kawinan.
Mereka mengenakan anting, kalung, cincin dan gelang
untuk menyebutkan siapa mereka. Mereka memakai
pakaian terbaik, dan anak mereka, sangat yakin berjalan
menuju ruang kelas menggandeng orangtuanya. Tak
peduli mobil yang dipakai dibeli dari hasil korupsi. Tak
peduli perhiasan yang dipakai asli atau imitasi. Yang
penting, orangtuamu dapat berjalan dengan mengang-
kat dagunya, ditemani anaknya. Mereka adalah simbol
status sosialmu, dan dengan begitu, menentukan
dengan siapa kamu harusnya berkawan di sekolah.

Aku hanya berdiri di koridor, sambil menatap satu
per satu temanku yang menunggu kedatangan
orangtua mereka di pintu utama. Aku membayangkan
bahwa seharusnya aku juga berdiri di situ, dengan
wajah menunggu. Tapi buat apa menampakkan diri
sedang menunggu, jika sebenarnya aku tak pernah
benar-benar menunggu. Akhirnya, aku berjalan saja
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DI KAMPUNG ini, tak ada yang tak kenal
Sangkan. Laki-laki berperawakan tinggi,

bertubuh kurus, wajah tirus dengan tulang pipi
keras itu memang membuat gentar setiap
orang. Matanya sama sekali tak enak saat
bertatapan dengannya. Mata yang tak teduh,
yang kadang redup karena minuman keras yang
merasuk ke tubuhnya, terkadang garang karena
amarah.

Sangkan gemar membuat keonaran. Setiap
hari pekerjaannya keliling pasar mengambil
paksa dagangan orang untuk memenuhi
keperluan dapurnya. Pekerjaan resminya
menjaga parkir sepeda di atas lahan warisan, di
depan pasar dengan tarif  harga pas. Artinya,
tak melayani kembalian. Berapa pun uangnya
tak akan ia kembalikan kelebihannya.

Itu pula yang membuat orang-orang

Sangkan

Dianing Widya
Minggu, 21 Juni 2015
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kekosongan sebisaku. Aku tak betul-betul pandai
rupanya, dan saat hanya bersisa wali kelasku di ruang
kelas, air mataku jatuh.

Aku salah mengatakan wali kelasku tidak peduli,
saat dia tahu aku telah menunggu di luar sejak
pembagian rapor dimulai. “Salman,” suaranya halus,
dan aku merasa dia sangat tahu perasaanku saat ini.
“Masuklah,” lanjutnya, dan aku berjalan pelan-pelan.

Langkahku tak yakin, tapi aku tahu, wali kelasku
tidak akan menghakimiku sebagai anak malang karena
orangtuaku tak datang. “Bawalah rapor ini ke ayahmu,
ya. Katakan padanya, kau juara kelas lagi tahun ini,”
itu yang dikatakan guruku itu padaku. Tahu-tahu aku
ada dalam pelukannya. “Biar Ibu yang ke rumahmu,
menemui ayahmu. Kapan ia pulang melaut?”

Aku terdiam sesaat, terbata-bata, “...Se-se-minggu
lagi. Akan kuberi tahu bila ayahku pulang.”

Wali kelasku mengangguk. Ia tahu, hanya pada
ayahkulah ia bisa menceritakan tentangku.

Aku berjalan pulang dengan perasaan berbeda sama
sekali dari saat aku berangkat. Rapor itu kini ada di
tanganku, dan aku menerimanya tanpa orangtua.

Selama ini, map surat-surat itu, hanya teronggok
di sebelah foto ibuku. Ibuku yang meninggal lima tahun
lalu, saat datang pada hari penerimaan raporku... 

Jakarta, 2015
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menggerutu karena lupa menukar uang receh terlebih
dahulu. Jika ada yang meminta uang kembalian, cukup
dengan mendelikkan matanya saja orang sudah bergidik
tengkuknya, untuk kemudian memutar balik sepedanya.
Toh, demikian tak ada pilihan bagi para pelanggan
Sangkan. Di pasar itu hanya tanah dia yang masih
kosong. Tanah kosong di sekitar pasar sudah berubah
wujud jadi kios-kios dan deretan ruko.

Perangai Sangkan sudah dimaklumi orangorang di
kampung ini. Tijah, istri Sangkan, malu bukan main.
Ia geram jika Sangkan pulang membawa bermacam-
macam belanjaan. Ia mencatat semua barang yang
dibawa pulang, lalu bergegas ke pasar. Menanyai siapa
saja yang dagangannya diambil Sangkan, lalu
membayarnya. Merepotkan, tapi itu harus ia lakukan.
Ia tak nyaman jika harus makan dari hasil rampasan
Sangkan.

Ia menyesal mengapa mau dipaksa nikah sama
Sangkan, hanya karena ia belum menikah di usia 30
tahun. Ayahnya yang sedang sakratulmaut waktu itu
memaksanya untuk menerima lamaran Sangkan. Ia
yang terdesak menghadapi orangtua yang tinggal
menunggu waktu itu mengiyakan saja desakan ayahnya.

Tijah membanting sarung yang baru dilipatnya di
atas lincak. Ia benci peristiwa itu. Mestinya ia menolak
keinginan ayahnya. Tak menikah dengan Sangkan.
Sekarang ia hanya bisa meratapi nasib. Menjadi perawan
tua memang riskan, tapi tak kesepian seperti sekarang

SANGKAN | Dianing Widya
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Panggilan Rukiyah yang berkali-kali membuat orang
di sekitarnya ikut mendekat. Beberapa orang laki-laki
ikut membangunkan Sangkan, tapi sedikit pun Sangkan
tak bergerak. Salah satu di antara mereka mendekatkan
punggung telapak tangan ke hidung Sangkan. Sejenak
ia mengernyitkan dahi. Orang-orang saling
berpandangan. Sepeda-sepeda yang terparkir membisu.

“Sepertinya ia sudah tak ada.”
“Mati?” ujar Rukiyah dengan nada bertanya.
“Ya.”
Biar pun Tijah benci Sangkan setengah mati,

kematian suaminya tetap membuat ia pilu. Saat-saat
seperti itulah ia baru merasakan memiliki suami. Segala
perbuatan Sangkan yang membuatnya malu tak
berbekas di hatinya. Doa tulus menggema di hatinya.
Hingga di depan jasad Sangkan ia masih tak percaya
Sangkan telah mati. Sangkan hanya tertidur. Sebentar
lagi ia bangun, katanya. Jika Sangkan bangun nanti, ia
bertekad memperbaiki perangai Sangkan yang kasar.
Ia ingin Sangkan berubah jadi orang alim. Sangkan
yang lembut dan suka menolong. Alangkah senangnya
jika ia memiliki suami seperti dalam angan-angannya.
Ia berharap, Tuhan mengubah Sangkan, jika Sangkan
bangun dari tidurnya.

Orang-orang, biar pun tak suka dengan Sangkan,
tetap meringankan langkahnya ke rumah Sangkan
untuk mendoakannya. Memohon yang kuasa
memaafkan segala perilaku Sangkan.

ini. Begitu Tijah mengeluh.
Menikah dengan Sangkan terbukti membebaskan

dirinya dari gunjingan para tetangga, tetapi tak serta-
merta membuat ia bahagia. Witing tresno jalaran soko
kulino, tumbuhnya cinta karena sering bersama, tak
terbukti dalam pernikahannya. Yang ada, semakin hari
Tijah semakin benci sama Sangkan. Ia tak berdaya. Ia
tak berani melawan Sangkan. Cukup dengan mata
Sangkan yang mendelik sebagai isyarat jangan digugat,
Tijah sudah ciut nyalinya.

MATAHARI baru terbit ketika Rukiyah menaruh
sepeda. Dilihatnya Sangkan sedang pulas di kursi
panjang, di antara beberapa sepeda yang terparkir. Ia
meneruskan ke pasar untuk membuka kiosnya. Rukiyah
dan orang-orang yang hendak menitipkan sepeda
hanya mengira Sangkan tertidur. Sangkan memang
suka tidur di parkir sepeda ketimbang pulang ke rumah,
jika hari telanjur larut. Tapi ketika matahari sudah tinggi
dan Rukiyah mendapatkan posisi tidur Sangkan yang
tak berubah, ia mulai curiga. Terlebih lagi ketika orang-
orang mengatakan tidur Sangkan sangat pulas sejak
tadi pagi.Tak ada yang berani mendekatinya, apalagi
membangunkannya.

Rukiyah memberanikan diri mendekati Sangkan,
dan memanggilnya beberapa kali.Tak ada tanggapan
dari Sangkan, bahkan tubuhnya teramat diam. Rukiyah
semakin curiga. Dipandanginya Sangkan lekat-lekat.

SANGKAN | Dianing Widya
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Perubahan sikap Sangkan pelan-pelan membuat
orang jatuh hati padanya. Bahkan Sangkan menemui
orang-orang yang dulu diambil paksa dagangannya dan
hendak membayar semua barang yang pernah ia ambil.
Orang-orang pun menyampaikan padanya, jika Tijah
sudah membayar semua barang yang diambil Sangkan.

Sangkan malu pada Tijah dan meminta maaf.
Melihat perubahan Sangkan, Tijah heran dan justru

tak mengenali Sangkan sekarang. Hampir semua
pekerjaan rumah dibereskan oleh Sangkan.

Ia hampir tak melakukan apa pun. Ia heran
Sangkan sangat terampil memasak, menyapu, mencuci,
sampai menyiram tanaman.

“Siapa sesungguhnya Sangkan?” Keheranan Tijah
mengental ketika Sangkan tiba-tiba bisa menyembuh-
kan Waskito yang kena batuk kronis. Hanya dengan
usapan tangan Sangkan di punggung Waskito, Waskito
terbebas dari penyakit batuk yang menahun.

Tanpa diminta Sangkan mengunjungi Sugeng.
Didapatinya Tinuk yang tengah demam tinggi.

Sugeng bingung karena obat dari dokter tak juga
menurunkan demam Tinuk. Sangkan membelai dahi
dan rambut Tinuk dengan lembut, seraya berkata
sebentar lagi Tinuk sembuh.

Hanya sekejap setelah Sangkan keluar dari rumah
Sugeng, tak ada bekas sama sekali jika Tinuk baru saja
demam tinggi. Ia sembuh dan mulai bermain dengan
teman-temannya.

SAYUP-SAYUP Sangkan mendengar alunan
bening dari kejauhan. Alunan yang menerbitkan
perasaan damai, tentram, dan hening. Ia ingin berlama-
lama mendengarkan alunan lembut itu. Ia ingin
menikmati alunan itu tanpa henti. Ia ingin kembali ke
jalan Tuhan. Ia ingat perilakunya selama ini ke Tijah,
juga pada semua orang. Ia menyesal telah merugikan
banyak orang. Aku ingin tobat Gusti. Ingin tobat.

Rukiyah membulatkan matanya. Antara percaya
dan tidak, kain yang menutupi wajah Sangkan bergerak
naik turun. Bernapaskah Sangkan? Kain itu terus
bergerak naik turun.

Rukiyah histeris meneriakkan jika Sangkan hidup
lagi, diikuti orang-orang mengaji yang memperhatikan
Sangkan membuka kain penutup jenazah. Orang-orang
kalang kabut keluar dari tempat Sangkan dibaringkan.

Hanya dalam sekejap orang-orang mengosongkan
rumah Sangkan. Tijah lemas, tulang-tulangnya seperti
lepas dari raga demi dilihatnya Sangkan duduk di tepi
kasur. Keesokan hari tempat parkir sepeda Sangkan
melompong.

Orang-orang takut ketemu Sangkan. Satu minggu
kemudian baru satu dua orang menitipkan sepeda. Kali
ini Sangkan tak mematok harga.

Berapa pun orang memberi ia terima dengan
senang hati. Sangkan mulai gemar mengucapkan terima
kasih. Ia juga membantu pelangannya mengaitkan
karung atau keranjang ke bagasi sepeda.

SANGKAN | Dianing Widya
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Lain kali Sangkan mengunjungi Sandi anak tunggal
Darti yang hampir gila karena tunangannya
mengembalikan cincin pertunangan dan menikah
dengan pria lain. Sandi yang terlanjur terperosok dalam
cinta itu lupa mandi, lupa makan, juga minum. Yang ia
ingat hanya nama mantan tunangannya. Sangkan
hanya meraba dahi dan rambut Sandi seraya berkata;
sembuhlah. Tak lama setelah Sangkan keluar rumah
dari Darti, Sandi kembali waras. Kembali bekerja
mengurus sawah yang lama ia lupakan.

Sangkan yang mampu menyembuhkan bermacam
penyakit itu dikenal dari mulut ke mulut. Banyak orang
ingin datang berobat kepadanya tetapi tak pernah satu
pun orang yang datang bisa bertemu dengannya.
Sangkanlah yang tanpa diminta mengunjungi orang
yang membutuhkan pertolongannya.

Sejak itu, Sangkan ditunggu-tunggu oleh keluarga
yang sedang kesusahan, tapi karena banyak orang yang
membutuhkan pertolongannya, orang-orang bertekad
menunggu Sangkan pulang ke rumah. Mereka
menunggu Sangkan di warung yang tak jauh dari
rumah Sangkan. Seseorang memberi isyarat untuk tidak
berisik ketika Sangkan melewati warung. Masingmasing
dari mereka bertekad menemui Sangkan dan meminta
Sangkan menyembuhkan penyakit saudara mereka.

Setelah yakin Sangkan sudah masuk ke rumahnya,
mereka segera menuju rumah Sangkan. Tijah yang
hendak menutup pintu heran melihat begitu banyak

SANGKAN | Dianing Widya

orang berkerumun di halaman dengan tujuan sama;
bertemu Sangkan.

“Sangkan belum pulang.” Orang-orang tak percaya
pada ucapan Tijah, dan menuduh Tijah menghalangi
mereka. Tijah yang memang tak melihat Sangkan
pulang, bersikeras mengatakan jika Sangkan belum
pulang.

“Ini sandalnya,” ujar salah satu dari mereka sambil
menunjuk sandal yang tergeletak di atas keset. Tijah
mengernyitkan dahi. Ia benar-benar tak melihat
Sangkan pulang, tapi sandal di atas keset itu memang
satu-satunya sandal Sangkan.

Orang-orang tanpa ampun merangsek ke dalam
rumah. Mereka ramai-ramai mencari Sangkan dari satu
ruangan ke ruangan yang lain. Sangkan tak ditemukan.
Jejaknya menghilang... 

2015
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ADA dua langgar tempat mengaji dan salat
jemaah di kampung kami. Langgar Kiai

Bahri dan Langgar Kiai Akbar. Nama langgar
itu diambil dari nama pengasuhnya. Keduanya
samasama memiliki santri yang banyak. Saking
banyaknya, santri-santri yang mau mengaji
sering terkantuk-kantuk menunggu giliran
mengaji.

Ketika bulan Ramadan tiba, Langgar Kiai
Bahri yang setiap malam selalu ramai tiba-tiba
sepi, sedangkan Langgar Kiai Akbar ramai dan
penuh oleh jemaah tarawih dan tadarus. Inilah
yang selalu mengusik pikiran Kiai Bahri.

Malam pertama Ramadan, jemaah tarawih
masih enam syaf di belakang Kiai Bahri. Malam
kedua, jemaah berkurang jadi empat syaf.
Malam ketiga dan seterusnya, terus berkurang
menjadi satu hingga dua syaf. Lebih sering

Langgar Kiai Bahri

Marsus Banjarbarat
Minggu, 28 Juni 2015
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hanya satu syaf. Itu pun dipenuhi oleh orang-orang
tua, yang tak lain merupakan kerabat Kiai Bahri sendiri.
Meski ada juga anak muda, yakni anak dan menantu
Kiai sendiri.

Mengapa di Langgar Kiai Bahri jemaahnya sangat
sepi? Pertanyaan itu merayap di kepala setiap orang.
Namun, belum ada jawaban pastinya. Suatu ketika Kiai
Bahri memberi wejangan kepada jemaah tarawih;
“Setiap ibadah di bulan Ramadan, pahalanya
dilipatgandakan Allah. Tapi coba lihat, orang-orang
sekarang lebih senang melipatgandakan uang untuk
persiapan Lebaran. Saya merasa bangga pada hadirin
di majelis ini. Semoga Allah memberkahi kalian!”
Begitulah kata Kiai saat ia tahu bahwa langgarnya sepi
dari orang-orang yang bertarawih. Ia mengira,
langgarnya yang sepi itu karena orang-orang lebih
senang bekerja malam mencari uang.

Memang, orang-orang di kampung kami yang biasa
bekerja siang, seperti mengangkut garam di talangan,
menjaring ikan, dan lain sebagainya, di bulan Ramadan
jadwal kerjanya diganti sejak usai berbuka hingga
menjelang sahur. Tapi, sebenarnya ada yang Kiai Bahri
tidak tahu. Langgarnya sepi bukan semata-mata karena
orang pergi bekerja, tapi karena mereka pindah salat
tarawih ke Langgar Kiai Akbar.

“Pindah?” Kiai Bahri terkejut mendengar obrolan
jemaahnya.

“Iya, Kiai, pindaaaah...” Kiai terdiam sejenak.
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diedarkan seusai tarawih. Ia lirik lagi kotak amal di sisi
mihrab itu.

KIAI Bahri berdiri tegap di syaf paling depan.
Hatinya berbunga-bunga karena malam itu salat tarawih
akan ia ubah lebih cepat.

Suara iqhomah telah berkumandang. Ia
mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Kepalanya
tertunduk. Khusyuk. Dilantunkannya Surah Fatihah,
disusul bacaan surahsurah pendek dengan cepat. Dalam
hati, ia berharap agar jemaah tarawih kini bertambah
beberapa syaf.

Saat ruku’ diam-diam ia melirik ke belakang, melihat
jemaahnya. Seketika badannya terasa lemas, dua syaf
jamaahnya belum bertambah. Mungkin besok malam
mereka akan tarawih di sini, pikirnya. Lalu ia berdiri
lagi melanjutkan tarawih dengan semangat yang lemas.
Kotak amal kembali diliriknya.

Malam berikutnya, ada lima tetangganya yang
datang ke langgarnya. Pasti mereka sudah tahu kalau
salat tarawih di sini sudah cepat. Sesekali terbayang
sejumlah uang yang akan mereka cemplungkan ke
dalam kotak amal itu.

Kiai Bahri berdiri sebelum iqhomah. Malam ini ia
akan lebih mempercepat tarawih dengan menggunakan
surat-surat paling pendek saja biar orang yang baru
salat di langgarnya itu senang dan malam berikutnya
akan datang lagi.

Keningnya mengerut. Bola matanya merah membun-
dar. Tanpa sengaja tatapannya membentur kotak amal
di dekat mihrab.

Pikirannya terus berputar-putar. Ia bertanya-tanya,
mengapa orang-orang pindah tarawih? Namun,
pertanyaan itu tidak bisa ia tepis hanya dengan dugaan-
dugaan yang tak jelas. Akhirnya, ia basa-basi bertanya
kepada Mazzawi, menantunya. Kebetulan rumah
Mazzawi berdampingan dengan Langgar Kiai Akbar.

“Apa benar orang-orang pada pindah tarawih ke
Langgar Kiai Akbar?” “Benar, Pak.”

“Kenapa?” “Mungkin karena di sana tarawihnya
cepat dan lekas selesai,” jawab Mazzawi ragu-ragu.

Mazzawi diam. Sebenarnya ia juga tidak tahu pasti
mengapa orang-orang pindah tarawih ke Langgar Kiai
Akbar. Tapi yang ia tahu, salat tarawih di Langgar Kiai
Akbar katanya memang sangat cepat sehingga lekas
selesai.Berbeda dengan langgar mertuanya, yang
teramat pelan. Pelan sekali.

Kiai Bahri mengangguk-angguk mendengar
penjelasan menantunya. Ada senyum kecut yang
tumbuh dalam hatinya. Diliriknya lagi kotak amal itu.
Baiklah, mulai besok malam salat tarawih akan
kupercepat. Lebih cepat dari tarawih di Langgar Kiai
Akbar, pikirnya dalam hati.

Dengan begitu, harapannya orang-orang akan
pindah tarawih memenuhi langgarnya. Dan, yang paling
penting, kotak amal itu, agar berisi penuh uang setelah
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kerabatnya yang lain telah duduk bersila di dalam
langgar. Tak berapa lama setelah iqhomah, mereka
berdiri untuk menunaikan salat isya berjemaah. Lalu,
dilanjutkan dengan salat tarawih.

Kiai Bahri lagi-lagi tersenyum. Ia yakin, malam ini
para jemaah di Langgar Kiai Akbar pasti pindah
memenuhi syaf  di langgarnya. Ia akan menambah
kecepatan salatnya dengan mengambil surah-surah
paling pendek, dan membacakan kalimat salat yang
wajib-wajib saja.

Tarawih hampir selesai, Kiai Bahri menoleh
perlahan sambil tersenyum, melihat seberapa banyak
jemaah yang datang. Tiba-tiba wajahnya laksana malam
yang pekat. Jemaah tarawih belum bertambah seorang
pun. Besok malam tetap sama. Tak seorang pun yang
datang. Bahkan yang rutin bertarawih di langgarnya
kini telah menghilang, hingga yang tersisa hanya
beberapa orang, yang tak lain ialah menantu dan anak-
anaknya.

Kiai Bahri memejamkan matanya.Kepalanya terasa
pening. Ia ingat kalau Ramadan tinggal menghitung
jari. Sementara itu, jemaah di langgarnya masih saja
sepi. Pikirannya terus berputar, mencari-cari cara agar
orang-orang di kampungnya melaksanakan salat
tarawih di langgarnya. Tak berselang lama, ia tersenyum.
Ia ingat, dua hari lalu saat mengantar istrinya membeli
pisang ke pasar, ia melihat sebuah langgar, dengan
warna biru, dan dihiasi tulisan Arab di sekeliling

Lantunan Surah Fatihah, disusul bacaan surah-
surah pendek dengan gerak begitu cepat, sampai-
sampai jemaahnya tersengal-sengal mengejar Kiai Bahri.
Di rakaat terakhir, diamdiam ia menoleh ke belakang,
melihat jumlah jamaah. Ia terkejut, tubuhnya lemas,
dadanya panas. Lima orang yang tadi datang ke
langgarnya malah menghilang. Ia benar-benar terpukul
melihat kenyataan itu.

IA kembali bertanya pada menantunya. “Apakah
salat tarawih di sini masih terlalu pelan?”

“Saya pikir tidak, Pak.”
“Lha, kok masih sepi yang tarawih di sini?”

Mazzawi diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi,
katanya, di Langgar Kiai Akbar, setiap selesai tarawih,
jamaah selalu diberi sedekah: pisang, wajik, cocor, dan
makanan-makanan ringan lainnya.

“Mungkin karena di Langgar Kiai Akbar selepas
tarawih jamaah dikasih makanan, Pak.”

Kiai Bahri diam sejenak. Lantas, ia mengangguk-
angguk.

Dalam hati ia tersenyum kecut. Ia tak keberatan
kalau hanya memberi makanan ringan semacam itu.
Apalagi istrinya pintar soal makanan begitu. Ia tinggal
membuatnya sendiri untuk dibagikan pada jemaah
tarawih.

AZAN isya berkumandang. Kiai Bahri dan para
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menjawab. Kini yang ia tahu hanya desas-desus
tetangga bahwa orang-orang tidak bisa khusyuk salat
tarawih di langgar mertuanya. Seakan-akan ada
makhluk aneh yang mengganggu. Makhluk yang sering
muncul di atas kepala Kiai Bahri.

“Apa kau tidak mendengar, kenapa orang-orang
belum juga datang?” wajah Kiai Bahri tampak emosi.

Mazzawi terdiam mematung. Ia tak tahu
bagaimana cara menjelaskan perihal kabar itu. 

2015

dindingnya. Di ujung atas langgar itu ada dua speaker.
Langgar itu benar-benar bagus dan menakjubkan.

Ia kembali mengulum senyum. Segera ia menyuruh
menantunya untuk mengecat dan menghias dinding
langgarnya dengan kaligrafi Arab.Juga, dipasang dua
speaker di pojok depan dan belakang langgar. Dengan
begitu, setiap menjelang magrib, Kiai Bahri bisa
mengumumkan jadwal salat tarawih dan surat-surat
pendek yang akan ia baca pada tarawih malam nanti.
Lebih-lebih macam-macam makanan yang akan
disuguhkan.

KIAI Bahri tersenyum-senyum melihat langgarnya
yang cerah dan megah. Sesekali ia tak lupa melirik kotak
amal dalam mihrab. Malam nanti, orang sekampung
pasti datang ke sini, desisnya.

Lima menit lagi azan isya segera berkumandang.
Kiai Bahri berdiri mematung di pintu langgar. Menung-
gu jemaah yang akan datang. Sesekali ia menoleh,
melihat jauh ke jalan setapak, jalan ke arah langgarnya.
Sepuluh menit berlalu, Kiai masih melempar pandang
dengan penuh harap. Tapi, belum juga ada yang datang.

Dua puluh menit menunggu, masih belum ada
tanda-tanda akan ada jemaah yang datang. Kiai Bahri
gelisah. Pikirannya disergap macam-macam pertanyaan.
Hanya ada menantu yang bisa ia ajak bicara. “Mengapa
orang-orang belum juga datang?” Kiai bertanya.

Mazzawi tertunduk. Ia benar-benar bingung untuk
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LAPANGAN yang tak adil, kata Aswin. Bek
kanan yang tangguh, tapi mudah

terpancing emosi. Ia tidak membenarkan, tak
juga menyangkal. Pemain lawan juga sering
mengeluh jika bertanding di lapangan sepak
bola kampungnya itu. Kesebelasan yang
mendapat giliran menempati sisi lapangan yang
landai mesti berjuang lebih keras. Bola bakal
bergulir lebih liar dan lawan menyerbu seperti
air bah.Setiap kali bola datang, Aswadi kiper
timnya, terpontang-panting mengamankan
gawang. Sebaliknya, alangkah sulitnya
menggiring si kulit bundar ke gawang sebelah.

Usianya kala itu baru belasan tahun.
Mereka patungan menyablon kaus. Biru cerah
seperti kostum Les Bleus, tim nasional Prancis.
Ia kebagian nomor punggung tujuh. Gelandang
kiri. Sebetulnya ia lebih suka bermain sebagai

Kenangan pada Sebuah
Pertandingan
Sunlie Thomas Alexander
Minggu, 05 Juli 2015
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penyerang dan selalu yakin ia pemain haus gol.
Serangan-serangannya tajam, menusuk langsung ke
jantung pertahanan lawan. Namun, Bang Amran
berkeras ia harus main di sayap.

“Tendanganmu kurang akurat, tapi umpan-
umpanmu bagus!” kata kakak iparnya yang menjadi
pelatih kesebelasan kampungnya itu. Tak ada gunanya
berbantah. Toh, ia melakukan tugastugasnya dengan
baik. Bola mengalir deras dari kakinya. Umpan demi
umpan dengan gemilang disorongkannya. Ferdiansyah
dan Fuad selalu mampu memanfaatkan umpan-
umpannya dengan cukup baik.

Berkali-kali mereka menjuarai turnamen 17
Agustusan dan berhasil merebut Camat Cup dua tahun
berturutturut. Bahkan sekali menjadi runner-up Piala
Bupati. Namun, justru di kejuaraan memperebutkan
trofi Kepala Desa mereka sendiri, di kandang sendiri,
kesebelasannya mesti tersingkir di babak penyisihan!
Ya, tidak mungkin ia melupakan pertandingan itu
kendati telah lewat bertahun-tahun.

Berdesakan, nyaris tergencet, di antara ribuan calon
penonton yang berteriak-teriak marah, bayangan masa
silam itu merambat dalam kepalanya, seperti tayangan
ulang di layar televisi. Digenggamnya erat-erat tangan
Riko, anaknya yang baru 10 tahun, agar tidak ikut
terseret arus massa yang kian kehilangan kesabaran.
Tak ada lagi antrean. Terjadi dorong-mendorong, saling
sikut.

KENANGAN PADA SEBUAH PERTANDINGAN |
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panas itu seolah masih dapat ia rasakan. Telinga mereka
sampai terasa pekak oleh suara teriakan. Maklum,
kendati merupakan laga pertama kesebelasannya dalam
turnamen, lawan yang akan dihadapi hari itu adalah
kampung tetangga yang menjadi musuh bebuyutan
selama bertahun-tahun.

Toh, tak ada alasan menyalahkan lapangan jelek
atas kekalahan. Ia tahu itu, semua teman-temannya
tahu. Apalagi bermain di kandang sendiri, di hadapan
orang-orang kampung yang tiba-tiba menganggap
sepak bola sebagai bagian dari pertaruhan harga diri
mereka.

Di lapangan buruk itu, tim yang lebih dulu
menempati gawang berumput lebat tentu tak menyia-
nyiakan kesempatan mencetak angka sebanyak
mungkin. Dan biasanya memang hampir selalu keluar
sebagai pemenang. Maka ketika wasit melemparkan
koin Rp100, ia pun berdoa dengan sungguh-sungguh
agar Pudin tak salah memilih gambar gunungan wayang.
Doa itu terkabul. Mereka bersorak kegirangan saat
melihat sisi koin yang terbuka di telapak tangan wasit,
seakan-akan sebuah gol baru saja tercipta. Wajar saja
jika suara cemooh dari suporter lawan pun terdengar
begitu Aswadi berdiri di muka gawang pilihan. Suasana
menegang karena para pemuda kampung mereka
membalas cemooh itu dengan garang. Tampak nyata
rasa cemas di wajah orang-orang yang menjadi petugas
keamanan. Apalagi lapangan itu hanya dipagari tiga

“Holid turuun! Holid turuuunn...!” suara kemarahan
itu membahana di langit siang yang terik. Ia mencoba
membawa Riko menepi. Namun itu pun bukan hal
mudah. Oh, betapa wajah-wajah lelah yang tampak
beringas di sekelilingnya saat ini serta-merta mengena-
ngkannya pada orang-orang kampungnya sendiri, yang
tiba-tiba saja jadi pemberang tatkala berdiri di pinggir
lapangan sebagai suporter sore itu.

Sampai sekarang, ia selalu berpikir hari itu terlampau
awal mereka datang ke lapangan. Para penonton juga
bertandang terlalu dini. Pertandingan akan dilangsung-
kan pukul empat sore, tapi jam dua warga kampungnya
yang menjadi suporter telah tumpah ruah di pinggir
lapangan. Begitu bisingnya. Para pemuda berteriak-
teriak dan berseloroh ribut. Kaum ibu dan anak-anak
tidak kalah gaduhnya. Tak perlu tiket, tapi bandar judi
berkeliaran, kupon-kupon putih diam-diam diedarkan
dari tangan ke tangan. Tukang bakso, penjual kacang
goreng, tukang es, gerobak nasi goreng, dan penjaja
mainan anak-anak ikut meramaikan suasana di luar
lapangan.

“Kami sudah kehabisan dana!” teriak Pak Burdin,
ketua panitia penyelenggara, seperti kebakaran jenggot
ketika warga memprotes minimnya fasilitas di lapangan.
Mikrofon soak dengan suara cempleng, papan skor
yang seadanya, dan lapangan jelas tak dibenahi dengan
semestinya. Warga hanya bisa bersungut-sungut.

Betapa suasana menjelang pertandingan yang

KENANGAN PADA SEBUAH PERTANDINGAN |
Sunlie Thomas Alexander
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Tetapi entah sudah takdir, atau semata-mata
kesialan. Ah, malapetaka itu seperti diputar ulang dalam
benaknya: Kakinya terpeleset oleh licinnya mulut
gawang. Ia kehilangan keseimbangan tepat di saat ujung
sepatu kanannya menyentuh bola! Demikianlah.
Berlawanan dengan kehendaknya menendang bola
jauh-jauh ke luar lapangan, si kulit bundar justru
terpelanting keras ke sudut kanan gawang. Tanpa
ampun langsung merobek jaring! Keributan pecah di
luar lapangan. Sorak-sorai suporter lawan seketika
teredam oleh teriakan-teriakan marah. Sebagian
penonton bubar berhamburan. Polisi dan petugas ke-
amanan sama sekali tak berdaya ketika dengan beringas
para pemuda kampungnya merangsek ke arah suporter
lawan. Sebagian menyerbu masuk ke dalam lapangan.
Belum juga sempat ia beranjak bangkit, ia merasa
bagian belakang kepalanya dihantam benda keras.

Bagaimana mungkin ia melupakan pertandingan
itu? Kepalanya yang mendapatkan pukulan batang kayu
harus menerima lima jahitan dan diperban lebih dari
seminggu. Tak pernah diketahui siapa pemukulnya,
bahkan malam harinya rumahnya sempat dilempari
orang tak dikenal.

Itulah terakhir kalinya ia bermain bola. Karena dua
minggu berselang, hanya tiga hari setelah ia menerima
ijazah kelulusan SMA-nya, ayahnya memanggilnya
selepas magrib.

“Paman Hanif  menanyakanmu,” kata ayahnya

utas tali tambang.
Tapi kedudukan tetap saja berubah jadi 2-3. Jeritan

pendukung lawan bergemuruh keras. Ia terhenyak.
Panasnya pertandingan itu membuat tubuh mereka
seperti meleleh, tak juga mampu disejukkan oleh gerimis
yang mulai menetes satu-satu lantas membesar. Hingga
memasuki menit ke 74, satu gol kembali menjebol
gawang Aswadi. Kali ini dari titik penalti! Membuat
kedudukan jadi imbang 3-3. Kebahagiaan suporter
lawan meledak. Menyusul saling ejek dan lempar-
lemparan yang tak terhindarkan. Botol minuman,
potongan kayu, dan batu mulai melayang.

Lalu, bencana itu datang! Ia berdiri di sana, ia ingat,
di pojok kiri gawangnya sendiri. Semua pemain turun
membantu pertahanan. Bahkan Ferdi tak pernah lagi
naik melewati garis tengah lapangan sejak gol penalti
lawan tercipta. Ooh, bagaimana mungkin bisa ia
lupakan serangan yang datang begitu bertubi-tubi itu,
membuat mereka nyaris kocar-kacir.

Ya, seolah-olah baru kemarin peristiwa itu
berlangsung. Jelas sekali dalam ingatannya: bola itu
datang dari depan, menggelinding lurus ke tengah
gawang. Aswadi tersungkur di luar kotak penalti setelah
berjumpalitan menahan dua tembakan beruntun Salim.
Aswin berusaha menyapu bola namun luput. Hanya
dirinya, satu-satunya orang yang bisa menghentikan
laju bola itu, menyelamatkan gawang mereka dari
kebobolan.

KENANGAN PADA SEBUAH PERTANDINGAN |
Sunlie Thomas Alexander
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KOMANDAN pasukan dekat bandara itu
perwira berpangkat kapten. Namun,

Hamidanlah komandan sesungguhnya, meski
hanya satu serdadu di sana yang mengenalnya.
Hamidan tak bertugas di sana, meski ia juga
seorang tentara. Pensiunan tentara tepatnya.
Rumahnya dekat bandara. Masih berada dalam
jangkauan efektif  peluru. Begitu ia menggam-
barkannya. Kalau berdiri di kebun belakang
yang penuh pohon kelapa, ia bisa menembak
pesawat baling-baling. Antar jemput karyawan,
yang pagi dan sore mendarat dan lepas landas
di sana.

Sebagai prajurit yang pensiun dini, ia
pernah menjadi penembak terbaik. Jangankan
benda besar seperti pesawat, menembak
kuping komandannya pun ia mampu. Seperti
yang pernah dilakukannya, dan membuat ia

Telinga Komandan

Ayi Jufridar
Minggu, 12 Juli 2015

TELINGA KOMANDAN | Ayi Jufridar

ketika itu, sambil menatapnya cemas. “Ada salam dari
bibimu,” ibunya menambahkan. Perempuan itu
memperhatikan perban di kepalanya dengan sedih. Ia
ingat, bagaimana ia hanya bisa tertunduk di sisi meja
ruang tengah.

“Kau mau kuliah?” tanya sang ayah kemudian. Ia
cuma mengangguk kecil.

Sejak itu, kakinya tak pernah lagi menyentuh bola.
Tak pernah sekalipun ia datang ke lapangan atau
stadion.

Ai, kalau bukan karena Riko merengek terus-
menerus sehingga membuat istrinya sewot, takkan
pernah ia menginjakkan kaki di stadion ini, pikirnya
getir. Meskipun ia tahu, anak semata wayangnya
sangatlah menyukai sepak bola.

Suasana di depan stadion besar itu semakin tegang,
semakin panas. Langit siang seakan ikut memerah. 

Yogyakarta, 2015
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dipecat dari dinas. Namun, ia tak mau menembak lagi
meski diperintah oleh siapa pun. Ia sudah pensiun dan
tak lagi punya senapan.

Pagi tadi—ketika pesawat baru mendarat-
terdengar rentetan tembakan yang mengejutkan orang-
orang sekitar bandara. Hamidan baru saja turun dari
tempat tidur dan hendak membuka jendela. Badannya
agak letih sehingga setelah salat subuh, ia tidur lagi. Ia
menajamkan pendengaran untuk memastikan suara
desingan peluru di antara gemuruh mesin pesawat.
Setelah yakin, ia berlari ke kebun belakang. Di sana—
di balik pohon kelapa—berdiri tiga anak muda.
Ketiganya memegang senjata api laras panjang, meski
hanya satu yang memuntahkan peluru. Hamidan bisa
memastikan sumber tembakan berasal dari pemuda
yang berlindung di balik pohon kelapa paling dekat
dengan pagar.

Setelah melepaskan tembakan, tiga anak muda itu
kabur dengan melompati pagar menuju kebun sebelah
yang dipenuhi pohon pisang. Hamidan sepertinya
mengenal seorang di antara mereka, pemuda yang
menyandang senjata api Kalashnikov gagang lipat.
Tampaknya, hanya seorang dari mereka yang
bersenjata organik, dua lainnya memakai senjata replika.

Tubuh mereka lenyap di kebun pisang. Hamidan
kembali ke kamar, ingat jendela yang masih tertutup.
Ia tak berpikir pesawat terkena tembak atau tidak.

TELINGA KOMANDAN | Ayi Jufridar
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“Saya punya banyak sumber dari masyarakat.
Karena kita baik-baik dengan rakyat, kabar tentang
pemberontak selalu datang.”

Kopral Samsul kecewa dengan jawaban itu.
Namanya dan prajurit lain tak disebut, seperti yang
sudah-sudah. Kesuksesan menangkap otak pelaku
penembakan pesawat sipil sekaligus pentolan
pemberontak, seolah berkat Kapten Agus semata.

SEJAK enam bulan lalu ditempatkan di sini, sudah
banyak perlakuan semena-mena yang diterima anak
buah Kapten Agus. Kepatuhan pada atasan
diterjemahkan Kapten Agus sebagai kesempatan
memerintah apa pun termasuk tugas-tugas tak masuk
akal. Setiap pagi, anak buah harus mengambil air di
rumah penduduk karena air di markas kuning dan
berlumpur. Soal ini, anak buahnya tidak terlalu mengeluh
sebab air itu sekalian bisa dipakai bersama. Mereka juga
wajib mencuci pakaian Komandan. Itu pun masih bisa
diterima. Yang membuat mereka meradang, Kapten
Agus setiap bulan menyunat uang lauk-pauk anak buah.

Tak ada prajurit yang berani protes. Mereka hanya
memaki di belakang, bahkan ada yang bersumpah akan
menembak Kapten  Agus karena kezalimannya. Sudah
puluhan kali ancaman itu terdengar, tapi belum ada
yang berani melakukannya. Ancaman tembak juga
pernah dilontarkan seorang prajurit yang tak
mendapatkan izin pulang ketika ayahnya meninggal di

SATU dari tiga pelaku ditangkap menjelang sore
di rumah mertuanya. Ia sudah berganti pakaian dan
rambut dipangkas rapi, tapi tentara tetap mengenalinya.
Namanya Dahlan, lebih dikenal dengan Ayah Panser
karena pernah menghadang patroli panser tentara
dengan gagah berani. Dua regu tentara mengepung
rumah dan menyeret pemuda itu dari tempat tidur
istrinya. Senjata Kalashnikov ditemukan di bawah
tempat tidur, setelah Kopral Samsul mengancam akan
membawa istrinya kalau ia tidak buka mulut.

Kopral Samsul paling berjasa atas tertangkapnya
pelaku penembakan pesawat sipil yang ternyata melukai
dua karyawan perusahaan eksplorasi gas. Panglima
operasi mendatangi markas, mengapresiasi tertangkap-
nya Ayah Panser yang sudah lama dicari. Kedatangan-
nya disambut yel-yel khas militer. Suasana begitu
gembira, seperti para nelayan yang baru saja mendapat
tangkapan besar.

Kapten Agus memberikan laporan lengkap sejak
penyerangan pesawat jenis ATR 72-600 milik perusaha-
an asing, sampai tertangkapnya Ayah Panser. Sebegitu
lengkapnya laporan itu seolah ia sendiri terlibat di
dalamnya. Panglima menyimak serius, sesekali
mengangguk penuh hormat. Kebanggaan memancar
dari matanya, ia seperti melihat dirinya semasa
berpangkat kapten saat melihat kecerdasan Kapten
Agus.

“Dari mana info tentang Ayah Panser?”

TELINGA KOMANDAN | Ayi Jufridar
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menarik. Kapten Agus menyadari kuburan bukan saja
tempat peristirahatan bagi orang mati, juga menjadi
tempat yang aman bagi orang hidup. Ia sudah
menyampaikan strategi itu kepada Panglima dan
mendapat pujian. Nama Kopral Samsul sebagai pemilik
gagasan tak meluncur dari mulutnya.

Sehari setelah Ayah Panser ditangkap, Kopral
Samsul menghadap komandannya, melaporkan
rencana serangan pemberontak sebagai aksi balas
dendam.

“Kita kerahkan kekuatan penuh ke kuburan. Kita
habisi mereka sebelum sampai ke Mako.”

“Pemberontak justru akan menyerang kuburan,
dan kita tak bisa lagi sembunyi di sana,” Kopral Samsul
tegak di depan Kapten Agus yang duduk di kursinya
di seberang meja.

“Begitu laporan yang kau terima?”
“Siap!”
“Apa saranmu?”
Kekuatan inti digeser kembali ke markas komando,

termasuk Kapten Agus untuk memimpin pertempuran.
Di kuburan, cukup satu regu pasukan penghadang.
Ketika pertempuran berlangsung di kuburan, kekuatan
inti di markas didorong ke kuburan untuk memukul
mundur pemberontak. Seperti sebelumnya, tak ada
saran Kopral Samsul yang ditolak. Dalam laporan nanti,
itu akan menjadi siasat yang meluncur dari kepala
Kapten Agus.

kampung halaman. Kapten Agus melarang prajurit
pulang sebelum tugas operasi berakhir.

“Kalian sudah bersumpah menempatkan
kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Pulang
tanpa izin berarti desersi!” Anak buah yang tertindas
sering berdoa agar Kapten Agus mati ditembak pembe-
rontak atau terkena malaria. Namun, seperti keyakinan
mereka selama ini, serdadu jahat ialah orang terakhir
yang mati dalam peperangan. Sampai saat ini, Kapten
Agus tetap sehat bahkan banjir pujian dari atasan.

Enam bulan ialah waktu yang lama di daerah
operasi. Seharusnya mereka sudah serpas atau pergeser-
an pasukan. Pindah ke tempat lain yang lebih kondusif.
Kondisi moril prajurit harus dijaga agar tidak tertekan
dalam suasana konflik bersenjata. Itu aturan tertulis.
Di lapangan, ada pasukan yang sudah 13 bulan di titik
rawan dan tak pernah digeser sampai seorang prajurit
tewas bunuh diri karena depresi.

Kapten Agus dan anak buahnya sudah beberapa
kali diserang, tapi tak pernah jatuh korban. Mereka
punya strategi yang tak pernah terpikirkan oleh siapa
pun, termasuk Panglima. Setiap malam, hanya satu regu
prajurit berada di markas. Selebihnya, tidur di kuburan
dekat areal persawahan yang menjadi jalan masuk
menuju markas dari sisi selatan. Sebelum tiba di markas
komando, pemberontak lebih dulu mendapat serangan
dadakan.

Tidur di kuburan barangkali bukan gagasan

TELINGA KOMANDAN | Ayi Jufridar
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Agus ke kamarnya untuk diperiksa. Ketika tubuh
Kapten Agus sudah tergeletak di sana, suara tembakan
berhenti dan beberapa saat kemudian lampu menyala.
Tak ada luka lain di tubuh Kapten Agus selain telinga
kanannya putus diterjang timah panas.

DALAM enam bulan terakhir, baru kali ini Kopral
Samsul mendapat pujian. Bukan dari komandannya
yang kini dirujuk ke rumah sakit, apalagi dari Panglima,
melainkan dari Hamidan yang selama ini banyak
memberikan informasi dan strategi. “Kau melakukan
yang seharusnya. Musuhmu kini bukan lagi
pemberontak itu, tapi kawanmu sendiri. Banyak yang
terlibat, satu-dua pasti ada yang berkhianat, ada yang
menjilat. Jangan sesali apa yang sudah kau lakukan. Itu
risiko sebagai prajurit.”

Kopral Samsul mengangguk. Siap menerima risiko
apa pun seperti yang dialami ayahnya dulu. Risiko
terbesar diseret ke Mahkamah Militer dan dipecat tidak
hormat, tapi seperti kata ayahnya, ia masih bisa menjadi
tentara—dengan atau tanpa seragam militer—karena
mereka memang terlahir untuk itu. 

PERTEMPURAN terjadi malam hari menjelang
waktu istirahat. Namun, Kapten Agus dan pasukannya
tidak beristirahat karena sudah mendapatkan informasi
adanya serangan. Informasi itu agak keliru karena
serangan bukan hanya di kuburan, melainkan juga di
markas. Pemberontak mengerahkan kekuatan penuh.
Mereka benar-benar marah setelah Ayah Panser
ditangkap.

Kapten Agus dan anak buahnya sudah siap.
Namun, mereka tidak memperkirakan listrik padam
sesaat setelah tembakan terdengar. Taktik yang sudah
dirancang tak bisa dilaksanakan sepenuhnya di tengah
kegelapan. Pertempuran menjadi lebih sulit.

Suara tembakan sahut-menyahut, ditingkahi
teriakan perintah seperti nyanyian katak di musim
hujan. Sesekali reda, tapi suara tembakan di kuburan
terdengar jelas sampai ke markas. Seluruh pasukan
melindungi diri di balik tembok dan benteng pasir di
depan markas sambil balas menembak. Kapten Agus
memerintahkan Kopral Samsul selalu berada di
dekatnya sebab selaku putra daerah, ia menguasai
medan dan memiliki banyak informasi dari masyarakat.

Tembakan masih berdesing ketika dari markas
terdengar teriakan Kapten Agus. Bukan perintah,
melainkan teriakan kesakitan. Ia terguling di lantai
sambil memegang telinga kanannya yang berdarah.
Kopral Samsul yang berada di samping segera
memanggil tim medis. Mereka mengangkat Kapten

TELINGA KOMANDAN | Ayi Jufridar
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DARI catatan usang yang akhirnya bisa
kubaca, kuketahui kalau bulan ternyata

pernah begitu dekat dengan bumi. Tak ada
yang tahu kenapa bisa begitu. Para peneliti
hanya menyimpulkan kalau gaya gravitasi bumi
terhadap bulan begitu kuat saat itu sehingga
dapat menariknya mendekat begitu saja. 

Aku sebenarnya ingin mencari tahu kenapa
ini bisa terjadi, tetapi selain catatan ini, aku tak
menemukan apa-apa lagi. Aku malah
menemukan kisah lain di balik kejadian itu.
Kisah tentang seorang laki-laki yang mencoba
membuat tangga ke bulan.

Saat itu, orang-orang masih menulis
harapan terdalam mereka dengan berbagai cara.
Ada yang menulis pesan dalam botol dan
melemparnya ke lautan atau melarungkannya
ke sungai. Namun, semakin ke sini, mereka

Tangga ke Bulan

Yudhi Herwibowo
Minggu, 26 Juli 2015

TANGGA KE BULAN | Yudhi Herwibowo
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lebih suka menulisnya di kertas yang ditautkan pada
sebuah lampion terbang, lalu dibiarkan terbawa angin.

Kebiasaan ini ternyata tak lepas dari perhatian laki-
laki itu. Mungkin karena ia seorang peneliti. Aku
menambahinya, peneliti yang kesepian. Ia hidup
seorang diri di rumah kayu peninggalan orangtuanya.
Hanya berteman seekor burung nuri yang diberi nama
Leonardo, seekor anjing yang diberi nama Galileo, dan
seekor tikus gemuk yang ia namai Archimedes.

Orang-orang di sekitarnya selalu mengira hidupnya
menderita. Namun, ia tak pernah merasa seperti itu.
Ia menikmati hidupnya. Dulu ia pernah menikah, tapi
perempuan itu ternyata tak betah bersamanya karena
ia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Setahun kemudian,
ia meminta cerai.

Ia sebenarnya mencintai perempuan itu, tapi ia bisa
mengerti keinginan itu. Sejak itulah ia memutuskan
untuk hidup sendiri. Sampai suatu hari, saat langit
sangat cerah hingga bulan terasa lebih dekat lagi
daripada biasanya, ia melihat tumpukan-tumpukan
kertas di sana.

Ia berpikir, sudah puluhan tahun orang terus
mengirim pesan ke sana. Bahkan, sekarang sudah ada
tradisi untuk menerbangkan pesan itu secara bersama-
sama dalam sebuah festival atau dalam sebuah perayaan
kota. Tak mengherankan bila kemudian tumpukan
pesan itu begitu mudah terlihat di beberapa sudut
bulan. Mungkin bila pesan-pesan itu ada di bumi, akan

TANGGA KE BULAN | Yudhi Herwibowo
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Disambung gonggongan Galileo, si anjing, “Guk
guk guuuk...” juga cicitan Archimedes, si tikus, “Cit cit
ciiit...”

Namun, laki-laki itu tak putus asa. Ia mencoba
mengajukan proposalnya pada beberapa pengusaha
kaya di kotanya. Itu pun gagal. Ia tetap bersemangat,
kembali mencari pengusaha lainnya di kota-kota yang
ada di sekitarnya. Namun, hasilnya sama. Tak ada yang
tertarik, sampai kemudian seorang yang nampaknya
kasihan melihat upayanya, bicara padanya, “Ayolah,
kalau kau bisa berpikir cerdas untuk membuat tangga
ke bulan, kau juga harusnya bisa tahu kalau orang-orang
yang kau mintai dana itu, tak akan memberimu apa-
apa.”

Laki-laki itu tertegun. Sebenarnya ia pernah
memikirkan soal itu. Tangga ke bulan, tentu ide yang
gila. Semula ia sendiri ragu.

Namun, ia tetap menjalani ide itu karena ia masih
berharap ada orang yang akan mendukung. Harapan,
walau kecil, layak diupayakan.

“Kenapa kau tak mengupayakan sendiri?” kata
orang itu lagi. “Kau pernah dengar bukan, kalau hutan
di ujung utara sana banyak pohon-pohon tinggi?

Orang bilang pohon-pohon itu seperti menyentuh
langit. Kau bisa membuat tangga dari pohon-pohon
itu.”

Laki-laki itu terdiam. Namun, ia tak henti
memikirkan ucapan orang itu. Ia merasa itu masuk

segera hancur oleh kelembapan. Namun, tidak di sana.
Pesanpesan itu tetap seperti sediakala, atau ia saja yang
tak bisa melihat bagian-bagian yang hancur?

Laki-laki itu tak bisa menjawab. Satu pikiran
kemudian tepercik di otaknya. Mungkin ini merupakan
bagian dari jiwanya sebagai peneliti. Tiba-tiba ia ingin
tahu apa isi pesan-pesan itu?

Keingintahuan ini terus tumbuh. Ia selalu
memikirkan isi pesan-pesan itu. Ini benar-benar
mengganggunya. Seperti biasa, bila keadaan seperti ini
sudah tak bisa lagi dielakkan, ia akan membuat proposal
untuk melakukan penelitian tentang itu. Ia akan
memetakan harapan-harapan masyarakat beberapa
tahun terakhir ini hingga kelak para penguasa kota dan
para pengusaha dapat menjadikannya dasar untuk
menentukan kebijakan.

Untuk mengawali penelitian ini tentu ia harus
membawa pesan-pesan itu kembali ke bumi. Maka, ia
membutuhkan sebuah tangga yang tinggi karena saat
itu tentu pesawat atau segala sesuatu yang mampu
membawa manusia terbang, belum diciptakan.

Ia kemudian mengajukan proposal ke penguasa
kota. Tentu saja proposal itu ditolak. Mereka
menganggap itu ide gila yang tak mungkin dijalankan.

Di rumah, ia hanya bisa mengeluh berulang kali,
“Aku sedih, rencana ini tak berhasil.”

“Tak berhasil. Tak berhasil...” Leonardo dan si nuri
segera menimpalinya.
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menggonggong. Langkah kedua ialah memotong-
motong pohon lain untuk membuat tangga lanjutan.

Ini pekerjaan paling berat. Ia harus menggergaji
ratusan pohon dan mengangkatnya ke atas satu demi
satu dengan bantuan tali yang diikatkan seperti timba
pada sebuah sumur.

Tak terasa, setelah menjalani langkah kedua, tahun-
tahun pun berlalu. Kumis dan jenggot lakilaki itu telah
tumbuh lebat. Ia merasa begitu lelah.

“Ternyata pekerjaan ini sangat melelahkan...”
“Sangat melelahkan...sangat melelahkan...”
“Guk guk guuuk...”
Namun, tak terdengar cicitan Archimedes. Baru

disadarinya kalau tikus itu ternyata sudah mati.
Pekerjaan berlanjut. Langkah ketiga ialah

menyambung tangga-tangga yang sudah dibuat
sebelumnya ke pohon besar itu. Ini sebenarnya
pekerjaan yang tak bisa dilakukan seorang diri, tapi
laki-laki itu bisa melakukannya. Dengan otaknya yang
cerdas, ia bisa mengakali semua kesulitan yang muncul.

Pada akhirnya, ia benar-benar bisa membuat
tangga yang menjulang melewati awan.

Ia nampak begitu puas, “Sebentar lagi semuanya
selesai.”

“Semuanya selesai. Semuanya selesai...” timpal
Leonardo.

Kali ini tak ada suara gonggongan Galileo yang
menyambung. Anjing itu rupanya telah mati menyusul

akal. Maka, di hari yang dirasanya tepat, ia meninggal-
kan rumah tuanya. Ia hanya membawa beberapa
barang-barangnya bersama Leonardo, Galileo, barang-
barangnya bersama Leonardo, Galileo, dan
Archimedes.

Ia kemudian berjalan ke arah utara. Ini perjalanan
yang sangat berat. Hutan utara begitu jauh. Tak ada
permukiman di dekat hutan itu. Rutenya berliku dengan
tanjakan-tanjakan terjal yang mengerikan. Sungguh, ini
perjalanan paling berat yang pernah dilakukan manusia.

Akhirnya ia tiba juga di hutan itu. Hutan gelap
yang dipenuhi suara-suara hewan liar di kejauhan.
Tanpa membuang waktu, ia segera memulai
pekerjaannya. Sebelumnya, ia cukup bersyukur ternyata
hutan yang didatanginya ada di dataran tinggi. Dari
sini, bulan terlihat semakin dekat. Bahkan, sewaktu ia
mencoba menaiki sebuah pohon tinggi, ia seperti bisa
meraup gumpalan awan dengan tangannya. Ini
membuatnya semakin bersemangat. Setelah membuat
sebuah rumah kecil dari kayu sebagai tempat tinggalnya,
ia memulai pekerjaannya.

Langkah pertama ialah mencari pohon tertinggi.
Ia langsung menemukan pohon itu tepat di tengah
hutan. Pohon itu berdiameter sangat besar, dan saat
ia mencoba menengadah, ia tak bisa melihat puncaknya.
Bahkan, saat ia kemudian naik, dengan pijakan-pijakan
yang dibuat sebelumnya, ia sama sekali tak lagi bisa
mendengar suara Galileo yang sebelumnya terus
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kisah laki-laki yang membuat tangga ke bulan itu nyaris
tak pernah tersebar hingga ratusan tahun kemudian.
Namun, saat orang-orang mulai merambah hutan di
ujung utara, mereka menemukan sebuah pohon besar
yang memiliki pijakan-pijakan ke puncaknya. Di situlah
mereka menemukan sebuah kerangka manusia yang
telah membatu. Di situ pula mereka menemukan
sebuah tangga yang begitu tinggi menuju angkasa.

Orang-orang tak pernah mengerti bagaimana
tangga kayu itu bisa bertahan selama itu, sama seperti
mereka tak mengerti untuk apa tangga itu dibuat.
Karena saat itu, bulan tak lagi sedekat dulu. Ia telah
menjauh seperti sekarang. Mungkin gravitasi bumi yang
dulu mampu menariknya dengan kuat sudah tak ada
lagi... 

Archimedes.
Laki-laki itu terus bekerja keras, bertahuntahun ia

tak berhenti barang sehari pun. Hingga akhirnya ia
berhasil membuat tangga tertinggi menuju bulan. Dari
situ tumpukan pesan-pesan itu sudah tampak di
seluruh pelosok bulan.

Ia tersenyum penuh sukacita, “Akhirnya pekerjaan
ini selesai juga,” gumamnya.

Kali ini tak ada lagi sahutan dari Leonardo. Burung
nurinya ternyata sudah mati.

Ini membuat ia terdiam cukup lama. Kini ia benar-
benar merasa sendiri. Baru disadarinya kalau ia ternyata
telah begitu menua. Kulitnya sudah keriput seluruhnya
dan langkahlangkahnya telah gemetar.

Namun, pekerjaan ini tak bisa selesai sampai di
sini. Bukankah ini hanya langkah awal untuk mengambil
pesan-pesan itu? Dengan kaki gemetar, ia mulai
melangkah ke arah pohon tinggi itu. Ia menaiki satu
persatu pijakan yang dibuatnya sejak dulu. Ia
melakukannya dengan sangat lambat.

Bahkan, ketika sampai pada sambungan tangga
pertama, ia harus beristirahat berapa lama. Saat ia mulai
mencoba mengangkat kakinya ke tangga itu, ia seperti
tak bisa melakukannya. Kakinya begitu kaku. Sekali ia
terus memaksakannya, yang terjadi ia malah jatuh
terjerembap. Selalu seperti itu.

DARI catatan usang yang akhirnya bisa kubaca,
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COBALAH kalian mengunci rapat-rapat
mulut kalian. Membisu. Sering kali lidah

kita mengeluarkan bisa fitnah yang tak kita
duga. Karenanya, cobalah menjalani tapa bisu.
Lakukanlah pekerjaan kalian sebagaimana biasa,
namun dengan satu pantangan: jangan
berbicara sepatah kata pun, tentang apa pun.”

“Jika ada yang membayar kurang dari
seharusnya?” sela Tarka, ketika itu.

“Terimalah. Jangan bertanya atau
mempertanyakan. Terimalah. Mudah-mudahan
Yang Maha Adil akan memberimu keadilan.”

Maka, sejak 40 hari lalu, kedua kakak
beradik itu (Tarka dan Sarka) bekerja dalam
kebisuan. Mereka hanya tersenyum atau
mengangguk. Kadang menggeleng. Berapa
banyak pun kepingan uang yang diberikan para
penumpang, mereka terima dengan dada

Wajah Air yang Bisu

Yanusa Nugroho
Minggu, 02 Agustus 2015
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lapang. Dan nyatanya, pendapatan mereka lebih besar
dari sebelumnya. Para penumpang—umumnya istri-
istri tentara Hastina—yang tentu saja memiliki uang
lebih, dengan senang hati memberi bayaran lebih
karena menganggap kedua juru getek itu sangat sopan
dan tak banyak tanya.

Sore itu, ketika mereka menambatkan rakit bambu
di tepi selatan, sambil menunggu penumpang, Tarka
dan Sarka dikejutkan suara mendesing dan ceburan
kuat di permukaan sungai. Bola kulit.Mereka hanya
diam dan membiarkan bola itu hanyut ke muara.

Di masa itu, sepak bola ialah permainan baru yang
hanya boleh dimainkan kalangan istana. Tentunya bola
itu milik kaum bangsawan Hastinapura. Permainan
aneh yang dibawa dari mancanegara.Bulatan itu
mereka kejar untuk mereka tendang. Memang kelihatan
menarik, tapi bagi Tarka dan adiknya, tak lebih dari
permainan orang bodoh. Mereka tak tertarik dan
karenanya mereka diamkan saja bola itu hanyut dibawa
arus Sungai Limanbenawi.

Tiba-tiba. “Ah, pasti masuk sungai. Sena, kau yang
harus mencarinya. tendanganmu terlalu kuat!” Ketiga
kesatria muda Hastina itu sampai di tepian sungai.
Mereka tak melihat apaapa kecuali gelegak arus sungai
dan kakak-beradik Tarka dan Sarka.

“Hei, kalian? Apakah kalian melihat bola kami yang
meluncur ke arah sini?” tanya Dursasana pada Tarka
dan Sarka. Kedua orang itu menyembah. Lalu, salah
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tiba-tiba mengubah situasi menjadi pilihan yang sangat
mungkin berakhir buruk.

Burung-burung kembali ke sarang. Udara
mendingin. Cericit monyet bersahutan berebut dahan
di hutanhutan. Semua berubah tanpa ada yang pernah
menyadarinya. Duryudana naik pitam. Siapakah kedua
manusia jelata ini, yang dengan keras kepala berani
menentang seorang Pangeran Hastina?

Baru kali ini, Duryudana merasa dirinya diabaikan
rakyatnya. Tidak, ini tidak boleh terjadi.

“Apakah kau akan tetap membisu, manakala rajamu
bertanya padamu? Apa kau pikir dengan begitu kau
bisa lebih hebat dari penguasamu? Hah? Jawab!” Dan
sebuah tendangan menghantam wajah Tarka. Ia
terguling, hidungnya mengucurkan darah. Sarka
mencoba membantu kakaknya, namun tendanganlah
yang mencegahnya.

Kedua kakak-beradik itu terguling dengan darah
bercampur tanah di wajah. Berkelebat pesan sang ayah
bahwa membisu, menjaga lidah agar tak melisankan
apa pun, sepertinya laku yang mudah. Tapi, pada
kenyataannya, apalagi di tengah masyarakat yang suka
mengobral lisan dengan berbagai dalih, adalah sesuatu
yang sangat sulit.

Membisukan lidah pada hakikatnya ialah
membiasakan diri berserah tanpa bertanya. Dengan
berserah tanpa suara, seseorang akan berlatih menuju
alam kekosongan dirinya sendiri. Dengan mengosong-

seorang menunjuk arah sungai dengan ibu jarinya.
“Bodoh! Mengapa kalian diam saja?
Seharusnya kalian mengejarnya!” sergah

Duryudana.
Kedua orang itu diam saja. Sena segera melompat

ke dalam sungai dan berenang menuju muara.
Sepeninggal Sena, Duryudana dan adiknya mondar-
mandir gelisah. Napas mereka masih memburu.

Sementara itu, Tarka dan Sarka masih bersimpuh
di tanah, menunduk dan memandang ke bawah. Entah
nasib apa yang berikutnya akan menggilas mereka.

“Hei, siapa namamu?” Tiba-tiba Duryudana
membentak.

Tarka diam saja karena hari itu ia sedang bertapa
bisu. Duryudana tercenung. Tak biasanya seorang jelata
diam bila ditanya bangsawan.

Tiba-tiba kaki Dursasana bertengger di pundak
Tarka, “Hei, tanah liat, apakah kau tuli? Pangeran
Duryudana bertanya siapa namamu, mengapa kau
diam saja?” Digerak-gerakkannya tubuh Tarka dengan
kaki kirinya.Tarka masih diam.

“Dan kau. Apakah kau juga bisu-tuli?” sergah
Dursasana pada Sarka.

Sarka menggigil ketakutan.
“Siapa namamu?” ulang Duryudana geram.
Keduanya masih saja membisu. Sebuah pelajaran

penting yang mereka rasakan begitu berat terjadi di
senja itu. Pesan sang ayah, agar mereka tidak berbicara,
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Begitu pula dengan Dursasana. Kekuatan
tenaganya seakan ditimpakan ke tubuh Sarka.

Entah pada hantaman yang ke berapa, batas
kekuatan tubuh kakak-beradik itu sampailah. Sebuah
detak teredam, tulang-tulang remuk. Duryudana dan
Dursasana sebetulnya merasakan dan mengetahui
bahwa tulang-tulang dua manusia malang itu remuk,
namun entah mengapa mereka tak berhenti.

Adik-adik Duryudana yang lain, karena merasa
ketiga orang itu cukup lama tak kembali ke lapangan,
menyusul dan menyaksikan kedua orang itu tengah
menghempaskan Tarka dan Sarka. Mereka ngeri
menyaksikan tubuh Tarka dan Sarka, yang berlumuran
darah bercampur tanah.

Seekor burung hitam secara aneh terbang melintas
dan merobek sunyi dengan teriakan paraunya. Hening
berlalu begitu saja. Senja menjadi kereta kesunyian yang
mengantarkan Tarka dan Sarka kembali ke alam
keabadian. Bahkan, lihatlah, matahari seakan bergegas
menarik tirai malam tak sampai hati menyaksikan
penderitaan yang dialami kakak-beradik yang bahkan
tak melakukan kesalahan apa pun itu.

Angin membeku, seakan tak percaya bahwa Tarka
dan Sarka yang selama ini mereka belai-belai ketika
beristirahat di atas rakit mereka nyaris membentuk
seonggok daging berbalut debu darah.

Duryudana dan Dursasana tertegun, seakan baru
tersadar pada perbuatan yang baru saja mereka lakukan.

kan diri, seseorang akan dengan mudah menerima
keheningan dari Sang Maha Hening. Hanya dengan
menyatu pada Sang Maha Hening inilah manusia
mampu mencapai kesempurnaan dirinya. Demikian
kelebat ucapan sang ayah ketika menuturkan rahasia
laku bisu.

Karenanya, Tarka dan Sarka hanya diam, tak
melawan ketika kedua bangsawan Hastina itu
menghajar mereka. Ada sesuatu yang jauh lebih mulia
dan layak diperoleh dengan mengorbankan nyawa
sekalipun, yang membuat mereka tahan terhadap
siksaan badaniah.

Tapi, kedua orang bangsawan Hastina itu, yang
dengan bangga mengatakan berdarah Kuru, anak
keturunan keluarga Kuru itu, bahkan seakan ingin
menunjukkan kekuasaan.

Tak ada bola, tubuh manusia pun jadilah! Senja
yang menggelap seakan memekatkan hati nurani
mereka.

Kejengkelan mereka memuncak, setiap kali
terjungkal, Tarka dan Sarka berusaha bangkit dan
bersimpuh seperti semula.

Duryudana yang bertubuh tinggi besar, kuat, tegap,
dan selalu berlatih gulat di kasatriannya bukanlah
tandingan Tarka; pemuda desa yang bertubuh kurus
kering, kecil, dan berkulit cokelat gelap itu, yang bahkan
lebih menyukai puasa dan bersepi diri. Tak mengheran-
kan jika tubuhnya menjadi bulan bulanan Duryudana.
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SETELAH melalui sejumlah wawancara dan
tes kesehatan, jadilah ia seorang pramusaji

di sebuah restoran bergaya Jepang.-Amerika.
Lalu, ia mengikuti serangkaian training di tempat
ia bekerja selama beberapa waktu.

Ia dilatih untuk mengetahui seluruh menu
di restoran ini, mulai dari appetizer, main
course, hingga dessert.  Ia dituntut mampu
menjelaskan seluk-beluk menu makanan dan
minuman secara rinci meski ia belum pernah
membuat menu itu di dapur restoran. Ia pun
dilatih dengan ilmu hospitality, pengetahuan yang
berurusan dengan cara mengatasi pelanggan
dan membuat pelanggan jadi senang.

Ia jadi ingat pernah membaca iklan yang
menawarkan program training atau seminar
“Mengatasi Keluhan Pelanggan.” Ia ingat kata-
kata iklan itu, ‘Apakah pelanggan Anda sering

Seminar Mengatasi Keluhan
Pelanggan
Bamby Cahyadi
Minggu, 09 Agustus 2015

SEMINAR MENGATASI KELUHAN PELANGGAN |
Bamby Cahyadi

Napas mereka memburu, namun ada kekosongan yang
menganga dan entah bagaimana. Mereka berupaya
mengusir kekosongan itu. Dursasana, bahkan
bertingkah aneh, bagai orang gila ia menceburkan diri
ke sungai, membasuh diri dan berteriak-teriak. Sena
yang kebetulan baru saja tiba di tempat itu, terdiam.
Begitu dilihatnya Tarka dan Sarka telah menjadi mayat,
Sena berteriak dan melompat ke arah Duryudana.
“Binatang!” Dihantamnya rahang Duryudana, hingga
ia terjengkang.

SENA tercenung memandangi dua tubuh malang
yang telah membisu abadi itu. Dipanggilnya para
pengawal, diperintahkannya untuk membersihkan
kedua jenazah itu. “Aku yang akan mengantarkannya
kepada orangtua mereka. Apakah ada di antara kalian
yang tahu, anak siapakah mereka?” Kali ini Sungai
Limanbenawi hanya mendesis, menggelegak di sela-
sela bebatuan. Tetap tak ada jawaban.... 

Pinang 982



288 289

MEDIA INDONESIA | Annual Short Story Collection 2015

mengeluh dan kecewa terhadap service Anda? Apakah
Anda merasa pelanggan Anda rewel, bawel, dan banyak
menuntut?’

Kini, ia tahu kiat-kiat itu tanpa harus membayar
uang investasi sebesar Rp 1.400,000/orang seperti yang
ditawarkan iklan mini itu. Bahkan nanti ia akan dibayar
karena ia karyawan di restoran ini. Betapa beruntung-
nya ia menerima gaji sebanyak upah minimum provinsi
ditambah uang service, dan tips tentunya.

Masih terngiang-ngiang ucapan trainer-nya: Orang
mungkin tidak selalu ingat apa yang Anda lakukan atau
katakan, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana Anda
memperlakukan mereka. Maksudnya apa? Ia masih
bingung dengan kalimat itu. Yang jelas, nanti setelah ia
bekerja beberapa pekan ke depan, ia menyadari bahwa
hampir semua pelanggan itu rewel, bawel, dan banyak
menuntut. Ia kemudian menghibur diri, “Hei,
pelanggan adalah raja!” Sampai 100 kali setiap
menjelang tidur.

Setelah melewati training , ia dapat menjelaskan
daftar menu yang tercantum kepada pelanggan.
Minimal ada dua tipe pelanggan. Pertama, mereka yang
datang untuk betul-betul makan karena lapar dan ingin
mencicipi makanan lezat sajian restoran. Kedua, mereka
yang sekadar cari dingin dan berinternet gratisan. Golo-
ngan kedua biasanya hanya memesan es teh manis
dan akan memesan makanan belakangan. Setelah itu
mereka pura-pura lupa dan berkata, “Saya sudah
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ng. Wajib menjaga kebersihan muka agar selalu bersih
dan segar, serta tidak tumbuh jerawat di kulit wajah.
Ia memenuhi kriteria standar grooming restoran itu.

Hidangan utama atau bahasa bekennya main
course berupa sirloin steak. Menu yang berasal dari
Amerika ini sebenarnya memiliki rasa yang sama
dengan sirloin steak di beberapa restoran lainnya, baik
lokal maupun internasional. Yang membedakannya
ialah saus steak yang digunakan. Di restorannya, 200
gram sirloin atau daging dari tubuh bagian atas sapi
disajikan dengan beberapa saus. Pertama, saus
gomadare, saus kedelai yang hasil akhir teksturnya
seperti selai kacang, sedikit asin-gurih. Kemudian ada
mushroom, saus jamur yang memiliki rasa asin dan saus
rahasia buatan restorannya sendiri, dengan rasa gurih-
manis. Mereka menyebutnya saus house special.

Keistimewaan menus akan sia-sia apabila ia tidak
mengerti bagaimana tata cara berinteraksi dengan
pelanggan. Ia pun selalu menerapkan ilmu berinteraksi
dengan pelanggan-pelanggan yang rewel, bawel, dan
banyak menuntut. Pertama, menyapa pelanggan. Cara
paling baik untuk membuat pelanggan merasa spesial
ialah dengan berkomunikasi. Kedua, mendengarkan.
Setelah menyapa tamu, Anda bisa memutuskan apakah
perlu melakukan percakapan ringan atau tidak. Banyak
orang yang senang berbicara. Jadi, dengarkan dengan
penuh minat. Ketiga, tersenyum. Untuk kebanyakan
tamu, senyuman yang ramah sudah cukup untuk

kenyang, cukup minum saja!”
Kembali ke menu. Ada beberapa menu andalan di

restoran itu. Menu pembuka atau bahasa kerennya
appetizer, yaitu smoke beef tofu salad. Ini menu pembuka
nomor wahid yang paling banyak digemari. Salad ini
didominasi berbagai jenis selada air, timun, tomat, dan
black olive. Sayuran disajikan bersama daging asap dan
tahu Jepang atau populer disebut tofu .  Untuk
dressing atau saus di atasnya, restoran menggunakan
saus rahasia buatan sendiri, dari kedelai. Rasa salad ini
dikuasai oleh asam, manis, dan sedikit pahit-pahit pedas
saat sampai ke ujung lidah dan masuk ke mulut.
Membayangkan rasanya, ia menelan air liur sendiri.

Menu pembuka lain yang juga favorit ialah mushroom
soup. Sup krim jamur berwarna abu-abu kecoklatan
dengan sedikit white cream.  Dua potong jamur
shimeji diletakkan di dalam sup jamur dnegan tekstur
lembut. bagi orang Jepang, menu ini sempurna! Bagi
dirinya, saat disuruh mencicipi, rasa sup krim jamur ini
kurang begitu kuat. Istilahnya enggak nendang! Lidah
Indonesianya perlu tambahan garam dan merica agar
lebih nendang plus najong.

Sebagai pramusaji pria ia harus bercukur agar pe-
nampilan bersih dan rapi. Jambang dipoting rapi sampai
di atas telinga. Hingga kumis yang tumbuh rata dan
rapi yang diperbolehkan (itu pun bila ia manajer).
Kumis sejajar dengan garis mulut dan tidak menutupi
bibir atas. Rambut hidung tidak keluar dari lubang hidu-
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juga dengan satu keluarga yang ia lihat sangat mencolok
berada di restorannya. Mereka masuk ke restoran untuk
menunggu senja tiba sekaligus memenuhi selera kuliner
mereka. Terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak-anak. Sang
ayah lelaki tinggi kurus, berpakaian abu-abu, dengan
kerah baju kaku. Bagian depan kepalanya botak,
sedangkan di bagian kiri dan kanan terdapat rumpunan
rambut tipis berwarna kleabu. Matanya kecil akan tetapi
bulat, hidungnya pipih namun mancung, mulutnya
menggaris lurus. Mirip burung hantu yang snagat
sopan. Sang ibu bertubuh mungil dan serba tersisihkan
oleh tubuh tinggi kurus suaminya. Lalu kedua anak
pasangan suami-istri itu. Seorang anak lelaki dan
seorang anak perempuan. Keduanya berpakaian seperti
anjing dan kucing pemain sirkus. Mereka berebut
tempat duduk hingga menimbulkan suara berisik.
Sesaat kemudian sang ayah mengeluarkan kata-kata
yang terdengar galak meski diucapkan dengan sopan
dan elegan. Setelah itu, keheningan menguasai meja
makan yang mereka duduki.

Sebagai pramusaji, sigap ia mendekati meja keluarga
itu untuk menawarkan menu. Begitulah ia menjalani
pekerjaannya setiap hari. Sampai akhirnya ia bosan dan
kapok juga, dan memilih untuk mengundurkan diri. Ia
ternyata tak tahan menghadapi pelanggan yang rewel,
bawel, dan banyak menuntut. Satu keluarga itulah yang
membuatnya trauma dan akhirnya ia mengundurkan
diri sebagai pramusaji. Ia menyatakan berhenti berkarier

mereka.
Beberapa orang mungkin tidak mau diganggu.

Keempat, berbicara. Ungkapkan selamat siang, selamat
malam, halo apa kabar, yang ramah adalah sapaan yang
menyenangkan. Anda bisa memperkenalkan diri dan
mengatakan bahwa Anda siap membantu mereka.
Minta mereka untuk memberi tahu apabila ada yang
bisa Anda lakukan sehingga pengalaman makan
mereka menyenangkan. Kelima, ya berharap dapat uang
tips. Luar biasa, bukan?

Kembali ke menu. Ia dengan fasih akan
menawarkan menu penutup alias dessert kepada seluruh
tamu yang masuk restoran. Ada dua menu penutup
yang paling top, yaitu sakura mist tea, es teh yang di
dalamnya dicapurkan daun hibiscus, buah persik, dan
perasan jeruk lemon serta perasan apel. Rasa sajian
dingin ini sangat segar dan manis, nikmat bila diminum
saat panas. Sari persik yang direndam dalam teh
memberikan variasi rasa asam yang pas. Ada lagi mizzu
breeze, minuman dingin yang terbuat dari soda dan sirup
plum yang tidak diaduk ini menciptakan paduan warna
yang cantik. bening dan merah transparan. Di tengah
minuman dimasukkan buah mangga dan kiwi, serta
ceri merah yang dibiarkan melayang di dalam gelas.

Suatu hari ketika udara tak tertahankan panasnya.
Ia baru saja selesai beristirahat dan kembali masuk ke
sif. Seperti dirinya, orang-orang pun jemu menunggu
terik menjadi teduh sebelum pergi berjalan-jalan. Begitu
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di dunia restoran yang penuh tekanan.
Ketika ia keluar dari restoran tempatnya bekerja,

kakinya tersandung sebuah bungkusan mirip kotak
sepatu. Ia pun dengan tanpa perhatian menyisihkan
bungkusan itu dengan ujung sepatunya ke sisi pojok
koridor restoran, lantas ia melenggang menuju trotoar.
Tapi ketika ia sampai di tepi trotoar, ia pikir bahwa
bungkusan itu tidak pada tempatnya. Ia berbalik untuk
melihat berisi apakah gerangan bungkusan itu. “Jangan-
jangan benda berharga ada di dalamnya, atau mungkin
uang?” batinnya gusar. Ia berlari untuk mencapai
bungkusan tadi.

Wajahnya menjadi pucat dan napasnya terengah-
engah hebat, seolah-olah ia baru saja menaiki seribu
anak tangga yang berliku-liku dan tinggi. Ia pun sampai
di depan bungkusan yang tergeletak dengan damai. Ia
maju perlahan melangkah ke arah bungkusan, menoleh
kanan-kiri dan mengedar pandangan ke sekeliling
gedung di luar restoran memastikan tak ada kamera
CCTV mengintainya, lantas ia duduk untuk mengambil
bungkusan tersebut. Tangannya sedikit bergetar ketika
meraih dan membuka bungkusan yang mirip kotak
sepatu itu.

“Menjijikkan...!” desisnya sambil membuang
bungkusan itu ke lantai.

Dari bungkusan mirip kotak sepatu itu berhambur-
anlah kertas-kertas brosur yang bertuliskan: ‘Ikutilah
Seminar Mengatasi Komplain Pelanggan.’ ‘Apakah

pelanggan Anda sering mengeluh dan kecewa terhadap
service Anda? Atau apakah Anda merasa pelanggan
Anda rewel, bawel dan banyak menuntut?’ Blabla-bla,
Bla... bla... bla! Ia tiba-tiba merasa sangat mual, dan
ingin muntah. 

2015
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DI pagi yang lembap oleh hujan semalam,
seorang lelaki tergantung di sudut pasar.

Kucoba memperhalus bahasanya. Setidaknya
agar masih terdengar beradab ketimbang
ucapan bibik berkeranjang kosong yang
tergopoh panik saat menemukan lelaki itu.

“Ada yang mati gantung diri. Bunuh diri!”
Sisi barat dan sisi tengah pasar, pusat bongkar
muat bahan pangan, sudah ramai sejak pukul
tiga pagi. Sedangkan sayap timur, tempat
pedagang pakaian, perabotan dapur, dan
perhiasan, baru menggeliat selepas pukul enam.
Di sana berjajar lapak tak beratap, dan tanpa
penghuni.

Senyap. Sesekali menjadi tempat tidur oleh
para gelandangan, atau lahan jemur pakaian
penghuni pasar. Di sudut paling sepi itulah, lelaki
itu memilih tempat meregang nyawa.

Tato Kucing

Anggun Prameswari
Minggu, 16 Agustus 2015
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Saat orang-orang sudah berkerumun di tempat
kejadian, aku baru saja masuk pasar. Belakangan istriku
gampang sekali tak enak badan. Jadi, akulah yang
berbelanja ke pasar. Istriku hamil muda. Mual parah di
bulan ketiga. Ia harus banyak istirahat. Bila terlalu lelah,
janinnya bisa lepas dari rahim, seperti anak-anak kami
sebelumnya.

“Bikinkan aku sup ceker ayam lagi,” pintanya
beberapa malam terakhir, setengah merajuk dan
mengusap perutnya yang belum buncit. “Anakmu cuma
mau makan itu.” Sejak hamil, ia gemar makan sup ceker.
Nyaris tiap hari aku ke pasar membeli bahan-bahan
yang dibutuhkan. Penjualnya sampai hafal wajahku.

Mungkin ia berpikir lelaki tak pantas belanja ke
pasar. Padahal, menurutku memasak satu-dua kali untuk
istri setelah setengah umurnya habis di dapur karena
memasak untukku, tidaklah salah. Toh, yang
dikandungnya anakku juga.

Anak yang kami idamkan sejak lama. Yang untuk
mendapatkannya, tak terhitung dokter dan ahli peng-
obatan alternatif, yang telah kami kunjungi.

Kulihat lelaki itu bertelanjang dada, membelakangi-
ku. Ia seakan bersandar ke dinding kios yang tak ber-
atap. Rangka bangunannya tak menyunggi genting
sama sekali, mirip panggung teater dengan sinar
matahari sebagai lampu sorotnya.

Kematian tak pernah gagal menjadi atraksi bagi
yang hidup. Ngeri bercampur penasaran membuat
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gugah? Bulan lalu aku melayat tetanggaku yang
meninggal terkena serangan jantung. Jenazahnya
disemayamkan dalam peti putih mengkilat berhias
lukisan perjamuan terakhir. Ia terlihat tampan dengan
setelan jas. Kami dipisahkan oleh sehelai kain tile berajut
tanda salib saat aku mengucapkan doa perpisahan.
Namun, tetangga lain yang ikut melayat malah sibuk
memotret jasad kaku almarhum. Pasti beberapa saat
lagi, foto itu beredar di media sosial, lengkap dengan
salam perpisahan dan doa penghiburan.

Setengah menyeret, kusuruh ia memotret foto
almarhum di meja persemayaman, bersanding dengan
sepasang lilin putih dan kembang sedap malam.

“Coba kau mati, lalu ada yang memotret
jenazahmu dan menyebarkannya di media sosial. Kita
lihat apa kau tetap bisa meninggal dengan tenang dan
keluargamu masih bisa berduka dengan perasaan
terhormat,” ujarku.

Kerumunan orang mulai bercakapcakap. Membuat
hipotesa sendirisendiri. Menakjubkan. Betapa orang
mudah sok tahu tentang banyak hal yang tak
diketahuinya.

“Kasihan, ya, anak-anaknya.”
“Memangnya punya anak?”
“Ah, di tangannya ada tato.”
“Bunuh diri dosa yang tak terampuni!”
“Itu kalau bunuh diri. Kalau dibunuh?”
“Panggil polisi!”

kerumunan makin padat. Kulihat kulitnya putih pucat.
Tubuhnya sudah kaku. Celana cokelatnya tergulung
setengah betis, menegaskan kaki yang melayang dari
tanah. Matanya terpejam. Kepala plontosnya meng-
ingatkanku pada pentol korek api. Sekilas ia mirip mane-
kin yang tergantung di dinding. Tapi, manekin tentu
tak punya kerut keriput dan bulu kaki. Lehernya terjerat
tali cokelat, dan warnanya senada dengan celananya.

Erangan terkejut dan terhenyak berlesatan dari
mereka yang masih punya nyali untuk melihat.

Apa yang terlintas di kepala yang hidup saat
mendapati yang mati di hadapannya? Tak bisa
kubayangkan diriku mati. Bagaimana istriku nanti? Ia
tak bisa bekerja karena tubuhnya terus melemah,
sementara kami butuh banyak biaya.

Kontrol ke bidan. Biaya persalinan. Beli popok,
susu formula, ini dan itu. Untuk bisa hamil saja, aku
berutang ke sana-sini. Orangtua. Mertua.

Kakak ipar. Sampai ke tukang kredit pasar, yang
bunganya makin lama mencekik. Ini demi seorang anak.
Simbol harapan masa depan bagi kami. Dan, laki-laki
ini memilih menyerahkan hidupnya pada seutas tali?
Pandanganku terganggu oleh ulah orang yang
mengambil beberapa foto dengan ponsel.

Heran, apa menariknya memotret rupa orang mati?
Seperti potret korban insiden maut yang berseliweran
di televisi pada jam-jam makan siang atau makan
malam. Perasaan macam apa yang sedang mereka
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Sehari mimisan, beberapa hari kemudian darah pun
merembes melewati pahanya. Wajahnya pucat seakan
tak tersisa lagi darah di sana. Sepulang dari dokter, ia
menangis hebat. Meminta maaf karena ia gagal sekali
lagi.

Hanya bisa kubelai rambutnya. Kubilang, semua
akan baik-baik saja. Tak peduli tabungan habis. Masa
bodoh dengan utang yang menjelma menjadi seutas
tali yang liat. Kami akan punya anak lagi. Segera! Entah
anak laki-laki atau perempuan, kami akan mendidiknya.
Membuatnya jadi hebat. Tuhan memilihku menjadi
ayah, karena aku bisa diandalkan. Bersamaku anak itu
memiliki masa depan. Sesulit apapun, aku takkan
menyerah seperti lelaki itu.

Suara-suara berdengung, membubung ke angkasa
mirip segerombolan lebah yang keluar dari sarang.
Kata-kata mereka berubah menjadi gumaman yang
menderu, lebih seru dari pemandangan lelaki gantung
diri. Semuanya berlomba menjadi yang maha tahu.
Namun, tak ada yang berani mendekat, apalagi
menurunkan jenazahnya. Sampai kapan mayat si bapak
dibiarkan di sana? “Minggir, minggir, polisi datang!”
Kerumunan menyeruak. Beberapa orang berseragam
berderap. Angin berembus kencang.

Tangan si bapak jadi bergoyang. Tato kucing hitam
itu seperti bergerak, bagai hendak melarikan diri.

Polisi akan menurunkan jasadnya.
Membawanya pulang pada istri yang cemas di

“Turunkan mayatnya.”
“Nanti merusak TKP.”
“Jadi bunuh diri atau dibunuh?”
“Kalau benar gantung diri, pasti ada feses dan

sperma keluar sebab talinya menjerat bagian otak yang
mengatur saraf gerak. Begitulah yang kubaca di
majalah.”

“Duh Gusti, semoga tak jadi arwah penasaran.”
“Tatonya gambar kucing hitam, ya?” Sontak aku

menatap arah yang sama. Tanpa sadar, kuraba
pergelangan tanganku sendiri, persis tempat tato lelaki
berada. Di antara jutaan gambar di dunia, kenapa
kucing hitam? Kenapa bukan naga atau perempuan
seksi seperti beberapa preman yang pernah kulihat di
pasar? Dua minggu lalu, istriku melihatnya. Seekor
kucing hitam melintas di depan rumah, tiga hari
berturut-turut. Ia tak henti-henti memikirkannya.

Takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Kucing
hitam dianggap simbol kematian. Banyak mitos dan
takhayul tentang itu. Sebut saja kucing hitam dan
penyihir sesat. Lalu, ada mitos menabrak kucing sampai
mati akan membawa sial bagi pengendara manapun.
Selain nyawanya sembilan, kucing juga dipercaya
menjaga makam Firaun.

Sebagai wakil Dewa Osiris, kucing pun perantara
di dunia kematian untuk menghukum para pendosa.

Pikiran yang kuat akan mudah menggerogoti
tubuhnya yang makin lemah. Ia jadi mudah berdarah.
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Aku mengedarkan pandangan sekali lagi. Wajah
istriku, tato kucing hitam, dan raut pasi lelaki gantung
diri. Silih berganti melintas di kepalaku. Lalu, aku ingat
sesuatu.

Kenapa si bibik berkeranjang kosong itu yang
menemukan jasadnya?

Entahlah. Aku mengedikkan bahu, berusaha
meredakan nyeri yang meremang di tengkuk, sambil
terus melangkah, dan menggenggam pergelangan
tanganku yang bertato kucing hitam. 

rumah. Lelaki itu pasti tak memikirkan istrinya saat
mengalungkan tali seliat itu ke rangka bangunan. Isi
kepala manusia serupa palung tergelap. Hanya Tuhan
yang tahu jalan menyelaminya. Kematian memang
nampak lebih indah dari kehidupan. Terlebih ketika
perkawinanmu tak bahagia atau uangmu tak cukup
membeli kebahagiaan. Bahkan saat masa depan ditutup
paksa oleh takdir, kematian bak jalan pembebasan. Kau
mudah lupa seberapa banyak uangmu, seberapa luas
masa depanmu (itu juga kalau kau bertahan), atau
seberapa cantik istrimu.

“Itu kan pemilik rental PS di utara pasar,” celetuk
anak muda, penjual kios buah langgananku. “Dia
pernah beli mangga muda di lapakku.”

“Mungkin bunuh diri karena stres.”
“Kasihan istrinya. Kudengar kandungan istrinya

lemah, makanya beberapa kali keguguran.”
“Bukannya rentalnya juga nyaris bangkrut?”
“Oh, dia juga sering dicari Bang Samin. Utangnya

numpuk!”
“Utangnya banyak, terus gelap mata. Makanya

bunuh diri.”
“Atau, jangan-jangan bunuh diri karena mandul.”
“Hus! Nanti hantunya datang mencarimu karena

bicara sembarangan.”
“Ya ampun!” pekik seseorang. “Dia hampir tiap

hari beli ceker padaku. Raut mukanya selalu tegang.
Setiap ditanya, ia bilang istrinya ngidam sup ceker.”
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INILAH gerai es krim paling tua di kota ini.
Telah berdiri sejak 1932. Apakah yang bisa

mengendap di suatu tempat selama lebih dari
sepuluh windu? Debu dan daki kenangan
macam apakah yang bertebaran di sini, yang
melintasi waktu dari zaman demi zaman, dari
generasi ke generasi?

Di sini es krim diracik dengan teknologi
lama tanpa bahan pengawet, menghasilkan es
krim lembut yang mudah leleh dan sedap
rasanya. Resepnya diadopsi dari formula asli
Italia. Sebab, kedai ini dirintis oleh dua imigran
dari Kota Ragusa (Sisilia), yakni Luigi dan
Vincenzo bersaudara. Semula mereka membuka
usaha menjahit busana. Namun, suatu hari cinta
mempertemukan Luigi dengan Olga, janda
berdarah Belanda pemilik peternakan sapi di
Parijs van Java. Luigi lalu memanfaatkan susu

Ragusa

Anton Kurnia
Minggu, 23 Agustus 2015
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hasil ternak sapi istrinya untuk membuat es krim khas
Italia.

Konon, Nero, kaisar Roma yang terkenal kejam
itu pun menyukai es krim. Dia kerap memerintahkan
anak buahnya membawakan es dari pegunungan untuk
disajikan bersama campuran irisan buah-buahan di
atasnya sebagai kudapan. Konon lagi, resep es krim
pertama yang dikenal dunia adalah sorbetti racikan
Antonio Latini, ahli boga Italia. Resep itu tercantum
dalam buku Lo Scalco alla Moderna yang terbit pada
1694.

Tapi yang pasti, es krim selalu menyisakan sedikit
aroma yang tak mau lenyap di bibir dan lidah. Sementa-
ra dalam kehidupan, kenangan bisa mengendap seperti
es krim dan menyisakan semacam aroma yang seakan
tak mau lenyap di dalam hati.

KAMI duduk berdua di atas kursi rotan tua di
depan salah satu meja di resto es krim kuno itu. Aku
memesan es krim vanila kesukaanku. Putih seperti salju.
Istriku memilih es krim rasa durian favoritnya. Ruangan
bernuansa klasik itu temaram. Cahaya lampu tak begitu
terang dan senja telah beranjak malam. Tapi remang
yang suram terkadang malah terasa menyenangkan
dalam situasi tertentu. Misalnya saat kita ingin melamun
atau mengenang masa silam. Dari pelantang di sudut
ruangan, lagu sendu mengalun, diiringi denting piano.
Suara lembut Natasha Marsh yang melantunkan Mi
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pergi dengan mata berkaca-kaca. Tiga hari kemudian
kudengar kabar mengejutkan. Kau telah pergi
selamanya akibat menelan obat tidur melebihi dosis.

Betapa menyedihkan, perbedaan agama bisa
berujung pada luka dan nestapa. Bukankah agama ada
agar sesama manusia saling mencinta?

Mengapa agama justru menjadi penghalang
bersatunya cinta sepasang anak manusia?

Kau ingat penyair karismatik di film yang pernah
kita tonton berdua itu suatu kali menulis sepotong puisi:
Bagai sekuntum bunga pada wanginya, aku terikat pada
kenangan samar tentangmu. Aku hidup dengan perih
serupa luka.

Kini aku hanya bisa mengenangmu dengan rasa
perih di dada dan kesabaran membara. Bagiku yang
tersisa hanya kenangan serupa aroma es krim yang
terus melekat di bibir, walau telah tersaput lidah
berulang-ulang. Dan, kini aku duduk di sini, di kedai es
krim tempat kita biasa bertemu, mengenangmu diam-
diam—walau aku sedang bersama istriku.

SESUNGGUHNYA istriku yang mengajakku
untuk melewatkan Minggu malam ini berdua saja. Putri
tunggal kami yang belum genap lima tahun kami
tinggalkan bersama seorang pengasuh di rumah. Malam
ini ulang tahun ketujuh perkawinan kami. Dia bilang
ada kejutan yang ingin dia sampaikan. Kuusulkan agar
kami kemari. Dia setuju.

Mancherai membawa kenanganku pada sebuah film
tentang seorang penyair kiri, yang pernah kita tonton
di kamarmu, di lantai tiga sebuah rumah tua, di tepi
jalan raya selepas bercinta penuh bara.

Bersamaan dengan datangnya kenangan itu,
kalimat yang pernah kubaca di dalam buku harianmu
menggema di kepala: Sekalipun dosamu merah seperti
kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun
dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi
putih seperti bulu domba. Aku tahu itu kutipan satu
ayat yang indah dari Alkitab. Aku tahu, kau
menuliskannya karena kau bimbang antara gairah
asmara dan rasa takut akibat telah berbuat dosa. Betapa
kurang ajarnya aku. Duduk berduaan dengan istriku,
tapi tersaput renjana karena membayangkan dirimu
yang kini telah tiada.

Kau memang telah pergi bertahun-tahun silam.
Dua puluh satu tahun lalu aku datang ke kotamu untuk
menuntut ilmu. Sejak kita bertemu tak sengaja di
perpustakaan kampus, kita seakan tak terpisahkan.
Walau latar belakang kita jauh berbeda—beda etnis,
beda status sosial, dan terutama beda agama. Ayahmu
tak setuju dan berkeras hendak mengirimmu ke luar
negeri agar kau tak lagi berhubungan denganku. Tapi
kau tak mau dipisahkan dariku. Karena tak ada jalan
baik-baik yang bisa kita lalui, demi kebaikan bersama,
di pertemuan terakhir kita di kedai es krim ini kukatakan
kepadamu, bahwa sebaiknya kita berpisah saja. Kau
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Suaranya terdengar dingin seperti es krim sehingga
aku merasa kupingku membeku. Aku menggeser gelas
es krimku dan menatapnya tak berkedip. Tak bisa
kuterka apa yang bakal dikatakannya. Seulas senyum
menggoda bermain di bibirku. Tapi dia lekas berkata,
“Sebaiknya kamu berhenti cengengesan.”

Suaranya begitu dingin sehingga aku terpaku.Lebih
dingin dari es krim. Kuusap bibirku yang membeku
dan terus menatapnya. Sesekali kugaruk tahi lalat di
atas bibirku yang sebetulnya tak gatal. Aku melakukan-
nya hanya karena tak bisa mengontrol gerakan itu saat
merasa gugup atau sedih atau gundah.

Kemudian dia berkata bahwa kami pernah
berbahagia bersama, bahwa ada saat-saat yang akan
dia kenang selamanya, bahwa betapa menyedihkan
akhirnya kami harus berpisah, dan bahwa ini bukan
disebabkan oleh orang ketiga atau keempat atau kelima
dan seterusnya. Intinya, kini dia sudah tak bisa lagi
hidup bersamaku.

Dia menyuap es krim durian terakhir di dalam
gelasnya ke mulutnya lalu beranjak pergi. Aku hanya
bisa menatap punggungnya saat dia menjauh tanpa
aku sempat berkata.

Kami memang sungguh jauh berbeda. Bukan beda
latar, melainkan beda selera. Dia begitu menyukai es
krim durian, padahal aku tak pernah suka bau durian.
Amat menyiksa saat aku menciumnya dan merasakan
aroma es krim durian yang membekas di lidah dan

“Kamu tahu tidak, pada abad ke-19 di Evanston,
Amerika Serikat, atas usul para pemuka agama pernah
diberlakukan larangan menjual es krim dengan perisa
soda pada hari Minggu?” ujarku kepada istriku,
membuka percakapan.

Dia hanya menggeleng sambil mengaduk es
krimnya.

Dia tampak cantik dengan kerudung merah
kesumba, menyembunyikan rambutnya yang panjang
dan dicat pirang.

Seperti semangkuk es krim yang mengundang
selera. Meski kau tahu, saat kita menjilat es krim, rasa
yang kita kecap, tak selalu serupa dengan yang kita
bayangkan.

“Hari Minggu dianggap sebagai waktu istimewa
untuk beribadah dan pergi ke gereja. Orang dilarang
minum soda atau minuman beralkohol pada hari itu.
Tapi para penjual es krim mengakali peraturan itu
dengan menjual es krim dengan sirup dan menamainya
ice cream sunday. Untuk menghindari kemarahan para
pemuka agama, mereka lalu mengganti huruf  `y’
dengan ̀ e’.Hingga kini es krim bersirup dikenal dengan
sebutan ice cream sundae,” ucapku lagi.

Istriku hanya membisu seraya menikmati es
krimnya.

Aku baru saja menelan suapan es krim terakhirku
saat dia tiba-tiba berkata, “Ada hal penting yang mau
kukatakan.”

RAGUSA | Anton Kurnia
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PEREMPUAN bertudung biru berdiri di
pintu. Ia bertanya, apakah ada kiriman yang

datang untuk seseorang bernama Mira dari
seseorang bernama Santo. Budiman segera
mengobrak-abrik daftar kiriman dan sebentar-
sebentar memeriksa ke gudang, lalu muncul di
hadapan perempuan itu dengan gelengan
lemah tanpa rasa lelah. Budiman tahu,
perempuan itu akan kecewa, dan itu membuat
ia semakin sedih.

Kali ketiga kedatangannya membuat
Budiman semakin akrab dengan kesedihan
yang dibawa perempuan bertudung biru itu.
Ia tidak tahu harus berkata apa selain memaksa
bibirnya untuk terus tersenyum, sambil
menyusuri bayangbayang rambut perempuan
itu dari balik tudung birunya yang tipis. Tak ia
hiraukan panggilan Emilia, rekan kerja yang

Kita Pernah Jatuh dalam
Kesedihan yang Sama
Cikie Wahab
Minggu, 30 Agustus 2015

KITA PERNAH JATUH DALAM KESEDIHAN YANG SAMA |
Cikie Wahab

bibirnya itu melekat di lidah dan bibirku. Tapi aku tak
menduga kami akan berakhir seperti ini.

Barangkali kami memang pernah saling mencintai,
kawin, beranak, dan berbahagia. Tapi barangkali ada
pula saatnya cinta terkikis oleh waktu dan kekecewaan
hidup. Serupa es krim yang semula terasa sedap, tapi
kemudian menjadi hambar saat meleleh oleh terik
matahari.

Sementara itu, suara lembut Natasha Marsh yang
melantunkan Mi Mancherai terus mengalun, seakan-
akan mengaduk-aduk perasaan. Seorang pramusaji
menghampiri mejaku dan bertanya apakah aku mau
memesan sesuatu untuk hidangan penutup. “Kenapa
tidak?” ujarku. Lalu, aku memesan sepotong cassata
siciliana, es krim favoritmu. 

2015 

Catatan: 
Cerpen ini ditulis dengan ingatan pada I Scream, You Scream, We All
Scream for Ice Cream—lagu jazz yang populer sejak 1920-an dan
dinyanyikan oleh tiga narapidana dalam film Down by Law (2007)
arahan Jim Jarmusch; Mi Mancherai—soundtrack film Il Postino
(1994) yang diangkat dari novel Antonio Skarmeta, Ardiente
Paciencia (1985).
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duduk di sebelahnya, mengutuk-ngutuk orang-orang
yang meminta layanan cepat di kantor pos bagian pe-
ngiriman barang. Budiman baru akan menoleh saat
perempuan itu keluar ruangan, lalu duduk di sebuah
bangku yang dapat dilihat Budiman dari balik kaca.
Saat itu Budiman mencoba menenangkan hatinya
ketimbang menjawab ocehan panjang Emilia. Begitu
pekerjaan selesai dan saat bergegas pulang, Budiman
tidak lagi melihat perempuan itu di luar. Ia makin sedih
dan berniat hendak mengajak perempuan itu bicara
jika ia datang kembali.

Seperti yang telah ia bayangkan, perempuan bertu-
dung biru muncul setengah jam saat istirahat siang.
Budiman sudah merencanakan akan mengajak perem-
puan itu mengobrol sambil makan siang. Ia abaikan
tatapan sinis Emilia yang lebih mencuatkan kecemburu-
an ketimbang pertemanan. Budiman tak peduli. Ia
benar-benar terpesona oleh perempuan bertudung biru.

“Aku tidak akan membohongimu. Sepanjang ke-
mampuanku mengumpulkan data, aku tidak pernah
seyakin itu memberitahukan kiriman yang tidak ada di
kantor kami. Tak ada penerima bernama Mira, tak ada
pengirim bernama Santo. Tentu saja tak ada alamat
yang dituju dari barang-barang yang singgah di kantor
kami untukmu. Apa kau tidak bertanya pada pengirim-
nya? Apakah ia benar-benar mengirimkannya lewat
kantor kami?”

“Ya. Barangkali,” jawab perempuan itu. Ia masih

KITA PERNAH JATUH DALAM KESEDIHAN YANG SAMA |
Cikie Wahab
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Soal air kotor dan kemalasan Mira untuk bersihbersih
bukanlah alasan yang tepat bagi para tetangga untuk
membencinya.”

“Oh,” Budiman mencoba memahami situasi yang
dikatakan perempuan itu.

“Lihat saja caranya bicara. Kau akan tahu kalau ia
orang yang sangat menjengkelkan. Blusnya terus saja
kekecilan dan kadang ia mengoyaknya dengan sekali
sentakan. Aku harus kembali ke tukang jahit, atau
memperbaikinya dengan tanganku, meski hasilnya tidak
sebagus mesin. Akhirnya ia akan marah dan mengata-
kan aku bukan orang baik. Ia akan melempariku
dengan apapun yang ada di dekatnya. Tapi aku sayang
padanya. Sangat menyayanginya.”

Budiman mendesah. Ia ingin sekali menanyakan
nama perempuan itu. Tapi ia urungkan niatnya, lalu
membawa perempuan itu ke sebuah pusat perbelanja-
an. Cinta tunggal perempuan itu kepada Mira
mengingatkan Budiman kepada ibunya. Seseorang
yang juga membuat ia sangat bersedih.

PERJALANAN Budiman dari pusat kota menuju
rumah ibu cukup melelahkan. Menguras pikiran dan
uang yang ia kumpulkan selama bertahuntahun. Tapi
ibu meminta Budiman pulang. Ibu sekarat dalam utang
yang menumpuk akibat ulah almarhum ayahnya.

Perasaan sedih menjejali langkahnya. Seorang
perempuan tua akan mengomel di hadapannya,

berdiri dengan tatapan sendu. Budiman menelan ludah.
Ketabahan perempuan itu untuk datang berkali-kali
menambah kepeduliannya. Perempuan itu berdiri dekat
sekali dengannya. Budiman mencium wangi parfum
bunga dari tubuhnya.

“Apa kau ingin minum? Aku akan mentraktirmu,”
tawaran itu sering disampaikan Budiman pada perem-
puan-perempuan yang sempat ia temui, termasuk
Emilia. Tapi pada perempuan bertudung biru, ia
menawarkan ketulusan, meski ia seperti mendengar
kekosongan yang dalam. Mereka seolah-olah pernah
bertemu sebelumnya. Seolah-olah pernah hidup
bersama juga.

Sejak hari pertama kedatangannya, Budiman
memastikan wajah perempuan itu telah menyeretnya
dan membuat ia ikut-ikutan memikirkan barang yang
tak pernah ada di kantor. Perempuan itu menoleh dan
mendapati Budiman melongo menatapnya. Ia
mengomel manja sambil memperbaiki kerudung yang
terbuka dan mengatakan bahwa Mira akan sedih jika
kiriman itu tidak ada. Budiman heran. Ia tidak tahu
kalau Mira ternyata bukanlah nama perempuan
bertudung biru itu.

“Aku bukan Mira. Mira ada di rumah. Sepanjang
hari ia berdiam di kamar. Mengusir lalat-lalat yang meng-
hinggapi makanan. Ia akan senang dengan kiriman
yang dijanjikan Santo; alat-alat terbaik untuk mengusir
lalat. Santo bekerja sebagai penjual barang di kota lain.

KITA PERNAH JATUH DALAM KESEDIHAN YANG SAMA |
Cikie Wahab
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penting dalam surat elektronikku. Aku juga akan
melihat apa kucing kesayanganku baik-baik saja. Lalu
aku akan tidur cepat. Sebab, besok aku akan
membantumu mencari tahu tentang Santo.”

“Oh. Kenapa? Kenapa kau ingin menghubungi
Santo?” tanya perempuan itu dengan tangan yang
bersedekap.

“Dengan begitu, aku bisa menghilangkan
kesedihanmu. Kau tidak tahu kalau hatiku semakin
kacau jika kedatanganmu selalu membawa kesedihan.”

“Kau sudah gila, ya?” perempuan itu terkejut.
“Bukan Santo yang membuat aku sedih.”
Akhirnya perempuan itu berkata dengan tenang.

Ia pergi dan membiarkan Budiman melongo dalam
kebingungan.

Maka dengan perasaan kacau, Budiman tetap
bekerja keesokan harinya. Ia mengabaikan pertanyaan
Emilia mengenai perempuan bertudung biru itu.
Budiman semakin sedih dan memutuskan untuk
menulis kesedihannya. Ia juga berencana pulang untuk
menziarahi makam ibunya. Lalu, sepucuk surat datang
ke mejanya. Diantarkan oleh seorang satpam yang
mengatakan bahwa seseorang telah menitipkan surat
itu pagi-pagi sekali.

Budiman membukanya perlahan. Seperti ada firasat
yang akan membuat ia semakin terhenyak.

“Terima kasih. Kamu mendengarkanku dan berniat
membantuku. Tapi sungguh, kesedihan ini bukan ten-

melemparinya dengan apa saja, begitu ia muncul di
pintu. Uang yang dikirimkannya saban minggu tak bisa
membuat ibunya waras. Budiman mendengarkan saja
setiap permintaan ibunya, dan ia akan mengabulkannya
bila mampu. Budiman mulai memperbaiki atap dan
membersihkan sudut-sudut rumah yang tampak mulai
rapuh. Rayap sudah menggerogoti seluruh perabotan
dan Budiman mengganti benda-benda itu dengan
barang yang lebih pantas agar ibunya senang. Ia
memperbaiki saluran air agar ibunya tak perlu bersusah-
payah saat mandi.

Dua minggu kemudian pekerjaannya rampung.
Budiman merasa sangat bangga pada dirinya. Ia
berpikir telah menjadi anak paling berbakti pada ibunya.
Tapi hal yang tak Budiman sangka adalah, ibunya
meminta ia pergi dari rumah itu. Budiman terhenyak.
Dengan berat hati ia mengabulkan permintaan itu.

PEREMPUAN bertudung biru tersenyum.
Budiman ternyata memiliki kesedihan yang sama dalam
mengurusi seseorang. Budiman menyeka ujung
matanya yang basah. Setidaknya kesedihan yang
pernah ia rasakan bisa ia bagi dengan perempuan itu.

“Jadi apa yang akan kau lakukan setelah kita
kembali ke rumah masing-masing?” perempuan itu
membuyarkan lamunan Budiman.

“Aku akan mandi dan menyeduh kopi panas,
menyetel siaran komedi dan membaca beberapa hal

KITA PERNAH JATUH DALAM KESEDIHAN YANG SAMA |
Cikie Wahab
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MESKI keberangkatan ke Beijing masih
seminggu lagi, Syamsul Bahari sudah tak

sabar. Bayangan tentang pengalaman
menakjubkan di negeri orang, berbelanja suka-
suka dengan uang negara, dan tak lupa
mengunjungi tempat-tempat wisata, selama ini
hanya muncul dalam mimpinya.

Sesaat lagi mimpi itu akan nyata. Syamsul
makin penasaran. Kadang-kadang ia mengigau,
terutama di malam-malam yang tinggal
hitungan hari menuju keberangkatan.
Sementara itu, para kenalan sudah mulai
memesan oleh-oleh. Ada yang sekadar basa-
basi. Ada pula yang penuh harap.

“Wah, tetangga kita sebentar lagi mendarat
di `Negeri Tirai Bambu’. Jangan lupa oleh-
olehnya, Pak Syam, he he he,” ujar Edi, tetangga
di depan rumah Syamsul.

Orang-Orang dari Beijing

Mohammad Isa Gautama
Minggu, 06 September 2015

ORANG-ORANG DARI BEIJING | M. Isa Gautama

tang Santo dan kiriman yang terus kutanyakan padamu.
Ini hanya tentang perasaanku yang tak terbalas
padamu. Saban hari kulihat kau pulang dan melewati
gang rumah kami. Aku menyukaimu dan tidak tahu
cara untuk berbicara tanpa mengurangi rasa hormatku.
Betapa bodohnya aku. Betapa kesedihan itu membuat
aku tidak bisa berpikir lebih jernih. Satu-satunya jalan
adalah berbicara denganmu. Tapi aku tahu, kau juga
pasti dilanda kesedihan yang sama saat membayangkan
ibumu. Maka ketika aku tahu Mira tak lagi mampu
bertahan, aku menyiapkan tujuan. Mira telah pergi de-
ngan tenang. Dia ibuku, Budiman. Dia yang membuat-
ku bertahan selama ini untuk tidak mengatakan apapun
kepadamu. Dia sudah meninggal berhari-hari sebelum
aku menyapamu. Mungkin kita akan bertemu lain kali
dengan segala keberanianku yang utuh. Terima kasih
sudah meluangkan waktu.”

Budiman melipat surat itu. Ia mendekap tangannya
ke atas meja dengan kepala menunduk. Sungguh ia
ingin sekali membiarkan air matanya jatuh kalau saja
tak ada teriakan Emilia agar ia segera melayani orang-
orang yang datang. Budiman menggeser surat itu dan
melihat ke pintu luar, kalau-kalau perempuan itu datang
kembali dengan keceriaan. Budiman ingin menanyakan,
kenapa perempuan itu mengarang kebohongan ten-
tang kesedihan yang sama-sama mereka rasakan? 

2015
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“Insya Allah, Pak Edi. Apa yang tak pernah saya
kabulkan kalau Pak Edi yang minta? Bisa-bisa saya tidak
diajak lagi main domino di rumah Pak Edi kalau saya
tidak bawa apa-apa,” balas Syamsul dengan senyum
lepas, seusai salat magrib di masjid kompleks.

“Oleh-oleh untuk saya tak usah yang mahal, Pak.
Cukup boneka panda yang kecil saja, tapi banyak.
Selusin, ya, buat anak-anak dan keponakan saya,”
tambah Anwar, pegawai kantor Satpol PP yang
rumahnya setiap hari ramai oleh anak-anak. Maklum
Anwar membawa tiga keponakannya dari kampung
untuk tinggal di sana.

“Saya usahakan, ya. Jadwal saya padat. Pak Wali
harus terus didampingi. Tapi jangan khawatir, acara
shopping pasti ada.”

“Betul. Jangan dibebani ini-itu dululah. Kunjungan
Pak Syamsul dalam rangka studi banding. Ingat, studi
banding! Akan lebih banyak waktu untuk mempelajari
keadaan di sana. Pak Syamsul pulang selamat saja kita
sudah bersyukur,” komentar Haji Muslim, yang
rumahnya paling jauh dari kediaman Syamsul. Warga
kompleks yang lain lumayan tersurut karena omongan
Pak Muslim, apalagi Pak Anwar.

SYAMSUL Bahari diangkat sebagai pegawai dinas
kebakaran 25 tahun lalu. Pekerjaan itu ditekuninya
sungguh-sungguh. Kota tepi pantai dan berhawa
panas memang sering dilanda kebakaran, terutama di

ORANG-ORANG DARI BEIJING | M. Isa Gautama
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Kini, sebagai kepala dinas kominfo, alias
komunikasi dan informasi, nama Syamsul semakin
berkibar di jajaran pejabat teras kota.Hampir tiap hari
wajah semringahnya tertangkap kamera media massa.
Mirip-mirip Harmoko di zaman Orde Baru.
Kedekatannya dengan wali kota tak ada yang
melampaui, selain karena IP (ilmu penjilat) Syamsul
selalu tinggi, semua orang tahu bahwa wali kota masih
terhitung kerabatnya.Satu kampung. Satu suku.

Wali kota pernah berutang budi kepada istri
Syamsul, manakala anak sulung pak wali diselamatkan.
Seharusnya ia tidak naik kelas gara-gara 90% nilai
rapornya tidak tuntas, namun berkat manipulasi data
nilai oleh Emidar (istri Syamsul), anak pak wali kota
tetap bisa naik kelas. Nilai yang tidak tuntas menjadi
tuntas karena Emidar adalah kepala sekolah. Alhasil,
sejak wali kota menjabat hingga masuk tahun ketiga
dari periode kedua pemerintahannya, karier Syamsul
selalu di atas angin, jabatan kepala dinas sudah hampir
seluruhnya ia duduki. Syamsul satusatunya pejabat yang
gonta-ganti menjadi kepala dinas di lima dinas yang
berbeda.

TIGA hari sebelum keberangkatan wali kota
beserta rombongan, kota itu dilanda banjir besar. Curah
hujan yang tinggi, permukiman di bantaran sungai yang
tak tertata, drainase yang centang-perenang dan tidak
pernah menjadi prioritas pembenahan, memorak-

pertengahan tahun. Sebaliknya di akhir tahun,
langganan banjir. Berkat kinerja yang terpuji dan sikap
yang supel, Syamsul berhasil menarik perhatian atasan.

Selang tiga tahun Syamsul dipromosikan menjadi
komandan regu. Ia tak lama memegang jabatan itu
dan segera ditunjuk sebagai kepala bagian personalia.
Setelah menikah dengan seorang guru SD, Syamsul
melanjutkan studi. Meski di perguruan tinggi swasta,
demi ijazah dan gelar sarjana di bidang ekonomi,
akhirnya ia sempat juga kuliah.

Perjalanan karier Syamsul di pemerintah kota
melesat setelah ia bertitel sarjana. Ia diserahi tugas
sebagai wakil kepala korps pemadam kebakaran.
Setengah tahun menyandang tugas itu ia kemudian
dilantik menjadi kepala korps pemadam kebakaran.
Menjabat komandan pasukan damkar ialah
pengalaman baru sekaligus berpengaruh dalam hidup
Syamsul. Di masa itulah ia mengenali praktik korupsi.
Mulai dari pemalsuan kuitansi uang lembur, dibantu
oleh permainan cerdik dari para anggotanya, Syamsul
makin lihai memanipulasi seluruh kuitansi tanpa
sepengetahuan anak buah dan atasannya. Saat lelang
pengadaan mobil pemadam kebakaran dibuka,
Syamsul pun secara licik memenangkan sahabat masa
kecilnya dalam tender. Sebagian uang hasil kongkalikong
itu tak lupa ia titipkan pada orang-orang yang mungkin
melindungi kejahatannya. Itu sebabnya sampai kini
Syamsul selalu lolos dari intaian aparat hukum.

ORANG-ORANG DARI BEIJING | M. Isa Gautama
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“Halo?”
“Pak Syamsul, ini saya.” Ternyata suara wali kota.
“Ya, Pak. Ada apa, Pak?”
“Tiket sudah oke, dua hari ke depan kita pasti

berangkat. Tolong Pak Syamsul siapkan seluruh agenda
pertemuan dan jumpa pers kita selama di Beijing. Saya
tunggu dalam waktu paling lama satu jam. Setelah itu,
kita rapat internal dengan seluruh anggota rombongan.”

“Siap, Pak!” 

SETELAH sepuluh hari di Beijing, Syamsul dan
seluruh anggota rombongan pulang dengan wajah
kusam dan hati tak tenang. Koran-koran, media online,
televisi lokal dan nasional memberitakan kontroversi
kunjungan wali kota ke Beijing. Televisi nasional bahkan
menggelar dialog khusus di jam tayang utama.

Di bandara, sekelompok mahasiswa berdemonstra-
si dan melempari rombongan wali kota dengan telur
busuk dan air cabai meski tidak tepat sasaran karena
rombongan sudah siap dengan petugas keamanan,
berikut tameng antihuru-hara. Dari spanduk dan
pamflet yang dikibar-kibarkan tampak nyata kepergian
itu disikapi para mahasiswa dengan satu kesimpulan:
tidak manusiawi. Di saat ratusan orang terbang
nyawanya dan banyak yang kehilangan tempat tinggal,
pemimpin kota dan para pejabatnya melenggang ke
Beijing dengan alasan klise: studi banding.

Salah satu tulisan di spanduk terbaca: ‘Turunkan

porandakan lebih dari separuh kota. Tak sedikit warga
yang tewas. Banyak yang kehilangan tempat tinggal,
lalu mengungsi. Saat itu Syamsul sedang rapat di hotel
mewah, di sebuah pulau sekitar 95 km dari sisi barat
pantai. Ia selamat. Beruntung pula anak-istrinya
terhindar dari musibah karena pada hari kejadian
mereka menginap di rumah mertua Syamsul, sekitar
100 km dari utara kota itu. Ada beberapa tetangga
Syamsul yang terseret arus pada malam nahas itu.

Syamsul disibukkan oleh tugas mendampingi wali
kota untuk turun ke daerahdaerah yang terkena
bencana paling parah.Tentu saja ia bangga menjadi
orang kepercayaan pak wali, di antara para kepala dinas.
Namun, diam-diam Syamsul cemas.Keberangkatan ke
Beijing bisa saja batal. Ini tentu malapetaka. Padahal,
ia sudah berencana membuka rekening di Beijing dan
mencuci seluruh uang panas hasil korupsi dan kolusinya.
Uang-uang itu adalah gabungan suap dari anak
buahnya, persenan dari proyek-proyek semasa menjadi
kepala dinas di empat dinas sebelumnya, suap dari
orang-orang yang memilih jalan pintas dalam penerima-
an calon pegawai negeri sipil, dan uang hasil kolusi
dengan pimpinan proyek pengadaan barang. Ia sendiri
kaget, kenapa bisa mengumpulkan kekayaan yang
sudah jauh meninggalkan hitungan satu-dua miliar
rupiah itu.

Di saat termenung memikirkan kecemasannya,
siang itu telepon di meja kerjanya berdering.

ORANG-ORANG DARI BEIJING | M. Isa Gautama
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Wali Kota Bustami Nurdin serta antek-anteknya!’
Tulisan lain bahkan tak segan menyinggung dugaan
kasus-kasus korupsinya: ‘Bongkar kasus proyek
pembangunan kembali Pasar Raya oleh wali kota dan
kroni-kroninya!’ Yang lain berbunyi: ‘Usut tuntas
pengadaan fasilitas pemadam kebakaran periode
Syamsul Bahari!’ Di rumah, Syamsul disambut dingin
oleh istri dan anaknya.

“Robi sudah tiga hari tidak masuk sekolah,” kata
istrinya melapor.

“Kenapa? Sakit?” “Tidak. Dia malu. Teman-
temannya menjauh.Ia ditertawakan. Mereka bilang,
ayahmu pejabat yang tidak peduli nasib rakyat. Sejak
kemarin dia tidak mau keluar kamar,” ujar istrinya
dengan mata berkaca-kaca.

Syamsul jengah, merasa tersudut, lalu beranjak
keluar menuju rumah Pak Edi.

“Wah, Pak Syam sudah pulang, ya? Pasti enak, ya.
Di sana tidak ada banjir, ya? Pasti Pak Syamsul sudah
tak sabar bercerita tentang Beijing, ya?” kata Edi, saat
Syamsul mendatangi rumahnya yang masih berantakan
karena banjir. Barang-barang dan perabotan rusak
parah, bergelimang lumpur, sebagian masih terendam.
Begitu Syamsul ingin merespons, Edi langsung
menyambar.

“Maaf, kami harus membersihkan rumah yang ber-
lumpur karena banjir. Tak ada waktu untuk mendengar
cerita pelesiran Pak Syam. Lain kali saja, Pak.”

Edi langsung masuk ke dalam rumahnya,
meninggalkan Syamsul yang sudah bersiap hendak
menyerahkan oleh-oleh dari Beijing. Mulut Syamsul
ternganga... 

Untuk Nicke, Kimmy, dan Axelle.
2015
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1.

PUTRI Kemuning duduk menyandarkan
punggung di kursi kafe. Ia memesan tuna

sandwich dan secangkir cappuccino. Sembari
menunggu pesanan datang, Putri membuka-
buka gawai untuk membaca berita hangat hari
ini. Tepat saat pesanan mendarat di meja,
matanya terpaku pada portal online yang
menulis berita agak mencolok. Seorang
Direktur Tertabrak Tronton di Depan Taman
Mini. Tewas seketika.

Putri tersenyum, lalu melahap tuna
sandwich.

2.
SEBUAH pesan pendek menyergap ponsel

Donga Tarigan.
“Aku di Jakarta,” pesan singkat yang

Pesan Pendek untuk Mantan
Kekasih
Wina Bojonegoro
Minggu, 13 September 2015
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membuat ia batal memasuki lift. Ia menekan tombol
hijau pada nama itu.

“Halo Jakarta,” suara perempuan itu terdengar
mesra.

“Oh, hai. Kau sampai kapan di Jakarta?” Donga
Tarigan tak mampu menyembunyikan rasa gembira.
Bagaimanapun, mantan kekasih selalu menimbulkan
gelegak yang tak dapat dijelaskan dengan logika.

Sore itu seharusnya cerah. Jakarta kadang-kadang
penuh dengan kesenangan, tapi bisa saja berubah
menjadi tempat terkutuk. Ketika hujan tiba-tiba
mengguyur hebat, dan sukses membuat kemacetan
menjadi lebih gila dari biasanya, itulah terkutuk tahap
pertama. Taksi-taksi tidak menyalakan lampu biru,
artinya dia sudah terisi. Itu terkutuk tahap dua. Donga
Tarigan mengumpat sambil membuang rokoknya yang
belum sepenuhnya terisap. Ia tak mau berisiko
menggunakan mobil dengan pelat nomor cantiknya.

Betapapun hasratnya membuncah untuk menun-
jukkan pada mantan kekasih bahwa ia telah berhasil,
ia tetap punya kendali atas segala kemungkinan.
Bertemu mantan pacar, setelah tujuh tahun sejak ia
memutuskan menikah dengan orang lain?

3.
PADA suatu masa... “Hai, kau di mana?” telepon

itu mendadak membuat ia bingung.
“Donga sayang, kau sedang di mana?” perempuan
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terkenal.
“Jadi kapan kalian akan menikah?” pertanyaan

pedas yang menohok dada Donga, yang bahkan
mengucapkan perpisahan saja belum. Dewinta
terbengong-bengong. Ia menatap kedua manusia itu
dengan pikiran kacau. Kekasih Donga telah lama ia
kenal namanya, tapi baru kali ini berhadapan.
Perempuan matang, profesional, seolah tak punya
perasaan. Cantik? Iya, Dewinta terguncang cemburu.
Kemudian ditatapnya mata Donga Tarigan yang sangat
berbeda. Ketika perempuan itu belum tiba mata Donga
tampak biasa saja. Kini, mata itu bergairah dan
berbinarbinar. Juga cara bicaranya menjadi berapi-api.
Dewinta menyingkir, berdalih ke toilet.

“Aku berharap anak kalian perempuan semuanya.
Boleh kan seorang mantan kekasih berdoa paling
buruk buat kekasihnya yang menikah demi
keturunan?” 

5.
PEREMPUAN itu melintasi Stasiun Gambir

dengan perasaan mendung, ingin menangis, tetapi
terlalu malu pada diri sendiri. Ia menaiki bus jurusan
Bandara Soekarno-Hatta dan duduk tenang. Membuka
lembaran beberapa tahun silam.

Bandung sedang dilanda hujan deras ketika ia
tertinggal kereta Turangga. Ia duduk putus asa di atas
bangku panjang sembari mengunyah permen karet.

itu mengulangi pertanyaan disertai nada cemas. Donga
tak mampu mengucapkan kata, setelah satu jam lebih
ponselnya tak bisa dihubungi. Jawaban apa yang harus
diberikan pada kekasihnya yang telah bersetia selama
enam tahun menjalin hubungan jarak jauh dengan
sebulan dua kali pertemuan? Mereka terlalu dekat satu
sama lain meski dalam jarak lebih dari 740 kilometer.

“Aku di Medan.” Kemudian jeda, seperti ada
embusan angin yang mendorong keduanya untuk
menjauh satu sama lain. Pulang dan tidak berkabar?
Tanya perempuan itu dalam hati.

“Maaf, aku tidak bilang padamu. Ayah sakit.”
Telepon itu disudahi dengan suasana serbakaku.

Perempuan itu terlalu peka terhadap situasi. Seorang
ayah yang sakit, keluarga besar akan berkumpul,
menanyakan anak sulung yang belum juga menikah,
rasa khawatir, bagaimana keturunan dan marga ini bisa
dilanjutkan. Itu biasa, sangat klise. Perempuan itu
mengerti apa yang harus dilakukan. Donga sudah 37
tahun dan belum menikah. Ia paham kisah selanjutnya. 

4.
“KENALKAN, ini Dewinta,” suara Donga

ragu.Dewinta adalah sosok perempuan tanpa riasan,
bermata belok dengan dada tipis, dan rambut
bergelombang. Menurutnya, itu jenis yang kurang
sepadan dengan masa depan lelakinya. Lelaki bertubuh
sempurna dan pekerjaan yang menjanjikan: penyiar TV
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dengan mengubah tujuan dan menghanguskan tiket
kereta, untuk membuat segalanya mudah dan
sederhana.

“Aku tidak bisa menikah.”
“Tak cukup ada lelaki buat perempuan semenarik

dirimu?”
“Masalahnya bukan itu,” lelaki itu menatapnya

intens. Membuat ia jengah dan mendadak ingin
tertawa.

“Oke, untuk apa aku menyembunyikan diri dari
lelaki terkenal sepertimu. Aku perempuan Indonesia
yang tidak akan pernah dinikahi oleh laki-laki mana
pun.”

“Karena?”
“Aku mandul.”
“Bagaimana kau tahu?”
“Sesuatu tumbuh di rahimku. Sudah diamputasi.”
“Oh.”
“Cuma itu komentarmu?”
“Ya aku harus bilang apa?”
“Setidaknya tunjukkan wajahmu yang prihatin.”
“Kau bukan dalam posisi yang layak dikasihani.

Kau perempuan yang merdeka, sadar keadaan, dan
tidak meminta belas kasihan.”

Dari situlah segalanya bermula, hingga enam tahun
kemudian, Dewinta mengambil alih seluruhnya, hari
ini. Semula ia mengira tidak akan terjadi apa-apa, tidak
akan. Ia merelakan itu terjadi, sebab ia tahu apa yang

Seseorang duduk di sebelahnya. Lelaki yang tampaknya
hendak ke Jakarta, terlihat ia memegang tiket kereta
Parahyangan. Lama saling diam, akhirnya lelaki itu
membuka percakapan: “Mau ke Jakarta juga?”

“Tidak ke mana-mana.”
“Kenapa ada di stasiun?”
“Mungkin tersesat. Kamu?”
“Mari tersesat bersama.”
Bertukar kartu nama, mengobrol semalaman, dan

tertidur di stasiun. Benar-benar sebuah awal perjumpa-
an yang menggoda, di saat hujan sedang turun deras.

“Saya harus membeli tiket Argo Wilis pagi ini,”
kata perempuan itu setelah mengembalikan jaket pada
pemiliknya.

“Saya boleh ikut?”
“Ini Senin, seharusnya kamu bekerja. Penggemar-

mu sudah menanti di depan televisi.”
“Alasan adalah nama tengahku.”
Mereka tertawa bersama dan memasuki gerbong

kereta Argo Wilis, menikmati 12 jam perjalanan
kemudian.

“Usiamu berapa sih sebenarnya?” tanya lelaki itu
setelah kereta melaju kira-kira empat jam.

“Yang jelas aku lebih tua darimu.”
“Dan kenapa kamu belum menikah juga? Kamu

cantik, cerdas, berpenghasilan.”
Perempuan itu memikirkan kata-kata terbaik yang

harus diberikan pada orang baru, yang cukup gila
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terucap. Mereka hanya saling menatap. Duduk di
sepasang kursi di balik kaca, memandang keluar
bersama. Obrolan kecil terjadi seputar rencana
perusahaan di mana perempuan itu bekerja, perusahaan
tempat Donga akan menjadi direktur. Dengan begitu,
Donga akan menjadi bosnya. Saat Donga ke toilet,
perempuan itu membubuhkan beberapa tetes obat
tidur cair ke dalam kaleng minuman Donga.

Perbincangan singkat kemudian diakhiri oleh janji
untuk bertemu makan siang esok hari, setelah executive
meeting. Perempuan itu mengantarnya hingga lantai
dasar, dan menyaksikan lelaki itu pergi.

8.
PUTRI Kemuning menghabiskan tuna sandwich

terakhir, seraya meraih ponsel yang baru saja mendecit.
Sebuah pesan pendek; Morning maam, executive
meeting jam 10. Dirut baru, Donga Tarigan, akan
memaparkan visi 2016. Itu sekretarisnya. Ia kembali
ke kamar, membereskan riasan, dan menatap syal
merah hati hadiah Donga Tarigan semalam. Ia
bermaksud mengenakannya pagi ini agar Donga tahu
betapa berharganya sebuah pemberian. Tapi ia tahu
Donga tak mungkin datang, Putri Kemuning menutup
berita online yang dibacanya dari gawai, dan memesan
karangan bunga duka. 

akan terjadi dengan hubungan mereka. Tetapi... 

6.
BERITA bahwa Donga akan menjadi tokoh

penting telah tersiar di mana-mana. Bahwa Donga ter-
nyata hanya memiliki anak perempuan, itu juga ia tahu.
Tapi sebuah hal sederhana kadang terjadi tanpa diduga
sebesar apa efeknya. Dewinta mengirimnya pesan
elektronik. Dia akan menjadi tokoh penting sebentar
lagi. Menjaga jarak darinya adalah pilihan bijak buatmu.

Sesuatu merekah dalam dada perempuan itu,
seperti bibit kanker yang berhasil merenggut cita-
citanya untuk memiliki keturunan. Ia seperti dipecunda-
ngi dua kali, pertama ketika dengan sukarela ia serahkan
lelaki itu, dan sekarang. Ia memukul-mukul kepalanya
sembari bertanya: apakah Dewinta sakit jiwa? Selama
ini ia telah memilih diam dan menjauh. Penyakit apa
gerangan yang menyabot otak Dewinta hingga menan-
tang keberanian seorang mantan kekasih yang mundur
baik-baik? Mungkin ia perlu bantuan psikolog. Beberapa
artikel psikologi memang pernah menyebutkan bebera-
pa level sakit jiwa. Bahkan mereka yang suka pamer
kekayaan di media sosial pun dikategorikan sakit jiwa.

7.
DONGA Tarigan mengetuk pintu kamar 710,

yang tak lama kemudian terbuka. Seraut wajah lama
muncul dalam senyum paling indah. Tak ada kalimat
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HAJI Markum sudah tiga kali naik haji.
Setiap kali hendak naik haji, ia selalu

mengukur tanahnya. Dari hasil menjual tanah
itu, ia memperoleh ongkos naik haji sehingga
Haji Markum terkenal dengan sebutan haji
gusuran. Ia selalu menggusur atau menggeser
tanah buat ongkos naik haji. Meski haji gusuran,
ia amat bangga karena dikampungnya, baru
segelintir orang yang bisa ke Mekah.

Tahun ini, Haji Markum bermaksud
berangkat haji untuk keempat kalinya setelah
menunggu hampir 10 tahun. Sekarang daftar
tunggu naik haji memang lama, tidak seperti
10 atau 20 tahun lalu. Seperti di tahun-tahun
haji sebelumnya, Haji Markum akan mengukur
tanahnya. Ongkos berangkat haji sudah ia
lunasi dengan cara meminjam di bank. Haji
Markum harus melunasinya dengan cara

Haji Gusuran

Zaenal Radar T.
Minggu, 20 September 2015
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menjual tanahnya.Jatuh temponya bertepatan dengan
hari keberangkatannya ke Tanah Suci.

Namun, sejauh ini belum ada orang yang menawar
tanahnya. Kabarnya karena tanah yang dijual tak bisa
dilalui mobil. Akhirnya, Haji Markum banting harga,
tetapi masih belum laku juga.

Saat bersamaan, tetangganya, Mursalih dan istrinya
juga berencana berangkat haji. Mursalih tidak menjual
tanah untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Ia tak punya
tanah untuk dijual. Tanah yang ditempatinya hanya
seukuran tempatnya tinggal, rumah berukuran
sederhana. Namun, siapa yang bisa menyangka kalau
dirinya akan berangkat haji juga.

Haji Markum termasuk orang yang menyepelekan
Mursalih.

“Mursalih, mana bisa elo berangkat haji. Buat
makan sehari-hari aja elo cengap-cengap! Ongkos haji
tuh mahal.”

“Pak Haji, kalau Allah sudah berkehendak, semua
bisa kejadian! Niat saya tulus, mudah-mudahan Allah
meridai...”

Haji Markum mencibir. Ia yakin kalau Mursalih
hanya bermimpi.

Mursalih dan istrinya cuma pedagang sayuran.
Setiap hari, suami-istri ini mencari sayuran ke pelosok
kampung, seperti daun singkong, melinjo, daun pisang,
nangka muda, asem taun, dan pepaya muda.
Penghasilan bersihnya di bawah Rp50 ribu rupiah saja.
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Suci tahun ini, Pak.”
“Tapi kalau tidak kita bantu, dari mana mereka

mendapat bantuan? Kita tetangganya, Bu.”
“Tetangga dia bukan kita saja, Pak. Haji Markum

juga tetangganya.”
“Kenapa kamu menyebut Haji Markum?” 
“Selain kita, hanya Haji Markum yang mungkin

bisa menolongnya.”
Mursalih dan istrinya menemui tetangganya yang

sedang bersedih. Setelah mereka bercakap-cakap,
ketahuan kalau mereka tak dapat pinjaman dari Haji
Markum meski mereka sudah memintanya. Mursalih
dan istrinya tambah bingung.

“Baiklah kalau begitu, kami akan membantu,” ujar
Mursalih sambil memaksakan senyum.

“Enggak usah, Bang! Abang pasti lebih membu-
tuhkan uang itu buat ongkos naik haji.”

“Enggak apa-apa. Anak Abang harus segera
ditolong!”

“Tapi kalau kami pinjam, bagaimana kami
menggantinya?”

“Udah deh enggak usah dipikirin. Yang penting
anak Abang selamat!” Mursalih memberikan uang
kepada tetangganya sebesar Rp20 juta. Tetangga itu
memeluk Mursalih sambil menangis karena terharu.

HAJI Markum tersenyum mendengar kabar kalau
Mursalih membantu tetangganya. Berbeda dengan

Namun, Mursalih dan istrinya masih bisa menyisihkan
Rp1000-Rp2000 perak buat kelak membayar ongkos
haji.

“Mursalih, ongkos naik haji itu tiap tahunnya naik.
Mana cukup celengan elo buat ongkos naik haji?”

“Naik haji itu kan jika mampu. Kalo enggak mampu
enggak apa-apa.”

“Tapi saya ingin melihat Kakbah.”
Rupanya Mursalih sudah membulatkan tekadnya

untuk berangkat haji. Ia sangat merindukan Tanah Suci.
Itulah sebabnya Mursalih gigih bekerja dan menabung
meski penghasilannya tak seberapa. Sejak berpuluh-
puluh tahun lalu, Mursalih yakin niatnya yang tulus ke
Masjidil Haram akan terwujud. Tahun inilah saatnya
Mursalih dan istrinya akan berangkat memenuhi
panggilan-Nya.

SUATU malam saat tertidur lelap, Mursalih dan
istrinya dikejutkan tangisan tetangganya. Mursalih dan
istrinya mendengar keluhan tetangganya itu soal anak
kesayangannya yang dirawat di rumah sakit. Tetangga
itu tak mampu membiayai operasi anaknya yang
mengidap kanker ganas.

Mursalih dan istrinya bingung. Keduanya ingin
membantu, tapi uang yang mereka miliki untuk
persediaan ongkos naik haji.

“Kalau uang ini kita berikan ke mereka, tabungan
kita akan berkurang. Kita bisa gagal berangkat ke Tanah
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Lusa gue sama bini gue udah berangkat ke asrama
haji. Jangan lupa, entar malem elo mampir ya. Ada
pengajian di rumah gue.”

“Insya Allah, Pak Haji.”
“Jangan sampe kagak dateng! Ini pengajian

perpisahan karena gue mau berangkat haji.
Banyak makanannya!” “Iya Pak Haji.
Permisi Pak Haji, saya mau metik sayuran.

“Assalamualaikum.”
“Wa’alaikumsalam.”
Haji Markum memandangi kepergian Mursalih

sambil geleng-geleng kepala, “Mursalih... Mursalih... Biar
elo metik sayuran penuh dua truk, kayaknya kagak
bakalan mampu buat nutupin biaya ongkos haji lo!” 

PENGAJIAN di rumah Haji Markum ramai.
Mereka datang bukan hanya ingin melepaskan
kepergian Haji Markum ke Tanah Suci, tapi juga ingin
mencicipi hidangan dan membawa pulang bungkusan
berkat.

Mursalih dan istrinya juga datang. Dalam hati,
Mursalih sendiri sedih bukan main. Seharusnya, ia
melakukan hal yang sama. Setidaknya, dia bisa
melakukannya dengan acara sederhana.

Sepulang dari rumah Haji Markum, Mursalih dan
istrinya berpapasan dengan Midun yang baru pulang
dari rumah sakit. Midun tampak sedih sekali karena
ternyata uang yang tempo hari dipinjamnya masih

istrinya yang malu karena tak bisa membantu.
“Gue bilang juga apa. Si Mursalih kagak bakalan

bisa naik haji!”
“Tapi dia udah bisa bantu ngobatin anaknya si

Midun, Bang!”
“Justru itulah, si Midun menjadi jalan kegagalan si

Mursalih naik haji!”
“Abang kok ngomong gitu? Kita yang salah, Bang.

Kalau aja kita yang bantu, pasti Mursalih bisa berangkat
haji karena duitnya enggak kepake!”

“Ini semua udah digariskan Allah!”
“Jadi Abang enggak ngebantu tetangga yang

kesusahan juga udah digariskan Allah?”
Haji Markum terdiam, lalu menatap istrinya sambil

tersenyum mengangguk. Istrinya hanya bisa menghela
napas berat.

Haji Markum keluar rumah dan berpapasan dengan
Mursalih yang tengah berjalan sendirian.

“Mursalih, elo dapet kloter berapa?”
“Belum dapat, Pak Haji. Saya belum ngelunasin

semua biayanya.”
“Elo gimana sih? Bukannya pembayaran

terakhirnya besok?”
“Iya sih, Pak Haji.”
“Yaaah, ini semua emang udah jalannya, Mur! Elo

kagak usah sedih!”
“Kalau Pak Haji sendiri gimana?”
“Gue sih tinggal berangkat aja. Udah dapet kloter.
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mana?
“Itu dia yang lagi gue pikirin!” Haji Markum benar-

benar tak bisa tidur.Pikirannya mengawang-awang.
Berbeda dengan Mursalih yang tidur nyenyak sambil
mendengkur.

Lusanya, Haji Markum kembali berangkat ke Tanah
Suci untuk keempat kalinya, sedangkan Mursalih dan
istrinya terpaksa menunda kepergiannya. Entah tahun
depan, dua tahun lagi, entah kapan. Midun tak tahu
kapan akan mengganti uangnya. Meski begitu, Mursalih
tetap yakin kalau dia dan istrinya akan berangkat haji.

SUDAH dua bulan sejak Haji Markum dan istrinya
menunaikan ibadah haji ke Baitullah, tapi Haji Markum
dan istrinya tak terlihat di kampungnya. Mursalih
sempat mencari-carinya karena biasanya Haji Markum
akan bercerita setiap kali pulang dari Mekah.

“Saya juga enggak tahu ke mana Haji Markum.
Jangan-jangan dia malu karena rumahnya disita bank!”

“Saya sendiri heran sama Haji Markum, masa pergi
haji uangnya boleh pinjam? Sudah begitu, dia
memaksakan terus pergi haji padahal sudah sering. Dia
naik haji mau pamer apa ibadah? Kan dia tahu, masih
banyak orang yang belum kebagian naik haji seperti
saya atau Bang Mursalih...”

“Sudahlah,” ujar Mursalih, “Mudah-mudahan Haji
Markum baik-baik saja tinggal di rumah saudaranya di
kampung lain.”

kurang. Anaknya harus dioperasi lagi.
Mursalih pun meminta Midun ke rumahnya besok.

Istri Mursalih heran. Di tempat tidur, istrinya kembali
mempertanyakan sikap suaminya yang semakin
membuatnya bingung.

“Abang gimana sih? Kalau si Midun itu pinjam
uang kita lagi, maka keberangkatan kita ke Tanah Suci
semakin enggak mungkin!”

“Kagak apa-apa. Kasihan si Midun. Mau ke mana
lagi dia minjem, kalo bukan sama kita?”

“Abang kasihan sama si Midun, tapi kagak kasihan
sama diri Abang sendiri!”

“Kenapa harus kasihan sama diri Abang. Justru
Abang merasa bahagia bisa menolong tetangga yang
lagi kesusahan.”

“Tapi kan Bang, kita jadi gagal naik haji.”
“Kita emang gagal ke Tanah Suci, tapi Insya Allah

niat kita naik haji mudah-mudahan bisa jadi pahala.”
Saat bersamaan, Haji Markum dan istrinya ternyata

tidak bisa tidur. Dia baru saja mendapat kabar kalau
pembeli tanah yang rencananya akan bayar panjar esok
hari tiba-tiba membatalkannya.

“Bang, kalau tanah itu kagak laku, terus gimana
kita bisa ngelunasin pinjaman bank.”

“Gue juga bingung. Yang jelas, rumah kita pasti
bakalan disita bank!”

“Bang, sekarang sih enak kita bakalan berangkat
haji, tapi entar kita pulang haji, kita mau tinggal di

HAJI GUSURAN | Zaenal Radar T.
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PARA tetangga Sarpin sudah maklum
bahwa lelaki setengah baya itu tertekan.

Stres. Tanpa diproklamasikan Sarpin pun,
semua orang dapat melihatnya.

Sarpin sering termangu berlama-lama di
beranda rumahnya. Ia juga mengabaikan
sapaan ramah orang-orang yang lewat. Semua
ucapan salam dan pertanyaan basa-basi
dibiarkannya menguap begitu saja, tanpa
jawaban sama sekali.

Karena itu, para tetangga Sarpin senang
mendengar kabar bahwa Sarpin akan berkons-
ultasi ke psikolog yang praktik persis di samping
mal itu. Mereka ingin Sarpin kembali seperti
dulu. Penuh semangat. Ceria. Senang bergaul.

“DIA berubah begitu mendadak, Dok.
Berubah dramatis,” cerocos Sarpin ketika baru

Istri Sarpin

Eep Saefulloh Fatah
Minggu, 27 September 2015

ISTRI SARPIN | Eep Saefulloh Fatah

“Bang Mursalih sendiri kapan berangkat haji?”
Mursalih tak bisa menjawab. Ia hanya tersenyum.

Ia belum tahu kapan ia akan berangkat haji. Meski
begitu, Mursalih merasa dirinya sudah seperti berangkat
ke Tanah Suci. Hari-hari belakangan ini jiwanya semakin
tenteram. Langkahnya semakin ringan. Pikirannya
semakin tenang. Ibadahnya tambah giat. Ini belum
tentu dapat dirasakan oleh orang-orang yang baru
pulang haji seperti Haji Markum. 

2015
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saja duduk di depan dokter yang sekaligus psikolog
itu.

“Siapa yang Bapak maksud?” tanya sang psikolog.
“Istri saya. Ini semua tentang dia. Dia tiba-tiba

seperti orang lain yang tak saya kenal.” 
“Coba Bapak ceritakan semuanya. Saya akan

mendengarkan.” 
“Saya memilihnya menjadi istri karena dia sangat

perhatian. Semua hal dia perhatikan. Dari soal kecil
seperti kaus kaki saya yang kendur dan gampang
melorot, hingga soal besar dan penting seperti cara
perawatan paling tepat diabet yang diderita ayah saya.
Dia telaten menemani ayah saya mengubah gaya hidup
dan pola makannya.” 

“Dia sangat lembut. Saat marah saja dia tak pernah
berkata kasar. Kemarahannya tak pernah menyakitkan.
Kelembutannya bukan cuma keluar dari mulutnya, tapi
terpancar juga dari sorot mata teduhnya.” 

“Dia selalu antusias. Seperti tak ada cerita yang tak
menarik buatnya. Sekalipun saya cuma menceritakan
kemacetan kota yang sudah rutin jadi cerita sehari-
hari, dia akan mendengarkannya penuh perhatian.
Seolah-olah itu peristiwa baru dan luar biasa.” 

“Dia hangat dan manja. Sehari tak saya peluk dia
akan merajuk. Dia hanya mau tidur dalam pelukan saya.
Katanya, berjauhan sedikit saja dengan saya dunianya
langsung oleng tak seimbang. Kami pun selalu berjalan
dengan berpegangan tangan.” 

ISTRI SARPIN | Eep Saefulloh Fatah
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badannya mendekat sebagai isyarat simpati.
“Dia juga masih memperlihatkan respek pada la-

wan bicaranya, hormat pada semua orang, kecuali pada
saya, Dok.” Air mata Sarpin tak tertahan, bergulir turun.

Sarpin sesenggukan.
“Bapak, boleh saya tahu, apakah perubahan seperti

ini baru sekali ini terjadi atau pernah terjadi
sebelumnya?” Dengan hati-hati sang dokter bertanya
setelah sesenggukan Sarpin mulai agak mereda.

“Ini bukan yang pertama, Dok. Dulu hal seperti
ini pernah terjadi satu kali. Tapi sudah cukup lama,”
jawab Sarpin mengangkat wajahnya yang memerah
bekas tangisan. 

“Coba Bapak ingat-ingat, sewaktu perubahan
seperti ini terjadi dulu, apa penyebabnya? Peristiwa apa
yang memicu perubahan itu?” 

“Ya, saya sangat ingat, Dok. Waktu itu istri saya
kecewa karena saya belum juga mendapatkan pekerja-
an, menganggur terlalu lama, banyak buang waktu, tak
produktif. Dia kecewa karena saya dianggap terlalu
lembek, manja, gampang menyerah dalam perkelahian
dengan hidup kami. Saya dianggap pecundang.

“Jadi, saya sangat mengerti, bisa menerima, sewaktu
dia tiba-tiba berubah. Tapi sekarang? Ekonomi kami
baik-baik saja. Penghasilan saya lebih dari cukup. Semua
kebutuhan rumah tangga saya cukupi. Lalu tiba-tiba
saja dia berubah. Saya dibuatnya bingung, tertekan,
Dok.”

“Dia sangat hormat dan respek pada saya. Dia
selalu tempatkan saya sebagai kepala rumah tangga,
imam dalam hidupnya, Dok. Dia selalu sigap mencium
tangan saya setiap selesai salat, lalu sebelum melepas
mukenanya dia sorongkan keningnya untuk saya
kecup.” 

“Tapi semua sudah berlalu. Cerita lama. Tinggal
sejarah.” Sarpin menghela napasnya, mencoba
menghela himpitan yang memberat di dadanya.

“Perubahan apa yang Bapak lihat pada istri Bapak
sekarang? Coba Bapak ceritakan. Nanti kita sama-sama
cari tahu mengapa itu terjadi,” psikolog itu memandang
Sarpin penuh empati.

“Dia tetap sangat perhatian pada semua orang,
Dok. Kecuali saya,” Sarpin menghela napas lagi.

Lalu terdiam.
“Lalu?” Sang psikolog berusaha memotong jeda

bicara Sarpin yang terlalu lama.
“Dia juga tetap lembut pada semua orang, kecuali

pada saya. Dia masih seperti dulu, penuh antusiasme
dan pandai menyenangkan banyak orang, tapi dia tak
memperlihatkan itu lagi pada saya,” Sarpin kembali
menghela napas, mengatur tenaga untuk tetap bisa
menyangga beban hidup berat di pundaknya.

“Ada lagi, Pak?” 
“Ya. Dia masih tetap hangat, manja, mesra, kecuali

pada saya.” Sang psikolog melihat air mulai menggena-
ng di kedua mata Sarpin dan segera mencondongkan

ISTRI SARPIN | Eep Saefulloh Fatah
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punya anak?” tanya sang dokter setelah isakan Sarpin
mereda.

“Sayangnya tidak.Lebih tepatnya, belum, Dok. Dia
belum mau punya anak dan tak pernah mau menjelas-
kan alasannya. Padahal usia kami tidak lagi muda.”

“Saya merasa dia sudah tak mencintai saya lagi,
Dok. Saya merasa tak ada lagi yang tersisa. Sebab, cinta
adalah barang paling berharga yang kami miliki. Saya
boleh saja kehilangan apa pun kecuali cintanya.”

Sarpin sudah tak lagi terisak, tetapi mulai
sesenggukan.

“Ada lagi Pak selain soal seks tadi?” Sang psikolog
melanjutkan.

“Ada. Dan ini jauh lebih genting. Saya jatuh cinta
padanya belasan tahun lalu lantaran matanya yang
berpendar-pendar. Bukan sekadar berpendar, kilatan
cahayanya jelas ditujukan untuk saya. Sering dia mena-
tap saya dengan tatapan bercahaya yang membikin
saya bahagia. Sekarang saya tak lagi menemukan pendar
yang berkilat khusus untuk saya itu, Dok. Matanya
memang tetap indah, tapi tinggal keindahan yang pasif.
Bahkan, sekarang dia lebih sering menghindari bertukar
tatapan dengan saya.”

Genangan air jelas membayang pada kedua mata
Sarpin. Akhirnya genangan itu membuncah keluar
terdorong guncangan sesenggukan Sarpin.

“Bukan hanya itu, Dok. Berkali-kali saya lihat dia
menatap Pak Bambang dengan tatapan yang dulu

Ketika psikolog itu menggali lebih jauh, Sarpin tak
bisa menyebutkan secuil pun kemungkinan penyebab
perubahan mendadak istrinya. Sesi konsultasi itu
diakhiri dengan janji konsultasi berikutnya. Beberapa
hari kemudian.

BERBEDA dengan konsultasi pertama, Sarpin ter-
diam saat duduk di depan psikolog itu. Wajahnya lebih
menekuk. Sepertinya langit di atas kepalanya beringsut
turun makin menjepitnya.

“Bagaimana, Pak? Ada perkembangan baru
dengan sikap istri Bapak?” sang psikolog yang harus
memulai.

“Ada Dok. Tapi memburuk, bukan membaik,”
tutur Sarpin lirih.

“Silakan Bapak ceritakan. Saya mendengarkan.”
“Sekarang sudah menjalar ke soal seks, Dok. Kami

terbiasa melakukannya cukup sering. Rata-rata dua kali
seminggu. Semuanya berjalan spontan. Jika tiba saatnya,
kami seperti tahu begitu saja, saling merapat bagai ku-
tub magnet positif dan negatif yang saling mendekat.
Sekarang dia seperti hilang gairah. Saya ajak bercinta,
dia selalu mengaku lelah, sakit kepala, tak enak badan.
Saya tidak lagi menarik minatnya. Tak lagi dilirik. Bagi
dia tubuh saya sudah seperti aliran listrik yang
kehilangan setrum.”

Sarpin menahan napas dan mulai terisak.
“Ngomong-ngomong, apakah Bapak dan Ibu sudah

ISTRI SARPIN | Eep Saefulloh Fatah
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ditujukannya untuk saya. Ada kilatan cahaya yang jelas
menerobos batas yang memisahkan antara dia dan Pak
Bambang yang tersenyum dari kejauhan, dari seberang
jalan di depan rumah kami.”

“Bisa Bapak ceritakan siapa Pak Bambang?”
dokter yang psikolog itu dengan cepat mencegat cerita
Sarpin, khawatir akan tersesat dalam cerita yang terlalu
jauh tetapi tak ia pahami.

“Pak Bambang adalah pemilik tanah yang diwakaf-
kan untuk Taman Bacaan dan Taman Bermain di
dalam kompleks kami, Dok. Semua orang mengenal
Pak Bambang sebagai orang yang ringan tangan, yang
tak pernah berhitung soal harta. Ia tak punya kata
`kehilangan’ atau `rugi’ dalam kamus hidupnya.
Sepertinya istri saya memuja lelaki dermawan ini.”

“Jangan-jangan istri Bapak berubah karena ia
merasa Bapak sudah kaya tapi kurang peduli pada orang
lain. Kurang bederma seperti Pak Bambang?” pancing
sang psikolog.

“Oh tidak seperti itu, Dok. Justru dia selalu
meminta saya agar lebih berhemat. Dia mau harta dan
aset kami tersimpan dengan baik. Tak pernah soal
kurang bederma ini jadi pembicaraannya,” sanggah
Sarpin cepat.

“Baiklah, Pak. Akan jauh lebih baik jika Bapak ajak
istri Bapak untuk berkonsultasi lagi ke sini dalam
pertemuan kita berikutnya. Saya membutuhkan cerita
kedua belah pihak untuk tahu sebab musabab di

belakang perubahan sikap istri Bapak. Kita juga perlu
kehadiran istri Bapak untuk membuat keadaan tak
makin memburuk, tetapi sebaliknya membaik bagi
Bapak dan istri Bapak.”

PARA tetangga maklum bahwa Sarpin perlu bolak-
balik berkonsultasi dengan psikolog yang berpraktik
di dekat pusat pertokoan itu. Tapi, mereka sama sekali
belum melihat keadaan Sarpin membaik.

Sudah berpekan-pekan Sarpin tak terlihat pergi
bekerja seperti biasanya. Sarpin hanya membunuh
waktunya sepanjang hari, dari mulai fajar merekah
hingga gelap mengepung kompleks perumahan
mereka, dengan termangu di beranda rumahnya.

Ia tetap saja tak menggubris sapaan para tetangga
yang lalu lalang di depan rumahnya. Sarpin seperti ada
tapi tiada. Tampaknya, bagi Sarpin, para tetangganya
yang lalu lalang itu juga seperti ada tapi tiada.

Daya tahan Sarpin berperilaku aneh menimbulkan
rasa heran semua tetangganya. Tetapi di luar itu, ada
satu sumber rasa heran para tetangga Sarpin yang jauh
lebih besar: dalam usia yang sudah memasuki kepala
lima, Sarpin belum juga berumah tangga, masih terus
membujang, dan hidup sendiri... 

Kualanamu-Cengkareng, 2015

ISTRI SARPIN | Eep Saefulloh Fatah
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SAYA bergegas mengejar ibu. Lumpur yang
diangkat ke atas pematang semakin

mempersulit langkah saya. Kaki saya terasa
berat. Ia menenggelamkan telapak kaki saya
hingga mata kaki. Sesekali, tanpa menoleh ke
kaki yang berlumpur, saya menggesek-
gesekkannya ke rumput yang rimbun di tubir
pematang. Saya terus berjalan. Setengah berlari.

Musim tanam telah tiba. Orang-orang
mengangkat lumpur dari tepi sawah mereka ke
atas pematang, agar pematang lebih tinggi dan
kukuh, agar tepi sawah mereka tidak terlalu
tinggi. Saya mempercepat langkah di atas
pematang itu. Napas saya semakin tidak teratur.
Ibu akan berang jika saya tak cepat datang!
Pagi-pagi sekali ibu membangunkan saya.
Menyuruh saya ikut ke ladang.

Ibu menyuruh saya makan terlebih dahulu

Isak Siak

Deddy Arsya
Minggu, 04 Oktober 2015

ISAK SIAK | Deddy Arsya
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sebelum berangkat. Nasi itu kini terasa melonjak-lonjak
di perut saya; pangkal perut saya terasa sakit.

“Turut saja nanti!” kata ibu ketika saya masih
menggeliat-geliat di atas dipan karena mengantuk. 

“Jangan sampai kau tak turut pula!” suara ibu masih
bergetar di telinga saya.

Dari kejauhan daun-daun kelapa tampak
berkelepak ke sana-kemari.

Buah-buah kapas yang masak satu-satu lepas dari
tangkainya. Pelepah pisang tinggalkan bunyi
mengelepak di udara.

Di kejauhan lain, nun di atas pematang, saya
melihat ibu berhenti. Tampak pula adik saya
mengikutinya di belakang.

Entah kenapa Siak tak pergi sekolah pagi ini,
padahal dia telah mengenakan seragam putih-merah.
Beberapa saat, saya lihat ibu berjalan lagi.

Siak mengikutinya pula di belakang, bersiginyang.
Saya mengejar mereka.

“SUDAH pergi ayah kau ke pasar?” tanya ibu
kepada saya yang terengah-engah ketika tiba di
dekatnya, di belakang Siak tepatnya. Saya mendengus
pelan, setengah keheranan.

Napas saya belum teratur sudah dihantam
pertanyaan. “Ketika tadi terjaga, ayah sudah tak ada,
mungkin benar telah pergi,” kata saya pula meningkahi
ibu setelah lama diam.

ISAK SIAK | Deddy Arsya
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dikelupaskan dengan kukunya yang lain.
Saya meluncur terus menuruni jalan setapak itu

menuju tepi sungai.
Saat berada di bibir sungai, dingin pagi mulai terasa

membekukan aliran darah, membuat saya harus
menciptakan hangat dengan menghembus-hembuskan
napas ke kedua ujung ibu jari.

Air sungai keruh, di hulu mungkin tanah runtuh.
Tak ada pilihan lain selain mencemplung ke sungai yang
dingin itu untuk bisa sampai ke ladang kami yang
terletak, jauh di puncak rimba sana, tempat muasalnya
kakek-buyut kami dulu mendapatkan jatah meneruka.
Saya mulai masuk ke air. Tubuh saya terkejut oleh
dingin.

Seketika lutut hingga ujung jari kaki saya kini telah
berada di dalam air.

Ada gemetar di kedua bibir saya ketika kedua bibir
itu terbuka. Saya ragu-ragu melanjutkan penyeberangan.
Batu yang saya injak terasa tak kesat, licin.

Ketika saya menoleh ke belakang, saya bertemu
tatap dengan ibu. “Dululah kau!” kata ibu, seakan
mengetahui hati saya yang ragu.

Sementara Siak masih memegang ujung kain ibu.
Matanya merah hendak menangis. Jika akhirnya harus
menyeberang dengan air sedingin ini, saya tidak ingin
membiarkan ibu menyeberang sendirian. Lutut ibu
tentu telah gampang gemetar. Semalam hujan turun,
air sungai bertambah deras dan besar. Batu-batu kian

Mata ibu terus menatap saya seperti mengharapkan
jawaban. Mungkin benar, pagi-pagi sekali ayah telah
pergi ke pasar. Sebab, ketika bangun saya sudah tak
lagi menemukan ayah di rumah. Membawa durian
muda, mungkin saja. Durian yang kemarin sore kami
jatuhkan dari batangnya, yang tak pernah sempat
masak karena tupai-tupai akan melubanginya dan
membuatnya busuk sebelum jatuh dengan sendirinya.

Ayah memilih menyewa beruk untuk menjatuhkan-
nya lebih dulu.

“Jalan ibu lambat, dululah kau!” kata ibu memecah
kesunyian di antara kami, dan memberi saya jalan.

Saya melewati Siak. Dia tak menoleh ke arah saya.
Dia menunduk, seperti ada sesuatu yang diperhatikan-
nya di tanah. Saya menepuk pangkal pahanya.

“Tak sekolah kau?” kata saya, tapi dia diam saja.
Saya lalu berjalan melewati ibu. Ibu dan Siak tertinggal
di belakang saya. Siak terus mengikuti kami sampai ke
tepi tebing sungai yang beberapa kaki dalamnya dengan
sedikit landaian.

Pada landaian itu terdapat jalan setapak menyibak
semak mansiang berduri menuju ke sungai. Di bagian
lain, munggul-munggul pohon aur yang dihanyutkan
air tumbuh liar tak tertata. Ibu beberapa kali menoleh
kepada Siak. “Pergilah, nanti kau terlambat ke sekolah!”
kata ibu, saya menguping. Tapi Siak tak menyahut.

Dia tetap menggugu di belakang ibu. Kadang dia
menggigit-gigit kukunya yang hitam, untuk kemudian

ISAK SIAK | Deddy Arsya
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semakin dingin. Pagi itu kabut masih belum beranjak
dari perbukitan. Perbukitan yang mengikuti aliran
sungai yang bertabur lubuklubuk dalam, batu-batu licin
dan besar.

Saya mulai menyeberang. Ibu bergerak ke hilir, ke
arah semaksemak tepi sungai. Ia mematahkan satu
ranting. Ranting-ranting lain ikut bergoyang, sementara
daun-daunnya yang uzur jatuh bergeraian, meninggal-
kan bunyi lesat yang dilamun deras air. Mata ibu
membelalak tajam ke arah saya, lalu ke Siak. “Turut
ayah kau ke pasar!” ibu melecutkan ranting berduri itu
ke kaki Siak yang telanjang.

Siak tak bergerak, tak tergerak untuk mengelak.
“Anak celaka kau!” ibu melecutnya lagi. Dia tak

menangis, hanya matanya yang kian merah. Mata yang
sebesar telur itik serati. Menyembul di antara batang
hidungnya yang hampir datar.

“Tak tahu diuntung kau. Berhenti sajalah kau
sekolah!” ibu melecutnya lagi dengan ranting berduri
itu. Betis yang telanjang, yang hitam legam karena ber-
panas-berhujan, kini bergaris-garis merah sisa lecutan.
Mata Siak melembap. Dari jejak lecutan, mengalir darah.

Ibu terengah-engah seperti orang habis berlari. Saya
mematung, masih di dalam air yang dingin, melihat ke
arah belakang, ke arah ibu dan Siak.

Pergilah sekarang, celaka kau nanti dipukul ibu, kata
saya dalam hati. Kau tahu bagaimana kalau ibu berang?
Pergilah sekarang, celaka kau nanti! Siak diam saja. Ibu

waktu bertambah licin pula kini. Ikan-ikan pemakan
lumut sudah habis disetrum orang.

“Ibu sedang tak punya uang sekarang. Bawa saja
nasi ini sebungkus, sama saja artinya dengan
berbelanja!” Ibu menyerahkan satu bungkusan nasi
kepada Siak. Nasi yang sebenarnya untuk makan kami
di ladang. Nasi beras pirang dan sepotong telur dadar
yang dibungkus daun pisang. Sebelum berangkat ke
ladang, saya juga makan nasi dan sambal yang sama.
Tak ada yang lain, beras hasil panen tahun lalu sudah
habis dijual ayah ke pasar untuk membeli seragam dan
sepatu Siak yang akan masuk sekolah. Hanya beras
pirang pembagian pemerintah itulah yang tersisa,
diambil sekali tiga bulan di Kantor Wali Nagari.

Siak tak mau mengambil bungkusan nasi itu. Dia
masih juga menekur, memegang ujung kain ibu, kadang
menarik-nariknya pelan, menggigit-gigit kuku-kukunya
yang hitam.

Sesekali dia memandang ke arah ibu. Selebihnya
dia hanya menatapi nanar riak-riak kecil air sungai yang
menghempas gundukan pasir yang diciptakannya
sendiri dengan ujung kaki kanannya. Lalu dia
memandang ke arah perbukitan yang berkabut.

Saya yang telah berada di air ikut pula ditatapnya
beberapa kejap.

“Matahari sudah tinggi juga, nanti kalau hari panas,
tak mau pula kau bekerja,” kata ibu tiba-tiba kepada
saya, saat saya diam mematung di air sungai yang terasa
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asin. Seperti air susu ibu. Mungkin.
Air sungai terasa semakin deras menyeret saya ke

hilir, semakin dingin. Saya hanya bisa melihat bibir Siak
yang hitam mengatup-membuka mereguk air mata
yang singgah di tepinya. Betis Siak yang hitam keruh
kini semakin dipenuhi garis-garis merah. Dari garisgaris
itu menetes darah. Tak berani lagi dia menoleh ke arah
ibu, ke arah mana saja. Dia menekur saja. Entah apa
yang ada di pikirannya kini. Matahari sudah tampak
jelas. Kabut yang semula menimbun lereng bukit
perlahan-lahan terkuak.

Arah ke atas, di bibir tebing, beberapa saat
kemudian, ayah berdiri memanggul cangkul,
berselempang tas rajut.

“Siak, tak sekolah kau?” Saya dan ibu memandang
ke arah tebing. Ke arah ayah yang tampak kecil. Kosong
mata masing-masing. 

2015

melecutnya lagi.
“Biarlah tak ada seorang pun yang sekolah.

Kakakmu mau berhenti karena kau merengek-rengek
minta sekolah pula. Kini kau membuat perangai,” ibu
merenggut tas Siak dari bahunya. Tas sandang lusuh
yang sudah menyembulkan buku-buku karena rompak,
karena jahitannya sudah lepas. Empat buah buku tulis,
yang sekali pernah saya periksa, kosong dari tulisan
dan gambar-gambar, entah sekarang mungkin telah
diisinya. Lalu ibu membuka baju seragamnya dengan
paksa. Lalu celana merah yang disemat dengan semat
karatan pada bagian ritsletingnya karena tak lagi
berfungsi itu, turut pula dibuka.

Siak kini telanjang. Siak kini menangis. Tahu
rasanya dia bagaimana asinnya air mata. Tahu rasanya
dia bagaimana ibu murka. Jika marah, ibu akan
melampiaskan kemarahannya pada apa saja. Marah ibu
seperti tanah runtuh! Kini ibu merendam Siak ke dalam
air, sambil sesekali melecuti betisnya. Ketika sampai di
air, ibu membenamkan kepalanya, lalu mengangkatnya
kembali setelah beberapa detik. Siak kini benarbenar
menangis. Dia terisak, dia tersedak. Saya hanya bisa
mendengar tangisnya di antara deru air. Matanya merah
serupa bara menyala. Ibu membenamkannya lagi.
Tubuhnya gemetar. Ingusnya meleleh ke bibirnya yang
berubah hijau tua. Ingus itu tak sempat dilapnya dengan
punggung tangan, seperti yang biasa dilakukannya
sehingga kali kini mungkin tertelan olehnya. Ingus yang

ISAK SIAK | Deddy Arsya
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HIDUP menyendiri di tepi kota setelah
beberapa tahun pensiun dan menjanda,

bagi Utopiana, adalah pilihan. Dia paham benar,
pilihan pasti diiringi risiko. Sepasang suami-istri,
Maman dan Sartonah, menemaninya sekaligus
membantu di rumahnya yang besar tapi hening
itu. Maman menjadi sopir pribadi merangkap
perawat kebun. Bik Sartonah memasak, men-
cuci, menyeterika, dan mengurus rumah.

Pasangan itu tidak punya anak. Mereka
menempati kamar besar di bagian belakang
rumah panggung kayu berbentuk limas.

Utopiana memilih hidup menyendiri di tepi
kota setelah keempat putrinya meraih gelar
sarjana, menikah, punya anak, dan berbahagia.
Rumah yang cukup luas itu dibelinya dari hasil
menabung selama bertahun-tahun. Dia pamit
baik-baik pada anak, menantu, dan cucu-cucu-

Pilihan Bunda

K. Usman
Minggu, 11 Oktober 2015
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nya. Keempat putrinya sudah punya rumah. Mereka
adalah hasil pernikahan Utopiana dengan Georgeo
Santiago Gonzales, kelahiran ibu kota Provinsi
Cordoba, Spanyol.

Selain nama ibu kota provinsi, Cordoba juga nama
masjid di Spanyol. Masjid itu dibangun di atas puing-
puing gereja Kristen pada 785 Masehi. Nama lelaki itu
menjadi Gunawan Satrio setelah memeluk Islam. Profe-
sinya ahli pertambangan minyak lepas pantai. Dia be-
kerja di perusahaan tambang minyak milik pengusaha
Kanada di Indonesia. Utopiana juga bekerja di
perusahaan itu. Cinta lokasi mempertemukan mereka.

Keempat putri Utopiana kurang mendukung
pilihan si Bunda untuk tinggal di tepi kota yang sunyi.
Anakanak memberinya gelar ‘perempuan kepala batu’
karena Utopiana tidak mau mengalah dalam pilihan
itu. “Itu gelar yang elok buat Bunda,” ujar Utopiana
riang sambil terbahak-bahak, “Kalau si Ayah masih
hidup, beliau akan ikut Bunda,” lanjutnya. “Kami tidak
mau merepotkan anak-anak, menantu, dan cucu-cucu.
Kami ingin menikmati hari tua dengan bebas, damai,
dan aman di tempat hening.

Sayang, si Ayah telah pergi lebih dulu,” lanjutnya
sambil menunduk.

Kehadiran Khayali, si direktur bank swasta, sebe-
narnya bisa mengubah kehidupan Utopiana di hari tua,
kalau saja dia suka. Duda muda yang kaya itu menyedia-
kan rumah mewah berkolam renang dan mobil baru

PILIHAN BUNDA | K. Usman
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hidup layak. Dia telah menunaikan rukun Islam kelima
bersama anak-anak. Setahun setelah itu dia menghajikan
kedua orangtuanya.

Utopiana pernah bekerja di perusahaan tambang
minyak besar, setelah tiga tahun lebih meraih gelar
insinyur pertambangan. Putri tunggal si tukang jahit
yang belajar berhemat sejak kecil itu telah terbiasa hidup
serbasederhana. Semasa anak-anak dan remaja, dia
membantu ayahibunya menjahit sepulang sekolah dan
di hari libur. Agar paham perihal jahit-menjahit, dia
ambil kursus. Di hari tua, dia mensyukuri nikmat hidup
berkecukupan. Seperti ayah-ibunya, Utopiana selalu
bekerja keras dan tetap menjunjung tinggi kejujuran
di mana pun, kapan pun.

Jose Adriani, si putri sulung, adalah penentang
pertama ketika Utopiana menyampaikan gagasan untuk
tinggal di rumah yang terpencil di tepi kota.

“Buat apa Bunda kembali ke dusun, menyendiri
dan menyepi? Bunda mau jadi pengarang, ya?” ejek
Jose yang sangat cerdas dan kritis. Pertanyaan itu
diajukan Jose di apartemen lantai 27, warisan si Ayah,
Gunawan Satrio.

Saat itu mereka baru selesai santap malam bersama.
“Heh heh heh,” Utopiana terkekeh setelah mendengar
ejekan si sulung. “Jose memang anak urban tulen,”
lanjutnya. “Kau kritis, persis Ayah. Tapi, tak apa-apa.
Bunda senang mendapat penentang tangguh, heh heh
heh,” lanjut Utopiana sambil terkekeh-kekeh.

untuk calon istrinya. Usia Khayali lebih muda sepuluh
tahun dari Utopiana. Istri Khayali meninggal saat
melahirkan anak pertamanya. Jose, putri pertama
Utopiana, setuju bila si Bunda mau menerima lamaran
Khayali. Si sulung yakin akan kebagian rezeki juga.

Suatu malam Khayali melamar Utopiana, yang telah
menjanda 15 tahun itu. Di usia 48, dia tersentak saat
Khayali melamar. “Mimpikah aku?” tanyanya kepada
Khayali.

“Sama sekali tidak!” jawab Khayali, saat makan
malam di restoran terkenal sebuah hotel berbintang
lima. “Aku melamar Pia setelah lelah menduda,” Khayali
meyakinkan.

“Tapi Bung Khayali, umurku lebih tua dibanding
umurmu. Anda pantas menjadi adikku!” tukas
Utopiana.

“Faktor umur bukan masalah bagi cinta,” dalih
Khayali.

“Oke. Izinkan aku membicarakan lamaran Bung
pada anak-anak dan para menantuku,” sahut Utopiana,
seperti orang sedang bingung.

“Sabarlah menunggu jawabanku, ya?” sambungnya
lembut keibuan.

Sejak menyendiri tepi kota, Utopiana menekuni
kembali kegemarannya menulis dan membaca, hobinya
sejak di TK. Uang pensiunan selaku mantan manajer
di perusahaan tambang minyak dan warisan si suami
berupa bunga deposito lebih dari cukup baginya untuk

PILIHAN BUNDA | K. Usman
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Mereka sibuk menyendok jus melon yang segar.
George Santiago alias Gunawan Satrio meninggal

karena keracunan ketika memeriksa mesin kapal tanker
pengangkut minyak mentah, yang tiba-tiba mogok di
tengah laut. Keempat putrinya masih kecil saat itu.
Utopiana dipaksa keadaan untuk menjadi single parent.
Tapi dia tak lama berlarut-larut dalam duka demi hari
depan keempat buah hatinya. Utopiana tetap tegar di
hadapan para bos. Orang-orang bule di kantornya. Dia
berhasil mendidik anak-anaknya menjadi perempuan-
perempuan dewasa yang tangguh menjaga harga diri.

Setelah dewasa, punya suami dan anak-anak, Jose
merasakan betapa sunyi si Bunda menyendiri di tepi
kota. Si sulung ikhlas bila ada lelaki baik-baik yang
bersedia menjadi teman hidup Bunda. Di samping
Khayali yang telah melamar Utopiana, hadir pula
Emanuel yang ceria, santun, romantis, kaya, tapi
berkepala botak. Menurut Jose, Emanuel orang yang
tepat untuk pendamping Bunda. Khayali, si duda muda
pun baik, lanjut Jose. Tapi, ketiga adik Jose tetap tidak
setuju Bunda menikah lagi.

“Tak seorang lelaki pun dapat menggantikan
tempat Ayah!” kata Mariana, tegas.

“Bunda punya hak untuk menikmati kebahagiaan
di hari tua!” ujar Jose berapi-api. “Kalian jangan
bersekutu menentang keinginan Bunda!” lanjut Jose.

“Ayo, kita tanya, apa keinginan Bunda!” ajak
Mariani sambil berdiri.

“Untuk investasi di hari tua Bunda, enggak apa-
apa,” giliran Kiraini, putri kedua urun pendapat. Si
kembar, Mariana-Mariani, bersikap netral. Bagi mereka,
asal Bunda happy oke-oke sajalah, mau tinggal di mana
saja. Jose berang. Dia menuduh si kembar tidak punya
sikap tegas.

“Tidak tegas bagaimana, sih?” ujar Mariani. “Untuk
kebahagiaan Bunda apa sikap kami tidak tegas?” lanjut
Mariani dengan nada tinggi.

“Tidak!” ujar Jose Adriani. “Justru berbahaya bagi
Bunda,” lanjutnya sambil berdiri.

Urat lehernya menegang.
“Membahagiakan Bunda, kok berbahaya?” Maria-

na memotong kalimat si kakak. “Bukankah perbuatan
mulia bila anak membahagiakan orangtua?”

“Dinda berdua betul, tapi dari satu sisi untuk
membahagiakan orangtua,” tukas Jose. “Tapi mengenai
tanah di dusun sepi yang dibeli Bunda itu, apa sikap si
kembar, hem? Ingatlah Dik, nilai seseorang dilihat dari
sikap jujur yang konsisten, tahu!”

Diskusi akhirnya meruncing menjadi perdebatan
sengit antara si sulung dan si kembar. Segera Utopiana
meredakan suasana dengan mengajak keempat putri-
nya menikmati jus melon seraya berkata, “Dalam hidup
ini tidak ada harga mati kalau mencita-citakan kehar-
monisan dan kebahagiaan bersama secara damai.”
Setelah mendengar suara si Bunda yang selalu
berwibawa, anak-anak jadi tenang.

PILIHAN BUNDA | K. Usman
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DUA truk bak terbuka diparkir di depan
kantor gubernur. Berloncatan turun

orang-orang lereng Gunung Bokong, berbu-
sana penari barongan. Diturunkan pula
seperangkat gamelan. Tarian barongan diawali
dengan gamelan pembuka. Muncul dua penari
bertopeng jenaka. Gamelan dan hentakan
gendang membangkitkan irama bahagia.
Beberapa orang membentangkan spanduk-
spanduk berisi dukungan terhadap pendirian
pabrik semen yang bakal mengeruk lahan batu
gamping di sepanjang lereng Gunung Bokong.

Dengan kamera di tangan, Aryo memotret
penari bertopeng jenaka lereng Gunung
Bokong. Wajah lelaki muda itu merah jambu
tersengat matahari pantai. Sepasang lelaki
bertopeng jenaka menari dengan gerakan-
gerakan kocak. Penonton tertawa. Mereka

Dua Pergelaran

S. Prasetyo Utomo
Sabtu, 17 Oktober 2015
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Setelah ditanya anak-anak, Utopiana menjawab,
“Bunda hanya ingin anak-anak hidup sehat, rukun,
dan bahagia!”

“Tapi, Bunda memerlukan lelaki pendamping di
hari tua, bukan?” sela Jose.

Utopiana hanya tersenyum.
Akhir bulan Agustus, bergantian Emanuel dan

Khayali menagih janji kepada Utopiana. Anak-anak
janda separuh baya itu berdebar-debar saat menunggu
keputusan Bundanya.

Ternyata lamaran Emanuel dan Khayali ditolak
Utopiana dengan cara yang santun. “Benar, tempat si
Ayah di hati Bunda tidak mungkin digantikan lelaki
lain!” kata Utopiana sangat jelas.

Setelah memutuskan tidak akan menikah lagi, Uto-
piana tetap memilih tinggal di rumah panggung kayu
berbentuk limas di tengah kebun buah-buahan di tepi
kota. Dia mengisi hari tua dengan menulis, membaca,
main piano, dan menerima tamu-tamu, kawan lama
maupun kenalan baru. Pada saat syukuran ulang tahun
ke-50, Utopiana membuat kejutan luar biasa. Dia meng-
undang anak-anaknya, menantu, cucu-cucu, para teta-
ngga, mantan bosnya, anak-anak yatim piatu. Perem-
puan yang tetap sehat, energik, periang, dan masih
cantik itu meluncurkan novel biograû nya. Judul novel
pertamanya itu, Di Mana Sunyi Menyimpan Kenangan? 

Vila Kalisari, 2015
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turun dari lereng Gunung Bokong dengan truk bak
terbuka, memasuki ibu kota provinsi yang panas. Di
depan kantor gubernur itu mereka seperti menemukan
tanah lapang, sementara matahari kota pesisir garang
memanggang.

Yang mencengangkan Aryo, ia melihat Lurah
Ngarso sangat ceria di antara para penari dan penabuh
gamelan. Lurah Ngarso berada di tengah-tengah
rombongan barongan. Tampak begitu berkuasa. Di
tengah keriuhan itu Aryo berjumpa Kodrat, tetua adat,
yang menolak pendirian pabrik di lereng Gunung
Bokong. Ia datang bersama rombongan kuda lumping.
Dua truk penari kuda lumping diparkir agak jauh dari
tempat pergelaran barongan. Para penari kuda lumping
dan penabuh gamelan belum lagi turun ke trotoar.
Mereka menanti perintah Kodrat.

“Lihat, Lurah Ngarso bersama para penari
barongan,” bisik Kodrat. “Kau harus ingat, saat meliput
berita penolakan pabrik di lembah Gunung Bokong
sempat diculik Lurah Ngarso. Ia mengenakan topeng
kepala anjing, menyeret dan menganiayamu hingga
pingsan. Tubuhmu kutemukan di sendang lereng
gunung.”

“Di sini dia tak berani melakukan itu,” balas Aryo,
santai.

“Tontonlah pergelaran kami,” kata Lurah Ngarso,
seperti meledek Aryo, wartawan yang banyak meliput
peristiwa pendirian pabrik yang ditolak warga lereng

DUA PERGELARAN | S. Prasetyo Utomo
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Tapi begitu Kodrat memasuki lingkaran pergelaran
kuda lumping, irama gamelan dan gendang mulai
menghentak-hentak. Tarian kuda lumping kian lincah
Orang-orang mulai berkerumun.Kini kerumunan
terbelah dua. Mereka yang menyukai tarian barongan
mendekat ke arah lingkaran Lurah Ngarso.Yang gemar
pergelaran kuda lumping mengerumuni Kodrat dan
orang-orang yang setia padanya.

Para penari kuda lumping berpipi merah menyala.
Mengenakan ikat kepala, pakaian merah gemerlap,
bercelana hitam sedikit di bawah lutut, tanpa alas kaki,
mereka menginjak trotoar di depan kantor gubernur.
Menari dalam sengatan matahari. Kodrat berada di
tepi lingkaran, bersama tetua rombongan, tak jauh dari
penabuh gendang.

Orang-orang kini terpikat memasuki lingkaran
penonton kuda lumping, yang menari dengan gerakan-
gerakan lentur. Sesekali cambuk tetua rombongan
menggelegar, menuding langit, dan membelah bumi.
Seseorang penari kuda lumping yang kesurupan menari
tanpa irama, sepasang mata membelalak, tubuh
mengejang, menghirup air kembang dalam ember,
mengunyah pecahan kaca. Banyak pengendara motor
yang lalu lalang di depan kantor gubernur berhenti
sejenak. Sebagian menonton pergelaran kuda lumping
dan barongan. Pegawai gubernur pun menghambur,
menonton dua pergelaran dari dalam pagar besi. Aparat
keamanan berdatangan. Membuat pagar betis,

Gunung Bokong.Kini Aryo bertugas meliput berita di
ibu kota provinsi. Tiap kali ia berkesempatan meliput
kegiatan warga desa Gunung Bokong, selalu
dilakukannya dengan senang hati.

Kodrat menarik Aryo menepi dari kerumunan or-
ang yang berdatangan membentuk lingkaran di depan
kantor gubernur itu. Wajahnya tampak mencemaskan
Aryo. Kodrat melihat tubuh Lurah Ngarso yang kekar
tenggelam dalam kain barongan. Lurah Ngarso
berperan di bagian kepala barongan, dan seorang lelaki
lain berperan sebagai kaki belakang dan ekor.

Gamelan dan hentakan gendang masih terdengar
dalam irama jenaka. Di sisi kiri dan kanan barongan
dua orang lelaki dengan topeng jenaka, yang membang-
kitkan tawa. Dua lelaki bertopeng jenaka itu menggoda
barongan dengan gerakan-gerakan yang memancing
amarah. Aryo berkali-kali membidik adegan itu.

BERLONCATAN turun para penari kuda
lumping dan penabuh gamelan dari dua truk bak ter-
buka. Mereka warga desa lembah Gunung Bokong
yang menolak pendirian pabrik. Mereka cemas bila
pabrik itu bakal mengeruk habis batu gamping di
sepanjang lembah gunung. Di depan kantor gubernur
itu mereka mempergelarkan tarian kuda lumping, di
tempat yang berdekatan dengan pergelaran
barongan.Tak ada orang menghampiri pergelaran kuda
lumping itu.

DUA PERGELARAN | S. Prasetyo Utomo
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memisahkan dua pergelaran yang berseteru.
Matahari menyengat ubun-ubun. Hentakan

gendang dan suara gamelan ditabuh dengan irama yang
tinggi, cepat, menegangkan. Tercium aroma ciu,
minuman keras, dihisap penabuh gamelan dari sudut
kantong plastik. Para penari barongan kesurupan.
Leher barongan meliukliuk, mulutnya menghentak-
hentak: terbukaterkatup, terbuka-terkatup. Penonton
pun menghambur serupa laron meninggalkan liang,
menjauh dari lingkaran pergelaran.

Aryo yang sedang membidikkan kamera ke arah
barongan yang kesurupan, ter jebak di tengah
pergelaran. Mulut barongan itu terbuka, terkatup,
merenggut kamera Aryo. Kembali mulut barongan
terbuka, terkatup, mematuk kepala Aryo. Mulut itu terus
terkatup, kukuh, rapat, dengan kepala Aryo terhimpit
di dalamnya. Kepala Aryo yang ditelan mulut barongan
itu seperti hendak diremuk. Berkali-kali diterkam,
dimuntahkan, diterkam, dimuntahkan. Aryo tersung-
kur. Terkulai di trotoar. Kepalanya mengucurkan darah.
Lurah Ngarso yang kesurupan menginjak-injak tubuh
Aryo di trotoar.

Kodrat berlari menerjang barisan aparat keamanan
yang berjaga membatasi dua lingkaran pergelaran.
Tubuh-tubuh kekar bersenapan itu terpental menahan
terobosan tubuh Kodrat.

Para penari kuda lumping pun berloncatan
meninggalkan irama gamelan dan gendang, menyerang

para penari barongan. Terdengar teriakan-teriakan
kesakitan. Teriakan-teriakan ketakutan.Tembakan
peringatan meletus. Terdengar lagi suara letusan
tembakan di udara. Terik matahari telah membakar
amarah para penari kuda lumping.

Terjadi kegaduhan. Amuk para penari kuda
lumping menyerbu penari barongan tak terkendali.
Berlarian penari barongan, dan penari topeng jenaka.
Tinggal Lurah Ngarso yang menari tanpa barongan di
tengah lingkaran. Ia dihajar para penari kuda lumping
bertubi-tubi. Terdengar jerit penonton perempuan
yang berlarian menjauh dari pertikaian.

ALANGKAH senyap, langit-langit kamar berputar.
Tercium aroma daun-daun jati mengering dari hutan.
Ketika Aryo membuka matanya, ia memang sudah
terbiasa memandang ruang kamar yang berdinding
kayu berlantai kayu. Kamar senyap. Matanya masih
berkunang-kunang. Pandangannya berputar. Ia
menahan perut agar tak muntah. Berkali-kali perutnya
mual. Tiap kali ia merasa ruang kamarnya berputar
dalam gelap. Ia mendengar suara orang-orang desa
lereng Gunung Bokong. Ia merasakan tubuh seorang
lelaki tua di sisinya. Kepalanya berdenyut pedih. Ia
sangat mengenali suara yang tenang itu: Pak Suar, ayah
kandung Kodrat.

Kembali Aryo memejamkan matanya. Muka
barongan mengepungnya. Beribu-ribu muka barongan

DUA PERGELARAN | S. Prasetyo Utomo
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dengan mulut menganga menyergapnya. Ia tak bisa
menghindar dari mulut-mulut barongan yang
menganga ingin menelannya.

“Mana Kodrat! Mengapa ia tak pernah
menjengukku?” tanya Aryo. Ia sadar ketika kepalanya
penuh dengan luka jahit, diperban dokter, pedih, dan
tubuhnya terasa remuk. Tidak lagi di depan kantor
gubernur. Orang-orang lereng Gunung Bokong,
pemain kuda lumping, menaikkannya ke dalam truk.
Meninggalkan rumah sakit. Duduk di sisi sopir. Ia
memerlukan perawatan. Tak peduli dibawa ke mana
pun. Ia ingin ketenangan yang jauh dari amuk
pergelaran barongan. Ia diangkut truk bak terbuka ke
desa di lereng Gunung Bokong. Tapi ia tak melihat
Kodrat bersamanya. Ia tak melihat kebahagiaan di
wajah sopir.Sepertinya sopir menyembunyikan banyak
hal selepas pergelaran barongan dan kuda lumping di
tepi jalan di depan kantor gubernur. Kodrat tak pulang
bersamanya. Beberapa penari kuda lumping juga tak
pulang bersamanya ke lereng Gunung Bokong. Aryo
bertanya pada Pak Suar, ke manakah Kodrat? Lelaki
tua itu, sambil menghisap rokok, berkata pelan, “Dia
belum boleh pulang.”

“Kenapa belum boleh pulang?” Lelaki tua itu
menggeleng. “Belum ada kabar dari kota.”

Aroma tembakau dari ujung rokok yang tak pernah
putus dari mulut Pak Suar memenuhi kamar yang
ditempati Aryo. Ini rumah sonokeling milik Kodrat.

DUA PERGELARAN | S. Prasetyo Utomo

Ia sudah terbiasa bersua Kodrat di joglo sonokeling.
Berbincang, minum teh gula batu, makan singkong
goreng, Kodrat tak pernah sanggup membebaskan diri
dari kebiasaan menikmati rokok berbatang-batang,
sama seperti ayahnya. 

Pandana Merdeka, 2015
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ANAKKU bertanya, Ma, kok bulannya
berjalan, ya? Seketika aku tersentak. Pikir-

anku baru saja melayang sangat jauh ke hutan-
hutan di Sumatra yang memerah. Ke hutan ke-
cil milikku yang juga ikut terbakar. Aku melihat
jam tangan. Pukul tiga sore. Sepotong bulan
berwarna oranye terang tergantung di langit.

Ma, kok bulannya terpotong? Kembali
anakku bertanya.

Aku terdiam. Aku teringat kembali
pelajaran tentang tata surya di lembar kerja
siswa yang kubaca saat mendampinginya
menger jakan PR semester lalu. Tentang
Matahari. Bulan. Planetplanet. Bintang. Namun,
yang bisa kuingat sekarang hanya sepasang
matanya yang letih.

Setiap malam ia mengerjakan PR. Setiap
malam ia terkantuk-kantuk, tapi tidak berani

Hutan yang Menyala

Yetti A. KA.
Minggu, 25 Oktober 2015

HUTAN YANG MENYALA | Yetti A. KA.
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berhenti sebelum semua selesai, sebab takut ditanyai
guru wali kelasnya keesokan hari.

Waktu seumur dia, aku tidak tahu aku memikirkan
apa saja. Yang kuingat aku hanya banyak bermain dan
bersenang-senang. Terutama main pasir di pinggir
sungai dan menangkap belalang saat rumput-rumput
sudah tumbuh di sawah sehabis masa panen. Waktu
seumur dia, aku baru belajar membaca kata-kata
sederhana dan berhitung menggunakan sempoa
dengan bola-bola plastik warna-warni. Aku sampai
menghabiskan lima sempoa, baru bisa berhitung
dengan benar. Aku tidak ingat dengan pasti kelas bera-
pa mulai belajar tentang benda-benda langit. Kemung-
kinan besar ketika aku sudah kelas empat atau lima.
Yang kuingat aku tidak suka belajar tentang matahari,
bulan, planet, bintang.

Aku tidak pernah mengingat dengan baik jarak
antarplanet dan benda langit yang sampai jutaan ratus
cahaya itu. Aku tidak pernah terkagum-kagum seperti
teman-temanku saat melihat gambar astronot menda-
rat di bulan atau gambar permukaan benda angkasa
yang tidak rata dan merah.

Dan, bulan di langit itu mendekati kemerahan.
Mendekati warna.... Ah, aku menggelengkan kepala

sambil berdecak bingung. Bagaimana mungkin bulan
muncul berwarna oranye pada pukul tiga sore? Aku
pernah melihat bulan yang muncul di siang hari,
warnanya putih, mirip awan tipis berbentuk bulat.

HUTAN YANG MENYALA | Yetti A. KA.



394 395

MEDIA INDONESIA | Annual Short Story Collection 2015

Bus yang kami tumpangi terus melaju di jalan Lintas
Timur Sumatera. Sopirnya batuk satu kali—bunyi batuk
yang terdengar menyeramkan—tapi mungkin tidak
menjadi perhatian penumpang lain. Laut, anakku, tak
lagi bertanya. Namun, aku tahu, ia masih tertarik pada
bulan itu. Ia menempelkan pipinya di kaca bus dan
terus-terusan memandang langit. Saat bulan hilang
karena tertutup segumpal awan putih kapas, ia sedikit
gelisah, tapi tak sampai bertanya padaku kenapa bulan
itu hilang, sebab dengan cepat bulan itu sudah muncul
kembali.

Perjalanan darat ini keputusan paling berat yang
kuambil dini hari tadi. Sumatra diselimuti kabut asap.
Semua penerbangan dihentikan.

Kami belum pernah melakukan perjalanan darat
antarprovinsi yang memerlukan waktu belasan jam,
berdua saja. Sebelumnya ibu meneleponku.

Ia bilang, “Loti, hutan kecilmu terbakar. Barangkali
kau ingin pulang untuk melihatnya.”

Aku tak segera menyahut. Aku langsung ingat
batang-batang cengkih, monyet dan anak-anaknya,
burung-burung, ikan-ikan di sungai kecil. Aku ingat
pondok kayu di hutan kecilku itu. Hutan yang diberikan
kakek padaku karena ia pikir suatu hari aku bisa berla-
dang di sana mengingat minatku yang payah dalam
sejumlah pelajaran di sekolah. Dulu, kata kakek, hutan
kecil itu bagian dari kebun cengkih keluarga besar kami.
Lalu sebagian besar tanah itu dijadikan kebun karet

“Ma, jawab dong.” Aku menoleh, “Bukan terpoto-
ng, tapi itu bulan separuh,” kataku masih terus berpikir
kenapa bulan itu sampai muncul dengan warna yang
begitu oranye pada pukul tiga sore. Aku mulai bertanya
adakah yang salah dengan hari ini? Mungkinkah kami
sedang tersesat ke dunia lain, sebuah dunia yang tidak
sama dengan dunia tempat selama ini kami berada?
Kapan terjadinya? Apa bus itu sengaja membawa kami
ke jalan yang salah dan telah merencanakan sesuatu
yang kami semua tidak tahu? Aku cepat menghentikan
pikiran-pikiran yang melintas dalam kepalaku. Aku pasti
saja sedang tertekan.

Keadaan tertentu dapat membuat seseorang
kebingungan dan berhalusinasi.

Laut kembali bertanya, “Kenapa separuh?”
“Coba kauingat pelajaran tata suryamu,” kataku

cepat. Aku ingin menghentikan pembicaraan tentang
bulan itu. Aku ingin tak memikirkan sesuatu yang
membuatku tercekam. Terlebih kami dalam perjalanan
bersama orang-orang yang tak dikenal. Jika aku panik,
semua jadi menakutkan bagiku. Itu sering terjadi. Aku
pernah terjebak dalam hujan yang disertai petir. Aku
berdiri di halte bersama orang-orang yang baru pulang
kerja. Petir tak henti-henti di langit. Lama-lama mem-
buatku tidak nyaman.

Puncaknya, mendadak aku merasa tengah
dikepung manusia bermata api. Aku menjerit-jerit dan
baru tenang ketika seseorang memanggil namaku.

HUTAN YANG MENYALA | Yetti A. KA.
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sanya besok pagi.” Aku mengingatkannya. Ia terdiam
seketika. Bibirnya rapat dan tak bergerak lagi. Ketika
aku ingin memegang tangannya, cepat-cepat ia
menariknya. Aku meninggalkannya dengan sisa satu
lembar kerja siswa yang belum dikerjakan.

Saat aku datang lagi ke kamarnya, ia tertidur
dengan kepala tertelungkup di atas buku-buku yang
masih terbuka. Aku membaca sebuah pertanyaan yang
belum selesai dijawab di lembar kerja siswanya. Apakah
bulan memancarkan cahayanya sendiri? Ia baru
menulis: Bulan…

“Bulannya hilang, Ma,” katanya membangunkan
aku dari lamunan. Aku langsung menunduk dan
memiringkan kepala, mencari-cari bulan di langit lewat
kaca bus yang bening. Bulan itu memang sudah tidak
ada. Namun, aku berkata, bulannya sedang sembunyi,
nanti keluar lagi.

Ia kembali menempelkan pipinya di kaca bus. Ia
menunggu bulan itu kembali.

Aku menyandarkan punggungku di sandaran kursi.
Melepaskan napas perlahan.

“Bulannya tak kembali,” suaranya lirih dan sedih.
Bus berguncang. Pasti ada jalan yang berlubang.

Di depan kami seorang ibu muntah.
Bau muntahan itu melayang di udara ber-AC. Aku

mulai ikut-ikutan mual. Cepat kupejamkan mataku dan
mengalihkan pikiranku dari bau muntah itu.

“Ma, lihat! Bulannya menyala.” Laut tiba-tiba

oleh dua pamanku dan hanya menyisakan bagian kecil
dengan sisa-sisa batang cengkih yang tidak terurus.
Setiap pulang Lebaran atau liburan, aku selalu me-
nyempatkan diri pulang ke kampung kakek untuk pergi
ke hutan itu. Aku senang berada di sana. Hutan milikku
sendiri. Hutan yang juga ditumbuhi bambu, pakis, dan
jamur. Hutan yang ternyata tidak pernah menjadi ladang
karena aku berangkat ke sebuah kota untuk kuliah dan
bekerja dan urung menjadi seorang petani.

Bus terus melaju cepat di jalan panjang yang lurus.
Laut terus memandang bulan. Sesekali ia bicara sendiri
atau malah bicara pada bulan itu.

“Kau suka bulan itu?” tanyaku berbisik karena
tidak tega membiarkannya bingung sendirian.

Aku sedikit memarahi diriku yang egois. Ya, aku
sudah terlalu banyak egois sejak semalam dan itu pelan-
pelan membuatku merasa ibu yang buruk.

Ia cepat mengangguk, tanpa menoleh. Aku ingat
lagi saat kami mengerjakan PR di malam itu.

Ia senang sekali ketika akhirnya aku membuka
sebuah situs yang menampilkan gambar bulan,
matahari, bintang, bahkan video planet-planet yang
berputar. Ia bertanya, apa di sana ada orang? Siapa
yang membuat benda-benda itu? Bagaimana cara pergi
ke sana? Apa di sana ada orang yang jual robot-
robotan? Mama, boleh aku menggambar bulan? Mana
cat air, Ma? Mana kertas?

“PR-nya belum selesai. Wali kelasmu akan memerik-

HUTAN YANG MENYALA | Yetti A. KA.
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Cepat-cepat aku menempelkan wajahku di kaca
bus. Benar. Bulan banyak sekali dan semuanya menyala.
Bulan merah yang ada di mana-mana.

Seolah beterbangan. Seolah berpencaran.
Kugenggam kuat-kuat tangan Laut dan aku

berbisik, “Itu bukan bulan, tapi api.”
Laut tak lagi bersuara. Laut tak lagi bertanya. 

2015

berkata.
“Kenapa bulan menyala, Ma?” Aku tercengang dan

tak bisa menjawab pertanyaannya.
Kenapa bulan menyala? Tanyaku pada diriku

sendiri. Aku ingat telepon Ibu semalam. “Hutan itu
tiba-tiba menyala.”

“Ada yang membakar?” tanyaku.
Ibu terdengar gugup. Ia seolah mau menyembunyi-

kan sesuatu dariku. Ia bahkan hampir menutup telepon
kalau saja aku tidak cepat-cepat menangis hingga
kudengar suaranya, “Loti, Loti, Ibu tidak tahan jika
kau menangis. Hutanmu akan kembali tumbuh. Kau
bisa menanaminya lagi.” Lalu aku tahu apa yang
sebenarnya terjadi.

Orang-orang di kampung kakekku telah menyerah-
kan hutan-hutan untuk ditanami kelapa sawit pada
perusahaan besar yang mereka tidak pernah tahu
datang dari mana.

Ratusan ribu hektar hutan dibakar. Dan hutan
kecilku tak sengaja tersambar api yang tidak tahu lagi
tentang batas.

Kulirik Laut di sampingku. Ia tampak membeku,
memandangi bulan yang menyala. Kuedarkan mataku
ke sekeliling. Tak ada seorang pun yang kulihat. Semua
putih. Semua seolah menjadi kabut. Bus terus melaju
kencang. Bahkan semakin kencang.

“Mama, bulan merahnya banyak sekali,” kudengar
lagi suara Laut.

HUTAN YANG MENYALA | Yetti A. KA.
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KAU jangan mati dulu, besok kuceritakan
yang lebih menarik.

Setahuku, begitulah satusatunya salam
perpisahan yang dipakai bocah itu. Aku
menyebutnya bocah-bukan remaja—meski
kuduga usianya sudah 12 tahun—karena
suaranya tipis dan ringan seperti anak kecil
mana pun yang kukenal. Penyebutan itu juga
memudahkanku dalam menerima hal-hal yang
ia katakan. Itulah yang akan kuteruskan
kepadamu sebentar lagi—sebuah cerita darinya.
Jika kau tak berminat, sila beranjak.

Tapi sebelumnya biar kukatakan ini: ada
perbedaan besar antara seorang bocah berumur
11 dan 12 tahun. Aku tahu itu dari pengalaman-
ku sendiri.

Seandainya kujelaskan perubahan yang
terjadi di dalam kepalaku saat aku berumur 12,

Tamasya Pencegah Bunuh Diri

Dea Anugrah
Minggu, 01 November 2015

TAMASYA PENCEGAH BUNUH DIRI | Dea Anugrah
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kau akan mengerti bahwa mengabaikan bocah yang
hendak kuperkenalkan ini adalah tindakan yang kurang
bijak dan patut disesali.

Tapi aku tak punya waktu untuk itu. Penjelasan
yang memadai tentu akan panjang sekali dan membuat-
ku melenceng dari niat awal, sedangkan penjelasan yang
tidak memadai, mengatakan perubahan itu ibarat sore
yang berubah jadi senja, misalnya, sama sekali tidak
bermanfaat. Lagi pula senja itu nonsens dan orang
yang percaya bahwa ada makna lebih di balik langit
berwarna saus tomat itu pastilah punya masalah gawat
di otaknya.

Semua bocah menepati janji.
Mereka mungkin makhluk kecil yang berisik, bau

sampah, dan layak ditendang bokongnya, tapi selama
tidak dihinggapi bakteri Stelio yang secara alamiah ada
pada tiap-tiap orang dewasa, para bocah akan berlaku
jujur. Maka demikianlah bocah yang satu ini. Ia selalu
mengatakan ‘besok kuceritakan…’ dan tak pernah
ingkar. Ia biasa datang ke ruangan ini menjelang pukul
tiga sore, duduk di tepi tempat tidurku, menceritakan
satu kisah, dan pergi selambatnya dua jam kemudian.
Aku tidak tahu siapa namanya dan dari mana ia berasal
dan informasi-informasi tak berguna lainnya. Yang
kutahu, ia datang dan bercerita padaku meski mungkin
bukan untukku.

Setelah ini suaraku akan lenyap dan cerita akan
bergulir. Kau boleh memilih garis startmu sendiri. Jika

TAMASYA PENCEGAH BUNUH DIRI | Dea Anugrah
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Genius atau idiot, mereka semua mati. Yang hidup
hanya kau. Dirimu.

Memang ada luka kecil di pergelangan tangan
kirimu akibat tergores pecahan kaca. Kau tak bisa
menemukan kaki kananmu. Tapi kau hidup.

Selama kira-kira 10 detik, kepalamu nyeri sekali dan
kau mengusap-usap dahi tanpa peduli apakah rasa
sakitnya berasal dari sana atau bukan. Bus rupanya
terguling ke sisi kanan. Kau keluar dan melihat bagasi
di samping kiri menganga, tampak putus asa dan
menyedihkan seperti telapak tangan orang-orang yang
sedang berdoa. Kau menghampiri bagasi itu dan
menemukan papan seluncur berwarna hijau jeruk bali
di dalamnya.

Menurutmu papan itu bagus sekali. Di atas latar
hijau itu tertulis DeLorean dengan gaya graû ti. Karena
di kelasmu tidak ada murid bernama DeLorean, kau
enteng saja mengambilnya.

Sekalipun ada, kau sebenarnya tak bakal berberat
hati karena kau tahu mayat dan papan seluncur adalah
kombinasi terburuk nomor dua di dunia, setelah
pasangan suami-istri.

Tanpa membuat tanda minta pertolongan atau
mengubur mayat teman-temanmu atau membakar bus
(ketiganya tidak mungkin kau lakukan sendirian, dan
andaikata mungkin, apa gunanya?) kau naik ke jalan
aspal dan mulai meluncur di atas DeLorean. Di tiap
telapak tanganmu ada batu yang diikatkan dengan

ingin mulai, kau hanya perlu berkata, “Saya mengizin-
kan diri saya untuk menyimak dengan baik.” Nyatakan
kalimat itu. Ucapkan. Bunyikan.

Biarkan telingamu mendengar dan memahami
maksudnya.

Kau bangkit dari remukan bus dan meninggalkan
mayat teman-teman sekelasmu yang bergelimpangan.

Mereka terlihat seperti cucian kotor yang diaduk
bersama sayuran busuk dan selusin kulit telur, terutama
beberapa orang yang bergelimang isi perutnya sendiri.

Kau ingat betul sebabnya; bus melaju kencang dan
ban depan sebelah kiri melindas sesuatu. Bapak sopir
kesulitan mengendalikan kemudi, bus oleng dan
begitulah.

Ketika 26 temanmu mempekerjakan kerongkong-
an mereka untuk menjerit, kau memutuskan untuk
menggulung tubuhmu seperti luing. Kemudian kau
bangkit dan mereka tidak.

“Daya aksi dan reaksi tak selalu sebanding. Aksi
kecil bisa menghasilkan reaksi besar, vice versa.”
Demikian teori yang dipopulerkan oleh Seno, teman
sekelasmu yang dianggap genius oleh kebanyakan
murid meski perkataan dan nilai rapornya ibarat taman
bunga dan kandang babi. Ia menamai teori itu
Newtoncansuckmyarse. Kalian menyukai itu dan kerap
mengulangnya dalam berbagai pembicaraan. Sekarang
Seno sudah mati. Besi gorden bus menancap di mata
kirinya, tembus hingga ke tengkuk.

TAMASYA PENCEGAH BUNUH DIRI | Dea Anugrah
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jemuran. Kau tidak heran dengan perubahan suasana
yang mendadak itu. Kau bisa heran, sebenarnya, tapi
kau memilih tidak.

Kau memejamkan mata dan menunggu pria itu
berbicara.

Ia tidak bicara.
Ia tidak bicara.
Kau melek, lalu mengajaknya bicara.
Tapi kau tidak mendengar suaramu.
Kenyataannya, kau tidak mendengar bunyi apa

pun. Kau tahu di bawah karang yang kau duduki ada
laut dan ombak dan buih-buih, juga bahwa di langit di
atasmu camar-camar melayang dan sesekali menukik
ke laut, tapi kau tak mendengarnya. Kau melihat bibir
lelaki tua itu bergerak dan tetap tidak mendengar apa-
apa.

Baiklah, pikirmu. Kini kau berada di atas karang
tanpa telinga. Bukan masalah besar. Yang perlu
dilakukan hanyalah menyesuaikan diri, mendengar
dengan mata. Kau tahu dua abad silam pernah ada
seorang bocah yang omong besar soal mengacaukan
fungsi indra, bukan? Dia memikirkan itu, dan banyak
hal lain, kelewat serius dan berakhir menjadi pedagang
budak belaka. Yang akan kau lakukan tidak persis sama.
Kau, sekali lagi, hanya perlu mendengarkan dengan
mata. Itu jauh lebih sederhana.

Gerakan bibir lelaki itu ternyata mengulang pola
yang itu-itu saja. Kau memfokuskan pikiran pada apa

cabikan kain. Kau memutuskan melanjutkan perjalanan
ke arah bus semestinya melaju, bukan ke rumah sakit
terdekat. Kau benci rumah sakit: aromanya, warna
catnya, seprai tanpa motif, selimut bergaris, besi dingin
di kedua sisi ranjang, dengung konstan pendingin udara,
makanan hambar, cahaya televisi kecil di pojok atas
ruangan, segalanya. Setiap kali terpaksa tinggal di rumah
sakit, kau selalu cepat sembuh hanya karena ingin segera
meluncur keluar.

Meluncur. Dayung lebih keras. Hari begitu terang
dan jalanan begitu sepi.

Tanpa itikad buruk kepada siapa pun, kau mulai
menyanyikan sepotong chorus, “And I must go on
and on and on and on—.” Setelah ‘on’ yang terakhir,
saat kau menarik napas dalam-dalam, persis sebelum
meneriakkan We are the champions, my friend!” sekuat
tenaga, roda kiri depan DeLorean melindas sesuatu
dan kau terjungkal dan berguling-guling seperti
perempuan tua gemuk yang terpeleset di tangga.

Potongan lirik itu melintas di benakmu seperti iklan
baris. Kau mengembuskan napas secara percuma dan
mendengar bunyi papan seluncur menggaruk aspal.

Kau terbangun dalam keadaan duduk bersila di
atas sebuah karang. Seorang pria tua berkulit abu-abu
dengan bintik-bintik hitam di pipi berdiri di
hadapanmu. Melihat pakaiannya, kau tahu ia seorang
ninja. Ia hanya menggunakan sebelah kaki untuk berdiri
dan merentangkan kedua lengannya seperti tali

TAMASYA PENCEGAH BUNUH DIRI | Dea Anugrah
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SEMASA mudanya, pengarang initidak
pernah mencapai apa yang diimpikannya.

Ia ingin menjadi penulis, menjadi pengarang.
Ia bercita-cita menjadi pengarang yang dikenal
banyak orang, yang termasyhur namanya.

Ia menulis setiap hari, setiap saat. Isi otak-
nya hanya menulis. Bagaimana menaklukkan
kata-kata. Sampai tak ada lagi ganjalan. Licin.
Mengkilat.Suatu tulisan yang dibayangkannya
berkilau seperti bintang kejora. Apa yang tidak
dicapai hari ini akan ia usahakan dengan
bersemangat untuk dicapai esok hari. Ia
menyiapkan diri seperti gladiator, harus menang
dalam pertarungan berikutnya.

Sangat sulit ia tidur. Pikirannya selalu
terganggu. Ingin terus menggosok kata-kata.
Hanya saja, kilau bintang tak kunjung muncul
dari kata-katanya, kalimatnya, tulisannya. Dibaca

Sang Pengarang

Bre Redana
Minggu, 08 November 2015

SANG PENGARANG | Bre Redana

yang kau lihat dan membiarkan napasmu membentuk
ritmenya sendiri. Yang diucapkan pria tua itu hanya
kalimat-kalimat pendek. Kau berkonsentrasi dan ia
mengulang polanya. Kau berkonsentrasi dan ia
mengulang polanya. Kau berkonsentrasi. Dan kau
mendengar perkataannya lewat matamu.

“Rahasia perjalanan lintas waktu—Terletak pada—
Lokasi, wahana, kecepatan, dan momen. Pada
prinsipnya—Segalanya bisa diubah, dan segalanya tak
bisa diubah.” Selepas kalimat terakhir, matamu
mendengar pria itu melompat dan bunyi ‘hayyah’ yang
keluar dari mulutnya. Gerakannya cepat sekali seperti
ninja mana pun yang pernah kau bayangkan. Ia
menendangmu tepat di dada dan membuatmu
terlempar dari karang. Kau sebenarnya bisa memprotes
dalam jatuhmu, “Kenapa? Kenapa aku harus
mengalami ini?” Tapi kau memilih untuk tidak
melakukannya. Kau jatuh dan membiarkan tubuhmu
rileks seperti benda-benda yang mengapung. Karena
kau tahu, cepat atau lambat, benda-benda terapung
akan sampai di tepian.

Tepian adalah hidup.
Mengapung adalah cara agar hidup.
Kau jangan mati dulu, besok kuceritakan yang lebih

menarik… 
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sendiri pun tak enak. Apalagi dibaca orang lain. Ia sadar
sesadar-sadarnya tentang hal ini. Semua koran dan
majalah mengembalikan tulisan yang dikirimkannya.

Sampai akhirnya ia berpikir, tampaknya tulisan
adalah berkah dari langit. Hanya turun pada sejumlah
manusia terpilih. Ia tidak termasuk satu di antaranya.
Lebih baik aku berhenti, pikirnya.

Maka, mulai saat itu ia memasuki pergulatan baru:
melupakan cita-cita jadi pengarang. Ia berusaha
menghapus bekas pahatan cita-cita di otaknya untuk
menjadi pengarang. Sesuatu yang tidak mudah.

Ia keluyuran malam hari. Minum bir dan wine di
pub, kafe, restoran.Di salah satu pub bergaya Irlandia
yang kemudian menjadi favoritnya, ia bertemu
perempuan. Cantik, wangi, makmur. Pendeknya
memenuhi seleranya. Seluruh indranya—dari
penglihatan, penciuman, sampai saraf paling halus dan
mekanisme organ seperti jantung—mengarahkan niat
untuk mendekat, meraba, menyatu dengan wanita itu
dalam kopulasi.

Mereka berkenalan, lalu bercumbu. Semua berlang-
sung kilat, sekilat akhir hubungan yang tak berkejuntru-
ngan.Ia tak menyesal. Tak ada perasaan kehilangan. Ia
tertarik pada perempuan lain lagi, di tempat lain lagi.
Ada remaja belia, muda, dewasa muda, sampai setengah
tua. Lengkap kategorinya. Cara bercumbunya beda-
beda. Selalu terasa luar biasa di permulaannya. Begitu
setiap saat, sampai akhirnya ia merasa bosan.
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Beberapa sekat di dalam rumah yang ia rasa tak
diperlukan lagi, ia jebol dan buang. Begitu sekat-sekat
hilang, ia terinspirasi untuk menjadikan seluruh ruangan
seperti loft—satu ruang besar mirip studio. Idenya
terangsang dan terus berkembang. Seluruh lampu ia
ganti dengan pendekatan baru untuk memberikan efek
pencahayaan yang paling pas. Perabot termasuk lighting
ia datangkan dari mana saja. Teman di kota besar yang
wira-wiri ke luar negeri membantu mencarikan apa
yang ia butuhkan.

Kerja yang menyenangkan. Tak pernah ia merasa
sepuas ini. Duduk berlama-lama tanpa melakukan
apaapa pun bahkan ia tak merasa bosan. Suasana alam
sejatinya tak pernah sama pada setiap detiknya. Selalu
ada suasana baru ia rasakan. Untuk ukuran cita rasanya
sendiri, ia merasa berhasil menyatukan apa saja yang
modern dan kontemporer di rumah ini dengan alam.
Ia bermimpi, ayah ibunya tersenyum.

SAAT purnama cahaya bulan leluasa masuk rumah
melalui kisi-kisi kaca. Ia padamkan seluruh lampu. Tak
ada yang bisa menandingi warna perak kepucatan yang
jatuh ke lantai, membawa bayang-bayang pucuk cemara
dan daun-daun bambu.

Bayangan kadang bergerak, seperti mega ditiup
angin. Kalau dulu kelelawar hanya hidup dalam khayal
romantik, kini makhluk itu benar-benar hadir,
menyatroni rumah.

KETIKA kebosanannya makin besar-termasuk
kebosanan pada diri sendiri-ia memutuskan untuk
meninggalkan kota. Buat apa tinggal di kota yang kian
macet. Lagi pula, ia merasa tidak ada lagi yang dicari.
Ia kembali ke rumah peninggalan orangtuanya di desa,
di sebuah kota kecil.

Pertama-tama yang dilakukannya di sana adalah
berbenah. Rumah ini terlalu lama tak dihuni, hanya
dijaga dan dirawat oleh satu lelaki yang mengabdi pada
keluarganya sejak kanak-kanak. Hanya pada kesempat-
an tertentu, ia dan saudara-saudaranya membuat janji,
berkumpul bersama di situ, sembari mengenang
orangtua yang sudah tiada. Biasanya pada akhir tahun.

Kini ia tergerak untuk memperbaiki rumah pusaka
itu. Paling tidak agar agak sesuai dengan cara dan gaya
hidupnya yang berubah, tidak persis seperti ia yang
dulu lagi. Ya, rumah adalah perpanjangan atau keluasan
tubuh sebagai hunian jiwa. Ketika jiwa berubah, hunian
jiwa perlu berubah.Tak ada saudara yang berkeberatan
dengan niatnya. Bahkan mereka gembira.

Berkembang imajinasinya. Bingkai jendela ia
perbesar. Kusen kayu dibiarkan siku tanpa perlu lekukan
(para tukang menyebutnya profil), hiasan, atau tetek
bengek lain. Tak diperlukan pelituran. Dipadu dengan
kaca bening, menggantikan kaca-kaca berwarna
sebelumnya. Dengan langkah kecil ini saja, dalam
seketika rumah terkesan menjadi modern, bahkan
kontemporer. Ia takjub.
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Tentu saja bulan purnama tidak datang setiap
malam. Pada bulan tilem alias saat malam mencapai
puncak kepekatan, hitam malam tak kalah
kemampuannya menghadirkan pesona.

Ia menyalakan lilin-lilin di chandelier kuno yang ia
dapatkan dari sebuah pasar loak. Tubuh dan bayang-
bayang menyatu dalam pantulan cahaya lil in,
menjadikan malam serasa begitu dekat dengan diri
sendiri, bisa dimilikinya sendiri. Ternyata begitu mudah
memiliki malam, begitu pikirnya. Cuma dengan lilin.

Gesekan sayap belalang mengeluarkan bunyi
nyaring, memberikan perasaan hangat bahwa di
sekeliling sini ada banyak teman, makhluk hidup dari
serangga sampai burung malam. Paling ia sukai dan
sering membikinnya tertawa dalam hati adalah suara
burung hantu.

Bunyinya seperti orang tersedak. Tokek, entah
bersembunyi di sudut mana dalam rumah, kadang
memecahkan keheningan dengan suaranya yang agak
serak dan bergetar. Pasti bapak tokek atau ibu tokek,
karena ada juga suara yang lebih kecil. Itu anak tokek.

Ia mulai tahu, untuk menangkap ini semua kita
harus menyelaraskan diri seirama malam yang
merangkak pelan. Tak boleh ada ketergopohan.

Ia melakukan praktik coba-coba, melakukan segala
sesuatu dengan serbapelan. Mengangkat gelas dengan
pelan. Menggerakkan tangan secara pelan, begitu pula
kaki, pinggang, pundak, dan lain-lain.

Praktik coba-coba ini mencengangkan.
Baru kali itu ia merasa kenal yang namanya tangan,

pundak, pinggang, kaki. Meski selama ini semua itu
bagian dari tubuhnya, sebagaimana juga bagian dari
tubuh semua orang, sebenarnya selama ini ia kurang
mengenalnya. Seolah-olah tangannya mengangkat gelas,
padahal sebenarnya pundaknya yang bekerja. Ketika
beban berat harus diangkat, ia membungkuk, berniat
mengangkat, tumpuan beban tanpa disadari berada di
pinggang. Itu rupanya yang sering menimbulkan sakit
pinggang. Dengan mengenal secara baik tubuh berikut
bagian-bagiannya, ia menjadi tahu, bagaimana
memecahkan tenaga.

Temuan sederhana itu membuatnya bahagia. Ia
terus melakukan pencarian lewat tubuh sendiri, setahap
demi setahap, menuju persendian, otot, urat, saraf—
termasuk organ-organ dalam seperti jantung, limpa,
ginjal, dan lain-lain. Bagaimana prosesnya, ia tak
sanggup menjelaskannya. Hanya dengan praktik, hanya
dengan lelaku, katanya. Hidupnya bergairah. Pada setiap
tarikan napas ia merasa menemukan keajaiban. Adakah
itu yang disebut inspirasi, tanyanya pada diri sendiri.
Seperti debur ombak yang terus-menerus menyapa dan
mendatangi pantai, semua hal rasanya bisa ia tuturkan.
Sungai di belakang rumah, burung branjangan berbulu
biru yang suka bertengger di pohon waru, musang
yang suka mondar-mandir, burung kecil yang
menabrak kaca, semaput tapi bisa diselamatkannya
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dengan meneteskan air padanya, dan banyak lagi,
termasuk janda di sana, yang menjemur beha dan
celana dalam di halaman rumah.

TANGANNYA terbimbing untuk menulis.Kali ini
ia menuliskannya di langit, di air, di udara. Tak ia
pedulikan siapa yang mampu membacanya.

Kumbang dan serangga-serangga lain membantu
mengembangkan apa yang ditorehkannya di udara
menjadi kuncup-kuncup bunga, sebelum kemudian
mekar penuh menjadi bunga warna-warni. Wanginya
tersebar ke mana-mana.

Orang tiba-tiba mengenalnya sebagai pengarang:
sang pengarang dari rumah di atas bukit Pancawati.
Sebagian memuja-mujanya. Kemasyhuran mendadak
ia dapatkan, tanpa ia ketahui dari mana datangnya,
dan tidak pula ia pedulikan apa gunanya. Orang
mencaricarinya.

TAK jelas ada hubungan dengan apa yang ia
perbuat atau tidak, perlahanlahan menulis di udara
dilakukan banyak orang. Muncul semacam tren: orang
menulis umumnya dengan kalimat pendek-pendek.
Banyak kata diungkapkan dengan singkatan. Apa saja
mereka tulis: tentang cinta, kerinduan, kesepian, dan
semua hal yang berhubungan dengan melankolisme,
makanan, petunjuk hidup sehat, agama, politik, kutipan
bakul jamu, hujatan, caci maki, dan lain-lain.

Udara yang tadinya bersih berangsur-angsur
menjadi kotor oleh kata-kata. Bikin sesak napas.
Karena udara kotor, kualitas kehidupan merosot.
Banyak orang menderita sakit—termasuk sakit jiwa.

Melihat ini semua, demi menjaga kehidupan, ia
berjanji tak akan menulis lagi. 

Ciawi, 2015
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ORANG-ORANG memanggilnya Tuan
Skaut. Tentu karena jabatannya, schouten.*

Ia tak keberatan dipanggil demikian meski
setelah 10 tahun bekerja di tempat yang sama,
dengan jabatan yang juga tak berubah, kadang
membuatnya lupa nama pemberian ayah-
ibunya.

Tapi ia tidak menyesali pekerjaannya. Sama
seperti ia tak menyesali perkawinannya yang
usai setelah satu tahun, saat istrinya pergi
dengan pedagang opium yang pernah mereka
jumpai di sebuah rumah bola di Surabaya.

Kalau ada yang ia sesali dalam hidup,
mungkin baru terjadi hari ini. Ia menyesal
terlibat dalam situasi rumit dan berbahaya
seperti ini. Bukan karena takut. Walau agak
tambun dan tua, ia masih cekatan bergerak.
Juga berkelahi, bila diperlukan.

Sebutir Peluru Saja

Iksaka Banu
Minggu, 15 November 2015
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Seharusnya siang ini ia bertemu Residen dan
sekelompok pengusaha gula, membahas pembakaran
ladang tebu yang semakin menggila di hampir seluruh
wilayah Pasuruan belakangan ini. Sebagai narasumber
penting, ia tentu bisa menyumbang satu-dua gagasan.
Bukan tak mungkin Tuan Residen akan memperbaiki
gajinya yang sudah lima tahun tak beranjak naik.
Kesempatan itu kini sirna.

Di luar kebiasaan, pagi tadi ia mengambil jalan
pintas melalui daerah ini. Mendadak seorang lelaki
muncul menghadang iringan sepedanya, mohon
bantuan. Sempat ditolaknya permintaan lelaki yang
mengaku sebagai mantri polisi desa itu. Tapi mendengar
gentingnya keadaan, akhirnya ia bersedia memenuhi
keinginan orang itu. Sebelum pergi ia mendatangi pos
polisi terdekat, mencari dukungan. Selain opas yang
mengawalnya bersepeda tadi, ia butuh satu petugas
lagi. Ia kenal opziener daerah itu.

Sayang, tak ada di tempat. Hanya ada tiga orang
opas di situ.

“Tuan Zoetemond sedang patroli, Tuan,” tutur
seorang opas.

“Satu dari kalian ikut saya. Penting!” katanya. “Saya
akan tulis surat buat Tuan Zoetemond.” Setelah
membuat laporan di dalam buku log, ia dan kedua opas
bergegas mengikuti si mantri. Sepeda-sepeda terpaksa
dititipkan di pos karena jalan desa rusak setelah diguyur
hujan lebat kemarin.
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Seorang pria berbaju lurik menghampiri mereka.
Pembawaannya tenang.
“Sahaya Mulyodikromo, lurah di sini, Tuan Skaut,”

kata si baju lurik. “Benar kata Pak Mantri. Ini harus
lekas diselesaikan.”

“Lempar api!” teriak seseorang, disambut riuh oleh
penduduk. Si raja garong mendengar semua keributan
itu, tapi ia tak bergeser dari tempatnya.

Justru tiba-tiba seseorang berkumis kelimis melon-
cat keluar dari kerumunan penduduk, berseru
ketakutan, “Jangan lempar api! Itu rumah sahaya,
Tuan!” Di belakang si kumis, seorang wanita muda
dalam kebaya kuning yang terlalu cemerlang untuk
ukuran desa, ikut menyeruak. Bergantian mereka
beruluk sembah kepadanya.

“Ini Bendoro Saridin. Perantara pabrik gula. Itu
istrinya.” Lurah Mulyodikromo memberi penjelasan.

“Tembak saja garong itu, Tuan. Sudah banyak
korban. Termasuk anak lelaki sahaya,” Bendoro Saridin
meratap. “Lihat itu anak sahaya. Terbaring di gardu,
kena parang.” Ia diam. Diliriknya kedua opas, yang
hanya mampu mengembalikan tatapan bingungnya.
Lalu matanya berkeliling, merekam belasan wajah
penduduk desa yang sedang menatapnya penuh harap.
Seolah ia seorang nabi terjanji yang diutus Tuhan untuk
menyelamatkan mereka. Di gardu yang ditunjukkan
oleh Bendoro, pandangannya berhenti. Seorang lelaki
muda tampak mengerang kesakitan. Bahunya dibebat.

Setiba di tempat tujuan, yang pertama tertangkap
mata adalah empat sosok tubuh pria, bergelimpangan
mandi darah di depan sebuah rumah besar. Sudah
terlambat rupanya. Sudah jatuh korban. Tapi si mantri
bukan memintanya datang untuk mengurus mayat.

“Tuan Skaut, itu dia si raja garong, Kalasrengi!”
teriak si mantri. “Anak buahnya sudah mati semua,
tapi dia belum mau menyerah!” telunjuknya mengarah
pada sosok tubuh gempal di atap rumah besar itu.
Satu-satunya rumah yang beratap genteng.

Warga desa berkerumun di bawah, membawa
golok dan tombak.

Orang di atap itu tampak kusut, namun tak terlihat
takut. Ia memakai ikat kepala batik, menyembunyikan
rambut panjangnya. Celana pangsinya kedodoran di
bawah gundukan perut yang menyembul dari balik baju
hitam tak berkancing. Sesekali ia mengusap keringat
yang membasahi kumis dan berewoknya.

Sebilah parang tergenggam di tangan kanan,
berkilau terpapar sinar matahari yang semakin
meninggi.

“Sejak pagi ia di situ. Ia jago kelahi. Tak ada yang
berani mendekat. Parmin, pendekar kami yang
menyusul naik, berhasil ia tewaskan. Semula kami
bermaksud mengepung sampai ia kelaparan dan
kepanasan. Tapi sebutir peluru saja dari bedil Tuan
mungkin bisa menjatuhkannya lebih cepat,” kata
mantri polisi.
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“Bikin mampus saja, Tuan! Kami ingin bekerja
dengan tenang!” lolong seseorang. Kelihatannya ia
kerabat dekat Bendoro.

“Betul, Tuan. Kalau cuma dipenjara, nanti kambuh.
Orang ini cepat sekali mencari anak buah!” imbuh

yang lain.
Ia diam. Otaknya melarang ia bertukar pendapat

dengan pribumi untuk dua alasan pokok. Pertama,
mereka bodoh. Kedua, mereka tak bisa memaksanya.

Memangnya mereka tahu tanggung jawab yang
harus ia pikul untuk peristiwa ini? Belum lagi mayat-
mayat itu. Tapi sampai kapan semua ini berakhir? Ia
menggeser telunjuk kanan, merasakan sensasi dingin
pelatuk besi. Memastikan bahwa sejak tadi ia sudah
mengaitkan jarinya di situ, sembari mengarahkan bedil
Beaumont-nya ke atas. Cukup mudah mengenai
sasaran sebesar itu. Ia hanya perlu mengamati, akan
berlari ke arah mana raja garong itu. Lalu dengan cepat
menggeser laras bedil sejengkal di depan arah lari
sasaran. Tarik pelatuknya. Pasti kena. Ia sudah
melakukan-nya berkali-kali, sejak tahap perekrutan
polisi hingga memenangkan piala menembak
perorangan dalam pesta ulang tahun Ratu Wilhelmina
di Koningsplein selama dua tahun berturut-turut.

Tapi, seperti Tuan Hardeman, ia harus terlebih
dahulu membujuk si pembangkang agar bersedia
menyerah. Digelandang ke meja hijau atas nama
kemuliaan peradaban Barat.

Beberapa pria yang terluka juga dibaringkan di situ.
Sampai kapan penduduk mampu menahan

kerusuhan hanya dengan gardu, kentungan, serta
beberapa orang lelaki? Padahal sosok macam Kalasrengi
ini banyak jumlahnya. Tapi melihat mayat-mayat itu,
tampaknya desa ini cukup terlatih melawan.

“Sudah berapa lama gardu ini berdiri?” bisiknya
pada opas yang tadi dibawanya dari pos polisi.

“Enam bulan, Tuan,” jawab si opas. “Ada empat
gardu di desa ini.” Ia bertanya hanya untuk mengurangi
kegelisahan yang semakin merebak dalam hatinya. Pada
setiap perekrutan, kepada para calon perwira polisi
senantiasa dituturkan legenda kegemilangan Tuan JA
Hardeman, asisten residen Bogor, yang sekian tahun
lalu meredam kerusuhan di Tjampea tanpa melepas
sebutir peluru pun.

Situasinya konon lebih panas dari yang dihadapinya
kini. Perusuh terdiri dari delapan orang bersenjata.
Kepala desa dibunuh. Jenazahnya diseret ke seberang
sungai. Tuan Hardeman berhasil meyakinkan para
perusuh bahwa ia tidak akan menggunakan kekuatan
bersenjata. Akhirnya perusuh membiarkan Tuan
Hardeman menyeberang mengambil jenazah kepala
desa. Bahkan ia kemudian didaulat mendengarkan
keluhan para perusuh tentang ketidakadilan yang
memaksa mereka berontak.

Masalahnya, kini ia hanya ditemani dua orang opas,
sementara Tuan Hardeman punya dukungan tentara.
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“Fitnah! Tuan Skaut, silakan tanya penduduk
apakah mereka keberatan dengan kehadiran pabrik gula
di sini?” tanya Bendoro, lalu berpaling ke arah
kerumunan. “Kalian menentang pabrik gula?
Menentang gupernemen?” teriaknya.

“Tidaaak!” jawab penduduk. Menggema dari segala
pelosok.

“Tuan Skaut, biarkan aku pergi dari para pengecut
ini!” Kalasrengi bangkit dari duduknya.

Mendadak terdengar letusan.
Ada pekik tertahan dari arah atap. Ada kesunyian

sebelum semua yang hadir melihat tubuh kekar itu
memegang dada, oleng, lalu jatuh berdebam ke tanah
becek. Penduduk riuh berdesakan menonton.

Ia termangu mengamati asap tipis dari laras
bedilnya. Apakah tadi ia terkejut, lalu menarik pelatuk?
Atau ia sengaja melakukannya karena tak ingin diang-
gap sebagai pejabat bodoh yang mudah ditipu seorang
garong? Entahlah. Kini ia harus memutar otak, mencari
alasan ‘pembunuhan’ yang masuk akal untuk dilaporkan.
Teringat lagi ia perkataan kontrolir yang dahulu merek-
rutnya menjadi polisi: “Kita adalah batu penjuru.
Fondasi. Tempat kaki peradaban Eropa diletakkan. Kita
teladan bagi orang Timur dalam segala hal.” 

2015

*) Schouten: Kepala keamanan setara sheriff.

“Jangan beri ampun, Tuan! Ia membakar ladang
tebu milik gupernemen!” Bendoro berteriak lagi.

“Dusta!” tiba-tiba terdengar bentakan dari atas
atap.

Seluruh mata bergerak ke arah sumber suara.
“Kau mau bicara apa? Turunlah!” ia mengendurkan

bidikan bedilnya.
“Tuan Skaut. Aku garong. Tapi aku tidak

membakar ladang tebu,” Kalasrengi mencangkung di
atap, melipat tangan tanpa melepaskan parang. “Aku
dan teman-temanku dulu petani biasa. Tapi makelar
haus darah macam Bendoro dan antek-anteknya itu
membuat kami tak lagi punya sawah garapan. Semua
ladang ditanami tebu. Tak dikembalikan. Padahal
janjinya disewa setahun saja. Petani beralih pekerjaan
menjadi buruh pabrik gula. Berapa upah kami?”

“Hanya bajingan pemalas yang tak senang ada
pabrik gula di sini!” bentak Bendoro.

“Tuan Skaut,” Kalasrengi pura-pura tak mendengar
suara Bendoro. “Beberapa petani menjadi gila,
membakar ladang tebu agar didengar pemerintah. Tapi
bukan aku. Aku tidak membakar ladang, tidak
merampok rumah penduduk. Aku merampok rumah
Bendoro, yang sudah membuat kami menderita.
Sampaikan kepada gupernemen: Kembalikan ladang
kami. Yang membakar tebu kemarin adalah suruhan
Bendoro, agar tanah bisa lekas disewakan lagi sebelum
habis masa kontraknya!”
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SETIAP senja, setiap matahari tenggelam,
ketika warna jingga masih menggantung,

aku selalu membayangkan dia akan muncul
perlahan-lahan dari laut, berjalan ke pantai
berpasir putih, dan dengan segala basah yang
masih menempel di rambutnya, baju putih yang
membungkus tubuhnya, dan celana jins pendek
yang tak penuh menutup kedua pahanya, dia
akan naik ke atas rumah papan di mana aku
sudah menantinya.

Tetapi senja ini, entah mengapa, tak seperti
senja-senja sebelumnya, dia tak terlihat keluar
dari air laut dan berjalan menyusuri pasir pantai.
Juga tak ada jejak kakinya yang meninggalkan
pasir di pintu depan, karpet ruang tamu, juga
kamar tidur. Tidak juga ada jejaknya ke arah
kamar mandi di dalam kamar.

Dia benar-benar tak datang hari ini seperti

Perempuan Penunggu Laut

Hary B. Kori’un
Minggu, 22 November 2015
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yang diucapkannya kemarin sebelum meninggalkan
pintu, berjalan menuju pantai, masuk ke laut, dan hilang
bersama cahaya matahari.

“Mungkin aku tak datang besok.”
“Kamu berjanji akan menemaniku setiap hari

selama aku di sini,” kataku sambil menarik tangannya.
“Kadang-kadang, ada hal yang tak terduga dan

tiba-tiba. Tapi kupastikan, besok aku tak datang...”
“Kenapa?”
“Tak bisa kuceritakan kepadamu.”
“Apakah semalam aku menyakitimu?” Dia

menggeleng. “Barangkali kita harus bisa belajar untuk
memahami apa pun yang terjadi. Termasuk jika tiba-
tiba aku tak bisa datang menemui atau tiba-tiba dalam
waktu yang lama kamu tak bisa menemuiku.”

“Aku akan memberikan seluruh waktuku untuk
bersamamu.”

Dia menggeleng. Kedua telapak tangannya
memegang kedua pipiku, kemudian mencium bibirku.
“Aku juga menginginkan itu, tapi mungkin apa yang
kita inginkan akan berbeda dengan apa yang terjadi.”

“Aku akan menyusulmu ke dasar laut, “ suaraku
terdengar emosional.

“Mungkin sebelum sampai dasar laut, ikan-ikan
sudah menghabiskan dagingmu. Kemudian ikan-ikan
besar akan menelan tulang-tulangmu hingga tak
tersisa.”

“Kau akan menyelamatkanku jika ikan-ikan itu
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jernih seperti ketika ayah membelikannya untukku dulu.
Seperti masih baru.”

Aku mendengarkan ceritanya dengan saksama
pada sebuah senja di taman bunga dekat kompleks
perumahan kami.

“Pasti sering kamu dengarkan lagu-lagu dangdut
kesukaanmu ya?” Aku menggodanya.

“Jarang sekali. Kalau mendengarkan lagu dangdut,
cukup dari rumah tetangga yang setiap hari memutar-
nya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Saat perta-
ma kali ayah membelikannya, kugunakan 2 jam untuk
mendengarkan laporan pandangan mata final Liga
Indonesia antara PSIS Semarang melawan Persebaya
Surabaya yang dialihkan ke Stadion Klabat, Manado.”

“Hahahaha... Dasar kutu bola. PSIS pasti menang,
kan?”

“PSIS juara. Ketika itu, Diego Tugiyo menjadi
pahlawan.”

Hari itu, lebih separuh waktu pertemuan habis
untuk mendengar ceritanya tentang sepak bola, ten-
tang kecintaannya kepada PSIS, pada Roberto Baggio
yang khas dengan kuncir kudanya, pada kesedihannya
saat kiper harus berhadapan dengan penendang penalti,
atau pada tangis haru para suporter saat timnya kalah.
Banyak orang mengatakan perempuan yang menyukai
sepak bola sangat aneh, tapi aku suka hobinya itu.
Setiap berada di Semarang, dia akan selalu datang ke
Jatidiri untuk menyaksikan pertandingan PSIS, dalam

menyerangku.”
“Aku tak bisa selalu ada untukmu...”
Dia kemudian melangkah meninggalkan pintu,

berjalan menuju pantai, masuk ke laut, dan hilang
bersama cahaya matahari.

Aku merasa kehilangan yang sangat. Tubuhku
menggigil dan aku harus bekerja keras agar air mataku
tak tumpah. Apakah aku akan kehilangan dia lagi seperti
sekian tahun lalu ketika air bah menghantam kotanya
dan membawanya pergi dari hidupku?

“Aku akan tinggal di dasar laut bersama ikan-ikan,
cumi-cumi, dan bintang laut. Mainlah jika engkau ada
waktu,” katanya dalam sebuah mimpiku sesaat setelah
gempa menghancurkan kotanya dan air bah menjadi-
kan kota paling utara di tanah Perca itu menjadi danau
besar.

INI cerita tentang sebuah pertemuan. Kau juga
akan menemukan serpihan-serpihan kesepian. Juga
tentang hidup yang saling meninggalkan. Saling
meninggalkan. Bukan hanya ditinggalkan, melainkan
juga meninggalkan.

“Aku jatuh cinta pada radio sejak kecil,” katanya
suatu kali. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika
mendengar seorang perempuan seperti dia menyukai
radio?

“Radio 2 band merek National masih kusimpan
hingga kini. Masih terawat dengan baik. Suaranya masih
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sana yang begitu lama tertekan akibat perang.”
“Kalau aku tak mengizinkan?”
“Aku tetap akan ke sana.”
“Kalau begitu tak perlu minta izin padaku, dong.”
“Memang tadi aku minta izin?” Dia memencet

hidungku, kemudian tertawa.
“Kamu kuat jauh dariku dalam waktu begitu lama?

Lalu kepada siapa kamu nanti bercerita tentang Roberto
Baggio-mu?”

“Kan kita bisa berteleponan, bisa berkirim surat,
bisa berkirim e-mail.” Aku tahu jika dia memiliki
keinginan yang mampu mengalahkan keinginannya
untuk selalu dekat denganku, berarti itu memang luar
biasa baginya.

“Boleh ya?” katanya merengek manja.
“Lho, katanya tak butuh izinku.”
“Aku kan bercanda.”
Dia kemudian pergi bersama beberapa temannya

ke kota itu. Aku mengantarkannya ke Jakarta. Aku juga
mengantarkannya ke bandara, melihat pesawatnya lepas
landas. “Jangan nakal ya. Aku pasti kembali. Ingat,
saling meninggalkan bukan berarti sebuah perpisahan,”
katanya sebelum masuk ke pintu menuju pesawat.

Aku tak tahu dia mencomot kata-kata itu dari
mana. Aku sempat mengacak rambut pendeknya dan
memeluknya. “Iya, saling meninggalkan bukan berarti
sebuah perpisahan. Jaga dirimu baik-baik,” bisikku di
antara pelukan kami.

kejuaraan apa pun.
“Lalu, mengapa kamu sedih setiap melihat kiper

harus berhadapan dengan algojo penendang penalti?”
“Sepak bola kadang sangat kejam. Kesalahan yang

kadang tak dilakukan oleh seorang kiper, tapi kiper
harus menanggungnya. Kalau dia mampu menggagal-
kannya, itu biasa saja. Si penyerang yang akan menjadi
pahlawan karena dia pencetak golnya. Tapi kalau dia
gagal, dia akan dibilang goblok.”

Aku melongo. Sebegitu jauh dia mencoba masuk
dalam filosofi yang memang tak berpihak kepada kiper
itu.

KECINTAANNYA pada radio yang kemudian
membuat dia memilih meninggalkanku. Setelah sekian
lama bekerja paruh waktu sebagai penyiar radio di kota
kami, hidupnya seolah-olah hanya digunakan untuk
mencintai tiga hal, yaitu sepak bola, radio, dan aku.
Setiap kami bertemu, ceritanya tak jauh seputar radio,
sepak bola, dan rasa cintanya yang katanya terus
bertambah padaku.

Suatu hari dia bilang, seorang teman mengajaknya
membuat program radio komunitas di Banda Aceh,
yang kemudian akan berpindah ke kota-kota lain seperti
Pidie, Meulaboh, Kotacane, dan beberapa tempat
lainnya. “Boleh ya aku pergi ke sana? Ini program
kemanusiaan. LSM temanku di Jakarta mendapat dana
untuk membantu memulihkan psikologi masyarakat di
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lahan-lahan dari air laut, berjalan ke pantai berpasir
putih, dan dengan segala basah yang masih menempel
di rambut, baju putih yang membungkus tubuhnya,
dan celana jins pendek yang tak penuh menutup kedua
pahanya, dia akan naik ke atas rumah papan di mana
aku sudah menantinya... 

DIA sering menelepon bahwa programnya
lumayan berhasil. “Kami masih kerja serabutan.
Kadang aku jadi penyiar, kadang jadi programmer.”

Di lain waktu, dia bercerita tentang eloknya tanah
ujung itu. “Kamu harus menyusulku ke sini. Nanti
kuajak ke Stadion Harapan Bangsa. Kamu pernah lihat
Stadion Ali Sami Yen di Instanbul, markas Galatasaray,
kan?

Arsitektur Stadion Harapan Bangsa mirip stadion
itu. Saat berada di dalamnya, serasa berada di Ali Sami
Yen versi mininya.”

Di kesempatan lain, dia bercerita tentang perasaan
tenangnya ketika salat di Masjid Baturrahman. “Aku
merasa nyaman, tenteram, dan damai di dalam masjid
itu. Aku berdoa panjang, salah satunya doa tentang
cinta kita. Aku bersyukur bisa mencintaimu.”

Hampir setiap hari dia mengabarkan apa pun
aktivitasnya. Hingga pada suatu hari Minggu pagi dia
mengatakan tanah yang diinjaknya bergoyang dan
pembicaraan di telepon kami terputus.

Aku masih ingat persis mimpiku malam itu ketika
aku tahu kabar tentang air bah yang menenggelamkan
kotanya. “Aku akan tinggal di dasar laut, bersama ikan-
ikan, cumi-cumi, dan bintang laut. Mainlah jika kau
ada waktu.”

Itulah yang membawaku ke kota ini, tinggal di
sebuah pantai, dan setiap sore menunggu kedatangan-
nya. Aku selalu membayangkan dia akan muncul per-
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SAAT ayah menghilang, usiaku 17 tahun.
Malam itu ayah tiba-tiba lenyap, tanpa

pesan, tanpa salam perpisahan. Tak ada kejadian
aneh atau sikap yang mencurigakan. Hanya saja,
dua malam sebelum ayah menghilang, aku
menemukan ayah meringkuk di atas tempat
tidurku. Sejak aku berusia 10 tahun, ayah tak
pernah lagi masuk ke dalam kamarku. Katanya,
anak perempuan butuh privasi dan dia tak bisa
leluasa lagi ke kamarku.

Ketika kutanya, ayah sedang apa di
kamarku? Dia gugup, seakan pertanyaanku
mesin pengisap debu yang menyedot kesadar-
annya. Dia segera duduk di tepi ranjang,
matanya bergerak liar, tapi lurus ke arah pintu.
Saat aku melangkah mendekatinya, dia tergesa
berdiri. “Tak ada apa-apa. Aku hanya rindu
suasana kamarmu.” Lalu dia menghilang di balik

Malam yang Menelan Ayah

Guntur Alam
Minggu, 29 November 2015
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daun pintu.
Setelah itu kami masih makan malam bersama.

Seperti biasa, ibu membuat sup yang lezat, tapi dingin.
Aku percaya, sebenarnya sup ini sangat hangat dan
enak dinikmati, tapi mantra ibulah yang membuatnya
cepat membeku. Oya, aku selalu beranggapan jika ibu
sebenarnya seorang penyihir. Aku sangat meyakini
intuisiku ini. Sebab, ibu tak pernah bersikap hangat
kepadaku. Dia membenciku, juga membenci ayah.

Sejatinya ibu perempuan yang sangat cantik. Pada
bagian ini aku bersyukur menjadi anak perempuannya,
karena aku mewarisi kulit putihnya yang bersih, mata
bulat cemerlangnya dengan manik biru terang. Bibirnya
tipis, selalu disapu oleh lipstik merah menyala. Rambut-
nya cokelat dan bergelombang. Sayangnya, aku
memiliki rambut hitam tipis punya ayah.

Aku tak tahu, bagaimana dua kutub yang berbeda
seperti ibu dan ayah bisa menyatu? Bagaimana bisa
mereka menikah dan memutuskan hidup bersama?
Kurasa dan aku meyakininya, ibu telah memantrai ayah
dengan sihir paling hitam. Ayah selalu tunduk pada
ibu. Apa pun ucapan ibu, akan ayah turuti, termasuk
ayah harus tidur di sofa, bukan di atas ranjang
bersamanya.

Akan kubagi kau satu rahasia antara ayah dan
ibuku, yang aku yakin sekali ayah menganggapku tak
mengetahui apa-apa, sementara ibu sangat sadar bila
aku mengetahui ihwal ini. Ibu tak pernah mau bercinta
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ibu masih bersikap seperti dulu, sampai malam ketika
ayah tidak pernah pulang hingga detik ini.

Hubunganku dengan ayah agak merenggang
setahun lalu, saat Justin dan kedua orangtuanya menjadi
tetangga baru kami. Jujur, aku menyukai Justin saat
pertama kali melihatnya. Dia anak lakilaki terkeren yang
pernah kulihat. Aku menyukai mata dan rambut
cokelatnya. Badannya liat, kuduga otot-otot biseps dan
perutnya itu tempaan dari mesinmesin di tempat gym.

Bagian yang paling melambungkan imajinasiku
adalah bibirnya. Aku menyukai bibir Justin yang seksi.
Tipis dan lebar. Sorot matanya tajam. Setiap sore di
hari Minggu, aku akan duduk di halaman belakang
rumah kami, menonton Justin yang bertelanjang dada
dan bermain basket sendirian. Kadang-kadang dia juga
memotong rumput dan membersihkan kolam dan
tetap bertelanjang dada. Aku rasa dia tahu betul jika
perut dan dadanya sangat seksi. Setelah tiga pekan
berturut-turut menjadi penonton diam-diamnya, Justin
menyadari ulahku. Dia menghampiri dan aku rasanya
mati beku.

“Kau mau bergabung?” tawarnya sembari meme-
luk bola basket di pinggang kanannya. Aku bisa melihat
keringat mengalir dari dadanya menuju perut dan
lenyap di balik tali celana pendeknya. Tak kubuang
kesempatan itu, kami akrab dan ayah mendukungku.
Bahkan ayah sesekali bergabung bersama kami untuk
main basket di halaman belakang rumah Justin.

dengan ayah. Entah sejak kapan itu terjadi, aku tak
tahu. Aku menyadari ini setelah tahu bila ayah tidur di
sofa dan ibu di atas ranjang. Lalu aku mengetahui
kebiasaan ayah yang kerap masturbasi di basement ru-
mah kami. Aku beberapa kali hampir memergoki ayah
yang menonton video porno atau membaca majalah
porno, lalu dia melakukannya sendirian di sofa.
Sementara ibu sibuk menonton opera sabun di televisi
atau membaca novel erotis. Ayah menyimpan video
dan majalahnya di brankas tua yang ada di basement,
mungkin dia mengira aku tak tahu di mana dia
menyimpan benda-benda itu. Padahal aku tahu setiap
sudut rumah ini.

Itulah yang membuatku tak mengerti, kenapa ayah
menikahi ibu? Ibu memang cantik, tapi apa gunanya
cantik bila ibu tak mau bercinta dengan ayah? Sementa-
ra ayah lelaki tampan dan berbadan bagus. Dia manis
dan disukai ibu-ibu di sekitar rumah kami. Aku kerap
ikut ayah joging di Minggu pagi dan ibu-ibu itu dengan
genitnya menggoda ayah dari balik pagar rumah
mereka. Namun ayah hanya tersenyum, tak meladeni
mereka. Mungkin karena ada aku atau ayah tak ingin
mengkhianati ibu.

Begitulah, kehidupan kami terus bergulir. Almanak
menggugurkan angka-angka yang kedaluwarsa seperti
pepohonan yang menggugurkan daun-daun kuning di
rantingnya. Musim demi musim silih berganti. Aku
tumbuh memanjang bersama pohon-pohon. Ayah dan
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yang mau mendengar ceritaku. Sementara ibu, seperti
tak peduli dengan lenyapnya ayah. Dia tetap seperti
biasa, berdandan, dan membuat sup dingin untuk
makan malam. Hanya saja sejak ayah pergi tanpa pesan,
ibu lebih sering duduk diam di depan televisi yang
menyala tanpa channel siaran, lalu dia akan menenggak
vodka atau rum lebih banyak dari biasanya. 

“Mungkin dia butuh waktu untuk sendiri. Atau
dia mendadak harus keluar kota karena tugas
kantornya,” suara Justin serak di ujung telepon.

“Enggak mungkin. Dia pasti akan bercerita
padaku,” aku mengenal betul ayahku.

“Kurasa ayahmu ingin bercerai dari ibumu. Kau
kan tahu sendiri bila mereka berdua sudah lama sekali
ingin berpisah.”

Justin benar. Sudah lama sekali ibu mengancam
untuk meninggalkan ayah. Dulu aku terkejut sekali
mendengarnya. Bukan karena takut mereka berpisah,
tetapi aku merasa ganjil sekali kalimat itu terluncur dari
mulut ibu. Seharusnya ayahlah yang ingin berpisah
darinya. Ayah tak mendapatkan apa yang seharusnya
didapatkan seorang suami dari istrinya, termasuk
kehangatan. Anehnya, justru ibu yang mengancam
akan meninggalkan ayah. Dan bila ibu sudah berkata
demikian, ayah akan memohon-mohon agar ibu tak
meninggalkannya. Kurasa ibuku memang penyihir
hitam paling jahat di muka bumi ini.

“Ayahmu sedang butuh waktu untuk memikirkan-

Sementara ibu selalu kebalikannya, dia seperti
mengobarkan perang untuk Justin.

“Apa kau mencintainya?” 
Aku ingat sekali dengan pertanyaan ibu malam itu.

Aku terhenyak. Ibu tiba-tiba masuk ke dalam kamarku
tanpa mengetuk terlebih dahulu. Handuk terlepas dan
aku bugil.

“Pelacur kecil!” dengusnya dengan mata melotot
ke arahku, tergesa aku menjangkau handuk dan menu-
tupi tubuh. “Apa kau sudah bercinta dengannya?” 

“Apa yang Ibu maksud?” 
“Tak usah pura-pura,” dia melangkah sembari ber-

kacak pinggang. “Apa dia memuaskan hasrat liar
remajamu? Apa dia mampu bercinta seperti yang kau
harapkan?” 

“Apa yang Ibu maksud?” 
Ibu kembali mendengus, matanya begitu membe-

liak, seakan-akan kedua bola mata itu akan meloncat
dari rongganya.

“Kau sudah pandai berpura-pura,” dia berbalik dan
meninggalkanku yang didera kebingungan serta rasa
takut. Aku tak pernah mengerti ibuku. Dia benarbenar
penyihir jahat yang menyaru jadi ibu. Bisa jadi
sebenarnya dia telah membunuh ibu kandungku, lalu
dengan mantra hitamnya, dia menjelma ibu dan
mengambil posisi di rumah ini.

“Ayahku menghilang,” kuceritakan ini pada Justin.
Hanya dia yang bisa kupercaya sekarang. Cuma dia
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dia bilang main ke rumah Andrew dan mabuk video
games. Malam itu kusadari, ayah menghilang.

Aku sudah berusaha mencari ayah, tapi tak ada
hasil. Sejak ayah menghilang, Justin tak pernah mau ke
rumah lagi. Aku tahu, dia tak pernah suka kepada ibu,
sama sepertiku. Perlahan hubungan kami merenggang
dan kami putus begitu saja. Sampai detik ini, ayah tak
pernah kembali. Aku tak tahu ke mana dia. Mungkin
dia lelah menghabiskan sisa hidupnya bersama penyihir
seperti ibu. Jadi dia pergi. Aku hanya berharap, ayah
bahagia. 

G59  Pali, 2015

nya, jadi dia pergi. Aku yakin dia akan segera kembali.”
“Semoga kau benar.”
Lalu hening. Aku masih bisa mendengar hembusan

napas Justin di ujung telepon. Kami berdua kehilangan
kata-kata.

“Tapi bila ayahmu tak kunjung kembali, apa yang
akan kau lakukan?” 

Pertanyaan Justin ini membuatku kian terdiam, aku
tak tahu harus melakukan apa.

“Mungkin aku akan mengajak ibu melapor ke
polisi.”

“Semoga ayahmu lekas kembali,” lalu telepon
berakhir.

Aku memandang langit-langit kamar dan lamat-
lamat kudengar dentingan pilu dari ruang tengah.Suara
piano. Ibu. Sudah lama sekali aku tak mendengar alunan
itu. Ketika aku hendak beranjak dari tempat tidur, tiba-
tiba aku mendengar suara beling dibanting, jeritan ibu
dan tangisan yang paling mengerikan. Seperti lolongan
arwah dari dasar neraka. Aku mengurungkan niat dan
meringkuk dalam selimut yang pengap.?

Sudah sepekan ayah menghilang, aku dan ibu sudah
melaporkan hilangnya ayah ke polisi. Tapi tak ada hasil.

Oya, aku hampir lupa. Sore itu seharusnya Justin
menjemputku dari rumah Tania, tapi ponselnya tak
aktif. Lalu aku menelepon ayah. Tak diangkat. Aku
pulang sendirian. Saat aku pulang, rumah kosong. Ibu
tak ada, juga ayah. Saat malamnya kutelepon Justin,
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SATU-SATUNYA orang yang meragukan
kemampuan saya mengeksekusi penalti

ialah Rahmat Yanis. Laki-laki menyebalkan. Ia
bagian tak terpisahkan dari satu periode masa
muda saya, yang mendadak muram, dan
menjelma mimpi buruk sampai kini.

Sejumlah orang yang saya kenal mengganti
nama depannya dengan nama lain yang
kedengaran aneh jika diucapkan, Lev. Dia
Pelatih Kiper PS Kenari, klub legendaris di
kampung kami. Klub impian setiap bocah laki-
laki yang mulai merasa bisa menendang bola.
Seperti terhadap Pak Gelowo, Pelatih Kepala
PS Kenari, saya juga memanggilnya coach.
Panggilan yang awalnya janggal, sebab jika tak
sedang berada di lapangan, saya memanggilnya
ayah. Dia menikahi ibu saya beberapa pekan
sebelum saya menamatkan sekolah dasar,

Penalti Nomor 21

T. Agus Khaidir
Minggu, 06 Desember 2015
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empat tahun setelah kematian bapak. Kau tahu, ada
dua pertanyaan yang kerap diulangnya setiap
kesebelasan kami akan bertanding di babak-babak
dengan sistem gugur. Satu, mengapa Argentina bisa
maju ke final Piala Dunia 1990 meski mainnya
menyedihkan? Dua, apa yang membuat PSMS
menekuk Persib di final Kompetisi Perserikatan 1983
dan 1985? Jawaban saya: Argentina cuma beruntung.
PSMS, selain beruntung, juga unggul dalam perkara
semangat dan mental bertanding.

Dia tak pernah sepakat. Bilangnya, Dewi Fortuna
memang hadir di Italia, jatuh cinta pada Maradona,
dan memberi seluruh kebaikannya pada Argentina.
Namun kunci keberhasilan Argentina ialah kejelian
kiper dalam membaca arah tendangan penalti lawan.
Begitu pula PSMS. Ponirin tak lebih beruntung dari
Sobur. Ia lebih jeli hingga mampu menghempang dua
tendangan penalti Persib pada 1983, tiga tendangan
di tahun 1985.

Saya tidak berani menyangkalnya untuk Ponirin
dan Sobur. Statistik-statistik ini, entah benar entah
ngawur, saya tak tahu, karena PSMS dan Persib di dua
final Perserikatan itu cuma meninggalkan jejak kabur
dalam ingatan saya. Tapi untuk Argentina di Piala
Dunia 1990, saya punya Andreas Brehme. Suatu hari,
sejak percakapan menjengkelkan ini mulai jadi rutinitas,
saya balik bertanya padanya: kenapa Sergio Goycochea,
kiper Argentina yang dibangga-banggakannya itu, gagal
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terkenal. Kedua, siapa tahu setelahnya saya dipekerjakan
sebagai pegawai negeri. Sebagian besar pemain PSDS
bekerja di kantor pemda, PLN, dan Dinas PU. Alasan
lain, Anamira menyukai sepak bola. Ayahnya juga.
Sebelum memutuskan gantung sepatu karena cedera
parah dan meneruskan kuliah di Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara, ia pernah merumput untuk
Pardedetex dan Mercu Buana.

Kau tahu, kawan? Semestinya rencana ini bisa
terwujud. Namun potensi nasib yang ciamik akhirnya
pergi setelah saya terpengaruh oleh jawabannya.
Goycochea, kata ayah tiri saya, sesungguhnya bukan
teperdaya. Hanya kalah cepat karena Brehme
menerapkan teknik mengeksekusi penalti jitu. Teknik
nomor 21. Di antara 28 teknik mengeksekusi penalti,
teknik nomor 11, 19, dan 21 paling ditakuti kiper. Jika
dilakukan dengan benar, eksekusi 99 % akan berhasil.
Sebaliknya, meleset sedikit saja akan membuat pemain
kehilangan kendali atas bola.

Dibanding teknik nomor 11, Signori Style, dan
teknik nomor 19, Panenka Style, teknik nomor 21 lebih
rumit. Pertama-tama pemain mengambil posisi berdiri
sejajar bola di titik 12 pas, berjarak sekitar lima sampai
enam langkah. Kemudian, saat mengambil ancang-
ancang sebelum berlari, pemain bergeser sedikit ke kiri
atau ke kanan. Kiper akan melihat pergeseran ini dan
memperkirakan arah bola. Pemain dengan tendangan
kaki kanan umumnya mengarahkan bola ke sisi kiri

menahan tendangan penalti Brehme? Saya merasa
menang.

Tapi justru di sinilah letak kesalahan terbesar dalam
hidup saya. Jika saya tidak bertanya, mungkin
tendangan penalti saya tak menerpa tiang gawang CYC
dan kami melaju ke semiû nal turnamen Piala Camat
Lubukpakam. Tendangan gagal yang menutup peluang
saya terjaring seleksi pembentukan skuat PSDS yang
bakal diterjunkan ke Liga Indonesia, kompetisi baru
racikan PSSI, gabungan Perserikatan dan Galatama.

Lebih dari itu, pupus pula harapan saya mendekati
Anamira. Alamakjang, mengenangnya masih saja
membuat hati saya seperti diperasperas. Saya mengenal
Anamira sejak bocah.

Dia anak pejabat perkebunan di tempat ayah saya
bekerja sebagai kerani. Dia baik. Ayah dan ibunya juga
baik. Namun sejak jauh hari, bahkan sebelum saya
belum paham alasan yang membuat wajah Anamira
bisa menyelinap ke dalam tidur-tidur saya, ayah dan
ibu telah mewanti-wanti untuk tahu diri. Tak usah
macam-macam, nanti periuk kita bisa terbalik, bilang
mereka.

Saya menurut, namun tak menyerah. Diam-diam,
saya tetap menyimpan harapan, suatu saat saya akan
datang padanya dalam posisi yang telah berbalik, atau
setidak-tidaknya sejajar.Ada beberapa jalan, tapi saya
kira, jalan sebagai pesepak bola yang paling mungkin
saya tempuh. Sepak bola, pertama, bisa membuat saya
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latihan saya selalu menaklukkannya. Saya lebih cepat.
Tapi begitulah. Saat meletakkan bola di titik 12 pas,
mendadak saya disergap ragu. Benarkah saya masih
lebih cepat? Bagaimana jika selama bergabung di CYC
kecepatan Zainuddin meningkat dan dia jadi lebih
cepat dari saya?

Tepat pada saat wasit meniup peluit, saya
memutuskan memakai teknik nomor 21. Saya bergerak
ke kiri, lalu mengubah arah lari dan menendang bola
ke sisi kanan Zainuddin dengan kaki kiri. Dia
menjatuhkan diri ke kiri. Sudah pasti gagal menjangkau
bola. Sayangnya, saat menendang kuda-kuda saya tak
kukuh. Saya terpeleset dan bola yang tercungkil tak
sempurna melesat liar, menerpa tiang gawang.

“Pak, pertandingannya sebentar lagi dimulai,”
kataku menyela celotehnya.

Tak banyak orang datang ke bar kami akhir pekan
ini. Aku bisa sedikit bersantai. Mengerjakan racikan
minuman dengan tenang tanpa merasa diburu-buru.
Tak ada teriakan-teriakan menjengkelkan dari waitress.
Aku bahkan bisa duduk-duduk ngobrol sembari
mendengarkan musik dan menonton televisi.

Di bar hanya ada lelaki paruh baya ini, tiga laki-laki
berdasi, dan dua perempuan yang berpenampilan sama
necis, yang setelah memesan minuman tenggelam
dalam kebisuan masing-masing. Di beberapa meja
duduk orang-orang yang mengenakan atribut klub
sepak bola. Semacam suporter dari kelompok yang

kiper. Demikian sebaliknya.Hanya pemain berteknik
tinggi dan kepercayaan diri besar berani melakukan
silang arah. Teknik nomor 21 menjungkirbalikkan
perkiraan ini.

Meski punya dua kaki sama kuat, Brehme lebih
sering menggunakan kaki kiri. Tapi di laga final itu, dia
menendang dengan kaki kanan. Brehme eksekutor
pilihan di tim nasional maupun klubnya saat itu, Inter
Milan. Brehme tahu Goycochea telah mempelajari
pergerakan-pergerakannya. Maka dia melakukan sedikit
tipuan.

Belakangan saya sadari Rahmat Yanis sialan itu
sebenarnya ngibul belaka. Brehme tak persis melakukan
seperti yang ia paparkan. Bahkan boleh jadi saat itu
belum ada teknik eksekusi nomor 21. Bahwa
tendangan ajaib ini benar-benar dilakukan Ezequiel
Calvente pada laga tim nasional U-19 Spanyol kontra
Italia, 24 Juli 2010, saya kira persoalannya lain. Saya
juga yakin dia bukan ahli nujum yang bisa melihat masa
depan. Masalahnya, waktu itu saya percaya.

Skor 3-2 setelah kiper kami gagal menghadang
tembakan eksekutor kelima CYC. Saya harus mencetak
gol untuk memperpanjang napas kami. Saya harus
menaklukkan Zainuddin, kiper CYC yang sebelumnya
kiper kesebelasan kami.Zainuddin hafal luar kepala
bagaimana kebiasaan saya mengeksekusi penalti.

Sebenarnya saya tak gentar. Zainuddin memang
tahu kebiasaan saya. Namun saya ingat, dalam setiap
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juga.”
Dia terus mengoceh, dan di televisi, sepak bola

Inggris yang selalu cepat dan tajam langsung
menghadirkan hentakan. Juan Mata yang meringsek
ke jantung kotak penalti dijatuhkan dan Michael Oliver
tanpa ampun menunjuk titik putih.

Wayne Rooney mengeksekusi dengan dingin sekali.
Ia melangkah mundur kira-kira tiga meter dari bola,
serong ke kiri kurang lebih 15 derajat, lalu berlari cepat
dan menghantamkan bola sangat keras. Bola melesat
menyusur tanah menghunjam jala gawang di sisi kanan
kiper.

Aku sebenarnya ingin bertanya padanya, teknik
eksekusi penalti nomor berapa yang digunakan Rooney.
Tapi kuurungkan. Nanti ocehannya akan semakin
panjang. 

2015

lebih elitis.
Tidak seperti mereka, laki-laki ini bukan suporter

klub yang akan bertanding. Ia mengaku sekadar nyasar.
Suntuk dengan kesendirian dan tak tahu harus ke mana
dan berbuat apa untuk mengusirnya. Tadinya, setelah
menghabiskan dua gelas bir, ia hendak beranjak.
Namun dibatalkannya, lantas mulai menuturkan kisah
masa lalunya sebagai pesepak bola, setelah kukabarkan
bahwa akan ada pertandingan Liga Inggris yang
disiarkan langsung di televisi.

“Ah, merah lawan kuning, ternyata, ya. Saya pegang
yang kuning. Ayo, kawan, kau mau bertaruh? Segelas
dua gelas bir supaya seru,” katanya.

Aku tertawa. “Yakin, Pak? Yang merah Manchester
United, lho. Dan malam ini pertandingan di Old
Trafford.”

“Yang kuning?” “Watford.”
Ganti dia yang tertawa. “Tak masalah,” ujarnya.

“Merah lawan kuning. Saya teringat PSDS menjamu
Persija di Lubukpakam, 12 Februari 1992. Persija datang
dengan pemain-pemain nasional. Kamaruddin Betay,
Patar Tambunan, Rahmad Darmawan, dan masih
banyak lagi.Tapi PSDS menjungkirbalikkan perkiraan.
Gol Kamaruddin Betay dibalas Suherman. Satu poin
berharga yang membuat PSDS bercokol di urutan
ketiga klasemen wilayah barat di akhir musim, dan lolos
ke babak enam besar di Senayan. Ah, seandainya penalti
saya tidak gagal, saya pasti akan bermain di Senayan

PENALTI NOMOR 21 | T. Agus Khaidir



458 459

MEDIA INDONESIA | Annual Short Story Collection 2015

PEREMPUAN itu jatuh cinta pada
dandelion sejak pertama kali melihatnya

dalam sebuah film kartun. Menurutnya,
dandelion adalah bunga tercantik meskipun ia
hanya bunga rerumputan. Dia selalu
membayangkan memetik setangkai dandelion
lalu meniupnya, serbuk-serbuk bunga itu akan
beterbangan. Dan, salah satu serbuknya
menerpa seorang lelaki yang kelak akan menjadi
suaminya.

Perempuan itu dianggap sebagai pemimpi
kesiangan oleh kawan-kawannya ketika
menceritakan angan-angannya itu. Tak satu
pun di antara mereka yang bersedia menemani-
nya ke taman kota untuk mencari bunga
rumput itu.

Pagi itu bukan hari libur. Taman kota yang
dikelilingi tembok tinggi itu masih sepi. Hanya

Dandelion dan Juru Taman

Gunawan Tri Atmodjo
Minggu, 13 Desember 2015
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ada beberapa orang pengunjung yang datang untuk
berolahraga. Dengan langkah ringan dia lewati taman
reptil, gedung pertunjukan, panggung alam terbuka,
dan kolam perahu angsa. Matanya senantiasa mencari
dandelion dengan jeli. Serangkaian bangku dan kursi
taman masih basah dan dingin. Tampaknya
pencariannya di area ini nihil. Dia kedumian mencari
dandelion di area taman yang lain.

Sesampai di ujung taman, dia membuka pintu
pagar, lalu menutupnya lagi agar kawanan menjangan
tidak masuk ke area itu. Dia meneruskan pencarian
hingga pelosok taman yang lebih gelap oleh lebatnya
pepohonan. Area yang mirip hutan buatan itu adalah
tempat pembibitan tanaman. Bunga-bunga di area itu
sedang merekah dan segar.

Ada semak-semak rumput di sepanjang tembok
taman. Diamatinya segala yang terhampar dengan teliti,
tapi lagi-lagi sia-sia. Tak ada dandelion, yang ada hanya
rumput teki dan sejenisnya. Setengah putus asa, dia
hampiri seorang juru taman muda yang sibuk merawat
magnolia di area pembibitan itu.

LELAKI itu sangat mencintai tumbuh-tumbuhan
dan selalu membayangkan dilahirkan di sebuah taman.
Dia juga mengangankan diri sebagai Adam sebelum
dibuang ke dunia, menghuni taman surga bersama
Hawa. Dia memimpikan sebuah ketelanjangan akan
halnya hewan-hewan yang tak pernah berpakaian.
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gemetar di garis tangan. Juru taman itu membuka topi
jeraminya, dan melihat perempuan di hadapannya
dengan takjub.

“Tak ada dandelion di taman ini. Tumbuhan itu
tak diizinkan hidup di sini.”

Perempuan itu tampak kecewa, dan entah kenapa
hal ini seakan melukai hati si juru taman.

“Bisakah kau menanam dandelion untukku?” Juru
taman itu menunduk. Dia tampak berpikir keras
sebelum berucap lembut.

“Aku tak bisa menanamnya di sini, tetapi aku bisa
menumbuhkan dandelion di ladang mimpimu.”
“Bagaimana caranya?

“Mari ikut aku.”
Mereka kemudian berjalan makin ke pelosok. Di

bawah pohon akasia raksasa yang di batangnya terda-
pat tumbuhan paku-pakuan, si juru taman menghenti-
kan langkah dan bertanya lirih, “Bolehkah aku
menciummu?” 

LADANG itu semerbak oleh hamparan dandelion.
Angin bertiup agak kencang dari barat, menghempas-
kan tangkai-tangkai dandelion. Beberapa dandelion
terenggut angin lalu, tertiup ke bagian timur ladang.

Perempuan itu menangkap setangkai dandelion
yang terbawa angin ke arahnya. Lalu dia meniupnya,
dan segera saja serbuk dandelion bertebaran menari di
udara bagai parasut-parasut mungil yang gembira.

Ketelanjangan alamiah yang diterima makhluk lainnya
tanpa kejijikan.

Tapi kenyataannya dia tidak dilahirkan di taman,
tapi di sebuah klinik bersalin sederhana di pinggiran
kota. Dia bukan Adam, melainkan hanya lelaki muda
dengan kegandrungan yang berlebihan pada tumbuh-
tumbuhan. Maka, tak ada pekerjaan lain yang lebih
sempurna baginya selain menjadi juru taman yang
dijalaninya dengan sepenuh cinta.

Setelah mendapat penanganannya, taman itu
menjelma firdaus yang hilang. Di jantung kota yang
terapit gelanggang olahraga serta pasar burung dan
pasar ikan, taman itu berdenyut memompakan oksigen
bagi penduduk kota yang dicekoki polusi setiap hari.
Taman itu juga menjadi tempat rekreasi yang mudah
dan murah.Di taman itu, kejenuhan kaum urban
ditepikan dan dimurnikan.

Pagi itu dia sedang merawat magnolia. Sentuhan-
nya begitu telaten. Dia dikejutkan oleh kehadiran
seorang perempuan yang bertanya dengan nada
seorang pendoa, “Di mana aku bisa menemukan
dandelion?” 

MATA mereka bersitatap. Sejenak ada diam yang
merekah, ada sunyi yang mengembang. Barangkali
suasana yang terbangun saat itu serupa ketika Adam
dan Hawa bertemu kembali di dunia setelah terbuang
dari surga. Ada rindu yang asing. Ada takdir yang
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Dengan keriangan tiada terkira perempuan itu
kemudian mengempaskan tubuhnya ke atas hamparan
dandelion yang menyerupai ranjang hidup, lalu
memandang paras langit yang birunya mendamaikan.
Di rambutnya, tangkai-tangkai dandelion berpilinan,
tiada rasa gatal, tiada ulat jahat yang mengganggu.
Diambilnya lagi setangkai dandelion, lalu meniupnya.
Serbuk-serbuk lembut bunga kembali membayang di
bola matanya, dan segera terbawa embusan angin.

Seserbuk dandelion terbang menjauh hingga ke
ujung ladang. Perempuan itu mengejarnya. Serbuk itu
mendarat pada seorang lelaki yang tak berusaha
menghindarinya. Lelaki itu tak asing lagi bagi si
perempuan. Dialah si juru taman. Tiba-tiba seperti de
javu. Perempuan itu merasa seperti Hawa yang telah
berkeliling penjuru dunia demi menemukan Adam.
Penuh haru dia menatap wajah juru taman itu. Dan,
juru taman itu membalas tatapannya dengan pandang-
an sayang yang tak pernah lekang. Juru taman itu
berkata seperti orang sedang berdoa, “Inikah taman
firdaus itu? Tak ada yang lebih nikmat selain berladang
di mimpimu.”

Perempuan itu terharu mendengarnya. Air
matanya menetes hingga ke pelupuk matanya ketika
terjaga.

TAMAN kota itu digemparkan oleh kematian
mendadak si juru taman. Dia terjatuh saat hendak

menyelamatkan seekor anak prenjak yang terjepit paku-
pakuan akasia raksasa. Semesta taman kota berduka.
Dinas Pertamanan Kota menghargai dedikasi si juru
taman dengan bijaksana. Setelah berembuk, mereka
mengabulkan permohonan keluarga yang ingin
memakamkan si juru taman di bawah pohon akasia
raksasa, tempat kegemaran almarhum. Upacara
pemakaman berlangsung sederhana. Setiap pelayat
dapat merasakan linang kesedihan segenap tumbuhan
dan hewan penghuni taman.

PEREMPUAN itu tak mendengar kabar kematian
si juru taman. Tiga hari setelah memimpikan ladang
dandelion, dia baru bisa mengunjungi taman kota. Dia
datang di pagi yang sepi seperti kunjungan terdahulu.
Kali ini dia tak mencari dandelion, tapi sekadar ingin
menemui si juru taman. Dia ingin berterima kasih karena
si juru taman telah mewujudkan mimpinya tentang
dandelion. Sedikit-banyak dia juga telah menafsirkan
mimpi itu. Perihal sosok lelaki yang diterpa dandelion
yang diidamkannya menjadi jodohnya.

Sebenarnya dia merasa sedikit bersalah karena
tempo hari menolak permintaan ciuman dari si juru
taman. Perempuan itu dapat membaca kekecewaan
dan kesedihan si juru taman atas penolakannya. Akan
tetapi, meski tertampar oleh penolakannya, toh juru
taman itu tetap menepati janjinya akan ladang
dandelion di mimpinya. Dari sini, perempuan itu dapat
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menakar kebesaran hati si juru taman.
Berita kematian mendadak si juru taman tentu

memukul batin perempuan itu. Keterangan menyedih-
kan ini dia peroleh dari tukang parkir taman setelah
usaha mencari juru taman berujung kegagalan. Dengan
langkah gemetar, dia menuju ke makam juru taman.
Empat hari lalu, di tempat yang sama, dia menolak
permintaan ciuman si juru taman, dan sehari kemudian
juru taman itu meninggal dunia. Jika tahu demikian
tentu dia akan meluluskan permintaan juru taman itu.
Setidaknya, ciuman itu akan mempermanis hidup si
juru taman sebelum berpulang ke alam baka.

Gundukan tanah dengan taburan bunga itu masih
segar. Di pusara itu dia berdoa dengan sepenuh cinta.
Mimpi ladang dandelion itu tak disangkalnya lagi telah
menumbuhkan cinta di hatinya pada si juru taman.
Tak terasa air matanya jatuh di pusara itu. Ada sesuatu
yang harusnya mereka bicarakan saat itu dan hanya
disesap kesenyapan taman.

Dalam sesenggukan yang tertahan, perempuan itu
lamat-lamat mencerap pemahaman akan perkataan si
juru taman dalam mimpinya.Perkataan tentang taman
firdaus dan kenikmatan berladang di mimpinya.
Perempuan itu menafsir perkataan juru taman itu
sebagai isyarat pamitnya sebagai juru taman kota dan
beralih menjadi peladang dandelion di mimpinya.
Tafsirnya itu diyakinkan dengan kenyataan bahwa
sehari setelah dia mendapat mimpi itu, si juru taman

meninggal dunia.
Seberkas cahaya terang membuncah dalam diri

perempuan itu akibat tafsirnya sendiri. Perempuan itu
merasa terkuatkan oleh kemungkinan pertemuan
kembali dengan si juru taman di ladang dandelion
mimpinya. Dan, hal itu sudah lebih dari cukup untuk
membuatnya pulang dengan hati lapang.

PEREMPUAN itu tak pernah lagi menginjakkan
kaki di taman kota itu karena dia pindah ke kota lain
untuk urusan pekerjaan. Perempuan itu tak pernah
tahu bahwa tetes air matanya di pusara itu secara ajaib
telah menumbuhkan dandelion.

Sepasang muda-mudi yang sedang kasmaran dan
mengibaratkan diri sedang bertualang di hutan adalah
penemu pertama rumput cinta yang tumbuh di pusara
itu. Saat itu keduanya juga tiba-tiba merasa seperti
Adam dan Hawa yang kembali dipertemukan setelah
dibuang ke dunia.

Lalu keduanya selfie di depan pusara itu, mengung-
gah gambarnya ke jejaring sosial, dan berita tentang
dandelion itu segera tersebar ke penjuru kota. 

2015
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SEMALAM, pukul 01.21, jalan di depan
apartemen ini kembali menelan korban.

Dua pemuda tewas ditusuk pisau kasap. Uff....”
Suara Kemal Argon berat. Tatapannya

gamang. Dia tak bisa lagi memendam khawatir
karena kejadian itu. Tragedi ketiga yang me-
nelan korban nyawa di sepanjang Jalan Basaran.
Gusty Ghaffar menatapnya penuh getir. Ia
memahami betul apa yang akhir-akhir ini selalu
dipikirkan Kemal, orangtua angkatnya, yang
sudah empat tahun tinggal bersamanya.
Semakin hari Gusty merasakan perubahan
drastis di sekitar mahalle tempat mereka tinggal.
Cekcok, penjarahan, dan pembunuhan tumpah
begitu saja.

“Apa kamu tidak dengar pecahan kaca dan
teriakan, oglum?” “Dengar, amca,” jawab Gusty
singkat.

Jalan Suriah

Bernando J. Sujibto
Minggu, 20 Desember 2015
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“Tembakan polisi berkali-kali. Setelah itu, aku tidak
bisa tidur.”

Gusty meringis melihat roman muka Kemal yang
kian kumal.

“Udara sepertinya segar sekali pagi ini,” ujar Kemal
kemudian.

Kali ini Gusty menangkap sebuah kode. Ia
langsung mengangkat nampan berisi caydanlik menuju
balkon. Di balkon Kemal biasa membaca koran,
memandang burung-burung kenari bergelantungan di
ranting kayisi, menyaksikan segelintir orang yang
bersiap membuka toko sepanjang Jalan Basaran, dan
bercerita kisah-kisah heroik tentang Perang Dunia I.

Tadi malam Gusty sebenarnya melihat kerumunan
dan mendengar jerit histeris. Tapi ia sengaja tak berisik,
tak ingin Orhan, cucu Kemal yang masih remaja,
menyaksikan kekerasan verbal seperti itu terjadi di
depan matanya.

Tak selang berapa lama Orhan keluar kamar, bersiap
ke sekolah dan berpamitan bahwa dia ingin langsung
ke rumah ibunya dari sekolah. Gusty melihat tas
gendongnya penuh, tak seperti biasa. Orhan tampak
terburu-buru.

Mereka lalu kembali menatap warung kasap yang
luluh lantak. Pecahan kaca dan percikan darah belum
dibersihkan pagi itu. Sampah plastik dan koran
berserakan di sana-sini.

“Bagaimana kalau kamu turun, bawa air dan
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Selcuk yang sekaligus dosen Gusty.Hanya Merve dan
tiga anaknya yang paling sering berkunjung ke
apartemen itu. Bahkan Orhan bersedia tinggal di sana
karena permintaan Merve, meski kadang dia balik ke
rumahnya yang hanya berjarak 5 km.

Jalan di depan apartemen itu hari-hari terakhir mulai
dikenal dengan nama Jalan Suriah. Sejak banyak
pengungsi Suriah datang ke Turki dan memilih Konya
sebagai tempat mengadu nasib, mereka menyewa
rumah di sekitar Huzur Mahallesi. Pelan tapi pasti, Jalan
Basaran telah menjelma Jalan (Orang-Orang) Suriah.
Dia hanya hidup dari sore hingga malam.

Sementara itu, mereka yang nongkrong di Cayevi
siang hari dari pukul 12.00-15.00 adalah penduduk
setempat; para pensiunan atau lansia yang anak-
anaknya sukses di perantauan; sekadar sohbet,
berdebat tentang politik, menunggu nasib di tabung
piyango, menggunjingkan Ayse, pelacur berusia kepala
empat, tapi masih laris manis, atau melepas penat dan
mereguk udara di sepanjang jalan kenangan itu.

Suatu siang Kemal menyusuri Jalan Suriah. Di
Mevlana Cayevi, rumah teh favorit di Jalan Basaran,
Kemal mendengar suara Murat dan Serdar meninggi.
Sambil terus melangkah, Kemal mencermati obrolan
mereka.

“Bagaimana kalau kita habisi mereka satu per
satu?” “Jangan balas dendam.”

“Bukan balas dendam. Agar sadar di mana mereka

bersihkan darah itu?”
“Sebentar lagi petugas kebersihan pasti datang.”
Napas Kemal ditarik dalam. Desirannya bergetar

di pangkal lehernya. Tangan Kemal kembali meragah
gelas teh, lalu ditenggaknya seketika. Teh panas yang
menyemburkan asap pada ujung gelas kecil itu ialah
cara terbaik untuk menikmati kedahsyatan teh Turki.

Saat Gusty sedang mandi, Kemal turun dan
membawa ember berisi air. “Aku mendengar cerita
tentang kematian dan darah cukup dari Ayah saja.
Setelah ini aku tidak ingin menyaksikan darah lagi.”

Suara samar-samar Kemal menyesap bersama air
yang dituang menghapus percikan darah di lantai
warung kasap.

Apartemen tua tiga lantai itu dihuni tiga orang:
Kemal, Gusty, dan Orhan. Apartemen warisan dari sang
ayah, seorang pahlawan perang kemerdekaan ketika
menghadang pasukan sekutu Prancis yang hendak
menyerang Konstantinopel di selat Canakkale. Kemal
tak mau pindah dan meninggalkan rumah itu selain
maut yang memisahkannya. Sebab, ayahnya juga
meninggal di situ.

Kemal merasa beruntung hidup bersama Gusty.
Anak-anak Kemal juga percaya penuh dan
menganggapnya sebagai anggota keluarganya sendiri.
Dua anak laki-lakinya menjadi angkatan bersenjata yang
langsung direkrut setelah tugas wajib militer di Kars.
Yang perempuan, Merve Argon, dosen di Universitas
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lalu lalang di depan matanya seperti segerombolan
hantu yang terus menghapus kenangan masa lalunya.
Menyaksikan keramaian-keramaian yang aneh itu,
Kemal mendadak pusing. Dia tertunduk sejenak,
mengambil tempat duduk di samping jalan yang
biasanya ditempati Galip untuk buka lapak sol sepatu.
Mata mereka menatap Kemal dengan aneh.Kemal
membalas pandangan mereka dengan senyum
seadanya.

“Teh?” tanya Kemal.
Dari dalam kafe serentak menjawab: “Tak ada

teh.Nargile, atau meyan koku ada.”
Kemal masih duduk, menenangkan pikirannya.

Sebagian dari mereka menunjukkan arah: “di sana
sepertinya ada teh.” Kemal diam dan membalasnya
dengan anggukan. Kemal hafal betul Mevlana Cayevi
yang mereka tunjuk sudah tutup sebelum pukul 17.00.

“Ada yang bisa bicara Turki?” tanya Kemal
kemudian.

“Cuma sedikit,” jawab salah satu dari mereka.
Anak-anak muda itu kembali mengobrol dengan

bahasa Arab pasaran. Kemal dibiarkan diam dan
tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tak selang
beberapa lama, Kemal berdiri dan beranjak pulang. Di
rumah tak ada siapa-siapa, tapi di ruang salon teh
hangat sudah siap. Sezen, seorang janda yang dibayar
khusus untuk bikin teh, bersih-bersih dan
membereskan cucian, baru saja sudah menyiapkan teh

berpijak.”
“Hukum negara pasti ditegakkan.”
“Bicara dengan kamu tak panas-panas juga,

Serdar.”
Muka Murat mendadak merah.
“Saya juga dengar kalau mereka sudah pakai Ayse.

Bahkan yang muda-muda juga buka-bukaan main
dengan oruspu di sini. Kita habis. Amina koydum!” Petang
harinya setelah salat magrib, Kemal kembali menyusuri
Jalan Suriah yang ramai oleh para penjual roti, lapak
sayuran, warung makan, dan kafe nargile. Matanya
gamang di tengah keramaian itu. Di telinganya suara-
suara asing yang tak pernah didengarnya bertubrukan
menghimpit kenangan masa kecilnya yang senyap.
Kemal tak paham bahasa mereka. Teriakan anak-anak
muda, aroma rokok, nargile dan meyan koku berhambur-
an di mana-mana. Di malam hari Jalan Suriah telah
menghapus identitas Jalan Basaran yang semayam
dalam kenangannya. Kemal seperti mengunjungi dunia
yang sangat berbeda. Aroma tanah, baju-baju murah
yang digelar di atas batu-batu kapur dengan paving
tak rapi, sapaan akrab para tetangga, tawaran undian
piyango, bel tukang sepeda, suara tukang sol sepatu, dan
pekikan panjang penjual Boza yang pasti dijumpai
setiap melewati jalan itu selama lebih 70 tahun, kini
sudah lenyap.

Malam itu, di jalan kenangan masa kecilnya, Kemal
menyaksikan sebuah pengalaman aneh. Mereka yang
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dari laci lemari besi. Sebelum membuka pintu luar, Kemal
bergumam dalam hatinya, “Ayah, ini warisan dan wasiat
terakhir yang harus kutunjukkan demi merawat
kemerdekaan negeri yang kau perjuangkan dengan
darah.”

Satu langkah tepat di depan pintu Kemal langsung
memberondongkan sisa peluru AK-47 ke gerombolan
orang-orang Suriah. Dia tak pernah tahu ada berapa
biji pelor di situ. Yang terlihat di mata Kemal adalah
muncratan darah di warung kasap yang beberapa bulan
sebelumnya dia lihat untuk terakhir kalinya.

Peluru habis, sebuah hantaman tajam menghujam
perutnya. Kemal terkapar! 

Konya, musim gugur, 2015

untuk Kemal. Dengan teh panas, Kemal kembali
memandangi jalanan itu. Dari jendela apartemen
keramaian Jalan Suriah mengingatkan Kemal pada
malam kudeta militer 12 September 1980. Malam
mengerikan, ribuan rakyat Turki dihukum gantung,
termasuk pamannya sendiri! Dalam bulan-bulan
terakhir, hari-hari buram penuh amarah membekap
Kemal. Ada kabar beredar bahwa penduduk lokal akan
balas dendam. Suasana malam di Jalan Suriah makin
mengkhawatirkan. Hubungan penduduk lokal dengan
pendatang Suriah sudah hancur. Mereka menyimpan
rasa awas dan amarah masing-masing.

Dalam situasi seperti itu, wajah Kemal semakin
muram. Dia mulai banyak bungkam, hanya mampu
menatap jalan itu dari jendela. Orhan belum kembali
juga. Gusty tak berani bertanya banyak hal kepadanya.
Kemarin Merve cerita ke Gusty kalau Orhan ketakutan
tinggal di apartemen bersama kakeknya. Merve minggu
ini berencana akan membujuk Kemal agar tinggal
bersamanya di Meram. Gusty sangat setuju usulan Ibu
Merve. Ia tak ingin melihat Kemal terus susut dalam
kesedihan dan amarah.

Pada tengah malam dua hari setelahnya, keributan
besar kembali terjadi. Tembakan peringatan polisi tak
diindahkan lagi. Satu kelompok pemuda Turki tiba-
tiba datang dan menyerang orang-orang Suriah dengan
membabi buta. Kemal tak tahan menatap keributan
itu. Dia turun dengan membawa tas kulit yang diambil
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KETIKA bus merayap keluar dari terminal,
jarum jam yang menggantung di atas kaca

depan menunjuk angka delapan. Delapan jam
aku baru akan dapat menuntaskan rindu di
kota yang kutuju. Rindu yang berulang, rindu
yang hampir membatu.

Di antara deram mesin dan pekik klakson
di tengah padatnya jalan raya, bibir sopir samar-
samar menyenandungkan Tembang Kasono—
nyanyian rindu. Dari spion di atas kaca depan,
wajah sang sopir tampak bersih dan bersinar.
Rambut dan kumisnya berhiaskan garis-garis
putih. Tapi mata dan bibirnya terus tersenyum.
Tembang kasono—kepada siapa ia merindu?
Ah, tentu kepada istrinya.

Ia pastilah bukan sopir bus malam dalam
ceritacerita rekaan: lelaki yang hatinya mudah
singgah di perempuan lain di mana pun bus

Bus yang Melaju Membawa
Rindu
Hermawan Aksan
Minggu, 27 Desember 2015
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singgah. Boleh jadi ia berangkat dari rumah berbekal
peluk, cium, doa, dan cinta sang istri. Mungkin istrinya
wanita cantik dan setia dalam usia pernikahan yang
sudah belasan. Setia menunggu sang suami datang dari
perjalanan sehari-semalam.

Sekali bertugas, sopir akan berada di jalan raya
setidaknya enam belas jam, ditambah tiga atau empat
jam tidur di kota tujuan sebelum kembali ke kota asal.
Itu sebabnya sopir tidak boleh membawa bus dua kali
berturut-turut.

Jika benar ia merindukan sang istri, hati para
penumpang tenang dan tenteram karena yakin sopir
akan menjalankan bus dengan hati-hati, dengan
kecepatan sedang dan tidak ugal-ugalan.

AKU duduk di baris kedua dari depan di deret
kanan. Aku tidak suka duduk di baris paling depan
karena cahaya lampu mobilmobil dari arah berlawanan
selalu mengganggu penglihatan. Aku ingin tidur pulas
di perjalanan, dan turun dalam kondisi badan segar
sesampai di tujuan.

Di sebelahku, duduk merapat jendela seorang lelaki
berusia sekitar 50 tahun. Ah, bisa saja baru 40 atau
justru sudah 60 tahun. Cahaya remang selalu menabiri
usia sebenarnya. Ia tampak sudah terlelap sebelum bus
benar-benar meninggalkan keramaian lalu lintas kota.
Kepalanya menyandar ke belakang dan mulutnya
terbuka.
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telepon di telinganya. “Ya, Mah... Ini baru sampai
Cibiru... Pasti dibawain... Iya, dong, Papa juga.

Dah...” Si penelepon itu pasti istrinya, bukan yang
lainlain, dan melalui kata “Papa juga” kondektur itu
membalas ucapan “I love you”, “Mamah kangen,” atau
yang semacam itu. Seorang kondektur juga berhak
berpapah-mamah dengan mesra kepada istrinya,
bukan? Apalagi, berbeda dengan sopir, kondektur boleh
bertugas dua hari atau lebih secara berturut-turut. Jelas
alasannya: kalau sopir harus segar sepanjang jalan,
kondektur boleh sesekali tidur di perjalanan.

Bukan tidak mungkin kondektur ini sudah
meninggalkan istri dan anak-anaknya seminggu atau
lebih. Tahu, kan, bagaimana rasanya memendam
kerinduan selama itu? Seorang lelaki muncul dari
belakang, lalu berdiri di ujung depan lorong,
menghadap penumpang.

Usianya sekitar 25—dengan toleransi sampai 35
tahun. Dari buntalannya, dirogohnya sesuatu yang
kemudian ia perlihatkan kepada para penumpang.

Wajahnya lelah, tapi ia samarkan dengan senyum
dan suara yang mapan.

“Ini satu paket berisi pulpen, pensil, penggaris,
penghapus, dan lain-lain, sangat cocok buat anak
sekolah. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu beli ini barang
satu-satu, dijamin harganya lebih dari sepuluh rebu.
Berhubung langsung ambil dari agen, saya tawarkan
satu paketnya cukup lima rebu perak. Maaf, akan saya

Mungkin ia sama denganku: naik bus dengan
tujuan menuntaskan rindu. Bisa saja ia bekerja di pabrik
atau berjualan bakso, menyusuri gang-gang kota
dengan dorongannya, lalu pulang seminggu, dua
minggu, atau sebulan sekali karena istri dan anak-
anaknya tinggal jauh di luar kota. Tiap pulang ia
membawa segepok uang dan sekeranjang rindu.

Di jok di depanku duduk sepasang lelaki dan
perempuan, dengan seorang bocah diapit di tengah.

Tak banyak yang mereka percakapkan, selain bahwa
mereka hendak menuju kota yang sama denganku
setelah seminggu menikmati liburan si bocah di kota.
“Aku sudah kangen teman-teman,” kata si bocah.

Para penumpang asyik dengan pembicaraan
mereka sendiri. Suara mereka seperti dengung lebah.
Hanya satu hal yang dapat kutangkap dari dengung
suara mereka: sama-sama rindu kampung halaman.

KELUAR dari keramaian kota, bus melaju lebih
kencang di jalan yang agak lengang. Kondektur
menagih ongkos dari arah depan ke belakang.

Kepalanya separuh botak, tapi kumisnya tebal dan
hitam. Di bawah cahaya lampu yang temaram,
wajahnya lebih menunjukkan jenaka daripada
menyeramkan. Baru saja ia hendak menagih ongkosku,
mengalun lagu lama The Mercy’s; Dalam Kerinduan.

Dirogohnya ponsel dari saku bajunya, dilihatnya
layarnya, dan dengan senyum lebar didekatkannya
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wajah berpoles bedak tipis, kutaksir usianya 30-an. Tapi
kalau ia jenis wanita yang punya beban hidup berat,
bisa saja usianya baru 25.

Ia petik ukulelenya, menghasilkan nada-nada intro
yang dinamis. Lalu mengalun dari bibirnya yang ber-
pulas merah, “Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa
ku mengadu, karna hati bertanya selalu, berlinanglah
air mataku...” Perlahan celotehan penumpang bus
mereda, lalu lenyap. Yang terdengar kemudian hanya
suara jernih sang pengamen dan genjrengan ukulelenya.

Bahkan sopir seperti sengaja melepaskan injakan
gas sehingga deru mesin bus nyaris tak terdengar.

Mungkin inilah yang disebut seluruh bus terkena
hipnotis nyanyian sang pengamen.

Suaranya sangat merdu untuk ukuran pengamen
biasa. Cengkok dangdutnya pas. Lengkingannya jernih,
mengingatkan pada vokal Ikke Nurjanah.

Apakah ia penyanyi dangdut betulan? Apakah ia
mengamen sebagai sampingan di tengah sepinya order
panggung? Tak seperti kepada pengamen umumnya,
para penumpang memberikan tepuk tangan ketika
pengamen itu menyelesaikan lagunya, seakan baru saja
menonton konser dangdut. Hampir semua memberi-
nya uang—kecuali penumpang yang tak dapat
menghargai indahnya nyanyian. Kulesakkan dengan
ikhlas selembar sepuluh ribuan ke dalam bungkus bekas
permen yang disodorkan perempuan itu. “Terima
kasih, Mas,” desahnya, sambil tersenyum tulus.

bagikan satu-satu. Kalau tertarik, silakan. Kalau tidak,
barang saya ambil kembali.” Dibagikannya paket alat
tulis itu kepada semua penumpang, kecuali penumpang
yang tidur dan yang pura-pura tidur.

Setelah membagikan dagangannya, ia kembali ke
deret terdepan, mengambil lagi satu per satu paket alat
tulisnya. Baik kepada yang membeli maupun kepada
yang tidak, ia mengucapkan terima kasih. Bedanya,
kepada yang membeli ia tambahkan ucapan alhamdulil-
lah disertai doa semoga mendapat limpahan rezeki.

Ia turun dari pintu belakang saat bus langsam.
Aku tidak melihatnya, tapi di luar sana ia akan

menunggu bus dengan arah sebaliknya, menawarkan
barangnya kepada penumpang bus itu, lalu turun di
tempat ia naik bus ini, untuk kemudian naik bus lagi
dengan arah yang sama dengan bus ini. Begitu seterus-
nya sampai ia merasa cukup berjualan malam itu, pulang
ke rumah menemui istri dan anaknya yang masih kecil.

Ia akan disambut istrinya dengan penuh harap dan
rindu. Pagi hari berikutnya dapur rumahnya meruapkan
aroma masakan sang istri. Bus memang tak ubahnya
pasar berjalan.

Seorang perempuan menyelinap sedikit bergegas
di lorong bus sambil menenteng ukulele. Tercium bau
parfum bercampur keringat ketika ia lewat. Disandar-
kannya punggungnya di tepi sandaran jok depan kiri.
Berkaus abu-abu lengan panjang dan celana jins biru,
dengan rambut sebahu yang disisir ke belakang dan
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dituju. Masih kurasakan guncangan-guncangan kecil
bus dan senandung cianjuran dari bibir sopir saat aku
terlelap lagi.

Ketika kubuka mata, kondisi badan terasa
segar.Jam di atas kaca bus hampir menunjuk angka
empat. Beberapa puluh menit lagi bus akan tiba di
tujuan.

Tak ada suara lain kecuali deru mesin bus yang
melaju di jalan lurus tengah hutan. Gelap sekeliling
kecuali sorot lampu jauh bus.

Tunggu, di mana ini? Aku tidak pernah mengenal
tempat seperti ini. Selain jalan tol, jalan yang biasa
ditempuh adalah jalan berliku. Aku celingukan. Semua
penumpang masih lelap.

“Pak sopir, kita sudah sampai mana?” aku berdiri.
Tak ada jawaban.
“Pak sopir....”
Tak ada siapa pun di kursi sopir.
Mobil melaju kencang sendiri.
Membawa rindu kami entah menuju ke mana. 

Ia turun di Cileunyi ketika bus berhenti. Ia
menyeberang jalan dan pasti menunggu bus ke arah
semula. Setelah bolak-balik dua atau tiga kali, ia akan
pulang. Mungkin ia mengamen untuk membantu
suaminya yang baru kena PHK atau bekerja tapi
penghasilannya tak mencukupi.Mungkin juga ia janda
dengan seorang bocah yang sedang menunggu di
rumahnya. Apapun, ia pulang malam itu dengan penuh
rindu dan dengan segumpal uang di saku yang cukup
buat makan beberapa hari ke depan.

LEPAS dari Jatinangor, bus memasuki jalan raya
yang menanjak, berliku, dan lebih lengang.Sopir masih
sesekali menyenandungkan tembang cianjuran, atau
kadang degung. Aih, jangan-jangan sopir itu punya
pekerjaan sampingan sebagai juru kawih.

Namun, senandung sopir itu membuatku, begitu
juga penumpang lain, mengantuk. Apakah sopir sengaja
membuat penumpang mengantuk dan tidur lelap?
Beberapa saat sebelum kehilangan kesadaran, yang
kudengar hanyalah deru mesin bus dan desis samar
angin yang menyelinap lewat kaca sebelah kanan sopir.

Pastilah tidurku nyenyak hingga dua jam atau lebih.
Aku hanya mendengar sayup-sayup suara pedagang
menawarkan tahu Sumedang. Setelah itu aku juga
setengah sadar ketika bus melaju kencang di jalan tol.
Sudah melewati Cirebon rupanya. Tak akan sampai
lebih dari tiga jam lagi kami akan sampai di kota yang
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 Ahmad Nurullah, sastrawan kelahiran Sumenep,
Madura, 1964. Selain cerpen, ia menulis puisi, kolom,
dan kritik sastra. Buku puisinya Setelah Hari Keenam
(2011) Alizar Tanjung, lahir di Solok, Sumatera Barat,
10 April 1987. Menulis fiksi di media-media nasional.
Buku cerpennya: Rendezvous di Tepi Serayu (2009) dan
Bukan Perempuan (2010)  Anggun Prameswari,
cerpenis yang sehari-hari berkhidmat sebagai guru
bahasa Inggris di Tangerang. Buku cerpen terkininya,
Kedai Bianglala (2014)  Anton Kurnia, menulis cerpen
dan esai, serta menerjemahkan dan menyunting karya
sastra. Buku fiksinya, Insomnia (2004), telah diterjemah-
kan ke dalam bahasa Inggris sebagai A Cat on the Moon
and Other Stories (2015)  Ayi Jufridar, cerpenis, tinggal
di Aceh. Novelnya, Kabut Perang (2010), Putroe Neng
(2011), 693 KM Jejak Gerilya Sudirman (2015)  Bamby
Cahyadi, lahir di Manado, 1970. Buku terkininya
Perempuan Lolipop (2014) Bernando J Sujibto, penulis
kelahiran Sumenep, Jatim. Kini sedang studi pasca-
sarjana di Turki  Bre Redana, menulis cerpen dan
novel. Bukunya, Blues Merbabu (2011)  Budi Hatees,
lahir 3 Juni 1972 di Tapanuli Selatan. Cerpennya tersiar
di sejumlah media  Cikie Wahab, bergiat di Komu-
nitas Paragraf, Pekanbaru, Riau. Karya-karyanya tersiar
di sejumlah media  Dea Anugrah, menulis puisi dan
cerita pendek. Bukunya, Misa Arwah (2015)  Deddy
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Arsya, menulis puisi dan cerpen. Bukunya, Odong-Odong
Fort de Kock (2013)  Desi Puspitasari, adalah novelis
dan cerpenis. Novelnya The Strawber r y Sur prise
diadaptasi ke layar lebar pada 2014. Lahir di Madiun 7
November 1983. Ia bermukim di Yogyakarta. Novel-
nya yang akan terbit berjudul Kris & Silvana  Dianing
Widya, novelis, tinggal di Depok. Novelnya, Sintren
(2007), Perempuan Mencari Tuhan (2010), Weton (2010)
 Diani Savitri, Diani Savitri, menekuni dunia
kepengarangan, di sela-sela kesibukannya sebagai pene-
liti. Karya-karyanya tersebar di sejumlah media. Ia
tinggal di Jakarta  Dicky Zulkarnain, editor dan
pekerja seni. Ia berdomisili di Jakarta Dinar Rahayu,
lahir di Bandung, 9 Oktober 1971. Menyelesaikan studi
di Jurusan Kimia ITB. Novelnya Ode untuk Leopold von
Sacher-Masoch (2002). Kumpulan cerpennya Lacrimosa
(2009). Karya-karya ramai diperbincangkan di kalangan
peneliti sastra. Januari 2015, Dinar menghadiri Festival
Sastra Winternachten, Belanda  Djadjat Sudradjat,
pemerhati sastra Anggota Dewan Redaksi Media
Group  Dodi Prananda, alumnus FISIP UI. Saat ini
bekerja di salah satu stasiun televisi di Jakarta. Bukunya,
Waktu Pesta  (2013)  Dyah Merta ,  tinggal di
Yogyakarta. Novelnya, Peri Kecil di Sungai Nipah (2007).
Eep Saefulloh Fatah, pengamat politik yang meneku-
ni dunia sastra. Cerpen-cerpennya tersiar di sejumlah

media  Eko Triono, menulis fiksi dan meneliti dunia
pendidikan, peserta pascasarjana PBI UNS Surakarta
 Fina Lanahdiana, lahir 19 Februari 1992. Menulis
puisi dan cerpen. Saat ini tinggal di Kendal, Jawa
Tengah  Gunawan Tri Atmodjo, cerpenis, lahir di
Solo, 1 Mei 1982. Alumnus Fakultas Sastra dan Seni
Rupa UNS Surakarta. Buku cerpennya, Sebuah
Kecelakaan Suci  (2015), buku terkininya, Sundari
Keranjingan Puisi (2015) Guntur Alam, buku kumpulan
cerpennya, Magi Perempuan dan Malam Kunang-Kunang
(2015)  Hermawan Aksan, menulis sejumlah cerpen,
esai, dan novel. Bermukim di Bandung  Hary B.
Kori’un, telah menerbitkan enam novel. Ia tinggal di
Pekanbaru. Novel terkininya ialah Luka Tanah (2014)
 Iksaka Banu, cerpenis dan praktisi periklanan. Buku
cerpennya, Semua untuk Hindia, memenangi anugerah
KSA, 2014  K. Usman, lahir di Muara Enim, Sumatra
Selatan, 11 Agustus 1940. Tinggal di Depok. Buku
kumpulan cerpen terkininya, Bukan Kisah Cinta (2015)
 Marsus Banjarbarat, lahir di Sumenep, selain aktif
menulis cerpen, kini ia sedang belajar di Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta  Maya Lestari Gf.,
lahir 18 Agustus 1980. Ia menulis novel silat dan fantasi.
Karya terkininya, Labirin sang Pinyihir (2015) 
Mohammad Isa Gautama, lahir 21 November
1976. Menulis cerpen sejak 1998, dan karya-karyanya
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tersebar di sejumlah media. Sehari-hari ia berkhidmat
sebagai pengajar di sebuah PTN  N. Diana, lahir di
Kalimantan Barat, 7 November 1991. Lulusan Program
Biologi FMIPA Universitas Tanjungpura, Pontianak.
Ia penyuka sastra, musik, dan petualangan di alam
bebas  Oka Rusmini, menulis puisi, cerpen, novel.
Ia peraih SEA Write Award di Thailand (2012) dan
Kusala Sastra Khatulistiwa 2013-2014 untuk buku puisi
Saiban. Kini ia tinggal di Denpasar, Bali  Sol Amrida,
bernama lengkap Solikin Amir. Lahir di Cirebon, 17
Maret 1980. Alumnus Fakultas Tarbiyah UIN Jakarta
ini memenangi sayembara menulis cerpen dengan tema
Travel and Love, yang digelar majalah pariwisata, Pad
Magazine (Padmagz) 2014, Surabaya. Selain menulis
fiksi, ia juga bergiat sebagai pekerja teater  Sori Siregar,
menulis sejak 1967. Alumnus International Writing
Program, Universitas Iowa, Amerika Serikat (1970-
1971) ini telah melahirkan puluhan karya sastra
(kumpulan cerpen, novel, dan cerita anak). Kini ia
bermukim di Jakarta  S. Prasetyo Utomo, sastrawan
kelahiran 1961. Bekerja sebagai dosen IKIP PGRI
Semarang. Pada 2007, ia menerima Anugerah
Kebudayaan dari Departemen Kebudayaan dan
Pariwisata untuk cerpen Cermin Jiwa. Buku fiksinya
Bidadari Meniti Pelangi (2005)  Sungging Raga, banyak
menulis cerpen. Ia tinggal di Situbondo, Jawa Timur.

Buku kumpulan cerpen terkininya, Sarelgaz (2014) 
Sunlie Thomas Alexander, lahir di Belinyu, Bangka
Belitung, 1977. Buku cerpennya Malam Buta Yin (2009)
dan Istri Muda Dewa Dapur (2012)  T. Agus Khaidir,
tinggal di Medan. Selain menulis cerpen, ia juga
berkhidmat sebagai kolumnis sepak bola  Wina
Bojonegoro, cerpenis, tinggal di Surabaya. Buku
cerpennya, Negeri Atas Angin (2014)  Yanusa
Nugroho, sastrawan, tinggal di Ciputat. Buku terkini-
nya, Setubuh Seribu Mawar (2013)  Yetti A. KA.,
kumpulan cerpen terbarunya Satu Hari yang Ingin Kuingat
(2014)  Yudhi Herwibowo, aktif  di Buletin Sastra
Pawon. Buku terbarunya, Halaman Terakhir, novel
tentang Jenderal Polisi Hoegeng (2015) Zaenal Radar
T., menulis novel, cerpen, dan skenario. Bermukim di
Tangerang Selatan.
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