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ANGGOTA parlemen tak henti 
menoreh sejarah. Yang 
menjengahkan, bukan prestasi-
prestasi monumental yang 

mereka pintal, melainkan jejak-jejak 
yang malah tidak jarang membuat jidat 
mengerut. Rakyat kesulitan memahami 
logika dan perilaku para wakilnya yang 
rata-rata kecerdasannya terlalu.

Kabar hangat belakangan ialah adanya 
kader parpol yang memerkarakan 
pemecatan dirinya dari keanggotaan 
partai lewat jalur hukum. Langkah itu 
memang haknya. Namun, yang menjadi 
keprihatinan ialah ia kukuh untuk 
masih tetap nengkreng (duduk) di kursi 
Wakil Ketua DPR. Itu posisi terhormat 
yang mestinya hanya pantas 
ditempati orang-orang terdepan budi 
pekertinya. Bukan pula 
yang sekadar mampu 
memenuhi persyaratan 
politik.

Lalu, atas dasar 
apa ia masih tetap 
di sana? Dari sisi 
aturan dewan, 
yang berhak 
dan berwenang 
menentukan kader 
di posisi tersebut ialah 
fraksi partai di parlemen. 
Padahal, fraksi partai itu 
telah menggantinya dengan 
kader lain. Jadi, harga diri 
sejatinya di mana?

Dari aspek tata 
negara, politikus ialah 
negarawan. Karena itu, 
sikap memerkarakan 

pemecatan lewat jalur hukum, karena 
perbedaan sikap politik atau tidak sejalan 
dengan garis partai, bermakna kerdil. 

Ada solusi yang lebih bernilai daripada 
hukum, yakni dengan mengedepankan 
moralitas. Jangankan dipecat, kalau sudah 
tidak nyaman dengan perjuangan partai, 
mundur. Itu lebih elegan dan terhormat. 
Sikap itu juga bisa menepis asumsi bahwa 
para politikus sekadar job seeker. Itulah 
yang sepatutnya disemai para politikus.

Dinilai bersalah
Dalam konteks jati diri politikus, kita 

bisa belajar pada tokoh 
dunia wayang yang 

legawa menerima 
risiko akibat 
langkahnya. 
Uniknya, kisah 

itu terjadi pada 
pemerintahan zalim, 

bukan dalam sistem 
masyarakat (kelompok) 

yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai 
moral seperti 
Pandawa. 
Tokoh itu bernama 

Aswatama, salah 
seorang punggawa 
rezim Kurawa 
pimpinan Duryudana 
yang menguasai Astina. 

Dia bukan anggota 
keluarga Kurawa-

-para anak 
keturunan 
pasangan 

Destrarastra-
Gendari. 
Aswatama 

merupakan anak tunggal Durna dengan 
Dewi Wilutama. Ia masuk ‘Parpol 
Kurawa’ karena mengikuti ayahnya yang 
menjadi anggota dewan sura (paranpara) 
pemerintahan Duryudana.  

Sebagai kader Kurawa, Aswatama 
mengabdi dan berjuang dengan tulus. 
Ia dikenal tekun, rajin, dan disiplin 
menjalankan program partai. Tidak 
pernah sekali pun ia melenceng dari 
garis perjuangan Kurawa. Apa yang 
diperintahkan sang komandan lapangan 
(Patih Sengkuni) ia laksanakan dengan 
penuh dedikasi.  

Dalam keseharian, Aswatama tergolong 
pendiam. Ia tidak mau bicara bila tidak 
diajak atau diperintah. Mungkin, itu sikap 
tahu diri bahwa keberadaannya di barisan 
Kurawa numpang. Karena itu pulalah, 
ia selalu cekatan melaksanakan tugas 
ketimbang keluarga asli Kurawa. 

Pada sisi lain, Aswatama seorang 
prajurit pemberani. Tidak pernah takut 
berhadapan dengan siapa pun yang 
berani mengganggu Kurawa. Ia pandai 
mempergunakan segala macam senjata. 
Dari ayahnya, ia mendapat pusaka sangat 
sakti berupa keris bernama cundamanik.

Dari sejarah panjang pengabdiannya, 
ada satu nilai yang ditunjukkan Aswatama 
kepada dunia, yaitu ketika ia dipecat 
dari ‘Parpol Kurawa’ oleh pemimpinnya, 
Duryudana. Baginya, vonis itu bak palu 
godam yang menghantam jiwa raganya. 
Betapa tidak? Ia telah bersumpah bahwa 
selama hidupnya jiwa-raganya demi 
Kurawa. Namun demikian, Aswatama 
tidak melawan. Ia menerima dengan 
lapang dada tanpa menyimpan mala.

Awal mula pemecatannya ialah ia dinilai 
salah dengan menuduh Prabu Salya, 
mertua Duryudana, sebagai pengkhianat. 

Aswatama menyatakan semestinya 
senapati Astina, Karna Basusena, tidak 
akan gugur di kurusetra jika Salya tidak 
berbuat curang dengan menggeser 
keretanya.

Peristiwa itu terjadi di saat-saat 
kekuatan Astina semakin menipis 
dalam Perang Bharatayuda menghadapi 
Pandawa. Karna, sebagai senapati Kurawa, 
berperang melawan Arjuna di kurusetra. 
Karna naik kereta yang dikusiri Salya, 
yang juga mertuanya sendiri. Arjuna 
mengendarai kereta dengan kusir Prabu 
Kresna.

Hujan panah terjadi dalam pertempuran 
itu. Namun, kereta tiba-tiba terhenti akibat 
kereta Karna terperosok ke dalam kubangan 
lumpur. Karna berusaha mengentaskan 
keretanya. Pada saat bersamaan, Salya 
menggerakkan keretanya. Pada momen 
itulah panah pasopati, yang bedor (mata 
anak panah)-nya menyerupai bulan sabit, 
yang dilesatkan Arjuna dari gendewanya, 
secepat kilat memotong leher Karna 
dan gugurlah gu  la gul (benteng utama) 
pertahanan Astina.  

Kinerja Salya yang menggerakkan 
kereta itulah yang dianggap Aswatama 
sebagai kesalahan mendasar. Jika itu tidak 
dilakukan, kata Aswatama, panah Arjuna 
diyakini meleset dari sasaran. Karna ia 
yakini mampu menyirnakan Arjuna. Atas 
dasar itulah, tanpa tedeng aling-aling ia 
menuduh Salya menjadi biang gugurnya 
Karna.

Pernyataan itu membuat Salya naik 
pitam. Ia minta izin kepada Duryudana 
untuk menghabisi Aswatana yang ia 
anggap mengepal kepalanya. Ia sebut 
Aswatama ngawur, berhalusinasi setelah 
bapaknya, Durna, tewas di medan laga. 

Namun, ketika itu, Aswatama tidak ciut 
nyali. Ia menyatakan siap meladeni Salya 
yang marah besar. Suasana jadi kacau, 
tanpa unggah ungguh lagi. Duryudana 
lalu menghentikan pertengkaran 
dengan membentak. Ia kemudian 

mengusir Aswatama dari barisan 
Kurawa. Keputusan cepat itu begitu 
berat untuk diterima. Namun, Aswatama 
rela meninggalkan tempat kemudian 
hidup menggelandang di wana hingga 
Bharatayuda rampung dengan hancurnya 
Kurawa.    

Tidak pernah membenci 
Sakit hatikah Aswatama atas 

pemecatannya? Tidak. Hatinya masih 
berada di pihak Kurawa. Garis politiknya 
tidak bergeser dari doktrin Kurawa. 
Hidupnya di belantara bukan untuk 
menangisi diri, melainkan ia gunakan 
sebagai persiapan melanjutkan 
perjuangan, yakni membinasakan 
Pandawa hingga cindhil abang-nya, semua 
keturunannya.

Akhir riwayatnya dikisahkan dalam 
lakon Aswatama Nglandhak, ketika ia 
melakukan perang gerilya hingga ke 
jantung istana Astina. Peristiwanya setelah 
Pandawa boyongan ke Astina seusai 
memenangi Perang Bharatayuda.

Aswatama mati tertembus pasopati 
saat bersiap menghabisi Parikesit, anak 
Abimanyu yang digadang menjadi raja 
baru Astina. Waktu itu, Aswatana sudah 
menghunus cundamanik. Namun, 
dalam hitungan detik, sebelum keris itu 
menghunjam sasaran, Parikesit yang 
masih bayi meronta dan secara refl eks 
kakinya menjejak pasopati yang berada 
di sampingnya. Pasopati terpental dan 
langsung menghunjam jantung Aswatawa 
hingga terjerembap dan mati seketika.

Hikmah dari kisah itu ialah perjuangan 
tanpa henti Aswatama meski ia telah 
dipecat dari barisan yang ia cintai. Ia 
tidak pernah membenci Kurawa. Baginya, 
Kurawa merupakan pilihan politiknya. Ia 
tidak pernah berpaling ke mana-mana. Itu 
ia buktikan dengan dedikasi dan integritas 
hingga tetes darah penghabisan. (M-5)
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pun yang lengah. Hanya kita yang tetap 
bertahan saat yang lainnya memilih 
menyingkir.

Firasatku buruk sekali tentangmu saat 
kau muncul di depan ibumu dengan mata 
kemerah-merahan. Mata majemuk yang 
dipenuhi kecemasan. Betapa kau ingin 
seperti ayahmu—menjadi pemberani 
seperti dirinya. Tapi kau ketakutan.

“Bibi,” aku menatap mata ibumu, “kita 
berada di rantai makanan paling kritis. 
Ketertiban harus tegak untuk memastikan 
hal-hal buruk tidak terjadi pada kita.”

Aku ingat betul kata-kata itu. Itu adalah 
kata-kata ayahmu yang aku ulangi.

“Para laknat merusak kenyamanan kita. 
Mereka mengunyah apa pun yang bisa 
mereka temukan dan merampas semua 

yang ingin mereka miliki.” Perutku 
mendadak mual saat mengucapkan 
kata-kata itu.

Ibumu mengangguk tetapi 
senyumnya seperti gelatin dalam 
mangkuk. “Pastikan saja, mereka 

mendapatkan 
pembalasan yang 
setimpal!” Ibumu 

mendesis. Matanya tepat 
mengarah pada jejak yang 

ditinggalkan para laknat. 
“Aku cemas, Bu.” Kau tiba-tiba 

mengejutkan ibumu dengan kata-
kata itu. Kau pandangi wajah 

ibumu yang tiba-tiba murung. 
Wajah yang murung sekali. “Mereka 

akan membunuhku seperti yang 
mereka lakukan pada ayah.”

“Tentu saja mereka akan mencobanya,” 
sahut ibumu.

Kau tahu, saat itu, betapa aku ingin 
sekali meninju perutmu, menitipkan 
sikuku ke dadamu sehingga membuat 
mulutmu berbusa-busa menahan sakit. 
Ayahmu pasti malu jika mendengar 
kepengecutan yang keluar dari mulutmu 
itu.

**
Maka hari ini, laknat itu terjebak di 

atas sana. Perangkap kita terlalu kuat 
untuknya. Jaring kita yang lengket telah 

membekuk tubuhnya, membuatnya 
seperti mengapung di udara. Tapi 

ibumu menahan kita. “Belum sekarang,” 
bisiknya.

Laknat itu sedang berpura-pura, 
berusaha memancing kita agar 
mendekat. Tipuan yang dilakukannya 
pada ayahmu. Laknat itu akan gembira 
jika bisa membuat kita celaka.

“Apa yang harus kita lakukan, Bi?” 
tanyaku. 

“Sama seperti yang sedang 
dilakukannya,” ibumu menatap tajam 
ke arah sang laknat. “Menunggu. Kita 
menunggu.”

Lalu kita berdiam diri. Tapi matamu 
seperti obor yang tak bisa padam, 
kejam dan tajam. Matamu—dan mata 
laknat di ujung sana—seperti bersitatap 
dalam hening. Hening yang melelahkan. 
Menyedihkan mengetahui bahwa 
keheningan seperti inilah yang awalnya 
menjatuhkan ayahmu dalam penaklukan.

“Serang!” lengkingan tajam suara ibumu 
mengejutkanku. Tetapi aku lebih terkejut 
melihatmu menerjang saat laknat itu 
menarik kepalanya. Kau berlari seperti 
ayahmu di usia mudanya, petarung 

pemberani yang cekatan dan penuh 
perhitungan. Aku tak menyangka bahwa 
itu adalah kau yang kemarin diremas 
kecemasan. Tubuhmu bergerak, seraya 
menggenggam benang-benang perangkap, 
maju ke tengah medan pertempuranmu. 

Lengah karena mengira kami tak 
mampu berbuat apa-apa, membuat laknat 
itu menjadi ceroboh. Sang laknat menarik 
kepalanya, membuat benang-benang 
perangkap membelit erat lehernya. Ia 
ceroboh saat berusaha memutuskan 
benang-benang lengket itu dengan giginya. 
Rupanya peluang itulah yang ditunggu 
ibumu. 

Tubuhmu tangkas menyusup ke bawah 
perangkap, melepaskan empat benang 
utama yang seperti pegas menghantam 
perut sang laknat. Ia mengaduh, 
menggeliat seraya menarik kepalanya. 
Tetapi itu sia-sia. Kau tak sudi membuang 
sedikit pun kesempatan yang tak sempat 
dimiliki ayahmu. Cepat sekali kau sudah 
berada di belakangnya, dan dengan 
cekatan berusaha membekuk tubuh sang 
laknat.

Ibumu mengawasi dari tempatnya 
berdiri dan menunggu seperti apa akhir 
pertarunganmu. Laknat itu meronta. 
Tetapi, seutas benang utama yang 
menahan perangkapmu di ranting Acacia 
tiba-tiba putus. Saat itulah ibumu dan aku 
bergerak membantu. Aku harus menahan 
benang itu saat ibumu berputar mencapai 
posisimu. Ibumu menarik benang dari 
kelenjarnya sendiri untuk membekuk 
kaki-kaki sang laknat. 

Tak kau sangka mulut laknat itu berhasil 
menyambar satu kakimu. Tetapi hanya 
dengan tujuh kaki tersisa, kau berusaha 
melumpuhkannya sebelum pertarungan 
kau tuntaskan. Jika saja ayahmu hadir 
saat ini, betapa bangganya ia. Laba-laba 
muda yang ia cintai telah bertarung atas 
namanya. 

Ibumu membiarkanmu membungkus 
tubuh laknat itu. Kau bekuk kepala, 
empat kakinya, sekaligus ekornya. Kita 
apungkan tubuhnya tinggi-tinggi, untuk 
memastikan bahwa kita akan selalu bisa 
mengawasinya.

“Ibu!” Kau berseru penuh kemenangan 
ke arah ibumu, “mari persiapkan 
perjamuan untuk mengenang ayah. Apa 
yang telah ia ajarkan telah melindungi kita 
dari kadal itu.”

“Kau melakukannya dengan baik,” 
ibumu tersenyum, “inilah pertarunganmu 
kelak.” 

Tujuh kakimu menekuk rendah dalam 
hormat. 
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KAU pandangi wajah ibumu yang 
tiba-tiba murung. Wajah yang 
murung sekali. Ibumu menoleh 
dan bicara. “Ayahmu tak pernah 

ragu-ragu,” desisnya. “Entah dari mana 
rasa takut itu kau warisi.”

Ibumu baru saja membuka ingatannya 
tentang mendiang ayahmu. Lihatlah 
mata ibumu, lihatlah betapa mata ibumu 
kehilangan cahayanya. Suram dan 
sepi seperti kuburan. Seharusnya kau 
memperhatikan laknat di depanmu itu. 
Laknat yang sedang bergerak-gerak, ingin 
terbebas dari sesuatu yang lengket. 

“Bekuk dia demi ibumu ini! Laknat itu 
telah mengisap semua harapan kita. Bekuk 
dia demi mendiang ayahmu!” Ibumu 
berseru jengkel. Ibumu itu telah melalui 
semua kengerian yang tak pernah kau 
saksikan. Ibumu ingin agar kau menjadi 
harapan terakhirnya untuk menuntut 
balas.

Kau seharusnya mulai bergerak, 
membayangi sang laknat yang sedang 
ceroboh dan berusaha membebaskan diri 
dari jebakan buatanmu. Tapi, ah, matamu 
itu membersitkan ketakutan. Aku bisa 
melihatnya. Ibumu bisa melihatnya. 

**
Seingatku, ayahmu adalah 

pemberani yang pernah kita kenal. 
Seumur hidup kita, baru sekali kita 
menyaksikan pemberani seperti dirinya. 
Ia bukan pengecut seperti lainnya, 
yang memilih lari daripada harus 
bertarung. Kau tahu, ia juga pecinta. 
Ayahmu menerima keadaan ini dan tak 
mengeluhkannya. Betapa tak segan ia 
menunjukkan cintanya yang besar itu. 

Dari ayahmu, kita belajar cara 
bertarung. Ia sering bilang: pemenang 
adalah petarung yang cerdik. Menjadi 
cerdik lebih baik dari sekadar berani dan 
menjadi berani lebih baik dari sekadar 
kuat. Tetapi mencintai adalah kenyataan 
yang membuat pertarungan harus 
diakhiri. 

Saat itulah aku tahu bahwa cinta adalah 
hal terkuat yang pernah ada.

Sekali-dua kita gagal mengulang 
petunjuknya. Tapi ayahmu sabar 
mengajari kita. Hal-hal yang belum kita 
percayai selalu saja berhasil membuat kita 
ngeri, berlari ketakutan, menjerit-jerit. 
Sering kali kita harus pulang dengan harga 
diri yang koyak-moyak.

Tetapi dari ibumu, kita belajar 
cara menguatkan simpul, juga cara 
menentukan lokasi terbaik untuk 
memasang perangkap. Ibumu pandai 
melakukannya. Aku senang melihatnya 
cekatan menganyam benang dan 
membentangkannya di bawah matahari. 

“Kalian harus mengeratkan simpul-

simpulnya,” ujar ibumu 
suatu ketika. “Di situlah 
kekuatan inti perangkap. 
Simpul-simpul yang tak 
terjalin baik, akan membuat 
perangkap mudah rusak dan 
melepaskan buruan begitu 
saja.” 

Aku bertanya, “mengapa 
ketika usai membekuk buruan, 

kita harus membungkusnya 
rapat-rapat, sebelum 
mempersilakan para tetua hadir 
dalam perjamuan?”

Ibumu 
tersenyum. 

“Itulah 

moral kita,” ujar 
ibumu. Ayahmu kemudian 
mendekat, menyentuh 
bahu kita. “Tuhan 
tak menakdirkan 
kita mendapatkan 
buruan seraya 
berlari. Kita harus 
mendapatkannya 
diam-diam. 
Kesabaran adalah 
inti dari semua 
proses yang 
harus kita 
lalui.” Ayahmu 
mengusap 
pelipisnya. 
“Ingat! Buruan kita tak bodoh. Kita hanya 
perlu tahu kapan mereka lengah dan 
ceroboh.”

**

Itu percakapan terakhir kita dengan 
ayahmu. Ia pamit ke suatu tempat tiga 
hari kemudian seraya berjanji pada 
ibumu akan pulang sebelum hari sore. 
Tapi, ketika sore datang, ayahmu belum 
pulang dan ibumu cemas saat beranjak 
mencarinya. 

Peristiwa hari itu sukar enyah dari 
ingatan ibumu. Peristiwa yang sebenarnya 
tak mau ia lupakan. Hari yang ia tandai 
sebagai permulaan semua kekacauan di 
tempat ini. Hari saat ketertiban terbunuh 
dan semata-mata peruntungan yang 

memegang kendali.
“Mana paman?” tanyaku pada ibumu.
“Pamanmu baik-baik saja sekarang,” 

jawab ibumu. Aku tak tahu, ibumu sedang 
meredam kesedihannya. Soal bagaimana 
ayahmu menjadi baik-baik 
saja, tak jelas aku ketahui. 
Sikap ibumu membuat kita 
menumpuk penasaran. 

Betapa cemasku 
pecah saat ibumu 

mengakhiri 

kecanggungan itu. Ia menceritakan apa 
yang ia saksikan. “Laknat menerjang 
ayahmu di luar perangkap yang terpasang 
dan umur yang lapuk membuat gerakan 
ayahmu melamban.” Ibumu menggantung 
kalimatnya. Ia diam sejenak sebelum 
menyiramkan seluruh kesedihan dari 
matanya ke hadapan kita, “ayahmu 
terlambat menghindar, sehingga laknat 
menerjang tubuhnya. Ayahmu terjatuh 
dan ia bahkan belum berdiri ketika laknat 
menyambar tubuhnya.” Ibumu berhenti di 
situ dan menolak melanjutkan ceritanya 
lagi. 

Aku tahu, itulah ketakutan terbesarmu. 
Ketakutan yang menjelma sejak ayahmu 
tiada. Teror segera menjadi kerumitan 
baru saat laknat bertandang ke semua 
tempat di negeri ini, menyergap siapa 
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