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Belajar 
Menjadi 

Manusia 
 

Bunga Rampai  

yang Sempat Tercatat 

 

 

 

 

Tofik Pram
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Hanya bunga rampai catatan pengingat 

 

Untukku belajar 

Agar aku bisa menjadi makhluk  

Yang senantiasa berfikir dan berzikir 
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Daftar Isi 

 

 

 

Preambule 

Prakata:  

Melipat Jarak, Melihat yang Tak Tampak 

 

2009 

 Selamat Datang, Badai! 

 Surat Cinta untuk Sahabat 

 Cokelat Pralin 

 Dangdut Palsu di Pasar Ikan 

 Pengamen dan Pedagang Burung 

 Tuhan Tidak Bodoh 

 Untuk Apa Mbah Surip Mati? 

 Dinihari di Atas Sumber Kencono 

 Pak Agus Membangun Hidup 

 Maafkan Pertanyaanku, Tuhan 

 Memoar Tentang Stabilitas Nasional 

 Sudahlah, Bisukan Saja Indonesia 

 Dongeng Sebelum Tidur 

 

2010 

 Rebo, Nama Orang Gunung Itu 

 Mahmud Tetap Milik Zul 

 Kontradiksi Anatomi 

 Sumeleh 

 Sekring 

 Jean Valjean 

 “Kita” Tak Pernah Menuntut 

 Claude Angeli 
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 Cita-cita Bersama Ini Membuat Saya Merasa 

Bodoh 

 Bahwa 

 Cinta, dengan “C” Kapital 

 Membaca 

 Sebuah Periode 

 …. 

 

2011 

 Belum Berakhir 

 Dunia Ini Warna-Warni 

 Give Thanks to Allah 

 Seharusnya 

 Hidup Pipit  

 Dirampas Administrasi 

 Catatan Iseng Panas-panas 

 

2012 

(Abstain) 

 

2013 

 Romantika Lawu: Kali Ini 

 Story of Drugs, Story of Life 

 Maha Mbois di Arjunoku 

 Tuhan Bukan Babu 

 Dan Kita Pun Bernyanyi di Bawah Koloni 

 Dalam Pelukan  

 Lembah Syawal 

 

Penutup: Ketika Malam Menanjak 
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Preambule 

 

 

Ketika kamu… 

Saat kamu… 

Waktu kamu… 

 

KETIKA kamu teriak-teriak dari dalam ruangan 

kantor dinginmu tentang keadilan pada bosmu, 

sebab kamu merasa gajimu selalu kurang, 

sudahkah kau ingat berapa receh yang telah 

berpindah tangan dari saku celanamu ke tangan 

bocah-bocah pengamen yang kudu genjrang-

genjreng sampai larut malam di pintu angkot 

jurusan Pasar Minggu – Kampung Melayu tanpa 

pengaman itu? Atau pada perempuan-perempuan 

jompo yang menengadahkan kantong plastik atau 

kaleng di tepian aspal Jakarta itu? 

Saat kamu mengutuk masakan yang 

tersuguh di rumah nyamanmu, dan kau umpat 

istrimu atau pembantumu sebab tumisnya kurang 

asin atau keburu dingin, pernahkah kamu lirik 

seorang ibu muda dengan tampangnya yang kumal 

itu menyuapkan sebungkus nasi untuk tiga 

anaknya yang masih kecil-kecil dan mukanya tak 

kalah rusuh di tepian aspal perempatan Pancoran 

itu? 

Ketika kamu mengutuk bonusmu yang tak 

juga cair itu, karena kamu tak bisa segera 

mengganti Honda CRV-mu dengan Mitsubishi 

Outlander, pernahkah kamu melihat sebatalion 

marjinal berjajar di tepi aspal, untuk menunggu 
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angkutan umum yang akan menumpuk mereka di 

dalamnya seperti ikan peda demi gaji yang hanya 

cukup untuk mengganjal perut hingga tanggal 

tujuh itu? 

Kala kamu diseret pasanganmu dalam 

kegilaan konsumerisme dan kartu kredit yang ingin 

dihambur-hamburkan dalam mal itu, pernahkah 

kamu melihat di salah satu titik tepian aspal 

seorang ibu dengan anak kecilnya yang tergendong 

malas –terlepas itu akal-akalan mereka untuk 

menguatkan aura melas mereka– memunguti receh 

500 perak di atas aspal yang telempar dari dalam 

mobil mewah, dengan taruhan tersambar mobil 

lainnya itu? 

Waktu kamu mengumpat pasanganmu 

hanya karena beda pendapat soal sofa yang hendak 

kamu beli untuk nonton smartTV 60″ di rumah 

yang sedang kalian persiapkan untuk setelah 

pernikahan nanti, lalu pertengkaran itu 

berkembang ke mana-mana mengungkit soal 

ketaksukaanmu pada pilihan parfumnya dan 

kegemarannya memasak untukmu sehingga kamu 

tak pernah punya kesempatan untuk nongkrong di 

kafe dan resto –yang itu membuka semua 

kepalsuan cintamu yang fasis itu– pernahkah kau 

lihat sesosok gelandangan yang terseret sunyi yang 

menyenyap sendirian, meringkuk di atas selembar 

kardus dan lapar tanpa kekasihnya di tepian aspal 

Jakarta yang sedang dirajam hujan itu? 

Umpatan-umpatan dan keluh-kesah di 

dalam rumah nyaman dan mobil ademmu itu 

adalah kegagapanmu memahami nikmat. Karena 
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kamu tidak pernah sudi untuk menjenguk tepian 

aspal. Karena kamu tidak pernah menjumpai 

seorang bocah yang –dalam deskripsi Iwan Fals itu– 

hidup di dua sisi dan dipaksa pecahkan karang 

dengan lemah jari terkepal. 

Mungkin perlu juga kau ketahui: hanya 

pengecut yang menghabiskan waktu untuk 

mengumbar keluhan dan mengumpati kehidupan 

mereka sendiri. Dan manusia-manusia di tepian 

aspal itulah para petarung sesungguhnya.  

Mereka tak pernah mengeluh. Setidaknya, 

mereka tak pernah menampakkan keluh itu. 

Sekian.(*) 
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Prakata: 

Melipat Jarak,  

Melihat yang Tak Tampak 
*Catatan dan Ingatan Seorang Mantan Jurnalis 

 

 

KETIKA memutuskan berkecimpung di dunia 

jurnalistik, jarak dan waktu rasanya tak ada apa-

apanya. Tiapkali datang perintah dari atasan, zap, 

langsung melesatlah saya. Tak peduli kapan dan di 

mana, yang penting berangkat dulu. 

Kejadian ini berlangsung sekitar bulan Mei 

2006 lalu. Waktu itu Piala Dunia Jerman hendak 

dihelat. Belum juga gempar gegap gempita pesta 

bola sedunia itu dimulai, eh, ada kejadian yang 

jauh lebih menggemparkan lebih dulu: Klaten dan 

Yogyakarta diamuk gempa! Ratusan orang tewas 

tertimpa reruntuhan bangunan. 

Waktu itu saya masih ditempatkan di desk 

Jawa Timur, sebagai wartawan di eks Karesidenan 

Madiun, wilayah Jawa Timur yang berbatasan 

langsung dengan Jawa Tengah. Kebetulan, itu 

kampung saya sendiri. 

Waktu Yogyakarta digoyang gempa, ada 

kabar di Kabupaten Pacitan juga kena dampaknya. 

Pacitan adalah wilayah paling selatan eks 

Karesidenan Madiun, tapi dari Madiun, tempat saya 

ngepos, masyaAllah jauhnya. Kalau kita naik motor, 

sampai bosan duduk di sadelnya, masih belum 

sampai juga. 
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 Ada telepon dari komandan di Jakarta, saya 

harus langsung pantau lokasi saat itu juga. Pagi-

pagi, belum sempat gosok gigi alih-alih sarapan, 

belum sempak memanaskan mesin motor Yamaha 

Vega R saya, langsung saya cabut menyusuri rute 

sejauh 120 kilometer itu. Saya hanya berbekal doa 

dari Ibu. 

 Sekitar pukul 06.00 WIB saya cabut, 

menempuh perjalanan di pagi yang masih malas. 

Saya pacu kecepatan termaksimal untuk kendaraan 

yang belum diservis (maksimal 80 kilometer per 

jam), menembus jalanan utama penghubung 

Ponorogo-Pacitan yang masih “purba”. Jalannya 

berkelok-kelok, naik turun, tak ada pengaman 

pembatas antara jalan raya dan jurang, bukitnya 

rawan longsor. 

 Alhamdulillah, saya tidak apa-apa. Pukul 

09.00 pas saya sampai dengan selamat di kampung 

halaman Presiden SBY itu. Sampai di sana, saya 

sedikit “kecewa”. Ternyata, apa yang terjadi di 

Pacitan tak semengerikan apa yang saya 

bayangkan. Yang rusak cuma sedikit, tak ada 

korban jiwa. Gempa enggak ngaruh di situ. 

 Saya pulang ke Madiun dengan lunglai. Saya 

menyempatkan diri sarapan di Pacitan, dan 

langsung cabut pulang. Saya naik motor kurang 

lebih tiga jam lagi. Sampai di rumah tidur sebentar, 

agak sore terbit lagi untuk mengisi halaman 

reguler, sekaligus kirim laporan dari Pacitan yang 

tak begitu menggemparkan itu. 

 

*** 



12 

 

 

KEESOKAN harinya, tiba-tiba kakak di Sidoarjo 

telepon, butuh bantuan adik tercintanya ini. Pagi 

itu, cepat-cepat saya tuntaskan liputan, kirim 

berita, langsung wussss, geber motor meluncur ke 

Sidoarjo. Jaraknya sekitar 160 kilometer. 

 Sore harinya saya sampai. 

 Setelah urusan kelar, sekitar pukul 00.30 

WIB, saya tidur dan bercita-cita pulang ke Madiun, 

karena hari itu tidak libur dan saya harus 

menyelesaikan tugas. 

 Tapi, pukul 02.00 WIB, ponsel saya 

menyanyi. Kode areanya 021. Walah, sudah pasti 

dari Jakarta. Tugas lagi. 

 Benar, waktu saya angkat telepon, redaktur 

langsung mengeluarkan titah: besok pagi saya 

harus sampai Klaten. Wartawan di sana masih baru 

dan tidak bisa meng-cover area liputan yang porak 

poranda. Saya dipilih karena pos saya, Madiun, 

paling dekat dengan Jateng, di mana Klaten berada. 

Kala itu, tentu redaktur mengira saya di Madiun. 

Padahal saya di Sidoarjo. 

 Berhubung yang merintah komandan, saya 

hanya bisa ho-oh. Pagi-pagi buta saya pamitan ke 

kakak –yang bingung kenapa saya mendadak 

pamit, sedangkan dia dalam keadaan setengah 

bangun—dan langsung geber motor menuju Klaten. 

Saya hanya berbekal basmalah. 

 Jarak Sidoarjo-Klaten sekitar 300 kilometer 

dan saya harus naik motor. Padahal, sumpah, saya 

tidak tahu di mana Klaten! Mata masih ngantuk, 
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badan remuk, tapi dedikasi saya (waktu itu) 

mengalahkan semuanya, hehehe... 

 Saya hanya memacu motor lurus, ke arah 

Jateng, sambil di setiap kota tanya orang “Klaten 

arah mana?”. Selama perjalanan, saya juga cuma 

bisa “mbatin”, kok, enggak sampai juga, ya? 

 Berhubung Klaten wilayah kecil, yang 

gerbang selamat datangnya tidak begitu ngejreng, 

dan saya masih ngantuk, motor saya bablas sampai 

Yogya. Waktu saya sadar ada yang tidak beres 

dengan rute yang saya tempuh, saya berhenti 

sebentar tanya orang. Jawabannya: “Oalah Mas, 

Mas. Sampean kebablasan...”.  

Masyaallah... 

 Saya putar balik motor dan, alhamdulillah, 

akhirnya ketemulah Klaten. 

 Sampai situ masalah belum selesai. Saya 

tidak tahu di mana lokasi gempa paling parah, yang 

namanya Desa Wedi dan Gantiwarno. Di tengah 

bingung dan banyak orang panik, saya mendapat 

petunjuk; ada ambulans! Hakul yakin, kendaraan 

medis itu pasti sampai lokasi paling parah. 

 Insting saya benar! Alhamdulillah... Saya 

sampai di lokasi. Saya lakukan tugas peliputan 

saya seperti yang diperintahkan komandan. 

 Liputan beres, data beres, foto beres. 

Sepertinya semua beres. Tapi...  

…ternyata belum. 

 Saya tidak bisa menemukan jalan keluar 

lokasi. Waktu masuk, saya ikut ambulans melewati 

jalan yang rutenya sudah hancur. Saya bingung 

harus keluar lewat mana? Saya tidak sempat 
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menghafal rute, karena terburu-buru menguntit 

ambulans. 

 Saat saya selesai, ambulansnya malah sudah 

ilang. Tanya relawan, eh, mereka juga tidak tahu. 

Tanya korban, dijawab, “Waduh, awakku remuk 

kabeh...” 

 Akhirnya, cuma ada satu jalan; saya telepon 

redaktur, tanya siapa teman yang pos di Klaten. 

Dapatlah saya nomor rekan. Saya hubungi dia, 

seorang wanita, tapi kami belum pernah bertemu 

muka. Saya sepakat menunggu di posko Wedi. 

 Lama saya menunggu, yang ditunggu tak 

juga datang. Saya telepon dia berkali-kali, ealah, 

ternyata dia juga sudah nunggu di depan posko 

dari tadi! Harap maklum, kami belum pernah 

bertemu. 

 Akhirnya kami berhasil keluar lokasi dan 

meluncur ke Sukoharjo, cari warnet. Jaraknya 

sekitar 30 kilometer dari klaten. Berita terkirim. 

Tugas hari itu tuntas. 

 Tapi... 

 …Saya belum mendapat penginapan.. 

 Beruntung teman itu memberi saya 

tumpangan semalam. Ah, akhirnya saya istirahat 

juga. Badan letih. Pikiran juga. Saya paksakan 

malam itu tidur, sambil menebak-nebak apa yang 

bakal terjadi besok... 

  

*** 

 

SETELAH hari yang melelahkan itu…: 
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 Pagi-pagi betul saya bangun. Kata Ibu, sejak 

masih orok saya paling tidak bisa tidur nyenyak 

kalau sedang bertamu, secapek apapun. Sekitar 

pukul 05.30 saya sudah membuka mata, setelah 

tertidur pukul 03.00 sebelumnya. 

 Saat itulah saya baru sadar, kalau saya 

sedang menginap di sebuah keluarga yang benar-

benar Jawa. Yang masih memegang teguh prinsip 

“tamu adalah raja”. Saya betul-betul di-raja-kan. 

 Begitu mata melek, sudah ada kopi panas 

dan sarapan pagi siap di atas meja makan, spesial 

untuk saya. Sementara untuk tuan rumah sendiri 

malah belum siap. Saya dipersilahkan mencicipi 

hidangan itu, ditemani teman saya. Dengan gaya 

yang tak kalah rikuh, saya nikmati sajian itu. 

 Setelah mata seger, mandi, saya berangkat 

lagi untuk menunaikan tugas dari komandan. Dari 

Sukoharjo, saya pacu motor Yamaha Vega R orange 

saya yang setia itu, sejauh 30 kilometer ke barat 

menuju Klaten. Setelah sempat istirahat dan dapat 

suntikan energi itulah saya baru sadar, ternyata 

tempat yang sempat saya sambangi sehari 

sebelumnya itu benar-benar hancur, rata dengan 

tanah. 

 Orang-orang yang kebetulan selamat sibuk 

mengais-ngais sisa-sisa reruntuhan bangunan 

rumah, kantor, masjid bahkan kandang ternak, 

berharap menemukan yang masih tersisa dari 

amuk alam itu. Tapi, yah, mereka tidak mendapat 

apa-apa. Semuanya hancur. 

 Desa Gantiwarno, nama desa yang hancur 

itu, benar-benar “ganti warno” alias berganti warna. 
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Desa yang makmur sebagai sentra tanaman bawang 

itu bersalin muka jadi hamparan padang puing. 

Sebelum gempa, desa yang, menurut data Pemkab 

setempat, makmur itu, di mana rata-rata warganya 

punya mobil pribadi, minimal sepeda motor, dan 

hasil bumi melimpah, hanya menyisakan nol besar. 

 Bahkan tak sedikit dari mereka yang 

memutuskan banting setir jadi pengemis, berharap 

belas kasih orang yang –entah kenapa—berduyun-

duyun sengaja datang dari luar kota untuk 

menikmati “wisata kehancuran” itu. 

 Yang membuat saya miris, para “wisatawan” 

itu tampak menikmati betul trip mereka. Dari 

dalam mobil, mereka lemparkan “oleh-oleh” 

makanan dan pakaian bekas, yang diterima dengan 

sukacita, bahkan sampai berebut, oleh warga 

(entah benar-benar korban gempa entah hanya 

oknum pemalas yang sengaja menunggangi situasi 

itu), seolah-olah mereka mendapatkan berkah. 

 Saya jadi ingat ketika pengunjung Kebun 

Binatang Surabaya (KBS) melempar kacang ke 

kandang monyet. Primata itu pasti berebut. Tapi 

tentu saja mereka yang di Klaten itu bukan monyet. 

 Tentang para peminta-minta itu, sebagian 

besar mereka mengaku memilih melakukan itu 

karena pemerintah setempat tak juga menyalurkan 

bantuan. Mereka mengaku kelaparan dan 

kedinginan. Bahkan, untuk memenuhi perut dan 

menghangatkan diri, kalau tidak juga ada yang 

memberi,mereka tidak segan-segan meminta paksa. 

 Saya sendiri nyaris jadi korban, ketika 

segerombolan pemuda dan anak-anak berpakaian 
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lusuh dan luka seperti korban gempa (entah 

mereka benar-benar korban gempa atau oknum), 

mendatangi saya dan berusaha merebut tas saya 

yang berisi bekal, kamera, notes, ponsel dan alat 

peliputan lainnya. Beruntung saya berhasil 

menyelamatkan hak saya itu. 

 Melihat kondisi tak wajar itu saya coba ke 

posko bantuan, mencari tahu apa yang sebenarnya 

terjadi. Pak ketua panitia penyalur bantuan pasang 

tampang tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. 

Ketika saya coba menanyakan apa yang terjadi, kok 

sampai banyak pengemis dadakan, dia menjawab 

“Ah, itu orang yang coba memanfaatkan situasi. 

Coba sampean lihat sendiri, bantuan sudah 

didistribusikan semua. Itu orang dari luar yang 

coba cari keuntungan…” 

 Dia menerangkan sembari menunjukkan 

daftar warga penerima bantuan yang disetorkan 

kelurahan, lengkap dengan tanda contreng yang 

menandakan si warga sudah dapat bantuan semua. 

Tapi sejauh mana validitas data itu saya belum 

sempat cek sendiri karena waktu saya memang 

sangat terbatas. 

 Mana yang benar?  

Sampai saya di Jakarta, bahkan sampai 

pensiun dini sekarang, tabir pertanyaan itu belum 

terkuak juga. Siapa yang menunggangi situasi 

belum terungkap jelas. Yang pasti, dalam situasi 

yang serba porak poranda itu ada oknum yang curi-

curi kesempatan. Entah itu oknum pemalas atau 

oknum aparat penyalur bantuan. 
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 Saya beri contoh lagi fenomena yang 

menunjukkan kalau benar-benar ada oknum di 

tengah gonjang-ganjing itu: ketika pemerintah 

mengeluarkan pengumuman besarnya bantuan 

untuk korban dihitung dari tingkat kerusakan 

rumah, orang-orang yang rumahnya rusak tak 

begitu parah buru-buru membongkar sendiri 

rumah mereka! Harapannya, jelas, dengan rumah 

yang rusak parah –yang dirusak “swadaya”– 

besarnya duit yang akan diterima jauh lebih besar. 

 Ah, jika mengingat fenomena itu, saya jadi 

mahfum, mencari untung itu tak peduli situasi. Apa 

pun kondisinya, selalu saja ada yang namanya 

oknum, yang berupaya menggemukkan kantong 

dan perut. Bahkan di zaman sekarang kita hidup, 

oknum-oknum tanpa malu itu terus menerus 

menggali laba, apa pun caranya. 

 Selama dua pekan lebih saya di Klaten dan 

Yogyakarta, pelajaran tentang meraup untung gelap 

mata itulah yang paling terpatri di otak saya, 

sekaligus membuat saya benar-benar miris. 

Celakanya, sampai sekarang, saya harus terus 

menerus menemui orang-orang seperti itu.  

Keuntungan tak jarang membuat orang gelap 

mata dan mati nurani. 

 

*** 

 

SELAIN tentang upaya meraih untung 

serampangan, ada lagi pelajaran yang saya timba 

dari pengalaman saya di Klaten dan Yogyakarta itu. 

Segala sesuatu itu harus direncanakan matang. 
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Melakukan hal yang kontinu tanpa rambu-rambu, 

itu sama artinya buang-buang waktu dan uang. 

Juga tenaga. 

 Untuk menyusun rencana sip, minimal 

harus tahu dulu apa yang akan kita lakukan, 

bagaimana kita melakukannya, dan di mana tempat 

kita melakukan itu. Kalau tidak bisa-bisa konyol, 

persis seperti apa yang saya alami ketika itu. 

 Memang, waktu berangkat ke lokasi gempa 

itu serba mendadak. Dari awal saya berangkat 

tanpa perencanaan. Lha wong perintahnya juga 

mendadak. 

 Saya tidak menyusun rencana, padahal 

sebelumnya saya belum tahu lokasi itu seperti apa, 

dan apa yang harus saya lakukan agar semuanya 

bisa tepat. Saya asal berangkat, sementara saya 

sendiri tidak tahu mana yang saya tuju. 

 Akibatnya, ya jelas, saya kesasar-sasar. 

Tanpa membaca peta dulu di mana persisnya 

Klaten, saya geber motor. Akhirnya saya kebablasan 

sampai Yogyakarta. Tapi, saya sadar, itu 

konsekuensi dari tiadanya perencanaan. 

 Sepanjang liputan, saya fokus pada objek 

liputan. Dan, alhamdulillah, saya tidak pernah 

menerima komplain dari komandan soal itu. Tapi 

bagaimana saya hidup selama di sana? Inilah yang 

luput dari perencanaan. Jadinya, karut marut dan 

buang-buang energi plus duit. 

 Berhubung saya berangkat tanpa rencana, 

saya kepontalan. Sampai di lokasi saya tak tahu 

harus ke mana (kendati akhirnya saya tahu harus 

ke mana). Nah, begitu tugas liputan selesai, saya 
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juga tidak tahu harus ke mana. Saya tak punya 

saudara di situ, dan saya belum booking 

penginapan. Sampai akhirnya saya harus 

membuang malu nunut di rumah teman perempuan 

selama semalam. 

 Tapi, keesokan harinya, saya bertekat tidak 

akan mau lagi menyusahkan teman dan 

keluarganya yang sangat baik hati tersebut. Saya 

harus mencari penginapan. Tapi di mana? Itu juga 

belum saya rencanakan. Saya tidak kenal daerah 

itu. Sama sekali asing bagi saya. Kalau mau apa-

apa atau ke mana, saya harus meraba-raba. 

 Akhirnya, saya memutuskan menginap saja 

di penginapan di Solo, yang dekat dengan 

Sukorharjo. Karena, saat itu yang saya tahu hanya 

jalur Klaten-Sukoharjo. Sukoharjo-Solo sekitar 20 

kilometer. Dengan bantuan seorang teman reporter 

televisi swasta, saya mendapat penginapan di Solo. 

 Selama hampir seminggu saya pulang pergi 

Solo-Klaten, sekitar 40-an kilometer jauhnya. Kalau 

pulang pergi, jadinya sehari saya harus menempuh 

jarak 80 kilometer. Itu belum termasuk jarak yang 

harus saya tempuh di Klatennya sendiri, saat saya 

mengobok-obok informasi dari daerah itu. Sehari 

rata-rata 100-an kilometer lah totalnya. 

 Dan ketika saya bertemu kawan akrab saya, 

yang juga wartawan koran dan kebetulan juga 

ditugaskan dari Madiun untuk meliput Yogyakarta, 

saya baru sadar, kalau keputusan saya menginap 

di Solo itu bodoh. 

 Kenapa? Ya karena, ternyata, Klaten-Yogya 

jauh lebih dekat dari Klaten-Solo. Jaraknya kurang 
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dari 20 kilometer! Dan teman saya itu menginap di 

Yogya selama tugas. Tahu saya menginap di Solo, 

teman saya itu cuma tersenyum dan berkomentar; 

“Bodo ente. Hehehe…” 

 Akhirnya, dengan semangat efisiensi yang 

dibumbui rasa malu karena salah ambil keputusan 

tanpa perencanaan, saya ikut ke penginapan 

tempat teman saya menginap. Ternyata benar-

benar dekat dan efisien.. Yah, tapi memang ini 

adalah situasi yang harus saya alami setelah 

mengambil keputusan dengan cara grusa-grusu.. 

 Perencanaan itu perlu. Kalau sebelum 

berangkat saya baca peta dulu, saya paham situasi 

dulu, dan setelah itu menyusun rencana apa yang 

akan saya lakukan di sana dengan matang, tak 

perlu saya buang-buang banyak ongkos dan tenaga. 

Jatah bensin untuk menempuh jarak 60 kilometer 

seharusnya bisa saya tabung kalau saya menginap 

di Yogya dari awal. Dan tentunya badan saya tak 

juga remuk. 

 Memang, waktu awal datang saya sempat 

kebablasan ke Yogya. Tapi ketika itu saya belum 

bisa menaksir jarak Klaten-Yogya, sehingga 

mengambil keputusan menginap di Solo. Gara-gara, 

ya karena grusa-grusu itu. Serampangan. 

 Tentang perencanaan ini, saya jadi ingat 

sejarah invansi Sparta ke Troya. Si raja Sparta 

ketika itu maunya menyerang saja Troya, tanpa 

perencanaan. Mereka hanya bawa amunisi 

sebanyak-banyaknya, beratus-ratus armada kapal, 

tapi mereka tidak membekali diri dengan strategi 

dan rencana. Akibatnya, sampai berhari-hari 
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mereka gagal masuk jantung kota, meski mereka 

sudah membawa prajurit super handal bernama 

Achilles. 

 Dalam keadaan nyaris putus asa, untungnya 

ada Odysus, Raja Itaca yang tunduk pada imperium 

Sparta. Dia punya rencana brilian dengan taktik 

Kuda Troyanya. Dia memasukkan prajurit Sparta, 

termasuk Achilles, ke jantung Kota Troya dengan 

cara menyelundupkannya ke dalam patung kuda 

raksasa, yang tidak dianggap berbahaya oleh laskar 

Troya. Kota Troya pun berhasil dihancurkan. 

Dengan perencanaan yang mempertimbangkan 

situasi, kondisi dan amunisi, Sparta akhirnya jadi 

juara. 

 Perencanaan, perencanaan, perencanaan. 

Meski berbekal kekuatan luar biasa, seperti saya 

berbekal ketahanan fisik saya yang kebetulan prima 

saat ditugaskan ke Klaten, atau seperti pasukan 

Sparta yang membawa amunisi yang kekuatannya 

luar biasa untuk menyerbu Troya, tanpa 

perencanaan, semuanya bakal konyol. 

 Setelah dua minggu dinas luar kota, saya 

pulang ke kampung halaman sekaligus pos liputan 

saya. Sembari saya menyusun perencanaan 

bagaimana saya ke depan nantinya. Tapi sampai 

sekarang sebagian besar perencanaan itu sulit 

terealisasi karena berbagai macam variabel.  Dan 

rencana-rencana yang gagal itu akhirnya membuat 

saya harus mengambil keputusan; pensiun dini, per 

1 Desember 2010. 

Salam 

Tofik Pram 
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Selamat Datang, Badai! 
(2 Januari 2009) 

 

 

 

EKONOMI gonjang-ganjing. Mata uang dunia bak 

terbuai musik dangdut, goyang sana-sini sesekali 

ambruk. Rupiah sebagai mata uang paling ringkih 

pasti panik. Orang-orang yang hidup bersama mata 

uang ini dipaksa memeras otak dan keringat habis-

habisan agar tak tergilas resesi. 

Homo economicus harus berjuang keras di 

tengah himpitan ekonomi yang, masyaallah, tak 

tahu apa itu kompromi. Harga kebutuhan pokok 

melambung tinggi, inflasi gila-gilaan, lapangan 

kerja merampingkan diri, resesi jadi hantu global 

yang hadir 24 jam penuh. Lapangan pengangguran 

meluas dan siap menampung sekitar ratusan ribu 

buruh yang bakalan tak lagi terpakai. 

 Kaum pekerja ketar-ketir. Upah yang mereka 

terima sekarang tak mampu menyokong hidup 

sementara masa depan juga sulit direka. Pengusaha 

dibuat puyeng ketika ongkos produksi menggurita 

meleset dari prediksi awal tahun ketika buka buku.  

 Terjadi friksi. Konfrontasi antarkelas sangat 

mungkin terjadi, antara pengusaha yang mengirit 

ongkos produksi dengan berbagai jalan –termasuk 

merampingkan perusahaan dan terpaksa 

merumahkan pekerja– dengan kaum buruh calon 

pengangguran yang paranoid menghadapi kenaikan 

harga. 
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 Setiap pekerja harus bersiap ketika sewaktu-

waktu mendapat panggilan khusus dari atasan 

yang bermaksud merumahkan mereka. Bahkan 

mereka harus siap menunduk menyandang status 

pengangguran. Program diet ekonomi diharuskan 

menguras habis lemak produksi yang tiba-tiba 

muncul beriring dengan resesi.  

 Inilah potret produk gagal kapitalisme global, 

di mana Indonesia ambil bagian di dalamnya. 

Indonesia mencetak individu-individu bermental 

pekerja alias buruh. Individu-individu yang dilebur 

dalam sebuah kelompok yang tak bisa mengambil 

keputusan dan hanya bisa ho-oh ketika harus 

mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk 

kapital. Baik pemilik modal maupun buruh sama 

saja mentalnya. 

 Mereka “berkarya” (ada tanda kutip karena 

arti berkarya bukan sebuah upaya untuk mencipta 

karya aduluhung bukti eksistensi manusia, tapi 

berbuat sesuatu dengan membiarkan jiwa tetap 

dahaga demi sang lain) untuk mempergemuk 

kapital dengan sedikit upah penyambung hidup 

harian tanpa ada stok cadangan di luar itu. 

 Karl Marx mungkin menangis di dalam 

kuburnya. Dia melihat pekerja, kelas masyarakat 

yang dulu dia perjuangkan dan sempat bebas, 

harus kembali meneteskan keringat dan air mata 

setelah dihajar habis-habisan hukum kapital yang 

kian kompleks dan menggurita, yang tak lagi sama 

dengan borjuisme sederhana seperti yang ada 

ketika dedengkot sosialisme itu hidup. Mereka 

mencurahkan apa yang mereka punya untuk 
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mempertebal kantong modal tanpa mengizinkan 

mereka “bekerja sebagai manusia”. Bukan “aku 

bekerja karena itu aku ada” tapi “aku bekerja 

karena aku disuruh dan tak punya alasan untuk 

menolaknya”. 

 Mereka digerakkan laju modal kapital untuk 

terus berproduksi, tapi berproduksi untuk apa dan 

siapa, entah. Mereka terasing dari pekerjaannya, 

dari apa yang dilakukannya. Untuk apa mereka 

bekerja? Untuk apa berbuat itu? Untuk 

menyambung hidup saja? Sekadar untuk 

mencukupi kebutuhan makan sebulan? Apa 

kebutuhan manusia hanya makan?  

 Pekerja diposisikan pasif mengikuti irama 

kapital. Ketika modal tersendat, mereka terhempas. 

Ketika kapital sekarat pekerja pun terjungkal. Abad 

ini bukan borjuis riil yang mengeksploitasi dan 

menghempaskan pekerja-pekerja Indonesia di tubir 

jurang resesi. Bukan borjuis Eropa yang dikutuk 

Karl Marx.  

 Yang pegang kendali adalah majikannya 

dunia bernama Amerika. Borjuis ini jauh lebih 

sangar dari borjuis yang dikenal Marx. Ketika 

ngomong dalam konteks global, di dunia ketiga 

termasuk Indonesia, sebenarnya tidak ada yang 

namanya tuan. Hanya ada satu kelas bernama 

buruh tapi beda sampul. Buruh yang dikenal 

sekarang yang bekerja untuk pemilik modal 

domestik atau investor asing, sementara pemilik 

modal domestik atau investor memburuh pada 

Amerika. Meski dari kacamata domestik 
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kemasannya beda, toh, pada hakekatnya keduanya 

sama-sama mburuh.  

 Borjuisme Amerika memosisikan diri sebagai 

raja dunia yang bisa berpolah tingkah seenaknya, 

dan ketika sakit seluruh dunia harus ikut sakit 

lebih parah. Badai berawal dari gagal bayar kredit 

perumahan di Amerika, yang mengharuskan 

puluhan ribu warganya kehilangan tempat tinggal. 

Kredit macet dan perputaran modal berhenti. Bank 

penyalur kredit sekarat akhirnya ambruk.  

 Pasar modal Amerika goyah, kredit tak 

mengucur, perusahaan investasi berbondong-

bondong menarik modal yang pernah mereka 

tanamkan di dunia ketiga yang sedang giat 

membangun ekonomi, termasuk Indonesia. 

Walhasil, negara-negara yang terbuai belaian 

investasi pun dipaksa bangun karena mimpi buruk, 

dan ketika sudah bangun ternyata mimpi itu benar-

benar terjadi. Ketika dunia ketiga terjaga, mata 

uang sudah anjlok, saham mayoritas perusahaan 

terjun bebas, bahkan ada yang perdagangannya 

dihentikan. Valuta asing naik tinggi, sementara 

saham domestik kian murah bak kacang goreng.  

 Efisiensi besar-besaran dimulai. Perusahaan 

yang awalnya sehat-sehat saja tiba-tiba merasa 

kegemukan dan harus diet. Lemak produksi, bahan 

bakar energi produksi di mana pekerja masuk di 

dalamnya, disingkirkan beberapa. 

 Kepakan resesi Amerika menebar badai ke 

seluruh pelosok bumi. Situasi saat ini barulah 

prakondisi. Yang lebih buruk diprediksi terjadi 

hingga pertengahan tahun ini. Tsunami bakal 
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datang lebih bertubi dan siapa yang lemah pasti 

dilumat habis jadi tumbal resesi. Kapital sedang 

depresi. 

 Homo economicus yang (dipaksa) memilih 

mengikatkan jiwa pada kapital sedang diringkus 

situasi. Ketika tak mampu bertahan harus siap-siap 

mampus. Ada hantu yang hinggap tanpa ada yang 

tahu kapan dia pergi.  

 Kalau sudah begini, mungkinkan cita-cita 

Charles Fourier, si sosialis Prancis yang 

mengangankan “membentuk sebuah dunia di mana 

semua orang hidup bahagia di dalamnya” bisa 

terwujud? Atau Charles dan Karl Marx sedang 

berdiskusi di alam kubur, membahas bagaimana 

cara mendefinisikan apa sebenarnya borjuisme 

yang dihadapi kaum pekerja –borjuisme yang saat 

ini kian meraksasa, sekaligus kian tak tampak tapi 

cengkeramannya lebih kuat dari tiga abad lalu 

itu?(*) 
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Surat Cinta  

untuk Sahabat 
(30 Januari 2009) 

 

 

 

Salam Kawan, 

Bersama cinta marilah kita menebar damai… 

 Bagaimana kabar dunia kita, tempat dulu 

kita duduk guyub sembari melukis sketsa sejarah 

itu? Adakah tetap indah? Syukur jikalau kalian 

masih bersama anugerah untuk merasakan 

tenteram di tempat yang sudah terlalu jauh kami 

tinggal lari seperti pengecut itu. 

 Kawan, di Antah Berantah ini kami baru 

sadar kalau dunia tidak pernah menyediakan 

cukup. Dunia itu adalah perangsang yang tangguh 

untuk memancing ingin. Dunia itu membungkus 

kita dalam dekapan waktu yang terus 

menggelinding menuju dewasa. Dan pengalaman 

yang membentuk pribadi kita tahap demi tahap itu 

selalu menendang jauh-jauh rasa puas. 

 Kawan, ingatkah kalian pada jejak-jejak yang 

menuntun kita sampai pada pilihan ini? Ingatkah 

perdebatan-perdebatan yang membumbui kita 

menuju dewasa? Ingatkah celoteh-celoteh nakal 

dan saling hujat kita yang mencambuk itu? 

 Ingatkah ketika pemikir handal mulai 

Socrates sampai Sindhunata hadir bergantian 

dalam buku membimbing kita? Dan kita selalu 

hanya bisa tertawa nyinyir setelah perjumpaan 
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dengan mereka ditutup untuk hari itu, karena kita 

merasa betapa bodohnya kita sebelum pertemuan 

itu, dan kita berangkat tidur untuk bangun sebagai 

individu yang berkembang dan terpacu itu? 

 Ingatkah kalian tentang kurikulum idealis, 

materialis, positivis, kapitalis, sosialis, komunis, 

postmodernis sampai narsis yang terus menerus 

menghiasi buku pelajaran kita yang semakin penuh 

tapi tak pernah kumal itu? Di mana buku catatan 

kita itu sekarang? Masih adakah kalian simpan rapi 

dalam rak sederhana itu? 

 Kami, di Antah Berantah ini, merekam rapi 

serpihan-serpihan kenangan itu. Kawan, ingatkah 

mimpi kita dulu yang berwarna itu? Ingatkah 

fondasi mimpi yang kita bangun dalam waktu-

waktu ketika kita merasa tangguh itu? 

 Kami ingat kawan. Kenangan itulah yang 

menggugah kami untuk berkirim surat sekadar 

bertegur sapa ini, sembari melontar tanya apakah 

buku catatan itu tak tersesat ke tukang loak. 

Semoga saja tidak. 

 Kami ingin sejenak merangkai kembali rantai 

memori kita, ikatan jiwa kita yang sempat retas. 

Kami berharap kalian bisa menolong kami 

menghadirkan kembali cita-cita yang tertinggal di 

antara reruntuhan harapan yang tercecer karena 

kecerobohan ini. 

 Kami rindu keringat riang itu, Kawan. Kami 

ingat setiap kalori yang terbakar untuk cita-cita itu. 

Kami ingat dialog yang menghadirkan kualitas 

dalam hidup kita. 
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 Kami ingat ketika kita berjibaku. Kami ingat 

ketika kita sepakat membongkar pagar dan 

menolak belenggu. Kami ingat ketika kita 

bermufakat untuk membuka tutup kotak dan 

melontarkan diri jauh-jauh menggapai angkasa itu. 

Kami ingat ketika kita mereguk halimun untuk 

meresapi kemegahan semesta ini, dan dari itu kita 

punya etos untuk berteriak merdu. Kami ingat 

ketika rasa baru jadi menu wajib kita mulai dari 

sarapan hingga makan malam. 

 Di sini antah berantah, Kawan. Kemegahan 

semesta hanya disajikan dalam beberapa kemasan 

pilihan dalam kotak kado berasa janji yang 

membentur. Kotak itu kembali menyergap kami, 

membungkus, yang membuat kami merasa munkar 

telah melanggar mufakat kita ketika itu. Teriakan 

kami tak lagi merdu dan pagar kayu yang pernah 

kita bongkar dulu terbangun jadi besi yang 

menjulang tinggi menancap ke langit. 

 Kami kesepian. Kami rindu kalian. Kami 

rindu percakapan kita. Di negeri ini, setiap bangun 

di hari baru kami masih merasakan kemarin. Kami 

rindu dunia kita dulu. Dunia yang terus melecut, 

yang membuat kita terjaga dan sadar kalau satu-

satunya alasan kenapa kita hidup itu adalah untuk 

tidak menyerah pada rasa puas yang getir. 

 Salam Hormat dari Antah Berantah.(*) 
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Cokelat Pralin 
(2 Maret 2009) 

 

 

“Life like a box of chocolate.  

You never know what you gonna get”. 

 

TAK ada yang bisa ditebak dalam hidup ini, 

mungkin begitulah pesan Mrs Gump, ibu Forrest 

Gump, ketika menasehati anaknya bagaimana 

sebenarnya hidup itu. 

 Hidup penuh misteri dan masa depan itu 

serba-samar. 

 Dialog itu memang cuplikan dalam film 

Forrest Gump, tentang cara seorang ibu menasehati 

anaknya yang kapasitas otaknya harap maklum – 

yang diperankan apik oleh Tom Hanks, dalam 

sebuah karya sinema bagus yang dirilis pada Juli 

1994. Si ibu coba mencari cara yang paling 

sederhana untuk menyampaikan maksudnya itu. 

 Forrest Gump ber-setting Amerika. Mrs 

Gump mencari perumpamaan cokelat karena 

makanan itu adalah bagian dari gaya hidup Negeri 

Paman Sam. Nasehatnya itu mengacu pada sekotak 

cokelat praline (pralin) yang ngetren di Amrik sejak 

dulu hingga sekarang. Adalah beberapa butir 

cokelat yang dikemas dalam satu kotak, di mana di 

dalam tiap butirnya berisi bermacam-macam rasa 

yang tak pernah diketahui orang sebelum 

melumerkannya di dalam mulut. 

 Produsennya mengisi dengan berbagai 

macam rasa dan menatanya secara acak. 
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 Pralin, atau cokelat yang diberi isi itu, dibuat 

memang untuk memberi kejutan kepada orang 

yang memakannya. Ada pralin berongga berisi 

beberapa tetes minuman beralkohol, seperti 

sampanye, whiski, sampai vodka. Ada juga yang 

isinya cokelat putih, meses, keju, permen, dan 

macam-macam benda konsumsi lainnya. 

 Cokelat godiva adalah bahan yang dipilih 

sang produsen sebagai bahan dasar penganan ini. 

Cokelat jenis ini hanya dijual di beberapa toko 

khusus di Eropa dan Amerika, dan tak bisa 

sembarangan mendapatkannya.  

Benar-benar cokelat jenis istimewa.  

 Penjual sengaja memasukkan bermacam-

macam rasa dalam setiap kotak, untuk Anda tebak 

tiap kali Anda memasukkan sepotong cokelat ke 

mulut. 

 Yah, hidup memang penuh tebakan. Teka-

teki. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi besok, 

kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi lusa, 

minggu depan, bulan depan, tahun depan atau 

apalah. Yang jelas, kejutan selalu siap menanti kita. 

Hidup memang misteri, tak tahu apa yang 

bakal kita dapatkan nanti. Sebelumnya tak ada 

seorang pun menyangka Lehman Brother akan 

ambruk dan menyebabkan guncangan ekonomi. 

Tak ada yang pernah menyangka situasi bakal 

semakin memburuk. Tak ada yang menyangka 

kalau sejak Oktober 2008 lalu sampai sekarang 

sekitar 2,657 juta pekerja sedunia jadi 

pengangguran. 
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 Awalnya, kita optimistis dampak krisis 

finansial global di Tanah Air bakal berakhir kurang 

dari enam bulan. Tapi kabar terbaru dari Gubernur 

Bank Indonesia (BI) Boediono ini menyadarkan kita, 

kalau kita hanya bisa memprediksi tapi tak bisa 

memastikan apa yang terjadi. Krisis ini akan 

berlangsung lebih lama, lebih dari enam bulan. 

Fondasi rupiah kita masih sangat lemah. Target 

pertumbuhan ekonomi ngos-ngosan dan terus 

mengalami revisi.  

 Sejumlah proyeksi yang dilakukan berbagai 

lembaga menunjukkan bahwa krisis masih akan 

berlanjut tahun ini, bahkan diperkirakan semakin 

parah. November tahun lalu IMF terpaksa merevisi 

proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang baru 

saja dikeluarkannya pada Oktober, atau sebulan 

sebelumnya. 

 Target ini direvisi karena IMF sadar 

persoalan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini 

benar-benar parah.. IMF memproyeksikan 

pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini hanya akan 

mencapai 2,2%, atau terpangkas 0,8% 

dibandingkan proyeksi yang dirancang pada 

Oktober 2008. 

 Kapan krisis ekonomi global ini akan 

berakhir? OECD dalam laporan terbarunya pada 25 

November lalu memproyeksikan hal yang sama 

dengan IMF. Intinya, pada 2009 bisa dikatakan 

bahwa perekonomian dunia akan mencapai titik 

terendah dan diperkirakan baru akan rebound 

tercepat 2010. Dengan melihat spektrum krisis 

global saat ini, yang harus kita perhatikan adalah 
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kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk yang 

bisa terjadi di tahun 2009. Apa yang bakal terjadi? 

 Kita tidak pernah tahu itu. Cokelat apa yang 

bakal kita dapatkan itu unpredictable. Tak jelas, 

entah yang berisi alkohol, aroma buah atau 

sampanye. Yang jelas, tahun ini kita tak akan 

mampu membeli cokelat pralin-nya Forrest Gump 

itu. Satu kotak harganya 10 poundsterling bos, 

atau sekitar Rp140.000. Uang itu akan lebih 

berguna untuk beli sembako, bensin, atau buat 

ngopi di warung selama sebulan sambil rasan-rasan 

besaran gaji yang cuma lewat di rekening kita tiap 

bulan itu. Nasib, nasib...  

 Hidup memang misteri, tak tahu apa yang 

bakal kita dapatkan nanti. Kita tidak pernah tahu 

itu. Cokelat apa yang bakal kita dapatkan itu. 

Entah yang berisi alkohol, aroma buah, kue, atau 

sampanye. Atau bahkan sebuah ruang kosong. 

Untuk yang kurang beruntung karena sensasi rasa 

yang didapat bukanlah yang diharapkan, satu-

satunya cara adalah berusaha menerimanya 

dengan riang. 

 Seperti ketika Forrest Gump yang selalu 

menerima takdirnya. 

 Dia memang karakter yang bodoh. Tapi 

dalam hal menerima kenyataan, sepertinya tak ada 

kecerdasan yang mengalahkannya.(*) 
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Dangdut Palsu  

di Pasar Ikan 
(9 Maret 2009) 

 

 

MALAM itu saya dihantam penat. Situasi beberapa 

bulan kala itu memang membuat saya capek. Udara 

dingin tidak mau juga menyuruh mata saya 

mengantuk. Padahal sehari sebelumnya saya cuma 

tidur dua jam. 

 Akhirnya saya memilih adu nyali, coba 

membelah malam yang dinginnya kala itu, aduh, 

bikin ngilu belulang itu. Saya ambil jaket, jalan 

kaki ke ujung gang cari ojek. Waktu itu cuma ada 

satu tukang ojek. 

 Si abang tanya, “Mau ke mana?” 

 Saya jawab, “Bawa putar-putar Jakarta 

Bang.” 

 Si Abang bingung. 

 Saya bilang saja, “Pokoknya saya booking 

malam ini.” 

 Tapi dia malah curiga, mungkin saya dikira 

orang punya niat jahat. Wah, kalau si abang benar-

benar berpikiran begitu, dia perlu kacamata. Dia 

perlu melihat benar-benar muka saya, yang penuh 

aura ketulusan. 

 Tapi ragunya tak hilang juga. Setelah saya 

yakinkan saya orang baik-baik yang sedang suntuk, 

dan saya tunjukkan kartu identitas saya dan saya 

yakinkan dia kalau saya cuma perantau yang 
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tinggal di rumah kost tak jauh dari tempatnya 

mangkal, akhirnya dia mau. 

 Tanpa tawar menawar, dia pacu kendaraan. 

 

*** 

 

TIBA-TIBA saja, seperti dituntun angin, dia 

memacu kendaraan roda dua itu ke Pasar Kramat, 

Jakarta Timur, sekitar lima kilometer dari rumah 

kost saya. 

 Malam-malam dingin begitu macetnya minta 

ampun. 

 Pedagang ikan meluber sampai ke badan 

jalan. Transaksi berlangsung di tengah jalan. 

Baunya amis di sana-sini. Amis tapi segar, karena 

makhluk-makhluk laut itu memang baru saja 

didatangkan dari habitatnya, untuk dipajang di situ 

dan berakhir di meja makan sebagai hidangan. 

 Macetnya membuat saya tak tahan. Dingin 

malam itu tiba-tiba saja hilang ditendang pusing 

saya yang makin mencengkeram. Begitu ada putar 

balik, saya minta si abang ojek belokkan motor ke 

situ. Saya mau pulang saja atau cari tujuan lain. 

 Di jalur pulang sama saja; macet. 

 Pedagang ikan memenuhi dua jalur jalan 

yang dibelah marka itu. Di kanan kiri semuanya 

pedagang ikan. Yang di jalur saya balik ternyata 

macetnya tambah parah. Ada aktivitas bongkar 

muat di situ. 

 Ah, makin pecah saja rasanya kepala ini. 

 Di tengah suntuk, tiba-tiba sayup-sayup 

telinga saya menangkap alunan musik dangdut. 
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Saya tengok ke kiri, ternyata di tengah kerumunan 

transaksi itu ada atraksi yang menyedot perhatian 

sebagian orang yang ada di pasar. 

 Saya tertarik. 

 Bagi saya kala itu, pertunjukan tersebut 

adalah pemandangan yang jarang saya lihat. Ada 

lenggak-lenggok genit dua penyanyi dangdut yang 

diiringi orkes sederhana, tepat di tengah-tengah 

pasar ikan yang amis. 

 Saya minta si abang berhenti dan parkir 

motor. Kami pun ikut berkerumun dengan orang-

orang yang sangat menikmati hiburan rakyat itu. 

Lumayan, dapat hiburan murah di saat suntuk. 

 Dua penyanyi, satu mengenakan kaos tanpa 

lengan warna merah jambu dengan setelan rok 

hitam ketat sepaha, satunya lagi mengenakan 

tanktop warna hijau muda dengan legging selutut, 

goyang genit kanan kiri menyuguhkan keriangan 

yang tampak jujur. Mereka sedang jadi primadona 

pasar ikan. Seolah-olah dingin tak menyentuh 

mereka. 

 Eh, si abang ojek ikutan goyang. 

 Sambil menyalakan sebatang rokok, saya 

coba ikut menikmati hiburan itu. Ketika saya tiba, 

mereka sedang melantunkan tembang Sahara, lagu 

yang saya sendiri tidak tahu siapa penyanyi aslinya 

tapi sering saya dengar, karena kebanyakan teman 

saya sekantor menyanyikan lagu itu saat karaoke di 

Inul Vista atau di kawasan Jakarta Kota. 

 Mereka berdua tampak menghayati tembang 

itu. Suaranya dibuat mendayu-dayu, agak kaku, 

disesuaikan irama musik pengiring. Sesekali 



39 

 

mereka mendekati salah satu penonton, biasanya 

lelaki, mengibas-ibaskan pinggul dengan gaya 

nyaris seronok, berharap ada saweran keluar dari 

kantong si abang. 

 Cara mereka manjur. 

 Si abang mengeluarkan selembar duit 5 

ribuan dan disodorkan pada si penyanyi yang 

menggodanya. Si biduan menyambut uluran itu 

dengan genit. 

 Beberapa kali dua penyanyi itu bergantian 

melakukan hal yang sama pada orang lainnya. 

Ending-nya sama, mereka dapat duit. Itulah cara 

orkes sederhana tersebut mendapat untung dari 

pertunjukan yang bisa disaksikan tanpa karcis itu. 

 Orkes itu adalah sebuah tim yang terdiri dari 

satu pemain gitar, satu pemain bass, satu pemain 

rebana, satu peniup seruling, dan dua penyanyi 

genit. 

 Ada lagi satu orang yang tak kalah penting 

perannya, dia adalah operator sound system yang 

nangkring di atas gerobak. Dialah yang mengatur 

volume suara pertunjukan itu. Kalau pasar sedang 

ramai, dia naikkan tinggi volume, kalau sedang sepi 

dia turunkan untuk menghemat pemakaian aki. 

 Para penyanyi itu atraktif. Tak jarang mereka 

mengajak penonton berinteraksi. Gayanya seperti 

penyanyi dangdut kelas panggungan. Semakin 

mereka atraktif, semakin banyak saweran yang 

mereka kantongi.  

Raut wajah penonton mereka tampak puas. 

Senang dengan suguhan di tengah dingin itu. 

Apalagi bisa dinikmati tanpa perlu mengeluarkan 
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duit segepok, seperti misalnya nonton live music di 

pub atau karaoke yang perlu duit minimal 100 ribu. 

 Akhirnya para penghibur pasar itu lelah juga 

setelah tampil atraktif sekitar satu jam sejak saya 

datang. 

  “Ok, untuk sementara kita break dulu. Neni 

(atau Nenny) dan Intan perlu istirahat untuk 

memulihkan suara biar lebih menggairahkan, 

Bang…,” penyanyi ber-tanktop hijau muda mewakili 

temannya, minta waktu untuk istirahat, dengan 

nada genit yang belum habis. 

 Pertunjukan rehat. 

 Penonton bubar, terutama mereka yang 

punya tanggung jawab dagangan. Sebagian lagi, 

kebanyakan kenek atau tukang bajaj dan ojek, setia 

di tempat mereka untuk menunggu sesi 

selanjutnya. Intinya mereka tampak puas 

menyaksikan sajian itu. Bau amis pasar ikan tak 

mengganggu kepuasan yang mereka reguk. 

 

*** 

 

ROMBONGAN orkes itu masuk ke dalam warung 

kopi di samping penjual cumi-cumi segar. Mereka 

memesan minuman. 

 Saya tiba-tiba tertarik untuk tahu mereka 

lebih jauh. Saya masuk juga di warung kopi dan 

abang tukang ojek saya ajak. Kebetulan dingin 

waktu itu tambah sangat, dan saya butuh segelas 

kopi panas untuk sedikit meredamnya. 



41 

 

  “Laris, Neng?” penjaga warung menanyai 

kedua penyanyi itu, seolah mereka sudah saling 

kenal akrab. 

  “Lumayan, Bang. Habis hujan masih ada 

yang nyawer,” sahut si Intan, yang berbaju merah 

muda itu. 

 Lalu seorang pria, yang saya lihat tadi 

berperan sebagai pemain gitar, mendekati Intan. 

Dia membisikkan sesuatu. Setelah itu si Neni (atau 

Nenny) dan Intan mengeluarkan saweran yang 

didapat tadi, yang diselipkan di tali bra bagian bahu 

mereka. Uang itu kumal menggumpal. Mereka 

merapikannya. 

 Mereka menghitung. Kalau tak salah dengar, 

untuk sesi barusan, mereka berhasil 

mengumpulkan 124 ribu rupiah dari beberapa 

penyawer. 

 Si Intan tertunduk. Sementara si pemain 

gitar sabar menghitung ulang. 

  “Bagaimana ini?” kata si Intan, tanpa 

menyembunyikan nada keluhnya. Seolah-olah 

dingin yang tak dia rasakan waktu bergoyang tadi 

tiba-tiba saja menyelubunginya. “Kita coba lagi 

nanti,” si gitaris coba memberi harapan. 

 Yah, memang wajar kalau mereka cemas. 

Dalam separuh malam itu mereka hanya 

menghasilkan 124 ribu, yang harus dibagi rata 

untuk 7 anggota orkes. Jadi, rata-rata satu dari 

mereka hanya dapat sekitar 15 ribu. 

 Iya kalau tahun 1980-an lalu, uang 15 ribu 

bisa dibilang banyak. Tapi di tahun 2009 kala itu, 
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dan dunia sedang dihiasi krisis ekonomi global, 

yang itu tiada apanya. 

 Belum lagi, sebelum naik pentas sesi kedua, 

hujan sudah mulai merintik lagi. “Waduh, malah 

hujan,” keluh si anggota orkes yang pegang bass, 

mungkin sembari membayangkan harapan 

menambah pundi-pundi saweran makin tipis. 

 Kecemasan makin kentara merata di wajah 

seluruh anggota orkes. 

 Sungguh keadaan yang berbalik 180 derajat 

dari ekspresi yang mereka umbar ketika sedang 

menghibur orang tadi, di mana mereka bisa 

menyuguhkan keriangan yang terkesan tak pura-

pura. 

 Di dekat lampu neon warung kopi wajah si 

Neni (atau Nenny) tampak pucat dan cemas. Mereka 

semua murung. 

 Mungkin mereka galau karena yang mereka 

kumpulkan itu belum balik modal, alih-alih 

untung. Wajar. Karena dalam berdangdut ria itu, 

mereka sedang melakukan sebuah usaha untuk 

mengumpulkan untung. Aktivitas wajar yang 

dilakukan manusia. 

 Mungkin mereka juga mahfum, dalam 

sebuah usaha, apapun bentuknya, termasuk orkes 

itu, butuh modal. Dengan modal itulah mereka 

berharap untung. 

 Sementara modal usaha orkes ini tak bisa 

dibilang sedikit. Mereka perlu makan supaya punya 

tenaga untuk unjuk kebolehan. Sound system 

mereka perlu aki. Sedangkan Neni (atau Nenny) dan 

Intan perlu bedak, gincu, parfum dan baju. Itu 
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semua adalah modal yang harus mereka punyai 

agar keuntungan dalam bentuk sawer bisa diraup. 

 Dalam dunia fisik ini, minimal harus punya 

modal bisa tampak wajar sesuai hukum-hukum 

yang berlaku dalam profesi atau usaha yang 

digeluti. Seperti direktur butuh dasi, karyawan 

kantoran butuh baju rapi, pedangdut butuh tampil 

ngejreng, dan masih banyak lagi. 

 Profesi itulah yang nantinya bisa 

mendatangkan duit. 

 Saya jadi ingat kata Jean Paul Sartre, si filsuf 

Prancis itu, yang mengatakan e’tre pur soi; bisa 

diartikan kesadaran akan identitas itu bisa juga 

dibentuk dari luar diri kita. Yang menilai kita 

adalah lingkungan dan tolok ukurnya tampilan 

fisik. 

 Singkat kata, kalau ingin jadi pedangdut, 

tampillah sebagai pedangdut yang seksi, wangi, 

menggairahkan penonton. 

 Tapi untuk memenuhi kebutuhan fisik itu, 

lagi-lagi urusannya duit lagi. Iya kalau direktur 

dengan gaji 60 juta per bulan, yang tidak masalah 

kalau harus membeli dasi sekardus sekali pun. 

Tapi kalau penyanyi dangdut seperti Neni (atau 

Nenny) dan Intan yang malam itu hanya mampu 

mengumpukan 124 ribu yang harus dibagi 7 orang? 

 Mau beli parfum, baju, bedak , gincu, aki 

atau makan, pakai apa? Kalau mereka tak bisa 

memenuhi itu, apakah mereka bisa berdangdut? 

Kalau tak bisa mendangdut, bagaimana mereka 

dapat duit? Benar-benar pelik apa yang dihadapi 

orkes ini. 
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  “Sudahlah, jangan pasang tampang susah. 

Pasang tampang senang. Kalau wajah kita riang 

orang pasti datang dan saweran juga datang,” si 

gitaris memberi semangat rekan-rekannya. 

 Dan mereka pun kembali beraksi, meski 

hujan mulai turun lagi rintik-rintik. 

 Di sinilah saya melihat sebuah transformasi 

pemahaman saya terhadap orkes itu. Waktu baru 

datang tadi, dan langsung melihat orkes beraksi –

sebelum saya kenal mereka– saya beranggapan 

ekspresi yang mereka suguhkan itu jujur. 

 Setelah keluar warung –atau setelah saya 

mengenal mereka– dan melihat kecemasan mereka, 

pandangan saya jadi lain. 

 Mereka menghibur orang lain dengan wajah 

palsu. 

 Mereka tidak mengekspresikan apa yang 

mereka rasakan. Mereka pasang tampang 

penghibur sementara jiwa mereka hancur lebur. 

Mereka mengekspresikan keriangan yang satir, 

sembari berharap uang 124 ribu sesi pertama yang 

mereka kumpulkan bisa bertambah. Mereka pasang 

tampang palsu demi duit. 

 Sebelum hujan benar-benar deras, saya 

memutuskan cukup sampai di situ menyimak 

drama manusia yang dikemas dalam dangdutan 

pasar itu. 

  “Ayo, Bang, kita balik saja. Sudah mau 

hujan lagi,” saya ajak si abang tukang ojek pulang. 

 Tampaknya dia agak kecewa. Sepertinya dia 

memang menanti sesi pertunjukan selanjutnya. 

Tapi, tetap saja dia menuruti saya pulang. 
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 Waktu kami beranjak, orkes itu baru mulai 

aksinya. Sepintas sempat saya lihat ekspresi Neni 

(atau Nenny) dan Intan yang tampak riang 

menyambut penggemar mereka. 

 

*** 

 

SAYA seperti diingatkan kembali, kalau di sekitar 

saya lebih banyak lagi mimik palsu yang 

dipertontonkan untuk menyembunyikan ekspresi 

jiwa yang lebih getir daripada apa yang 

dipertontonkan orkes dangdut Pasar Kramat. 

 Dan saya juga ingat, tak jarang saya 

terpaksa mengambil sikap seperti kelompok orkes 

tadi; saya sering pura-pura pasang tampang senang 

saat hati sedang berang. 

 Abang ojek memacu motor membelah dingin. 

Saya mau cepat-cepat pulang dan tidur. 

 Dari kejauhan lamat-lamat saya dengar Neni 

(atau Nenny) dan Intan berduet melantunkan lagu 

Gelandangan-nya Bang Haji Rhoma Irama. (*) 
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Pengamen 

Dan Pedagang Burung 
(2 Agustus 2009) 

 

 

 

PADA akhirnya kebanyakan kita bakal mengamini 

pameo lama para ulama; “Manusia hanya bisa 

berusaha, Tuhan yang menentukan.” Kita bisa 

punya proyeksi, tapi apa hasilnya nanti, lagi-lagi, 

semua sudah tertulis tegas dalam sebuah garis 

yang bernama suratan. Kira-kira itulah sedikit 

pelajaran yang sempat aku kenyam dalam beberapa 

hari terakhir. 

 Diawali beberapa hari lalu, jelang Subuh, 

ketika aku baru saja pulang dari kelilingan tak jelas 

di Ibu Kota. Sampai di pertigaan Salemba, tepatnya 

di Jalan Diponegoro sekitaran kampus Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia (UI), aku melihat 

seorang pengamen berpenampilan terlalu wajar. 

Kaos dan celana jinsnya terlalu bersih. Kalau 

dibandingkan pengamen jalanan yang selama ini 

sering dijumpai banyak orang, yang umumnya 

berpenampilan rusuh, yang satu ini aneh. Dia 

sangat rapi. 

 Tak hanya penampilannya, karakternya yang 

tampak beda itu justru paling memancing 

perhatianku. Beda dengan pengamen Salemba lain, 

yang sering mampir di pemandanganku, artis 

jalanan satu ini lebih mengedepankan santun. 

Bukannya meremehkan mereka-mereka yang cari 
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makan di jalan, tapi ini kesan yang aku tangkap 

selama ini saja; biasanya, kalau tidak ada 

penumpang mobil yang mau menyisakan receh 

untuk mereka, para pengamen itu marah sampai ke 

ubun-ubun. Paling tidak mereka ketok kasar salah 

satu kaca pintu mobil, sebelum pergi sambil 

meninggalkan umpatan. Tapi tidak untuk 

pengamen satu itu. Dia malah meninggalkan 

senyum, kendati yang disenyumi sering tak 

menganggap ibadahnya itu. 

 Aku melihatnya hampir tiap melintas di situ, 

setiap dini hari. Lama-lama jadi juga tertarik pada 

orang ini. Beberapa hari lalu, pas lampu merah, 

aku belokkan motor kreditanku ke sebuah warung 

kopi yang sangat sederhana. Si pengamen santun 

ada di situ. Sembari pesan kopi, aku coba buka 

percakapan; “Lancar, Bang?. Si pengamen yang tak 

mengira aku bakal membuka omongan bahkan 

gelapan menanggapi lontaranku. “Oh, eh, iya. 

Lumayan Bang, enggak sepi-sepi amat.” 

 Berangkat dari situasi serba gagap, perlahan 

obrolan kami mulai menemukan jalur. Singkat 

kata, si pengamen ini malah curcol alias curhat 

colongan. Dia ternyata alumnus sebuah universitas 

swasta terkemuka di Yogyakarta. Kalau dilihat dari 

cara bicaranya yang terstruktur dan hati-hati, aku 

sedikit yakin dia tak bohong.  

 Dulu dia belajar ekonomi karena punya 

proyeksi untuk jadi orang yang berhasil di bidang 

itu. Selepas kuliah dengan bekal indeks prestasi 

yang sebenarnya cukup untuk bekal mendapat 

posisi di perusahaan bonafit, dia mantap pergi ke 
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barat tahun 2006 lalu. Cita-citanya memang ingin 

mempertaruhkan nasib di Ibu Kota berbekal ijazah 

dan tekat. Dia sudah memperhitungkan semuanya, 

dan meraih gelar sarjana adalah bagian dari 

rencananya. 

 Tapi, seperti tercantum di pembukaan 

tulisan ini, pameo para ulama tetap berlaku. Usaha 

keras sudah dia lakukan. Masukkan lamaran di 

sana-sini. Dia pede berbekal formalitas, tanpa 

koneksi kekuasaan atau “orang-orang dalam”, 

apalagi duit. Dan ketika sudah berusaha keras tapi 

sama sekali tak menghasilkan buah, dia jadi sadar 

kalau ternyata butuh bantuan Tuhan. Tapi, 

mungkin,Tuhan tidak pernah mengizinkannya 

makmur berbekal ijazah ber-IP mantap itu.  

 Mau pulang ke timur, ke Yogyakarta, malu 

dia. Cobalah dia manfaatkan sesuatu yang tersisa 

darinya. Berbekal kemampuan bermain gitar pas-

pasan, dia coba adu peruntungan di jalan. Sebelum 

nyemplung di kehidupan jalanan seperti itu, dia 

harus mengurus “administrasi”. Dia perlu 

mengurusnya ke “yang punya area” alias preman-

preman Jakarta yang doyan main gebuk itu. 

Setelah negosiasi, tercapailah kesepakatan; dia 

kebagian shift malam dan harus setor 10% dari 

total pendapatannya. Dia tak bisa memanipulasi 

setoran dengan mengaku pendapatan hanya 

sedikit, ketika dia dapat uang banyak. Karena ada 

“tim monitoring” yang memantau ritme kerja dan 

pendapatannya. 

 Pernah dia mendapat shift siang, waktu 

ramai-ramainya orang. Kemungkinan dapat uang 
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banyak sangat terbuka, asal dia mau ngawur. Tapi 

di masa trial, dia kurang sangar. Mungkin latar 

belakang akademis membentuk dia jadi pribadi 

santun dan tak bisa bergaya street fighter seperti 

sejawatnya. Atau karena jam terbangnya masih 

rendah saja. 

 Dia tak bisa memaksa orang untuk 

memberinya uang. Karena caranya yang “lurus” itu 

juga, setorannya paling minim dan membuat “bos” 

kecewa. Lalu dia dikembalikan ke shift malam 

sampai sekarang. Entah sampai kapan itu. Dan, 

dengan label sarjana ekonomi, dalam satu malam 

dia hanya bisa mengumpulkan maksimal 20 ribu 

rupiah dipotong pajak 10% di Jakarta yang serba 

mahal itu. 

 Cerita berbanding terbalik muncul di pasar 

burung Jalan Pramuka, sekitar 500 meter dari 

tempat pengamen santun itu “dinas”. Di situ ada 

seorang pedagang burung yang sangat sukses, 

dengan rata-rata keuntungan bersih sekitaran 100 

juta setiap bulan. Dan yang membuat tercengang 

aku, si juragan ini bahkan tak tamat SD!  

Selepas kelas V, pria 40 tahunan dari 

Palembang, Sumatera Selatan itu, memutuskan 

merantau ke Jakarta, adu nasib. Motivasi yang 

sama persis seperti yang diusung si pengamen 

santun. Tapi hasil yang jauh berbanding terbalik. 

 Dulu, ketika memutuskan bertarung di 

Jawa, si pedagang burung itu bahkan tak punya 

cita-cita mau apa di Ibu Kota. Tapi usahanya 

rupanya didukung penuh suratan yang 

menuntunnya menuju sukses seperti sekarang. 
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Memang tak mudah yang harus dia tempuh, tapi 

yang jelas dia sudah mendapatkan buah keringat 

yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Dia 

menemukan harapan. Bahkan tanpa selembar 

ijazah pun. Ketika iseng-iseng aku tanyai pedagang 

burung itu, jawabnya enteng saja: “Mengalir saja, 

Bang, ikuti kata hati.” 

 Aku akhirnya jadi semakin mahfum. Semua 

yang terjadi pada kita ini tak selalu kita yang 

menentukan. Sekeras apa pun usaha, tanpa restu 

dari langit, semuanya sia-sia. Si pengamen ingin 

menentukan jalan hidupnya sendiri dengan segala 

proyeksi dan usaha, tapi invisible hand 

menancapkannya di pertigaan Salemba dengan 

gitar bututnya.  

 Sementara si pedagang burung, yang bahkan 

tak pernah dipoles sempurna di tingkat pendidikan 

dasar pun bisa mendapatkan apa yang seharusnya 

didapatkan pengamen sarjana itu. Apa yang dialami 

dua individu kontradiktif itu, kalau coba kita nalar 

dengan cara pikir materialis-positivis tentang 

hubungan sebab-akibat upaya akademik dan hasil 

yang “seharusnya”, jelas salah kaprah.  

 Tapi, toh, akhirnya semua memang tak 

selalu yang kita harapkan. Tak jarang pahit. Atau 

bahkan kita juga bisa saja menerima kejutan yang 

sebelumnya membayangkan saja kita tak berani. 

Kadang juga logika terasa salah kaprah ketika 

berjumpa dengan kenyataan.  

 Penguasa langit punya hak preogratif yang 

tak bisa ditawar.(*) 
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Tuhan Tidak Bodoh 
(2 Agustus 2010) 

 

 

INI cerita lucu yang satir. Di Wincosin, Amerika, 

ada sepasang orangtua dinyatakan bersalah oleh 

pengadilan setempat karena membiarkan anaknya 

mati. Ketika anak mereka sekarat, sama sekali tak 

ada upaya mengantarkan buah hati mereka itu ke 

dokter agar mendapat penanganan medis. 

Tapi, bukan berarti mereka tidak berbuat 

apa-apa untuk menyembuhkan anaknya. Mereka 

juga sudah berusaha. Tapi usaha itu malah bikin si 

anak sekarat; mereka hanya berdoa sepanjang hari 

agar anak mereka sembuh.  

 Mereka berharap kebaikan Tuhan turun saat 

itu juga. Tapi, ya itu. Restu Tuhan bukan SMS yang 

bisa sampai saat itu juga. Sementara mukjizat tak 

turun juga, si anak semakin parah. Tak ada 

penanganan medis, akhirnya lewat. 

 Akhirnya pasangan Dale dan Leila Neumann 

ini harus duduk jadi pesakitan di pengadilan 

setempat. Mereka terancam pembunuhan tingkat 

dua diancam 25 tahun penjara karena membiarkan 

anaknya mati begitu saja. 

 Dalam sidang, Neumann mengaku sangat 

yakin Tuhan akan menyembuhkan penyakit 

putrinya. Anak perempuannya tewas karena 

diabetes yang tak terdeteksi, Maret tahun lalu. 

 Masih dalam persidangan itu, ahli kesehatan 

menyatakan putri Neumann dapat diselamatkan 

jika mendapatkan pengobatan yang layak, 
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termasuk pemberian insulin sebelum meninggal. 

Namun Neumann meyakini Tuhan akan 

menyembuhkan penyakit anaknya itu dan dia 

mengabaikan medis. “Kalau saya pergi ke dokter, 

saya lebih mendahulukan dokter dibandingkan 

Tuhan,” kata Neumann, seperti dikutip BBC, 

Minggu (2/8/2009). 

 Neumann juga mengaku, dia menduga 

anaknya hanya menderita flu atau demam. Ia tidak 

menyadari kalau anaknya kena penyakit parah. 

Yang jelas, dia sangat percaya Tuhan yang 

Mahabaik menyembuhkan anaknya tanpa dia perlu 

keluar ongkos ke dokter. 

 Jadi religius memang baik, disarankan 

malah. Tapi terlalu religius jadinya malah salah 

kaprah. Tuhan tidak bodoh. Dia tentu tak ingin 

merasa sia-sia telah mengisi kepala manusia 

dengan otak. Kalau mukjizat selalu turun begitu 

saja, tanpa ada ikhtiar, bukankah itu sama artinya 

menyia-nyiakan penciptaan otak?  

 Mungkin saja, pada orang-orang yang tak 

mau berusaha dan hanya mengharapkan kebaikan 

dari langit ini, kalau Tuhan membangun sistem 

jawab langsung terhadap doa mereka, Dia tentu 

menjawab; “Memang kamu sekalian enggak punya 

otak? Aku sudah ngisi kepala kalian dengan itu. 

Jangan mau seenaknya sendiri dong.” Dan ketika 

orang-orang hanya berdoa tanpa berusaha, 

mengesampingkan fungsi otak, mungkin juga 

Tuhan dongkol dan menghukum mereka. Seperti 

yang terjadi pada pasangan Neuman itu. 
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 Makanya, aku pribadi terus terang jijik 

ketika ada seorang sarjana yang sedang terhimpit 

situasi, tapi tak pernah memikirkan bagaimana 

caranya keluar dari situasi pelik itu. Terus-terusan 

mengajak berdoa, tanpa ikhtiar sepenggeliatan pun.  

 Mereka memilih “membodohkan” Tuhan 

dengan menafikkan otak ciptaan-Nya, daripada 

berusaha keras sebagai wujud terimakasih kepada 

Tuhan yang telah memasukkan otak di dalam paket 

kepala mereka.  

Doa memang pelengkap hidup, tapi bukan 

itu intinya.(*) 
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Untuk Apa  

Mbah Surip Mati? 
(5 Agustus 2009) 

 

 

UMUR memang tak ada yang bisa menebak. Maut 

bisa sekonyong-konyong menjemput. Tapi, sangat 

jarang ada kematian tanpa sebab biologis atau 

psikologis, semendadak apa pun dia datang. 

Umumnya umur tutup setelah ada permasalahan 

dengan tubuh atau pikiran, atau tanggungan. 

 Mbah Surip wafat juga bukan tanpa sebab. 

Setidaknya, menurut paramedis yang menganalisis 

kematiannya, pria 60 tahun (ada juga yang 

menyebutnya 52 tahun) ini finis akibat gagal 

jantung. Pembuluh darahnya tertutup dan akhirnya 

wassalam. 

 Cara hidupnya yang rutin menenggak 15 

gelas kopi dan 6 bungkus batang rokok kretek 

Gudang Garam Merah itu adalah alasan yang 

paling wajar kenapa Mbah Surip akhirnya KO. 

Belum lagi pola hidupnya yang bohemian, 

lengkaplah sudah syarat-syarat menuju ajal. Udara 

luar kian rajin menghajar tubuhnya yang sudah 

merenta itu, ketika dia memilih untuk gemar 

berkeliling di outdoor daripada stay tuned di sebuah 

tempat.  

 Kondisi ngeri itu belum cukup. Setelah lagu 

Tak Gendong jadi booming luar biasa, si Mbah 

ramai order. Semua orang jadi kepengen 

mengonsumsi orang tua berambut gimbal ini. Label, 
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operator seluler, televisi, koran, majalah, event 

organizer, semua berlomba-lomba mengeksploitasi 

dan menampilkan pria bernama asli Urip Ariyanto 

ini. Dia diramu jadi konsumsi publik yang nyentrik 

dan ciamik. Raga tua Mbah Surip kian terforsir. 

 Dari paradigma profit ala dunia hiburan, 

sosok Mbah Surip memang lagi seksi. Atau sedang 

lucu-lucunya. Kepiawaiannya menghibur orang 

dengan gayanya yang lurus dan mengalir, gaya 

yang benar-benar baru, itu unik dan menarik. Dan 

dia hanya tahu menghibur, tak begitu peduli 

dengan apa yang dia dapatkan dari kegiatannya itu. 

Urip Ariyanto adalah seorang entertainer yang 

tulus.  

 Bahkan, menurut keterangan Reny 

Djajusman, seniman senior yang juga sahabat si 

Mbah, sampai tutup usia pun Mbah Surip belum 

menerima sepeser pun royalti yang konon mencapai 

Rp4,5 miliar itu. Aha, ketika si artis tak begitu 

mempedulikan fulus, jelas yang punya gawe makin 

tergiur. Pundi-pundi semakin tambun, tak perlu 

bingung mengurus bagi-bagi royalti. 

 Dipatok dari angka yang dihasilkan itu, jelas 

Mbah Surip sangat menjual. Setiap acara live atau 

kemasan acara televisi apapun, termasuk siaran 

berita, menghadirkan seniman yang mengaku 

punya tiga gelar sarjana ini, hampir bisa dipastikan 

ratingnya naik.  

 Eksploitasi ini jelas sangat kontradiktif 

dengan fisik Mbah Surip yang sudah terlalu rapuh. 

Fisik yang, menurut kacamata ilmu geriatri, salah 

satu cabang dalam ilmu kedokteran, seharusnya 
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tak terlalu diforsir habis-habisan. Waktunya 

istrirahat. Karena fisik itu sudah letih. Dan kurang 

bijak ketika harus ditambah tanggungan naik 

pentas, yang harus jadi kewajiban Mbah Surip 

selama beberapa bulan terakhir, nonstop.  

 Bayangkan, dengan tubuh yang mulai rapuh, 

rata-rata sehari enam kali kakek empat cucu ini 

harus naik pentas, baik itu untuk acara live atau 

off air. Ditambah kebiasaannya mengonsumsi kopi 

dan rokok, plus kegiatan ekstrapadat untuk pikat 

duit itu, rontoklah Mbah Surip. Memang tak salah 

harian Surya memilih judul; Meninggal karena 

Kelelahan. 

 Untunglah Mbah Surip mati. Dengan begitu 

dia masih bisa merasakan salah satu hak sebagai 

manusia; makhluk yang pasti bertemu ajal. 

Makhluk yang butuh jeda. Bukan mesin yang pada 

akhirnya berakhir di gudang rongsokan.  

 Maut setidaknya menyelamatkannya dari 

lecutan industri dunia hiburan, yang menjebak 

insting seninya dalam pikat keuntungan. Biarlah 

penjualan album atau unduhan nada tunggu kian 

melejit setelah si Mbah tak ada. Biarlah rupiah kian 

membanjir. Toh, itu hanya tujuan industri, bukan 

tujuan Mbah Surip berkesenian. Biarlah industri 

yang menikmati, tugas Mbah Surip sudah cukup. 

 Kematian fenomenal ini sekaligus sebuah 

pengingat; bahwa manusia itu bukan mesin. 

Perbedaan inilah yang sudah terlanjur dilupakan, 

sejak lama.  

Lama sekali…(*)  
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Dinihari 

di Atas Sumber Kencono 
(8 Agustus 2009) 

 

 

ADA romantisme yang agak janggal di Sabtu 

dinihari, 8 Agustus 2009 itu. Ketika pukul 02.45 

WIB dini hari aku naik bus “maut” Sumber Kencono 

jurusan Surabaya-Yogyakarta untuk turun di 

kampung tercinta, Kota Madiun, setelah 

menyelesaikan beberapa amanah di Surabaya 

bersama para sobat seperjuangan. 

 Bus itu tak berubah. Kumuh tetap jadi ciri 

khasnya. Kursi serba jebol. Khas kelas ekonomi 

yang sering diindentikkan dengan “kelas kambing”. 

Dan ciri khas utama kendaraan transportasi massal 

yang berkandang di Sepanjang, Sidoarjo itu adalah; 

sopirnya edan! Masa jarak 170 km antara 

Surabaya-Madiun Kota cuma diberesin 2 jam? 

Edan! 

 Tapi, suasana itulah yang seolah 

menggiringku menuju masa lalu yang cantik 

namun satir. Ketika masih berstatus mahasiswa, 

akhir 1990-an dan awal 2000-an, anak dari 

orangtua yang pengangguran. Yang berusaha hidup 

mandiri untuk menyelesaikan studi, ditambah 

bantuan dari kakak tercinta yang tak bisa dibilang 

kecil. Oh, masa itu. Masa yang –secara ekonomi– 

susah tapi aku tak pernah merasakan susah. 

Miskin tapi optimistis. 
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 Ingat setiap pulang kampung pasti bus 

sangar itu yang kupilih. Referensi celaka bus itu 

yang berderet panjang, yang rapi berderet mengisi 

cacat wajah transportasi tanah air yang serba 

bopeng itu, tak membuatku keder. Tapi, maaf, 

terlalu jauh aku membahas bus ini. Sekali lagi, 

bukan busnya, tapi romantismenya yang aneh itu. 

 Kendaraan yang super tak nyaman itu mau 

tak mau harus dipilih para penghuni kelas ekonomi 

ke bawah sebagai moda transportasi utama. 

Termasuk aku ketika kuliah. Tak pernah 

terpikirkan naik bus patas AC yang harganya pasti 

wah. Daripada naik bus AC, mending duitnya 

untuk bayar 1 SKS ketika itu.  

 Dan, setiap rindu menarikku pulang, yah, 

aku memilih naik bus itu. Karena, sekali lagi, ya 

alasan ekonomi itu. Pulang berbekal pendapatan 

dari upah mengerjakan makalah teman-teman 

kuliah yang ogah-ogahan tapi kepingin cepat lulus. 

Peluang bisnis tentunya, hehehe. 

 Sekali ada order kerjakan makalah, tinggal 

menyalin beberapa data lama (database swadaya) 

yang titip simpan di komputer pentium II milik 

teman kost. Ditambah sedikit polesan untuk 

pembaharuan sesuai pesanan, duit antara 

Rp60.000-Rp.100.000 masuk kantong. Ongkos itu 

sudah termasuk konsultasi untuk menghadapi 

presentasi. Lumayan, tahun 2000 duit segitu cukup 

untuk pulang kampung. Untuk selembar makalah 

berspasi ganda pasang harga Rp1.000 per lembar, 

yang spasi tunggal Rp1.500. Untuk ongkos 

konsultasi bisa nego. 
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 Di masa itu juga, ketika hendak pulang, 

keuangan harus benar-benar dihitung matang. 

Kalau tidak, wah, bahaya, bisa pulang kampung 

tapi tak bisa balik ke Surabaya karena kehabisan 

ongkos. Atau bisa balik ke Surabaya tapi ongkos 

hidup di Kota Pahlawan itu nihil. Sama-sama tak 

menguntungkan, bukan? 

 Dan, biasanya, aku memilih pulang kalau 

punya duit minimal Rp100.000. Untuk ongkos 

pulang-pergi Rp15.000, sisanya buat jajan sama 

teman-teman yang lama tak ketemu, syukur bisa 

ninggalin buat rumah. Dan sisanya lagi untuk stok 

biaya hidup. Syukur-syukur kalau ada rezeki 

sedikit tambahan dari kakakku yang baik dan 

cantik itu, lumayan bisa buat beli rokok. 

 Dengan sangu sebegitu mepet, jelas aku tak 

punya pilihan. Aku tak berani membayangkan naik 

bus patas AC. Naik kereta tak pernah jadi pilihanku 

karena terlalu terikat waktu. Gaya hidupku yang 

semi bohemian kala itu menolak keterikatan 

tersebut. 

 Lalu pilihan jatuh pada Sumber Kencono. 

Selain pertimbangan ongkos, aku memilihnya juga 

berdasarkan naluri. Dan ternyata cocok. Jadi, ada 

semacam pola yang selalu berulang; setiap pulang 

kampung, dengan statusku yang masih mahasiswa 

serba mepet itu, aku naik Sumber Kencono. Lalu 

pada prosesnya, bus gerobak satu ini seolah jadi 

bagian sejarah, satu paket dengan masa-masa itu. 

Sumber Kencono identik dengan perjalananku. 

Lama-lama aku merasa ada yang sangat sreg ketika 

naik bus itu. Dan akhirnya terus jadi kebiasaan. 
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 Bahkan, ketika aku telah lepas masa studi 

dan punya penghasilan sendiri, tapi masih 

beraktivitas di Surabaya, aku tetap memilih bus itu, 

kendati sebenarnya naik yang lebih bagus pun aku 

mampu. Bukan soal harga, tapi kenangannya itu. 

Aku merasa bus ini punya jasa besar 

mengantarkanku melepas rindu pada orangtua; 

pasangan yang tak pernah memberi aku sangu 

setiap aku pulang kampung ketika itu. Dan aku tak 

menuntut, aku memahami kondisi mereka.  

 Bersama bus Sumber Kencono ini, tiap 

pulang kampung itu aku punya cita-cita: aku harus 

berhasil, karena tak selamanya aku bakal 

terpontang-panting kadang pusing ketika hendak 

pulang kampung, dikocok sopir bus itu yang gila. 

Optimisme tumbuh menggila di antara mual dan 

pusing karena sopir sering berhenti mendadak 

menaikturunkan penumpang. 

 Hingga waktu berlalu laju. Sembilan tahun 

sudah lewat. Tahun 2009 tiba. Posisiku sekarang 

sudah jauh berbeda. Aku menetap di Jakarta 

dengan posisi yang bisa dikatakan jauh lebih baik. 

Secara ekonomis, jelas lebih baik daripada masa-

masa di mana aku harus naik Sumber Kencono itu. 

Juga sudah bisa membantu orangtua.  

 Tapi dengan rekening yang agak lumayan, 

lama-lama aku jadi lupa rasa Sumber Kencono dan 

bus-bus sekelasnya. Aku lebih memilih bepergian 

dengan kereta api eksekutif yang jelas 

memanjakanku dengan kenyamanan sepanjang 

perjalanan, berbanding terbalik dengan siksaan 

yang diberikan Sumber Kencono padaku.  
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 Bersamaan dengan hilangnya kebiasaan ber-

Sumber Kencono ria itu, lama-lama aku juga 

seakan lupa bagaimana aku yang sebenarnya. Aku 

terlalu dibawa buaian material semu ini dan tak 

pernah mendapatkan rasa puas, soal apapun itu, 

baik optimisme maupun finansial.  

 Di tengah kucuran materi yang jelas lebih 

baik dari masa-masa lalu, aku malah membunuh 

optimismeku sendiri. Aku malah kerap mengeluh 

dan berteriak lantang: Aku tidak puas! Aku benar-

benar lupa masa itu. Aku jadi benar-benar lain. 

Murtad pada sejarahku sendiri. 

 Hingga akhirnya Sabtu dini hari itu, ketika 

aku harus kembali naik Sumber Kencono (bukan 

soal ongkos, tapi karena bus dinihari dari Surabaya 

ke Madiun ketika itu memang sangat terbatas), aku 

seolah ditampar. Aku dipaksa ingat, bahwa di masa 

ketika aku harus naik Sumber Kencono itu, aku 

malah punya optimisme. Yang tumbuh dan 

menggebu di atas goncangan bus Sumber Kencono 

–bus edan yang melaju berkelebat cepat, seperti 

waktu yang membuat segalanya jadi lain...(*) 
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Pak Agus  

Membangun Hidup 
(14 Agustus 2009) 

 

 

NAMA orang itu Agus. Umurnya 40 tahunan. 

Badannya agak pendek, tapi otot-ototnya kokoh. 

Pak Agus, begitu biasanya kami orang sekampung 

memanggilnya. Dia adalah pria yang ditempa oleh 

kehidupan panjang dan keras. Tanpa dia sadari, 

tapak demi tapaknya membawa dia dalam sebuah 

pemahaman lahir-batin tentang hidup bersahaja. 

 Pekerjaannya kasar. Dari kacamata kita-kita 

yang merasa pintar hanya karena beruntung bisa 

mengenyam pendidikan tinggi dan merasa bisa 

berkomentar soal apa saja ini, status sosial Pak 

Agus itu mungkin tak begitu menarik. Dulu dia 

adalah kuli kelas kopral, yang hanya menjalankan 

apa yang disuruh ’kumendan’ tukang atau mandor. 

 Tenaga mudanya habis untuk ikut nimbrung 

mengerjakan proyek bangunan-bangunan megah di 

Jakarta. Salah satunya dia ikut merenovasi Hotel 

Nikko, yang berdiri megah di sekitaran Bundaran 

Hotel Indonesia, Jalan Panglima Sudirman, Jakarta 

Pusat. 

 Dia rajin melompat dari satu proyek ke 

proyek lain. Semuanya demi tuntutan hidup. Dia 

jalani pekerjaannya itu penuh dedikasi. Tak ada 

pilihan memang, karena untuk masuk kantor dan 

mendapat satu tempat di dalamnya, minimal dia 
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harus bisa menyerahkan selembar ijazah sarjana. 

Dia tak pernah punya itu. 

 “Lulus SMP saja saya sudah untung, Mas…” 

katanya di sela mengerjakan borongan renovasi 

rumah orangtua saya, beberapa waktu lalu. Karena 

syarat adminsitrasi itulah, dia hanya bisa ikut 

membuat gedungnya saja, tapi tak bisa ikut 

menempatinya. Proyek perumahan dan gedung di 

Depok, Tangerang, dan Bekasi, dia juga ikut 

memoles. 

 Kendati tenaga dan andilnya tak pernah 

masuk dalam daftar nama-nama orang yang punya 

jasa menyokong peradaban Ibukota, kalau mau 

adil, sebenarnya kita tak boleh menggeleng ketika 

diminta untuk mengakui betapa besarnya andil 

orang-orang seperti Pak Agus ini terhadap 

pembangunan. Bahkan, andilnya itu langsung. 

Ingat, tanpa insfrastruktur fisik –seperti bangunan-

bangunan gedung atau perkantoran yang Pak Agus 

ikut mengerjakannya itu-- sebuah peradaban tak 

akan terbangun. 

 Insinyur Roseno, maestro arsitektur 

Indonesia yang sukses membangun pusat 

perbelanjaan Sarinah, Tugu Monas, Gelora Bung 

Karno, bahkan merekonstruksi Candi Borobudur 

setelah diamuk gempa itu, tak akan kondang kalau 

hanya mengandalkan kepintarannya merancang 

bangunan di atas kertas. Mahakarya arsitektur 

agung itu itu tak akan pernah berdiri tanpa 

sentuhan orang-orang seperti Pak Agus. Cuma 

Bandung Bondowoso yang bisa membangun candi 

tanpa bantuan manusia lain. 
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 Tapi, nasib tak pernah berpihak pada Pak 

Agus dan sejawatnya, ’orang-orang kasar’ itu. 

Kendati dari tangan mereka lah bangunan-

bangunan megah di Ibu Kota itu bisa berdiri 

jumawa, mereka tak pernah mendapat tempat di 

dalamnya. Gedung-gedung itu durhaka, 

memandang rendah Pak Agus yang ikut membantu 

proses kelahirannya. Bahkan dia mengusir Pak 

Agus dari sekitarannya. 

 Awalnya Pak Agus berontak. Dia ingin 

mendapat tempat di Jakarta karena merasa punya 

andil besar di situ. Tapi, waktu dan tata krama 

kapital mendesaknya mundur sangat jauh. 

 Awalnya dia tak diterima. Tapi, apa dayanya 

melawan keangkuhan kapital? Akhirnya, waktu 

mengajarinya bagaimana cara nerimo. 

 Dia berhasil meredam marah atas penolakan 

itu. Intuisinya berusaha untuk maklum, bahwa 

hukum sosial-kapital Jakarta dan sekitarnya hanya 

memandang status dan modal seseorang, bukan 

pada andil konkretnya. Persyaratan administrasi itu 

mutlak untuk mendapatkan sebuah pengakuan. 

Dan Pak Agus tak pernah punya persyaratan itu. 

 Pak Agus pun pulang kampung bak tentara 

kalah perang, sekitar delapan tahun sebelum 

tulisan ini disusun. Dia menikah dan punya dua 

anak. 

 

*** 

 

TANPA Pak Agus sadari, tanpa perlu duduk di kelas 

dan mendengarkan casciscus pengajar yang 
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membosankan, dia menuai banyak ilmu dari 

kehidupannya. Dia paham arsitektur secara teknis, 

bukan sekadar konsep teoritis. Dengan bekal 

keterampilannya itu dia menjalani kehidupannya 

hingga kini. 

 Jika ada yang butuh renovasi rumah, seperti 

Bapak saya waktu itu, Pak Agus selalu mendapat 

tempat nomor satu. Rekomendasi penuh. Hasil 

kerjanya teruji. 

 “Ya percaya, to. Lha wong moles gedung di 

Jakarta saja jadi, apalagi cuma rumah tipe 36 kita 

ini,” canda Bapak, ketika saya sempat bertanya 

seberapa paten hasil polesan Pak Agus. 

 Dan, hasilnya betul-betul memuaskan. Yang 

membuat saya terenyuh, ketika kontrak tukang dan 

kuli lainnya diputus Bapak karena dana kami 

untuk membayar tenaga ternyata kurang, Pak Agus 

tetap bersedia merampungkannya, gratis. Kami 

hanya menyuguhkan kopi, jajanan dan sebungkus 

rokok Djarum 76 padanya. Pak Agus bersedia 

membereskan sisanya, tentunya dengan bantuan 

saya dan Bapak. Bagaimana pun dia bukan 

Superman. 

 Dengan semangat ’45 saya terjun langsung 

ke dunia kerja Pak Agus. Sekali-sekali ingin 

merasakan sendiri seberapa berat kewajiban 

seorang tukang atau kuli. 

 Dan… 

 Ketika saya menyentuh langsung sekop, 

cangkul, cetok, serta mengaduk pasir dan semen, 

saya baru mahfum, betapa berharganya orang-

orang seperti Pak Agus. Berat nian tugas yang 



66 

 

sejauh ini dia lakoni, setidaknya menurut tolok 

ukur saya. Badan saya rasanya pegal semua. 

Ampun. Mengerjakan pekerjaan yang belasan tahun 

dilakoni Pak Agus itu harus pandai-pandai 

mengatur tenaga, di mana itu ada tekniknya. Pak 

Agus paham itu, saya tidak. Pak Agus lancar bebas 

hambatan, saya keok. 

 Sial, saya merasa harus malu. Dengan status 

pendidikan tinggi, posisi lumayan bagus di 

pekerjaan waktu itu, ternyata ketika harus turun 

langsung mengerjakan sesuatu yang lebih konkret, 

berguna untuk orang lain, seperti membangun 

rumah, saya tak bisa apa-apa. Kalah jauh dari Pak 

Agus yang hanya lulus SMP. 

 Lalu saya membayangkan, bagaimana 

jadinya rumah kami kalau tak ada orang seperti 

Pak Agus, kendati kami punya uang untuk 

membangunnya? Tak  cukup dengan simsalabim, 

uang tak akan bisa berdiri sendiri menjadi rumah! 

 

*** 

 

SORE itu menyongsong bersama letih amat sangat 

yang memeluk saya. Matahari mulai menggeliat 

malas, siap-siap beradu di balik Gunung Lawu yang 

sore itu tampak sangat cantik dalam bungkusan 

nilanya. Tangan saya gemetar hebat karena terlalu 

capek mengayun sekop dan cangkul sepagian 

hingga sore. 

 Di kala istirahat, saya menyempatkan diri 

berbincang dengan Pak Agus. Dia nyalakan 

sebatang Djarum 76 dengan tangan kekarnya yang 
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tanpa sedikit pun gemetar. Sementara saya yang 

masih muda ini serasa sulit sekali menyulut rokok 

saya. Tangan tak henti-hentinya bergetar. Pegal. 

Sampai akhirnya Pak Agus lah yang memantikkan 

api untuk rokok saya. 

 Setelah tiga isap, saya membuka 

perbincangan kami. “Pak Agus punya keterampilan 

hebat, kenapa tak mencoba kembali ke Jakarta? 

Banyak proyek di sana. Tenaga-tenaga terampil 

seperti sampean pasti sangat dibutuhkan. Pasti 

laku. Apalagi sampean kan punya jam terbang 

tinggi di sana. Pasti dapat banyak duit…” otak 

kapitalis saya mulai mengompori Pak Agus. 

 Yang saya kompori menanggapi santai, 

sambil tersenyum memamerkan gigi-gigi depannya 

yang sangat cokelat. 

 “Ah, tempat saya bukan di sana, Mas. 

Kampung ini sudah memberi saya semuanya; 

rumah petak, istri, dan anak-anak. Sudah cukup. 

Yang penting nerimo, hidup rasanya tentrem. Ndak 

kepingin macem-macem. Ndak pengen banyak 

uang, yang penting cukup dan bisa kumpul 

keluarga. 

 “Di kampung semua orang seperti saudara. 

Guyub. Ndak ngonjo-ngonjo seperti Jakarta sana. 

Tetangga saja ndak kenal. Sering sikut-sikutan. 

Sesama teman sendiri juga gepuk-gepukan. 

 “Biar kata saya ikut mbangun Jakarta, 

cukup lah jatah dan peran saya di sana. Mungkin 

Gusti Allah memang hanya memberi saya peran 

untuk ikut membangun. Biarlah orang lain yang 

menikmati. Itu rezeki mereka.” 
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 Saya hanya terdiam mendengar alasannya 

yang dipaparkan dengan nada yang begitu tenang 

itu. Saya serasa diingatkan kembali pada sebuah 

kesadaran tentang hidup dan kehidupan. 

 “Saya merasa adem ayem di sini. Coba kalau 

di Jakarta, ndak bakalan aku bisa ngobrol sama 

piyantun pinter seperti sampean ini. Iya, to?” 

celetuknya, sembari mengembuskan asap 76-nya 

itu. Pelan. Dan nikmat. 

 Asap itu sedikit menyerempet muka saya. 

Aroma kretek dalam 76-nya yang menyengat itu 

saya rasakan sebagai tohokan yang langsung 

membuat saya knock out. Saya tak bisa bangun lagi 

untuk menyodorkan pertanyaan padanya. 

 Ah, hanya karena berpendidikan tinggi, Pak 

Agus menyebut saya pintar? Wah, dia benar-benar 

menelanjangi saya. Dia, yang andilnya luar biasa 

besar dalam membangun kemegahan Jakarta itu, 

lebih tahu diri, tak pernah menuntut lebih dari 

Ibukota dan memilih hidup bersahaja di kampung. 

Dia berbicara tentang kebersahajaan di depan 

pribadi pongah yang selalu menuntut ketika belum 

bisa memberikan apa yang dia punya pada orang 

lain dan dunia, seperti saya. 

 Ah… 

 Gelap mulai beringsut datang. Magrib 

bersiap hadir. Untung saja. Muka saya yang 

ditampar oleh rasa malu bisa sedikit tersamarkan. 

 Di jalan depan rumah melintas Katirah si 

tukang jamu. “Monggo Pak Agus… Wah, penak 

tenan yo 76 e. Nyedote sampek jeru banget ngono…” 

celetuk sapa Yu Katirah yang begitu guyub. 
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 “Betul! Manteb, Yu…,” sahut Pak Agus, 

sembari mengacungkan ibu jari tangan kanannya. 

Lalu dia dan Yu Katirah bertukar tawa. 

 Suasana sore itu membuat tangan saya yang 

pegal kian bergetar. Saya seperti didudukkan di 

dalam kelas sore oleh seorang guru yang 

berpengalaman membangun peradaban Jakarta 

secara langsung, juga sukses membangun 

hidupnya dengan pola pikir yang sangat bersahaja. 

 Rokok saya jatuh. Spontan saya 

memungutnya. Bergegas, tak tenang sama sekali. 

Gerak sepele pun ’Jakarta banget’, serba terburu-

buru. Saking terburunya, rokok yang jatuh 

bukannya terambil, tapi malah tersentil jari 

telunjuk saya, menggelinding jauh. Saya mengejar 

rokok yang menggelinding itu. 

 Pak Agus melirik sekilas pada saya, 

tersenyum, lalu memalingkan pandangan ke jalan. 

Dia isap Djarum 76-nya dalam-dalam, lalu 

mengangguk-angguk ramah ketika Mbah Sur 

menyapanya.(*) 
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Maafkan Pertanyaanku, 

Tuhan 
(13 September 2009) 

 

 

MALAM sepanjang Ramadan ini, pemandangan 

yang kentara di mana-mana, di Jakarta, nyaris 

serupa. Tiap jelang makan sahur segerombolan 

orang, entah dari ormas atau kelompok pengajian 

mana, berbondong-bondong sembari menggotong 

nasi bungkus dan dibagikan ke siapa saja orang 

yang mereka temui di sepanjang jalan, yang mereka 

definisikan sebagai dhuafa. 

 Indah memang. Kelihatannya semangat 

berbagi itu tulus. Meringankan beban sesama 

berembuskan semangat kemanusiaan. 

 Tapi, ketika aku sempat menyapa beberapa 

pembagi rezeki itu, aku jadi punya sedikit 

pandangan yang membingungkanku sendiri. 

 Karena, mungkin saja, menurut perhitungan 

mereka yang bagi-bagi nasi itu begini: nasi 

diberikan begitu saja pada orang-orang yang 

kelihatannya sulit mencukupi kebutuhan makan 

sahur. Itu agar mereka bisa sahur, dan akhirnya 

kuat puasa dalam konteks tak makan maupun tak 

minum sejak matahari terbit sampai terbenam. 

Lalu, mungkin, ada kesimpulan, dengan 

memberikan makan sahur, mereka itu jadi punya 

andil terhadap ibadah para dhuafa, karena telah 

membantu mereka kuat puasa dengan 

mengganjalkan makan sahur ke perut mereka. 
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Karena men-support ibadah orang, mereka pun 

kecipratan pahala. 

 Mungkin Anda menilai aku terlalu 

serampangan menyimpulkan. Tapi, setidaknya, itu 

aku simpulkan setelah mendengar jawaban atau 

respon beberapa peserta pembagi rezeki, ketika aku 

lontarkan celetukan, “Wah, bagi-bagi rezeki, nih.” 

 Dan jawaban perempuan muda yang 

dibonceng sepeda motor Yamaha Mio itu adalah; 

“Iya, Mas. Mumpung Ramadan. Waktunya cari 

pahala.” Sedang seorang pria anggota rombongan 

yang lain menjawab:”Dengan bagi nasi seperti ini, 

kan, itung-itung juga membantu mereka biar bisa 

puasa. Kan, lumayan, dapat pahala lagi, hehehe...” 

 Mumpung Ramadan? Lumayan, dapat pahala 

lagi? Hm, pernyataan yang menarik. Mumpung ada 

bulan baik, jadi berlomba-lomba menjala pahala. 

Karena ada janji dilipatgandakan? Kalau tak 

Ramadan, ah, mungkin mereka-mereka yang rajin 

bagi-bagi sahur itu ogah kenal sama orang-orang 

yang malam itu mereka beri nasi. 

 Lalu pertanyaan yang selanjutnya muncul 

adalah; apakah mereka lakukan itu karena 

berharap pamrih berbentuk pahala? Bukan benar-

benar tulus ingin membantu mereka-mereka yang 

kesusahan, dengan semangat berbagi yang benar-

benar tulus tanpa pamrih. Atau semata-mata 

lillahita'ala? Mereka lakukan itu karena tergiur 

pahala berlipat dan janji kemudahan masuk surga -

-yang dalam Al-Quran digambarkan akan 

menggerojok mereka yang rajin ibadah dengan 

kenikmatan itu. 
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 Lalu, maafkan aku Tuhan, bukannya aku 

selalu berburuk sangka dengan apa yang sedang 

berlangsung di sekitarku. Bukannya aku 

menggugat makhluk ciptaan-Mu. Tapi, maaf sekali 

lagi kalau aku lontarkan pertanyaan usil ini: 

“Apakah ibadah yang tulus, yang tanpa pamrih itu, 

yang hanya demi Engkau, benar-benar ada? Kalau 

Engkau tak pernah janjikan surga, Tuhan, apakah 

mereka-mereka itu tetap mau berbuat untuk 

sesama, seperti yang mereka lakukan hampir di 

setiap malam Ramadan itu?” 

 Pemahamanku mendefinisikan kalau ibadah 

itu terkesan transaksional. Dan, setiap Ramadan 

pergi, tak ada lagi pemandangan indah itu. Karena 

tak ada untungnya. Karena harus mengeluarkan 

ongkos hanya untuk pahala yang biasa saja, bukan 

yang berlipatganda seperti di bulan Ramadan. Dan 

di luar Ramadan, mereka-mereka yang kebagian 

makan sahur gratis itu tetap saja kelaparan. 

 Manusia memang makhluk ekonomi. Homo 

economicus. Harus selalu ada keuntungan dalam 

setiap tindakan. Tapi, haruskah status dan pola 

pikir itu dibawa juga sampai tataran makrokosmos, 

wilayah-Mu itu, Tuhan? 

 Tuhan, hanya Engkau yang Maha 

Mengetahui.  

Wallahu a’lam.(*) 
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Memoar Tentang  

Stabilitas Nasional 
(8 Oktober 2009) 

 

 

 

Renungken... 

 

INI cerita tentang suatu hari di tahun 1992. Kisah 

yang saya dengar dari seorang senior bernama Mas 

Sis yang telah malang melintang lama di dunia 

jurnalistik sejak akhir 1980-an. Semacam memoar 

tentang penguasaan mutlak terhadap kanal 

informasi publik. Sebuah upaya pembohongan yang 

terstruktur dan massif demi sebuah premis sakral 

bernama stabilitas nasional. 

 Ketika para jurnalis dipaksa menjadi carik, 

sekretaris desa, yang diharamkan menyusun 

pendapat lain. Hanya diperbolehkan mencatat oleh 

sistem 

 Alkisah, pertengahan tahun 1992 lalu 

Presiden Soeharto hendak berkunjung ke 

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur; daerah kecil di 

pesisir selatan Jawa Timur tanah kelahiran 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang Mulia 

Bapak Presiden mempunyai agenda untuk bertemu 

langsung dengan kelompok petani dan nelayan 

lokal dan melibatkan diri dalam dialog. 

  “Yang Mulia Bapak Presiden Soeharto 

hendak bertemu langsung dengan para petani dan 

nelayan, mendengarkan keluhan mereka dan 
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menjawab semua pertanyaan. Ini adalah wujud 

perhatian Beliau pada rakyat kecil,” bunyi siaran 

pers khas Menteri Penerangan Harmoko yang 

ditayangkan di beberapa media cetak dan TVRI. 

 Menurut rencana, Bapak Presiden akan 

didampingi Ibu Negara Tien Soeharto, Menteri 

Penerangan Harmoko, Menteri Sekretaris Negara 

Moerdiono, dan Menteri Pertanian Wardojo. 

 Segala persiapan diolah secermat dan 

sesempurna mungkin. 

 Dalam masa persiapan inilah Mas Sis 

mendapat tugas dari kantornya untuk meliput 

segala persiapan jelang kunjungan Bapak Presiden 

ke Pacitan, yang harus dia ceritakan dalam bentuk 

features. Tugas itu sudah harus mulai 

dilakukannya sejak dua minggu sebelum hari H. 

 Ketika baru datang di Pacitan, Mas Sis yang 

mengaku paling bergairah ketika mendapat job 

untuk menulis features itu, menjalankan apa yang 

ditugaskan padanya. Dia menjalankan tugas 

peliputan ala observasi dan wawancara, khas cara 

penggalian data untuk tulisan ringan tapi dalam. 

Rencananya, artikel itu ditulis bersambung sampai 

hari H kunjungan. 

 Mas Sis harus menuliskan laporan 

pandangan mata tentang segala persiapan 

datangnya orang nomor satu di negeri itu. Dalam 

proses observasinya, Mas Sis mendapati sebuah 

helipad yang baru dibangun di sebuah tanah 

lapang tak di sekitaran Pantai Teleng. Ternyata 

helipad itu memang sengaja dibangun khusus 
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untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden dan 

rombongan. 

 Mas Sis memotret helipad itu. Menurut 

kacamatanya sebagai seorang jurnalis, 

pembangunan helipad itu menarik, 

menggambarkan betapa mulianya tamu yang akan 

datang. Ketika Mas Sis sedang asyik jeprat-jepret, 

tiba-tiba ada seorang berseragam ABRI Angkatan 

Darat mendekatinya. 

 Si anggota ABRI berpangkat sersan satu itu 

menghardiknya; “Hei, kenapa motret-motret? Buat 

apa?” 

 Mas Sis pun dengan pede memperkenalkan 

diri sebagai wartawan yang mendapat tugas meliput 

persiapan kedatangan Presiden Soeharto. 

 Bukannya memahami, alih-alih respek, si 

tentara malah menghardik, lalu merampas kamera 

manual Yasicha Mas Sis, membukanya, menarik 

filmnya, lalu mencampakkannya. 

  “Tidak boleh motret-motret di sini,” hardik si 

sersan, lalu menyerahkan lagi kamera Mas Sis itu. 

Setelah itu si tentara meminta identitas pengenal 

Mas Sis. Katanya untuk dilaporkan ke komandan. 

 Lalu Mas Sis dibawa menghadap komandan 

dan diinterogasi. Dia dituding punya niat jahat. 

Untuk memperkuat dalilnya, si komandan 

berpangkat mayor itu menelpon kantor Mas Sis -–

sebuah surat kabar sore terbitan Surabaya yang 

paling prestise di masa itu. Kantor redaksi 

membenarkan kalau Mas Sis adalah wartawan 

mereka. 
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 Tapi, masalah belum selesai. Terjadi debat 

antara si komandan dan redaktur Mas Sis via 

sambungan telepon. 

 Komandan menuding koran tempat Mas Sis 

tak tahu aturan, dengan menugaskan anak 

buahnya melakukan aktivitas liputan tanpa izin 

Kodam V/Brawijaya dan Kodim Pacitan. Karena 

siapa pun yang meliput segala hal terkait 

kunjungan Bapak Presiden Soeharto harus 

mengantongi undangan resmi dari Sekretariat 

Negara. Undangan itu pun baru berlaku saat 

kunjungan, bukan di saat persiapan. 

 Koran tempat Mas Sis bekerja belum 

memenuhi syarat wajib itu. Tidak ada izin dan tidak 

ada undangan. Setelah debat panjang, akhirnya 

redaktur Mas Sis mengalah, dan Mas Sis ditarik 

pulang. 

 

*** 

 

SEHARI setelah Mas Sis pulang, dia mendapat 

kabar jika ternyata koran tempatnya bekerja 

termasuk salah satu media yang mendapat 

undangan liputan. Dan semua wartawan yang 

hendak meliput harus hadir dua hari sebelum hari 

H untuk di-briefing sekaligus registrasi ulang. 

 Dan dua hari jelang kedatangan Bapak 

Presiden dan rombongan, Mas Sis kembali lagi ke 

Pacitan. Dia dan beberapa wartawan lain yang juga 

diundang melakukan registrasi ulang. 

 Ketika itu dia bertemu lagi dengan sersan 

yang merusak filmnya dan si mayor yang 
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menginterogasinya. Mereka memang ditugaskan 

khusus mengamankan situasi jelang kedatangan 

Bapak Presiden. Dalam perjumpaan kembali itu, 

pandangan mereka pada Mas Sis sangat sinis. 

 Lalu dilakukanlah registrasi. Para wartawan 

disuruh menyerahkan tanda pengenal. ID card itu 

baru dikembalikan setelah liputan selesai dan 

berita dipublikasikan. Dikembalikan langsung ke 

media tempat wartawan itu bekerja, bukan pada si 

pemiliknya. Menurut kebijakan protokoler, itu jadi 

jaminan agar tidak terjadi “hal-hal yang tidak 

diinginkan”. Para jurnalis itu menurut. 

 Setelah menyerahkan tanda pengenal, 

mereka juga harus menyerahkan kamera dan alat 

tulis yang akan digunakan untuk meliput. Semua 

alat peliputan harus dari panitia. “Katanya ketika 

itu untuk mengantisipasi, jangan-jangan ada yang 

menyamar jadi wartawan dan menyelipkan senjata 

ke dalam kamera atau pulpen yang bisa 

membahayakan Bapak Presiden. Karena itulah 

harus dikumpulkan semua dan menggunakan alat 

dari panitia,” Mas Sis mengisahkan. 

 Lalu dimulailah pengarahan ala protokoler. 

Panitia mengatur semua yang harus dilakukan 

peliput. Mulai ketika Presiden dan rombongan tiba 

para wartawan harus ada di mana, ketika Presiden 

disambut harus ada di mana, dan ketika terjadi 

dialog mereka harus bagaimana. Pokoknya, semua 

harus sesuai petunjuk protokoler. Wartawan tidak 

bisa bergerak bebas memilih angle yang diingini. 

 Seusai pengarahan, tanpa sengaja Mas Sis 

mendengar ada pengarahan lain di ruang sebelah. 
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Ternyata staf Sesneg dan Departemen Penerangan 

sedang mengumpulkan para ketua kelompok tani 

yang akan terlibat dialog dengan Presiden. 

 Para ketua sedang mendapat kursus kilat. 

Mereka diberi petunjuk, kalau nanti ini yang harus 

ditanyakan, jangan yang itu. Mereka diberi daftar 

pertanyaan. Kalau yang ditanyakan di luar daftar 

itu, mereka akan diamankan dan berurusan 

dengan negara karena mengancam “stabilitas 

nasional”. Para ketua kelompok tani pun hanya 

bisa mengangguk. 

 Setelah briefing itu, Mas Sis bertemu salah 

satu ketua kelompok tani dari Kecamatan Arjosari, 

Pacitan. Dia ingat betul, setelah keluar ruangan, si 

ketua bernama Suroto tampak galau. Dia kecewa 

sekaligus takut. Karena program bantuan 5 ton 

pupuk dan teknik irigasi dari pemerintah yang 

dijanjikan sejak awal tahun 1992 tak kunjung 

mereka dapatkan. Padahal petani se-Arjosari sangat 

berharap bantuan itu karena sedang dihajar 

kekeringan dan kurang pupuk, yang menyebabkan 

padi mereka puso. 

 Ketika Suroto menanyakan masalah itu pada 

staf menteri yang memberinya daftar pertanyaan, si 

staf menjawab; “Kamu jangan tanyakan itu. 

Tanyakan saja apa yang ada dalam daftar. Kalau 

tidak, nanti tahu sendiri akibatnya.” Suroto pun 

mengkerut dihardik seperti itu. 

 

*** 
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HARI istimewa yang ditunggu-tunggu tiba. 

Pengamanan serba ketat. Paspampres dan Kopasus 

membentuk pagar betis, mengelilingi helipad baru 

yang didarati helikopter Presiden dan rombongan. 

Begitu para pejabat turun, para petani yang hendak 

bertemu langsung dengan Bapak Presiden sontak 

menyambut gembira dari kejauhan. Mereka 

melambaikan tangan, yang dibalas dengan 

lambaian dan senyum ramah khas Soeharto. 

 Lalu seorang panitia langsung 

memerintahkan kameramen TVRI untuk mengambil 

gambar kegembiraan dan keakraban itu. Si 

kameramen menurut. Wartawan koran juga 

disuruh memotret momen itu dengan kamera 

pinjaman panitia itu. Semua nurut. 

 Dialog antara Presiden, menteri, dan rakyat 

itu tampak akrab. Bapak Presiden tampak murah 

senyum. Kamera TVRI terus mengambil gambar 

bapak yang ramah itu. Setiap pertanyaan petani dia 

jawab dengan lancar. Lalu para petani tertawa, 

ketika Bapak Presiden Soeharto melemparkan 

guyonan. Guyonan yang sudah diatur protokoler. 

 Setelah pertemuan akrab itu, secara simbolis 

Bapak Presiden menyerahkan bantuan pupuk dan 

bibit padi unggul. Benar-benar hanya simbol. 

Karena, sebenarnya bantuan itu tidak pernah ada. 

Setelah dialog selesai, Suroto dan kelompok taninya 

dari Arjosari pulang lagi ke desa, tanpa membawa 

solusi masalah pertanian yang mereka hadapi. 

 Lalu, yang tampak di hadapan khalayak 

penyimak berita keesokan harinya adalah dialog 

penuh kekeluargaan antara Presiden dan petani. 
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Pejabat yang ramah, yang peduli petani sebagai 

garda depan program swasembada pangan. 

Kebutuhan petani terkesan dicukupi. 

 Di media-media tak tampak kebingungan 

Suroto. Mas Sis yang sebenarnya tahu tak bisa 

berbuat apa-apa karena aturan protokoler 

kepresidenan mengharuskan dia melaporkan apa 

yang diinginkan Sekretariat Negara. Tak boleh 

melaporkan yang lain, baik itu temuan, observasi 

atau investigasinya sendiri. Semua demi “stabilitas 

nasional”, juga demi keselamatannya. Mas Sis 

dipaksa masuk dalam sistem pembohongan publik 

yang terstruktur dan massif. Situasi yang sangat 

disesalinya hingga saat ini. 

 

*** 

 

DAN Mas Sis, dalam suatu pertemuan dengan saya 

di Jakarta beberapa waktu lalu tiba-tiba mengeluh; 

“Aku merasa kembali ke tahun 1992…”. Tahun-

tahun gelap ketika wartawan mendadak menjadi 

carik yang hanya mencatat. 

  

 

 

NOTES: 

 

Lama-lama aku sadar, yang dimaksud Mas Sis, 

yang kini memutuskan untuk menjadi pelukis 

setelah pensiun, “kembali ke masa Orde Baru” itu 

adalah ketika jurnalis mendadak menjadi tukang 

catat alias carik. 
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Bedanya, dulu jurnalis jadi carik karena 

terpaksa akibat kebiasaan represif sistem 

sentralistik otoriter demi “stabilitas nasional”, kini 

motivasi jurnalisme carik itu untuk “stabilitas” koloni 

bisnis yang menghidupi mereka dengan iklan. 

Ah…. 
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Sudahlah,  

Bisukan Saja Indonesia 
(9 November 2009/ 

Yang telah diperbarui di 2013) 

 

 

SYAHDAN, menurut riwayat sejarah bahasa, Tuhan 

menurunkan bahasa atau kata pada umat manusia 

karena ingin manusia bisa mendefinisikan 

dunianya. Pada perkembangannya, hadirlah 

seorang filsuf fenomenologi bernama Martin 

Heidegger yang menjelaskan hakikat bahasa dan 

perannya membuat dunia menjadi “ada”. 

 Ambil contoh ketika seseorang menyebut 

kata “rumah”. Itu adalah pertanda bahwa ada 

sebuah benda bernama rumah. Kalau kata 

“rumah”, atau kata yang menjelaskan tentang 

benda itu tak pernah ada, niscaya bangunan 

tempat bernaung manusia itu “tak akan pernah 

ada”. Benda itu hanya seonggok bangunan dari 

batu-bata tak bernama. Materi tanpa konsep itu 

adalah nihil, tanpa makna. 

 Kata-kata lah yang membuat segalanya jadi 

ada. Kata-kata lah yang menciptakan eksistensi. 

Kata-kata lah yang membentuk realitas. 

Kata-kata pula yang membangun sebuah 

situasi. 

 

*** 

INDONESIA sedang disuguhi realitas yang ambigu 

dalam lakon pertentangan banyak pihak dengan 
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banyak kepentingan dalam berbagai macam drama 

politik dan penegakan hukum. 

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

berhadapan dengan Partai Keadilan Sosial (PKS) 

dalam membangun fakta masing-masing dalam 

kasus dugaan korupsi dalam proses impor daging 

sapi ilegal yang menjerat mantan Presiden Partai, 

Luthfi Hasan Ishaq. Yang satu berkukuh atas nama 

penegakan supremasi hukum, lainnya membangun 

wacana tentang konspirasi. 

 Pun demikian dengan gonjang-ganjing 

Hambalang. Para tersangka, terdakwa, pun 

terpidana perkara ini menuding Ketua Umum Partai 

Demokrat Anas Urbaningrum terlibat. Berbagai 

argumen dalam kata-kata mereka bangun untuk 

meyakinkan bahwa keterlibatan Anas adalah 

“fakta”. Sementara yang dituding, dengan gaya yang 

selalu flamboyan, membangun “kontra-realitas” 

untuk tudingan-tudingan padanya. Dalam kata-

katanya, Anas juga membangun “fakta” yang 

membuktikan bahwa tudingan padanya tak betul. 

 Masalah sebenarnya bukan pada benar 

tidakkah apa yang ditudingkan institusi-institusi 

itu pada rivalnya. Masalahnya adalah, Indonesia 

terlalu banyak dijejali realitas yang saling 

bertentangan yang dikemas dalam berbagai bentuk 

bahasa yang saling kontradiktif. Ada perang wacana 

yang membuat negara ini jadi gamang. Mana yang 

benar? 

 Ah, entahlah. Karena masing-masing realitas 

membawa dalil wacananya sendiri-sendiri 

berdasarkan kekuatan logika masing-masing. 
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Wacana tersebar di awang-awang Nusantara, kata-

kata liar merajam alam pemikiran manusia 

Indonesia, yang melahirkan benci, cemas, empati, 

luluh, marah. Ah, realitas itu, kata-kata itu, 

makna-makna itu, benar-benar membingungkan. 

 Kata bertemu kata. Suatu realitas bertemu 

realitas lain penentangnya, ada dua kubu yang 

sama-sama mengkonstruksi realitas melalui kata-

kata dan wacana dan beradu mencari pembenarnya 

sendiri-sendiri. Sejauh ini, perang itu telah 

melahirkan sebuah ambigu massif dalam skala 

besar. 

 

*** 

 

MEDIA sebagai perantara wacana, karena memang 

bekerja di wilayah itu, berlomba-lomba membantu 

membentuk “fakta”. Fakta yang mana? Audiens 

hanya bisa terpekur digerojok berbagai macam 

konstruksi wacana yang tak konklusif. Kalau pun 

ada yang memutuskan bersimpati pada salah satu 

pihak, tetap saja ketika disodori pertanyaan, “untuk 

apa memihak?”, mereka tak punya jawaban yang 

memuaskan. Mereka hanya tahu apa yang ada di 

permukaan, tanpa berusaha menggali makna yang 

lebih dalam. 

 Indonesia bingung. Benar memang kata 

Jalalluddin Rakhmad; “Dalam situasi seperti 

sekarang ini, masyarakat Indonesia itu hanya 

dihadapkan pada dua pilihan; bingung atau gila.” 

 Karena kata-kata yang tersebar ke seantero 

jagat negeri itu benar-benar kehilangan substansi 
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tujuan. Karena kata-kata itu bukan untuk 

membentuk sebuah realitas tentang penegakan 

hukum, tapi lebih pada sebuah upaya untuk 

mengkonstruksikan sebuah bangunan politis yang 

arogan. 

 Mungkin benar apa yang dikatakan Iwan 

Fals dan Kantatatakwa; “Ketika kata kehilangan 

makna, lebih baik diam saja.” Tak perlu ada lagi 

banjir bah kata-kata dan wacana yang kian liar. 

 Sudahlah, diamkan saja Indonesia, dan 

semuanya akan baik-baik saja.(*) 
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Dongeng Sebelum Tidur 
(18 November 2009) 

 

 

 

Mbah Minah dari Banyumas 

Perempuan lanjut itu akrab dipanggil Mbah 

Minah. Umurnya 65 tahun. Dia tinggal di 

Banyumas, Jawa Tengah. Entah mimpi apa 

perempuan ini sampai dia harus meringkuk sebagai 

tahanan rumah karena memungut 3 buah kakao 

yang jatuh di pekarangan perkebunan tak jauh dari 

rumahnya. Dia dituduh maling dan kena jerat pasal 

363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. 

 Suatu hari ketika sedang berjalan santai, 

tanpa sengaja Mbah Minah melihat tiga buah kakao 

yang mulai membusuk jatuh tergeletak di 

pekarangan sebuah perkebunan kakao tak jauh 

dari kediamannya. Mungkin dia merasa sayang, 

maka dia pungut buah itu. Apes, di saat 

bersamaan, mandor kebun kakao melihatnya dia 

memungut kakao yang “seharusnya” jadi hak 

perkebunan. Telunjuk si mandor menuding ke 

Mbah Minah, “Kau maling.” 

 Peristiwa itu berlanjut jadi laporan polisi. 

Mbah Minah jadi tersangka pencurian. Berkasnya 

mulus di kantor polisi dan meluncur begitu saja ke 

Kejaksaan Negeri Banyumas. Dan, akhirnya Mbah 

Minah jadi tahanan rumah, hanya karena 

memungut kakao yang tergeletak di tanah. 

 

Subagyo dari Depok 
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Selasa, 17 November sore, anggota Buser 

Polsek Limo menggerebek sebuah arena perjudian 

di sebuah kontrakan di Pangkalan 25, jalan Raya 

Limo RT 06/RW 01, Limo, Depok. Ada Subagyo dan 

tiga temannya sedang asyik main judi kecil-kecilan. 

 Subagyo kaget bukan kepalang. Karena di 

tengah keasyikannya mengisi waktu, tiba-tiba 

menyeruak para pemberantas maksiat berbaju 

cokelat. Subagyo, seperti kebanyakan orang kecil 

lain yang awam hukum, pun kalut dan berusaha 

kabur. Polisi yang nyaris kehilangan buruan kalap: 

dor, dor, dor! Bedil menyalak tiga kali. Tiga timah 

panas bersarang di tubuh sopir angkot itu. 

 Menurut versi Polsek Limo, Subagyo telah 

diberi tiga kali tembakan peringatan tapi nekat 

ngacir. Sedangkan menurut istri Subagyo, yang ada 

tak jauh dari tempat suaminya terbunuh, tembakan 

langsung diarahkan ke tubuh bapak satu anak itu, 

begitu saja. 

 

Aguswandi dari Jakarta 

Aguswandi butuh berkomunikasi. Sayang, 

ponselnya bungkam tanpa baterai. Mau mengisi 

ulang di flatnya, di apartemen di ITC Roxy Mas, 

Jakarta, tak ada colokan listrik. Lalu dia keluar flat 

mencari colokan, masih di sekitar apartemen. Dia 

tancapkan saja charger ponsel begitu saja, persis di 

samping flatnya. 

 Tapi siapa sangka, karena upayanya mengisi 

ulang baterai ponsel, 8 September lalu, malah 

mendudukkannya sebagai pesakitan di Pengadilan 

Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, 16 November 
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2009. Dia dijerat pasal 363 KUHP tentang 

pencurian dengan pemberatan oleh polisi karena 

nyolong listrik untuk nge-charge ponsel. 

 

Saprudin dan Mulyadi dari Banten 

Seberapa berat 10 kilogram bawang merah? 

Ah, biasa saja. Apalagi untuk kuli panggul seperti 

Saprudin dan Mulyadi, keduanya dari Kampung 

Lebak Jati, Kelurahan Unyur, Serang, Banten, yang 

sudah biasa mengangkut yang lebih berbobot. 

 Tapi hari Kamis, 5 Juli 2007, 10 kilogram 

bawang itu ternyata sangat berat untuk mereka 

berdua. Saprudin dan Mulyadi, dijatuhi hukuman 

delapan bulan penjara dalam sidang di Pengadilan 

Negeri (PN) Serang karena mencuri bawang. 

 Mereka dituduh membawa kabur 10 

kilogram bawang merah yang tergeletak begitu saja 

di samping lapak seorang pedagang sayuran Pasar 

Induk Rau, Lebak, pada 20 Maret 2007. Mereka 

mencuri ketika si empunya bawang sedang sibuk 

melayani pembeli. 

 Di hadapan hakim mereka mengaku 

menyesal. Tapi apa guna, palu sudah terketuk. Di 

samping kurungan, mereka juga harus 

menanggung ongkos perkara sebesar Rp 1.000. 

 

Sementara... 

 Di bagian lain Indonesia, masih banyak 

orang yang lebih “beruntung” dari Mbah Minah, 

Subagyo, Aguswandi mau pun Saprudin dan 

Mulyadi. Edi Tansil, Anggodo Widjojo, Anggoro 

Widjojo, dan Djoko Tjandra, yang seharusnya juga 
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kudu berhadapan dengan aparat, masih bebas 

kelayapan di bawah udara bebas. 

 Jauh-jauh hari Franz Kafka telah 

meramalkan nasib Mbah Minah, Subagyo, 

Aguswandi mau pun Saprudin dan Mulyadi itu 

dalam Before the Law. Betapa si penjaga pintu 

hukum berkata dengan pongahnya, bahwa pintu 

yang dia jaga memang hanya dibuat untuk orang-

orang seperti mereka...(*) 
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Rebo,  

Nama Orang Gunung Itu 
(11 Januari 2010) 

 

 

 

DI ANTARA lipatan ingatan ini terselip sebuah 

cerita tentang gunung; panggung yang selalu 

menyuguhkan rasa nyaman. Disediakan pada siapa 

saja yang mau menyapanya sebagai sahabat. 

Mendiami gunung adalah pilihan bersahaja. Mereka 

yang berdomisili jauh dari peradaban kota itu tak 

pernah berhitung sedemikian rumitnya. 

 Di gunung pula aku kenal Pak Rebo. Atau 

Rabu dalam bahasa Indonesia. Nama yang 

sederhana, memang. Begitu simpel “orangtua 

gunung” menamai anak mereka, sebagaimana 

bapak-ibu Pak Rebo menamainya. Sesimpel cara 

hidup mereka. Tak perlu berpikir terlalu rumit 

untuk menandai anaknya. Lahir hari apa, begitulah 

si anak dinamai. 

 Mungkin juga para orangtua yang hidup di 

gunung enggan memberi nama yang terlalu sarat 

makna, seperti “Wibowo”, atau “Rahmat”, atau 

“Prakoso”. Nama-nama yang lebih “beradab”, 

memang. Tapi, sekaligus sebuah predikat yang 

mengerikan. 

 Karena, di mana di balik nama-nama bagus 

itu, orangtua memanggulkan beban yang sangat 

berat pada si anak. Nama yang sangat penuh arti 

dalam koridor kapitalistik yang kian edan-edanan 
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ini. Dunia yang penuh aktivitas hitung menghitung, 

yang luar biasa rumit. Tanggungan yang belum 

tentu bisa ditanggung si yang punya nama. 

 Mereka, orangtua modern itu, menamai 

anaknya Wibowo karena ingin si anak jadi orang 

berwibawa alias disegani. Dan, seumur hidup, 

dengan membawa nama itu, si anak akan selalu 

tertanggungi beban untuk menjadi apa yang 

diharapkan orangtua, sebagai orang berwibawa, 

lengkap dengan berbagai macam syaratnya. Harus 

kaya, punya jabatan, atau jimatlah, asal disegani. 

 Diberi nama Rahmat karena orangtua ingin 

anaknya bisa jadi “rahmat” untuk semua orang. 

Bisa membuat orang nyaman. Tapi, ada syarat agar 

bisa benar-benar jadi rahmat. Dengan tolok ukur 

modernisasi dan perputaran modal yang kian 

menggila ini, syaratnya tentu harus punya uang, 

kedudukan, atau jimat juga, karena hanya itulah 

yang bisa digunakan untuk menolong orang. 

Dengan begitu, dia bisa membuat orang merasakan 

kehadirannya sebagai rahmat. 

 Dinamai Prakoso karena orangtua ingin anak 

jadi perkasa. Tak tertandingi. Untuk itu, tetap ada 

syarat-syarat yang harus dipenuhi; harus sangat 

kaya, sangat tinggi kedudukannya –baik di institusi 

atau masyarakat– sehingga tak tertandingi, dan 

benar-benar jadi perkasa. Kalau perlu memperkosa 

orang agar kian jelas keperkasaannya. 

 Shakespeare boleh berucap, “apalah arti 

sebuah nama.” Ya, karena, ketika dia mengatakan 

itu kapitalisme tak segila sekarang. Ketika orang-

orang belum punya motif untuk menyelubungkan 
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harapan tinggi pada nama, atas nama keinginan 

hidup nyaman bergelimang kapital. 

 Tapi, apa yang lalu terjadi ketika ternyata si 

anak tidak bisa mewujudkan Wibowo, Rahmat, atau 

Prakoso yang diharapkan orangtua? Katanya dosa. 

Katakanlah, mereka gagal berwibawa, gagal jadi 

rahmat, atau tak seperkasa yang diinginkan karena 

gagal jadi kaya, tak punya kedudukan, atau gagal 

mendapatkan jimat. Orangtua biasanya kecewa. 

Karena kebahagiaan, harapan itu, selalu terikat 

dengan definisi tentang kekayaan secara materi. 

 Penyematan nama yang terlalu dipamrihi 

harapan itu ternyata malah bisa jadi bumerang, 

jadi perenggang hubungan orangtua–anak, ketika si 

anak gagal mewujudkan apa yang diingini 

orangtua. Orangtua merasa kecewa, sementara si 

anak merasa berdosa dan malu. Jadinya, selalu ada 

kata enggan di tengah hubungan mereka. 

 Padahal, kegagalan itu bukan melulu karena 

si anak tak mau, tapi karena manusia memang 

didatangkan ke dunia dengan kapasitas yang 

berbeda-beda. Ada yang bisa mencapai situasi 

tertentu, ada yang tidak. Kalau dipaksakan, wah, 

malah bisa kacau semua. Situasi di hidup antara 

harapan dan kenyataan memang rumit. 

 Mungkin beban pemberian nama berpamrih 

itulah yang dipahami wong nggunung, seperti 

orangtua Pak Rebo, yang menamai anaknya dengan 

begitu sederhana. Mereka tak ingin membebani 

anak dengan nama yang penuh arti, tapi ujung-

ujungnya berharap mendapat imbal balik dari 

anak, dalam bentuk kenyamanan di hari tua 
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dengan harta atau kedudukan yang “cukup”. Atau 

ketika si anak benar-benar menjadi Wibowo, 

Rahmat, atau Prakoso. 

 Karena itulah, Pak Rebo, waktu lahir di hari 

Rabu, yang dia lupa tahunnya, yang jelas ketika 

pohon asem yang sekarang tingginya 5 meteran itu 

masih selutut orang dewasa berukuran Indonesia, 

dinamai seperti itu. Sebagai pengingat saja, kalau 

pernah lahir seorang manusia di hari Rabu. 

Sekaligus sebagai syarat untuk mengisi kartu tanda 

penduduk saja. 

 Dengan menamai anak apa adanya, orangtua 

Pak Rebo seperti tak ingin membebani anaknya 

dengan sesuatu. Mungkin, di alam bawah sadar 

mereka malah sadar, dengan tak terlalu 

memasangkan target pada nama anaknya, mereka 

ingin si anak hidup apa adanya, tak terlalu kejar 

target –yang bisa membuat orang gelap mata. 

Orangtua Pak Rebo membiarkan anaknya mengalir, 

seperti hari; yang selalu berlalu begitu saja, tapi 

mengemas banyak makna. 

 Entah ada hubungannya dengan makna di 

balik nama atau tidak, yang jelas berhubungan 

dengan Pak Rebo, orang gunung itu, memang 

rasanya seperti mengalir begitu saja tapi sarat 

makna. Kembali lagi pada perkenalan dengan 

Beliau, sekitar awal tahun 2000 lalu, ketika hobi 

naik gunung masih bisa aku lakoni rutin dua bulan 

sekali. 

 Ketika itu hujan–angin yang tak putus-putus 

menyapu puncak Lawu. Dinginnya jelas tak bisa 

dikatakan biasa. Aku dan Saiful alias Ipul, 
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temanku, menggigil di dalam tenda dari parasut itu. 

Sangat putus asa kami ketika itu. Sekujur fisikku 

membeku. Kaku, sampai tak bisa apa-apa selain 

meringkuk dibungkus jaket dan celana rangkap tiga 

dan selimut. 

 Di tengah pasrah itu, tiba-tiba kami melihat 

ada sebuah cahaya mendekat. Aku pikir malaikat 

yang hendak menjemput ruh kami. 

 Ternyata bukan. Cahaya itu ternyata berasal 

dari dian yang dibawa seorang pria paruh baya, 

berbadan tak terlalu besar tapi kokoh, yang 

berkerudung plastik dan berkalung sarung. Tiba-

tiba dia menyibak tirai tenda kami. 

 “Mas, mungkin lebih baik ikut ke rumah 

saya saja. Di sini terlalu dingin,” intonasi suaranya, 

yang dikemas dalam bahasa Jawa halus itu, jelas 

menunjukkan ketulusan tawarannya. Tanpa pikir 

panjang, aku dan Ipul yang tak ingin mati konyol 

mengiyakan tawaran tersebut. Kami tinggalkan 

begitu saja tenda basah dan dingin menggigit itu, 

ikut si Bapak menuju rumahnya, yang ternyata 

jauh sekali dari tenda kami. 

 Begitu masuk rumah berdinding kayu pinus 

itu, kami langsung disodori kain untuk 

mengeringkan tubuh. Kami juga dipersilahkan 

mengganti baju dengan pakaian yang dipinjami si 

bapak. Setelah berganti baju, kami dipersilahkan 

duduk di balai-balai bambu di ruang utama rumah 

berlantai tanah itu. Kami disuguhi kopi tubruk. 

 “Monggo diunjuk (Silahkan diminum),” kata si 

Bapak, dengan senyum yang menunjukkan gigi-gigi 

cokelatnya. Tanpa basa-basi, langsung kami 
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seruput kopi mengepul itu dengan bibir kami yang 

pucat. Rasanya seperti menemukan separuh nyawa 

yang sempat pergi. 

  “Tepangaken, nami kulo Rebo (Perkenalkan, 

nama saya Rebo),” kata si Bapak, lagi-lagi dengan 

intonasi yang sama tulus, sama seperti yang dia 

lontarkan ketika menawari kami yang kedinginan di 

dalam tenda. Kami pun membalas dengan 

menyebut nama kami masing-masing. 

 “Saya sudah melihat sampeyan berdua 

beberapa hari terakhir. Saya mau tawari mampir 

tapi takut mengganggu,” Pak Rebo membuka 

perbincangan.  

Malam itu kami terlibat dalam sebuah 

pembicaraan yang begitu dekat, kendati kami baru 

saja bertatap muka dan bertukar nama. 

 Pak Rebo adalah penggarap kebun singkong 

dan pencari ranting di hutan cemara. Dia tak 

pernah sekolah. Dia duda setelah ditinggal mati 

istrinya, dua tahun sebelum malam itu. Dia punya 

seorang anak, laki-laki, bernama Teguh, yang 

memutuskan untuk merantau ke Arab Saudi. Tapi, 

sejak pergi lima tahun sebelum malam itu, tak ada 

lagi kabar berita dari si anak. Salah satu penyebab 

istrinya meninggal juga karena terlalu memikirkan 

anaknya yang hilang. 

 “Sebenarnya saya tak pernah mengharapkan 

dikirimi uang. Saya rasa hidup saya sudah cukup 

dengan berkebun singkong dan mencari ranting. 

Sebenarnya saya hanya ingin dia kembali. Dia 

pulang saja saya sudah senang,” Pak Rebo seperti 
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dipaksa mengenangkan sesuatu yang sebenarnya 

tak ingin dikenangkan. 

 Pak Rebo pun jujur mengaku, menolong 

kami berdua karena ingat anak lelakinya, yang 

katanya seumuran kami. Dia seperti melihat 

anaknya pulang lagi. Karena itulah kami jadi 

mahfum, kenapa pembicaraan malam dingin itu 

begitu akrab. Ada suasana perbincangan antara 

ayah dengan anak rupanya. Tapi, jujur, berbincang 

dengan Pak Rebo itu membuat aku menemukan 

nyaman. Seperti bercakap dengan bapakku sendiri. 

 Malam itu seolah terlalu malas. Banyak hal 

yang kami bahas, terutama tentang kebersahajaan 

hidup seorang Rebo di tengah gunung itu. Dia 

berbicara tentang alam, rahmat Tuhan, dan sikap 

nerimo. 

 Setelah berbicara ngalor ngidul, di mana 

ihwal kelahirannya yang berpatokan pada pohon 

asem itu kami ketahui juga dari perbincangan itu, 

akhirnya kami mengantuk. Pak Rebo 

mempersilahkan kami tidur di tempat tidurnya 

yang hangat. 

 “Lha, sampean berdua tamu. Ya harus 

dienakkan,” begitu katanya. Dia memilih tidur di 

balai ruang utama, tempat kami berbincang tadi. 

Tentunya dingin sekali di situ. Segan rasanya, tapi 

lebih segan lagi menolak tawarannya. Karena, aku 

tahu, Pak Rebo tulus mempersilahkan kami, dan 

dia akan kecewa kalau kami menolak, kendati pun 

kami kemukakan alasan sungkan sekalipun. 

 Begitu bangun keesokannya, saat hari sudah 

mulai beranjak siang, kami seperti di-raja-kan. 
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Lagi-lagi kopi dan singkong rebus sudah tersaji. Pak 

Rebo sedang di kebun singkong di belakang 

rumahnya, untuk memastikan apakah tanaman 

yang menafkahinya itu baik-baik saja setelah 

diguyur hujan semalam. Kami menyantap hidangan 

itu, setelah sebelumnya menyapa si empunya 

rumah. Pak Rebo hanya membalas dengan senyum, 

sembari berkata, “Monggo, kopi sama singkongnya.” 

 Setelah merasa tubuh agak enakan, kami 

memutuskan turun gunung saja. Ketika kami 

pamit, ada ekspresi keberatan di muka Pak Rebo. 

Tapi dia sadar, dia tak punya hak untuk menahan 

kami. 

 Sebelum pulang, kami diberi seikat singkong 

segar. “Buat oleh-oleh,” kata Pak Rebo. Kami 

tambah kikuk. Enak benar kami ini; semalam 

ditolong dari kebekuan, dijamu seperti raja, pulang 

masih dikasih oleh-oleh singkong, banyak lagi. 

Mengingat singkong adalah penghasilan Pak Rebo, 

aku seperti otomatis mengkalkulasikan; kira-kira 

berapa penghasilan Pak Rebo yang hilang hanya 

karena ingin memberi kami oleh-oleh? 

 Dengan rasa canggung akibat pola pikir 

kapitalis lanjut yang sudah kadung mengurat 

dalam otakku, aku keluarkan sisa uang bekal kami. 

Maksudnya, untuk membayar servis yang kami 

terima, sekaligus membayar singkong oleh-oleh itu. 

 Ketika aku menyodorkan uang, rupanya 

sebuah kesalahan besar telah aku perbuat. “Saya 

tak ingin uang. Singkong itu tak akan habis saya 

makan sendiri. Saya hanya ingin sampeyan berdua 

ingat saya, ingat ada saudara yang tinggal di 
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gunung ini,” kata Pak Rebo, dengan nada kecewa 

yang tak bisa disembunyikan. Dahinya mengernyit. 

 Kami dipaksa malu dan harus belajar 

tentang sesuatu. “Saya ini wong gunung. Ndak 

perlu banyak uang. Alam sudah memberi saya 

semuanya. Saya hanya ingin punya kerabat, yang 

sesekali waktu mau menjenguk saya di gunung ini.” 

 Ah, bodohnya aku. Jelas, persaudaraan jauh 

lebih berharga dari pada uang untuk Pak Rebo. 

Kepalanya tak pernah terisi dengan kalkulasi, tapi 

hatinya selalu menawarkan kenyamanan untuk 

siapa saja yang mengenalnya, tulus. 

 Dengan perasaan bersalah kami sambar 

tangan Pak Rebo, kami cium sebagai bentuk 

terimakasih yang tak terhingga. Malah Pak Rebo 

yang jadi kikuk. Akhirnya, bersama oleh-oleh dan 

keikhlasan Pak Rebo, siang itu kami tinggalkan 

sosok bersahaja itu 

 Setelah itu, entah, ada semacam perasaan 

keharusan yang tulus, setiap aku mendaki Lawu, 

selalu aku jenguk Pak Rebo, yang selalu 

menyambut aku dengan kata sambutan, “Anak 

lanang (anak lelaki) datang.” 

 Dan Pak Rebo selalu menjamuku dengan 

suguhan hasil alam yang tak pernah bisa aku tolak. 

Dan setiap bersama Pak Rebo, aku hampir lupa 

kalau di dunia ini ada benda –yang cenderung 

dipandang sebagai Tuhan oleh beberapa orang– 

bernama uang. 

 Waktu berlalu laju. Sampai akhirnya 

aktivitas berburu rupiah atas nama kesejahteraan 

memutus rutinitas silaturahmiku dengan Pak Rebo. 
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Bertahun-tahun sudah kami tak sua. Tak bisa 

berkirim SMS atau telepon, karena Pak Rebo tak 

pernah punya piranti untuk itu. 

 Ketika aku mendapat kesempatan berlibur, 

lepas dari keseharian yang penuh tekanan itu, 

beberapa waktu lalu, tiba-tiba aku ingat Beliau. 

Aku sempatkan diri menjenguk Pak Rebo. Aku 

rindu suasana akrab di balai bambu ruang utama, 

dan berbincang akrab dengan Pak Rebo. Masih 

sehatkah bapakku satu itu? 

 Tapi, aku harus kecewa. Kebersahajaan 

hidup Pak Rebo rupanya telah punah. Rumah 

berdinding kayu itu, yang pernah menyelamatkan 

aku dari terkaman dingin yang membekukan, pada 

suatu malam sekitar 10 tahun lalu, telah disulap 

jadi jalan mulus, bernama jalan tembus Sarangan-

Karanganyar. 

 Jalur ekonomi Magetan-Solo memang sedang 

diminati. Modal yang kian laju butuh prasarana 

jalan yang memadahi. Ah, lagi-lagi modernisasi 

menggilas habis kebersahajaan. 

 Aku berdiri di tengah jalan mulus belum 

terlalu lama dibangun itu. Aku nyalakan sebatang 

rokok, aku hisap dalam-dalam. Kabut ikut 

menyelinap di antara asap, masuk dalam paru-

paruku. Dingin, seperti beku di dalam tenda yang 

diterjang hujan angin, sebelum aku ditemukan Pak 

Rebo, 10 tahun lalu. 

 Aku embuskan asap bercampur kabut itu 

pelan-pelan. Di balik kepulan asap, di antara 

kabut, aku lempar pandang sejauh mungkin, 

berusaha mencari sisa-sisa kebersahajaan Pak 
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Rebo. Tapi, tetap saja tak aku temukan jawaban, ke 

mana pembangunan menendangnya…..(*) 
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Mahmud Tetap Milik Zul 
(10 Januari 2010) 

 

 

 

IHWAL menghormati kesetiaan, belajarlah pada 

Mahmud. 

 “Besok Abang hendak ke Meulaboh?” 

 Mahmud, lelaki yang tinggal di Desa Ruak, 

Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, 

Nangroe Aceh Darussalam, yang kutaksir berumur 

30-an, melontariku pertanyaan memecah kebekuan 

kami; yang sekitar 15 menit duduk bersebelahan 

tanpa kata-kata. 

 Aku menoleh pada laki-laki bertubuh kokoh 

itu. 

 “Menurut rencana begitu,” jawabku apa 

adanya. 

 Memang, besok aku akan meneruskan 

perjalananku menyusuri pantai barat Aceh itu ke 

Meulabouh. 

 “Meulaboh sekarang indah nian, Abang. Tak 

seperti dulu, sekarang banyak bangunan bagus,” 

kata dia, dengan logat Aceh-nya yang sangat kental. 

 “Oh, ya?” 

 Deskripsi Mahmud memantikkan penasaran 

yang kian menjadi dalam kepalaku. Memang, aku 

punya rencana memungkasi penyusuranku di 

Pantai Barat Nanggroe Aceh Darussalam ini pada 

Meulabouh. 
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 Konon, kota pantai itu klasik-romantis. Aku 

ingin perjalananku kali ini sampai pada klimaks 

yang betul. 

 Mahmud mengangguk, lalu melepaskan 

tatapan mata kami. 

 Dia melempar pandangan ke Gunung Ruak, 

yang berdiri kokoh di sebelah barat desa, sembari 

menikmati rokok duplikat Dji Sam Soe; yang 

memilih angka 168 sebagai lambang, bukan 234. 

 “Meulaboh memang indah. Pantainya… Ah, 

tapi apalah arti Meulaboh sekarang. ‘Tuk saya, 

Meulaboh jauh lebih berbinar sebelum tsunami,” 

lanjut Mahmud. 

 “Apa pasal?” tanyaku. 

 Dia tersenyum canggung sambil menatap 

aku sekejap. Lalu dia isap lagi rokoknya. 

Pandangannya kembali ke gunung. 

 “Karena waktu itu ada Zul di sana.” 

 “Siapa itu, Bang?” 

 “Calon ibu anak-anak saya, Bang,” jawaban 

Mahmud itu gamang. 

 “Oh. Lalu, sekarang dia di mana?” 

 Masih dengan senyum, yang kali ini jelas 

dipaksakan, Mahmud menjawab; 

 “Tanyakan pada ombak di pantai Meulaboh.” 

 Lalu dia mengembuskan rokoknya kuat-

kuat, seperti ingin membuang sebuah rasa yang 

begitu meremasnya. 

  

*** 
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MAHMUD pernah menyimpan harapan besar, tapi 

menuai pahit yang amat sangar. 

 Zul yang dimaksudnya adalah seorang 

perempuan muda asli Meulaboh. Zulaikha 

tepatnya, nama lengkap wanita paling jelita di mata 

Mahmud itu. 

 Yang paling disukai Mahmud adalah kerling 

dan gigi kelincinya. Cantik bak mutu manikam, 

katanya. 

 Dalam bayanganku dia mirip Ane Hathaway. 

Mungkin Mahmud tidak tahu siapa yang 

kubayangkan. Kalau rekaanku tidak itu meleset, 

aku bisa memaklumi jika Mahmud yang kokoh itu 

mendadak melankolis kala mengisahkannya. 

 “Kami menjalin kasih sejak satu tahun 

sebelum tsunami mengambil semuanya,” Mahmud 

melanjutkan kisahnya, masih di antara kepulan 

asap rokoknya. 

 Mahmud jumpa Zul di Meulaboh, ketika dia 

sering belanja barang untuk stok tokonya yang ada 

di Kota Fajar –sekitar 300-an kilometer di selatan 

Meulaboh. Dari dulu Meulaboh memang pusat 

grosir di Aceh Barat. Zul adalah pelayan salah satu 

toko langganannya. 

 Pertautan hati mereka tumbuh dengan cara 

sederhana. “Biasa, Abang, dari pandang lah. Dari 

mata turun ke hati,” kata Mahmud, lalu tersipu. Ya, 

memang, cara cinta mereka bertemu sangat 

sederhana. Terlampau klise. 

 Tapi dalam. 

 Sejak mendapati perempuan elok bernama 

Zul itu, Mahmud makin kerap datang ke Meulaboh. 
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Jika sebelumnya paling cepat sebulan sekali dia 

belanja, setelah perjumpaan itu, dua minggu sekali 

dia rajin datang ke kota pantai tersebut. 

 Romantika waktu pun dengan genitnya 

menggiring mereka dalam kedekatan. Membaurlah 

mereka dalam asmara yang mengikat. 

 “Sehabis belanja, sebelum saya balik ke Kota 

Fajar, kami selalu duduk di tepi pantai Meulabouh 

sembari minum air kelapa. Pantai Meulaboh luar 

biasa elok di sore hari. Apalagi ada Zul di samping 

saya.” 

 Cerita cinta berlalu bersama elusan waktu, 

lalu Mahmud dan Zul sepakat membangun rumah 

tangga. “Untuk menghindari zina,” dalil Mahmud. 

 Orangtua Mahmud sudah berkunjung 

meminta Zul. Lamaran diterima. 

 “Kami terikat pertunangan. Ah, gembira 

sangat rasa hati ni. Siapa tak senang hendak 

bersanding dengan pujaan hati,” katanya. 

 Setelah melalui musyawarah antar-keluarga 

kedua calon mempelai, diputuskanlah pernikahan 

akan dihelat bulan Februari 2005. 

 Mahmud dan Zul juga sudah punya rencana 

setelah pernikahan mereka. Sejoli itu patungan 

membeli tanah di tepi pantai Meulaboh dari 

tabungan. Memang tak luas, kata Mahmud, tapi 

cukup buat dia, Zul, dan dua anak yang 

diharapkan akan melengkapi indahnya mahligai 

rumah tangga mereka. 

  “Kami ingin sewaktu-waktu bisa menikmati 

keindahan alam karunia Allah di pantai itu”. 
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 Waktu pernikahan pun masuk hitungan 

mundur. Tinggal dua bulan. Segala keperluan 

untuk rumah tangga juga sudah mereka 

persiapkan. Rumah mungil di tepi pantai itu 

hampir jadi. 

 “Kami masih ada sedikit uang. Rencananya 

kami hendak membuka toko kecil-kecilan di sana. 

Karena memang hanya berdagang yang bisa kami 

lakukan untuk menafkahi diri,” kata Mahmud. 

  

*** 

 

SABTU, 25 Desember 2004, Mahmud sengaja tidur 

di rumahnya yang hampir jadi itu. Sejak rumah 

dibangun, dua minggu sekali di akhir pekan 

Mahmud bermalam di Meulaboh. 

 Tiap Minggu pagi, lepas Subuh, Mahmud 

mengajak Zul menikmati panorama tepi pantai 

sampai tengah hari. Kebiasaan itu juga dilakoni di 

hari Minggu pagi, 26 Desember 2004 itu. 

 Memang, tak ada seorang pun yang cakap 

memprediksi tragedi. Minggu pagi yang bernyanyi 

malu-malu itu rupanya adalah awal dari sebuah 

akhir. 

 Pukul 7 tepat, ketika Mahmud dan Zul 

sedang menikmati kelapa muda dan cinta yang 

mempesona, berbagi rencana-rencana mereka 

tentang kehidupan berumahtangga yang sakinah, 

tiba-tiba gempa luar biasa kencang menggoyang 

tepi pantai itu. 
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 Imajinasi cinta mereka langsung terputus. 

Hanya ada diam dan rasa takut yang 

mencengkeram. 

 “Selama gempa tak henti-hentinya Zul 

mencengkeram lengan saya. Dia amat ketakutan. 

Saya memeluknya, agar dia tenang. Padahal saya 

sendiri juga takut,” cerita Mahmud. 

 Begitu gempa berhenti, dan setelah pusing 

akibat goyangan itu hilang, mereka terpana. 

 “Meulaboh hancur dalam sekejap. Rumah 

saya yang hampir jadi juga ambruk.” 

 Keterpanaan mereka belum berhenti. Ketika 

menatap laut, mereka mendapati air mendadak 

surut.  

 Tak mengacuhkan air laut yang menyusut, 

yang menyemburkan banyak ikan ke tepian pantai 

itu, Mahmud, Zul, dan banyak orang di Meulaboh 

berusaha mengemasi bangunan milik mereka yang 

porak poranda. 

 Lalu, dalam sebuah momen yang tak pernah 

dinyana oleh siapapun, datanglah klimaks dari 

rangkaian bencana Minggu pagi itu. 

 Sekitar 15 menit setelah gempa, ketika 

semua orang di Meulabouh sibuk mengemasi harta 

masing-masing, Mahmud, Zul, dan orang di sekitar 

pantai, mendapati cakrawala di kejauhan diselimuti 

garis tebal hitam pekat. 

 “Kami bertanya-tanya, apakah itu? Apa akan 

ada gempa lagi?” 

 “Saya masih ingat, ketika garis itu tampak 

dari jauh, Zul bertanya pada saya; ‘Abang, apa pula 

itu?’. Tapi saya tak bisa menjawab, karena saya 



108 

 

juga tak paham. Saya hanya ternganga takjub 

sekaligus takut.” 

 Belum sempat pertanyaan terjawab, 

terdengar deru luar biasa kencang. Akhirnya 

beberapa warga yang mulai menyadari apa yang 

sedang terjadi, berteriak; 

 “Tsunami!” 

 Mendengar teriakan itu semua orang panik 

pontang-panting. Semburat menyelamatkan diri. 

 “Gelombang lebih tinggi dari pohon kelapa,” 

ingat Mahmud. 

 Spontan Mahmud raih tangan Zul, 

mengajaknya menyelamatkan diri bersama. Di 

tengah ancaman itu, cinta membuat keduanya tak 

bisa dipisahkan. 

 “Pucat sangat dia waktu itu. Tak hentinya 

dia mengucapkan takbir. Situasi panik luar biasa.” 

 Di tengah kepanikan, “Zul berkata pada 

saya; ‘Abang, jangan lepaskan Zul. Zul takut.’ 

Itulah kata-kata terakhir yang saya dengar dari 

dia.” 

 Tanpa menjawab permintaan itu, sembari 

terus berlari lantaran dikejar ombak besar 

berkecepatan tinggi, Mahmud tetap berusaha 

menggandeng calon mempelainya itu. 

 Sampai akhirnya gelombang yang memburu 

lebih cepat dan berdebur menghambur begitu kuat 

mengempaskan tautan tangan mereka. 

 “Berenanglah, Zul!” Mahmud menirukan 

teriakannya ketika tangannya lepas dari genggaman 

Zul. Namun, yang diperingatkan tak menjawab. 
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Mahmud terdorong gelombang ke tengah kota, 

sedangkan Zul hanyut entah ke mana. 

  “Saya berenang ke gedung DPRD Meulaboh 

yang tinggi. Banyak orang sudah di situ.” 

 Setelah berhasil mendarat, Mahmud sadar 

Zul tak ada di belakangnya. Diiringi panik tak 

terkira akan nasib cintanya, Mahmud aduk-aduk 

gedung DPRD. Dia jelajahi setiap sudut, dia tatap 

wajah setiap perempuan yang ada di situ, berharap 

Zul salah satu di antaranya. 

 “Tapi saya tak tampak dia sama sekali…” 

 Air menggila. Kian deras menghujam daratan 

dengan volume yang kian besar. Seisi gedung 

dewan panik. Takbir, doa, Al-Fatihah, dilantunkan 

tak henti-henti. Semua menangis, panik, histeris, 

pingsan, lemas. Mahmud juga begitu. 

 “Tak hentinya saya berdoa dan membaca Al-

Fatihah, berharap Zul tak kenapa-kenapa.” Di 

tengah cemas terhadap nasib sendiri itu, Mahmud 

tetap membagi khawatirnya untuk Zul. 

  

*** 

 

PRAHARA mengamuk beberapa jam. 

 Air meleburkan semua yang ada di 

permukaan kota pantai Meulabouh. 

 Beberapa jam kemudian, akhirnya air surut. 

Permukaan laut normal kembali. Terpanalah 

Mahmud juga orang-orang di gedung dewan. 

Meulaboh, kota tua perdagangan itu, hancur lebur. 

 “Tak ada satu pun bangunan yang tersisa. 

Semua habis.” 
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 Bersama orang lain yang juga kehilangan 

keluarga, Mahmud turun dari tempat tinggi itu, 

mengorek-korek puing, pasir dan lumpur, berharap 

menemukan apa yang mereka cari. 

 Yang terbersit pertama kali dalam benak 

Mahmud adalah mencari Zul. “Semuanya benar-

benar hancur lebur. Rumah saya yang hampir jadi 

tak tersisa sama sekali.” 

 Mahmud sampai nekat terjun ke laut untuk 

mencari di manakah Zul. Di air banyak jasad 

mengapung. Mahmud cari satu-satu, berenang 

berbekal sisa tenaga. Tapi tetap tak dia dapati apa 

yang dia harapkan. 

 Lelaki yang sedang jatuh cinta itu tak patah 

arang. Keluar dari laut, dengan tenaga yang kian 

tipis, dia tuju rumah keluarga Zul, sekitar 5 

kilometer dari tepi pantai. Dia jalan kaki. Sayang, 

rumah yang dicarinya juga telah tak ada, rata 

dimakan gelombang. 

 “Tak ada yang tersisa dari Zul. Keluarganya 

pun habis.” 

 Mahmud dan orang lain yang selamat hanya 

pasrah dihajar kepiluan. “Ngilu kali hati ini. 

Beberapa saat sebelumnya kami bermesraan, 

bergandengan. Tapi tak lama setelah itu, kami 

terpisah sama sekali.” 

 Mahmud menunduk dalam-dalam ketika 

membagikan babak ini. 

  

*** 

 

KORBAN selamat tsunami Meulabouh terisolir. 
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 Meulaboh dan Calang adalah daerah pesisir 

yang paling parah. Setelah bencana itu, kedua 

daerah tersebut juga paling sulit dicapai oleh tim 

relawan maupun penyelamat. Pantainya datar dan 

mempersilahkan begitu saja tsunami menghajar 

daerah itu, tanpa sedikit pun pelindung. 

 Meulaboh habis. 

 Selama dua pekan Mahmud dan yang 

selamat hidup tanpa bantuan. Terisolir. Mereka 

bertahan dengan makan apa saja yang masih 

tersisa. Ada yang makan ikan terdampar, ada yang 

mengais-ngais reruntuhan toko sembako, ada yang 

makan buah kelapa. Ada juga yang melahap beras 

mentah yang basah. 

 Tak sedikit di antara mereka yang mati 

kelaparan. 

 Di tengah siksaan yang mendera fisik dan 

jiwanya yang letih dan terisolir itu, Mahmud masih 

menyimpan harapan yang sangat besar untuk 

bertemu Zul. Harapan itu jugalah yang membuat 

Mahmud mampu bertahan di tengah hantaman 

kelaparan. 

 Tapi, Mahmud akhirnya harus sudi 

menerima, bahwa keyakinan hanya berhenti pada 

keyakinan. Kenyataan memaparkan bahwa 

Mahmud tak akan pernah bertemu lagi dengan Zul. 

 Pun hanya dalam rupa jasad sekali pun. 

 

*** 

 

DUA pekan berlalu di Meulabuoh bersama bayang-

bayang maut. 
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 Akhirnya bantuan pertama berhasil masuk, 

diangkut pesawat cesna bernama Susi Air. 

Tertolonglah mereka yang masih hidup. Termasuk 

Mahmud. 

 Evakuasi besar-besaran dilakukan tim TNI, 

relawan, juga bantuan internasional. Jasad-jasad 

yang berhasil ditemukan digabung menjadi satu di 

dataran tinggi. 

 Mahmud menelusuri satu persatu wajah-

wajah tanpa sukma itu. “Dari banyak sekali jasad 

itu tetap tak ada Zul di antaranya.” 

 Setelah dievakuasi, Mahmud langsung 

pulang ke Aceh Selatan, kampungnya, sekaligus 

satu-satunya daerah di Aceh yang selamat dari 

amukan tsunami. 

 Di kampungnya, bersama ketakutan akan 

ancaman Komisi Pembebasan Aceh (KPA) atau 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang masih lestari 

dan kelaparan ketika itu, Mahmud terus 

memelihara harapan bisa mendengar kabar dari Zul 

tercinta. 

 “Kalau pun dia meninggal, jasadnya 

ditemukan saja saya sudah senang.” 

 Pada akhirnya kenyataan membuat Mahmud 

takluk. Hingga lima tahun berlalu lekas-lekas sejak 

bencana itu, tak ada secuil pun kabar tentang Zul 

atau keluarganya datang ke kupingnya. 

 Yang ada hanyalah harapan Mahmud, yang 

tak ada letihnya selalu berusaha mengais-ngais 

sisa-sisa Zul, dan harapan untuk bisa hidup 

bersama sang pujaan hati. 
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 “Setelah Meulaboh dibuka lagi, saya 

langsung ke sana. Masih berharap jasad Zul 

ditemukan. Tapi tetap saja tak ada apa-apa.” 

 “Semua tentang Zul habis. Potretnya pun 

saya tak simpan. Habis semua ditelan tsunami.” 

Mahmud pulang ke Ruak, mencoba berdamai 

dengan takdirnya. 

  

*** 

 

DIA melepaskan pandangan ke gunung Ruak. 

 Dia tertunduk sejenak, tampak kelelahan 

usai menuturkan kembali kisah pada salah satu 

bagian hidupnya yang paling menggebuk kalbu. 

 Dia isap lagi rokoknya. Sangat dalam, 

sedalam dia menyimpan baik-baik kisah itu. 

 “Tapi…. Sekarang Abang sudah menikah, 

kan?” tanyaku. 

 Mendapati pertanyaanku, Mahmud 

terkesiap. Mukanya menunjukkan keheranan yang 

tulus. 

 “Dengan siapa?” dia malah menanya balik. 

 “Ya dengan perempuan lah…,” jawabku 

spontan. 

 “Ah...” 

 Mahmud mendesah, dan lagi-lagi hanya 

tersenyum. 

 “Sampai kapan pun, Abang, Mahmud tetap 

milik Zul, Bang. Mahmud hanya akan menikah 

dengan Zul. Kami sudah terikat janji. 
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 “Cincin pertunangan kami masih melingkar 

di jari saya ini. Mahmud pantang mengingkari janji 

dengan menikahi perempuan lain.” 

 Lalu, pria yang kehilangan itu menunjukkan 

jari manis kirinya. Cincin emas melingkar di situ. 

Dia menatap tanda pertunangan itu dengan 

pandangan yang membawa rindu amat sangat. 

 “Abang sekarang sudah beristri?” Mahmud 

malah menanyaiku balik. 

 “Belum, Bang.” 

 “Ada calon?” 

 “Insya Allah ada.” 

 Mahmud tersenyum lagi. Kali ini lebih mirip 

seringai. 

 “Abang jagalah dia baik-baik calon Abang itu. 

Jangan sampai Abang tanggung sesal seumur 

hidup.” 

 Rupanya Mahmud sedang mengutuki dirinya 

sendiri. Dia merasa telah gagal menjaga cintanya di 

antara amuk tsunami itu, sehingga sang terkasih 

raib bersama lautan Hindia. 

 Aku membalas dengan senyum simpatik 

yang tercekat. 

 Waktuku di Desa Ruak sudah habis. Aku 

berpamitan pada Mahmud, lalu meninggalkan 

sendiri pria yang menjaga kehormatan dan 

kesetiaannya itu. 

 Dia masih mencumbui kenangannya tentang 

Meulaboh; bersama cincin yang masih melingkar di 

jari manis tangan kirinya. 

 Untuk cinta yang tak pernah selesai.(*) 
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Kontradiksi Anatomi 
(11 April 2010) 

 

 

 

KETIKA lipatan laptop ini terbuka, jemari 

merengek-rengek minta agar terketik sesuatu di 

atas lembaran Microsoft Word yang sudah terlanjur 

menantang untuk ditulisi sesuatu itu.  

 Beribu sayang, penghuni kepalaku sedang 

sombong. Dia tak mau membimbing jari-jari yang 

sudah geregetan ini untuk menelurkan ide. Sama 

sekali. 

 “Hai, kenapa juga kita sombong betul akhir-

akhir ini.”  

 “Kenapa kau bertanya itu? Apakah sombong 

sudah diharamkan?” 

 Bisa jadi di dalam kepala ini sedang terjadi 

debat monolog.  

 Mungkin lebih baik aku biarkan saja. Belum 

ada kesepakatan. 

 Dari kepala turun ke bawah, di balik dada 

kiriku, ada yang berdentum-dentum. Seperti 

merajuk agar otak yang sedang bermonolog ria itu 

akur dengan jari yang berasa “harus melakukan 

sesuatu” itu.  

 Sebenarnya pada siapa siapa jantung 

berpihak? “Apakah detakan ini harus berpihak?” Ya 

sudahlah, biarkan saja jantung seperti maunya.  

 Bola mata sesekali meliar, menyapu 

pemandangan di dalam kamar pondokan yang 

hanya berisi lemari kayu bercat biru, gantungan 
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baju, kipas angin inventaris kantor dan ranjang 

tingkat dengan seprei berwarna kuning malas dan 

biru sombong itu. (…sssttt.. juga ada beberapa 

potong celana dalam kotor yang belum sempat 

ditangani…) 

 Tapi porsi sorotan lebih banyak tertuju pada 

layar monitor. 

 Rambut yang baru dibilas shampo pagi tadi 

melambai-lambai ditiup-tiupi kipas angin. Tangan 

kiriku sesekali menyibaknya dari jidat –yang selalu 

mengeluh: “sialan kau, rambut. Membuatku risih 

saja.”  

 Ah, rupanya hati belum berbuat apa-apa. 

Tapi, biarlah, mungkin dia sedang ingin istirahat. 

(Atau mungkin sedang malas) 

 Di malam yang biasa ini, bersama persendian 

yang linu-linu tapi terlalu sombong untuk 

diistirahatkan ini, dengan napas yang kadang 

tersengal ketika berjibaku keras meredam hasrat 

ini, asap kretek filter iitu meliuk-liuk genit di 

awang-awang. 

 Mungkin si benda gas sedang bertempik 

sorak menonton polah tingkah kami –yang tinggal 

bersama di dalam wujud wadagku ini.(*) 
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Sumeleh 
(14 Mei 2010) 

 

 

 

“Wong iku mbok yo sing sumeleh...” 

 Memang, dalam banyak situasi, petuah ala 

mbah dari Jawa itu banyak betulnya. Sebuah 

petuah tentunya tak terlontar sembarangan. Bukan 

asal ngablak. Tentu melalui sebuah pemikiran 

panjang, mengkaji tentang hidup dan kehidupan, 

sebelum akhirnya sampai pada kesimpulan 

berbentuk kalimat bijak.  

 Memang perlu sumeleh, ikhlas, ketika situasi 

tidak seperti yang diinginkan. Dengan keterbatasan 

iman ini, pada situasi ini aku pun harus 

mengamalkan kata itu: ikhlas.  

 Karena, pada kenyataannya, keinginan yang 

tak terwujud memang lebih banyak daripada yang 

kabul. Untuk menghadapi situasi ini, satu-satunya 

hiburan yang paling ampuh memang sumeleh itu. 

Agar tak musnah termakan kemarahan sendiri. 

 Ketika dua bulan masa jibaku di Surabaya 

ini habis, aku pun harus memilih sumeleh. 

Memang berat meninggalkan sebuah dinamika –

yang menurut seleraku cocok– ke dinamika lain 

(yang menurut cara pandang subjektifku kurang 

begitu bersahabat). Tapi, aku bukan pengambil 

keputusan, yang bahkan tak bisa menentukan 

nasib sendiri (setidaknya untuk saat ini).  

 Ingin betul aku tetap di sini. Bersama 

saudara membangun optimisme yang sempat 
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kembang kempis, namun sempat tertiup kembali 

itu. Tapi, ya itu tadi, selama masih membawa peran 

sebagai bawahan yang wajib tunduk pada 

komandan, optimisme itu harus aku jeda. 

Membawa yang belum tuntas pulang kandang. 

 Pun dengan malas aku kemasi mimpi yang 

sempat aku jajakan di lapak penuh gairah itu, lalu 

membawanya pulang barak –sembari menyimpan 

harap bahwa suatu saat aku pasti kembali untuk 

menggelar lagi optimisme yang sempat tertunda.  

 Ah, untunglah ada hatiku di sana. Dan, 

memang dialah satu-satunya alasan kenapa pada 

akhirnya aku sudi kembali. 

 Sekaligus sembari menghibur diri ala petuah 

bijak kepala daerah untuk pejabat yang diangkut 

dalam gerbong mutasi: “Ditempatkan di mana pun, 

yang penting pengabdian. Mengabdi demi....(?)”.  

 Yang penting sumeleh.(*) 
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Sekring 
(14 April 2010) 

 

 

 

KETIKA tidurku terputus begitu saja lewat tengah 

malam ini, aku mendadak seperti dipaksa 

mengamini Karl Marx: bahwa manusia 

menunjukkan eksistensinya melalui bekerja. Aku 

bukan sosialis, apalagi komunis. Aku cuma 

kapitalis oportunis yang sok idealis. Yang jelas, 

dengan bekerja dan mengerahkan segenap 

kemampuan aku merasa bahwa aku sudah 

menemukan inilah aku. 

 Definisi bekerja bukan hanya berhenti pada 

bagaimana cara mencari uang. Uang? Ah, aku tak 

mendapatkan tambahan berarti di sini. Dari sisi 

materi, masih saja seperti sebelumnya, tetap harus 

berusaha pandai-pandai mengatur finansial yang 

(jujur) memang mepet ini. Tapi, setidaknya aku 

merasa, aku menemukan sesuatu yang lebih dari 

sekadar uang. Kelebihan itu bernama eksistensi. 

Siapa manusia (waras) yang tak ingin eksis? 

 Ada kepuasan yang tak cukup untuk 

dipaparkan dalam tulisan singkat, yang tertuang 

insidentil ketika terbangun dini hari ini. Ada mimpi-

mimpi yang berpeluang menjadi kenyataan. Ada 

upaya. Ada proses. Ada kreativitas. Ada dialektik. 

Tak pernah bertemu dengan istilah mandek. Pada 

intinya –meminjam tagline iklan jajanan cokelat 

Coki-Coki – ada sesuatu yang “lebih dan lebih”. 
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 Dan ketika ada tanda-tanda komando untuk 

pulang ke barak, rasanya kepala ini menjadi seperti 

sekring yang putus. Tiba-tiba, pettt, gelap gulita. 

Rasanya benar-benar tak rela melepas mimpi-

mimpi.  

 Meminjam istilah Andrea Hirata dalam Sang 

Pemimpi: “Tuhan akan selalu memeluk mimpi-

mimpi kita”– aku sebenarnya tak ikhlas 

membiarkan Zat Yang Maha Kuasa itu melepaskan 

pelukannya dari benakku. Tak rela mimpi yang 

sudah hampir jadi itu lepas begitu saja. 

 Didini hari Surabaya yang pengap ini, aku 

pun mengerti kenapa Yoann Gourfchuff memilih 

bertahan di Girondin Bordeaux dan menolak iming-

iming segepok duit dari AC Milan. 

 Ini bukan soal materi. Ini perkara eksistensi.  

 Cugito Ergo sum. 

 “Aku berpikir maka aku ada”.(*) 
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Jean Valjean 
(21 Agustus 2010) 

 

 

 

SALAH satu pagi buta Ramadan ini. Mataku, lagi-

lagi, terlalu sombong untuk dipejamkan. Serasa ada 

kusut dalam kepala yang tak terurai. Pangkal 

sebabnya adalah, pertanyaan yang sebenarnya 

sangat ingin aku abaikan tiba-tiba begitu menggigit 

di benak; Apakah kita harus berkoar-koar pada 

dunia ketika kita punya niat memberi dengan 

tulus? 

 Sejak bulan suci ini dibuka, pertanyaan 

seperti itu seperti terus memburuku. Seolah selalu 

memaksa aku untuk menjawab: “Ya, niat baik 

harus kau pamerkan di depan banyak orang. Kalau 

tidak, kau tak akan dipandang baik karena orang-

orang tak akan mau melihat kebaikanmu. Kau 

akan dicurigai, bahkan kau akan dituding 

menyimpan niat jahat.” 

 Ya, seolah-olah di pagi buta ini aku merasa 

dipaksa untuk menyetujui jawaban itu. Tapi aku 

tak bisa. Karena yang aku tahu, niat baik itu 

bukanlah sesuatu yang harus terpajang di etalase 

agar tampak oleh semua orang. Tapi sesuatu yang 

harus dilakukan, kendati dalam diam sekalipun, 

dan membawa kebaikan. Sesuatu yang harus 

diberikan. 

 Tak perlu menuntut balasan atas kebaikan 

itu. Karena kebaikan tak pernah menuntut imbalan 
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–bukan sesuatu yang harus dihitung dengan 

kalkulasi untung-rugi. 

 Tapi, kerapkali orang tak menyadari niat 

baik kita dan malah menuduh kita punya maksud 

jahat dengan melakukan itu. Menempatkan kita 

sebagai orang licik, yang harus dicurigai, yang 

selalu berharap keuntungan pribadi dengan pura-

pura baik. 

 Apalagi ketika niat baik tak bisa dibuktikan 

dengan cepat karena bermacam-macam sebab. 

Atau telah berhasil dibuktikan, hanya saja 

kebanyakan orang tak sadar atau enggan mengakui 

bahwa itu adalah bukti perbuatan baik yang kita 

lakukan secara diam-diam. 

 Ingin membantu dituduh mencari untung. 

Berniat mengabdi dituding cari muka. Berniat maju 

dicap angkuh dan pamer. Memberikan kesempatan 

dipandang pilih kasih. Menyumbang saran 

disangka menghasut. Tulus mencintai dituding 

menipu. Respon tak baik kerap hadir untuk sebuah 

niat baik. 

 Kenyataan inilah yang membuat kemarahan 

–yang sebenarnya telah kupendam dalam-dalam 

dengan usaha yang sangat keras– menyeruak dan 

meledak-ledak di Bulan Suci ini. Awalnya aku 

menuntut, kenapa mereka tak bisa melihat sisi baik 

dari wujud yang –memang aku akui– tampak jahat 

lantaran sifat temperamental yang melekat dan 

kadang meledak ini? 

 Kenapa kebanyakan orang selalu 

menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan apa 

yang mereka lihat atau rasakan sekilas? 
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 Begitu marahnya aku pada keadaan ini, 

sampai aku nyaris memutuskan, mungkin lebih 

baik semua niat baik ini aku tiadakan saja sama 

sekali. Kenapa harus berbuat baik kalau kita malah 

selalu menuai keburukan dari upaya itu? 

Bukankah lebih baik aku manjakan diri sendiri 

dengan sesuatu yang menguntungkan, termasuk 

dengan melakukan hal tidak baik sekali pun? 

 Bersama ego yang tiba-tiba muncul lagi, 

awalnya aku ingin berpikiran begitu saja. Tapi, 

setiap kali ingat bahwa kebaikan bukanlah sesuatu 

yang sifatnya transaksional, aku kembali 

memutuskan untuk meneruskannya. Apalagi 

pribadiku dibentuk bukan untuk mencari laba 

dengan cara-cara yang hina. Bapak selalu 

mengajarkan aku untuk memberi dengan tulus. 

Kalau memang mau berbuat baik, ya jangan minta 

imbal balik. Tapi, sebagai manusia biasa yang ber-

ego, bisakah aku melakukan itu? 

 Seandainya sosok Jean Valjean itu nyata, 

aku pasti akan banyak beguru padanya. Aku ingin 

belajar dari dia bagaimana cara agar marahku tak 

meledak ketika niat baikku berbalas cacian yang 

sering menyakitkan. 

 Jean adalah pria Prancis yang hidup di abad 

ke-16, atau ketika Negeri Anggur dilanda resesi 

ekonomi paling parah sepanjang sejarah. Mantan 

narapidana yang pernah dipenjara 19 tahun hanya 

gara-gara mencuri sepotong roti untuk 

keponakannya yang lapar itu selalu berupaya 

untuk memberi. 
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 Dia berikan semua yang dia punya dan bisa, 

untuk siapa saja yang membutuhkan, dengan tulus 

berdasarkan niat baik. Sayang, niat baiknya selalu 

dipandang dengan cibiran, tudingan, atau dilihat 

sebagai sebuah kejahatan terselubung –hanya 

lantaran dia pernah dipenjara karena sebuah sebab 

yang seharusnya tak pantas mengantarkannya ke 

bui. 

 Hujatan yang menyakitkan itu tak pernah 

menghentikan upayanya untuk berbuat kebaikan 

dengan tulus dan tak pernah meminta balasan. 

Caci dan hinaan untuk niat baiknya itu tak pernah 

membuat Jean marah. Luar biasa. Berjuta sayang, 

Jean Valjean hanyalah sosok fiktif rekaan Victor 

Hugo, yang diposisikan sebagai protagonis dalam 

lakon Les Miserables. Dia tak pernah ada di dunia 

nyata. 

 

*** 

  

SAMBIL berharap kemarahan bisa perlahan 

berkurang sampai benar-benar hilang, kubawa 

tubuh dan pikiran yang masih saja enggan 

kuistirahatkan ini menikmati pagi di perbatasan 

Surabaya-Sidoarjo yang masih sepi. Kulepaskan 

pandang ke alang-alang yang membentang di tanah 

lapang. Begitu segar dengan taburan embun 

sebagai pengganti hujan yang tak jadi datang. 

Kuhirup sepuasnya sejuk ini. Kuredam marah yang 

membakar benak. 

 Biarlah orang-orang memandang niat baik 

dari sisi yang paling gelap. Yang penting, sebagai 
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manusia biasa yang punya banyak sisi buruk, aku 

berusaha sebisa mungkin menyelipkan selarik hal 

baik di antaranya, meski aku tak sehebat Jean 

Valjean. 

 Mungkin satu-satunya babak dalam kisah 

Les Miserables yang identik dengan dunia nyata 

adalah ketika orang-orang baru menyadari 

kebaikan Jean Valjean setelah sang tokoh mangkat. 

 Kita baru menyadari makna kehadiran 

seseorang ketika dia tak pernah lagi datang.(*) 
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“Kita”  

Tak Pernah Menuntut 
(30 Agustus 2010) 

 

 

 

BAHASA tubuh bapak dari dua bocah laki-laki ini 

memang menggambarkan sebuah arogansi dalam 

bersikap. Sok belagu, atau dalam istilah Jawa yang 

paling kasar disebut (maaf) “nggatheli”.  

 Bagi orang yang merasa santun, kinesik laki-

laki itu bisa menimbulkan muak. Sedangkan bagi 

para pencari masalah, sikap petinggi sebuah 

stasiun televisi lokal itu biasanya diartikan sebagai 

upaya untuk memancing kerusuhan.  

 Laki-laki dengan gestur layaknya jagoan itu 

adalah salah satu kawan terbaik saya. Namanya 

Hendri Tri Sugara. Oleh orang-orang dekatnya, 

termasuk saya, dia akrab dipanggil Ganden.  

 Ganden, yang dalam pengucapan lidah Jawa 

biasanya berbunyi (ng)Ganden, adalah kata sifat 

dalam bahasa Jawa untuk menerangkan bentuk 

tengkorak belakang sangat menonjol hingga mirip 

sanggul. Kalau Anda penggemar sepak bola, lihat 

atau ingat-ingatlah bentuk kepala belakang bomber 

Tim Nasional Prancis, Thiery Henry. Itulah yang 

dimaksud (ng)ganden. 

 Sebenarnya kepala Ganden tidak ganden. 

Bahkan, setidaknya menurut saya, bentuknya 

proporsional. Istilah ganden untuknya memang 

bukan berarti harfiah. Panggilan itu adalah 
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hiperbola untuk bagian belakang kepalanya yang 

“cacat”. 

 Di masa remajanya, kepala belakang Hendri 

sering dihantam benda keras –paling sering palu-- 

oleh orang-orang yang gemas padanya tapi tak 

berani berhadapan muka. Tiap ada yang dongkol 

pada Hendri ketika itu, menyerang dari belakang 

memang pilihan tepat. Sebab, kalau face to face 

bisa-bisa jadi bulan-bulanan jurus silat si Ganden.  

 Hendri waktu itu adalah seorang petarung 

yang menunjukkan eksistensi melalui 

kepiawaiannya memeragakan jurus silat dan main 

hajar. Dia juga sempat dicap sebagai raja tega. 

Kecenderungan itulah yang menimbulkan kesan dia 

sama sekali tak ramah.  

 Bagi orang asing, Hendri memang terlihat 

jahat. Tapi bagi orang-orang dekatnya, Ganden 

adalah pribadi yang hangat. Loyalitasnya pada 

kawan tak perlu ditanyakan. Di balik fisik yang 

sangar dan gaya bicara semaunya itu hidup jiwa 

yang menjunjung tinggi persahabatan.  

 Dua kesan dari dua sisi berbeda itulah yang 

saya tangkap setelah melakukan observasi dan 

wawancara terkait Ganden si preman. Ketika itu 

saya masih tercatat sebagai siswa SMA dan belum 

bergaul dengannya.  

 Lulus sekolah saya merantau ke Surabaya. 

Setelah itu saya mulai lupa sepak terjang Hendri 

alias Ganden. Bahkan saya sempat tak ingat kalau 

dia ada di dunia ini.  

 Sepuluh tahun berkelebat. Perjalanan karir 

membawa saya kembali ke kampung, sebagai 
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reporter daerah. Saat itulah saya melihat Hendri 

lagi. Gayanya masih nggatheli. Yang benar-benar 

berubah pada dia adalah profesinya: dulu preman 

kini wartawan. Bukan meremehkan, tapi saya 

sempat heran. Proses seperti apa yang dilaluinya? 

 Pertanyaan saya terjawab setelah saya kerap 

bekerjasama dengan dia ketika berburu berita. 

Sebenarnya Ganden melakukan hal yang biasa 

dilakukan manusia. Semua orang bisa asal mau. 

Mantan preman itu mau belajar. Tekat pantang 

mundur yang dia anut sejak zaman “mreman” jadi 

nilai lebihnya. Dengan itu dia maju.  

 Hendri tertarik jurnalistik setelah kepincut 

kamera. Dia mulai dengan magang sebagai 

fotografer salah satu koran lokal dan berhasil. 

Setelah melewati proses yang tak pernah dia 

ceritakan utuh, Ganden akhirnya tercatat sebagai 

reporter televisi lokal.  

 Sebagai orang baru di sebuah wilayah, ketika 

itu saya sangat terbantu olehnya. Saya 

membalasnya dengan beberapa ilmu praksis 

jurnalistik yang belum sempat dia pelajari. 

 Ketika itulah saya rasakan sendiri loyalitas 

Ganden untuk orang yang mau berkawan 

dengannya. Dia tak pernah ngitung untung-rugi. 

Asal perkawanan sehat, sama-sama “86”, itu cukup 

bagi dia. Saya lalui banyak hal dengan dia di kota 

kecil itu. Sampai akhirnya saya pun dipanggil ke 

Ibu Kota. Seiring berjalannya waktu, komunikasi 

kami menjadi jarang. Kami sibuk urusan masing-

masing. 
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 Setelah lama jarang terhubung, saya pulang 

kampung setelah tahun pertama di Jakarta. 

Ganden adalah orang yang pertama menyambut 

saya. Saya pun sadar kalau jarangnya komunikasi 

tak memutus perkawanan kami.  

 Ketika itu saya terkaget-kaget (lagi), sama 

kagetnya seperti saat bertemu dia dua tahun 

sebelumnya. Ganden berkembang pesat. Dari 

dulunya preman, lalu jadi wartawan, akhirnya jadi 

penguasa biro stasiun TV lokal! Luar biasa pesat 

perkembangan lulusan Sekolah Menengah 

Pertanian, sekolah kejuruan yang dilikuidasi karena 

kurang bermutu itu.  

 Yang membuat saya salut, Ganden yang 

membangun statusnya dari nol hingga mampu jadi 

bos itu tetap percaya kebersamaan. So, dia masih 

kawan saya yang mengacuhkan laba-rugi. Bahkan, 

tiap pulang dari Jakarta, dulu, dia selalu bersedia 

menjemput saya ketika kereta yang saya tumpangi 

masuk stasiun pukul 3.30 pagi. 

 Hingga sampailah pada suatu malam bulan 

Ramadan di Surabaya, ketika saya pindah tugas 

(lagi) ke kota itu. Saya dan Ganden sua kembali 

setelah berkali-kali pisah-temu. Lima tahun telah 

lewat dan Ganden tetap seperti yang saya kenal.  

 Yang membuat dia sedikit beda malam itu 

adalah isi dompet dan kebanggaan. Fulusnya kian 

bejibun. Dia dimanja bos besar lantaran prestasi 

biro yang dia komando terus melejiit. Tapi, setebal 

apapun isi dompetnya, lelaki yang delapan tahun 

lebih tua dari saya itu tetap teman saya. Tangguh 



131 

 

dan paham arti empati di balik cover-nya yang 

nggateli.  

 Kami berbincang lama. Saya terhibur di 

tengah situasi yang amat menghujam ini. Ya, 

syukurlah, kendati makin langka, setidaknya masih 

ada orang yang mau mengerti bahwa kebersamaan 

itu berarti “kita”, bukan “aku” atau “kau” yang 

senantiasa saling menuntut.(*) 
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Claude Angeli 
(20 September 2010) 

 

 

 

HANYA sedikit yang saya tahu tentang sosok ini. 

Tapi, dari sedikit referensi yang saya kumpulkan 

dengan cara menjahit beberapa sumber yang 

berserakan itu, saya langsung memutuskan kalau 

seharusnya jurnalis itu seperti dia. 

 Karakter seperti inilah yang selalu ingin saya 

duplikasi sejak saya mulai memutuskan untuk 

menjadi seorang wartawan. Jurnalis yang bekerja 

dalam “jurnalisme bebas ongkos balas budi 

terhadap kapital” dan tak akan membuat sebuah 

repotase menjadi canggung. Dia adalah seorang 

pria tua 79 tahun yang hidup di Prancis. Namanya 

Claude Angeli. 

 Di usia yang menurut standar Indonesia 

tentunya kedaluwarsa, Angeli adalah pria yang 

“paling ditakuti” di Prancis. Tak ada satu pun 

pemimpin Negeri Anggur yang pernah memilih 

berhadapan dengan si Mbah yang ke mana-mana 

selalu membawa tongkat dan dokumen penting 

sebagai bahan bacaan ini. Dia sangat disegani. 

Renta tapi “sangar”. 

 Banyak orang tabik pada Angeli, itu bukan 

tanpa alasan. Kakek itu punya sesuatu yang tak 

dipunyai individu lain di era kekuasaan modal 

seperti sekarang. Angeli begitu “lurus” tanpa pernah 

sedetik pun bisa ditekuk, bahkan oleh guyuran 

modal sesegar dan semelimpah apa pun. Dan dia 
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adalah satu dari sedikit jurnalis di muka Bumi yang 

memilih tak membiarkan nalurinya tergelitik oleh 

godaan duit. Karena itulah dia menjelma sebagai 

sosok yang sangat spesial. Karena ketika 

kebanyakan orang memilih lentur, Angeli 

memutuskan tetap kokoh hingga usianya nyaris 

memasuki delapan dasawarsa. 

 Dalam uzurnya Angeli masih cakap 

memimipin redaksi Le Canard Enchaine, sebuah 

mingguan satir di Prancis yang menolak segala 

bentuk dan jenis iklan dalam publikasinya. Ketika 

sebagian besar media di seantero jagat memilih 

berkompromi dengan kapital untuk meraup iklan 

demi “kelangsungan hidup”, Angeli membuktikan 

bahwa media tetap bisa survive tanpa etalase 

produk. 

 Untuk kelanggengan mingguannya yang 

bergaya khas investigasi itu, Angeli memanfaatkan 

“cara kuno” yang di masa lampau harus dilakukan 

media massa cetak, terutama koran, untuk bisa 

survive dan mendapat posisi yang kokoh di tengah 

khalayak audiens. 

  “Jurnalisme investigasi sangat bisa 

dikembangkan sebagai bisnis independen tanpa 

iklan. Kami semata-mata hidup dari pembaca,” kata 

Angeli, ketika dia ditahbiskan sebagai bintang 

dalam Konferensi Jurnalisme Investigasi Global di 

Jenewa, Swiss, 24 April 2010 lalu. 

 Berharap bisa hidup dari oplah tanpa iklan, 

bagi sebagian besar pemilik media modern 

sepertinya tak mungkin. Tapi, Angeli membuktikan 

bahwa itu mungkin terjadi. Resepnya adalah; 
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  “Gunakan keenam indera sebaik-baiknya 

untuk menulis. Karena tulisan yang bagus akan 

menyedot perhatian dari segala penjuru.” 

 Itulah rahasia dapur Angeli dan Le Canard 

yang dibeber dalam konferensi. 

 Ya, itu betul. Semua jurnalis (yang 

menempatkan jurnalisme sebagai profesi yang 

dijalani dengan penuh komitmen, bukan tempat 

untuk cari nafkah karena sulit cari kerja di bidang 

lain), terutama di media cetak, tentunya ingin bisa 

menulis menggunakan keenam inderanya. Tapi itu 

hanya mungkin dilakukan ketika pikiran si jurnalis 

tenang. Ketika tak perlu pusing memikirkan uang 

untuk susu dan sekolah anak, atau ongkos hidup 

sebulan lantaran gaji begitu cekak. 

 Apalagi ketika jurnalis itu bekerja di sebuah 

media berlabel “PT” yang jelas punya banyak 

kepentingan bisnis untuk laba. Jelas perlu banyak 

kompromi, karena hanya dengan itu untung bisa 

datang. Yang akhirnya membuat naluri pekerja pers 

sebagai pilar keempat sebuah negara harus 

dibonsai ketika mereka ditarik paksa pulang 

kandang saat hendak membongkar sebuah 

kebobrokan, hanya karena induk perusahaan 

media mereka “ada perlu” dengan yang bobrok itu. 

 Definisi Karl Marx tentang jurnalisme 

sebagaii “anjing penjaga” tatanan sosial itu sudah 

sangat langka. Apalagi di negara berkembang yang 

sedang tergesa-gesa berburu keinginan membangun 

diri sebagai penyedot kapital dan pusat perputaran 

uang. Ya seperti Indonesia ini. Sampai-sampai 

semua hal, termasuk jurnalisme, ditarik masuk 



135 

 

dalam wilayah perputaran modal. Demi iklan. Demi 

pemasukan. Demi “keberlangsungan hidup 

karyawan dan keluarganya”. Ujung-ujungnya, ya 

duit lah. 

 Situasi pun membuat insting jurnalisme 

menjadi tumpul. Enam indera, terutama hati si 

indera keenam, terlalu sering dibohongi. Jurnalisme 

dibiarkan larut dalam definisi yang salah. Jurnalis 

tak bisa menulis. Jurnalis bingung, ambigu, serba 

salah. Analisis tumpul dan investigasi menjadi 

kegiatan yang paling tidak diminati. Karena jurnalis 

telah disulap menjadi onderdil dalam sebuah mesin 

bisnis. 

 Claude Angeli boleh berbangga dengan 

eksistensi dan kemampuannya menulis bersama 

enam indera. Ya jelas dia bisa, karena dia hidup di 

sebuah negara yang sangat menghargai kebebasan 

berfikir dan optimalisasi akal budi. Liberte, egalite, 

fraternite. 

 Beruntung Angeli hidup jauh dari Ibu 

Pertiwi. Bebas mengumbar imajinasi di dalam 

sebuah bangsa yang tak pernah memaksa manusia-

manusia di dalamnya agar selalu sibuk membujuk 

perut yang terus merengek karena kosong. 

 Prancis tentu juga bukan negeri yang 

membimbing warga negaranya secara sadar diri 

bermetamorfosa menjadi robot: benda yang selalu 

berakhir sebagai rongsokan lalu dilupakan begitu 

saja oleh zaman yang terus melenggang. Lalu hilang 

atau hanya menjadi mitos karena tak pernah 

membangun monumen budi daya yang bisa 
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membuktikan bahwa mereka pernah ada sebagai 

manusia.(*) 



137 

 

Cita-cita Bersama Ini  

Membuat Saya Merasa Tolol 
(25 Oktober 2010) 

 

 

 

“MANUSIA DIGERAKKAN OLEH KEPENTINGAN”  

 Karena secara materi otak saya sudah rusak 

dan semakin parah cenderung membusuk setelah 

genap sedasawarsa digerogoti bakteri busuk –di 

mana kondisi ini malah jadi bahan fitnah dan 

cemoohan orang-orang yang mengaku pernah dekat 

dengan saya– saya tak bisa lagi mengingat kalimat 

pembuka itu teori siapa.  

 Lepas dari itu, saya setuju sekali dengan 

premis tersebut. Saya, yang masih merasa sebagai 

manusia, kendati tak sedikit manusia lain yang tak 

lagi memanusiakan saya, bergerak karena saya 

punya kepentingan. Saya menyimpan tujuan. 

Termasuk kenapa saya memaksakan, bahkan 

dengan merebut hak rekan, untuk permanen di 

Surabaya. 

 Sebagai orang yang dikarbit untuk menjadi 

pengambil keputusan, saya punya cita-cita dan 

kewajiban untuk mengubah sesuatu yang selalu 

dikeluhkan menjadi lebih nyaman. Keluh kesah 

jelas tak akan bisa mengubah keadaan yang sudah 

terlalu gundah. Karena itu, bukan sok pahlawan, 

lebih tepatnya kesadaran diri sebagai manusia yang 

ingin berbagi dan bersama –seperti Aristoteles 

pernah katakan itu-- saya pulang kandang 
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membawa optimisme untuk bisa berbuat sesuatu 

untuk “kita” (sengaja saya kutip karena, jujur saja, 

kata ganti untuk orang jamak yang melibatkan saya 

di dalamnya itu artinya sangat bias bagi saya). 

 Keadaan ketika itu benar-benar sudah 

kelewat parah. Persuasif tak akan bisa mengubah 

keadaan yang kadung abnormal. Dalam situasi 

seperti itu, sebagai orang yang dipercaya 

mengambil keputusan demi “sebuah keadaan yang 

lebih baik” (saya kutip lagi karena artinya juga 

sangat bias, saya rasa), ya, saya mengambil 

keputusan. Represif saya pilih. Tapi, represif pula 

yang akhirnya saya dapat setelah saya malah 

dicabik-cabik oleh mereka-mereka yang pernah 

menghiba-iba di depan saya mohon pertolongan. 

 Yang merobek-robek saya dari belakang itu 

adalah mereka-mereka yang pernah memohon-

mohon pada saya agar dibantu mendapatkan hak 

yang sudah berbulan-bulan tak mereka dapat. 

Anak-anak daerah. Setelah mereka dapat yang 

mereka mau, kenapa saya diinjak-injak dengan 

menyebarluaskan fitnah berbentuk “dongeng” 

tentang kekerasan yang membabi buta? Apakah 

mengeroyok dan menggebuk orang yang pernah 

berupaya keras membantu mereka mendapatkan 

hak itu bukannya juga kekerasan? Violence yang 

hanya bisa dilakukan para banci! 

 Saya menuntut, kenapa kejadian itu –yang 

jadi biang situasi serbakaku ini– tidak dipandang 

dari dua sisi atau dilihat sisi baiknya? Kenapa 

banci-banci yang bersemayam di dalam otak-otak 

picik itu makin kerasan? Kalau punya kepentingan 
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ingin berubah, ya bergeraklah. Jangan cuma berani 

mengumpat dan menyebar fitnah. Katanya kita ini 

semua saudara, tapi secara sepihak memutus 

silaturahmi. Lalu menuding-nuding dan menuduh. 

Apa memang begitu tata kramanya?  

 Tai! Dasar mental banci! 

 Pada akhirnya, maaf kalau saya harus jujur 

mengatakan, kalau saya dan beberapa gelintir 

saudara yang punya kehendak untuk maju dan 

“berbahagia bersama” lama-lama merasa makin 

tolol saja.  

 Tolol akibat terlalu sungguh-sungguh 

berusaha untuk mewujudkan cita-cita bersama, 

sementara kebersamaan itu sendiri sebenarnya tak 

pernah ada! Kebersamaan untuk bergerak dan 

maju itu hanyalah ilusi, tempat pelarian para banci 

yang cuma berani bermimpi dan onani untuk 

mengingkari hati nurani! 

 Siapa yang bisa berfikir waras mungkin akan 

tersadar. Tapi yang berkarakter picik tentu bakal 

lebih picik lagi mendapati opini saya ini. Tapi, 

tenang saja, Bung. Anggap saja ini adalah cindera 

mata terakhir dari saya. Karena, mengutip dari 

judul opini ini, Catatan Penutup, ini adalah akhir 

dari corat-coret ungkapan cara berfikir saya –yang 

bagi kebanyakan orang, termasuk bekas calon istri, 

sangat nyeleneh dan tak pernah bisa diterima ini.  

 Karena, di tengah kegelisahan saya, akhirnya 

saya harus takluk pada prediksi medis yang 

menyebut saya tak bisa lagi menghindari hitungan 

mundur menuju selesai, setelah satu dasawarsa 

saya simpan rapi tragedi pribadi yang terjadi secara 
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kontinu ini. Kecuali Tuhan kembali berbaik hati 

menurunkan mukjizat pada saya, kelak kita akan 

kembali beradu argumen. 

 Tapi ingat, seaneh apapun karakter 

seseorang, pada dasarnya manusia selalu ingin 

maju, bergerak, untuk bahagia. Bersama-sama. 

Karena itulah Adam tidak diciptakan sebagai 

manusia tunggal!(*) 
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Bahwa 
(2 November 2010) 

 

 

 

BAHWA manusia adalah makhluk yang angkuh, 

sejauh pengetahuanku itu betul. Manusia ingin 

menaklukkan apa saja. Kadang juga ada yang nekat 

melawan Tuhan. Mungkin ini “salah” Tuhan juga 

menciptakan manusia sebagai makhluk paling 

mulia. Dengan status tersebut, manusia pun 

semena-mena. 

 Riwayat lahirnya keanekaragaman bahasa di 

dunia ini begitu cerdas menceritakan epistemologi 

manusia dan konflik. Syahdan, awalnya manusia 

diciptakan dalam bahasa yang serupa. Komunikasi 

berjalan begitu mudahnya, semudah tercapainya 

sebuah kesepakatan.  

 Ketika banyak manusia yang angkuh 

sepaham dan dalam banyak hal bersatu, 

mencuatlah ide untuk mengkudeta Tuhan. 

Bersama keangkuhan dan kesepahaman yang klik, 

bahu-membahulah manusia membangun menara 

menuju langit untuk menyingkirkan Tuhan dari 

kedudukan-Nya. 

 Riwayat yang diceritakan oleh Ferdinand de 

Saussure tersebut bahkan menggambarkan Tuhan 

sempat panik ketika manusia nyaris berhasil 

menggapai kaki singgasana-Nya. Tuhan dikisahkan 

marah sekaligus merasa bersalah karena terlalu 

memberikan kesempurnaan pada makhluk ini, di 
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mana keangkuhan menjadi pelengkap 

sempurnanya manusia.  

 Ketika menara tinggal sejengkal dari langit, 

Tuhan pun menggunakan jurus pamungkas: kun 

fayakun. Dengan kehendak-Nya kesepahaman 

manusia yang membentuk kesatuan yang 

menakutkan itu diubah dalam ketaksepahaman. 

Sekelompok manusia se-bahasa diceraiberaikan 

menjadi beberapa kelompok dengan bahasa yang 

berbeda-beda. 

 Kesamaan visi yang terbangun dari 

keseragaman bahasa, yang menjadikan manusia 

sepaham, berubah menjadi tragedi. Komunikasi, 

yang kata Harold Laswell adalah sebuah upaya 

manusia menyampaikan apa-kepada siapa-

menggunakan media apa-dan apa efeknya, berjalan 

begitu sakit. Bahasa tak lagi serupa, dan timbullah 

keterpatahan pemahaman.  

 Situasi itu membuat manusia jadi sesat 

tujuan. Mereka jadi sibuk dengan keributan antar-

mereka sendiri. Kelompok A bermaksud mengajak 

kelompok B yang bahasanya jadi beda untuk cepat-

cepat menyelesaikan menara.  Berhubung B tak 

tahu apa yang dimaksud A, buntutnya otot-ototan. 

 Perbedaan struktur dan cara penyampaian, 

baik lisan maupun kinesik, melahirkan 

kesalahpahaman, kendati sebenarnya punya tujuan 

yang sama. Lahirlah pertengkaran. Satu kelompok 

berusaha membuat, cenderung memaksa, 

kelompok lain memahami maksud mereka. Tapi 

usaha itu sia-sia karena tak ada lagi rasa saling 

mengerti.  
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 Perbedaan membuat mereka saling 

bertengkar, sampai lupa proyek pembangunan 

menara yang sempat membuat Tuhan cemas itu.  

 Akhirnya situasi menjadi sampai yang terjadi 

sekarang: manusia dengan perbedaan-perbedaan 

mereka saling bertengkar, dan Tuhan masih 

nyaman duduk di singgasana-Nya.  

 Keangkuhan manusia memang selalu tak 

bisa menerima perbedaan, kendati secara asasi 

sebenarnya seluruh spesies ini punya tujuan 

serupa: menggapai bahagia. 

 Keangkuhan juga yang membuat manusia 

harus menjadi makhluk yang berkonflik sepanjang 

sejarah. Dihukum Tuhan karena dengan angkuh 

nekat melawan kehendak-Nya.  

 Manusia yang awalnya begitu rukun karena 

sepaham, sampai sekarang selalu saja terlibat 

dalam pertengkaran dan saling menerkam. 

Berhantam karena semua ingin kehendak mereka 

yang saling beda diikuti yang lainnya. Inilah buah 

dari upaya mengusik Tuhan. Melawan Tuhan? 

Sudah pasti berakhir konyol. 

 Dan sampai sekarang, pola hubungan 

manusia dengan Tuhan atau manusia dengan 

sesama berjalan seperti yang kita lihat dan rasakan 

sekarang.  

 Sejarah pun mencatat tegas bahwa pada 

dasarnya semua manusia itu angkuh. Semua ingin 

menguasai yang lain. Utamanya menaklukkan yang 

berbeda.  

 Sementara Tuhan, tetap menjadi Zat yang 

bisa berkehendak apa saja dan tak mungkin 
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dilawan. Manusia terberai dan Tuhan tetap 

berkuasa menikmati ketaksepahaman yang akan 

berlangsung hingga akhir zaman. 

 Ketika ada sebuah dogma yang menyebut 

kebersamaan itu ada untuk menolak perbedaan, itu 

hanya ilusi. Kebersamaan itu tak pernah ada dan 

perbedaan tak akan bisa ditolak. Itulah fakta, 

bukan sekadar dogma. 

 Kebersamaan hanya ada di secuplik bagian 

awal hikayat keanekaragaman bahasa dan selarik 

syair White Lion dalam When the Children Cry: 

“..One united world under God..”  

 Anak-anak pun tetap menangis ketika 

dilahirkan. Karena mereka merasa dipaksa sebagai 

makhluk angkuh dan harus selalu berkonflik 

karena karunia sifat tersebut. Apalagi karunia 

tersebut tak mungkin ditolak, terlebih dilawan. Itu 

adalah kehendak-Nya. 

 Dan ketika keangkuhan manusia tak mampu 

melabrak Tuhan, sesama pun dijadikan 

pelampiasan. Karena keangkuhan adalah hasrat 

yang harus dipuaskan. Bahkan, sedikit berfikir 

nakal saja, kalau mau fair sebenarnya Tuhan pun 

bisa dikatakan angkuh dengan takdir-takdir-Nya. 

Dan keangkuhan manusia wajib tunduk pada 

kehendak ala Sang Khalik itu.  

 Yah, seangkuh apapun manusia, jangan 

pernah berharap Tuhan mau membuka ruang 

negosiasi, terutama tentang jodoh, hidup, dan mati. 

Sekeras apapun menawar, pada akhirnya manusia 

harus sadar bahwa Tuhan memaksa ciptaan-Nya 

itu untuk selalu tertunduk.(*) 
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Cinta,  

dengan “C” Kapital 
(4 November 2010) 

 

 

 

SURABAYA hari ini terasa lain sejuknya. Kesegaran 

yang tulus, bukan hawa yang pura-pura dan 

berlalu begitu saja. Empat hari sudah aku 

memaksa lepas sementara dari rutinitas “yang itu”. 

Menyepi, sengaja mengucilkan diri dari keramaian 

dan kebiasaan untuk selalu curiga. Begitu tenang.  

 Dan hujan di Surabaya yang kubelah tanpa 

mantel –demi upaya meyakinkan diri kalau aku 

akan hidup lebih lama– meyakinkanku bahwa 

sesuatu yang aku cari-cari selama ini tanpa sadar 

sudah aku dapat: Cinta (dengan “C” kapital). 

 Perasaan yang oleh dunia manusia 

didefinisikan sebagai muara dari segala keindahan 

itu begitu menggerojokku yang sedang kering. 

Keangkuhanku, yang pernah meleleh namun 

menguat kembali dan menolak segala tawaran 

“cinta” (terkutip karena artinya menyesatkan) yang 

terlontar dari mulut-mulut ingkar, mendadak luluh. 

Lalu aku pasrah begitu saja kepada Cinta (dengan 

“C” kapital) yang datang dibawa angin dari arah 

yang tak pernah aku duga.  

 Cinta. Tangkupan suasana yang aku cari 

selama ini. Penampung yang ikhlas ketika aku 

limbung. Rasa yang begitu tenang. Tanpa gairah. 
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Tanpa tuntutan. Tanpa obsesi. Tanpa libido. Tanpa 

kalkulator.  

 Cinta itu dari Kakak.  

 Perempuan yang cantik di luar dan indah di 

dalam. Yang tiba-tiba saja datang ketika aku 

sedang terperosok dalam kesendirian yang muram. 

Saat aku berteriak-teriak memohon pada mereka 

yang pernah mengaku teman agar sudi 

membantuku yang sedang terjerembab –tapi tetap 

melenggang kian jauh dan hanya melemparku 

dengan uang seperti pengemis– Kakak datang dari 

belakang, bersama sunyi, meraih ketiakku, lalu 

membantuku yang lunglai berdiri. Seperti 

mengajarkan bayi berjalan.  

 Ketika aku tak juga berdiri, dia tetap 

berusaha membantuku belajar tegak kembali. 

Energi yang habis tak membuatnya putus asa. 

Dengan kakinya sendiri yang mulai bergetar, dia 

tetap memapahku, meyakinkan aku bahwa aku 

bisa tegak seperti waktu itu. Ketika semua “teman” 

dengan segala ikrar tentang kesetiaan di masa 

laluku yang bersinar, menjauh dan hilang. 

 Ketika aku terjebak dalam pesimisme dan 

kesepian, ketika dia yang pernah berikrar “Aku 

akan menemanimu sampai mati,” kabur begitu 

sinarku padam, Kakak datang seperti angin musim 

semi yang membawa dian. Hangat dan meniupkan 

semangat. Setahap demi setahap optimisme yang 

kosong mulai terisi.  

 Kakak yang tak pernah meminta secuil pun 

tawaku ketika aku sedang gembira, tapi selalu 

merebut semua tangisku ketika aku sedang megap-
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megap dalam sunyi. Dia yang tak pernah 

mengambil tempat dalam tiap pestaku, tapi selalu 

di sampingku ketika aku kelelahan mengemasi 

sendiri sisa-sisa kemeriahan yang tercecer sebagai 

remah-remah.  

 Lalu dia memelukku, mengelus-elus 

kepalaku. Sebelum aku berangkat tidur, dia selalu 

berbisik; “Kamu bisa, Le... Jadilah lelaki untuk 

keluarga... Kamu tidak sendirian. Kami selalu 

menyayangimu...”. Lalu membiarkanku lelap dalam 

ketenangan dan mengumpulkan energi. Agar ketika 

bangun aku sanggup merapikan cita-cita yang 

porak poranda. Membangun kembali harapan yang 

hancur.  

 Hujan gemericik dan sepoi-sepoi yang 

melengkapinya hari ini pun membuatku harus 

menangis. Begitu angkuh aku selama ini 

menafikkan Cinta, bukan sekadar “cinta”, dari 

Kakak. Cinta yang selalu datang bergemuruh meski 

tanpa suara. Yang memberi, tanpa meminta. Yang 

tak pernah datang ketika aku senang, tapi selalu 

hadir ketika aku sampai di titik nadir. 

 Surabaya yang panas ternyata masih 

memberikan tempat untuk sejuk. Nuansa yang 

begitu sedap hadir ketika akhirnya aku dapati 

sendiri pameo yang aku anggap hanya omong 

kosong, terlebih beberapa bulan ini, ternyata benar. 

 Cinta (dengan “C” kapital) hanya dimiliki 

orang yang datang ketika kita diombang-ambing 

sepi dan terjerembab dalam pesimisme yang ngilu. 

Bukan “cinta” (dikutip karena membawa makna 

yang menyesatkan) yang terlontar melalui mulut 
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ketika kita dimanja kejayaan, tapi kabur begitu saja 

ketika roda kehidupan menggencet kita di bawah.  

 Terima kasih Kakak. Kalau mukjizat sudi 

datang lagi padaku, dan waktu masih sudi 

memberiku tempat lebih lama, Surabaya yang adem 

hari ini menjadi saksi: “Setiap tetes keringat dan air 

matamu untuk adikmu ini akan terbayar dengan 

kegembiraan yang meluap-luap ketika darah dan 

keringatku yang kau bangkitkan kembali menjadi 

laki-laki berbuah kejayaan untuk keluarga.”  

 Untuk Bapak, untuk Ibu, untuk Kakak-

kakak. Terutama untukmu. 

 Terima Kasih –bukan sekadar “terima kasih”-

- kau buktikan padaku bahwa Cinta itu bukan 

takhayul. Segala Cinta, Hormat, dan tiap tetes 

keringat dari adik yang kau bimbing agar kembali 

menjadi lelaki ini, semua untukmu.(*) 
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Membaca 
(9 November 2010) 

 

 

 

SAYA selalu ingat masa-masa indah itu. Ketika 

masih berstatus wartawan magang, saya sering 

kena semprot redaktur yang biasa saya panggil 

“Mas” –kendati jika melihat jarak usia kami beliau 

lebih pantas saya panggil “Pak”. 

 Hardikan penguasa halaman surat kabar itu 

terlontar karena alasan yang wajar. Saya malah 

sangat berterimakasih sudah dibegitukan. 

 Ketika masih menyandang status jurnalis 

awam, saya sering menjawab, “Emmm… Anu… 

Itu… Belum punya, Mas,” dengan mimik inocent 

kebingungan tiap ditanya Mas Redaktur, “kamu 

punya rencana mengerjakan isu apa?”. 

 Jawaban itu selalu memancing semprotan 

untuk saya sendiri. Tapi di tengah “semburan” itu, 

menyembur juga banyak ilmu tentang jurnalisme 

dan jurnalistik. Pengetahuan dan perencanaan 

adalah dua hal paling vital untuk jurnalis dalam 

upaya membangun sebuah karya. 

 Yang paling elementer, seperti yang 

tersemprot dari Mas Redaktur, adalah pemahaman 

bahwa setiap aktivitas pasti punya tujuan. Agar 

tahu apa tujuan itu, sebelum memulai pencarian 

dan penggalian data untuk penulisan berita, Mas 

Redaktur bertitah, “Kenali dulu siapa pembaca 

beritamu dan apa manfaat beritamu untuk 

mereka”. 
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 Kebetulan karir kewartawanan saya 

berangkat dari desk hukum dan kriminal. Kegiatan 

saya adalah memprioritaskan penulisan berita 

tentang delik. 

 Mas Redaktur memperkenalkan saya pada 

pembaca kami. Mereka adalah masyarakat terdidik 

yang berperasaan. Golongan ini selalu berminat 

pada informasi sehat yang layak dijadikan referensi. 

Melalui perkenalan itu, saya jadi tahu: kewajiban 

saya adalah menulis berita delik yang santun dan 

bermanfaat untuk pembaca kami. 

 Setelah tahu tujuannya, baru dirumuskan 

caranya. Dan melalui diskusi intrapersonal 

(menggali ide dengan bantuan insting) dan 

interpersonal (berdiskusi dengan Mas Redaktur 

maupun sesama reporter) lahir lah metode. 

 Katakanlah, insting saya tertarik menulis 

kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan 

pejabat publik. Kebetulan waktu itu pemerintah 

sedang giat-giatnya memburu koruptor. Si pejabat 

diduga salah karena membubuhkan tanda tangan 

pada dokumen pencairan anggaran yang disinyalir 

bermasalah. 

 Mengacu pada sasaran pembaca kami waktu 

itu, saya tak akan memilih judul “Pejabat A Diduga 

Korup”. Angle atau sudut pandang ini biasanya 

dibuka dengan opini wartawan/redaktur. 

Sasarannya emosi pembaca. Mengajak audiens 

menghakimi, membenci, bahkan mengutuk si 

pejabat. 

 Kesan yang dibangun terburu-buru itu 

biasanya mengabaikan unsur “why”, alias kenapa si 
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pejabat bisa sampai diduga terlibat kasus korupsi. 

“Why” umumnya mendapat tempat di tubuh, 

bahkan penutup berita. Lebih celaka lagi kalau 

penjelasan musabab tersebut hanya dikutip dari 

pernyataan resmi aparat yang menangani kasus. 

Faktanya memang inilah yang banyak terjadi. 

 Si pejabat tak mendapat jatah proposional 

untuk berpendapat. Kalau pun ada hanya selintas. 

Porsi pembelaan diri yang selarik jelas tak 

sebanding dengan tudingan yang mendominasi 

pemberitaan. Apalagi kalau si pejabat ogah 

berkomentar, jelas langsung jadi korban trial by 

press, yang seharusnya haram di dunia jurnalistik. 

 Mengingat pembaca kami waktu itu 

masyarakat terdidik yang tak suka sesuatu yang 

“tiba-tiba” tanpa penjelasan hubungan sebab-

akibat, saya memilih judul “Pejabat A Teken 

Dokumen Bermasalah”. 

 Angle ini dibuka dengan fakta, bukan opini. 

Dokumen itu ada dan benar-benar diteken si 

pejabat. Angle ini fokus pada proses dan bukti 

materiil yang jadi dalil penegak hukum untuk 

mencurigai si pejabat. Sudut pandang ini 

mempersilahkan pembaca menyimpulkan sendiri 

salah-benar subjek berita saya. 

 Memaksa audiens “menghakimi” si pejabat, 

seperti judul “Pejabat A Diduga Korup”, jelas 

menghina intelegensi pembaca kami. Apalagi teori 

peluru —yang menempatkan audiens dalam posisi 

pasif— sudah sangat basi. Khalayak sekarang lebih 

cerdas dan bebas beropini. 
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  “Kenali dulu pembacamu. Itu penting. Kalau 

salah memilih angle, siap-siaplah dicemooh atau 

ditinggalkan,” tutur Mas Redaktur, dengan gaya 

khas komunikasinya yang lugas cenderung “galak”. 

 Memahami dulu karakter dan selera 

pembaca, lalu merancang informasi yang cocok 

dengan selera itu. Setelah tahu, baru kegiatan 

produksi yang telah terencana dimulai. Aktivitas 

jadi fokus. Dari proses itulah lahir wacana sehat-

bermanfaat layaknya sebuah jurnal. 

 Jurnal —kata benda (bacaan berisi 

pengetahuan baru yang bermanfaat) tapi berubah 

menjadi kata sifat untuk istilah turunannya 

(“jurnalistik” ketika menerangkan sebuah kegiatan, 

“jurnalis” menerangkan profesi yang melekat pada 

seseorang, dan “jurnalisme” sebagai sebuah faham 

atau pandangan)—, lahir untuk mengajak manusia 

berfikir, sadar diri, berbuat, dan mendatangkan 

manfaat . 

  “Tugas utama seorang jurnalis adalah 

membaca dengan jeli, baik membaca teks maupun 

situasi. Dengan membaca, jurnalis bisa menangkap 

banyak hal penting yang terabaikan, lalu 

menyebarluaskannya pada khalayak sebagai 

pengetahuan baru yang bermanfaat bagi hidup dan 

kehidupan,” kata Claude Angeli, dedengkot 

jurnalisme investigasi dari Prancis. 

  “Wejangan semprot” Mas Redaktur dan 

petuah Claude Angeli selalu saya pilih sebagai 

fondasi pemahaman saya terhadap proses dan 

tujuan aktivitas jurnalistik. 
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 Fondasi yang tak akan bisa diruntuhkan oleh 

muslihat industrialisasi —faham sekaligus kegiatan 

yang berhasil mengajak banyak jurnalis menjadi 

selebritis, bersenang-senang, lupa membaca, dan 

akhirnya berkhianat pada amanah profesi.(*) 

 

  

NB: 

 

Mas yang aku maksud adalah Mas Hery Mustafa, yang 

memilih inisial redaksi HM di surat kabar tempat kami 

“bertarung” waktu itu; Surabaya Post. Dia keras, tegas, 

dan tak kenal kompromi dengan satu tujuan: jurnalisme 

harus selalu pada lajurnya. Justru sikap tegas beliau itu 

tak disukai oleh kebanyakan orang redaksi. 

 Aku keluar dari Surabaya Post untuk 

menyeberang ke Koran Seputar Indonesia, akhir tahun 

2005. Setelah itu aku sering mendengar kabar ide-ide 

bagusnya tak lagi terpakai karena pertimbangan kue-kue 

iklan, hingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar, 

pada tahun 2008. 

 Selepas dari Surabaya Post, Mas HM lebih banyak 

menghabiskan waktu melompat dari satu media ke media 

lain di Surabaya, tapi ending-nya selalu sama untuk dia. 

Hingga akhirnya dia memilih pensiun dari dunia media 

dan memilih untuk berdagang beras dan membantu 

koleganya yang ingin mengurus dokumen keimigrasian. 

Dia memang dikenal dekat oleh orang-orang imigrasi. 

 Pertengahan tahun 2010, atau sekitar enam bulan 

sebelum aku mengundurkan dari dari jajaran redaktur 

Koran Seputar Indonesia, Mas HM wafat setelah 

digerogoti diabetes melitus selama beberapa minggu. Aku 

sendiri terlambat mendengar kabar itu. Komunikasi kami 

memang sempat putus. Dan momen itulah yang aku sesali 
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sampai saat ini: aku tak pernah mendapat kesempatan 

untuk memberikan penghormatan terakhir pada Mas HM. 

 Tapi, ada atau tidak Mas HM, sampai kapan pun, 

bagiku dia adalah sosok yang paling berpengaruh 

terhadap perspektif dan prinsipku mengenai jurnalisme —

yang pada akhirnya membuat aku (mungkin juga Mas 

HM) selalu bertabrakan dengan pasar. 

 Lalu memilih mundur. 

 Salam Hormat, Mas HM 
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Sebuah Periode 
(25 November 2010) 

 

 

 

BAU serbuk petasan perayaan Tahun Baru 2006 

masih tajam. Lobi Gedung Satreskrim Polwiltabes 

Surabaya begitu lengang. Satu-dua polisi 

berpakaian preman berlalu-lalang. Ayunan langkah 

yang mempertemukan alas sepatu dengan lantai 

menjadi dominan di ruang dengar.  

Tak, tok, tak, tok.  

 Saya mengutak-atik ponsel. Coba 

peruntungan menghubungi beberapa Kepala Unit 

Satreskrim yang ketika itu muspro. Saya sedang 

kering ide, sekering semangat saya di tengah 

suasana kerja yang serba-salah.  

 Ketika otak saya sibuk membolak-balik 

memori yang terserak dari isu yang pernah saya 

gulirkan tapi belum tuntas, ponsel saya bernyanyi. 

Nomor telepon kabel itu tak dikenal kartu saya. “Ya, 

hallo,” saya jawab normatif.  

 Rupanya suara di seberang adalah jawaban 

untuk kebutuhan saya menyegarkan kembali yang 

sedang kerontang. Senior seprofesi yang pindah 

mazhab dari “keras” ke “membangun”, menawarkan 

tempat di redaksi sebuah surat kabar baru yang 

lagi “in”.  

 Lalu telepon berdering lagi, tak sampai 5 

menit sejak yang pertama putus. Kode area 021. 

Jakarta. Di seberang seorang pria memperkenalkan 
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diri sebagai koordinator redaksi pengembangan 

daerah.  

 Dia menyambung apa yang dibuka penelpon 

pertama. Redaksi sedang berekspansi ke Jawa 

Timur dan perlu tambahan tenaga. Kalau saya 

bersedia, masih ada tempat kosong. Refleks saya 

langsung mengiyakan. Dalam lisan, kami sampai 

pada kesepakatan. Wilayah kerja saya eks-

Karesidenan Madiun, meliputi 1 kota dan 5 

kabupaten.  

 Optimisme yang sedang kikuk sedang 

mendapat petunjuk. Dari lokalan saya naik kasta 

ke nasional. Wow, imajinasi yang muncul waktu itu 

adalah: eksistensi saya lebih luas, dinamis, bebas, 

kreatif, juga lebih dari sekadar lebih.  

 Ya, saya memang mendapatkannya. Keliaran 

saya menuangkan ide dan imaji diakomodir luasnya 

wilayah yang boleh saya jamah. Ide-ide saya terbaca 

di seluruh nusantara! Kebanggaan yang mendadak 

tumbuh.  

 Tenaga saya gerojokkan tanpa perhitungan. 

Bojonegoro-Kota Madiun yang 120 km itu serasa 

cuma selangkah ketika datang mandat dari pusat: 

“Buat tulisan ringan masyarakat sekitar Blok Cepu 

di Bojonegoro. Siapkan naskah untuk halaman 1 

nasional selama 7 hari.” Titah yang saya jawab 

dengan rasa puas penanggung jawab halaman.  

 Selanjutnya banyak karya jurnalistik dalam 

aneka gaya yang saya kerjakan dengan hati. 

Optimisme yang sedang tancap gas membuat waktu 

berkelebat makin cepat. Tak terasa, 2006 yang 
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dibuka dengan ajakan dipungkasi dengan panggilan 

mendekat. Di Jakarta ada satu kursi kosong.  

 Demi rasa lebih pada karya saya dan 

banyaknya hal baru melambai-lambai membuat 

minat saya ereksi, saya rela digelandang untuk 

berangkat.  

 Suatu petang yang hujan akhir Desember 

2006, dilepas tangisan Ibu yang rupanya belum 

siap ditinggal lagi oleh anak lanang yang baru saja 

pulang, kereta malam tujuan Jakarta membawa 

harapan saya ke Ibu Kota.  

 Pagi menyambut saya di Stasiun Gambir. 

Jejak pertama saya di Jakarta disuguhi pucuk 

emas Tugu Monas. Lambang kemuliaan. 

Kemakmuran. Keberhasilan. Optimisme. Langkah 

saya menuju kantor baru kian enteng dan mantap.  

 Lalu dimulailah cerita tentang cara baru 

dalam berkarya, hidup, dan bersikap. Hanya cara 

yang beda karena tuntutan fase. Ruang redaksi 

yang muda dan optimistis membuat saya yakin 

bahwa di situlah saya bisa terlibat dalam sebuah 

proses penciptaan mahakarya yang dinamis. 

Sambutan hangat kawan baru membuat saya 

langsung nyaman di hari pertama. 

 Dibimbing banyak masukan senior, ide-ide 

saya pun makin gila. Kami, yang muda-muda ini, 

suatu hari pasti jadi jawara. Kebersamaan, energi 

melimpah, dan laju kreativitas tak akan bisa 

dihentikan oleh apa pun. Kamilah penguasa masa 

depan.  

 Dan bersama dengan kegembiraan bulan 

madu kami, waktu meneruskan gulirnya. Masa-
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masa bercinta pun selesai. Sampailah saya pada 

kenyataan. Membangun kebanggaan bersama 

tidaklah mudah. Riak-riak kecil benturan mulai 

muncul. Konsentrasi kami sedikit terusik. Tapi, ah, 

saya pikir itu biasa dalam tim. Pasti hilang sendiri.  

 Dus, saya salah. Riak malah menjadi ombak. 

Kapal besar kami goyang. Dinamisasi dan 

kekompakan ternyata hanya polesan riasan di 

babak pembuka. Di tengah jalan kami sempat 

mengempis. Kekompakan berpencar menjadi 

kesibukan masing-masing cari selamat.  

 Semangat berkarya digeser ke urutan 

kesekian. Mengingatkan saya pada sinisme Albert 

Camus: kepentingan selalu mendapatkan tempat di 

atas kebersamaan. Keliaran terbentur kebijakan 

yang terbentuk oleh emosi. Jenuh menghajar dan 

saya pun memaksa pulang.  

 Mutasi yang rupanya tak pernah diikhlaskan 

itu membawa saya pada banyak pergulatan batin. 

Pun memberi banyak pelajaran berharga. Ego saya 

mempertahankan kesucian komitmen berujung 

stempel arogan di dahi. Dialektika saya dipandang 

berjalan dalam logika yang aneh. Tak jarang jadi 

bahan tertawaan. Bahkan ditiadakan dari ruang 

sosial.  

 Bisa jadi semua lantaran optimisme saya 

yang keblinger. Mungkin saya terlalu naif. Mungkin 

juga egois. Bisa juga lantaran saya terlalu percaya 

pada komitmen sehingga membabi buta ketika itu 

dilanggar.  

 Apalagi ketika hidup pragmatis dan ejakulasi 

dini dalam berkarya mengambilalih peran 
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dinamisasi dan kreativitas, itu adalah situasi yang 

tak pernah bisa saya terima.  

 Akhir kata, hanya mengingatkan, bahwa 

Jurnalis adalah manusia yang bisa terbiasa 

bersikap adil sejak dalam pikiran. Yang beriman 

hanya pada satu sisi belum layak jadi Sumber 

Referensi Terpercaya. 

 Senang pernah menjadi bagian dari kalian 

dalam ikhtiar (yang pernah) sarat optimisme. 

 Semoga kita senantiasa menjadi makhluk 

yang berfikir dan berzikir.(*) 
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…. 
3 Desember 2010 

 

 

 

MALAM INI HUJAN. 

 Setelah beberapa masa melalui saat berat 

akibat kebodohan luar biasa yang sengaja saya 

lakukan sendiri, lalu malam ini hujan turun begitu 

saja. Air tumpah setelah saya tumpahkan segala 

sesuatu yang memang seharusnya tumpah. 

Keputusan saya ambil, dan tibalah saya pada 

masa-masa koreksi. 

 Dimulai dengan malam ini. 

 Dengan hujannya. 

 Lalu, bersama sendiri, hujan, dan kamar 

tumpangan yang nyaman di rumah sepasang kakak 

yang luar biasa baik hati (semoga saya diberi 

kesempatan untuk membalas semua ini suatu saat 

kelak, amien) saya mencoba berkaca. 

 Ah, sayang cermin tidak bisa menunjukkan 

pada kita, apa yang salah dalam “diri” sosok yang 

berdiri di depannya. Cermin tak bisa membuat 

manusia koreksi diri, kecuali mengagumi kelebihan 

dan mengumpat kekurangan badaniah. 

 Cermin tak bisa membantu diri seseorang 

memenuhi tuntutan “menjadi ada” (ah, ada saja 

Pak Sartre ini membuat istilah). Tapi saya terus 

terang setuju ketika eksistensialis Prancis itu 

mendefinisikan kehidupan manusia adalah sebuah 

proses, bukan sebuah bentuk yang “sudah pasti”, 
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“sudah jadi”, atau “sudah ada”. Manusia selalu 

“menuju jadi” melalui banyak jalan. Banyak cara. 

 Antara lain dengan: Cinta. 

 Rasa ini bisa membawa manusia 

menunjukkan eksistensi. Dia ada karena berbuat. 

Mengungkapkan. Dan diterima. 

 Sayangnya, ini adalah rasa yang begitu 

subjektif. Definisi antara satu manusia dengan 

lainnya bisa berbeda. Tiap individu juga punya 

kemasan masing-masing. Dan sangat sering 

masing-masing definisi saling membentur. Tapi, 

memang begitulah. 

 Seperti saya yang “keras” dan kebetulan 

(dengan bodohnya) cinta pada yang juga “keras”. 

Kalau saya diizinkan menciptakan istilah, ketika 

keras bertemu keras, dua hal serupa memaksakan 

jadi satu, kalau benar terwujud mungkin pantas 

disebut homo-karakteristik. 

 Hal yang serupa dipaksakan menjadi satu, 

menurut Islam, sepertinya haram. Lihat saja, 

homoseksual dimusnahkan dengan hujan batu di 

masa Luth dititah sebagai nabi. Tuhan saja jijik 

ketika melihat dua makhluk sejenis bersenggama. 

 Karena Tuhan menciptakan makhluknya 

berpasang-pasangan (dengan lain jenis). Untuk 

membenarkan keharusan itu, terminologi agama 

Ibrahim menceritakan, ketika Adam kesepian, 

Tuhan tidak menciptakan makhluk berpenis untuk 

menemaninya. Tapi Hawa atau Eva, yang menonjol 

di bagian atas, tidak di bawah layaknya Adam. 

 Sepertinya, keharusan berpasangan berlaku 

pada banyak hal. Bukan hanya hasrat seksual, tapi 
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juga budaya, karakter, warna, selera, alam. Semua 

diciptakan untuk saling melengkapi. Tengoklah 

sekitar anda sekalian, pasti semua hal diciptakan 

berpasangan untuk saling melengkapi. 

 Banyak sesuatu yang ketika berdiri sendiri-

sendiri hanya sesuatu yang nisbi, begitu disatukan 

dengan yang lain jadi punya arti. “Menjadi ada”. 

Hitam melengkapi putih, “yin” menjadikan “yang” 

ada. 

 Cinta adalah syarat yang harus dipenuhi 

manusia ketika spesies ini dituntut untuk eksis. 

Untuk melebur dua atau banyak hal berbeda 

menjadi “sesuatu yang memiliki makna”. Yang ada. 

Yang eksis. Katon Bagaskara dalam Waktu Tersisa 

menggambarkannya dengan “cinta datang untuk 

menolak perbedaan”. Hm, sekilas memang betul. 

Begitu tulus dan luhurnya cinta. 

 Tapi kadang, tuntutan eksistensi justru 

menempatkan cinta –sebagai salah satu syaratnya– 

dalam posisi yang salah kaprah. 

 Sartre menyebut cinta itu bukan sesuatu 

yang agung, yang bisa menyatukan perbedaan 

menuju sebuah eksistensi bersama, tapi upaya 

individu untuk memaksa individu lain menyatu, 

lalu menguasainya, memaksakan “ke-ada-an” 

sembari “meniadakan” individu lain. Sebuah 

kekerasan. 

 Karena itulah cinta selalu perlu objek. Yang 

diposisikan sebagai objek pun secara sadar juga 

menempatkan diri sebagai subjek. Terjadilah 

benturan “ke-aku-an”.  
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 Cinta pun akhirnya hanya sebuah bencana, 

tapi datang dengan begitu indahnya di masa bulan 

madu. Atau di masa ketika orang-orang yang 

terlibat sama-sama pasang ancang-ancang untuk 

saling menyelisik kelemahan pasangan masing-

masing. Atau sedang pasang kuda-kuda sebelum 

menerkam. Ketika masa bulan madu habis, cinta 

menjadi upaya saling caplok tak berkesudahan. 

 Dan sering berakhir dengan sakit. Terutama 

bagi yang akhirnya –karena kebodohan dan 

kekurangwaspadaan– harus ada pada posisi 

tercaplok. 

 Saling pengertian yang benar-benar sejajar, 

bukannya ada yang lebih tinggi dari yang lain, itu 

hanya milik manusia-manusia yang beruntung.  

 Sayang, saya belum bisa masuk dalam daftar 

manusia-manusia beruntung itu. Setidaknya untuk 

saat ini. Kecerobohan saya menerjemahkan cinta 

justru membuat eksistensi saya musnah dengan 

sendirinya. 

 Di luar hujan bercurah rendah dan angin 

sedang bercinta, menghadiahkan sedikit kesejukan 

yang genit, menyelip di pori-pori. Geluduk yang 

tiba-tiba nimbrung dalam suasana romantis itu 

mengusir kesunyian malam yang sedang menuju 

pagi. 

 Sementara di dalam kamar, kebingungan 

membiarkan cinta saya –terhadap kasih, 

kehormatan, dan kebanggaan– mengambang di 

awang-awang sebagai bangkai.   

 Saya tercaplok sepi. Setidaknya untuk saat 

ini.(*) 
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Belum Berakhir 
(12 Januari 2011) 

 

 

 

BANGUN pagi, lari-lari kecil di sekitaran rumah 

ortu disuguhi lanskap Wilis yang bahenol sedang 

merayu matahari –yang masih malas bangun dari 

peraduannya– biar cepat berbagi hangat dengan 

penduduk bumi. Begitu nila dan eksotis. 

 Setelah keringat yang mengucur dari ubun-

ubun saya rasa cukup, pulang disambut segelas 

cokelat hangat yang diseduh Bapak untuk anak 

laki-laki yang sempat gagal ini. Bersama lidah 

menikmati manis dan tubuh dialiri hangat ini, 

nasehat Bapak membuat jiwa semakin adem.  

 “Setiap orang pasti pernah khilaf. Tak ada 

kata terlambat untuk memperbaiki. Kamu belum 

habis. Bangkit, Le.” 

 Dan menu tiap pagi itu menghidupkan lagi 

sesuatu yang sempat layu, setelah dihabisi atas 

nama kepentingan. 

 Panorama Wilis, adalah keyakinan bahwa 

ada sesuatu yang menjulang, yang harus digapai.  

 Sebab, jiwa ini belum habis.(*) 
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Dunia Ini Warna-Warni 
(16 Januari 2011) 

 

 

 

SEGALA puji syukur untuk Penguasa Semesta 

Alam atas warna-warni-Nya. Dengan warna 

manusia menjadi ada. Belajar dan tumbuh untuk 

menjadi lebih utuh. 

 Saya wajib bersyukur karena kebaikan 

semesta memberi saya banyak warna. Memoles jiwa 

agar tumbuh makin dewasa. Lalu menghirup 

banyak lagi warna yang membuat hidup bercorak.  

 Nila disapukan pada gunung-gunung setiap 

pagi. Jingga yang memoles senja sehingga menjadi 

begitu elok. Dan hitam yang membuat jiwa saya 

semakin tegar. 

 Begitu kaya warna jiwa saya. 

 Saya pernah biru –yang bebas tapi angkuh 

itu. Ketika saya memiliki semua yang ingin saya 

miliki. Ketika saya begitu luas.  

 Saya pernah jingga ketika hati saya 

dimanjakan oleh kucuran kasih dari orang-orang 

yang saya harapkan. Dan mereka saya juga 

manjakan dengan kucuran serupa. Ketika 

semuanya begitu teduh. 

 Pernah juga menjadi hitam ketika khilaf --

dengan alasan yang tak pernah saya tahu-- menjadi 

alasan untuk para sahabat yang berlomba-lomba 

meludahi saya. Hitam yang menisbikan biru dan 

jingga saya, seolah dua warna itu tak pernah ada. 
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 Justru hitamlah yang membuat saya belajar. 

Yang membangun ketegaran saya dan membuatnya 

menjadi lebih kokoh. Untuk kembali pada putih. 

Lalu menuju biru dan jingga yang lebih korektif. 

 Bersama langit yang membagi birunya untuk 

laut. Awan yang teduh bersama putih. Bersama 

sapuan nila pada gunung-gunung di pagi hari... 

 Hidup begitu penuh warna. 

 What a wonderful world...(*) 
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Give Thanks to Allah 
(20 Juni 2011) 

 

 

 

SEBELUMNYA permisi; kalau saja saya boleh 

menyeberang-artikan kata “kutuk” dalam ranah 

denotatif, saya memilih kalimat ini: sepertinya 

Tuhan mengutuk  saya untuk tak bisa lepas dari 

ide, komputer, dan cara mikir yang seringkali “gila” 

yang harus saya tuangkan dalam tulisan. 

 Yah, setelah satu semester penuh absen dari 

dunia tulis menulis, akhirnya saya kembali 

menjahit kata dan kalimat. Oleh suratan saya 

kembali “dicemplungkan” dalam dunia ini. Saya 

cukup terkejut sekaligus senang. Karena memang, 

setelah sempat “purik” ingin “siwak” dengan dunia 

ini, saya akhirnya ditampar oleh takdir bahwa saya 

“diharamkan” meninggalkan dunia yang pernah 

membesarkan sekaligus membenamkan saya ini. 

 Alhamdulillah, setelah sempat hancur karena 

kebodohan luar biasa, kemarahan-kemarahan yang 

malah mempermalukan diri sendiri, remuknya 

motivasi hingga menyisakan serpihan-serpihan 

debu yang diembus badai, Allah Ta’Ala masih 

memberi saya kesempatan untuk reborn. Dan saya 

pun semakin sadar bahwa idiom “Tuhan 

menyayangi umat-Nya” itu seratus persen tepat. 

Kaisar Semesta Alam tak pernah membiarkan 

umatnya terpuruk, selama masih ada upaya untuk 

mereparasi diri, hati, dan berbuat. 



171 

 

 Masa-masa berat untuk menutup yang telah 

lewat alhamdulillah berhasil saya lalui dengan 

selamat. Bayang-bayang kedigdayaan yang saya 

bangun dari nol dan hancur dalam hitungan detik 

karena salah langkah sudah berhasil saya hapus. 

Memang belum semua, tapi setidaknya sebagian 

besar telah hilang. Itu cukup untuk membuat jiwa 

ini enteng. Lalu siap melangkah. 

 Yah, sekarang saya memang harus me-

review momen-momen seperti sepuluh tahun lalu, 

ketika semua harus saya bangun dari fondasi 

paling elementer. Start benar-benar nol. Tapi, 

momen wafatnya Ibu setelah tabah memendam 

sendiri sakitnya selama lima tahun, ketabahan dan 

suntikan semangat dari Bapak –pria idaman 

menurut mata saya –dan gerojokan sayang yang tak 

pernah habis dari kakak-kakak yang cantik, 

menyuplai saya energi untuk terus berbuat dan 

berbuat. Demi mereka yang selalu menyayangi 

saya. 

 Terutama Tuhan juga sudah membuka mata 

saya kalau TEMAN –orang yang datang saat kita 

jatuh, memapah kita untuk kembali belajar 

berjalan– itu benar-benar ada. Justru orang-orang 

yang dikirim Allah itu adalah orang-orang yang di 

masa lalu tak begitu saya anggap. Ternyata malah 

kehadiran mereka di masa-masa gelap saya adalah 

barokah dari Raja Semesta untuk saya. Dan ini 

membuat saya sangat malu pada Yang Punya 

Hidup, sekaligus mengucapkan terima kasih yang 

tak putus-putus pada-Nya. 
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 Naluri saya pun tumbuh. Rentetan prestasi 

yang pernah dirampas oleh kezaliman subyektif 

saya, harus saya rebut kembali. Kalau sepuluh 

tahun lalu saya bisa melakukannya, tentu sekarang 

saya pun bisa. 

 Saya berpegang teguh pada Quran dan 

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan 

Bukhari dan Muslim: “Sesungguhnya di dalam 

tubuh ada segumpal darah. Jika segumpal darah 

tersebut baik maka akan baik pulalah seluruh 

tubuhnya. Adapun jika segumpal darah tersebut 

rusak, maka akan rusak pulalah seluruh tubuhnya. 

Ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati,” 

 ...insya Allah saya bisa. 

  Bersama dengan hidayah-Nya, bersama 

dukungan dan kasih sayang Ibu di Surga, bersama 

dorongan keluarga, bersama teman-teman 

berusaha untuk mengubah nasib sendiri. 

 Karena, seperti dalam QS Ar-Ra’d ayat 11; 

“Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, sampai 

mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka 

sendiri.” 

 Bismillah, saya mulai kembali semuanya dari 

awal. Saya sedang kembali bermetamorfosa untuk 

kedua kalinya. And I give thanks to Allah for this 

second chance.  

Hamdalah....(*) 
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Seharusnya 
(21 Juni 2011) 

 

 

 

DALAM situasi yang sama, setahun lalu mungkin 

saya akan mengumpat. Ya, karena menunggu 

adalah situasi yang paling tidak diharapkan. 

Apalagi tidak jarang menunggu itu harus berakhir 

dengan kecewa. Menunggu naskah yang tak jarang 

harus hadir dalam bentuk yang “mengerikan” 

kendati dalam proses pengerjaannya sudah 

terkawal penuh. 

 Tapi itu setahun lalu. Saat ini saya memilih 

untuk bersyukur dan bersabar. Toh, barangkali 

“anak-anak” masih mendapat rintangan di 

lapangan, persis seperti yang pernah saya alami di 

masa-masa itu. Maka dari itu, kini adalah saat 

yang tepat untuk memahami mereka, dan belajar 

untuk bersabar menghindari marah. 

 Karena setelah kejadian “yang itu” saya 

banyak belajar dan terngiang-ngiang terus oleh 

ucapan Benjamin Franklin: “Semua yang dimulai 

dengan rasa marah, akan berakhir dengan rasa 

malu.” Dan itu memang sudah terbukti sahih. Dan 

hanya keledai yang harus terperosok ketiga kalinya 

di lubang yang sama. 

 Bersabar itu memang perlu, dan Al-Quran –

kitab yang semakin saya yakini setelah saya pelajari 

dengan sungguh-sungguh– mengajarkan itu. 

Kemarahan tak akan menghasilkan apa-apa kecuali 

penyesalan yang berkesinambungan. 
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 Seperti yang dialami Musa dalam 

petualangannya bersama Khidr, yang tertuang 

dalam Al-Kahf. Karena tak bisa mengendalikan 

kemarahan dan memilih untuk tidak bersabar, 

Musa pun urung mendapatkan ilmu dari Khidr. 

Padahal, sebelum mengikuti perjalanan spiritual 

Khidr, Musa sudah diperingatkan untuk bersabar 

dan tidak banyak bertanya agar ilmu laduni yang 

dianugerahkan Allah SWT pada Khidr bisa 

ditularkan pada Musa. 

 Dalam  perjalanan itu, ada tiga momen yang 

membuat “ego kenabian” Musa mencuat dengan 

arogan. Khidr tiba-tiba melubangi dan 

menenggelamkan perahu yang baru saja 

ditumpanginya dengan Musa; membunuh seorang 

anak kecil yang bermain; dan membantu 

membangun tembok rumah seorang warga sebuah 

permukiman yang tak mau memberi bantuan pada 

Musa dan Khidr. 

 Musa melontarkan pertanyaan penuh emosi 

hanya karena melihat yang tampak, tapi lupa 

untuk menelaahnya. Memang, apa yang dilakukan 

Khidr itu sangat tidak berfaedah dan anti-agama. 

Merusak barang orang lain, membunuh, dan 

membantu orang yang jelas-jelas membenci mereka 

adalah hal yang menurut Musa harus 

dipertanyakan dan dikoreksi. 

 Tapi Musa lupa, kalau ilmu Khidr itu lintas-

waktu. Dia tahu apa yang akan terjadi, di mana itu 

tidak diketahui oleh Musa. Khidr melakukan 

tindakan preventif yang tak bisa dipahami Musa 
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karena Sang Nabi membunuh rasa sabarnya 

sendiri. 

 Perahu ditenggelamkan karena itu adalah 

milik dari rakyat sebuah negeri yang dipimpin oleh 

pemimpin lalim yang suka merampas. Khidr 

menenggelamkannya agar tak dirampas oleh si 

pemimpin. 

 Anak kecil yang bermain dibunuh karena, 

menurut ilmu Khidr, ketika besar nanti dia akan 

menjadi kafir dan membunuh kedua orangtuanya. 

Dan ketika anak itu dibunuh, orangtua si anak 

akan melahirkan seorang anak yang berbakti, 

patuh, dan mengerti agama. 

 Rumah warga sebuah negeri yang enggan 

membantu itu ditambal karena itu adalah rumah 

anak yatim yang berisi harta. Kalau tidak ditambal, 

harta itu akan dirampas penduduk yang serakah 

dan itu akan menyengsarakan anak yatim. 

 Kalau saja Musa tahu itu semua, tentu 

sebagai nabi dia tak akan marah. Tapi 

kenyataannya, seperti terkutip dalam Al-Kahfi, dia 

memilih marah. Walhasil, ilmu lintas-waktu yang 

seharusnya bisa dia dapat lepas begitu saja. Marah 

telah mencuatkan egonya sehingga dia lupa kalau 

ilmu Khidr itu jauh di atasnya. 

 Hanya malu yang Musa dapat, situasi yang 

persis seperti dikatakan Benjamin Franklin 

berabad-abad kemudian. 

 Sabar itu memang perlu. Dengan 

mengendalikan tensi, banyak faedah yang akan 

didapat. Hati tidak akan meranggas, ilmu 

bermanfaat didapat, dan rezeki barokah pun diraih. 
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Begitulah Quranul Kariim mengajarkan bagaimana 

semestinya umat berbuat. 

 Dan dengan bersabar menunggu kiriman 

naskah, saya mengisinya dengan menulis corat-

coret ini. Yang otomatis saya mendapat kesempatan 

untuk kembali mengasah kemampuan menulis 

saya yang hampir lapuk lantaran tak pernah saya 

asah selama satu semester penuh. Ini tentu 

bermanfaat untuk saya. 

 Seharusnya hidup itu memang harus dijalani 

dengan hati yang bersih. 

 Dan Tuhan selalu bersama orang-orang yang 

sabar....(*) 
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Hidup Pipit  

Dirampas Administrasi 
(28 September 2011) 

 

 

 

 

NAMANYA Pipit. Umurnya 3 tahun. Bocah yang 

masih dalam tahap mengenal dunia ini kebetulan 

mbrojol dari rahim seorang ibu yang suaminya 

hanya berpenghasilan Rp 400 ribu per bulan. 

Sesuai dengan standar taraf hidup di Indonesia, 

keluarga Pipit hidup di bawah garis kemiskinan. 

 Suatu hari badan Pipit panas tinggi. Obat 

penurun panas yang dibeli bapaknya di warung 

pracangan tak mampu menurunkan panasnya. Tiga 

hari tiga malam Pipit tak bisa tidur tenang. 

Badannya digerogoti demam luar biasa. Kondisi 

yang sangat menyiksa untuk bocah seumuran dia. 

 Bapak-ibunya bingung. Dengan sisa uang 

yang sebenarnya lebih perlu untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga, orangtua Pipit 

memanggil mantri yang tinggal tak jauh dari 

rumah. Oleh si mantri, Pipit divonis demam 

berdarah gawat yang harus segera dirujuk ke 

rumah sakit daerah. 

 Keluarga yang tak punya dana cadangan 

bingung. Lalu mereka mendapatkan arahan untuk 

mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

untuk jadi bekal rekomendasi pengurusan di 

rumah sakit. 
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 Pipit makin kritis dan harus segera dibawa 

ke rumah sakit. 

 Bapak-ibu Pipit bingung cara mengurus 

SKTM. Sosialisasi tidak pernah dilakukan efektif 

oleh pemerintah daerah. Dengan bimbingan 

tetangga yang ngerti, mereka mulai menyusuri 

langkah-langkah administratif untuk penerbitan 

surat. 

 Mengurus hak jatah negara sepertinya masih 

menjadi hal yang sulit. Ganjalannya masih saja soal 

administrasi. Untuk mendapatkan layanan harus 

ada surat pengantar RT – kelurahan mengetahui – 

kecamatan mengesahkan. 

 Sayang, ketika Pipit sekarat Pak RT sedang 

tidak ada di tempat. Pengantar tak bisa didapat. 

 Bermaksud tempuh jalan pintas ke 

kelurahan, Pak Lurah malah ogah. Tidak berani 

bertindak tanpa pengantar karena takut salah arah. 

 Keluarga yang semakin bingung coba 

langsung ke Pak Camat. Tapi si pejabat angkat 

tangan. Khawatir menyeleweng dari syarat 

administrasi. Tidak ada pengesahan pengantar 

untuk berobat si Pipit. 

 Si Pipit tak berhasil dirujuk ke rumah sakit. 

Terlalu banyak syarat membuat sistem kerja jadi 

lambat. Demamnya makin gawat. Sekitar dua jam 

setelah upaya bapaknya memohon tanda tangan 

Pak Camat, cerita hidup Pipit yang singkat pun 

lewat.  Pupuslah harapan keluarga Pipit untuk 

melihat si kecil selamat. 



179 

 

 Malaikat maut bekerja lebih cepat karena 

Tuhan tidak pernah menetapkan syarat 

administrasi dalam struktur kerja-Nya.(*) 
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Catatan Iseng Panas-panas 
(26 September 2011) 

 

 

 

MINDSET keagamaan sekarang benar-benar 

mbeleset. Umat, yang mengaku sangat percaya 

Tuhan, malah sama sekali tak punya rasa takut 

pada Zat serba-Maha itu. Tapi lebih takut pada 

imam, se-mbeleset apapun ajarannya. Padahal, 

jelas-jelas seorang imam itu enggak ada apa-apanya 

dibanding Tuhan. Lha imam itu, kan, juga ciptaan 

Tuhan. 

 Ini catatan kecil tentang ke-tak takut-an 

umat pada Tuhan, dan lebih memilih tunduk pada 

imam. Daripada jadi fitnah yang terkesan menjelek-

jelekkan orang lain, saya contohkan saja diri saya 

sediri. 

 Sahibul hikayat, awal tahun ini, saya yang 

kebetulan punya hajat untuk “mencoba kenal” 

Tuhan mendapat bimbingan dari seorang imam. 

Orang ini rock ‘n roll abis. Dia selalu memandang 

Islam dalam koridor paling sederhana tapi 

mengena. Panggil saja namanya Mas Topan. 

 Dalam kondisi jiwa yang sangat terkoyak-

koyak, saya datang padanya minta petunjuk. 

Dengan tangan terbuka dia mengingatkan kembali 

saya pada syariat sebagai seorang muslim. Yang 

harus saya lakukan untuk menambal iman saya 

yang jebol adalah salat, baca Quranul Kariim, 

selanjutnya puasa. 
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 Ya saya nurut, lha yang merintah orang 

ngerti. Nurut, karena saya waktu itu merasa tidak 

mengerti apa-apa. Segala petunjuknya saya ho-oh 

saja. Disuruh salat, saya salat. Disuruh ngaji, saya 

ngaji. Disuruh puasa, ya saya puasa. 

 Pada suatu hari yang sangat terik, saya 

dianjurkannya menjalankan puasa sunah. Katanya, 

untuk membersihkan jiwa saya dan mendekatkan 

diri pada Sang Khalik. Puasa memang satu-satunya 

ibadah khusus untuk Tuhan. Sementara profit dari 

ibadah lain adalah untuk manusia sendiri. 

 Nah, di tengah-tengah acara puasa di hari 

yang begitu menyembelih tenggorokan itu, saya 

diajak Mas Topan berkeliling kota. Tepat jam 12 

siang. Matahari sedang angkuh-angkuhnya. Saya 

nurut saja, lha yang minta imam. 

 Tiba-tiba dia mengajak saya mampir ke 

warung nasi sate-gule kambing. Padahal saya 

puasa! Lalu disuruhnya saya pesan. 

  “Monggo, Mas, sampean pesan saja,” kata 

Mas Topan. 

  “Lho, saya kan puasa? Enggak apa-apa to, 

Mas,” jawab saya bimbang tak karu-karuan. 

  “Sudah enggak apa-apa. Sekalian pesan 

minum,” katanya seolah-olah benar-benar yakin 

yang dikatakannya. Karena yang menyuruh imam, 

saya ya nurut. Lalu saya pesan makan-minum, dan 

batallah puasa saja dengan sengaja. 

 Usai makan, Mas Topan tanya pada saya, 

“Enak, Mas?” Ya saya jawab, “Iya, Mas,” dengan 

mimik innocent. 
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  “Ya gitu itulah, Mas, orang Islam sekarang,” 

katanya tiba-tiba. Ya saya heran, kenapa tiba-tiba 

dia berkata begitu. 

  “Kenapa, Mas?” tanya saya dengan nada 

yang sangat kebingungan menangkap maksudnya. 

  “Orang Islam sekarang kebanyakan lebih 

takut pada imam daripada sama Gusti Allah. Lha 

sampean puasa itu kan yang merintah Gusti 

Pengeran. Untuk Gusti Allah. Sementara sampean 

makan itu yang nyuruh saya. Lalu, mana yang 

sampean turuti?” pertanyaan itu jelas menohok 

saya.  Saya cuma bisa cengar-cengir... 

 Yah, memang begitulah. Perintah Tuhan 

seringkali diselewengkan hanya karena terlalu 

berkiblat pada imam. Kepercayaan tanpa disertai 

dalil kuat dan kecintaan kepada Tuhan malah 

membuat umat berbuat seenaknya sendiri. Dan 

umat lupa, bahwa Islam adalah agama orang 

berakal. Sementara terlalu membabi buta percaya 

pada imam tanpa pertimbangan rasio, jelas itu 

telah membunuh Islam dalam pikiran mereka. 

 Lalu terjadilah aksi bom bunuh diri, baik di 

Solo maupun Cirebon. Dalam Al-Quran, Allah jelas 

tidak pernah memerintahkan membunuh, kecuali 

untuk mempertahankan diri dan keyakinan. Islam 

melarang umatnya melakukan pembunuhan tanpa 

alasan yang haq. Allah Ta’ala berfirman: 

  “Barang siapa yang membunuh seorang 

manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang 

lain, atau bukan karena membuat kerusakan di 

muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh 

manusia seluruhnya” (QS. 5: 32) 
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 Tapi, kenyataannya? Dalil itu 

dikesampingkan, lalu terjadilah suicide bomber Solo 

dan Cirebon. Itu dilakukan karena perintah imam, 

pimpinan mereka yang salah kaprah dalam 

memahami Tuhan dan ke-Tuhan-an. 

 Tapi, memang inilah yang terjadi sekarang.(*) 
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Tiada catatan di tahun ini.  

Kuhabiskan sepanjang tahunku  

untuk menimba ilmu semesta  

dari gunung-gunung itu.
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Romantika Lawu: Kali Ini 
19 Januari 2013 

 

 

 

AH, betapa aku semakin mahfum kenapa gunung, 

yang dipercayai sebagian besar masyarakat 

tradisional sebagai pusarnya Pulau Jawa ini, selalu 

menarik dicumbui. Stok kedamaiannya tak habis-

habis, kendati suasana perkotaan peralahan-lahan 

mulai menggerus kebersahajaan tradisionalnya. 

 Dalam perjalanan mendadak kali ini, aku tak 

bisa mencapai puncaknya, seperti biasa. Licinnya 

alur pendakian lantaran hujan yang sedang gemar 

turun, adalah alasan kenapa menuju pucuk 

bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Tentunya 

selain minimnya peranti pendakian yang aku bawa, 

karena menuju sini tak termaktub dalam jadwalku 

sebelumnya. 

 Hanya menikmati kopi mengepul, yang selalu 

mendadak dingin beberapa detik setelah 

disuguhkan, racikan Mbah Di (yang sampai 

sekarang nama kumplitnya tak pernah aku tahu) di 

sekitaran Cemoro Kandang —gerbang jalur 

pendakian menuju puncak Lawu. Kopi, yang 

disuguhkan bersama pertanyaan rutin tiapkali aku 

nyangkruk di sini; “Sekarang kok mesti sendirian 

to, Mas? Teman satunya mana?” 

 Yang dia maksud adalah Saiful, sohib sejak 

remaja yang punya hobi sama dan nyaris selalu 

memanjat Lawu bareng-bareng. Tak cuma sekali 

dua Mbah Di bertanya tentang Saiful, tapi selalu 
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dia tanyakan itu setiap kali mendapati mukaku 

yang datang sendirian. Dan jawaban yang aku 

lontarkan juga selalu sama: “Saya lama tak 

bertemu dia, Mbah.” Jawaban yang selalu 

membuatnya memilih untuk mencukupkan 

pertanyaannya sampai di situ. 

 Pertanyaan basa-basi khas orang pedalaman, 

kurasa. Tapi, aku juga merasa, pertanyaan itu 

adalah sebuah penghargaan terhadap eksistensi 

manusia; bahwa kita selalu diingat di situ. Sekadar 

menanyakan keberadaan seseorang yang lama tak 

tampak secara lahiriah, atau pertanyaan ala 

kadarnya tentang kabar “si tak tampak” itu, cukup 

menggambarkan bahwa kita selalu hidup dalam 

ingatan gunung ini. Kelebat waktu tak pernah 

menghapus memori tentang keberadaan manusia-

manusia yang pernah singgah secara “diri”. Seperti 

Saiful, yang selalu ditanyakan Mbah Di, kendati 12 

tahun lamanya mereka tak pernah jumpa. Dan 

yang paling diingat oleh Mbah Di adalah; Saiful 

yang rajin tersenyum memamerkan gigi ginsulnya 

yang unik. 

 Kita bisa merasakan penghargaan yang 

begitu tulus, dan tak jarang itu membuat kita 

merasakan bahwa kemanusiaan selalu hidup di 

gunung. Bahwa ingatan itu tak membawa misi apa-

apa, hanya sebuah penghargaan terhadap 

“kehadiran diri”, jika meminjam istilah Jean-Paul 

Sartre. Seseorang diingat tanpa atribut, tanpa 

harus dilengkapi jasa atau prestasi —atau bahkan 

kejahatan— yang harus mereka ukir, untuk 

memenuhi syarat-syarat menjadi manusia yang 
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diingat. Tak seperti perkotaan yang membutuhkan 

syarat-syarat itu agar seseorang bisa diingat. Bukan 

si A yang pernah punya prestasi ini, jasa itu, atau 

kejahatan ini-itu. Bukan, bukan hal-hal demikian 

yang bisa membuat kita diingat di gunung. Tapi 

gunung mengingat kita sebagai manusia utuh, 

tanpa label. Sosok yang pernah ada di Bumi, sudah 

itu saja. 

 Udara gunung yang begitu genit ditambah 

dengan ingatan-ingatan tanpa pamrih, inilah yang 

membuat gunung selalu menjadi tempat yang 

berdaulat untuk dikunjungi setiap sesak mulai 

memenuhi kepala dan dada. Suasana interaksi dan 

iklim selalu mampu untuk mencongkel kesesakan-

kesesakan yang dituai dari kehidupan kota —yang 

semakin lama kian bising juga bikin pening. 

 Sesak, yang menggerombol karena angan 

yang urung tercapai, karena perkawanan yang 

terhenti oleh kepentingan, karena akrobat badut-

badut politik dengan parodi mereka yang tak lucu. 

 Juga karena cinta yang tersumbat oleh 

kepala-kepala yang —entah kenapa— hanya 

mengizinkan ingatan buruk yang berhak diam dan 

bersemayam di dalam memori mereka. 

 Mungkin juga karena situasi interaksi dan 

prasangka baik gunung inilah, Lawu membuka diri 

untuk pelarian sejenak. Seperti yang dilakukan Soe 

Hok Gie ketika dia mulai jengah dengan tingkah 

polah kawan-kawan seperjuangannya di masa 

transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, hampir 

setengah abad lalu. Kawan-kawan yang dipercaya 

mengusung misi kemanusiaan yang sama, lalu 
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memilih khianat dan bersimpang arah karena 

tergiur sodoran “kue-kue politik” dari paham yang 

awalnya hendak mereka robohkan. “Kue” yang 

dirasa sebagian besar manusia lebih lezat daripada 

kemanusiaan itu sendiri. 

 Beruntunglah kau, Gie. Sang Khalik 

menjemputmu ketika kau sedang menikmati 

kemerdekaanmu di puncak gunung. Di tengah sepi, 

yang membawamu pada pemahaman bahwa 

kedamaian selalu hidup ketika kemanusiaan sangat 

dihargai tanpa harus mengumbar kata-kata; seperti 

di Lawu ini. 

 Mungkin pemahamanku tentang 

kemanusiaan cuma seujung kuku Gie. Tapi, aku 

berharap, semoga saja Raja Alam Semesta kelak 

sudi mengulang kebaikan yang dilimpahkan-Nya 

pada dia; menjemputku di tengah damai-sepi, 

bersama dengan kemanusiaan yang senantiasa 

dijunjung tinggi, tanpa embel-embel kalkulasi 

untung-rugi.(*) 
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Story of Drugs,  

Story of Life 
(3 Februari 2013) 

 

 

 

BAIKLAH, sebagai manusia hidup yang harus 

tunduk kepada etika dan norma, aku setuju bahwa 

nyaris mustahil bisa menemukan pembenaran –

kendati itu secuil-- untuk cara yang diambil W 

untuk melakoni hidup. Ditelisik dari dimensi 

manapun, tak ada pembenaran yang mau berpihak 

pada seorang bandar narkoba. 

 Benar, memang tak ada pembenaran yang 

pantas untuk bandar barang haram sebagai status, 

yang disandang W hingga mati di usia muda. Tapi, 

sebagai orang yang pernah dekat dengannya kala 

remaja, aku punya pendapat bahwa, sebagai 

manusia yang punya tujuan, W pantas disebut 

istimewa. 

 Hal itu adalah konsistensi dan usaha luar 

biasanya untuk mengkonversi mimpinya menjadi 

kenyataan. 

 Aku rasa, tak banyak orang yang bisa 

mendapati sisi ini. Memang wajar ketika 

kebanyakan manusia lebih suka melihat keburukan 

pada diri orang lain. Tapi, aku punya cara pandang 

sendiri –yang sangat aku percayai—soal cara 

memandang individu yang utuh: pasti ada sisi baik 

pada diri seseorang, kendati hanya sepercik. 

 Dengan cara itulah aku melihat W. 
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*** 

 

W yang aku kenal ketika SMA dulu adalah figur 

remaja borjuis kota kecil. Tanpa bermaksud 

merendahkan anugerah fisiknya, tapi menurutku, 

susunan tulang, daging, dan kulit tubuh sosok W 

ini serbasangat; sangat kurus, sangat kecil untuk 

standar remaja pria –tingginya sekitar 155 

sentimeter--, dengan warna kulit yang sangat gelap. 

Status sosialnya juga begitu sangat, di mana dia 

adalah buah hati sepasang orangtua yang sangat 

kaya. 

 Kalau hanya melihat sampulnya, predikat 

tajir ibu bapaknya memang sama sekali tak 

muncul. Lebih mirip bocah udik, setidaknya 

begitulah standar generalisasi yang sejauh ini 

masih diamini banyak orang ketika menilai orang 

dari bentuk fisik. 

 Tapi ketika mendapati dia dan Honda Tiger 

hitam mengkilap yang selalu ditungganginya ke 

mana-mana –yang di tahun 1996 Honda Tiger 

disebut sebagai motor istimewa yang sedang di 

puncak kedigdayaan, layaknya Kawasaki Ninja 250 

empat tak di masa ini-- samar-samar mulai terlihat 

bagaimana kenyataan ekonomi keluarganya yang 

serba lebih. 

 Baru samar-samar, karena motor mahal itu 

masih belum cukup untuk meyakinkan beberapa 

orang soal status kepemilikannya. Banyak orang 

yang berpendapat W adalah anggota sebuah 

keluarga biasa di daerah pinggiran kota kecil yang 
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sedang meminjam motor bagus milik temannya 

yang kaya. Kesan itu biasanya muncul pada 

persepsi orang yang baru melihat W untuk pertama 

kalinya. W dan Tigernya adalah sebuah kontras 

yang sulit ditoleransi. 

 Dan aku adalah satu dari banyak orang yang 

melihat jelas kekontrasan itu, pada awal mula kami 

bertemu. 

 Nah, ketika melihat sendiri isi dompet dan 

rumah mewah-megah tempatnya tinggal bersama 

orangtua dan dua kakaknya, mau tak mau aku 

harus mengakui bahwa persepsiku di awal 

perjumpaan kami itu adalah fitnah. Sekaligus kian 

mengamini ke-Maha Adil-an Tuhan; yang konsisten 

melampirkan atribut plus-minus, yang diam 

berdampingan di dalam diri juga kehidupan setiap 

individu. 

 Lingkungan tempat W hidup sejak orok 

merah hingga tumbuh menjadi remaja hitam legam 

itu rupanya berhasil meyakinkan bawah sadarnya, 

agar membentuk bahasa tubuh yang selalu berhasil 

memancing orang asing melakukan kekerasan fisik 

atau psikologis padanya. Gestur W membahasakan 

lagak lagu yang bikin risih. Bahasa gaulnya 

songong. Belagu. 

 Itu adalah sikap khas orang-orang borjuis di 

kota minimalis kala itu --di mana jumlah golongan 

ini masih jarang. Golongan eksklusif yang merasa 

berhak semau gue,  mentang-mentang hidup 

dengan jaminan beberapa rekening yang tak bakal 

habis dihamburkan selama tujuh turunan --dengan 

catatan nilai tukar rupiah tidak pernah diamputasi 
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oleh badai resesi ekonomi Asia 1997 yang 

dilengkapi gemuruh reformasi setahun setelahnya. 

 Gara-gara kesan kurang enak itu, kerap dia 

harus jadi korban kekerasan fisik –biasanya dari 

orang yang belum mengenalnya. Sebab, umumnya 

remaja pria sebaya di kota kami, dengan darah 

yang sedang panas-panasnya, mempersepsikan W 

sebagai anak muda yang harus “dipermak” secara 

rutin. Atau, jika menggambarkannya dalam 

khasanah majas ironi yang paling sarkas, sikap W 

ini adalah salah satu bentuk masokisme sosial; 

selalu minta disakiti melalui gestur, dan itu terus 

menerus berulang, seolah dia menikmatinya. 

 Walhasil, stimulus bahasa tubuh yang 

digerakkan bawah sadarnya itu membuat W jadi 

akrab dengan lebam, memar, atau mimisan. 

Mungkin itu nasib sial dia, karena kebetulan kala 

itu kami hidup di sebuah kota, di mana remaja 

prianya menganggap kekerasan fisik adalah satu-

satunya cara untuk mendapatkan kepuasan dan 

pengakuan. Masyarakat berisi pendekar-pendekar 

canggung dengan ilmu silat tanggung yang gemar 

tawuran. 

 Tapi, W dan dompetnya punya cara yang 

efektif untuk menghentikan “teror” kekerasan yang 

selalu menghantuinya. Sebagian jatah duit jajan 

dari orangtuanya --yang dalam ukuran remaja kala 

itu besarnya keterlaluan-- dialokasikannya untuk 

membeli preman-preman tanggung --alumnus 

pendekar tanggung yang putus sekolah dan 

menganggap hidup hanya untuk makan, merokok, 

dan mabuk, yang mana itu bisa dicukupi dengan 
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mengandalkan bogem, senjata tajam, dan beberapa 

jurus silat elementer. 

 Kala itu, jenis manusia suram seperti itu bisa 

ditemui dengan mudah di sepanjang tepi jalan 

seluruh penjuru kota. Beberapa puluh ribu rupiah 

yang keluar dari dompet W sudah cukup menjadi 

bahan bakar mereka untuk bergerak dan 

membalasakan lebam-lebam di muka W. 

 Sejak memelihara preman itu, lebam mulai 

jarang menghiasi wajahnya. 

 Namun, W sebagai sosok menjengkelkan itu 

hanyalah persepsi orang-orang di luar lingkaran 

interaksinya. Ketika seseorang mulai masuk dalam 

lingkaran internalnya, dia akan mendapati W 

sebagai “orang asing”,  sama sekali tak seperti yang 

dikenal dari luar. Antipati bisa berbalik arah 

menuju simpati. Setidaknya begitulah perubahan 

persepsi soal dua sisi W, menurutku. 

 Sebagai seorang teman, W adalah figur yang 

tahu bagaimana cara berteman. Dia suka 

membaur, kendati statusnya adalah satu dari 

sedikit anak orang kaya di sekolah kami yang 

didomimasi remaja kalangan menengah. Sikap ini 

jelas beda sekali dengan remaja-remaja tajir lain di 

sekolah kami –yang kebanyakan berdarah 

keturunan—yang biasanya membentuk kelompok 

ekskulisif dan jadi sasaran empuk preman-preman 

sekolah. 

 W suka berbagi. Setiap temannya pernah 

merasakan enaknya sebagian materinya yang 

berlimpah. Yang membuat aku merasa bersalah, 

kesan belagu –persepsi gestur W yang pernah aku 
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percayai-- itu ternyata suuzon.  Karena dalam 

lingkup pertemanan, dia memfungsikan duitnya 

untuk berbagi, bukan membeli kawan. W dia bukan 

tipikal caleg yang sedang berkampanye; yang 

berbagi demi investasi konstituen. 

 Aku tak pernah melihat agenda terselubung 

dari distribusi uang W. Ada yang butuh, dia kasih. 

Ada yang lapar, dia traktir. Di kalau waktu 

istirahat, dia berkumpul dengan teman-teman dan 

menaruh rokok Marlboro merah yang selalu 

dibelinya sebungkus di depan kami -- ketika kami 

yang umumnya hanya mampu menikmati Gudang 

Garam Internasional eceran ingin merokok tapi tak 

ada anggaran. 

 Tentunya, sejauh bagi-bagi rokok itu tak 

terpergok guru bimbingan dan penyuluhan, atau 

bakal didudukkan dan mendengarkan ceramah 

monoton soal kepatutan yang berulang-ulang. 

Dengan bumbu ancaman tinggal kelas atau drop 

out. Dan terus terang, sampai sekarang aku tak 

tahu apa dasar “fatwa haram” rokok yang 

diterapkan di semua sekolah itu, 

 Selain adu jurus silat, remaja di kota kami 

juga memiliki kebiasaan buruk lain dalam 

upayanya mendapat pengakuan; mabuk alkohol. 

Dan memang, sampai sekarang pun kota kami 

masih kondang dengan araknya --minuman 

beralkohol racikan tradisional, modifikasi tangan-

tangan yang tak pernah mengenal persenyawaan 

kimiawi, sehingga komposisinya malah lebih dari 

sekadar alkohol, menjurus methanol. 
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 Seharusnya itu tak layak masuk tubuh, 

sebab organ dalam tentu jadi korban daya 

rusaknya. Tapi, herannya, banyak anak muda suka 

meminumnya demi “menjelahahi wahana rekreasi 

halusinasi”. 

 Aku, W, dan tiga kawan lain yang tergabung 

dalam band sekolah  juga termasuk dalam 

kelompok remaja bodoh itu. Kami sering menikmati 

tipuan kenikmatan methanol. Biasanya kami 

bersulang sebelum dan sesudah latihan musik di 

studio sekolah tiap petang di tengah pekan, atau 

dalam sebuah “forum” yang dibuka malam akhir 

minggu –setelah semua pesertanya menyelesaikan 

urusan wajib dengan pacar masing-masing. 

 Mabuk selalu membuat kami merasa nikmat, 

kala itu. Mungkin itu cara remaja kami --salah satu 

tahap pertumbuhan manusia yang diberi judul 

“pencarian identitas”-- yang selalu merasa 

terkekang etika dan ingin berontak dari tradisi yang 

kolot. Biasa, darah muda darahnya para remaja, 

kata Bang Haji. 

 Sayangnya, kebanyakan remaja memilih 

jalur pelarian yang salah, karena keputusan 

terburu-buru yang diambil nalar yang belum 

matang. Seperti kami waktu itu. Dan kebiasaan 

gemar melepaskan imajinasi terbang bebas ke 

mana dia suka itu membuka peluang seluas-

luasnya untuk masuknya obat-obatan terlarang, 

yang sebelumnya adalah benda asing di kota kecil 

kami. 

 

*** 
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WAKTU itu tahun 1996, masa ketika sebuah 

kebiasaan baru hadir dalam dunia remaja kami; 

ketika ganja, putaw, dan sabu-sabu dari Jakarta 

datang dalam satu paket, masuk kota kami melalui 

jalur distribusi Yogyakarta. Sepertinya bagian 

pemasaran barang-barang itu sangat jeli melihat 

potensi pasar yang sangat menguntungkan di kota 

kami, yang diisi banyak anak muda penyuka 

“terbang bersama halusinasi”. 

 Sales zat-zat penghantar nikmat sesaat itu 

juga sepertinya “orang-orang pilihan” di dunia 

marketing. Mereka proaktif mempromosikannya, 

bahkan sampai masuk ke sekolah-sekolah. Untuk 

ukuran kala itu, tawaran para pengedar ini 

memang sulit ditolak. Dengan bahasa pemasaran 

yang lancar dan sangat merajuk –mungkin efek dari 

rasa percaya diri narkoba yang dikonsumsi—

mereka berhasil menggaet pelanggan potensial 

dengan menyuplai barang gratis pada mereka 

selama tiga kali pasokan. Semua kalangan 

pemabuk, dari yang kere, pas-pasan, maupun tajir, 

berhak untuk menikmatinya. 

 Dan, dalam kebodohan masa remaja, kami 

segrup band sekolah itu juga tertarik mencicipi 

sensasi yang lebih dahsyat dari barang baru itu. 

Tentunya selama dalam masa promosi saja, karena 

empat personel band kami adalah remaja-remaja 

kalangan menengah –termasuk aku. Cuma W yang 

kaya. 

 Dan setelah jatah promo habis, ya harus beli. 

Nah, saat itulah baru kentara bahwa pasar narkoba 



199 

 

mengerucut lebih eksklusif, dengan sasaran 

borjuis-borjuis kecil yang butuh menunjukkan 

kelebihan eksistensi mereka dibandaing remaja 

biasa. 

 Dari lima anggota band kami, tentu hanya W 

yang bisa tetap menikmati buaian ganja, konfidensi 

putaw, maupun agresivitas sabu secara rutin. 

Sedangkan untuk aku dan remaja biasa lannya 

hanya bisa menelan ludah dan mencari pelarian 

dengan “balikan” dengan alkohol rasa methanol. 

Pasalnya, saat itu banderol Rp 25.000 adalah yang 

paling murah untuk barang-barang itu, atau yang 

biasa disebut “paket hemat”. Angka yang cukup 

tinggi bagi kami anak-anak tanggung –ketika 

rupiah masih kokoh pada nilai tukar Ep 2.500 

untuk tiap dollar Amerika. 

 Tapi, seperti yang telah kujelaskan di atas, W 

memang senang berbagi. Dan kebiasaan itu juga 

terbawa pada tataran konsumsi narkotika. Sadar 

kalau dari kami berlima hanya dia yang sanggup 

membelinya, dia memutuskan untuk mengajak 

kami menikmati kesenangan ilusi bersama, gratis. 

Tentu saja kami tak bisa menampik tawaran yang 

kala itu tak bisa kami tolak itu. 

 Dan bersama fasilitas yang ditanggungnya 

penuh, W pun membawa kami masuk sangat dalam 

dalam dunia gelap narkotika. Kami pun dengan 

sendirinya terbentuk sebagai kelompok eksklusif di 

sekolah. Anak band idola para wanita, di mana aksi 

kami adalah momen yang paling ditunggu tiapkali 

sekolah punya hajat dengan membangun 

panggung. 
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 Terus terang, W yang dalam grup kami 

berposisi sebagai vokalis, menjalankan perannya 

dengan sempurna. Oh iya, ada kelebihan W lainnya 

yang belum sempat kusinggung di atas; karakter 

vokalnya memang istimewa, mirip-mirip dengan 

pentolan Metalicca, James Herzfield.  Dan Metalicca 

memang band idola kami, di mana lagu-lagunya 

kerap kami bawa ke atas panggung. 

 Sementara aku sendiri mendapat jatah 

untuk membetot bass –yang sebisa mungkin 

kubawakan dengan gaya Jason Newsteed, basist 

Metalicca kala itu sebelum digantikan David Trojillo 

sampai sekarang. Tapi, maaf, aku rasa aku gagal 

menyadurnya. Namun, “subsidi suplemen” dari W 

membuat kami kian pede di atas panggung. 

 Kami bahkan sempat membuat banyak orang 

geleng-geleng. Sepertinya kami ini tak pernah 

kehabisan tenaga. Selain main musik, kami berlima 

juga punya kegiatan lain di sekolah, di mana antara 

aku, W, dan yang lainnya beda satu sama lain. 

 W memilih untuk ikut kegiatan kelompok 

sains. Dalam hal mengoptimalkan kinerja otak kiri, 

kemampuan W patut diacungi jempol, dan itulah 

satu lagi kelebihannya. Sementara aku yang selalu 

tertarik dengan upaya membumikan imajinasiku 

dalam tulisan, dan seorang kawan lagi yang hobi 

membidik momen-momen dengan kejelian mata 

dan kameranya, memilih untuk menggawangi 

majalah dinding. Sementara dua lagi asyik 

berpetualang bersama kelompok Pramuka. 

 Jika boleh mengemukakan sedikit dalih, 

tanpa bermaksud mencari pembenaran, pengaruh 
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zat adiktif itu justru mendorong kami untuk terus 

berkegiatan positif. Kami tak tertarik lagi dengan 

tawuran, layaknya “hobi” remaja sebaya kami 

waktu itu. Tapi, yah, walau bagaimanapun, dalih 

apapun tak bisa menjadi pembenaran untuk 

penggunaan narkotika. 

 Aku pun paham itu. 

 

*** 

 

PERSAHABATAN kami pun digiring waktu. 

Memasuki kelas III SMA, atau sekarang disebut 

kelas XII, kami mulai menentukan jalan untuk 

membangun tujuan masing-masing selepas masa 

sekolah nanti. Aku memilih masuk kelas IPS untuk 

mengeksplorasi pengetahuan sosial dasarku demi 

angan-angan menjadi seorang wartawan atau 

penulis, sementara W memilih kelas IPA untuk 

semakin mempertajam otak kirinya. 

 Di masa-masa itu juga kami harus 

mengakhiri kebiasaan buruk. Karena, serapi-

rapinya kami menyimpan kebohongan dari 

orangtua, pasti akhirnya terendus juga. 

 Dalam waktu dan ruang yang terpisah, kami 

berlima bertemu dengan momen yang menyadarkan 

kami bahwa narkotika harus ditalak. Orangtua 

kami masing-masing mulai mencium kebiasaan 

buruk kami, satu persatu. Dan dengan metode 

masing-masing, para orangtua menempuh segala 

upaya untuk melepaskan anaknya dari jerat barang 

mematikan itu. Ada yang dengan kekerasan, tapi 

juga ada yang persuasif. 
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 Dan orangtuaku memilih cara yang kusebut 

terakhir, kendati sebelumnya aku harus mengalami 

pengalaman luar biasa, di mana salah satu kakiku 

serasa sudah mulai menginjak alam lain akibat 

overdosis. Mereka menyentuh afeksiku, dan karena 

itulah aku memutuskan untuk stop. 

 Orangtua W pun memergoki kebiasaannya. 

Tapi cara kekerasan yang mereka ambil. Bisa jadi 

karena itulah, menurutku, W justru enggan 

berhenti. Dia memberontak. 

 Ketika aku dan tiga kawan lainnya sudah 

mulai meninggalkan zat-zat setan itu, W kian 

menjadi. Metode pemotongan jatah uang saku dari 

orangtuanya –dengan harapan W tak akan bisa 

membeli narkotika jika jatahnya dipangkas—tak 

berpengaruh pada W. 

 Untuk terus menyambung kebutuhannya, 

yang sudah masuk dalam taraf ketergantungan itu, 

dia nekat untuk menjadi anak buah salah satu 

bandar besar di kota kami, yang kebetulan kenal 

dekat dengan W. Dia pasok narkotika ke sekolah-

sekolah. Dengan begitu, dia mendapat bagi hasil, di 

mana W memilih narkotika sebagai bagiannya. 

Karena dia tak butuh uang. 

 Nyaris beberapa kali dia tertangkap polisi. 

Pernah suatu hari satu mobil patroli polisi tiba-tiba 

datang ke sekolah kami setelah mendapat informasi 

di situ adalah pusat peredaran narkoba di kalangan 

remaja usia sekolah. Setiap siswa yang dicurigai 

digeledah satu persatu dan diinterogasi. W tentu 

yang terdepan. 
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 Tapi, kecerdasan W memang layak diakui. 

Dalam menjalankan peran sebagai pengedar, dia 

cukup rapi dalam menyembunyikan barang bukti. 

Dalih-dalihnya menjawab pertanyaan interogatif 

guru BP pun polisi berhasil meyakinkan bahwa dia 

tak terlibat. Dan polisi pun pergi dari sekolah kami 

tanpa membawa hasil. 

 Dan seluruh personel band kami satu 

persatu mulai memisahkan diri, setelah tongkat 

estafet kegiatan bermusik itu beralih pada adik 

kelas. Masing-masing konsentrasi pada kehidupan 

masing-masing selepas dari jerat narkotika. Hanya 

W yang tetap konsisten ‘make’. Dia yang memulai, 

dan dia tak mau mengakhiri. 

 

*** 

 

PADA suatu petang jelang ujian akhir sekolah, 

selepas aku menyelesaikan mading terakhirku yang 

hendak turut serta dalam ajang kompetisi tingkat 

provinsi, aku bertemu W yang kentara betul sedang 

“tinggi-tingginya”. Pertemuan tak sengaja kami itu 

terjadi di dalam lingkungan sekolah. Tanpa sengaja 

kulihat dia memasuki laboratorium sekolah. Dia 

berhasil mendapat kuncinya setelah menyuap 

penjaga sekolah dengan sebungkus rokok Dji Sam 

Soe kretek. 

 Kuikuti dia dari belakang. Dia tampak 

sedang asyik mengutak-atik sesuatu dalam tabung 

reaksi. Penasaranku pun terpantik. Kudekati dia. 

Dan ketika kutepuk pundaknya dari belakang, 
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spontan tabung reaksi yang diamatinya itu jatuh 

dan semburat bersebar di lantai. 

  “Apa yang kami lakukan?” tanyaku tak 

mempedulikan keterkejutannya. 

  “Ah, damput! Ternyata kamu.” Lalu dia 

membenahi pecahan tabung itu. Dia melakukannya 

dengan konsentrasi tingkat tinggi. Dan dari situ 

aku tahu, ada metaphetamin yang sedang bekerja 

dalam otaknya. 

 Kutunggu dia sampai selesai. 

  “Eksperimen.” Begitulah dia respon 

pertanyaanku setelah memastikan tak ada lagi 

bekas pecahan tabung. 

  “Untuk?” 

  “Aku mau membuat sendiri putaw dan sabu. 

Aku sudah tahu bahan dan caranya. Makanya, di 

sini aku eksperimen,” paparnya, lalu menyeringai 

aneh. 

  “Lalu, buat apa? Kamu tak ingin berhenti?” 

  “Berhenti? Aku sudah terlalu jauh. Terlanjur 

basah. Semua orang sudah mengenalku sebagai 

pemakai dan pengedar. Sulit untuk mengubah cara 

pandang orang itu. Daripada berhenti tapi tetap 

dicap seperti itu, mendingan aku tetap seperti itu, 

tapi dalam level yang lebih tinggi.” 

  “Bocah edan! Lalu, bagaimana dengan 

hidupmu ke depan nanti? Masa depanmu akan 

suram!” sebagai kawan, aku merasa masih perlu 

memperingatkannya. 

 Tapi, jawabnya malah berupa pertanyaan 

balik; “Sekarang aku tanya, kenapa kau serius 
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dengan madingmu, sampai hampir malam seperti 

ini kau baru selesai?” 

  “Aku suka kegiatan itu. Kamu tahu sendiri 

aku suka menulis dan ingin jadi penulis. Itu 

memberiku kesenangan dan mendukung cita-

citaku.” 

  “Ya sudah, posisi kita sama. Aku 

eksperimen ini karena aku suka narkotika dan 

ingin jadi produsen, tak hanya bandar. Itu cita-

citaku dan narkotika bisa memberiku segalanya, 

tak hanya kesenangan seperti yang kamu maksud 

itu.” 

 Dalih itu tak pernah kuduga bakal terlontar 

darinya. Tak kusangka W senekat itu. Tapi, ah, 

mungkin itu jawaban emosionalnya di bawah 

pengaruh narkotika. Dan percuma aku 

melanjutkan dialog itu. 

  “Yah, terserah kamu lah.” Lalu kutinggalkan 

sendiri W yang sedang berupaya “meraih cita-

citanya” di dalam laboratorium sekolah itu. 

 

*** 

 

TIBALAH akhir masa sekolah. Akhir masa hura-

hura, untuk menyongsong sebuah tahap yang lebih 

dewasa dalam upaya menjadi manusia. 

 Aku dan W berpisah. Sebuah perguruan 

tinggi negeri ternama di Yogyakarta menerimaku 

sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi, sementara W 

masuk di jurusan farmasi salah satu universitas 

negeri di Surabaya. 
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 Setelah itu tak lagi terdengar kabar dari W 

dan “cita-citanya” yang kutahu di petang itu. 

 Dalam berjalannya waktu, suasana 

pergaulanku di Yogya ternyata membuatku seperti 

masuk dalam nostalgia narkoba SMA. Karena 

hampir semua teman-teman SMA yang jadi 

pengguna tetap –hasil didikan W— juga memilih 

Yogya untuk tujuan studi tinggi. Dan memang, 

waktu itu Yogya bisa disebut “surga narkotika”; 

barang bisa didapat dengan mudah dan murah. 

Kuota untuk kota kami pun dipasok dari sini. Tak 

ingin terjerembab lebih jauh, aku memutuskan 

untuk mengundurkan diri dari universitas. 

 Selanjutnya aku menempuh studi di 

Surabaya, kali ini jurusan komunikasi. Sepertinya 

jalanku menuju cita-cita makin terbuka. Sementara 

itu, ketika aku di Surabaya, kudengar kabar dari 

kawan bahwa W sudah mengundurkan diri dari 

kampusnya, dan hanya semesta alam yang tahu 

kini ada di mana dia. 

 Tak pernah lagi kudengar sepak terjangnya 

bersama narkotika. Tapi dalam hati aku berharap, 

semoga “cita-cita” yang diucapkannya di petang itu 

–yang bisa juga menjadi doa jika waktu diucapkan 

malaikat sedang melintas—hanyalah gurauan. Aku 

berharap dia bisa lepas dari dunia gelap itu dan 

hidup wajar seperti manusia kebanyakan. 

 

*** 

 

OPTIMISME dan kerja keras akhirnya memberiku 

hadiah memuaskan berupa terwujudnya semua 
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yang pernah kuangankan. Di usia 25 tahun, aku 

sudah menyandang predikat sebagai asisten 

redaktur sebuah surat kabar milik sebuah media 

grup terkemuka di Jakarta. Awalnya aku sangat 

menikmati dunia itu. 

 Tapi, asumsiku bahwa segala bentuk 

kebahagiaan dan harga diri bisa menjadi lengkap 

ketika cita-cita tercapai, ternyata salah. Pada 

posisiku itu, terjangan dari segala penjuru kian 

hebat dan goncangan makin dahsyat. Yang 

akhirnya membuatku bertanya; apakah memang 

harus kejenuhan seperti ini yang harus kudapat  

setelah kerja keras dan proses panjang yang aku 

tempuh? Atau selama ini aku sudah memilih 

keyakinan yang salah dalam menjatuhkan pilihan? 

 Dan situasi sempat membuatku gamang 

ketika masih belum bisa kuambil keputusan tepat, 

karena pertimbangan ekonomi saja. 

 Malam nyaris menuju pukul dua belas tepat, 

dan aku yang mulai merasa tak bahagia hidup di 

tengah segala hal yang pernah aku impikan dulu 

sedang asyik menikmati sebotol bir sendirian di 

dalam kamar rumah kontrakan.  Berusaha untuk 

sejenak saja lari dari kenyataan, dan berharap 

imajinasi yang dibentuk oleh alkohol bisa 

memberiku inspirasi untuk mendapatkan jalan 

keluar. 

 Lalu telepon selulerku berbunyi. Kulihat 

layar, nomornya tak tercantum dalam memori 

ponselku. Bahkan, kode negaranya begitu asing; 

+670. Bukan Indonesia yang +62. Siapa? 

 Penasaran memaksaku untuk menjawab. 
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  “Ya, hallo…” 

  “Sepertinya bapak redaktur kita tambah 

makmur saja, hahaha..” 

 Suara itu…… “Asu, ke mana saja kamu, 

suuuu….” Jawabku spontan karena aku langsung 

mengenal nada dan karakter suara W –kendati 

sembilan tahun sudah kami berpisah tanpa 

sekalipun pernah terhubung. 

  “Hahaha! Baguslah masih kamu ingat 

kawanmu yang aneh ini.” 

  “Hei, kau telepon pakai nomor apa? Di mana 

kau?” 

  “Maaf, pak redaktur, saya sedang 

bersenang-senang di Thailand untuk waktu yang 

sangat lama, hahaha.” Ah, dalam satirnya itu aku 

tahu apa yang hendak dia sampaikan; dia telah 

berhasil dalam hidupnya! Dan dia mendapat 

kegembiraan. 

 Tak seperti aku malam itu. 

 Dalam perbincangan itu dia mengisahkan 

sepak terjangnya. Dan ternyata, cita-cita yang 

diungkapnya pada petang di laboratorium sekolah 

itu bukan gurauan. 

 Dia masuk ke jurusan farmasi dengan tujuan 

untuk mengeksplorasi pengetahuannya tentang 

komposisi narkotika. Selama setahun dia habiskan 

banyak waktu di laboratorium dan mencari 

informasi dari berbagai macam buku dan internet. 

 Dan satu tahun dia rasa cukup untuk teori. 

Untuk praktik, dia memutuskan untuk 

melakukannya sendiri. Karena itu dia memilih 

mundur dari studinya dan hijrah ke Yogya, karena 
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di kota budaya itu bahan yang dia butuhkan lebih 

mudah didapat. Dan tahap transisi itu dia lakoni 

bersamaan dengan keputusanku untuk 

meninggalkan studi di Yogyakarta lalu pindah 

Surabaya. 

 Bisa dibilang kami bertukar tempat. 

 Singkat kata, di Yogya itulah dia sukses 

mempraktekkan ilmu yang didalaminya selama dua 

tahun, jika tahun akhir masa SMA juga dihitung. 

Dia mulai dari produksi narkoba ala industri rumah 

tangga. Dengan kecerdasannya, W memanfaatkan 

minimnya fasilitas untuk mendapatkan hasil 

maksimal. 

 Awalnya dia perkenalkan racikannya ke 

“anak-anak didiknya” masa SMA dulu, yang sedang 

kuliah di Yogya, hingga akhirnya dia bisa 

membangun jalur distribusi yang lebih luas. Dari 

situlah level W di dunia narkoba naik dua tahap 

sekaligus; bandar sekaligus produsen. Jika dilihat 

dengan koridor profesi, dia menempuh “jalur karir” 

dari bawah; mulai dari pemakai, pengedar, bandar, 

hingga akhirnya jadi produsen. 

 Untuk tahap demi tahap yang dilakoninya 

secara konsisten itu, sebenarnya tak beda jauh 

dengan yang sudah aku lakoni. Mulai dari magang, 

reporter junior, senior, asisten redaktur, hingga 

redaktur. Tapi, di dunia yang digelutinya itu, W 

telah mencapai posisi puncak. Aku belum. 

 Dan celakanya, aku sedang bingung. 

Jalanku menuju puncak sedang buntu. Sepertinya 

nyaris mustahil aku bisa seperti W di dunia yang 

kugeluti. 
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 Jamaknya “pengusaha narkoba” lain, 

aktivitasnya juga terendus polisi, pada akhirnya. 

Tapi dia punya cara untuk bisa selalu lepas dari 

jerat pidana dengan cara –jika meminjam istilah 

Vito Corleone si Godfather—”memberikan tawaran 

yang tak bisa ditolak”. Dan dia sukses. 

 Semua berjalan lancar. Bandar-bandar besar 

yang dibekuk polisi dan dipamerkan pada publik 

melalui media sebagai bentuk keberhasilan polisi 

itu, kata W, sebagian besar adalah distributornya 

yang bermasalah dan “harus diberi pelajaran”. 

 Sepertinya aku tahu, simbiosis mutualisme 

apa yang ditawarkan W pada aparat. Keamanan 

posisi W ditukar dengan “keberhasilan” polisi. 

 Hingga akhirnya, di tahun 2008 itu, dia 

berhasil membeli sebuah rumah mewah di kawasan 

elit Thailand. Di mana persisnya, dia tak mau 

sebut. Soal bagaimana dia dapatkan nomorku, dia 

hanya menjawab; “Memang kamu pikir cuma 

jurnalis saja yang punya sumber informasi akurat? 

Bandar lebih akurat, Bos.” 

 Ah, ada-ada saja kau W. 

 Setelah bertukar kisah dan pembicaraan 

ngalor-ngidul tak jelas selama hampir dua jam itu –

di mana dia yang harus keluar ongkos untuk 

sambungan internasional menghubungiku yang 

tentunya tak bisa dibilang murah—kami tutup 

dengan input darinya. Aku memang menceritakan 

sedikit masalahku tentang kebahagiaan dan upaya 

untuk meraih puncak cita-cita. 

  “Jika kau sudah merasa tak bahagia di 

duniamu, carilah kebahagiaan di bagian lain. Hidup 
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itu hanya sebentar. Rauplah kebahagiaan 

sebanyak-banyaknya.” 

 Di akhir percakapan, dia mengingatkan, 

jangan coba menghubungi nomor yang dia gunakan 

untuk menelponku itu. Karena, katanya, percuma. 

Nomor itu akan langsung tak aktif begitu 

sambungan kami terputus. 

 Ah, dasar bandar. Paranoid. 

 Tapi, walau bagaimanapun, harus aku akui 

bahwa W jauh lebih cerdas dan ulet dariku. Dia 

lebih konsisten pada jalurnya –di mana aku yakin 

rintangannya jauh lebih besar daripada yang 

pernah dan sedang aku hadapi. 

 Kesungguhan niatnya untuk mencapai 

puncak cita-cita dan mendapat kebahagiaan di 

dalamnya, mengganjar W dengan segala bentuk 

kemerdekaan ekonomi dan jiwa –terlepas dari 

berapa juta manusia yang kehidupan ekonomi dan 

kemerdekaan jiwanya dia rampas. 

 Yah, mungkin aku terlalu manja. Juga tak 

terlalu mempercayai konsistensiku sendiri. Dua hal 

yang tentunya tak dikenal W. 

 

*** 

 

DUA tahun berselang sejak pembicaraanku dan W 

malam itu. 

 Sepanjang itu pula tak lagi pernah kudengar 

selintas pun kabar dari dia. Hingga akhir 2010, aku 

mengambil keputusanku sendiri untuk meraih 

bahagia; kutinggalkan dunia cita-cita yang pernah 

aku raih. 
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 Menapaki sendiri dunia baru, untuk 

membangun cita-cita baru demi kebahagiaan yang 

lebih utuh dan ikhlas. Yang di tengah prosesnya, 

aku harus menerima berbagai macam hantaman 

dan cercaan, sampai aku nyaris kembali terperosok 

dalam dunia yang “membahagiakan” W itu. Hampir 

kembali terjerembab di masa-masa gelap. 

 Tapi akhirnya aku bergegas keluar. Dan aku 

kembali pada kebahagiaan lamaku yang pernah 

kutinggal karena gemuruh narkotika dan rewelnya 

cita-cita yang harus kupenuhi; mendaki gunung. 

 Pada sebuah reuni sekolah akbar kami di 

tahun 2011, seluruh kawan yang sudah 12 tahun 

berpisah berkumpul membawa keberhasilan 

masing-masing. Riuh-rendah tawa memenuhi ruang 

ketika kami bernostalgia dengan cerita-cerita 

tentang kebodohan dan cinta monyet masa SMA. 

 Dan di tengah keriuhan itu, tentu saja tak 

ada W yang menurutku waktu itu tidak mungkin 

muncul di tengah keramaian. 

 Tapi kesimpulan itu harus aku koreksi 

setelah penggebuk drum band kami dulu 

mengabarkan bahwa W telah meninggal akibat 

penyakit dalam kronis dan akut, setahun sebelum 

reuni itu. Atau bersamaan dengan keputusanku 

meninggalkan dunia media yang membuatku 

canggung. 

 Napasnya berakhir di Probolinggo, Jawa 

Timur, saat umurnya baru 28 tahun, meninggalkan 

seorang istri dan dua anak yang masih kecil. Soal 

bagaimana dia bisa sampai di Probolinggo, setelah 
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terakhir yang kutahu dia di Thailand, tak ada yang 

tahu prosesnya. 

 Sebelum meninggal, kata kawanku, W 

mendonasikan separuh harta kekayaannya itu yang 

bejibun untuk beberapa panti asuhan di Jawa 

Timur. Yang separuh lagi untuk kelanjutan hidup 

istri dan dua anaknya, yang semestinya jumlahnya 

lebih dari cukup. 

 W mati muda setelah dia berhasil 

mewujudkan semua hal yang dia inginkan dalam 

hidupnya. Segala kenikmatan yang bisa dia raih 

sangat cepat tapi hanya bisa dia nikmati dalam 

waktu singkat. 

 Dalam hidupmu itu, W, kau benar-benar 

teguh. Semua yang kau ucapkan pasti kau 

jalankan. Termasuk wejanganmu padaku saat 

pembicaraan terakhir kita.; 

  “Hidup itu hanya sebentar. Rauplah 

kebahagiaan sebanyak-banyaknya.” 

 Yah, mungkin kebaikan W pada anak yatim 

jelang ajal itu bisa memberinya sedikit kebahagiaan 

“di sana”. Tuhan Maha Baik. 

Selalu ada kebaikan dalam diri manusia, 

kendati hanya sebesar biji zarah.(*) 
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Maha Mbois di Arjunoku 
(9 Februari 2013) 

 

 

 

PANJAT gunungku kali ini membawa kebesaran 

yang keren. 

 Aku sampai di sini, kali ini, dengan cara yang 

menurutku awesome. Sekaligus memperteguh 

pemahamanku soal Tuhan Maha-Mbois yang 

senantiasa mencukupi umat-Nya dengan cara yang 

tak terduga. 

 Situasi usaha yang sedang menggerutu 

lantaran tagihan-tagihan yang tak juga tertagih, 

dan pusing menahun yang masih rutin, tak jua 

minggat, tetap mengisi pekanku ini. Ada beberapa 

hal yang harus aku selesaikan. 

 Dan dalam perhitungan rasioku, akhir pekan 

ini aku masih harus tinggal di rumah, masih puasa 

gunung, seperti tiga pekan yang telah lewat. Alasan 

mendasarnya; akomodasi. Yah, karena usaha yang 

sedang tak bersahabat, tak ada budget ekstra 

untuk transportasi dan akomodasi lain-lain.Duit 

hanya cukup untuk menjaga keberlangsungan 

hidup dan menutup tagihan-tagihan reguler. 

 Alamat harus aku terima lagi kesepian 

sendiri di rumah, setelah Bapak satu-satunya 

temanku selama ini, menengok cucu-cucunya di 

Ciamis. 

 Awalnya begitu. 

 Tapi, di tengah situasi yang serba tak 

mungkin menurut hitungan rasio itu, aku masih 
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menyelipkan sedikit harapan agar aku bisa 

“menggunung” akhir pekan ini. Kusimpan dalam-

dalam harapan itu, sebagai doa yang tak terucap. 

 Dan Tuhan itu Maha Mendengar. 

 Baru saja aku masuk gerbang pagar rumah, 

sore kemarin, sebuah mobil SUV berhenti. Ah, 

ternyata sepupu dari Pasuruan --Pandaan, 

tepatnya. Dia baru saja menyelesaikan urusan 

bisnis di Surabaya. Kupersilahkan masuk dan kami 

berdua ngobrol ngalor-ngidul. Lama kami tak 

bersua. 

 Melihat situasi rumah yang sepi, mungkin 

sekadar basa-basi, dia bertanya apa yang akan aku 

lakukan di akhir pekan tanpa teman ini. Kujawab 

saja apa adanya; “Tidur. Istirahat.” 

 “Lho, enggak naik Arjuno ta, Mas?” 

Saudaraku memang tahu betul kebiasaanku yang 

sudah kulakoni sejak masa sekolah dulu. 

 Ya, aku katakan terus terang soal kondisiku 

yang sedang bokek, lantaran situasi usaha sedang 

sulit. 

 Begitu mendengar alasanku itu, saudaraku -

-yang usianya dua tahun lebih tua dariku, dan 

memanggilku “mas” karena aturan pohon keluarga 

saja (di mana bapakku adalah kakak kandung 

ibunya)-- tiba-tiba menepuk dahinya. 

 “Masya Allah, Mas. Hampir aku lupa!” 

Katanya tiba-tiba. 

 Aku heran; ada apa? 

 Oalah... Ternyata ini soal urusan masa lalu 

yang belum beres, yang aku sendiri bahkan lupa 

tentang itu. 



216 

 

 Lima tahun lampau, sepupuku itu pernah 

datang padaku. Ketika itu aku masih di Jakarta. 

Dia datang dalam kondisi compang-camping. 

Rumah tangga dan ekonominya hancur. Istrinya --

yang dia nikahi di usia yang masih sangat muda-- 

menggugatnya cerai. Dia bingung. Sebagai sepupu 

yang paling dekat dengannya sejak kecil, aku 

dijujugnya. 

 Ketika itu posisi sosial dan ekonomiku 

sedang berkibar. Uang tak pernah jadi masalah 

buatku. Dalam galaunya, dia ajukan proposal 

beberapa juta rupiah yang langsung aku acc waktu 

itu. 

 Ya karena mengingat dia sepupu dekat yang 

sedang remuk saja, dan ketika itu uang selalu 

datang di rekeningku dari beberapa sumber. Tanpa 

pikir panjang aku cairkan dana yang 

dibutuhkannya. 

 Waktu itu dia bilang pinjam untuk modal 

usaha, dan akan dikembalikan dengan mencicil. 

Aku yang tahu kondisi dia waktu itu, tak terlalu 

menganggap kesanggupannya. Toh, dia saudaraku. 

Agak rikuh jika aku membebani dia dengan hutang. 

 Apalagi Tuhan selalu punya cara sendiri 

untuk mengganti rezeki kita. 

 Setelah itu dia pulang ke Pasuruan, dan aku 

kembali tenggelam dalam hiruk pikuk Ibukota. 

Kami tak pernah bertukar kabar. Bahkan aku 

sudah lupa sama sekali soal proposalnya, karena 

aku tak pernah menganggap itu hutang. 

 Hingga tiba Jumat sore itu. Aku yang sudah 

lupa soal uang lima tahun silam, diingatkan 
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kembali oleh si peminjam, yang tiba-tiba datang 

begitu saja.  Sepupuku, yang sekarang sudah 

makmur dengan posisi bagus di sebuah bank, mau 

mengembalikan uang yang sudah kuanggap hilang 

itu. 

 Kendati aku tolak, dia tetap saja memaksa. 

“Aku akan tetap mengembalikan, Mas. Seperti 

kataku dulu, aku nyicil.” Tentu ucapannya itu 

candaan. Cicilan yang dia bilang itu adalah bentuk 

guyonan, karena untuk membayarnya lunas, aku 

tahu dia sanggup. Aku juga tahu itu hanya alasan 

agar selalu terhubung saja. Jangan sampai hilang 

kontak seperti selama ini. Karena kami tahu, 

persaudaraan kami lebih mahal daripada uang 

beberapa juta rupiah saja. 

 Dan, akhir pekan ini pun aku sampai di 

Arjuno yang mbois, dengan cara yang tak kalah 

mbois. Uang muka cicilan sepupuku cukup untuk 

bekal naik gunung. Apalagi, untuk sampai ke sini, 

aku tak perlu keluar anggaran. Sepupu 

mengantarku dengan mobilnya, siang tadi, setelah 

semalam aku dipaksa menginap di rumahnya dan 

dilayani layaknya tamu terhormat oleh istri 

barunya. 

 Tuhan memang Maha Keren: selalu 

memanjakan umatnya dengan cara yang tak 

terduga. 

 Dan bersama keheningan sekitaran lereng 

Arjuno, bersama segenap jiwa ingin kudekatkan 

sukma pada-Mu, wahai Maha Mbois....(*) 
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Tuhan Bukan Babu 
(15 Februari 2013) 

 

 

 

MALAM semakin lekat. Lawu di sisi timur 

Karanganyar itu menampakkan kerlap-kerlipnya, 

seperti kunang-kunang yang menggelar forum. 

 Aku dan teman duduk di teras rumah, 

ditemani beberapa bungkus rokok dan sepoci kopi. 

 Bertukar cerita setelah mengalami masa 

sulit. 

 Pengalaman bertahun-tahun kecimpung di 

meja redaksi membuat aku dan temanku --yang 

sama-sama pernah menekuni dunia media dan 

sama-sama memutuskan pensiun dini dengan 

alasan yang nyaris sama-- akrab dengan tenggat 

waktu. Ketika harus dikejar-kejar untuk 

menyelesaikan naskah-naskah yang harus naik 

cetak pukul 00.00 WIB. 

 Kali ini pun kami dikejar tenggat waktu. Tapi 

bukan untuk naskah yang harus siap cetak. 

 Ini soal tanggung jawab yang selalu tertunda 

akibat faktor-faktor yang awalnya bisa kami 

pahami, tapi lama-lama mulai sulit kami terima. 

Karena, ada saja momen-momen di semesta ini 

yang seolah menggagalkan usaha kami. 

 Lantaran kebiasaan berjibaku dengan 

tenggat waktu yang telah bertahun kami 

tinggalkan, mungkin, kami jadi begitu gugup ketika 

tenggatnya mendekati habis. 
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 “Serasa sudah pasti mau disemprot habis-

habisan sama pemred,” kata temanku. Dan 

mendapat semprotan itu, tentu saja, sangat tidak 

enak. 

 Biasanya, kalau kami melampaui deadline, 

dalil apapun yang kami kemukakan tidak akan 

berlaku. Kendati kami berdalih, sebab kami merasa 

keterlambatan itu bukan murni kesalahan kami. 

 Seringkali itu disebabkan reporter kami yang 

terlambat setor naskah. Dan naskah yang kami 

terima itu datang mepet deadline, dalam bentuk 

yang sangat mengerikan --lantaran ditulis tergesa-

gesa. Susunan kalimatnya sangat acak, pilihan 

diksi asal, sehingga inti pesan dari naskah itu sulit 

ditangkap. Dan sudah menjadi tanggungjawab kami 

para editor untuk merapikannya, agar enak dibaca 

audiens kami esok pagi. Agar pesan dari naskah itu 

bisa sampai dan dipahami. 

 Saking mengerikannya wajah naskah itu, 

satu-satunya solusi adalah menulis ulang. 

Mengeditnya tidak mungkin, saking hancurnya. 

Sebenarnya kami punya hak untuk mencaci-maki 

reporter karena setor naskah hancur. Tapi, 

mengingat waktu waktu yang sangat mepet, tak ada 

lagi waktu untuk mengumbar emosi. 

 Demi tenggat waktu, yang bisa kami lakukan 

hanya menulis ulang dengan kecepatan tinggi. 

Kalau hanya soal speed, itu bukan masalah. Tapi 

prinsip kehati-hatian, agar berita itu tidak malah 

tersaji sebagai fitnah, mau tak mau makan waktu. 
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 Ketelitian dan kehati-hatian membuat kami 

harus menurunkan kecepatan, hingga akhirnya 

gagal finis saat tenggat waktu habis. 

 Molor. 

 Tapi alasan itu tak pernah bisa diterima 

pimpinan. Dia tak mau tahu. Yang dia tahu 

bagaimana caranya agar cetak tepat waktu. Soal 

keterlambatan setor dan naskah asli yang sangat 

hancur, kesalahan tetap ditimpakan pada kami. 

Tudingannya; kami tidak becus mengatur anak 

buah. Kami dituding gagal menjalankan fungsi 

manajerial. 

 Yah, mau tak mau kami harus menerima 

tudingan itu, kendati sebenarnya bukan kami 

penyebabnya. Karena tanggungjawab itu melekat 

pada posisi, tak bisa dialihkan pada yang lain, 

apalagi yang posisinya lebih rendah. 

 Semprotan itu biasanya hadir di depan 

umum. Di muka kawan-kawan editor lain. Bahkan 

tak jarang disaksikan reporter, yang notabene 

bawahan kami. 

 Harga diri kami ambrol. Karena 

ketidakbecusan kami memenuhi tanggungjawab. 

Dan, faktor-faktor lain yang menyebabkan kami 

terkesan tak becus –kendati kami sudah berusaha 

sebaik yang kami bisa– diabaikan . 

 Kami rasa, memang itulah sebuah 

konsekuensi ketika tanggungjawab tak terpenuhi. 

Kami harus salah. 

 

*** 
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ASBAK kami penuh. Malam kian dingin, melangkah 

menuju pagi. Kopi di dalam poci tinggal menyisakan 

beberapa teguk. 

 “Sekarang kita harus bagaimana? Faktor-

faktor yang menghambat kita itu pasti dianggap 

mencari alasan, kendati itu fakta.” Keluh temanku 

mulai terlontar. 

 Ya, kami sedang menghadapi tanggungjawab 

yang pelik, yang harus selesai saat pagi; yang 

tinggal beberapa jam lagi sampai. 

 Sementara sampai saat itu diskusi kami 

belum menemukan solusi, kendati kami telah 

berusaha dengan segenap kami. 

 “Satu-satunya yang bisa kita lakukan hanya 

berdoa, dan Tuhan kembali sudi menunjukkan 

kebaikanNya,” kataku, dengan nada yang 

kupaksakan bijak. 

 Kami memang galau. Tanggungjawabnya kali 

ini lebih besar dari sekadar setor naskah ke bagian 

perwajahan koran. Dan sanksi moral mungkin juga 

lebih besar daripada harga diri yang jatuh akibat 

semprotan pemimpin redaksi di ruang kerja. 

 Dalam situasi ini, menurutku, satu-satunya 

jalan hanya berdoa, meminta pada-Nya agar solusi 

datang di waktu yang tepat. 

 “Tapi, kalau solusi tak datang juga? Kalau 

doa tak dijawab sesuai tenggat waktu yang kita 

inginkan?” Aku yang awalnya mampu memberi 

saran bijak, lama-lama ikut khawatir juga. 

 Giliran temanku yang bijak. Dia hanya 

tersenyum, lalu menghirup dalam-dalam udara pagi 
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Karanganyar yang dinginnya kiat menyelusup kulit 

kami yang tertutupi jaket itu. 

 “Pasrah. Terima konsekuensi. Toh, memang 

pada akhirnya kita gagal. Kita sudah berusaha 

sebisa kita. Dan faktor-faktor kegagalan tak bisa 

kita kemukakan sebagai dalil.” 

 “Kita juga tak bisa menyalahkan Tuhan yang, 

mungkin saja, kali ini tak meridhai usaha kita. Dia 

itu Maha Kuasa. Kita tak bisa memaksa-Nya 

menjawab doa kita. Memangnya Tuhan itu babu, 

yang bisa kita suruh-suruh untuk memenuhi 

semua keinginan kita?” 

 Kalimat terakhir temanku itu menyentak. 

 Mengingatkanku, bahwa banyak orang 

sedang berusaha menyuruh Tuhan dalam doa-doa 

mereka. Memerintah Tuhan demi kehendak 

manusiawi. Menyalahkan-Nya karena 

ketidakbecusan kita mengemban tanggungjawab 

duniawi. 

 Kesadaran manusia yang disentil Agus 

Musthofa dalam salah satu buku serial tasawuf 

modernnya; Berdoa atau Memerintah Tuhan? 

 Malam itu kami lewatkan tanpa tidur untuk 

putar otak cari solusi, yang tak juga kami temukan. 

 Ketika kita dihadapkan pada sebuah situasi, 

di mana kita gagal mengemban tanggungjawab, dan 

itu bisa membuat kita merasa hilang harga diri, 

mungkin itulah cara Tuhan memperingatkan 

manusia-manusiaNya untuk lebih hati-hati. Dia 

pasti tahu apa yang terbaik untuk semua 

makhlukNya. 
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 Lamat-lamat kami dengar ayam jantan mulai 

berkokok. Dari masjid yang tak begitu jauh dari 

rumah temanku, azan mulai berkumandang; 

 “Allahu Akbar, Allahu Akbar...” 

 Allah Maha Besar. 

 Dan Dia bukan babu.(*) 
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Dan Kita Pun Bernyanyi  

di Bawah Koloni 
(23 Maret 2013) 

 

 

 

HARI Senin di Indonesia yang merdeka ini, seperti 

biasa, selalu saya buka dengan nyanyian. Bangun 

Subuh, absen wajib, mandi, gosok gigi, lalu 

menikmati pagi bersama secangkir kopi. 

 Namun, Senin kali ini saya merasakan ada 

yang sedikit mengganjal. Dalam tubuh dan pikiran 

saya yang merasa “merdeka” itu, mendadak saja 

terpantik pertanyaan; benarkah kita sudah 

merdeka? Benarkah kita sudah lepas dari intervensi 

bangsa lain? Benarkah kita berdaulat terhadap diri 

sendiri dan martabat bangsa? Benarkah kita sudah 

bebas dan mengelola segalanya dengan mandiri? 

 Lalu, saya coba merunut kehidupan 

keseharian saya –atau kita-- dalam sehari. Dan 

saya coba menelaah untuk mencari kepastian, apa 

benar kita sudah bebas? Dan saya pun coba 

melakukan beberapa pengamatan kecil dalam 

kegiatan keseharian. 

 Baiklah, kita mulai dengan bangun tidur. 

Pertama yang saya tuju adalah kamar mandi dan 

gosok gigi. Biar pede, dan gigi kentara bersih, tak 

lupa tentunya memakai pasta gigi. Dan kebetulan 

pilihan saya jatuh pada Pepsodent –produk 

Unilever, yang 85% sahamnya milik Maatschappij 

Voor International Beleggingen (Mavibel) B.V, 
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sebuah perusahaan Belanda. Setelah gigi bersih, 

saya lari pagi. 

 Lari-lari sambil nampang, berbusana 

olahraga plus sepatu Reebok adalah pilihan saya. 

Inggris punya. Agar larinya enak, ditemani I-Pod 

Apple produksi Paman Sam. Ketika haus, minum 

sebotol Aqua, yang mayoritas sahamnya dipunyai 

Danone, Prancis. 

 Setelah berkeringat, kembali ke rumah isi 

energi dengan sarapan pagi. Menu yang umum 

dikonsumsi adalah nasi goreng. Bahan utamanya 

nasi dari beras impor dari Thailand. Kalau tak 

sempat membuat sarapan, terutama bagi mereka 

yang merasa sibuk dikejar waktu, paling gampang 

adalah mengkonsumsi makanan instant. 

 Pilihan pertama mungkin jatuh pada mie 

instant. Yang banyak dikonsumsi adalah Indomie, 

semua produksi PT Indofood. Atau kalau kurang 

praktis lagi mengonsumsi Energen atau roti tawar 

diolesi keju. Baik itu mie, minuman energi atau roti, 

semuanya berbahan gandum; bahan makanan yang 

diimpor dari Amerika dan Eropa. (Dan ketika Jusuf 

Kalla mengusulkan agar mie instant menggunakan 

bahan singkong, dia malah ditertawakan.) 

 Setelah kenyang, lalu mandi. Pakai sabun 

Gatsby produksi Mandom Coorporation, Jepang. 

Atau keramas dengan sampo Clear, yang juga 

produksi PT Unilever, yang saham mayoritasnya 

dikuasai Belanda. Setelah badan segar, santai dulu 

sebentar, minum kopi instant yang dibuat di 

Indonesia tapi pemilik saham mayoritas luar negeri. 

Atau biar suasana rileks tambah pas, menghisap 
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rokok Sampoerna, Dji Sam Soe, atau Marlboro milik 

si Amrik Philip Morris. 

 Setelah itu, bagi yang punya kantor, 

biasanya berangkat beraktivitas. Alat transportasi 

mobil atau sepeda motor. Di Indonesia, untuk 

sepeda motor hanya ada 5 pilihan utama; Yamaha, 

Honda, Suzuki, Kawasaki (Jepang) atau Bajaj 

(India). Paling jelek juga milih motor produksi home 

industry di China, seperti Jetmatic. Kalau mobil 

pilihan ya jatuh ke itu-itu saja: kalau tak Honda, 

Suzuki, Daihatsu, Hyundai atau Toyota. Kalau pun 

naik kendaraan umum pilihan jatuh ke kereta 

listrik, yang buatan Jepang itu. 

 Di tengah perjalanan ponsel berbunyi. Ada 

nada panggil dari ponsel Nokia (Finlandia), Sony 

Ericsson (Amerika-Jepang), Samsung (Korea), LG 

(Korea), Blackberry (Kanada) atau yang paling jelek 

Nexian (Taiwan). Terjadilah percakapan dengan 

peranti buatan luar negeri itu; alat yang sekarang 

harus dipunyai semua orang modern yang 

“merdeka” dan bermobilitas tinggi itu. 

 Lalu tiba di kantor atau tempat aktivitas lain, 

umumnya yang dituju pertama adalah personal 

computer (PC) atau komputer lipat (laptop). Lalu 

mulailah diutak-utik alat canggih berlabel Acer, HP, 

IBM/Lenovo, Asus, Toshiba atau Dell (yang 

sekarang aku pakai), yang tak ada satu pun 

produksi asli dalam negeri. Program yang 

digunakan Mocrosoft Windows atau Window Vista 

berprocesor Intel buatan Bill Gates dari Amrik itu. 

Atau juga AMD buatan Eropa itu. Jarang sekali 

yang menggunakan Linux. 
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 Tibalah waktu istirahat makan siang. Bagi 

mereka-mereka yang mapan dan merasa sudah 

merdeka, pilihan jatuh ke Starbucks, Oh Lala, 

Burger King, McDonald, KFC atau franchise lainnya 

yang barat banget. Alasannya suasana lebih 

nyaman dan ngomong bisnis lebih enak. Tentunya 

sembari menghisap rokok buatan perusahaannya 

Philip Morris. 

 Lalu bekerja lagi. Jam kerja usai, pulang. 

Kalau datang akhir pekan, biasanya bersama 

keluarga jalan-jalan ke mal yang menjual barang-

barang impor yang harganya masyaallah tapi 

menjanjikan gengsi selangit itu. Setelah puas jalan-

jalan, lapar, lalu belok ke Hoka-Hoka Bento atau 

McD. Atau bisa juga ke Food Hall yang menjual 

salad dan sandwisch itu. Setelah kenyang, lalu 

pulang. 

 Sampai di rumah santai. Bersama keluarga 

menghabiskan waktu nonton acara televisi yang 

menyala di balik TV merk LG, Samsung (Taiwan), 

Toshiba, Sony, Polytron (Jepang). Ada juga yang 

dilengkapi DVD player atau home theatre dengan 

merk yang sama. Setelah badan benar-benar lelah, 

lalu istirahat untuk besoknya menjalani aktivitas 

serupa. 

 Nah, itulah aktivitas kita sehari-hari. Dan, 

ketika pemahaman kita tentang merdeka adalah 

bebas dari segala intervensi asing, sebagai bangsa 

berdaulat yang mandiri, di tengah kepungan 

produk-produk asing yang “harus” kita konsumsi 

setiap hari itu, apakah kita pantas sudah merasa 

merdeka, bebas dan mandiri? 
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 Berdaulat di dalam negeri sendiri? Ketika di 

tengah gaya hidup modern itu ternyata kita malah 

mempersilahkan modal asing masuk membabi 

buta, dollar gencar menyerbu, rupiah melemah, dan 

produk-produk lokal semakin tersingkir. 

 Karena sudah terbangun cara pikir yang 

keliru, bahwa produk lokal itu nggak elit, kurang 

mewakili zaman. Dan, dengan gembiranya kita 

mengusir anak negeri sendiri dari persaingan 

produksi dan industri dengan selalu memandang 

hasil karya mereka “nggak mutu”. Kita menghina 

kemampuan kita sendiri dengan begitu bangganya. 

 Tanpa kita sadari, dengan pola pikir “sok 

gaul” atau “sok modern” itulah kita 

mempersilahkan kolonialisme “pulang dan 

menetap” di Indonesia. Seolah kita lupa, bahwa 

kolonialisme, dalam bentuk paling tradisional sekali 

pun, adalah sebuah usaha intervensi ekonomi. 

Upaya menguasai hajat hidup dan kebutuhan 

mendasar banyak orang. 

 Oleh karena itu pula, ketika kapal dagang 

Belanda atau Portugis berbondong-bondong datang 

ke Nusantara untuk merampas kekayaan alamnya, 

untuk menguasai kehidupan ekonomi tradisional, 

sekitar 4 abad lalu, kita mendefinisikannya sebagai 

“penjajahan”. 

 Kita terjajah karena kita tak bisa merdeka 

mengelola perekonomian kita sendiri, setelah 

dikendalikan oleh kompeni (companie/perusahaan 

yang bermotivasi ekonomi) dengan tanam 

paksanya. Kita pernah berjuang keras untuk lepas 
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dari itu, yang puncaknya kita “dapat” 67 tahun 

lalu. 

 Kini? Dengan gaya hidup kita yang sudah 

sangat permisif itu, bisakah kita dengan pedenya 

merasa “merdeka”? 

 Mengingat kondisi ini, ah, saya langsung 

teringat analogi Thomas Friedman, wartawan senior 

The New York Times, penulis buku Lexus and Olive 

Three (2000) itu. Dia menyebut, negara berkembang 

–seperti Indonesia-- adalah olive tree (pohon zaitun ) 

dan negara maju adalah Lexus (nama sebuah merk 

mobil Jepang). Pohon zaitun itu akan dilindas lexus 

apabila tidak memiliki akar yang kuat. 

 Selama pikiran picik kita selalu terpesona 

pada produk asing, fondasi ekonomi nasional kita 

bakal kian lemah, rupiah tak akan pernah gagah, 

dan selamanya kita bakal dipandang rendah. 

 Tapi, yah, mau apa lagi. Untuk sementara 

ini, kebanyakan dari kita masih terkagum-kagum 

pada pikiran “gaul” dan “modern” --yang tanpa 

sadar membuat kita menjadi bangsa masokist; 

dieksploitasi oleh penjajahan, tapi kita sangat 

menikmatinya dengan sukaria. Kita bernyanyi di 

dalam koloni-koloni yang kian menjadi. 

 Selamat menikmati. (*) 
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Dalam Pelukan  

Lembah Syawal 
(26 Maret 2013) 

 

 

 

Aku Pulang... 

 Di antara lipatan pegunungan Syawal, di 

kaki Galunggung ini, muncul damai yang begitu 

murni. Namun, kemurnian itu justru membuatku 

malu. Pasalnya, aku dihadapkan pada situasi yang 

begitu menampar. Ketika manusia-manusia 

bersahaja yang diam di sini masih menyimpanku 

dengan baik dalam ingatan dan hati mereka. 

 Aku terakhir datang ke sini ketika aku masih 

bukan siapa-siapa. Ketika aku masih seorang 

pekerja media biasa yang mampir sejenak, karena 

tujuanku sebenarnya adalah penasaran dengan 

Galunggung yang ingin kutaklukkan. Kala pertama 

aku datang itu, warga di lembah ini langsung 

menyambutku dengan senyum. Dan tak pernah 

terlontar sekalipun tanya soal statusku. Mereka 

memandangku sebagai tamu jauh yang harus 

disambut dengan hangat. Kopi dan hasil Bumi rutin 

tersuguh tiap pagi dan jelang senja. 

 Kala itu aku hanyalah anak muda biasa yang 

belum begitu mengenal angkuhnya ambisi. Aku 

menerima sambutan itu pun dengan biasa. Tak ada 

yang spesial. Hingga akhirnya aku pamit dan 

dilepas dengan pesan, “nanti mampir lagi ya”, aku 

pun menganggap itu hanya basa-basi biasa. Tak 
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terlalu kurekam dalam-dalam pesan itu, yang 

akhirnya hilang begitu saja digilas kesibukanku 

mengejar ambisi. 

 Lantun waktu mengayun dengan lekas, 

sampai akhirnya kugenggam semua yang pernah 

kukejar bersama obsesiku dan persepsi yang salah 

soal kemenangan. Ketika ada label 

“membanggakan” di namaku, pesan untuk datang 

kembali dari orang-orang lembah ini sama sekali 

musnah dari ingatanku --yang hanya sibuk 

mengingat ambisi. 

 Pesan singkat yang kerap datang ke 

ponselku, yang bertanya kabarku, kutanggapi 

sambil lalu. Bahkan, kerapkali tak kutanggapi. Aku 

“terlalu sibuk”. Bahkan, ketika salah satu dari 

mereka mengabarkan padaku, bahwa orang 

sekampung sampai menggelar acara nonton bareng 

saat aku menjadi nara sumber tamu di sebuah 

stasiun televisi nasional --sebagai penulis buku 

yang coba menelisik berbagai peristiwa janggal 

jelang Pemilu 2009 dengan analisaku--, aku sama 

sekali tak terkesan. Aku mengabaikannya. 

 Waktu pun menggilasku dengan banyak 

pelajaran juga tamparan. Hingga terbuka mata dan 

hatiku, bahwa ambisi adalah sebuah cara yang 

keliru untuk mendefinisikan “kemenangan”. Ambisi 

hanyalah upaya yang sia-sia dan mengusirku jauh 

dari kedamaian. Dan bahwa sebenarnya kedamaian 

itulah yang aku cari, sebagai manusia. 

 Setelah “pengasingan swadaya” bertahun 

sebagai upaya untuk berdamai dengan masa lalu, 

aku rindu pulang. Pada damai. Dan semesta 
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berbisik dalam kesunyianku; “Pulanglah ke lembah 

Syawal”. 

 Setelah sedasawarsa yang penuh dengan 

kelupaan-kelupaanku itu, langkahku membawa 

tubuh dan jiwaku hadir kembali di tengah sejuk 

lembah Syawal. Dan, orang-orang itu 

menyambutku dengan peluk dan senyum hangat 

mereka. Persis seperti sepuluh tahun lalu. Mereka 

memilih untuk meniadakan arogansiku. Mereka 

menempatkanku sebagai anak hilang yang kembali 

pulang. Yang sangat dirindukan. 

 Masih ada kopi dan hasil Bumi yang 

tersuguh di teras kecil depan kolam yang 

memanjakanku dengan pemandangan bukit itu. 

Masih ada cerita-cerita sederhana tentang musim 

tanam dan hasil panen yang selalu mereka terima 

dengan gembira, terlepas sedikit-banyaknya. Semua 

masih ada, masih lengkap, kendati aku pernah 

meniadakan mereka sama sekali. 

 Beberapa orang yang sebelumnya benar-

benar aku lupakan mencoba mengingatkanku 

bahwa kami pernah kenal, dalam sebuah dialog 

malam di tepi kolam bersama kopi dan singkong 

rebus. Tak ada satupun yang menyinggung 

pengabaianku. Entah mereka sengaja memilih 

melupakan khilafku, atau mereka tulus merasa tak 

pernah aku lupakan, yang sudah tentu adalah 

mereka masih memberiku damai. 

 Di dalam pelukan lembah, aku berjumpa 

kembali dengan damai yang pernah aku lupakan. 

Dan aku malu. Sebab, Raja Semesta yang Maha 

Kasih masih memberiku lembah Syawal; yang 
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selalu memberiku tempat, ketika aku pulang 

setelah perjalanan panjang yang murtad.(*) 
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Penutup: 

 

Ketika Malam Menanjak 
 

 

Ketika malam menanjak 

Kubah kala gelap malu-malu membentang langit 

bergemintang di sela sisa-sisa hujan 

Dihantar angin menghadirkan sunyi 

 

Ketika aku ingin tahu apa di balikmu 

Selalu, selalu ingin tahu! 

Aku dipaksa tahu bahwa aku tak pernah tahu 

 

Untuk apa aku mendongak? 

Demi apa?! 

Buat apa?! 

 

Siapa aku? 

Apa yang aku mau? 

Apa yang aku mampu? 

Apa yang aku tuju? 

Huru-hara hura-hura hidup? 

Ah! Itu nisbi! 

Halusinasi! 

 

Kusesap malam yang mulai menanjak 

Kucebur dia 

Dia melarutku 

 

Aku… 

Aku tak lebih dari debu-debu pemburu nafsu 
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Aku adalah daging-belulang yang lupa bahwa 

niscaya zaman akan meniadakanku 

Ah, begitu kerdil hati yang mengokang angkuh tanpa 

henti-henti 

Di hadapan Kang Maha Gusti 

 

Aku ingat pada lupa 

Ketika malam menanjak…. 
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