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Romantika itu tak harus lazim. 

Apalagi ketika cinta bertemu realita.  
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Filosofi Nasgor 

 

 

“LIHATLAH Ratri. Bahwa sepiring nasi goreng ini 

mengajarkan kita makna kehidupan dan cinta.” 

Ratri  memperhatikan sepiring nasi goreng dengan 

taburan acar dan bawang goreng yang disodorkan Salman itu. 

Di luar gerimis. Kepulan asap nasi goreng yang baru matang 

membuat aromanya mendominasi ruang antara Ratri dan 

Salman. “Harum?” Ratri mengangguk. 

“Coba kau hirupi aroma itu sedalam mungkin, selama 

kamu sanggup.” Ratri kembali mengikuti petunjuk lelakinya. 

Sedetik, dua detik… Tiga puluh detik… 

Semenit… “Aaahhh… Aku bosan menghirupnya,” kata 

Ratri. 

“Itulah hidup, Ratri. Yang harum tak selamanya harum. 

Manusia selalu sampai pada rasa bosan.” 

Ah, Ratri paham. Dia mengangguk lagi. 

“Maka dari itu, kamu perlu sesekali menghirup apak, 

agar harum tetap punya haknya untuk tetap menjadi harum.” 

Anggukan mengerti kembali menggerakkan kepala Ratri. 



 

 

6 

“Sekarang, mari kita nikmati nasi ini, pelan-pelan…” 

Salman menyuapkan nasi goreng untuk Ratri, lalu ganti untuk 

mulutnya sendiri. Berdua mereka menikmatinya, mengunyah 

sambil saling menatap. Begitu makanan tersuap, ada nikmat di 

lidah. Gigi-geligi mengunyahnya perlahan, sembari 

membiarkan lidah mengeksplorasi rasanya. 

Setelah nasi tertelan, Salman menarik napasnya perlahan. 

Ratri masih menatapnya terpesona. 

“Kenikmatan hidup itu tidak hadir dalam bentuknya 

yang tunggal, Ratri. Kenikmatan itu dibentuk oleh banyak 

unsur. Seperti kenikmatan yang dihadirkan nasi goreng ini. 

Ada pedas cabai, asin garam, gurihnya bawang, sedapnya 

bumbu masak, manisnya kecap, asamnya saus. Ada manis nasi, 

lezat potongan ayam dan telur, sedikit segar dari acar. Ketika 

rasa-rasa itu datang sendiri-sendiri, akan terasa membosankan. 

Namun, ketika mereka melebur menjadi sebuah rasa baru, 

mereka menghadirkan kenikmatan. Dan kenikmatan itu akan 

terasa lebih sempurna ketika kita membaginya atas nama cinta, 

Ratri. Seperti kenikmatan sepiring nasi goreng yang kita bagi 

ini.” 

Ratri menatap kagum pada Salman. Pria itu dirasanya 

begitu bijak tentang banyak hal. Pada kencan pertamanya yang 
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begitu sederhana itu, Ratri merasa tak salah memilih Salman 

sebagai pendamping. 

“Seperti kita, Ratri. Ketika Salman dan Ratri  hanya 

sebagai individu yang sendiri-sendiri, kita akan kerap dilanda 

bosan dan sepi. Namun, ketika Salman dan Ratri bertemu, 

berpadu, dan bercinta, hadirlah kenikmatan itu. Seperti 

kenikmatan yang kita bagi sekarang. Sepi, gerimis, Salman dan 

Ratri…” 

Kalimat terakhir membuat Ratri tiba-tiba merasa harus 

memeluk Salman. Dia tubruk lelakinya itu. Air matanya 

meleleh. Terharu dia pada cara Salman memaknai segala 

sesuatu. 

Mereka biarkan pelukan melebur keduanya dalam cinta, 

bersama rintik-rintik syahdu di luar…. 

 

*** 

 

“Mas, Mas. Udahan makannya? Saya tungguin dari tadi. Lama-

lama mati beku saya….”  

Salman dan Ratri gelagapan. Mereka melepaskan 

pelukan. 

“Oh, maaf, Bang. Sebentar lagi ya. Baru sesuap….” 
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“Ha?! Udah sejam baru sesuap?! Itu nasgor dimakan apa 

buat sesajen ya???” Abang Nasgor sinis, Salman nyengir, Ratri 

salah tingkah. 

“Saya nunggu di luar, keujanan. Sepi lagi. Situ enak dua-

duaan. Saya? Nungguin sepiring aja, sampe gemeteran.. ” Abang 

Nasgor tampak sewot. Bajunya basah, bibirnya pucat. Dia 

benar-benar kedinginan. 

“Saya ini jualan nyari duit, Mas… Bukan buat nungguin 

orang pacaran di pos kamling… Sampe malam gini baru 

sepiring laku, lamaaaaaaaaaaaa lagi. Hadeeeehhhhh….. Capek 

deh…” 

Sebenarnya dari awal Ratri bertanya-tanya, kenapa 

Salman mengajaknya bercumbu di pos ronda di kencan 

pertama mereka? Pesan nasgor cuma sepiring lagi. 

Tapi, filosofi Salman tentang kesederhanaan itu 

memukau Ratri, membuat perempuan itu semakin jatuh cinta, 

dan mengiyakan saja ajakan pria yang baru malam itu 

mengencaninya. 

Salman nyengir dengan begitu sempurnanya. Sementara 

Ratri bingung dan malu. “Ya udah, Bang, maaf. Tolong 

dibungkus saja ya…” 
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“Harusnya dari tadi, dong! Saya kan nggak perlu lama-

lama keujanan di luar sono! Sejam gini harusnya udahdapet 

banyak pembeli saya, bukannya nungguin orang pacaran di 

pos kayak gini…” Si Abang langsung menyambar piring 

nasgor yang masih penuh, untuk membungkus isinya. 

Setelah Abang Nasgor pergi, Salman berusaha 

mengendalikan kembali situasinya dengan Ratri. Tentu saja, 

masih dengan rayuan. “Ratri, itulah kehidupan bercinta. 

Kadang ada gangguan di antara kemesraan kita. Tapi, itu tak 

berarti apa-apa jika kita benar-benar percaya pada cinta…” 

Ratri mengangguk lagi. Dia tenang kembali setelah dibuai 

rayuan Salman lagi. 

“Dan, sebagai sepasang kekasih, bukankah sudah 

seharusnya kita saling melengkapi dan menutupi kekurangan 

masing-masing? Seperti bumbu-bumbu dalam nasi goreng itu, 

saling melengkapi satu sama lain untuk menghadirkan 

kenikmatan.” 

Ratri menatap mesra wajah Salman. 

“Karena itulah inti dari hubungan cinta kasih… Kita 

bersama dalam suka maupun nestapa. Ketika kamu nelangsa, 

aku ada untuk membuatmu tersenyum. Begitu pula sebaliknya, 

bukan..?” 
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“Iya, Mas…” Mata Ratri berkaca-kaca lagi. Ternyata dia 

gampang terharu. 

“Mmm, maka dari itu, sekarang tolong kamu bayarin 

dulu ya… Aku lagi bokek nih……………”  

Salman pamer gigi, Ratri terdiam. 

Seluruh keterharuan Ratri sedari tadi mendadak batal. 

Kampret!!! 
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Dua Pekan  

Aroma Kenanga 

 

 

GELAP kali itu hadir malu-malu dan enggan. Ada angin 

berayun membawa serta irama sepasang hati yang sedang 

ingin tertaut. Aroma kenanga menyeruak dengan begitu 

mabrur. Semerbak yang mengambil tempat di antara Sena dan 

Rarasati, menggoda dua hati yang dipagut utang rindu. 

“Aku mempercayakan hatiku padamu, Sena…” Rarasati 

menggelayutkan begitu saja pagutan tangannya, menggelung 

manja di leher Sena. 

“Begitu pula aku, Raras. Itulah kenapa aku di sini, demi 

kesenyapan ini, untuk kita yang seharusnya…. Ah….” Sena 

putus kalimatnya sendiri. Dibalasnya pelukan Rarasati. 

“Sejujurnya, aku merindukan hangatmu, Raras…” 

Rarasati memandangi lekat-lekat sepasang tatapan 

kosong dalam bola mata Sena. Ruang hampa dalam tatapan itu 

membawa rindu yang begitu megahnya. 
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“Maafkan aku, Sena….” lalu air mata Rarasati mulai 

menitik, membawa serta rasa bersalah yang mulai 

mencakarnya. 

“Hei, hei… Tak ada yang perlu minta maaf untuk sebuah 

ketetapan takdir, Raras… Justru berbahagialah kita, karena 

dalam situasi seperti ini, Tuhan telah menunjukkan pada kita 

bahwa keagungan cinta itu nyata. Kita masih bisa merasakan 

cinta. Berbahagialah kita, karena kita telah memilih untuk tidak 

terjebak dalam dangkalnya cinta ragawi. Kita masih bisa 

membayar rindu dalam kesenyapan seperti ini, karena kita 

telah mempercayakan sepenuhnya cinta kita pada hati…” 

sebisa mungkin Sena menenangkan kekasihnya yang mulai 

dihinggapi rasa bersalah. Dihadiahkannya sebuah senyum 

untuk Rarasati. 

“Ah, Sena….” keduanya diam. Masih dalam pelukan 

yang terasa ganjil. Angin meniup dedaunan kering, jatuh, lalu 

mempersembahkan bunyi gesekan dengan tanah, mengambil 

sela di antara kesunyian itu untuk beberapa detik. Sepoi sedang 

bedendang dalam bisikan. 

Aroma kenanga kian menjadi. Sepoi beralih rupa menjadi 

semilir yang begitu takzim. Tembang malam bersama orkestra 

serangga dan burung-burung dunia gelap merekatkan taut 
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pelukan dua makhluk yang makin bergelayut-gelayut. Malam 

itu menuju pagi dengan malasnya. 

Lamat-lamat masjid yang tak jauh itu mulai 

mengumandangkan puja-puji untuk Penguasa Takdir. 

“Waktu kita hampir habis, Sena. Aku berharap kamu 

masih selalu bersabar, seperti Sena yang kukenal belum lama 

itu. Kelak akan kupersembahkan hangatku yang kamu 

rindukan itu, hanya untukmu…” 

Sena diam dalam senyum. Ditatapnya Raras dengan sorot 

rindu yang belum tuntas. Selama tujuh hari berturut 

perjumpaan dalam senyap itu dirasanya belum cukup. Setelah 

hari itu, mereka tak akan bisa bersua hingga batas waktu yang 

belum diketahui namun telah ditetapkan. Sena dan Rarasati 

harus berdamai dengan takdir. “Maafkan aku, Sena….” 

“Ah, Raras. Sudahlah…. Tak ada yang harus 

dimaafkan… Tak ada satu pun manusia yang sudi 

mempersilakan leukhimia menggerogoti tubuhnya. Begitu pula 

kamu…..” 

Tatapan Raras kian mesra. Haru biru bergemuruh dalam 

kalbunya, ketika dia akhirnya mendapatkan cinta yang benar-

benar dari seorang pria, sebagai wanita yang dipasung oleh 

sakit parah dan dicegat maut yang kian mendekat. Ketika Teto, 
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pria yang selama dua tahun mengaku mencintainya itu, 

memilih kabur, membiarkannya dalam nyeri dan sepi, saat 

mendapati kenyataan sel darah putih mendominasi tubuhnya, 

Sena datang, memberinya pelukan terhangat, ketika hitungan 

mundurnya mendekati habis. 

Beberapa saat lagi Imsak berkumandang. 

“Yang harus kita syukuri, Raras, cinta yang bebas dari 

rewelnya nafsu telah memberikan kita kesempatan untuk 

menikmatinya, kendati pun ada keterpenggalan ruang dan 

waktu di antara kita. Cinta yang jauh dari birahi memberikan 

kita kenikmatan yang menembus batas dimensi…” 

Senyap untuk beberapa saat. Kenanga kian 

menyeruakkan aromanya ketika pelukan mereka lepas bersama 

lunglai dan enggan. 

“Untukmu, Raras….” Sena mempersembahkan 

segenggam kenanga; bunga-bunga yang aromanya begitu 

digandrungi Rarasati. Bunga-bunga itu menemani Raras yang 

terkulai lemah di rumah sakit itu, selama sepekan penuh. 

Harum dan meresap. Kenanga itu adalah Sena dan cintanya; 

pengejawantahan dari damai yang mengantarkannya 

menuju pulang. 
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Raras menerima persembahan Sena bersama senyum 

yang mengemas harapan, bahwa dia yakin, suatu saat dia dan 

Sena akan berbagi kehangatan. Seperti sepekan itu, 

sebelum leukhimia menyudahi urusan duniawinya sepekan 

sebelum malam itu. 

Dua pekan itu penuh kenanga, yang aromanya bercerita 

tentang Sena dan cinta. Sepekan untuk wadag Rarasati, 

sepekan lagi untuk sukmanya. 

Raras memandang Sena yang mulai menjauh, mengayun 

langkah enggan menuju gerbang keluar areal pemakaman 

umum. Dihirupnya segenggam kenanga itu dalam-dalam, lalu 

ditaburkannya untuk tanah makamnya yang masih merah. 

 

*** 

 

Azan Subuh berkumandang Syahdu; “Marilah menuju 

kebahagiaan…“ 

Sena mampir ke masjid yang tak jauh dari makam. 

Diambilnya air wudhu, bersujud dalam jamaah, lalu 

bertafakur, berucap syukur untuk kemegahan rasa yang 

dianugerahkan Sang Maha Cinta padanya. 
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Cinta yang datang tiba-tiba pada Rarasati, pasiennya 

yang sedang dirajam patah hati dan direnggut perlahan namun 

pasti oleh leukhimia. Cinta duniawi yang hanya dia cicipi 

sepekan. Cinta yang sempat disesalinya, sebab dirasanya 

datang terlambat, hingga akhirnya dia sadar bahwa Sang Maha 

Pengasih memiliki perhitungan-Nya sendiri, perhitungan 

sempurna tanpa cacat, tentang saat yang tepat untuk 

memberikan nikmat pada umat yang percaya pada cinta-Nya. 

Sepekan yang memberinya kesempatan untuk 

mempersembahkan kenanga, yang tumbuh subur di taman 

kecil di belakang rumahnya itu, pada tubuh Rarasati yang 

masih bernapas. Dan sepekan lagi untuk Rarasati yang 

dijumpainya dalam bentuk sukma. Dua pekan bersama 

kenanga. 

Kenanga, bunga yang tak pernah diduganya ternyata 

sangat disukai oleh Rarasati. 

“Dokter, dari mana kenanga-kenanga itu? Lama aku tak 

menghirupi aromanya. Aku menyukai bunga itu, namun aku 

tak tahu di mana bisa memetiknya.” Pertanyaan Rarasati yang 

sedang pucat pasi itu, ketika Sena yang rajin membawa 

kenanga untuk pengharum alami kantornya, mampir untuk 

memeriksa perkembangan kondisi Rarasati sembari membawa 
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se-tas plastik kenanga, adalah awal dari kemegahan cinta yang 

hadir tiba-tiba. Sena hanya akan jatuh cinta pada wanita yang 

bisa menerima kenyataannya sebagai pria penyuka bunga, 

terutama kenanga. Pria yang kerap dipandang feminin dan 

dicibir. Tak hanya sekali-dua Sena disakiti perempuan-

perempuan penyuka gairah dengan cibiran ‘banci’ itu. Apalagi 

dia memilih kenanga, yang aromanya begitu magis. Dia 

dipandang aneh, seperti dukun. 

Sena belum pernah bertemu dengan perempuan yang 

diimpinya, hingga sepekan sebelum kematian Rarasati itu. 

Kenanga telah mempertemukannya dengan hati Rarasati. 

Kenanga mewakilinya bercerita tentang wangi cintanya pada 

Rarasati. 

Puji syukur pada Penguasa Semesta Alam, untuk cinta tanpa 

nafsu badani, yang nikmat, yang menembus batas dimensi. Tanpa 

izin-Nya, pertemuan tujuh hari setelah kematian Rarasati itu 

tak akan pernah ada. 

Sena yakin, Sang Maha Cinta menyimpan cinta itu 

untuknya dan akan mengganjarnya dalam bentuk yang paling 

kudus dan sempurna, ketika masanya nanti telah tiba. Waktu 

dan cinta hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memilih 

sabar, tawakal, dan menolak takluk pada materi. 
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Sena menunggu masa itu tiba, bersama rumpun kenanga 

yang tumbuh berseroja di taman kecilnya. 
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Di Lapak Bawang 

 

1 

 

SATU tetes hujan pagi itu, dengan nakalnya, menerobos sela 

genteng rumah Bambang. Terjun bebas dia,mencocor mulut 

penghuninya yang masih menganga membagikan aroma 

alkohol untuk seluruh isi ruang pengap ukuran 3×3 meter itu. 

Tik… 

Uhuk, uhuk! 

Mata Bambang yang masih berat, karena umbar-

umbaran menenggak alkohol yang lebih mirip methanol itu 

hingga masjid kampungnya mengumandangkan Imsak, 

dipaksa terbuka. 

Hari itu telah sampai pada pukul sembilan pagi. Hujan 

telah menjamahi tanah sejak tiga jam sebelumnya. Sebuah pagi 

yang damai di sekitaran pasar sayur yang tak pernah sepi dari 

tarik ulur makhluk-makhluk ekonomis. 

 

*** 

 

Siapa tak kenal Bambang? 
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Tanyakan pada seluruh orang di dalam pasar itu, mereka 

pasti tahu Bambang. Bambang adalah pria pertengahan 30 

dengan kharisma konotatif yang membuat seisi pasar takluk 

oleh kebuasannya. Tak ada nyali yang sudi berhadapan dengan 

gertaknya yang mirip-mirip bunyi truk tronton yang tersambar 

kereta cepat dan kepalannya yang sebesar bola bowling itu. 

Konon, kala bayi dia dibuang orangtuanya, yang datang 

entah dari mana, ke pasar sayur itu, pada suatu pagi. Dia 

ditemukan terbungkus dalam kardus, di dekat tumpukan 

sampah sayur, oleh seekor anjing kudisan milik raja pasar 

terdahulu, yang namanya juga Bambang. Bambang Bacok 

julukannya. Bambang senior memang paling hobi main bacok. 

Bambang Bacok, yang baru saja mengamuk gara-gara 

kalah judi dan pelacurnya dibawa kabur orang lain, yang 

bingung mencari anjing kudis kesayangannya, mendapati 

peliharaannya sedang menjilati bayi yang masih merah. Dan, 

entah kenapa, tak ada satu pun orang yang tahu alasannya, 

Bambang senior yang sadis itu mendadak melankolis melihat 

bayi merah menangis. 

Tentu tak ada yang berani bertanya soal sentimentilnya 

Bambang Senior. Mau dibacok? 
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Dipungutnya orok itu, diadopsinya tanpa proses 

administrasi, dan dinamai Bambang Junior. Mungkin dia 

terinspirasi oleh George Bush atau Robert Downey yang 

menamai anaknya sama dengan nama bapaknya. 

Bambang Junior dibesarkan bareng empat ekor anjing 

kudisan. Mereka dididik dengan cara yang persis serupa. Hidup 

itu hanya untuk makan dan bertarung, begitulah doktrin Bambang 

Bacok. Bambang kecil sengaja digembleng dan diharapkan 

menjadi suksesor Bambang Bacok, jika suatu saat nanti dia 

purna tugas. Sekaligus demi keberlangsungan dinasti Bambang 

di pasar sayur itu. 

Bambang Junior resmi meneruskan tampuk kekuasaan 

ayah ideologisnya di kala masih sangat muda, umur 18 tahun 

jika tak salah. Itu karena Bambang Bacok yang belum waktunya 

pensiun mati menyeramkan, akibat komplikasi sipilis dan 

rabies –setelah digigit anjingnya sendiri. Bambang Junior 

mendapat warisan rumah kontrakan –yang lebih mirip hak 

milik. Sebab, pemiliknya tak pernah berani menagih sewa. 

Punya kekuasaan penuh di saat usia masih sangat muda 

membuat Bambang lepas kendali. Hobinya meremukkan 

belulang orang lebih mengerikan daripada hobi bapak 
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angkatnya yang main bacok. Kepalannya, sumpah, sama persis 

dengan bola bowling, baik besarnya maupun kadar kerasnya. 

Siapa tak keder melihat Bambang? 

Sekujur tubuhnya, mulai leher hingga betis, penuh 

ornamen tato. Rajah tubuh yang, sepertinya, berangkat dari niat 

yang salah. 

Seperti gambar di leher kanannya. Seharusnya ada 

mawar yang menempel di situ. Namun, dalam 

penampakannya, lebih pantas disebut kubis. Ada gambar tribal 

di lengan kanannya, yang lebih pantas disebut akar tunggang. 

Pembuatnya adalah seniman amatir yang buka galeri di 

sekitaran pasar. Sebenarnya, karyanya tak jelek-jelek amat. 

Rajahnya menjadi aneh di tubuh Bambang karena dua 

sebab. Pertama, karena sebenarnya penampakan kulit Bambang, 

yang hitam kusam itu, kurang pantas untuk ditinggali 

tato. Kedua, karena tato itu dibuat ketika sang seniman di 

bawah tekanan. Sebuah karya yang berproses bersama rasa 

takut kerap melahirkan bentuk yang kalut. Contohnya tato-tato 

Bambang itu. 

Mungkin, ketika dalam proses merajah leher kanan 

Bambang dengan bunga mawar itu, imajinasi yang bermain di 

kepala sang seniman adalah kepalan tangan si pasien. Atau 
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sayur-sayuran dalam pasar. Maka, tumbuhlah kubis untuk titik 

yang seharusnya ditempati mawar merekah. Percayalah, 

berkarya dalam imajinasi yang kacau itu berbahaya. 

Untungnya, Bambang yang tak paham keindahan seni 

bisa menerima mawar yang menyamar sebagai kubis itu. Yang 

penting terlihat makin sangar, terlepas dari bentuk gambar. Si 

seniman pun tak harus berurusan dengan bola bowling yang 

menyamar dalam kepalan Bambang. 

Siapa tak kenal Bambang? 

Dengan aroma naga mulutnya yang identik dengan 

embusan alkohol itu –dan pasta gigi tak bisa 

menghilangkannya, atau mungkin juga dia tak pernah gosok 

gigi— semua orang menangkap sosok Bambang sebagai 

pribadi yang mengerikan. Raja tega. Tak kenal belas kasihan. 

Tak punya otak, hanya mempercayai kepalan tangannya untuk 

menyelesaikan semua urusan. Sebab itulah semua pedagang 

memilih untuk menyisakan dua ribu untuk Bambang setiap 

hari, di samping retribusi resmi harian dari Pemda yang 

besarnya sama. 

 

2 
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SETELAH sedak, Bambang menuju kamar mandi penuh lumut 

untuk cuci muka seperlunya. Dia nyalakan batang rokok yang 

tinggal separuh. Diisapnya dalam-dalam, untuk memastikan 

matanya telah melek benar. 

Dia tatap tetes-tetes air langit yang sedang bermain riang 

hari itu. Matanya menelusup jauh di sela rintiknya. Dia 

merasakan degup ketika memandanginya. Semakin dalam dia 

memandang, semakin berdentum jantungnya. 

”Ada apa denganku?” gumam Bambang, sok menirukan 

salah satu lirik lagu Peter Pan, di sela kepulan asap rokok yang 

menerabas keluar melalui gigi-giginya yang cokelat. Sepertinya 

dia memang tak pernah gosok gigi. 

Dia embuskan napas kuat-kuat, lalu bangkit menyahut 

jaket kulit untuk membungkus tubuhnya, meminimalisir 

godaan gerimis yang sedang genit. Dia harus ke pasar untuk 

memberikan kepastian rasa aman pada seluruh pemilik lapak, 

sekaligus menarik iuran harian untuk jasanya itu. 

Langkahnya pagi itu terseret gontai. Membelah gerimis 

yang tak henti-henti mengerjainya. Kalau saja dia bisa, 

mungkin sudah dihajarnya habis serombongan air yang jatuh 

dari langit itu. 

*** 
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Satu persatu lapak dia telusuri untuk memungut dua ribu 

rupiah dari tiap pemiliknya. Tak ada satu pun yang 

terlewatkan. Dimulai dari lapak sayur Pak Sarno di ujung 

timur, arah dari mana Bambang datang. 

“Matamu merah sekali, Mbang. Belum tidur?” kata Pak 

Sarno, sembari menyerahkan selembar duaribuan pada si 

penguasa pasar. 

Yang ditanya menjawab sekenanya tanpa menatap si 

penanya; ”Iya bos. Habis Subuh tadi baru tidur. Si Doel dan Jati 

ngajak pesta semalam. Doel senang, dia akhirnya punya anak 

lelaki”. 

Pak Sarno sebenarnya menyadari, beberapa saat 

belakangan Bambang lebih sering menunduk. Entahlah, ada 

apa dengan si preman. Pak Sarno juga enggan bertanya. Segan, 

tepatnya. Bambang mengucek mata yang dirasanya masih 

pedas. Gerimis tak bisa menghilangkan kepedasannya. Malah 

menambah. 

“Oalah, ya sudah,” respon Pak Sarno singkat. Lalu dia 

meneruskan melayani pelanggannya yang berpayung. 

Sepertinya iuran untuk Bambang itu diserahkan Pak 

Sarno dengan ikhlas. Seperti orangtua yang memberi uang jajan 

untuk anaknya. Mungkin, karena tarikan dari Bambang itu 
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rutinitas. Tak ada yang canggung dengan sebuah kebiasaan. 

Hanya pedagang baru saja yang merasakan dagdigdugder ketika 

untuk pertama kalinya Bambang menyambangi. Tapi itu hanya 

di awal. Lama-lama terbiasa juga. 

Memang, selalu ada debar di saat pertama. Setelah itu, 

semuanya jadi biasa. Dinamika jiwa yang diberikan semesta 

pada manusia, mungkin. Perlu sedikit sensasi di awal sebuah 

proses pembiasaan. 

Gerimis pagi itu sepertinya menghadapkan Bambang 

pada sebuah kerikuhan mahapelik. Karena itulah, dia 

melangkah gontai sedari rumah. Sepertinya, dia berangkat 

memunguti iuran itu dengan setengah niat. Sepekan terakhir 

Bambang seperti itu. Ada yang aneh. Tapi, tentu saja tak ada 

yang berani bertanya padanya.Siapa tak kenal Bambang? Raja 

tega. Berani tanya, berani cidera. 

Dia selusuri merata semua lapak. Sudah dua puluh 

pedagang dia satroni pagi itu. Ketika nyaris sampai di lapak 

Bawang milik Sri, pedagang yang baru sepekan membuka 

lapak di dalam pasarnya, telapak kaki Bambang yang dialasi 

sendal selop butut itu seperti terpaku di tanah pasar yang 

basah. Ada perdebatan seru dalam diri Bambang: terus atau 

tidak? Dia khawatir, kalau dia lewati lapak itu begitu saja tanpa 
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pungutan, dia membunuh rasa keadilan. Pilih kasih dalam 

memungut iuran. Harga dirinya sebagai penguasa dan 

pengayom bisa runtuh. Kredibilitasnya bisa hancur. 

Tapi, kalau harus mampir ke lapak Sri, keberanian 

Bambang mendadak ludes. Tersedot jauh bersembunyi ke 

telapak kakinya, lalu dihisap oleh tanah basah, bersama gerimis 

pagi. Sepertinya, kulit cokelat, rambut panjang yang diikat ala 

ekor kuda, dan suara Sri yang melengking merampas 

keberaniannya. 

Bambang tak begitu tahu Sri. Yang dia tahu, Sri adalah 

pedagang yang baru seminggu membuka lapak di situ. Dia 

datang dari sebuah kampung di Jawa Tengah, dan coba 

berpacu dengan pemburu rezeki lain di Ibu Kota. Kalau tak 

salah, Sri itu dari Crocodile Forget. Boyolali…. 

Sri mendapat warisan lapak bawang dari Mak Warsi, 

yang memilih untuk pulang ke desa dan bertani. Bambang juga 

tak tahu ada hubungan apa antara Sri dan Mak Warsi. Katanya, 

Mak Warsi itu masih ada hubungan kerabat dengan ibunya Sri. 

Informasi itu tak dia dapat langsung dari sumber utama. Dia 

mendengar dari keterangan pedagang lain. 
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Sedangkan seisi pasar bermufakat untuk menahbiskan Sri 

sebagai perempuan paling bohai. Mukanya manis, bodinya 

mantap. Janda kinyis-kinyis lagi. 

Tiap kali derap langkah sangar Bambang nyaris tiba di 

lapak Sri, dia mendadak menjadi vampir yang takut bawang. 

Yang bawang putih itu, di mata Bambang seperti jimat penolak 

bala, yang mengusir jauh-jauh setan yang hidup dalam dirinya. 

Sedangkan yang merah, sepertinya Bambang melihat itu adalah 

stroberi merah menyala yang selalu membuatnya bergidik! 

Sedikit rahasia Bambang yang mungkin perlu kamu 

ketahui; dia punya masalah serius dengan stroberi. Lubang-lubang 

kecil di permukaan buah itu, dalam bayangan dia, seperti borok rabies 

bapaknya. Dia selalu bergidik jika mengingatnya. Tapi, jangan 

kamu beritahu dia aku sudah memberitahumu. Bisa remuk aku 

nanti. 

Kembali ke Bambang. Gestur anehnya seminggu itu 

berhasil menghadirkan bisik-bisik pedagang: ada apa dengan 

Bambang? Tapi, tentu saja, tak ada yang berani bertanya. 

Siapa tak kenal Bambang?  

Terakhir kali, orang yang menanyakan ketaklaziman 

padanya harus rela jadi pasien rumah sakit karena patah 

tulang. Bambang dua kali keluar-masuk bui karena kasus 
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kekerasan, salah satunya berpartisipasi dalam menghilangkan 

nyawa orang. 

Siapa berani melawan Bambang? 

Siapa? Sejauh itu, semua orang sepertinya segan terlibat 

konfrontasi dengan otot-otot kekar Bambang yang didukung 

penuh nyalinya yang ngawur. 

Tapi… 

Sepertinya Sri berani melawan Bambang. Buktinya, dia 

berhasil menyelamatkan uang empat belas ribu rupiah yang 

seharusnya dia bayarkan sejak seminggu membuka lapak di 

situ, dari kantong Bambang. 

Apa Sri tak kenal Bambang? Sampai dia begitu bernyali 

nekat menolak pungutan Bambang. Tak takut lapaknya diberesi? 

Ah, tentu saja dia kenal. Bambang kan terkenal. 

Semua pedagang baru selalu diperkenalkan pada sosok 

Bambang oleh para seniornya. Biasanya, penggambaran awal 

tentang Bambang yang dihadirkan pada pendatang baru itu 

adalah; “Turuti saja permintaannya. Jangan macam-macam, atau 

lapakmu akan terbelah jadi dua puluh lima, dan semua belahannya itu 

akan menancap di kepalamu.” Indah kan protokolernya? 

Setelah prakondisi, biasanya si empunya nama baru 

datang langsung untuk urusan administrasi harian yang harus 
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dibayarkan. Tapi, kenapa Sri luput dari urusan itu? Apa yang 

dilakukan Sri? 

Beberapa pedagang sempat bertanya pada Sri, apa resep 

janda mati dengan dua anak itu, sehingga dia begitu saktinya 

bisa selamat dari jangkauan Bambang. Si perempuan 32 tahun 

yang ditanya tentu saja geleng kepala karena bingung. 

”Saya juga ndak tahu, Pak. Wong saya juga sudah 

menyiapkan dua ribu tiap hari, tapi ndak pernah diambil. Yo 

wes,” jawab Sri polos, ketika Pak Suroso –pedagang tahu tempe 

yang lapaknya bersebelahan dengannya– bertanya heran 

padanya, ketika tiga hari Sri membuka lapak tapi selalu selamat 

dari terkaman Bambang. 

Bahkan, ada yang bersuuzon menyebut, Sri mengganti 

setorannya dengan tidur bersama Bambang. Status jandanya 

dan posisi Bambang yang, sepertinya, sangat butuh bersetubuh 

itu membuat prasangka itu kian liar. 

Sri mengklarifikasi ghibah itu dengan nada tinggi, dalam 

logat Jawanya yang kental; 

“Cangkemnya itu lho! Saya ini tahu agama. Ngerti tata 

krama! Lagian, saya ndak kenal dia! Sumpah demi Pak-

Mbokku!” 
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Yang jelas, Sri tidak berusaha menghalau Bambang 

dengan bawang-bawangnya. Karena Bambang masih leluasa 

berkeliaran di bawah sinar matahari. 

Dia bukan vampir, meski ada persamaan antara Bambang 

dan vampir; suka mengisap. Satunya suka darah, satunya suka 

uang pedagang. 
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SEPERTI kelaziman seminggu belakangan, dari lapak Mak 

Sipen di kiri lapak Sri, Bambang meloncat langsung ke lapak 

tahu Pak Suroso. Dia lewati lagi dua ribu rupiah dari Sri, tanpa 

menoleh sekejap pun ke lapak, alih-alih menatap si empunya. 

Sri lama-lama penasaran sendiri. Dia rikuh karena 

menjadi bahan gunjingan pedagang yang iri pada 

keselamatannya. Apalagi Sri dari Jawa Tengah, wilayah dengan 

kebudayaan yang masih kagum pada sungkan. Dia tak ingin 

yang lain iri. 

”Mas, Mas, aku belum bayar seminggu lho. Ini Mas!” 

teriak Sri dari belakang bawang-bawangnya, sembari 

menyodorkan selembar sepuluh ribuan dan dua lembar dua 
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ribuan pada Bambang yang sedang mungut di lapak Pak 

Suroso. Masih dengan logat jawanya yang kental. Medok. 

Yang dipanggil tak acuh, malah bergegas. Cepat-cepat 

Bambang pungut jatahnya dari Pak Suroso, dan berlalu begitu 

saja membelah gerimis, setengah berlari, dan… 

Gedebuk! Terperosok dia di sebuah lubang kecil. Jatuh 

menjengkang. Buru-buru dia bangkit, dan meneruskan larinya 

sambil sedikit terpincang, tanpa menoleh kanan dan kiri. 

Tak ada yang berani menertawakannya. Setidaknya 

tertawa lepas. Tapi, dalam batin, yakin semua tertawa. Tawa 

tertahan yang datang sepaket dengan perut yang melilit kaku. 

Jarang-jarang Bambang berpose seperti itu. 

Sri melongo, sambil masih memegang uang empat belas 

ribunya. 
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SEPERTI biasa, terminal akhir Bambang adalah warung kopi 

Mak Aci, di ujung barat pasar. Seperti biasa juga, segelas besar 

kopi hitam pahit sudah siap untuknya. Dari warung Mak Aci, 

Bambang mengkonversi pungutannya dalam bentuk kopi. 



 

 

33 

Kopi itu sepertinya cukup meredamkan amarah pada 

kekonyolannya sendiri barusan. 

”Kemarin aye didatangi orang pemda, Mbang. Dia 

minta goceng sehari,” Mak Aci mengadu pada si penguasa, 

sembari menyuguhkan kopi. 

“Lho, biasanya kan cuma dua ribu Mak?” 

“Bukan, ini bukan yang resmi. Lain lagi. Katanya 

kalau kagak mau bayar, mereka bisa ngusulin Pemda untuk 

penggusuran paksa di sini.” 

”He? Orangnya kapan ke sini lagi, Mak?” Bambang 

bertanya balik. Matanya mendelik. 

”Ini tadi barusan pergi Mbang. Besok ke sini lagi, 

katanya. Aye udah bilang bayar ke elu, tapi dia kagak peduli. Dia 

malah nantang mau ketemu elu.” 

Bambang makin mendelik. 

“Sialan! Besok aku datang lebih pagi Mak. Kurang ajar! 

Belum kenal Bambang!” si preman emosi. Dia merasa tertantang  

dan dilecehkan. Khas perangainya keluar lagi, setelah sempat 

tumpas di depan lapak Sri tadi. 

Dia seruput kopi Mak Aci, untuk meredakan sedikit 

marah dan malunya. Lalu, dia keluarkan pemutar musik dari 

saku jaket kulit kumalnya. Dia pasangkan headset di kedua 
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kupingnya. Diputarnya lagu yang mendadak ada dalam daftar 

putarnya seminggu terakhir, sejak Sri membuka lapaknya. 

 

Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta 

Terus terang sajalah buat apa berdusta 

Cinta itu anugerah, maka berbahagialah 

Sebab kita sengsara bila tak punya cinta 

Rintangan pasti datang menghadang 

Cobaan pasti datang menghujam 

Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti 

akan arti kehidupan 

Marilah sayang, mari sirami 

Cinta yang tumbuh di dalam diri 

Marilah sayang, mari sirami 

Agar merekah sepanjang hari…. 

 

Alunan Arti Kehidupan dari Doel Sumbang mengambil 

alih irama rintik yang jatuh di atas tenda warung kopi Mak Aci 

dari kuping Bambang. 

Siapa tak kenal Bambang? 

Ah, sepertinya tak ada yang kenal Bambang; sebagai 

manusia yang juga punya dagdigduder. Yang dipaksa bertekuk 

di hadapan lapak bawang milik Sri yang semlohai. 
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BOYOLALI, 32 tahun yang lalu. 

“Pakne… Si Tole saiki neng endi ya…. Wes sak piro 

gedhene…?” Sumiati sesengukan di balai bambu di depan 

rumah. Di gendongannya ada seorang bayi perempuan yang 

terlelap. Wagino hanya menerawang, melepas pandangan 

kosong untuk persawahan yang telah dibungkus dengan 

rapinya oleh malam. 

Gelap itu menyeret mereka dalam penyesalan masa 

lampau. Wagino dan Sumiati pernah melakukan kecerobohan 

luar biasa. 

Pertemuan tak sengaja di Jakarta dua tahun sebelumnya, 

antara Wagino si pesuruh sebuah kantor dan Sumiati si 

pembantu, membawa keduanya pada hubungan yang 

menerabas norma. Hingga lahirlah seorang bayi laki-laki yang 

belum sempat mereka namai. 

Panik dan ketakutan, mereka memutuskan untuk pulang 

ke Jawa Tengah, mohon restu menikah dari orangtua masing-

masing. Membawa bayi hasil hubungan haram, itu jelas tak 

mungkin. Norma adat akan merajam mereka habis-habisan. 
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Dititipkanlah bayi itu pada Warsi, teman Sumiati, pemilik 

lapak bawang di pasar itu. 

Warsi dipilih karena Wagino dan Sumiati percaya dia 

bisa dipercaya. Warsi dan Sumiati bersahabat sudah lama. Dia 

adalah  janda tiga anak yang sudah pengalaman merawat bayi. 

“Tolong dijaga beberapa bulan. Kami akan menikah di 

kampung, setelah itu kami akan mengambil kembali bayi ini. 

Tolong rahasiakan dari semua orang. Kami malu…” pinta 

Sumiati. Warsi menjawab dengan anggukan. Wagino 

memberinya uang sebagai ongkos perawatan. 

Sejoli itu pulang untuk minta restu menikah. Untunglah, 

persetujuan bisa didapat cepat dari orangtua masing-masing 

mempelai. Menikahlah mereka dalam kemasan pesta desa yang 

sangat sederhana. 

Ada lega di hati Wagino dan Sumiati. Mereka berhasil 

menyembunyikan dosa dari orangtua. Setelah pesta usai, 

mereka kembali ke Jakarta, untuk menjemput si Tole yang 

dititipkan pada Warsi. 

Belalak dan cemas hinggap pada wajah Wagino dan 

Sumiati ketika Warsi dengan takut dan rasa bersalah 

menceritakan bahwa si kecil hilang. Semua gara-gara Bambang 

Bacok, si preman pasar, yang ngamuk sambil mengacung-
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acungkan golok, merusak lapak-lapak dalam pasar, pada di 

suatu pagi. Gara-garanya sepele, karena dia kalah judi, 

sementara lonte langganannya yang bisa dikasbon telah 

disambar orang lain. Warsi yang ketakutan pada 

keselamatannya sendiri kabur meninggalkan lapak bawangnya, 

lupa pada si kecil yang ditidurkannya dalam kardus, dekat 

lapak yang tak jauh dari sampah sayur. 

Ketika dia ingat kardus berisi bayi titipan itu, dia kembali 

untuk mengambilnya. Apa daya, yang dicari sudah tak ada di 

situ.  Si kecil tak jelas di mana rimbanya…. 

Waktu melipat rapi momen kehilangan itu dalam memori 

Wagino dan Sumiati. Keduanya senantiasa dihantui rasa 

bersalah; sebagai orangtua yang lepas dari tanggungjawab. 

Kelahiran bayi perempuan, dua tahun setelah itu, tak mampu 

melipur beban dosa mereka. 

“Kita hanya bisa pasrah dan berdoa, Bune… Semoga si 

Tole ditemukan orang baik-baik, dan dirawat baik-baik. 

Semoga dia menjadi laki-laki kuat di tengah Jakarta yang keras 

itu….” kalimat itu rutin dilontarkan Wagino untuk 

menenangkan istrinya, sekaligus menghibur dirinya. Dia tahu, 

kesalahan itu tak akan bisa tertebus oleh apapun. 
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Wagino melepaskan tatapannya dari gelap sawah di 

kejauhan, mengalihkannya pada bayi merah dalam gendongan 

Sumiati. Ada sendu-haru dalam sorot matanya. Dielusnya 

lembut kepala si Genduk. Didekatkannya kepalanya, 

diciumnya kening di bayi. 

“Nduk… Sri… Semoga suatu saat nanti kamu bisa ketemu 

kangmasmu, yo… Kalau kalian dipertemukan, jadilah saudara 

yang saling menyayangi… Hanya padamu Bapak dan Ibu 

berharap bisa menebus dosa…,” bisik Wagino pada Sri kecil. 

Sri menggeliat. Ada senyum di wajah bayinya, seperti 

menjawab harapan bapaknya. Sumiati makin tenggelam dalam 

sedu-sedannya, teriring ejekan jangkrik yang bernyanyi riang 

di antara batang-batang padi yang mulai menguning, 

dibungkus gelap yang telah mencapai posisi terbaiknya. 

Krik… Krik… Krik… 
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Hegemoni 

 

”KAMU akan….. Aku takut kamu….” 

Gelap membebat pikiran Ratna bersama kecamuk rasa 

takut yang makin gesit berkelebat. Lampu penerangan jalan di 

sepanjang kampung sudah dimatikan. Malam melampaui 

puncaknya, berjalan mengendap-endap menuju subuh. 

Di teras tanpa penerangan itu, sorot Idris mencoba 

menerobos gelap untuk mempertemukan pandangannya 

dengan mata Ratna. Beberapa kalong kelaparan berkelebat 

sedikit merobek kensunyian dengan bunyi kepakan kecilnya 

ketika berburu buah-buah yang ranum di pohon. Klepak, 

klepak, klepak…. 

”Itu hanya ketakutan, tanpa alasan.” Idris menjawab 

dingin, sembari menatap mata Ratna dalam-dalam. Dia 

sodorkan senyum untuk istrinya yang ketakutan gara-gara 

sesuatu yang, menurut dia, sangat keliru. 

”Tapi, kamu….” 

”Aku tak pernah mencuri, merampok, apalagi 

memperkosa atau membunuh. Kenapa aku harus khawatir? 

Kamu tentu kenal aku, hidupku aku lalui dengan berbagai 
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macam pengetahuan dan pemahaman etika juga 

kemanusiaan.” 

”Kebijakan politik kita memandang buruk orang-orang 

bertato… Apakah kamu tidak mengikuti berita itu?” Ratna 

masih mencoba menjelaskan alasan ketakutannya. 

”Tentu aku membaca. Justru sebab aku membaca, aku 

menggambarkan tato di lengan kananku. Citra yang dibentuk 

berita-berita itu membawa masyarakat dalam pembacaan yang 

keliru. Aku ingin berusaha mengubah pandangan picik itu, 

bahwa tato bukanlah simbol kejahatan! Tato tak konotatif. 

Mereka yang memandang tato buruk itu lah manusia-manusia 

buruk sebenarnya, yang memelihara pola pikir kotor! Aku tak 

pernah punya catatan kriminal, dan demi langit juga Bumi, aku 

tak pernah punya niat menjadi seorang kriminal. Aku akan 

membuktikan bahwa orang bertato bukan berarti penjahat!” 

ada beringas dalam paparan Idris yang setengah berbisik. 

”Iya, iya… Tapi, Dris….” 

”Sudahlah, Ratna. Tak ada yang berubah dariku. Aku 

tetap Idris, suamimu yang kamu kenal betul. Aku tetap Idris 

yang mencintaimu. Apakah cintamu akan berkurang hanya 

karena ada gambar burung phoenix yang menggeliat indah di 

lenganku ini?” 
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”Tidak, Dris. Aku tidak sedangkal itu. Tapi, sebagai 

istrimu, apakah aku tak pantas merasa takut?” 

”Ratna… Sayang… Sudahlah… Aku tak akan kenapa-

kenapa. Aku hanya seorang sarjana yang mulai resah melihat 

situasi. Aku hanyalah cendekiawan seni rupa yang sedang 

berusaha mengembalikan sejarah seni pada khitahnya. Pada 

pemahamannya yang tepat.” 

Ratna menatap suaminya. Sorot mesra datang beriringan 

rasa takut. Teras di sebuah rumah kawasan Jakarta Selatan itu 

ditelungkup oleh kubah dinihari yang kian mendekat. Sunyi 

tanpa derik jangkrik, sesekali dibelah deru mesin motor 

berkecepatan tinggi, dipacu manusia-manusia yang mengawali 

hari dengan terburu-buru. Setelah itu, senyap kembali dengan 

takzim. 

”Rajah tubuh adalah salah satu bentuk kebudayaan 

paling lama di dunia. Bahkan lebih lama dari kebudayaan yang 

dibangun agama Ibrahim, Ratna. Rajah tubuh sudah ada sejak 

3000 tahun sebelum Masehi, sebelum kepentingan politik, yang 

seringkali menunggangi religi dan kesopanan itu rewel seperti 

sekarang. Tato ditemukan untuk pertama kalinya pada sebuah 

mumi yang terdapat di Mesir.” 
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Kisah Idris dalam bisikan itu meluncur dari mulutnya 

yang tiba-tiba mendekat di kuping Ratna. ”Oh, iya?” Ratna 

mulai tertarik pemaparan Idris. Sepertinya dia sedikit lupa 

pada cemasnya. Dia dekatkan badannya dengan Idris. Mereka 

menyatu dalam pelukan. 

Idris mengangguk, dan tersenyum. Sepertinya, dia 

merasa berhasil memupus takut pada Ratna dengan ceritanya. 

”Tato, seperti berbagai macam tanda di dunia lainnya, ada 

untuk membawa makna. Membawa pesan. Tato dibuat untuk 

memberikan suatu kebanggaan tersendiri bagi si empunya, dan 

simbol keberanian dari si pemilik tato.” 

”Seni rajah juga dipercaya sebagai simbol keberuntungan, 

status sosial, kecantikan, kedewasaan, dan harga diri. Di 

Borneo, yang kini kita kenal dengan Kalimantan itu, penduduk 

asli wanita menganggap tato adalah simbol yang menunjukkan 

keahlian khusus. Di China, pada masa zaman Dinasti Ming, 

kurang lebih empat abad silam, wanita dari Suku Drung 

membuat tato di wajah dan pantatnya sebagai tanda keturunan 

yang baik.” 

Idris menjeda sejenak. Dia menarik napas, memutar 

ingatan. Ratna masih kagum dan kian merapatkan kepalanya 

di dada Idris. Suaminya memang sosok yang sangat tahu apa 
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yang didalaminya sebagai seorang sarjana yang mendalami 

bidang seni rupa. Ketakutannya mulai beringsut pergi, diambil 

alih oleh rasa ingin tahu terhadap pengetahuan baru yang dia 

dapatkan usai salat tahajud berjamaah sembari menanti subuh 

itu. 

”Di Indian, melukis tubuh dan mengukir kulit itu 

dilakukan untuk mempercantik, membawa misi estetika, dan 

menunjukkan status sosial. Suku Mentawai memandang tato 

sebagai suatu hal yang sakral dan berfungsi sebagai simbol 

keseimbangan alam Kamu jadi tahu bukan, Ratna, bahwa tak 

ada pesan konotatif jika kita mau menelusuri sejarah tato?” 

Ratna mengangguk-angguk. Dia memejamkan mata, coba 

meresapi paparan suaminya. Bersama dengan hangat yang dia 

rasakan dari dada penuh cinta milik Idris. 

”Sayang, kini, di negeri ini, makna keindahan tersebut 

dibawa jauh melenceng oleh kepicikan dan paranoia politik. 

Kekuasaan dengan semena-mena mengkonversi makna tato 

sebagai simbol kejahatan. Mereka murtad pada sejarah! 

Tugasku sebagai sarjana seni rupa, sekaligus seorang 

cendekiawan yang memiliki tanggung jawab moral terhadap 

kesucian ilmu pengetahuan, adalah meluruskan kembali salah-



 

 

44 

kaprah pemahaman. Ada ilmu yang harus aku amalkan!” ada 

api-api dalam bisikan Idris. 

Ketika Idris mulai membara, Ratna tahu bahwa ada peran 

yang harus dia jalankan sebagai kekasih. Dia hela kepalanya 

dari dada Idris, ditatapnya sang suami. Sayu. 

”Iya, aku tahu, Idris. Aku mengenalmu. Aku tahu 

suamiku  adalah seorang idealis. Suamiku jengah pada politik 

Orde Baru. Suamiku ingin keadaan yang jauh lebih baik. Tapi, 

seberapa kuat idealismemu itu melawan teror dan 

hegemoni…” ketakutan Ratna sepertinya datang kembali. Itu 

terdengar jelas pada nada suaranya. 

”Ketakutan seperti yang kamu rasakan itu, Ratna, adalah 

salah satu bentuk keberhasilan hegemoni kekuasaan 

menebarkan teror. Masyarakat dijejali doktrin-doktrin keliru 

yang memaksa mereka untuk tunduk. Antonio Gramschi 

memaparkan itu semua dengan jelas. Yang dikuasai harus 

selalu patuh pada penguasa! Rakyat dipaksa menginternalisasi 

nilai-nilai serta norma penguasa, dan harus memberi 

persetujuan atas subordinasi mereka!  Inilah yang dimaksud 

Gramci dengan hegemoni. Menguasai dengan “kepemimpinan 

moral dan intelektual” secara konsensual. Cih!” 
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Ketika Idris mulai berorasi, Ratna hanya bisa mengamini, 

sembari mencari sela yang tepat untuk masuk dan meredam 

bara dalam idealisme Idris. Ratna kenal betul suaminya. Idris 

benar-benar menghayati peran yang pernah dijalankan oleh 

Idris a.s, nabi yang dijuluki sebagai asad al-asad, singa dari 

segala singa, karena keberanian dan kegagahannya. Idris juga 

orang yang mempelajari banyak ilmu, di samping seni rupa –

persis seperti Idris utusan Tuhan. 

”Agar abadi dan langgeng, kekuasaan membangun 

perangkat, aparat, yang tentunya mampu melakukan tindak 

kekerasan. Yang bersifat memaksa. Kekuasaan membutuhkan 

perangkat bernuansa law enforcemant. Hukum, militer, polisi, 

ditunjuk untuk menjalankan itu. Cara kekerasan yang diambil. 

Penguasa melalui aparatnya mencari pembenaran untuk setiap 

tindakan mereka, yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan 

pada masyarakat. Salah satunya adalah membolak-balik 

pemahaman tentang tato, agar mereka bisa seenaknya sendiri 

main bedil orang bertato yang dituduh jahat, lalu 

membuangnya di karung dengan tangan terikat! Itu perbuatan 

biadab!” 

”Ketika ketakutan sudah tercipta dengan sempurna, 

hegemoni bisa bermain kian leluasa. Seperti itulah gaya rezim 
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untuk membuat kita semua takluk, takut, lalu mereka leluasa 

memainkan nasib rakyat! Ketakutan itu diciptakan agar kita tak 

berani mempertanyakan kezuhudan birokrasi! Agar kita selalu 

amin saja tiapkali diperlakukan dengan cara yang sebenarnya 

tidak bisa diterima akal sehat!” 

Idris kian berapi, Ratna masih menatapnya sembari 

berusaha mencari celah. 

”Tahu maksud mereka, kan? Agar penguasa leluasa 

mengeksploitasi kita! Menyantap pajak, yang kita bayarkan 

dengan uang yang kita dapat dari keringat dan air mata kita! 

Kamu lihat kan, para penjilat pantat istana itu bersih semua 

badannya, tak ada yang bertato! Tapi perbuatan mereka? Cih! 

Mereka seenaknya sendiri makan subsidi! Orang takut 

mempertanyakannya! Tahun 1980 baru berawal, sementara 

BBM melambung kian tinggi! Bayi-bayi tak mendapat asupan 

susu karena orangtua mereka tak mampu beli! Para durjana itu 

melemparkan kesalahan mereka pada orang kecil bertato, 

menuduh mereka penjahat yang mengacaukan ketertiban, 

sementara mereka dengan seenaknya sendiri tertawa-tawa 

dalam pesta cocktail sementara kita pusing memikirkan 

bagaimana cara untuk membeli beras!” emosi Idris meninggi. 

Sepi dinihari itu seperti terkejut. Ratna mengkerut. 
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”Kamu tahu, bahwa sejarah sering diputarbalikkan demi 

artikulasi kekuasaan busuk yang sudah kadung melembaga? 

Kamu tahu banyak cerita-cerita tentang masa lalu yang 

disensor di sana-sini, hanya untuk kepentingan menjaga 

legitimasi?” 

”Sudahlah, Idris… Kamu selalu begitu. Selalu saja 

mengarah ke situ…” Ratna mulai berusaha menyela dengan 

seluruh yang dia bisa. Tapi… 

”Ketahuilah, Ratna, hidup adalah pilihan. Dan aku telah 

memilih. Sebelum kita menikah, bukankah kamu pernah 

mengatakan sudah sangat mengenalku? Sangat lama bukan? 

Apakah dua tahun pacaran kita belum memberimu keterangan 

yang cukup tentang aku?” 

”Iya, tapi…” 

”Kenapa baru enam bulan pernikahan kita kamu seperti 

merasa asing?” nada Idris meninggi ketika dia merasa tak 

mendapat dukungan dari Ratna. 

”Bukan asing, Idris! Tak wajarkah jika seorang istri 

khawatir terhadap nasib suaminya?!” Ratna meletup. Lalu 

menangis. 

Idris, kali itu, merasa harus mengalah. Dia memang teguh 

pada ideologi, tapi dia lebih teguh lagi pada cintanya yang 
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mengharuskan tanggung jawab. Cinta pada Ratna, istrinya. 

Ideologi adalah ambisi. Sementara cinta adalah tanggung 

jawab. 

Diraihnya pelan pinggang Ratna, dihelanya pelan agar 

merapat kembali ke tubuhnya. Yang diraih pasrah, jatuh dalam 

pelukan lelaki dengan tato barunya tersebut. Ratna 

menenggelamkan diri dalam pelukan Idris, di naungan 

kegelapan yang dingin, serasa begitu sasmita. 

Ratna mencintai Idris karena beberapa alasan. Pertama, 

Idris adalah sosok pria yang selalu mengingat setiap detail 

tanggung jawab yang harus diembannya, di mana setiap 

detailnya pasti dia selesaikan sedetail-detailnya. Dia adalah 

pria yang cermat menentukan pilihan dan seorang yang 

amanah. Pendidikan agama yang kuat di lingkungan pesantren 

sejak kecil membentuk rasa penuh tanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri maupun umat, pada pribadi Idris. Semua itu 

didukung kecerdasan mumpuni yang hidup di dalam otaknya. 

Idris selalu berusaha untuk meluruskan pemahaman 

yang keliru. Termasuk salah satunya pemahaman tentang tato 

itu. Dia sarjana seni rupa, tahu apa makna harfiah tato melalui 

sejarah yang dipelajarinya dengan cermat. Dan dia tahu, bahwa 

pemahaman yang dibangun media di awal tahun 1980-an itu 
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tentang tato sangat keliru. Karena itu, dia ingin melawan 

pemahaman tersebut. Caranya; dia menggambarkan tato di 

lengan kanannya, tato burung phoenix, mitos yang 

melambangkan keperkasaan dan perlawanan berapi-api. 

Sadar sosial yang ditanamkan padanya sejak kecil telah 

membawanya pada aktivitas politik kemahasiswaan. Kebiasaan 

itu berlanjut hingga dia lulus dan menjadi pengajar seni rupa di 

salah satu institut di Jakarta. Bersama aktivitas intelektual 

seninya, dia masih aktif dalam pergerakan melawan hegemoni. 

Dia aktif membela hak-hak orang-orang yang digilas 

ketakadilan hukum dan politik. Dia memandang semua 

manusia punya hak untuk hidup layak. Dia memandang 

sebuah pelanggaran harus diselesaikan dalam sebuah proses 

pengadilan. 

Idris juga mulai menggalang kekuatan di antara seniman 

dan penggemar rajah tubuh untuk melakukan sebuah aksi 

turun ke jalan, memprotes kebijakan Komando Keamanan dan 

Ketertiban yang mengoperasikan penembak-penembak 

misterius mereka untuk menghabisi orang-orang bertato –

dengan anggapan bahwa mereka itu pasti penjahat jalanan 

yang ’meresahkan masyarakat’. Cis! Masyarakat yang mana? 

Rencananya, konon, telah tercium aparat. Beberapa sobat, juga 
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Ratna, telah memperingatkannya. Tapi, kabar dan peringatan 

itu tak lantas meruntuhkan mental Idris untuk membuktikan 

bahwa ada pemahaman keliru yang sengaja didoktrinkan pada 

masyarakat. Dia merasa punya tanggung jawab yang harus 

diselesaikan. 

”Jika usaha pemberantasan kejahatan dilakukan hanya 

dengan main tembak tanpa proses pengadilan, itu tidak 

menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Padahal, 

kedua masalah tersebut merupakan tuntutan hakiki yang 

diperjuangkan orang sejak zaman Romawi Kuno. Jika cara-cara 

seperti itu terus dilakukan, lebih baik lembaga pengadilan 

dibubarkan saja. Jika ada pejabat, apa pun pangkatnya dan 

kedudukannya, mengatakan tindakan main dor-doran itu 

benar, aku tetap mengatakan hal itu salah…” kali  itu paparan 

Idris meluncur tanpa letupan emosi. 

”Iya, Idris, Sayang… Sudahlah… Kamu harus 

menenangkan pikiranmu…” 

Idris menghela napas, berusaha meredam kecamuk 

dalam dadanya, yang selalu mencuat tiapkali dia mendapati 

ketidakadilan supremasi hukum, yang ujung-ujungnya 

ternyata hanya upaya manipulatif demi memberi makan tikus-

tikus politik. 
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Ratna bangun dari pelukan suaminya, lalu memegang 

pipi Idris dengan kedua telapak tangannya. Ditatapnya Idris, 

untuk membunuh emosi suaminya yang tiba-tiba menghambur 

di dinihari itu. Idris merasakan hangat dan cinta dari istrinya. 

Emosinya takluk. Dia larut dalam kehangatan Ratna. 

Kecupan mesra dari Ratna untuk bibirnya membuat hati 

Idris semakin adem. Subuh tinggal sejengkal lagi. Memang, di 

dua pertiga malam terakhir, dia dan Ratna kerapkali 

menghabiskan waktu untuk menanti Subuh bersama, dan 

membicarakan banyak hal tabu yang dibicarakan di ruang 

ramai. Tabu, bukan lantaran benar-benar tabu, tabi ditabukan 

oleh hegemoni sebuah agenda politik. 

”Kamu perlu secangkir teh hangat….” Dengan senyum, 

Ratna menyuguhkan pengertiannya sebagai seorang istri yang 

memahami betul suaminya. Sekaligus membuktikan bahwa 

tuduhan Idris padanya, yang mengira dia menganggap Idris 

telah bermetamorfosa menjadi orang asing, itu salah. 

Idris membalas dengan senyum. Mengangguk mesra. 

Dihirupnya dingin dinihari menuju terang yang semakin 

menusuk itu. 

Ratna berdiri, menatap mesra suaminya. Ada kebanggaan 

padanya kala dia sadar bahwa suaminya adalah pria yang tak 
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takut membela nurani. Pria yang tahu betul setiap 

keputusannya. Pria amanah dan bertanggung jawab. 

Namun, hadir bersama rasa bangga itu, ada ketakutan. 

Takut Idris akan mengalami nasib seperti mayat-mayat 

misterius dalam karung dengan tangan terikat, yang 

ditemukan di kali, sawah, tepi jalan, bahkan laut itu. Kata 

berita, mayat-mayat bertato itu adalah penjahat jalanan yang 

meresahkan masyarakat. Tapi desas-desus yang berkembang 

menyebutkan, mereka belum tentu penjahat. Beberapa kali 

perkara salah tembak, atau tepatnya asal bedil, terjadi. Operasi 

penembak misterius itu seperti membawa misi bukan hanya 

melawan penjahat jalanan. Tapi, lebih pada untuk 

’membersihkan’ penghambat laju lenggang kangkung rezim 

berkuasa. Dan yang dijadikan sasaran utama adalah pria-pria 

dengan rajah tubuh. 

Dan kini, Idris bertato sebagai simbol perlawanan…. 

Ah, Ratna berusaha mengusir ketakutannya, sembari 

berharap ketakutannya itu tak akan pernah menjadi kenyataan. 

Meracik secangkir teh untuk suaminya dirasanya lebih penting. 

Dia bawa tubuhnya menuju dapur rumah kontrakannya 

dengan langkah-langkah kecil. Tehine dalam secangkir 

minuman hangat yang dilarut oleh dua sendok bubuk teh, dan 
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satu sendok teh gula adalah penenang paling sempurna untuk 

Idris. Ratna mengaduk minuman itu dengan senyum-senyum 

senang. Ada bangga dalam hatinya sebagai seorang perempuan 

yang bisa mengerti Idris –suami yang sangat idealis tapi 

senantiasa mencintainya tanpa hegemoni. 

Dor! 

Letupan di tengah sunyi itu membuyarkan konsentrasi 

Ratna dalam mengaduk teh. Suara itu demikian dekatnya. 

Jangan-jangan…. 

Dia lempar begitu saja sendoknya, bergegas menuju teras. 

Idris tak ada! 

Dia nyalakan lampu teras. Masya Allah… 

Dia tak mendapati Idris di sana. Dia hanya melihat 

beberapa percik darah di kursi dan tembok depan rumahnya. 

”Idriiiiiiiiiiiisss……!!!” raungannya membelah dinihari 

itu, disusul oleh kumandang lantunan puja-puji pada Tuhan di 

surau belakang rumah. 

 

*** 

 

PAGI itu terasa culas, sehari setelah hilangnya Idris. Teras 

rumahnya muram tanpa penghuni, meninggalkan sisa-sisa 
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percikan darah yang mengering. Ratna yang tergoncang hebat 

dipulangkan oleh orangtuanya ke Tangerang. 

Penjaja koran berkeliling kampung, berteriak-teriak 

menjajakan dagangan; ”Mayat korban petrus ditemukan di 

Ciliwung…  Mayat korban petrus ditemukan di Ciliwung…” 

Menurut keterangan sumber berita, pria tanpa identitas 

itu ditemukan dalam karung, mengapung di kali Ciliwung, 

sekitaran Tebet. ”Korban adalah salah satu pelaku tindak 

kejahatan jalanan yang paling diburu karena mengganggu 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia diduga melawan 

aparat saat hendak diamankan, karena itu terpaksa ditembak” 

tulis wartawan koran era awal 1980-an itu dengan 

serampangan, mengutip pernyataan aparat kepolisian yang tak 

kalah ngawur. 

Di halaman depan surat kabar terpampang foto hitam 

putih, menggambarkan seorang pria, tangannya terikat, dan 

ada satu lubang peluru di kepalanya. 

Ada gambar tato burung phoenix di lengan kanan mayat 

pria itu.* 
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Bisma Termakan Sumpah 

 

 

NAMANYA Bisma Arif. Ketika sebuah nama direpresentasikan 

sebagai doa, orangtua semestinya berharap Bisma menjadi 

pribadi yang bijaksana dalam menghadapi kehidupan, tidak 

rakus duniawi, seperti karakter Resi Bisma dalam mahakarya 

Mahabharata itu. 

Dalam beberapa hal Bisma memang bijaksana menyikapi 

hidup. Dia adalah anak yang patuh perintah orangtua dan 

tertib dalam melakoni pendidikan. Pada agama dia takzim. 

Hidupnya sangat lurus. 

Lazimnya manusia lain, tentu ada sedikit noktah dalam 

kelurusannya itu. Satu hal yang tak pernah mampu dia rem, 

yaitu nafsunya pada bakso. Bola-bola daging itu selalu 

membuatnya lepas kendali. Sensasi kenyal daging dengan 

gelitik vetsin di lidah itu membuat Bisma menjadi seorang 

fanatik. Bila saja menduakan Tuhan itu boleh, mungkin dia 

akan berselingkuh dengan bakso. Mmm, mungkin saja analogi 

ini sangat hiperbolik. Namun, memang fanatismenya pada 
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bakso sudah keterlaluan, cenderung mengarah pada 

pengkultusan. 

Tak ada hari yang dilalui Bisma tanpa bakso. Teman-

teman yang melihat cara dia menyantap bakso, kapan dan di 

mana saja, sampai heran, apakah Bisma tak mengenal rasa bosan? 

Ataukah dia tak pernah memikirkan kolesterol yang sangat mungkin 

menggerogotinya kala tua? Setiap kali ada yang melontarinya 

pertanyaan demikian, Bisma menjawabnya dengan memesan 

semangkuk bakso ukuran jumbo, lalu menikmatinya di depan 

si penanya. “Hanya maut yang bisa memisahkanku dengan bakso,” 

jawaban Bisma itu menjadi semacam sumpah yang diucapkan 

dengan yakin. 

Pertanyaan teman-teman pun tak dilanjutkan lagi. 

Orangtuanya memang memperkenalkan Bisma pada 

bakso sejak dini. Sejak bayi dia jadi begitu akrab dengan bola-

bola daging tersebut. Setiap hari Bisma kecil dijejali itu. 

Alasannya, orangtua yang sibuk tak punya waktu untuk 

memasak makanan untuk si kecil, dan bakso adalah solusi 

paling praktis. 

Lama-lama, ketika orangtuanya coba menyajikan menu 

berbeda, tangis Bisma langsung pecah. Mau tak mau, 

kembalilah mereka pada menu bakso. Bisma menikmatinya 
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dengan lahap. Hingga dewasa, Bisma makan tiga kali sehari, di 

mana dua di antaranya dia memilih menu bakso. Untuk 

sarapan dia memilih menu berganti-ganti. Mungkin itu caranya 

untuk mengakali rasa bosan. 

Sebagai mahasiswa, Bisma adalah cerdas. Dia paling jago 

menyusun makalah dan presentasi. Dia sering 

jadi jujugan mahasiswa lain yang kebingungan dengan mata 

kuliah yang harus mereka selesaikan, sebagai mentor dadakan. 

Nilai terendah yang pernah tercantum dalam kartu hasil 

studinya adalah B. Tampaknya, teori yang menyebutkan vetsin 

bisa mengganggu intelegensi tak berlaku pada Bisma. 

Buktinya, sejak bayi dia dijejali bumbu masak itu melalui 

bakso, ketika dewasa otaknya main. 

Teori yang menyebutkan lemak dalam daging sapi bisa 

menyebabkan obesitas jika dikonsumsi berlebih, juga tak 

bekerja di tubuh Bisma. Setiap saat makan bakso, sejauh itu 

tubuhnya masih proporsional. Mungkin dua hal itu adalah 

keistimewaannya. Setiap pribadi biasanya memiliki 

keistimewaan, yang kadang dianggap tak lazim oleh individu 

kebanyakan. Seperti relasi Bisma dengan bakso daging 

bervetsin itu. 
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Pada suatu hari Bisma galau. Tanda-tanda itu terlihat dari 

kebiasaannya makan bakso yang semakin gila. Semenjak 

mimiknya senantiasa menunjukkan gundah, dalam sekali sesi 

dia selalu melahap tiga mangkuk bakso di warung Cak Man, 

seperti orang kesetanan saja. Kentara betul dia mengalihkan 

galaunya itu pada konsumsi ekstra pada bola-bola daging yang 

begitu dicintainya. Teman-teman semakin geleng-geleng, 

begitu juga Cak Man. Tapi, buat Cak Man, kegalauan Bisma 

sama dengan keuntungan untuknya. Geleng-geleng dia itu 

untuk menyembunyikan senyumnya saja. Empati basa-basi 

biasa manusia… 

Selidik punya selidik, ternyata Bisma sedang kasmaran. 

Dan, itu adalah cerita kasmaran pertama yang melandanya. 

Kasmaran pada wanita, maksudnya. Kalau kasmaran pada 

bakso, itu sudah bawaan bayi. 

Seorang perempuan bernama Amba membuatnya 

tersepona, eh, terpesona. Gadis itu dari fakultas sebelah. 

Rambutnya panjang bergelombang, mukanya bulat dengan 

sedikit jerawat aduhai, dan ada tatap sendu di balik kacamata 

minusnya. Pokoknya, begitu sempurna di mata Bisma. Lebih 

indah lah dari bakso-bakso pujaannya. Layaknya Dewi Amba 

yang memesona Resi Bisma. 
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Tetapi,  Bisma ini bukan Resi Bisma yang bisa 

mengendalikan hasrat cintanya pada Dewi Amba. Bisma yang 

ini merasa harus memiliki Ambanya itu. Wajar sebenarnya, 

karena Bisma tak memiliki Hastinapura yang kerukunannya 

harus dijaga, seperti Resi Bisma. Sebab itu, dia mengikuti 

kebutuhan naluriahnya pada Amba, dan memutuskan bahwa 

itu harus dipenuhi. 

Minim jam terbang dalam bidang asmara membuat Bisma 

tak bisa bermain cantik. Dia menerapkan metodologi 

pendekatan wawancara dan observasi. Amba sempat dibikin 

risih dengan pertanyaan-pertanyaan observatif ala Bisma, 

tentang asalnya, tentang orangtuanya, tentang keluarganya. 

Bisma itu seperti petugas sensus. Tapi, Amba mencoba 

memahaminya. Bisma “Bakso” yang begitu terkenal itu 

memang kondang sebagai pria yang belum pernah dekat 

dengan wanita. Amba menanggapinya sewajar mungkin. 

Namun, ketika pertanyaan Bisma itu terus 

dibombardirkan di ruang ramai, Amba lama-lama risih juga. 

Tapi dia tahu, Bisma ingin menyampaikan sebuah pesan 

pribadi, dan laki-laki itu bingung ketika harus 

menyampaikannya di depan banyak orang. Amba, yang juga 

punya perasaan, mencoba untuk mengerti Bisma. Amba punya 
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jam terbang lebih tinggi soal asmara. Sebab itu, dia lebih bisa 

mengendalikan diri dan situasi. Juga tak ingin membuat malu 

siapa pun, termasuk Bisma yang sedang canggung. 

Pengalaman membuatnya bisa lebih bijak. Maka, dia undang 

Bisma ke rumahnya, sekadar berbincang dengan suasana yang 

lebih pribadi. 

Undangan yang, tentu saja, sangat ditunggu oleh Bisma.  

Pada saat yang dijanjikan, bersama penampilan terbaik, Bisma 

bertandang ke rumah Amba, beriring nyanyian malam yang 

sejuk meski tanpa hujan. Ada bintang-bintang yang 

menyorakinya. Semangat Bisma terpompa, serasa dia hendak 

mendapatkan kemenangan dari Padang Kuru. Pada lepas Isya 

kala itu, dia lupa sama sekali pada pesona bakso-baksonya. 

Sambutan Amba yang ramah juga penuh senyum 

membuat Bisma kian berbunga-bunga. Sayang betul, gaya 

bincang-bincang yang dipilih Bisma masih seputar wawancara 

dan observasi, namun tak juga sampai pada konklusi. Amba 

merasa punya tanggung jawab untuk mengarahkan Bisma agar 

benar-benar sampai pada maksudnya. Mungkin, maniak bakso 

itu perlu penenang, agar kata-kata dalam kepalanya bisa 

mengalir lancar. Dan, penenang itu tak lain tak bukan, adalah 

bakso. 
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Di tengah alur perbincangan Bisma yang tak jelas 

arahnya itu, melintaslah Mas Rokib dengan gerobak baksonya 

di depan rumah Amba. Tuan rumah memanggilnya, untuk 

memberikan suguhan terbaik pada tamunya yang sedang 

kebingungan. Melihat ada bakso terhidang di hadapannya, 

Bisma menjadi sedikit tenang. Seperti seorang pecandu yang 

mendapatkan obat penenang saja. 

Bersama Amba dia  nikmati butir demi butir bola-bola 

daging itu. Dia merasa sangat romantis ketika ada bakso di 

antara dia dan Amba. 

Vetsin dalam bakso urat Mas Rokib memberi ketenangan 

untuk Bisma. Bersama suap demi suap bakso itu, percakapan 

lebih mengalir dan terarah. Bisma menemukan momentum. 

Sebelum suapan baksonya berakhir, dia harus melontarkan 

pertanyaan paling krusial itu; “Amba, kamu sudah punya 

kekasih?” 

Setelah menelan kunyahannya, Amba menjawab; “Mmm, 

tiga bulan lagi aku menikah. Usahakan datang ya? Aku akan 

kirim undangan khusus untukmu.” 

Deg… 

Amba tersenyum. 
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Kabar itu datang bersamaan dengan kunyah terakhir 

bakso urat yang seharusnya belum waktunya Bisma telan. 

Daging yang belum lumat sempurna meluncur begitu saja ke 

dalam tenggorokannya, lalu tersangkut di situ. 

Egh..! 

Bisma tak bisa bernapas! Mukanya merah padam, 

matanya berair, hidungnya beringus! Sakit sedaknya luar biasa, 

dibumbui kecewa oleh jawaban yang tak pernah dia duga. 

Seperti Resi Bisma yang tertembus ratusan anak panah Srikandi 

saja. 

Amba yang ikut panik melihat mimik Bisma memberinya 

minum. Upaya itu tak berhasil. Daging tersangkut begitu kuat. 

Satu-satunya jalan harus dimuntahkan. Amba membantu 

Bisma dengan menggebuk tengkuknya. Setelah tiga kali gebuk, 

gumpalan bakso urat yang belum terkunyah sempurna itu 

termuntahkan juga. 

Untuk pertama kali sepanjang sejarah hidupnya, tubuh 

Bisma Arif menolak bakso dengan cara yang menyakitkan. 

Sakit lahir dan batin, tentunya. Karena dia juga malu, laki-laki 

hebat kok muntah di depan perempuan pujaan… 

Momentum itu juga menyadarkannya, bahwa nama 

Bisma dan Amba sepertinya tak akan pernah bisa bersatu, 
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setelah momentum yang menyakitkan. Amba senantiasa 

menjadi kutukan untuk Bisma. 

 

*** 

 

Selepas malam itu, Bisma selalu terbayang-bayang wajah Amba 

pada setiap bakso yang hendak disantapnya. Wajah yang dia 

damba itu tersenyum, sembari menawarkan undangan 

pernikahannya dengan pria lain, khusus padanya. Ngilu. 

Nuansa itu membuat dia merinding. Bagi Bisma, menu 

wajibnya tersebut telah bertransformasi menjadi psikopat. 

Lama-lama, dia semacam fobia pada bakso. Tiapkali mendapati 

bakso, dia trauma. Daging bulat-bulat yang dulu begitu 

dipujanya kini membuatnya selalu bergidik. Bulat-bulat itu 

seperti bulat wajah Amba yang aduhai namun 

menyembelihnya. Akhirul kata, Bisma Arif memutuskan 

bertalak dengan bakso, demi melupakan Amba. 

Cak Man pun kehilangan satu pelanggan potensial. 

 

*** 
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WAKTU berhasil membawa Bisma menjauh dari bakso dan 

Amba. Tiga tahun berlalu dan dia berhasil lulus kuliah dengan 

predikat cumlaude. Dia mendapat posisi bagus di sebuah 

perusahaan prestisius. 

Di masa-masa itu dia bertemu Kartika, perempuan muda 

yang, bagi Bisma, sama menariknya dengan Amba –yang kala 

itu telah mempunyai satu anak, dari pernikahan yang pestanya 

tidak dia datangi. 

Bisma Arif merasa, Kartika lah yang pas menjadi obatnya. 

Apalagi setelah dia memastikan belum ada pria lain yang 

mendiami hati Kartika. Sang pujaan juga menerima cintanya. 

Berdendang senang hati Bisma Arif. Dia berharap, Kartika 

benar-benar bisa membuatnya lupa pada Amba, yang sampai 

saat itu masih sering diingatnya. 

“Untuk merayakan kebersamaan kita, mari kita rayakan 

di rumah makan milik ayahku. Rumah makan itu nantinya 

akan menjadi milik kita jika kita menikah,” Kartika mengajak 

Bismanya untuk merayakan momentum kasih mereka, setelah 

Bisma Arif mengungkapkan isi hati yang dia jawab dengan 

anggukan senang. 
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“Baiklah. Mari,” bersama hati yang berbunga, Bisma Arif 

mengiyakan ajakan Kartika. Mereka berkendara dengan mobil 

baru Bisma Arif, menuju sebuah alamat. 

“Itu dia, parkir mobilmu tepat di depan,” Kartika 

menunjuk sebuah rumah makan yang tampak besar dan ramai. 

Pada banner di bagian depan bangunan, tertulis jelas; “Bakso 

Urat Super Spesial Kartika“. 

Deg! 

“Hanya maut yang bisa memisahkan aku dengan bakso”? 

Celaka duabelas! Bisma termakan sumpahnya sendiri. 
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Demi Waktu 

 

 

1 

 

PUKUL setengah tiga dinihari. 

Nanti adalah hari yang harus dimulai pukul 7 pagi. Di 

luar sepi; seperti kesendirian sebuah roti panggang di dalam 

microwave. Pengap dan sepi. 

Tapi ada Gendari menari-menari dalam imajinasi. 

Raga Bhre terpanggang di dalam kamar kos 2×3 meter 

yang hanya berisi kasur apek, lemari butut, satu unit komputer 

yang seharusnya sudah waktunya masuk gudang, dan harapan 

yang tak tahu akan dibawa ke mana lagi. 

Juga ada banyak bayangan tentang Gendari. Perempuan 

cantik yang membuatnya menari-nari, sekaligus nyeri. 

Juga beberapa nyamuk yang iseng menggoda 

ketaknyamanan Bhre. 

Di tengah Surabaya yang kian sempit dan, ah, terlalu 

banyak kata bermakna konotatif untuk menggambarkan kota 

ini. 

Sepi. Pengap. 
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Layar monitornya masih membisu dan stag. Stagnasi 

yang sangat miris. Bhre adalah sebuah harapan liar yang 

terbungkus dalam raga yang sangat terbatas. Foucault dengan 

fasih mengajarkannya akan keadaan tersebut. 

Tapi… 

Bhre tetaplah manusia yang kerapkali menolak 

keterbatasan. Juga adalah sosok lelaki yang sedang menuju 

kematangannya, dan memilih untuk tidak lekas percaya 

dengan siapa pun. Termasuk Foucault dan intelegensinya, yang 

hampir semuanya dilalap Bhre melalui banyak buku, yang 

dengan alasan yang begitu kabur sangat disukainya, namun 

semua isi ditolaknya. 

Kehendak berkuasa adalah mazhab yang begitu 

dikagumi Bhre. Hasrat itu mengalahkan batas-batas yang 

ditentukan oleh tubuh. Yang oleh si Pembual Michel Foucault 

itu disebut media untuk mengontrol hasrat manusia di dalam 

sebuah penjara panoptikon. 

Ah, bullshit! 

Makalah di dalam layar yang mulai menguning itu belum 

berkembang. Tuntutan kurikulum sebuah perguruan tinggi 

swasta, tempat Bhre memilih melanjutkan pendidikan tinggi 

karena sebuah pilihan yang salah, mengharuskannya 
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menyelesaikan makalah tentang Politik Komunikasi yang harus 

terkumpul nanti pukul 7 pagi. Syarat untuk mengisi kartu hasil 

studinya agar tak kosong di salah satu mata kuliah. 

Kekosongan yang bisa membuat semua rencananya tentang 

masa depan kacau balau. 

Kacau balau seperti rencana cintanya pada Gendari. 

Jarinya coba kembali menari mengikuti perintah otaknya. 

Buntu. 

Aaaaaaarrrgggghhhhhhh.!!! 

“Sial, kenapa harus Gendari bermain-main di kepalaku di 

saat genting seperti ini?!” Rutukan yang hanya berhenti di dada 

Bhre. 

Tumpukan buku referensi di sekelilingnya tidak memberi 

jawaban yang pas, sesuai dengan kehendak hatinya. Kicauan 

Harrold Laswell, Jurgen Hubermars, Neil Postman, Bill 

Kovach, hingga Jalaluddin Rakhmat, bagi Bhre tak ubahnya 

kicauan burung di pagi hari; hanya merdu sekejap, setelah 

siang beranjak dengan panasnya, dia menghilang. Setelah itu? 

Nihil! 

Demi apa semua ini, gerutuannya memecah dinihari yang 

mulai bermetamorfosa menjadi dingin itu. PC-nya menjawab 
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dengan dengungan. Kasurnya menjawab dengan bau apek. 

Lemari dan buku-bukunya tak memberi jawaban. 

Dari jarak sekitar tiga ratus meter dari rumah kosnya, 

lantunan ayat-ayat suci Alquran berusaha menghiasi dinihari 

itu. Berusaha untuk menyelipkan kemerduan di tengah gelap 

yang kaku. 

Tapi… 

Bhre punya benteng untuk menolak itu. 

Dia memilih kekosongan dalam kebimbangannya. Karena 

Bhre tidak percaya apapun. 

“Maka, nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan?” 

Lantunan salah satu ayat yang diulang berkali-kali dalam 

Quran surah ke-55 itu dijawab Bhre dengan menutup telinga 

menggunakan bantal dan membiarkan komputernya menyala 

begitu saja. 

Surah yang berhasil membuat Jacques Yves Costeau, 

seorang ahli oceanografi dari Perancis yang sering nampang di 

channel Discovery, masuk Islam tersebut masih mentah untuk 

Bhre. 

Dari muazin masjid itu; Salat jauh lebih baik daripada 

tidur. 
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Bhre memilih untuk lelap. Membawa Gendari dalam 

mimpinya. 

Mimpi yang ngilu, tentu saja. 

 

 

2 

 

SIAL! 

Rutukan menjadi pembuka hari Bhre yang terlambat. 

Pukul 06.30 pagi. Matanya masih berat, kepalanya sangat 

pusing, efek langsung pola tidur yang tak teratur dan 

ketakmampuan menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya. 

Hanya tujuh belas setengah yang rampung dari tiga puluh 

halaman targetnya. 

Dengan ketergesa-gesaan yang sangat jelas, dia jejalkan 

saja disket yang belum tentu bebas virus itu. 

Klik kiri atas, tab file. 

Save as. 

3 1/2 floppy a. 

Rename file: Makalah Jancuk. 

Save. 
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Makalah setengah matang itu sudah tersalin dengan 

aman ke dalam disket. Kegiatan selanjutnya lari ke kamar 

mandi. Antre. 

Belok ke sumur. Hanya berkumur dan cuci muka. 

Bergegas lari kembali ke kamar. Mengenakan cepat-cepat 

celana jins lusuh yang tak sempat tercuci selama dua setengah 

bulan. Mengenakan dengan tergesa kemeja yang tak pernah 

disetrika. 

Mengeluarkan disket dari PC. Langsung mematikan 

stavolt tanpa men-shut down PC-nya. Matikan lampu. 

Menutup pintu dengan tergesa; brak! Eh, tepatnya 

membanting. 

Klik! Mengunci pun dengan tergesa. 

Lari tergopoh-gopoh keluar areal kos. 

“Woi, Bhre, mana? Ini sudah dua bulan!” Teriakan Mbah 

Yah dari belakangnya tiba-tiba menembus kupingnya dari 

belakang. Kakinya mengerem spontan, seperti tergigit rem 

cakram. 

Dia menoleh. Dengan senyum yang jelas dipaksakan dia 

memaksakan diri memasang wajah ramah pada si tuan rumah. 

“Maaf, Mbah, belum ada. Saya usahakan secepatnya ya?” 
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“Dari kemarin-kemarin secepatnya terus kamu itu. 

Pastinya kapan?” Mbah Yah tampak sedang berusaha dengan 

amat sangat, agar mulutnya tidak mengeluarkan umpatan pada 

Bhre. 

“Ya secepatnya, Mbah. Maaf, Mbah, saya sudah 

terlambat!” Tanpa menunggu persetujuan dari Mbah Yah, Bhre 

langsung kabur. 

“Lho, hei! Tunggu dulu!” Teriakan Mbah Yah yang mulai 

terpancing emosinya tak sanggup lagi menghentikan upaya 

kabur Bhre. 

Mbah Yah memicing. Menggigit gigi gerahamnya. 

Sepertinya dia menyimpan rencana untuk Bhre, begitu 

buruannya itu pulang dari kampus. 

Seratus dua puluh ribu rupiah per bulan, dan sudah dua 

bulan terlambat. Total dua ratus empat puluh ribu rupiah. Dari 

mana uang itu? Bhre membatin selintas. 

Kenapa harus kos di tempat itu? Jelek. Yang punya galak. 

Air sering ngadat. Tapi itulah tempat termurah dan terdekat 

dengan kampusnya. Hanya sekitar 300 meter dari pintu 

gerbang universitas. Lokasi yang jelas sangat menguntungkan 

bagi mahasiswa luar kota yang tak punya kendaraan pribadi 

seperti Bhre. Juga tak punya duit. 
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Tapi bayangan masalah duit kos hanya selintas. Isi dalam 

disket yang harus segera dicetak lebih penting untuk 

pikirannya. 

Tujuannya; Farid rental dan print komputer. Hanya 

sekitar seratus dua puluh langkah dari rumah kosnya. 

“Tolong cepet ya, Rid,” tanpa ba-bi-bu Bhre sodorkan 

disketnya. 

“Biasa?” 

“He-em. Belum ada pemasukan,” jawab Bhre dengan 

mimik yang biasa. 

Farid membuka catatannya. “Bon kamu sudah tiga puluh 

empat ribu tujuh ratus,” dia mengingatkan Bhre. Sebal juga dia. 

Pagi-pagi belum ada pemasukan, datang pengutang. 

“Iya, iya. Kalau ada uang langsung lunas. Tolong cepetan 

lah. Aku sudah terlambat.” 

Dengan gerakan malas yang sangat kentara, Farid si juragan 

rental memasukkan disket usang warna hijau tua milik Bhre ke 

dalam PC-nya. Utak-atik, buka Makalah Jancuk, cetak. Tujuh 

lembar makalah berspasi ganda tercetak cepat. 

“Utangmu tambah seribu tujuh ratus,” Farid 

mengingatkan lagi, dan sigap mencatatnya. Dalam deretan 

buku kasbon, kolom Bhre yang paling panjang. 
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“Ok, Bro,” Bhre ambil makalah itu, lalu dibundelnya 

sendiri. Hanya dijepret, tanpa dijilid rapi. Tanpa sampul. 

Langsung dia lari. Disketnya ketinggalan. Tapi itu sudah 

biasa. 

Farid mengeluarkan disket itu dengan sekenanya. 

Diambil, lalu dilemparnya ke dalam raknya, menunggu si 

empunya mengambil kembali. 

PUKUL 07.40. Bhre terlambat empat puluh menit. 

Terburu-buru masuk ke kampus. Tujuannya ruang 304, tempat 

di mana semua makalah harus dikumpulkan. 

“Hei, gendeng, ke mana saja kau?” suara Mike 

membuatnya kaget untuk kedua kalinya pagi itu. 

“Biasa, Bro. Kurang tidur. Anak-anak sudah 

mengumpulkan semua?” 

“Nggak tahu. Tapi, sepertinya tinggal kamu saja. Sama 

belahan jiwamu itu.” Bram? 

Ah, biasa, dua orang itu memang langganan telat. Kalau 

Bhre karena alasan tumpukan masalah yang dia rasa harus 

ditanggungnya sendiri sehingga mengganggu ritmenya 

mengerjakan tugas, sementara si bocah borjuis Bram selalu 

hanya punya satu alasan; malas. 
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“Ke kantin, Bro,” Mike mengucapkan salam perpisahan 

yang tak ditanggapi Bhre yang pikirannya hanya fokus ke 

ruang 304 dan ekspresi Pak Sam yang terlipat-lipat setiap kali 

menerima naskah makalah yang datang terlambat. 

Naik ke lantai 3, lift mati. Bagus. Naik tangga dengan sisa 

tenaga yang belum terisi sarapan. 

PINTU ruang 304 masih setengah terbuka. 

Isinya sepi. 

Dari berderet-deret kursi mahasiswa itu, tak ada satu pun 

yang diduduki. Dari sudut pandang Bhre, daun pintu itu 

menghalangi pemandangannya ke kursi dosen. Dia ingin 

memastikan bagaimana ekspresi Pak Sam. Seandainya Pak Sam 

itu Tuhan, terlambat 40 menit sepertinya adalah dosa yang tak 

termaafkan. Sama derajatnya dengan menyekutukan-Nya! 

Lorong sepi. Pak Sam tak tampak. 

Bhre coba mengintip. Sembari dia meyakinkan diri 

sendiri bahwa semua bakal baik-baik saja. 

Dia coba longokkan kepalanya. Berusaha mengintip 

bagaimana Pak Sam. Apakah masih di dalam kelas, ataukah 

sudah kembali ke ruang dosen. Ternyata masih ada. 

Terlambat empat puluh menit untuk mengumpulkan 

naskah yang hanya selesai setengah? Pada Pak Sam? 
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Oh, sial. 

Bhre ragu. Kumpulkan atau tidak. Ketika mengumpulkan 

dalam kondisinya sekarang, dia harus siap menerima kuliah 

insidentil tentang perilaku dan sikap dari Pak Sam yang sangat 

mengagungkan ketepatan waktu dan kerapian. Dan itu bisa 

memakan waktu selama dua SKS sendiri, yang mana 

keseluruhan tempo itu berjalan dengan menyakitkan. 

Pasti ada hardikan. 

Pasti ada sinis. 

Pasti ada cemoohan. 

Lalu kuliah ditutup dengan sedikit masukan yang, 

menurut Bhre, tidak masuk di akalnya. 

Tapi kalau dia memilih untuk balik dan meninggalkan 

Pak Sam, sembari membawa makalahnya yang setengah 

matang, yang dikemas ala kadarnya itu, artinya tahun depan 

dia harus bertemu untuk ketiga kalinya dengan Pak Sam di 

ruang dan materi yang sama. Tahun lalu dia gagal. Sekarang 

dia ingin berhasil. Tapi, situasi seperti ini bukan rencananya. 

Bhre terjebak rasa bimbang, antara keinginan untuk 

berhasil dan ketakutan akibat situasi yang semuanya di luar 

rencana dia. 
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Bhre harus memilih. Terus, atau mundur. Terus dengan 

risiko yang tak mengenakkan, tapi masih ada kemungkinan dia 

tak harus mengulangi lagi semuanya dari awal di tahun depan. 

Dengan mundur dia terbebas dari situasi yang sangat 

menyiksanya kini, tapi sangat mungkin tahun depan dia akan 

mengalami situasi serupa kembali. 

Terus? 

Mundur? 

Terus? 

Mundur? 

Ah, sial! untuk ketiga kalinya di pagi itu Bhre 

menghardik dengan pilihan kata yang sama. 

Kebimbangan tumbuh karena manusia dihadapkan pada 

dua pilihan yang dua-duanya sudah terpikirkan dengan baik. 

Tetapi orang yang mempertimbangkan dua pilihan yang baik, 

tetapi tidak bertindak, itu bahayanya besar sekali. Bertindak 

walaupun salah, itu lebih baik daripada tidak bertindak. 

Keberhasilan itu harus. Untuk orang yang diharuskan 

mencapai keberhasilan, gagal atau salah adalah hak. Kalau 

diharuskan berhasil, dan ada kemungkinan salah, berarti salah 

itu hak. 
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Banyak orang menakut-nakuti dirinya dengan kesalahan. 

Padahal orang yang salah itu tidak rendah. Justru orang yang 

paling salah itu adalah orang yang tidak bertindak karena takut 

salah. 

Bhre pun mengambil keputusan. Dia terus maju. 

Kalaupun dia harus didamprat Pak Sam, itu juga karena 

kesalahannya. Sudah sewajarnya sebuah kesalahan berbuntut 

hukuman. 

Dia banyak belajar soal hal satu itu pada Gendari. Dalam 

sebuah pelajaran yang mewariskan rasa nyeri di hatinya. 

Dengan memantapkan hati dan nyali, Bhre menuju pintu 

setengah terbuka itu. 

Diketuknya pelan. 

“Masuk.” Suara berat Pak Sam menjawab dari dalam. 

Dengan muka berkeringat setengah pucat, karena takut 

dan belum sarapan, Bhre memberanikan masuk. 

Pak Sam memandangnya tanpa ekspresi. Mari. 

Bhre mendekat. Dengan nyali setengah-setengah dan 

benak bertanya-tanya, dia serahkan makalah yang menurutnya 

belum jadi, berjudul Be Stong Approach Communication pada 

Gejolak 1998. 
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Pak Sam menerima dengan dingin. Tanpa menatap Bhre. 

Dia baca judul makalah itu. Ketebalan dan kemasan sepertinya 

tak diperhatikannya. Dilihatnya jam tangan. Pukul 07.50. 

“Sekarang Anda tanda tangan di sini.” Pak Sam 

menunjukkan lembar absensi sekaligus bukti pengumpulan 

makalah. 

Dengan tangan gemetar Bhre tandatangan selurus 

dengan kolom namanya. 

“Sudah, Pak.” 

“Ya sudah, terima kasih.” 

Jawaban yang membingungkan Bhre. Semua di luar 

kebiasaan Pak Sam. Dan semua di luar prediksinya. 

“Terima kasih, Pak.” 

Dengan langkah yang masih bingung, Bhre melangkah ke 

luar ruang. 

Tepat keluar pintu, Bhre berpapasan dengan Riris. 

Dengan makalahnya yang sepertinya jauh lebih tipis. 

“Lho, kamu baru mau kumpulkan, Ris?” 

“Iya, belum telat kan?” 

“Hei, ngawur kamu, jam berapa ini?” 

“Jam delapan kurang sepuluh.” 



 

 

80 

“Bukankah jam tujuh tadi seharusnya sudah terkumpul 

semua? Aku juga baru mengumpulkan.” 

“Diterima, kan?” 

“Iya.” 

Bhre buru-buru menambahkan; “Aku tadi nekat karena 

berpikir aku terlambat. Tapi anehnya, Pak Sam masih 

menerima dengan baik.” 

“Ah, itu pikiranmu saja.” 

“Wajar kan? Bukankah makalah harus terkumpul semua 

paling lambat pukul tujuh tepat tadi?” 

“Kau punya masalah dengan ingatan atau memang tak 

memperhatikan jadwal, Bhre?” 

“Maksudmu?” 

“Jadwal pengumpulan antara pukul tujuh sampai 

delapan. Aku masih punya waktu sepuluh menit sebelum 

nilaiku kosong.” 

“Jancuk.” 

“Kenapa?” 

“Kau benar. Aku tidak memperhatikan jadwal.” 

Riris hanya menghela napas, lalu memasuki ruang 304 

dengan penuh percaya diri, bersama makalahnya yang sangat 

tipis. 
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Dia sangat mengenal Bhre. Dan bisa menerima dengan 

wajar sikapnya yang spertinya di luar rencana. 

Karena Bhre selalu merencanakan semuanya sesuai 

dengan kehendaknya. Hasratnya untuk menguasai diri dan 

situasi. Tanpa memperhatikan banyak variabel lain yang 

kemungkinan bisa membengkokkan rencananya. 

Dia turun, menuju kantin. Bram, yang ternyata bahkan 

sudah lebih dulu mengumpulkan makalah, menunggunya di 

sana. 

Di halaman kampus, di bawah pohon sonokembang, 

dilihatnya Gendari sedang bertukar tawa dengan Roy. Sekilas 

Gendari melihatnya. Mereka sempat bertukar tatap selama 

beberapa detik yang hambar. 

Lalu Gendari berpaling lagi pada tatapan Roy. Dan Bhre 

melangkah bersama ngilu. 
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SATU, dua, tiga, empat, lima, enam. Genap, Bram 

mengeluarkan lembar demi lembar uang lima puluh ribuan 

dari dompet Ocean Pacific warnya cokelatnya. 
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Bhre tidak memperhatikan lembaran-lembaran itu 

berpindah dari dalam dompet Bram ke depan mangkuk 

sotonya. Dengan gaya yang dipaksakan untuk biasa, Bhre 

meraih enam lembar uang berwarna biru tua itu. 

Tidak dia hitung ulang. Bram bagaikan belahan jiwanya. 

Dia hampir tidak punya alasan untuk tidak mempercayai 

sobatnya yang charming dan murah senyum itu. 

Langsung saja dimasukkan uang itu di saku kanan depan 

celana jins kumalnya. 

Bhre terlalu sibuk dengan soto ayam Lamongan di 

depannya, setelah drama di ruang 304; fragmen konyol yang 

seharusnya tidak perlu terjadi seandainya Bhre benar-benar 

menyimak jadwal pengumpulan tugas ke Pak Sam. 

Kebingungan insidentil yang sebenarnya tidak perlu dan 

sangat menguras energi di tubuh Bhre yang belum terisi bahan 

bakar. 

Makan adalah kebutuhan dasar manusia, sebagai salah 

satu kegiatan yang harus tunduk pada hukum sebab-akibat di 

jagat raya ini. Tubuh memerlukan asupan energi untuk bisa 

melahirkan gerak. Itu sudah hukum alam. 
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Jagat raya menyusun segala komponen yang ada di 

dalamnya sedemikian rigid, seperti sebuah mesin yang terdiri 

dari banyak komponen sampai yang terkecil. 

Sampai pada mitokondria, unsur terkecil yang jadi bagian 

dari DNA yang setidaknya masih dipercaya oleh sains hingga 

saat ini. 

Semua punya peran masing-masing, yang membentuk 

sebuah pola hubungan sebab-akibat yang kontinu. 

Jagat ini semestinya disusun untuk sebuah tujuan. 

Apakah itu? Dan itulah yang masih menjadi perdebatan 

para filsuf sejak zaman Socrates hingga mereka-mereka 

penganut aliran postmodern yang percaya teori ketakteraturan. 

Tapi setidaknya agama sudah memberi bocoran tentang 

tujuan penciptaan alam semesta ini; untuk tunduk kepada 

hukum-hukum Tuhan. 

Tapi itu agama, bidang yang tak pernah menarik 

perhatian Bhre. 

Bhre lebih tertarik, dan percaya, kepada Hegel. Dia 

sedang mengikuti gerak ruh semesta alam untuk menuju 

kesempurnaan. Dia mengikuti bisikan ruh semesta lama. Tapi 

dia memilih mengesampingkan ruh itu berasal dari mana. 
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Sempurna seperti apa? Pertanyaan itulah yang membuat 

hidup menjadi lebih menarik dan menggairahkan. Definisi 

sempurna selalu dan selalu dicari, seolah tidak akan pernah 

selesai. Hingga hukum fisika menyelesaikan perputaran jagat 

raya ini, yang oleh agama didefinisikan sebagai kiamat. 

PERAN. 

Setidaknya saat ini Bhre telah mendefinisikan perannya 

dalam dunia yang masih memberikan tempat untuknya ini; 

sebagai penolong untuk belahan jiwanya, Bram anak orang 

kaya itu. Dan orang-orang sejenisnya. 

Bram yang malas. Bram yang kuliah hanya untuk 

menjaga gengsi bapaknya, yang seorang pengusaha ekspedisi 

di Pelabuhan Tanjung Perak. Agar dia tampak punya 

kesibukan layaknya anak muda seumurannya. Bahkan 

sebenarnya makalah pun adalah hal yang belum dikenalnya, 

kendati Bram sendiri berstatus mahasiswa semester enam. 

Namun, bukan berarti Bram hanya menjadi sampah di 

jagat ini. Bram juga punya perannya sendiri; sebagai sumber 

penghasilan orang-orang seperti Bhre. Yang sangat tertarik 

ilmu-ilmu sosial dan selalu berusaha untuk mencari tahu segala 

hal yang terhubung dengannya. Untuk mencapai ambisinya 

sebagai orang yang diakui di bidangnya. Ambisi yang harus 
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terengah-engah lantaran alasan klasik finansial. Mahasiswa 

yang punya cita-cita tanpa harta. 

Setiap punya masalah dengan tugas, Bram lari kepada 

Bhre. Dan itu adalah peluang Bhre untuk meneruskan 

hidupnya. Hubungan timbal balik yang terjadi sejak semester 

awal mereka kuliah itu berkembang pada hubungan yang lebih 

intim; persahabatan. Ada Bhre, ada Bram. Ada si pemikir, ada 

si borju. 

Hingga masyarakat kampus menjuluki mereka sebagai 

belahan jiwa. 

“Sial kau, gara-gara aku selesaikan dua puluh lima 

halaman makalahmu, makalahku sendiri terbengkalai. 

Hanya selesai setengah.” Bhre baru merutuki sahabatnya 

itu setelah dia selesai dengan sotonya. 

“Hahaha Bukankah itu fungsi dari sebuah persahabatan? 

Pengorbanan,” entengnya Bram menjawab. 

“Ah, jancuk. Kalau sampai nanti nilaimu di atasku, aku 

punya alasan untuk membuatmu merasa, uang yang keluar 

dari dompetmu hari ini masih belum cukup.” Bhre 

membicarakan uang tiga ratus ribu yang didapatkannya dari 

empat makalah Bram yang dikerjakan dengan komputer butut 

dan otaknya. 
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“Tenang, Bro. Apa pernah aku membuat perhitungan 

dengan kau? Kau tinggal bilang saja, duit bapakku tak pernah 

habis.” Retorika anak borju. 

Bhre diam mendapat jawaban itu. Betul juga. Setiap 

terbentur tembok masalah finansial, Bram lah yang selalu 

menjebol itu untuknya. “Terserah kau lah, Bro.” 

“Tapi ingat, aku bukan pengemis. Aku mendapat 

uangmu karena aku telah melakukan sesuatu yang sangat 

penting untukmu. Aku adalah penasehat khusus urusan tugas, 

hahaha.” Bhre memang tidak punya duit, tapi dia juga punya 

sesuatu yang bisa dibanggakan. Setidaknya di depan sobatnya 

sendiri. 

“Akur saja, Bro.” 

Bhre raih rokok kretek filter di depan Bram. Diambilnya 

sebatang, dinyalakannya. Dinikmatinya sebagai penutup 

sarapan paginya yang agak terlambat. Makan pagi yang selalu 

masuk ke dalam tagihan Bram. 

“Aku pulang dulu, Bro. Jatah tidurku semalam belum 

selesai.” Bhre berkemas. 

“Sebaiknya kau memang tidur. Kau tak usah bicara, sorot 

matamu sudah menggambarkan kondisimu.” Bram merespon. 

Bhre hanya tersenyum. 
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“Kau butuh tidur karena malam nanti aku punya rencana 

untuk kita.” 

Bhre kaget; “Apa?” 

“Sudahlah, kau ikut saja.” 

“Apa?” Pertanyaan diulang. 

“Sudahlah, kau ikut saja. Kau perlu hiburan, Bro. 

Sepertinya kau selalu mendefinisikan hidupmu dengan cara 

yang sulit. Kau perlu merenggangkannya.” 

“Hm. Clubing?” 

“Sudahlah, ikut saja.” 

“Kau tahu aku tak pernah suka.” 

“Kau tega menolak sahabat yang berusaha untuk 

menyenangkan sahabatnya sendiri?” 

Bhre speechless. “Ya sudahlah. Lihat nanti. Tapi aku tidak 

berjanji.” 

“Aku tidak perlu janji. Jalani saja nanti,” Bram 

mengerling. 

Bhre mengangkat alis. Lalu beranjak. 

“Salam untuk mucikarimu.” 

“Jancuk.” Bhre diingatkan pada tagihan Mbah Yah. 

Bram melepas tawa lepas. Bhre merespon dengan 

senyum yang masih tersisa. 
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Dan sebelum menyelesaikan urusan tidurnya, Bhre harus 

menyelesaikan urusan dengan Mbah Yah. 

Atau dia tidak akan pernah bisa tidur di dalam kamar 

lusuhnya yang tergembok dari luar. Enam lembar lima puluh 

ribuan yang berpindah dari dompet Bram ke saku kanan depan 

celananya adalah kunci pembuka gembok itu. 

 

4 

 

KURANG cerdik mengikuti irama permainannya telah melipat 

Bhre pada rasa sakit yang terasa pandir. 

Sakit bersama sedak batuk setelah ampas kopi kantin di 

siang itu mendadak kerasan dalam tenggorokannya. 

Memanglah, sesuatu itu selalu menjadi misteri yang tak 

akan bisa dipecahkan oleh umat manusia. Sesuatu yang bahkan 

dijadikan jaminan sumpah Tuhan; waktu. 

Semua memiliki tempo. 

Alam semesta memiliki batasan. Hingga akhirnya semua 

berhenti. 

Di tengah kebiasaan waktu yang selalu menggelinding 

spontan, manusia berkejar-kejaran dengannya demi aneka 

macam tujuan mereka. 
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Pada fitrahnya sendiri, waktu berjalan seperti biasa. 

Tidak memberikan toleransi bagi mereka yang lambat, tapi 

memanjakan mereka yang cepat. 

Definisi kecepatan waktu berbeda-beda antara satu 

individu dengan individu lainnya. Ada yang merasakan terlalu 

sebentar, ada yang merasakan terlampau lekas. 

Gerak yang lambat menyebabkan waktu terkesan begitu 

cepat, dan gerak yang cepat seolah tidak pernah merasakan 

perputaran waktu saking lambatnya. 

Einstein merumuskan fenomena relativitas itu dengan 

tepat. 

Bhre diam dalam keadaan yang mendefinisikan waktu 

terlampau cepat. Geraknya lambat. Hingga tak terasa dua 

bulan sudah dia menunggak tanggungan pada Mbah Yah –

induk semang yang dalam persepsi Bhre adalah versi nyata 

dari mitos Bathara Kala. 

Tapi, waktu pun tak pelit membagikan toleransi pada 

manusia-manusia yang mau berbuat, kendati terlambat. 

Dan, Bhre pun akhirnya menyelesaikan tanggungan dua 

bulannya, tepat beberapa jam sebelum pintu kamarnya 

digembok paksa dari luar oleh Mbah Yah. 
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Siang di rumah kos itu dia datang disambut dengan 

senyum yang sudah dua bulan belakang ini tak pernah dia 

lihat; senyum Mbah Yah yang menerima uang dua ratus empat 

puluh ribu dari Bhre. 

Setelah uang jasa penyusunan makalah dari mahasiswa-

mahasiswa tajir namun malas itu cair. Dana turun di waktu 

yang tepat. 

Bhre kembali bisa menikmati kamar pengapnya, kembali 

meneruskan tanggungan tidurnya yang dipaksa terpenggal 

untuk memburu tenggat waktu pesanan para langganan, juga 

demi senyum Mbah Yah yang sama sekali tak ada manis-

manisnya itu. 

Sampai Mbah Yah kembali datang padanya sebagai juru 

tagih ketika waktu mulai menggelinding menuju akhir bulan. 

Tapi, setidaknya, saat ini Bhre bisa tidur. 
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WAKTU. 

Bhre selalu kebingungan mengikuti iramanya. Urusan 

kos, tugas kuliah, membayar uang SKS, sampai urusan cinta. 

Bhre kerap kalah jauh dari laju sang waktu. 
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Cinta? 

Terlalu ragu sekaligus phobia terhadap kemungkinan 

gagal menyebabkan Gendari selalu diam dalam pikiran Bhre, 

dalam sebuah memori yang menyakitkan. 

Seharusnya Gendari sudah menjadi bagian hidupnya. 

Kalau dia tiga hari lebih cepat. 

Gendari memiliki komposisi wajah dan tubuh yang 

benar-benar pas. Tirus-semampai. Itu masih ditunjang 

kemampuan intelegensi dan kemampuan diplomasi juga 

diskusi; faktor internal yang disukai Bhre dari sosok 

perempuan. Dan Bhre tak pernah ereksi pada perempuan yang 

sukar nyambung jika diajak ngobrol tentang banyak hal. 

Sebab, Bhre mendefinisikan ketertarikan pada lawan jenis 

bukan hanya berhenti pada kebutuhan seksual. Tapi lebih pada 

hasrat untuk saling melengkapi jiwa masing-masing yang 

terlibat. Seperti mur dan baut. 

Lengkap-melengkapi, sebagaimana banyak hal di jagat 

raya ini bekerja, yang membuat semesta alam menjadi utuh. 

Seperti atmosfer dan gravitasi yang melengkapi Bumi. 

Seperti susunan planet-planet yang melengkapi matahari 

sebagai induk tata surya. 
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Soal hal satu ini, Bhre selalu berseberangan pendapat 

dengan Bram– sohib yang tak pernah percaya hanya ada satu 

perempuan untuk seorang lelaki itu, sekaligus pelanggan tetap 

usaha jasa penyusunan paper ala Bhre. 

Tapi hanya dalam hal ini saja. Yang lain, mereka cocok, 

sepertinya. 

Pertemuan tak sengaja dengan Gendari terjadi tiga tahun 

lampau, ketika mereka sama-sama menyandang status sebagai 

mahasiswa baru. Dari tatapan tak sengaja, lalu pandangan 

mereka saling bertumbuk, mengikat, mengisyaratkan tarik 

menarik seperti dua kutub magnet. 

Tapi Bhre, dengan kebodohan yang diyakininya penuh 

percaya diri, melawan gaya itu. 

Atau dia takut untuk mengikutinya, sebab Gendari begitu 

terlalu segalanya dalam definisi Bhre. 

Timbul minder. 

Bukan karena Bhre tak punya sesuatu untuk dibanggakan 

sebagai lelaki. Tapi karena ketakmampuan finansialnya. 

Statusnya kere, dan itu terjadi secara sporadis akibat amukan 

badai ekonomi 1997. 

Keadaan yang tiba-tiba, dari status sebagai anak 

pengusaha kaya menjadi anak dari orangtua yang tak mampu 
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membiayai kuliahnya, sehingga dia harus melacurkan 

intelegensinya pada mahasiswa-mahasiswa berduit yang malas 

itu, tidak bisa diterima Bhre dengan tiba-tiba dan langsung. 

Namun, sebenarnya kere itu hanyalah satu-satunya 

kekurangan yang ada padanya. Mukanya oke, setidaknya 

itulah yang diakui beberapa perempuan yang sempat main 

mata dengannya. Otaknya juga yahud –buktinya, 

pelanggannya selalu mendapatkan nilai minimal B+. 

Tapi, dalam definisi Bhre yang angkuh, kere memang 

satu-satunya kekurangan, tapi itu memalukan. Buat dia, satu 

minus itu menisbikan banyak kelebihannya. 

Dalam definisi keliru yang dibangunnya secara sadar diri 

itu, Bhre terjangkiti minder. 

Dia menolak magnet Gendari. 

Eh, bukan menolak. Tapi berusaha untuk mencari saat 

yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan keminderannya. 

Dan dia butuh waktu. 

Waktu. 

Yang tak tahu sampai kapan. 

Hingga akhirnya, waktu dan semesta dengan akur 

mempersilakannya masuk dalam ruang dialog dengan Gendari 

sebagai teman satu kelas yang mengambil mata kuliah yang 
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sama. Mata kuliah komunikasi politik memberi banyak ruang 

untuk mereka berdiskusi. Saling melengkapi antara pendapat 

satu dan pendapat lainnya. 

Bhre merasa semua wacana yang dikemukakannya 

mendapatkan respon yang sesuai setiap kali dia terlibat diskusi 

dengan Gendari. Perempuan itu memang pandai. Setidaknya 

menurut Bhre. 

Dia semakin ereksi. 

Tapi, minder membuatnya harus menyimpan rapat-rapat 

ereksinya itu. 

Gendari sebenarnya memahami situasi Bhre, abai pada 

status kerenya, dan melemparkan sinyal-sinyal positif. Bahkan 

dengan ikhlas sering dia traktir Bhre menikmati mi pangsit 

kesukaannya di kantin. Canda-canda genit yang dilempar 

Gendari tiapkali makan siang bersama itu seharusnya bisa Bhre 

artikan sebagai isyarat “silahkan masuki hati saya.” 

Tapi minder, dalam proses penyesuaian harga diri yang 

dipersepsikannya sendiri secara keliru, membuat Bhre 

memandang sinyal itu abu-abu. 

Dia pun, dengan gobloknya, meragu dalam ketakutan-

ketakutan yang diciptakannya sendiri. 
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STIMULUS tanpa respon akan mengundang kejenuhan. Wajar. 

Dan sudah sangat manusiawi ketika manusia berusaha 

menolak rasa jenuh. 

Mencari suasana baru. 

Itulah yang dilakukan Gendari. 

Dia menampik kejenuhan relasi parararara-nya dengan 

Bhre. Dia resah, seperti kata Is Payung Teduh itu. Dia berusaha 

mencari suasana yang lebih segar, yang lebih bisa memahami 

sinyal-sinyal yang dilepaskannya. 

Yang bisa merespons stimulusnya. Yang bisa 

memberinya respons aduhai. 

Gendari tidak ingin proses komunikasi hanya berjalan 

satu arah. Dia muak. Muak tingkat dewa, tepatnya. 

Sebab itu, dia tak lagi mentraktir Bhre makan mi pangsit 

siang-siang. 

Bhre merasakan itu. Sadar kondisi dia. Bhre merasakan 

kehilangan secara bertahap, tapi pasti. 

Dan, sebagai manusia yang masih perlu rasa senang, Bhre 

tidak rela kehilangan. Dia tak khawatir soal jatah makan siang 
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yang tiba-tiba hilang. Tapi, jika kehilangan Gendari? Dia akan 

merasa sangat pandir jika kenyataan itu hadir. 

Dia harus berbuat. 

Dia harus memutuskan. Dan dia harus berani untuk 

menjawab tanda-tanda yang –kalau mau diterimanya dengan 

akal sehat– akan membawanya pada rasa gembira. Bukannya 

malah menolak karena ketakutan yang diciptakannya sendiri. 

Kabar tentang senior, sangat kaya, yang sedang menjalin 

komunikasi intensif dengan Gendari, semakin menendang-

tendang Bhre untuk segera mengambil sikap. Gendari dan 

senior itu sedang saling berkirim tanda, yang ditangkap secara 

positif oleh masing-masing. 

Begitulah kabar mendebarkan yang diterima Bhre. 

Senior kaya? 

Bhre minder kembali. 

Dia takut kalah. Jika kalah dari pesaingnya itu, dia rasa 

kekalahannya jauh lebih memalukan. Sebab, dia merasa kalah 

sebagai orang kere. Pemenangnya adalah dia yang kaya. 

Ah, dasar hukum kapitalis! Dan kenapa aku harus kere? 

Tanpa dia sadari, atau mungkin dengan kesadaran 

penuhnya, bayangannya tentang takut kalah dalam persaingan 

dengan senior tajir itu menempatkan Gendari sebagai 
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perempuan mata duitan dalam persepsi Bhre. Satu lagi 

kekeliruan didefinisikan Bhre dengan gembira. Dan nyinyir. 

Dia lupa kalau sebelumnya Gendari rajin mentraktir, dan tak 

pernah menghitung untuk itu. 

“Kau katakan saja sebelum terlambat, Bro. Percayalah, 

selama ini Gendari menunggumu. Hanya menunggu 

keberanianmu saja, dan semuanya akan menjadi bagus. Jangan 

pernah menghinakan dirimu sendiri dengan statusmu. Rasa 

suka yang sebenarnya selalu mengesampingkan status.” 

Itulah satu-satunya masukan Bram yang, menurut Bhre, 

paling bijak. 

Nasehat yang muncul di bawah pengaruh dua gelas 

rainbow yang menyala, dalam sebuah klab malam yang sarat 

dengan dentum musik ajib-ajib. 
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“KAU tidak pandai menangkap tanda.” 

Dalam pertemuan siang di kantin itu, beberapa kala lalu, 

pertemuan yang dipaksakan Bhre, suara Gendari mirip petasan 

bambu yang diletupkan dengan satu ons karbit, dan dia 
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nikmati sebagai VIP. Berdebum dan mengagetkan. Tapi, tentu 

saja, hanya Bhre yang bisa mendengar suara debum itu. 

“Ya, aku akui.” 

“Kau tidak peka. Kau egois.” 

Bhre diam. 

“Kau tidak tahu lelahnya menunggu.” 

Bhre masih diam. Dia memainkan rokok di jemarinya. 

Dan menatap cangkir kopi yang nyaris habis, tanpa berani 

membalas tatapan Gendari yang lekat padanya. 

Dia tak menyangka bahwa Gendari lebih dulu 

mengungkapkan kesal karena penantiannya. Sementara Bhre 

malah belum mengungkap maksudnya. Menyinggung pun 

juga belum. Padahal, dia yang sebenarnya punya gawe dalam 

pertemuan itu. 

“Kau cinta aku, Bhre?” 

Pertanyaan tiba-tiba yang membuat Bhre harus 

mendongak. Membalas tatapan Gendari yang membuatnya 

tampak lemah. 

Kali ini bukan debum petasan yang didengarnya, namun 

dentum meriam. Lebih mengagetkan dan tetiba laki-lakinya 

runtuh di tengah dialog itu. 
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Lalu dia kembali menunduk dan menghisap rokoknya 

yang tinggal separuh. 

Gendari terus menatapnya. Beberapa detik. 

Bhre perlu waktu untuk memancing keberaniannya 

sendiri muncul dan menjawab pertanyaan Gendari yang sangat 

dalam itu. Seperti pompa air yang perlu dipancing untuk 

menyemburkan air dari sumber yang melimpah. 

“Alasan kita di sini adalah, karena aku ingin kau tahu 

kalau aku cinta kau.” 

Akhirnya keberanian Bhre muncul juga. 

“Ah.” Gendari menunduk. 

Dalam sekali dia tertunduk selama tujuh detik. Menatapi 

buku, mangkuk, gelas, dan remah-remah makanan yang 

tersebar rata di mejanya, tanpa pernah bermaksud untuk 

mempersepsikannya. 

Bhre yang ganti mendongak. Penasaran dia pada respon 

Gendari. Dia mulai berani menatap perempuan cantik itu. 

Gendari kembali mendongak. Bola mata mereka bertemu. 

Kutub magnet itu bekerja kembali. Hanya saja, kali ini 

energi dari sisi Gendari jauh lebih lemah. 

“Sejak kapan kau memendamnya?” 

Bhre diam. Tapi masih menatap Gendari. 
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“Sejak kapan, Bhre?” 

“Sejak aku belum mengenalmu, tapi mata kita sudah 

bertatapan.” 

“Sejak kita baru masuk?” Ingatan Gendari masih tajam. 

Sekaligus bukti bahwa momen itu masih dipatri baik-baik di 

memorinya. Sebuah tanda yang seharusnya menjadi respon 

positif untuk Bhre. 

Bhre mengangguk pasrah. 

“Kenapa kau memilih hari ini untuk 

mengungkapkannya? Itu sudah tiga tahun lalu!” Emosi 

Gendari akhirnya meletup. 

“Aku tak berani.” 

“Banci kamu, Bhre!” 

Dan untuk pertama kali dalam hidupnya Bhre menerima 

begitu saja makian dari orang lain. Angkuhnya mendadak 

lumpuh. Dia masih dalam diamnya. 

“Kau sia-siakan tiga tahun kita hanya karena 

ketakutanmu yang konyol itu?” 

Bhre masih diam. Rokoknya habis. Dia jentikkan. 

Tak sengaja puntung berbara yang dijentiknya mendarat 

mulus di lengan kanan seorang mahasiswa berbadan dan 

bermuka sangar, yang kebetulan melintas di depan kantin — 
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tepat di depan meja Bhre dan Gendari. Tersundut membuat dia 

mengumpat, lalu matanya jelalatan mencari sumber jentikan. 

Bhre yang menyadari itu buru-buru menunduk. Pura-

pura tak tahu dia. Dia malas berurusan dengan si tubuh besar. 

Sebab, urusannya dengan Gendari saja masih belum selesai. 

Yang dipedulikannya hanyalah respon dari Gendari. 

Gendari diam. Tapi jelas terdengar oleh Bhre napasnya 

yang memburu. Kentara betul Gendari sedang berusaha keras 

agar kekecewaannya tidak terletup dalam emosi di tengah 

keramaian kantin itu. Tak seperti emosi yang diumbar 

mahasiswa yang tersundut bara dari puntung Bhre itu. 

Bhre menyeruput kopinya. 

“Kalau saja kau ucapkan itu tiga hari lalu, mungkin kita 

bisa bersama, Bhre.” 

Ampas kopi ikut dalam tegukan terakhir Bhre, 

menerobos mulut dan sela-sela gigi tanpa permisi. 

“Tiga hari lalu Mas Roy mengungkapkan apa yang kau 

ungkapkan sekarang. Dan aku mengiyakan.” 

Penjelasan yang membuat ampas kopi Bhre langsung 

terseret masuk ke dalam tenggorokan, dan tersasar ke saluran 

eustacius. Butir-butirnya menancap di situ. Bhre tersedak. 

Sedakan yang sangat pahit. 
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“Kau menyia-nyiakan waktumu, Bhre.” 

Sedakan terasa semakin pahit menggigit ketika berubah 

bentuk menjadi batuk-batuk kecil. 

Bunyi klakson dari depan kantin melengking menelan 

suara batuk-batuk Bhre. Isuzu Panther dengan Roy di belakang 

kemudinya memberi isyarat pada Gendari bahwa mereka 

harus pergi. 

“Kita impas, Bhre. Kau telah membuatku terjebak dalam 

abu-abu hubungan kita selama tiga tahun yang membuatku 

bertanya dan terus bertanya. Aku mencintaimu, Bhre. Tapi aku 

tak mau kau buat aku capek.” 

“Sebab Roy kaya? Aku kere?” Pertanyaan sinis dan 

bodoh yang tulus masih saja sempat terlontar dari mulut 

ngawur Bhre. Dia masih enggan juga mengakui kebodohannya 

sendiri maupun kuasa waktu. 

Pertanyaan yang dijawab Gendari dengan mengemas 

buku-bukunya, membayar ke kasir, dan menyongsong Roy. 

Sesaat dia tinggalkan pandangan kecewa yang amat 

sangat pada Bhre. 

Dia tinggalkan Bhre yang sibuk dengan ketersedakannya 

yang belum selesai, begitu saja, dibumbui tatapan nanar karena 

sebuah keputusan yang kalah oleh waktu. 



 

 

103 

Panther Roy meninggalkan asap hitam dari semburan 

knalpotnya. 

Sehitam tiga tahun yang telah disia-siakan Bhre, dengan 

ketakutannya merespon tanda positif kail cinta Gendari. 

Berjuta detik telah dimubazirkannya secara sadar. 

DEMI waktu.(*) 
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Jatuh Cinta  

Berjuta Rasanya 

 

 

1 

 

ORANG-orang bilang, kehidupan asmaraku telah menghina 

hukum objektivitas soal percintaan. Aku tahu mereka iri. 

Manusiawi sekali, kukira. 

Tapi, jujur saja, aku sendiri juga tak tahu kenapa aku 

selalu bisa menarik perempuan-perempuan yang diidamkan 

banyak pria dalam pelukan dada kurusku. Tolong jangan kau 

hujat aku soal ini. Aku hanya sedang menerima anugerah 

dengan lapang dada. Dan ikhlas. Sudah itu saja. 

Soal dada kurusku ini, sebenarnya aku agak risih 

menunjukkannya padamu. Tapi, berhubung terlanjur 

kukatakan, baiklah, akan kuceritakan ihwalnya. 

Aku tak pernah ingin punya bentuk dada seperti ini. Jujur 

saja, sejak kecil aku terpesona pada dada Jean-Claude van 

Damme. Aku ingin punya dada sepertinya. Tapi apa daya, 
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kami memandang olahraga dengan cara berbeda. Dia penyuka, 

aku tidak. 

Dan jelas konsumsi makanan pembentuk otot kami beda. 

Dia suka gandum, aku pemakan nasi. Entah ada hubungannya 

atau tidak, yang jelas, aku gagal berdada bidang. Aku sempat 

sedih. Untungnya tidak berlarut. 

Ya sudahlah, lupakan saja kisah sedih. Mari kembali saja 

ke kisah-kisah asmara laluku yang syalala itu. 

Semua perempuan yang pernah aku kencani selalu 

disebut cantik secara objektif. Kata orang-orang sih begitu. 

Mereka memiliki semua syarat kecantikan fisik yang disetujui 

orang banyak. Beberapa di antaranya tak cukup hanya bagus 

fisik, tapi istimewa secara finansial. 

Sebut saja si Ane, gadis putih bersih yang membawa 

darah Sunda-Dayak dalam gennya itu. Di masa SMA-ku dulu, 

dia itu idola remaja. Mayoret, posisinya. Lenggak-lenggok 

aduhainya di depan barisan marching band membuat remaja-

remaja pria terseok-seok memohon cinta monyetnya. 

Aku juga tertarik padanya. Dan, demi kaos kakiku yang 

selalu bau, aku adalah lelaki paling tidak keren yang ikut 

memburunya. Ya, aku sadar diri kok. Aku tak pernah ikut 

dalam barisan pemohon terang-terangan itu. 
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Aku punya metode sendiri. 

Suatu hari, aku dengan penuh percaya diri menuliskan 

surat cinta yang isinya 100% gombal, yang kutitipkan pada 

teman sebangkunya. Kabarnya, Ane menangis terharu waktu 

membacanya. Aku malah bingung, bagian mana yang 

membuatnya terharu? Perasaanku, isinya gombal semua. Itu 

murni rayuan, bukan ucapan bela sungkawa. 

Tapi, ah, sudahlah, yang penting surat itu berhasil 

menjadikannya pacarku. Selama pacaran, sumpah serapah dari 

pria-pria yang patah hati membahana di mana-mana. Aku 

pemenangnya! 

Atau Rum, perempuan yang katanya paling cantik 

seangkatanku di kampus, bapaknya kaya lagi. Perempuan 

pemilik kerling dan senyum sempurna itu bisa kutundukkan 

dengan cepat, hanya gara-gara sepik kampunganku, tiap dia 

melintas di depan tempatku nongkrong sambil mabuk-

mabukan. 

Sejak Rum resmi jadi perempuanku, aku meninggalkan 

tongkrongan mabukku. Cantiknya sudah cukup membuatku 

mabuk. Tempat nongkrongku diambilalih oleh sederet pria lain 

yang pernah berkompetisi mengejarnya, yang tiba-tiba merasa 
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perlu mabuk berat, lari dari kenyataan, karena mereka tak rela 

mengakui bahwa kisah asmaraku dengan Rum itu fakta. 

Masih ada sepuluh kisah lain sebenarnya. Tapi, aku malas 

menceritakan satu persatu. Aku tak mau membuat kalian 

semakin iri seperti orang-orang itu. Yang pasti, dalam 

catatanku, ada selusin perempuan ketagihan hangatnya dada 

kurusku ini. 

Kau kira aku istimewa? Atau kau penasaran, apa 

modalku untuk memikat mereka? 

Kalau kau lontarkan pertanyaan itu dengan sambil lalu, 

aku akan menjawab entahlah. Mohon maaf jika jawabanku 

mengecewakanmu. Tapi, jujur saja, aku tak tahu pasti apa yang 

aku punya, sampai aku berkali-kali mendapat kehormatan 

untuk mendapatkan apa yang diperebutkan banyak orang. 

Tapi, ketika pertanyaan yang sama dilontarkan dengan 

nada paksa, menjurus intimidasi, baiklah, aku hanya bisa 

menjawab; aku cuma punya tubuh yang hidup biasa. Fisikku 

tersusun dari muka biasa, rambut bergelombang dan berat 

badan minimum, dengan bonus sedikit tinggi badan. Jelas tak 

ada Brad Pitt-Brad Pitt-nya sama sekali. 

Satu-satunya kelebihan fisikku hanyalah aku jarang sakit. 

Mungkin karena sejak kecil aku bandel. Entah ada hubungan 
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atau tidak, tapi memang begitulah menurutku. Setiap manusia 

bebas berpersepsi untuk meningkatkan kadar konfidensi kok. 

Bersama lahiriahku yang hanya satu ayat di atas bawah 

rata-rata ini, aku dilengkapi status sebagai seorang anak lelaki 

dari sebuah keluarga biasa di kampung. Intelegensiku pas-

pasan, tak pandai-pandai amat di bangku sekolah pun kuliah. 

Yang jelas, aku tidak pernah tinggal kelas. 

Tapi, maaf, bukan untuk membuatmu iri, tapi hampir 

semua keinginanku terwujud. Yakin deh. Aku sendiri juga tak 

tahu, ikhtiar istimewa apa yang sudah aku lakukan sampai aku 

mendapat keistimewaan itu dari alam semesta. 

Atau, mungkin saja, karena semua keinginanku itu 

sederhana. Bisa disebut keinginan standar kebanyakan orang. 

Misalnya, bisa menggandeng pasangan yang cantik semlohai 

ketika mendatangi undangan hajatan, atau mendapatkan 

sumber pendapatan halal yang bisa mencukupi hidupku dan 

keluargaku di kampung, syukur bisa lebih dikit. 

Angan sederhana bukan? 

Sejauh ini, semuanya berhasil aku wujudkan. Terutama 

menggandeng yang cantik-cantik itu. 

Jika diruntut sejak dari aku mulai kenal cinta monyet, 

sampai aku berstatus salah satu orang muda dengan jabatan 



 

 

109 

prestisius di sebuah perusahaan kelas atas milik salah satu 

kerajaan bisnis di Ibukota, tak ada satu pun perempuanku yang 

tak cantik secara objektif. 

Aku sempat merenung sendiri dan coba bertanya pada 

diri sendiri dalam beberapa keheningan malam yang illahiah. 

Ya, sekali-kali sok kontemplatif tak apa, bukan? 

Dari komunikasi intrapersonal itu, aku seperti mendapat 

bisikan, bahwa tanpa kusadari, aku punya modal yang sangat 

penting untuk melakoni hidup ini. 

Dan itu adalah: yakin pada keyakinanku sendiri. 

Keyakinan bisa memberimu semua yang kau ingin, 

setidaknya itulah motivasi yang disebarluaskan Paulo Coelcho 

ala persuasif cerdas melalui The Alchemist-nya. 

“Jika kau percaya takdirmu, seluruh semesta alam akan 

mendukungmu.” Bukankah demikian, sodara? 

Dan, aku yakin, semua hal indah yang aku dapat 

sepanjang kuhirup oksigen di Bumi ini adalah imbal balik yang 

sempurna dari keyakinan yang terus aku rawat itu. 

Keinginan-keinginanku yang sederhana, seingatku, 

hampir semuanya selalu terwujud. Dan, sejauh yang aku ingat, 

aku hampir tak pernah punya keinginan muluk. 
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Eh, maaf, sedikit koreksi. Semua anganku terwujud 

kecuali memiliki dada bidang berotot itu. Mungkin, untuk aku, 

itu adalah angan yang terlalu mewah. Maka dari itu, aku tak 

mampu meraihnya. 

Atau mungkin aku tak terlalu yakin bisa memilikinya. 

Mungkin saja, aura tekat kuat dari dalam diriku –

mungkin lebih tepatnya terlalu percaya diri– itulah yang 

membuat aku memiliki daya pikat istimewa. Mungkin. 

Itu semua dugaanku saja. Aku tak bisa memaksamu 

untuk percaya. Aku tak bisa memastikan, karena aku sama 

seperti kalian, manusia kebanyakan, yang memilih memastikan 

segala hal dengan panca-indera. 

Yang immaterial, seperti keyakinan, kerap menimbulkan 

ragu selama manusia selalu takluk pada pengalaman inderawi. 

 

2 

 

BAIKLAH, cukup perkenalanku yang bertele-tele. Tentu kau 

bosan menyimaknya, atau bahkan ingin meludahiku. Baiklah, 

aku terima jika kau ingin. Asal izinkan aku untuk sedikit 

curhat. 
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Begini; saat ini keyakinanku sedang terasing dari diriku. 

Bahkan, aku merasa nyaris kehilangannya. Ini soal keinginan 

yang, menurutku, akan jadi ihwal yang paling sulit kuraih 

sejauh aku hidup. 

Pinjam bahasa gaul masa kini, aku lagi galau. 

Ini soal hubungan asmara pria dan wanita. Itu kerap aku 

alami, dan seharusnya aku terbiasa dalam situasi ini. 

Sebelumnya, seperti yang kusinggung dalam ceritaku 

yang mungkin saja menurutmu tak penting tadi, ada sekitar 12 

cerita yang melibatkanku dengan cinta pada wanita. Tak satu 

pun dari selusin cerita itu membuatku merasa kesulitan, baik 

itu ketika mengawali atau menutup kisah-kisahnya. 

Seharusnya pengalaman membuatku sama sekali tak 

risau dalam urusan romantika. 

Tapi… 

Sepertinya kali ini aku kena batunya. 

Ceritanya begini. Aku dipertemukan dengan satu wanita 

yang benar-benar lain. Dia biasa, tapi berhasil memaksaku 

untuk memahaminya dengan cara yang luar biasa. Dia hidup 

di luar pemahamanku tentang wanita yang kubangun bersama 

deret panjang pengalamanku. 
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Karena itulah, tiap jumpa dia, entahlah, aku selalu merasa 

harus bilang “wow” sambil lempar lembing. 

Perempuan itu kurasa cerdas. Caranya membawa alur 

pembicaraan bertema apa pun begitu elegan. Gaya bicaranya 

ceplas-ceplos, langsung pada inti pesan, tanpa majas, sama 

sekali tak malu-malu, alih-alih jual mahal. Tawanya lantang 

dan lepas, dan tak sedikit yang harus kaget gara-gara itu –

seperti aku kala pertama mendengarnya. Tapi, tak ada yang 

terusik. Itu tanda bahwa dia adalah pribadi yang menguasai 

ruang-ruang di sekitarnya. 

Soal kemasan fisik, mmm, jujur saja ya, tak istimewa 

sama sekali. Jika mengacu pada syarat-syarat kecantikan 

lahiriah objektif, yang juga aku amini, jujur saja, dia tak ada 

apa-apanya dibanding sederet perempuanku yang sudah 

berlalu, yang cantik-cantik itu. Dari sudut pandang libidoku, 

demi Zeus, Neptunus, dan Pluto, dia tidak menarik sama 

sekali. 

Kulitnya termasuk gelap untuk ukuran perempuan 

Melayu. Lekuk tubuhnya sama sekali tak aduhai. Hanya tatap 

matanya saja yang aku rasa lumayan amboi. 

Eh, maaf, sangat amboi. 
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Dia tak dialiri darah tajir. Sudah lama dia bekerja dengan 

posisi dan penghasilan bagus, bahkan jauh lebih lama dariku, 

tapi gaya hidupnya wajar-wajar saja, tak heboh layaknya kaum 

perempuan yang berkarier di kota besar. 

Dia tinggal di tempat kos, ketika hampir seluruh 

sejawatnya, bahkan bawahan dia, sudah memiliki rumah 

pribadi, kendati kredit. 

Yang aku dengar, dia hidup bersahaja itu demi 

keluarganya yang sedang dijahili oleh kondisi ekonomi. Dia 

menyangga kehidupan orangtua dan tiga adiknya. 

Ah, itu sih biasa sekali bukan? 

Perempuan yang bekerja untuk keluarga banyak 

bersebaran di muka Bumi ini. Dalam upaya heroik itu, dia tak 

istimewa. Sama sekali tak. 

Sebagai wanita dengan jabatan tinggi, dia juga tidak cetar 

membahana. Bisa jadi luar biasa jika itu didapatnya dulu di 

Jawa, kala Kartini belum memproklamirkan istilah emansipasi. 

Perempuan cerdas juga ada di mana-mana. Dibanding Sri 

Mulyani Indrawati, mungkin, dia tak ada apa-apanya. Dia tak 

pernah mendapat penghargaan dari Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia atau Nobel kok. Cerdas, tapi standar 

lah. 



 

 

114 

Tapi, ketika berkomunikasi langsung dengan dia, di 

mana kesempatan itu jarang kudapatkan –dan hanya basa-basi 

sepenggal yang kudapat jika kesempatan untuk itu datang–, 

kurasakan betul bahwa dia itu menyentak. Mak jleb, kalau kata 

mbahku di Jawa Timur sana. 

Apa yang menyentak, bikin jleb itu? Dan kenapa? 

Entahlah. Soal itu, coba kau tanyakan pada kecebong yang 

berdiaspora di got-got Jakarta itu. Mungkin cuma mereka yang 

tahu. Sayangnya, aku tak tahu bahasa mereka. Jadi aku tak 

pernah tahu. 

Yang aku tahu, aku cuma bisa merasakan. 

Ada kedalaman yang sempurna, yang mustahil 

ditangkap pria-pria dangkal pemburu libido. Dan, yang jelas, 

dia bukan tipikal Ane yang mudah terenyuh, atau Rum yang 

gampang terpesona pada sepik. 

Bersama ayun langkah sang waktu yang sedikit terburu-

buru, perempuan itu tiba-tiba saja mengusik hasratku. Tak 

hanya menyentuh keinginan, tapi sudah mulai kurang ajar 

menjamah kebutuhanku. 

Kian lama terasa betul aku seperti dipaksa butuh dia. Itu 

hati yang membujuk, bukan logika. Dan, hati adalah satu-

satunya unsur dalam diri yang tak pernah bohong. 
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Kehendaknya sulit ditepis. Konon begitu. Maaf, aku memilih 

percaya pada konon. 

Pada situasi inilah aku merasakan suasana yang benar-

benar baru; ketika keyakinan yang biasanya setia dan kerasan 

di dalam jiwaku mendadak kabur tanpa pamit. 

Kepergian si yakin itu membuatku semakin galau. 

Apalagi ketika kebutuhanku terhadap perempuan itu 

sekonyong-konyong bermetamorfosa menjadi kemelut internal, 

yang menderaku kuat sekali, dan memaksa untuk diungkapkan 

total pada sang subjek. 

Ketika aku mendapati kenyataan bahwa aku bukan pria 

pertama yang terjebak dalam kekalutan perihal perempuan itu, 

mendadak aku merasa asing sekali dengan kata yakin. 

Kabar bertebar di awang-awangku memberitahu pernah 

ada sekitar sepuluh pria bertipikal idaman komplit dan plus-

plus yang harus menelan mentah-mentah pahitnya penolakan. 

Seketika itu juga mendadak aku amnesia; seolah tak 

pernah mengenal istilah percaya diri pun yakin. Jika pria 

istimewa saja kecewa ditampiknya, apalagi aku yang hanya 

berlabel rata-rata alias biasa? 

Beberapa kali aku nyaris memutuskan untuk menyerah 

saja dalam upaya pencukupan kebutuhan jiwa ini. Aku tak 
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melihat sinyal positif, yang biasanya langsung kudapati dari 

perempuan-perempuanku dulu ketika kami mulai membuka 

ruang komunikasi. 

Tanda-tanda optimistis yang biasanya muncul vulgar 

dari perempuan-perempuan lalu, sama sekali tak kupergoki 

ketika beberapa kali aku mencoba membangun komunikasi 

dengannya –yang menurutku selalu ditanggapinya sambil lalu. 

Sikap dia membuatku berhipotesa bahwa dalam hati 

perempuan berpenampilan rata-rata itu tak terpercik sama 

sekali ketertarikan terhadap sosokku –yang padahal menurut 

kebanyakan wanita sangat istimewa di dalam ini lho. 

Apa yang harus aku lakukan? 

Sial betul. Dia tak bisa kuklasifikasikan dalam daftar 

keinginan yang masih bisa kukesampingkan. Tapi dia bercokol 

pada posisi teratas kebutuhanku. Dan situasi hubunganku 

dengan dia yang tak pernah berkembang itu menjelaskan 

padaku, bahwa nyaris mustahil untuk mengajaknya dalam 

romansa. 

Kenapa justru wanita biasa seperti dia yang membuatku 

mati kutu? 

Aku pernah mencoba menepisnya. Nyaris aku berhasil 

membuangnya dari kepala dan hatiku. 
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Tapi, aduh mak, semesta alam selalu punya cara nakalnya 

sendiri untuk kembali mengingatkan aku pada perempuan 

antik itu, ketika tinggal sejurus lagi aku bisa memusnahkannya. 

Misalnya, aku coba menghindari jalan yang biasa 

kulewati kala aku menuju kantorku. Sebab, biasanya aku 

berpapasan dengannya di jalan itu. 

Aku mengambil jalan berputar saja. Agak jauh yang 

penting selamat. Sehari-dua strategiku berhasil. Tapi di hari 

ketiga, alamak, aku bertemu lagi dengannya di jalan memutar 

itu. Kata dia, jalan yang bisa dia lewati –yang sebelumnya juga 

selalu aku lewati itu– ditutup karena ada pertunjukan dangdut 

sporadis, gratis, dan laris. Dia tak bisa lewat. 

Atau ketika aku terpaksa memilih lokasi makan siang 

agak jauh dari kantor, yang rasa masakannya sering bikin aku 

terheran-heran sebab tak jelas orientasi rasanya –sepertinya 

juru masak lupa memasukkan unsur gurih– demi menghindari 

tempat makan dekat areal perkantoran yang biasa dia datangi, 

yang masakannya amboi lezatnya itu, oh Tuhan, dia menyusul. 

Dan aku tak tahu apa alasannya bisa sampai situ. Mungkin dia 

bosan dengan masakan yang rasanya wajar, sampai jauh-jauh 

makan di tempat yang sensasi menunya sulit diterima akal 

sehat itu. 
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Dalam perjumpaan insidentil itu, tak ada yang berubah 

dengannya. Tetap kurasa dingin, dan menanggapiku sambil 

lalu. Ya sudahlah, hasrat yang sempat menipis pun dipaksa 

untuk kembali menjadi-jadi. 

Sadis. 

HINGGA pada suatu titik yang kurasa tak mungkin 

untuk kuingkari lagi, aku harus mengambil keputusan; 

memaksa untuk memusnahkannya lagi –dan terbukti usaha itu 

selalu gagal— atau memberanikan diri untuk menyampaikan 

pesan sakral dari pusat kedalaman jiwaku, dengan 

kemungkinan kecewa 99%. 

Dalam gulana yang menggila, aku mendapat isyarat 

tentang adanya harapan –ketika perlahan namun pasti tunas 

keyakinan yang sempat musnah itu mulai tumbuh. Ada 

seserpih bisikan yang memberiku kepercayaan, bahwa 

mengingkari akan membuatku mati hati, dan mengungkapkan 

adalah pilihan yang paling tepat. 

Bersama selarik keyakinan, aku berangkat mengambil 

pilihan terakhir. 

Baiklah. 
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SENJA mulai terkulai lemah dihela malam yang mulai 

mengintip. 

Peralihan sesi waktu kali ini naga-naganya membawa 

serta keresahan semua lajang yang sukar menemukan cinta, 

dan menimbunkan seluruh akumulasi kegundahan itu padaku 

begitu saja. 

Pada peralihan masa ini aku benar-benar dihajar resah. 

Tak pernah aku rasa setercabik-cabik malam ini. 

Keyakinan, yang sepanjang riwayatku selalu menjadi 

malaikat penjaga, yang selalu bersamaku, di mana atau 

bagaimana pun aku, malam ini terkesan hanya memenuhi 

kewajiban untuk sekadar ada. 

Ah, bagaimana pun juga, kendatipun sekadar, keyakinan 

itu masih ada. Lumayan lah… 

Aku sangat berharap yakin yang begitu tipisnya ini 

menjadi pertanda baik untuk upayaku dalam memenuhi 

kebutuhan jiwaku yang –dengan sukarela– tersandera dalam 

diri perempuan itu. 

Mendapatkan informasi di mana perempuan itu tinggal, 

butuh upaya yang luar biasa. Bicaranya yang blak-blakan itu 
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rupanya tabir yang dia pasang untuk menutup rapat 

pribadinya. Dia sedang menyamar, rupanya. 

Pernah aku coba mencari tahu di mana tinggalnya dalam 

beberapa kali pembicaraan dengannya yang sepenggal-

sepenggal. Juga melalui pesan singkat yang tak berimbang; 

karena respons darinya baru datang setelah 15 kali kulontar 

pesan dari nomor ponselku. 

Tapi, untungnya, kesabaran yang menguat, ditopang 

keyakinan yang tak begitu yakin, memberiku hasil usaha yang 

memuaskan. 

Di antara pesan singkat tak berimbang itu, tanpa kunyana 

dia menyuguhkan alamat yang kumau dalam salah satu dari 

beberapa balasannya yang jarang datang. 

Entah pesan istimewa itu tak dia sengaja, entah karena 

dia merasa perlu mengusir bosan yang menggumulinya –akibat 

pertanyaanku yang selalu sama dan kian membombardirnya–, 

atau dia memandangku sebagai pria yang perlu rasa iba, aku 

tak peduli. Yang penting berhasil kuraih setahap lagi kemajuan 

dalam ikhtiarku memenuhi kebutuhan ini. 

Hingga di malam kikuk ini. 

Pilihan sudah kuambil, tapi ketakutan terhadap 

kemungkinan sakit dan kecewa tetap nangkring di posisi 
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teratas prioritas nyaliku. Seperti mencengkeram bahu dan 

kakiku, yang memaksaku agar tetap tinggal di rumah. 

Bayangan tentang kemungkinan jika aku datang ke 

rumah itu sama artinya dengan menjemput rasa sakit, terus 

membujuk dan merajuk keyakinanku yang sedang tipis-

tipisnya. 

Namun, daya pikat si perempuan, serta kewajiban 

smaradhana dalam jiwa yang merengek-rengek malam itu, 

mengharuskanku untuk memenangkan keyakinanku yang 

secarik. Kuputuskan untuk tak acuh pada ketakutan yang 

merajalela. 

Sebuah pilihan bijak, kurasa. Karena, sejauh 

pengalamanku, memilih percaya pada yakin, setipis apapun 

itu, selalu menjadi pilihan yang tepat. 

Sebelum ketakutanku bergegas kembali menjadi-jadi, aku 

merapikan diri. Kukenakan setelan yang menurutku terbaik. 

Kusemprotkan Daviddoff seperti aku mengguyurkan air ke 

tubuh di kamar mandi. 

Aku harus sempurna dan sesemerbak mungkin di 

depannya. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk memompa 

keyakinanku yang sedang lunglai. 
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*** 

 

ANGIN yang mengikuti langkah kakiku menuju pondokan si 

perempuan mengembuskan nada simpatik dan sarkastik di saat 

bersamaan. Sementara mendung pekat musim hujan di langit 

malam ini seperti gagal menyembunyikan bulan yang 

menatapku dengan iba. 

Bintang-bintang sepertinya bermain gembira di balik 

awan sana, sebagai bentuk rasa syukur, karena mereka tak 

harus melihat langsung, ketika salah satu makhluk dari jenis 

yang paling mulia di muka Bumi ini ditipu oleh keyakinan, 

yang ternyata salah mengambil keputusan. 

Bintang, kali ini kamu sialan. 

Setiap ayunan langkah seolah membawa keraguan 

tingkat tinggi. Tapi, bahwasannya sisa keyakinan terus menarik 

tubuhku, agar jangan sampai aku mengambil keputusan putar 

badan di tengah jalan. 

Hingga akhirnya aku sampai di depan pintu pagar itu. 

Di baliknya ada sebuah misteri yang telah melumpuhkan 

laki-lakiku. 

Dadigdug. Der! 
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Merinding bulu kudukku. Dan berdiri bulu romaku, kata 

Nini Carlina. 

Aku berlebihan? Sudahlah, tolong biarkan aku 

mengambil jatah gilaku untuk malam ini saja! 

 

4 

 

BELUM juga kupencet bel, siluet perempuan lebih dulu muncul 

dari salah satu kamar. 

Langkahnya santai sedikit bergegas menuju pagar. 

Sepertinya dia tahu ada yang datang. 

Dada kiriku berdentum. 

Dalam bentuk siluet pun aku tahu dialah yang kutuju 

malam ini. 

Perempuan itu. 

Gelap dan air hujan yang sudah mulai berancang-ancang 

untuk merintik itu mendadak berubah menjadi sore yang 

begitu manja, ketika dia memberiku senyuman pribadi, kala 

pagar terbuka. 

“Mudah bukan mencari rumah ini?” 

Pertanyaan itu tak pernah aku duga bakal terlontar dari 

bibirnya yang tipis dan basah itu. Sumpah. 
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Pertanyaan mirip doa, yang berharap kepastian aku tak 

berjumpa aral di tengah perjalanan menuju rumah itu. Pesan 

yang kutangkap, dia menungguku dan ingin aku baik-baik saja. 

Seperti sedang mengkhawatirkan kekasih. 

Subjektifku, memang. Tak apa bukan? Lumayan, itu 

menyuntik keyakinanku agar mau tambah tumbuh. 

Dengan basa-basi biasa, aku dipersilahkan duduk di kursi 

teras. Sepi. Tak tampak penghuni lainnya. 

“Semua pulang. Biasa, akhir pekan. Cuma ada aku dan 

pemilik kos,” dia menjelaskan situasi itu, seolah-olah bisa 

membaca pikiranku. 

Ah, semakin tumbuh saja keyakinan ini. Naga-naganya 

ruang dan waktu sengaja memberi kami porsi istimewa. 

“Oh. Kau tak pulang?” respons dariku berupa pertanyaan 

yang sangat biasa. Seperti orang tak punya bahan omongan 

saja. 

“Hanya sekali sebulan aku pulang. Lagipula, aku suka 

sendirian dalam suasana sepi. Obat paling mujarab setelah 

jenuh seminggu penuh di lingkungan kerja yang berisik.” 

Penjelasan yang wajar, sebenarnya. Tapi pernyataan “aku 

suka sendirian dalam suasana sepi” itu, suer, sedikit 

mengusikku. 



 

 

125 

Apakah memang kehidupan hening seperti itu yang dia 

ingin? Apakah penolakan-penolakannya terhadap beberapa 

pria istimewa itu karena dia tak ingin terseret dalam kehidupan 

yang riuh? Plis, semoga jangan… 

Syak wasangka dan ketakutan mulai kembali 

berkolaborasi, memberikan gambaran kekecewaan yang 

seolah-olah pasti kudapat. 

Tapi, sekali lagi, demi kebutuhan jiwa yang perlu diisi, 

aku memilih setia pada keyakinan yang sedang kembang 

kempis. 

Basa-basi itu berlanjut dengan beberapa obrolan yang 

tersusun secara acak. Tentang asal-usul, tentang kesenangan, 

lelucon-lelucon hambar yang dipaksa lucu demi menariknya 

untuk mendekat. 

Anehnya, dia tertarik pada banyolan yang, menurutku, 

garing. Entah serius, atau mengejek. Ah, sudahlah, penting 

kami berbincang. Jatuh cinta kadang membuatmu ikhlas untuk 

tampil bodoh. 

Interaksi kami kala itu, di mana hanya ada kata-kata kami 

dan degupku, benar-benar membawa suasana lain. Tak seperti 

momen yang kutemui setiap aku berinteraksi dengannya di 

antara banyak orang. 
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Dia menebar aura yang tak pernah kutangkap selama 

kami berinteraksi di ruang publik; perhatian penuh pada setiap 

kata yang aku ucapkan. Biasanya dia acuh. Dan dingin. 

Pertanda baik, sebenarnya. Seharusnya memang begitu. 

Tapi aku masih belum punya nyali untuk berharap lebih. 

Kenyataan bahwa dia suka sepi dan sendiri itu masih 

menggangguku. 
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DETIK-detik terus berdetak. 

Malam semakin jauh. 

Rintik pertama turun, disusul rintik-rintik lain yang 

membesar. 

Hujan. 

Sepi. 

Aku dan dia. 

Ah, seharusnya ini suasana yang romantis. Seharusnya 

ini nuansa paling pas untuk mengakui motivasiku 

menemuinya malam ini. 

Di salah satu sela pembicaraan itu, dia menyuguhkan 

kopi –yang aku rasa terlalu manis. 
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“Maaf, aku terbiasa membuat minuman yang sangat 

manis,” katanya seolah-olah bisa menebak yang direkam indera 

pengecapku. Dia merasa bersalah. 

“Hehe, tidak masalah. Tubuhku yang kurus ini perlu 

banyak asupan gula,” jawabku sedikit berkelakar, sekaligus 

agar dia tak terlalu merasa bersalah. 

Kendati sebenarnya dalam hati aku merasa manis 

racikannya keterlaluan. 

Namun, tak apalah. Ekstra manis ini mungkin bisa jadi 

penetralisir ketika di akhir pertemuan nanti aku harus 

membawa pulang pahitnya penolakan. Kuhibur diri di tengah 

situasi yang masih serba sumir. 

Ada yang mengintip. Perempuan menuju baya. Ibu kos, 

sepertinya. Kulempar senyum sekenanya sebagai tamu. 

“Oh,” respon singkatnya yang sangat standar. Lalu dia 

balas senyumku, dan masuk kembali. 

Abang ketoprak melintas sambil berteriak-teriak di 

tengah hujan. Menurutku resonansi suaranya cenderung 

mengarah ke kalap. Kutebak dia sedang dalam tekanan, sebab 

istri yang begitu dimuliakannya merajuk ingin kalung berlian. 

“Ketoprak?” pertanyaannya yang mendadak 

membuyarkan imajinasi ngawurku tentang Abang Ketoprak. 
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“Terima kasih. Kopi dan kamu sudah cukup untuk 

malam ini.” 

Eits, aku melihatnya sipu-sipu! 

Eh, tunggu dulu, tunggu dulu. Apa benar begitu? Aku 

tak bisa memastikannya. Agak remang di antara kami, 

sementara kulitnya cenderung gelap. Mungkin perasaanku 

saja. 

Yang jelas, tak ada respons kata dari dia. 

Entah hatinya. 

 

6 

 

HUJAN malam ini membawa irama syahdu yang segar. Angin 

mengalun genit, tanpa guntur, dengan volume yang sangat pas 

untuk sejoli yang sedang jatuh cinta. 

Ah, andai saja dia merasakan sama seperti aku. Tentu 

malam ini akan kukenang sebagai salah satu malam 

sempurnaku. 

Hening beberapa saat. 

Irama alam di malam yang bergemericik itu seperti 

sedang mengerjaiku; agar aku langsung ungkapkan saja 

maksud kedatanganku. 
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“Lalu, apa hal penting yang kau maksud dalam pesanmu 

itu, sampai kau harus terjebak hujan di sini hanya dengan aku 

sekarang ini?” 

Terjebak? Hei, ini bukan terjebak, perempuan yang aku 

butuhkan! Ini romantika kudus yang sengaja diatur semesta 

untuk kita… 

Seandainya rayuan itu tak hanya berhenti di dalam hati. 

Ah, tapi, pertanyaan itulah yang sebenarnya aku tunggu. 

Jalurku untuk berkata jujur mulai terbuka. 

“Kenapa selalu ada nuansa romantis saat hujan turun 

dalam bentuknya yang tenang?” aku mulai berani memancing 

agar pembicaraan mengarah pada tema romansa. 

Tentunya setelah susah payah kukumpulkan nyali demi 

mengucapkan itu. Mungkin saja ada “sisi Ane” yang yang 

gampang terenyuh, bersembunyi dalam dirinya, yang mungkin 

bisa kugedor. 

Tapi, pertanyaanku tak mendapat respons. 

Hening dari sebelah kiriku. 

Krik, krik… 

Mulut perempuan itu tertutup, tapi biarkan matanya 

menatap air-air yang jatuh dari langit. Sedikit percik mendarat 

di wajah dan pakaian kami. 
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“Entahlah. Aku tak begitu mengerti tentang hal yang kau 

tanyakan itu.” 

Respons itu membawa pesan agar tema pembicaraan 

dialihkan, prasangkaku. 

“Pertanyaanku itu memang bukan untuk dijawab nalar. 

Bukan untuk dimengerti. Tapi dirasakan. Dan itu teritorial 

hati.” 

Aku berusaha mempertahankan tema ini. Ingin kulihat 

reaksinya sejauh mana. Sehingga aku bisa memutuskan 

teruskan atau hentikan niatanku. 

Responnya hanya senyum multiinterpretasi yang gagal 

kuterjemahkan kepastiannya. Tanpa kata-kata. 

Sepatah pun. 

Dia sedang pasang kuda-kuda pertahanan diri rupanya. 

Baiklah, perempuan edisi khusus, kali ini aku tertantang. 

Kita lihat seberapa kuat kau menahan gempuranku. Seberapa 

jauh kau bisa mempertahankan hatimu dari sentuhanku. 

“Konon, air adalah satu-satunya zat di dunia ini yang 

langsung diturunkan dari surga.” Celotehku berlanjut 

Beberapa kali aku mendengar premis itu, kendati tak 

pernah kutemui penjelasannya langsung di kitab suci yang aku 

percayai. Agak ngawur, memang, yang penting melankolis. 
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“Ya, aku pernah mendengar itu.” 

Ternyata awuranku tepat sasaran. Kali ini dia merespons 

dengan kata. Sepertinya kailku mulai mengena. Level 

pengetahuan kami, dengan sedikit sisi-sisi ngawur itu, setara 

rupanya. Tentu ini akan menjadi dialog yang asyik. 

“Mungkin karena itulah hujan identik dengan cinta. 

Romantika. Karena dia membawa zat yang diproduksi 

langsung oleh surga, dan tentu membawa pesan-pesan 

surgawi. Cinta salah satunya.” Mendadak aku berkotbah. 

“Haha… Mungkin saja.” Untuk pertama kalinya aku 

mendapat sedikit persetujuan darinya, yang dibumbui nada 

tawanya yang khas; lepas, tapi pendek. 

“Seluruh isi jagat raya ini, pada dasarnya, membawa 

pesan cinta. Melalui hujan, cerah, pergantian waktu terang-

petang-gelap, anugerah, musibah, kesenangan, rasa sakit. 

Semua itu adalah pengejawantahan cinta dan konsekuensinya 

yang hadir dalam bentuk rupa-rupa.” 

“Lalu?” 

Aha! Aku sukses mendapat perhatiannya! 

“Intinya, tetap ada unsur cinta di dalamnya.” 

Baru saja hendak kuteruskan presentasiku soal 

pemahaman terhadap semesta dan cinta… 
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“Tapi aku setuju kalau rasa sakit itu adalah salah satu 

bentuk cinta,” selanya. “Salah satu bentuk konsekuensi cinta, 

tepatnya. Bentuk yang paling mungkin terjadi, utamanya 

dalam hubungan lawan jenis. Dan bentuk yang lebih baik tak 

dipilih.” 

Alamak… Definisi seperti itulah yang sebenarnya tak 

ingin aku dengar dari dia. Itu seperti portal, yang jadi 

penghalang gerak majuku. 

“Kerap, bahkan hampir selalu, menghadirkan rasa sakit. 

Ketika cinta berangkat dari kebutuhan naluriah manusia untuk 

berkembang biak. Antara laki-laki dan perempuan.” 

“Selalu ada definisi berbeda dari kedua jenis manusia 

yang terlibat dalam hubungan itu, untuk mempertahankan 

eksistensi ke-aku-an, yang disamarkan dalam jatuh cinta.” 

Sepertinya aku bisa menebak arah paparannya. Tapi 

kubiarkan saja dia melanjutkan. 

“Aku percaya cinta itu ada pada setiap hal di alam 

semesta. Tapi manusia punya kuasa untuk memilih, karena itu 

spesies ini disebut paling istimewa oleh agama Ibrahim. 

Manusia leluasa untuk memilih cinta dalam bentuk apa untuk 

mengisi kekosongan hidupnya.” 

“Dan…” 
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Aku berusaha mengambil tempat di sela-sela 

penjelasannya –yang tampaknya akan panjang dan menjadi 

tema penutup perjumpaan kami malam itu. 

“Justru hak untuk menentukan pilihan itu membuat 

manusia memilih untuk membela ego. Pilihan yang manusiawi 

dan logis. Karena, secara naluriah, manusia selalu berorientasi 

untuk memanjakan diri sendiri dengan cara yang bisa 

membuat dirinya bahagia.” 

“Dan, hampir selalu, cara yang ditempuh individu satu 

dan lainnya menggunakan parameter yang beda sama sekali, 

cenderung bertentangan. Kontradiktif.” 

Ah, dia sedang berbicara tentang Sigmund Freud dan 

psikoanalisisnya. Dia benar-benar sedang menunjukkan bahwa 

pertahanan dirinya kokoh. 

“Tapi…” aku berusaha menyela agar jurus-jurus 

ofensifku tak sampai patah. “Bukankah ada kuasa semesta, 

yang tak dimiliki individu dan hadir dari luar kesadaran, tapi 

itu cukup ampuh untuk mengatur individu-induvidu agar tak 

sampai berbenturan? Karena, bersama dengan keinginan-

keinginan individual itu, dalam diri setiap orang hidup juga 

naluri untuk hidup bersama orang lain. Ada kebutuhan untuk 
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menjadi makhluk sosial. Dan, kebutuhan itu akan terpenuhi 

selama kuasa yang tak dimiliki itu turun tangan.” 

Aku coba membobol dia dengan jurus-jurus Foucault, 

yang coba kukolaborasikan dengan konsep tawakal. Sedikit 

memaksa, memang. Tapi, terus terang saja, aku nyaris 

kehabisan dalil. 

“Ya, aku setuju itu,” reaksinya spontan, seperti tak rela 

pendapatnya terpotong oleh pendapat lain, yang pada 

dasarnya bisa dia terima. 

“Tapi pada kenyataannya, relasi interpersonal maupun 

sosial yang diidamkan semua manusia itu selalu tumbuh dalam 

kepalsuan. Dalam kemunafikan.” 

“Pemahaman yang dibangun demi kebersamaan itu 

hanyalah pura-pura untuk memenuhi kebutuhan pribadi, yang 

disamarkan dalam interaksi, yang hanya perlu dicukupi untuk 

sedikit waktu saja.” 

“Interaksi individu-individu, yang semestinya indah atas 

nama kebersamaan, itu sebetulnya hanyalah bulu domba yang 

dikenakan musang. Hanya kedok seorang individu untuk 

menyelisik kelemahan individu lain. Agar sasaran bisa 

dijinakkan di saat yang dirasa tepat. Ujung-ujungnya agar dia 
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bisa menguasai individu lain. Demi kehendak naluriahnya 

untuk berkuasa.” 

Aduh, dalam kata-katanya itu, eksistensialis 

individualnya. Oh, Sartre, kenapa kau dilahirkan membawa 

konsep ide yang sempurna untuk pijakan pribadi-pribadi 

individualistis…. 

Dan kenapa harus kau rasuki perempuan ini..? 

“Pun dengan hubungan bernama “cinta” terhadap lawan 

jenis.” Dia memberikan tekanan khusus untuk kata “cinta”. 

“Itu adalah sebuah pola hubungan yang sebetulnya 

paling mengerikan. Absurd. Berangkat dari tuntutan naluri 

dasar untuk berkembangbiak. Untuk mencukupi hasrat seksual 

saja. Segala angan-angan indah dalam asmara itu hanya 

rekayasa imajiner demi politik persuasif individu saja, yang 

tujuan pokoknya adalah pencukupan libido.” 

“Setelah kebutuhan seks terpenuhi, apalagi yang dicari? 

Tidak ada. Karena itu, banyak relasi yang awalnya dibangun 

atas nama “cinta” dan kebersamaan berujung pada kebencian 

dan perselisihan. Karena, ketika seks tercukupi, sudah tak ada 

lagi yang dicari dalam hubungan lawan jenis.” 

“Ketika intisari hubungan itu telah diraup, pasangan 

yang terlibat akan bertemu dengan kejenuhan. Rasa bosan 
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kemudian diungkapkan dalam selisih paham, juga 

pertengkaran berkepanjangan, dan berujung pada perpisahan 

yang selalu menghadiahkan rasa sakit.” 

“Sebagian besar pasangan memilih untuk menutup kisah 

cinta dengan berbagai macam dalih, ketika intisari kebutuhan 

dalam hubungan itu telah terpenuhi. Dan, aku rasa, itu adalah 

pilihan manusia-manusia modern rasional.” 

“Yang awet bertahan hingga renta, atau tutup usia, itu 

hanya individu-individu yang memutuskan untuk tidak 

individualistis. Dan, sepertinya, pada masa ini, tak banyak 

yang mengambil keputusan yang itu.” 

“Karena itulah aku setuju ketika kau menyebut rasa sakit 

itu adalah salah satu bentuk konsekuensi “cinta”. Bentuk yang 

bisa dipilih atau dihindari. Sejauh ini, jujur saja, secara pribadi, 

aku belum berani mengambil pilihan itu.” 

Misi gagal. 

Pesan yang disampaikannya dalam kalimat terakhir itu 

jelas sudah. Dan, sepertinya, prediksi dari sedikit keyakinanku 

—yang aku turuti ketika mengambil keputusan menemuinya di 

malam yang kebetulan hujan ini— meleset kali ini. 

Untuk pertama kalinya dalam hidup aku merasa ditipu 

oleh keyakinan yang selama ini selalu aku yakini. 
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“Hahaha… Sejak kapan kau lahap bujukan-bujukan Jean 

Paul-Sartre itu?” tanyaku datar. Agak nyinyir, aku berusaha 

menjaga keberlanjutan perbincangan kami, sembari mencari 

jalan untuk sampai pada penutup yang wajar. Yang 

membuatku tak tampak bodoh-bodoh amat. 

Lagi-lagi dia jawab dengan senyum. 

Dan, demi puncak Lawu yang adem, tiap kali kudapati 

ekspresi itu di wajahnya, sungguh, aku semakin yakin kalau 

Tuhan menjadikan senyum itu sebagai bentuk terindahnya 

secara lahiriah. 

“Yah, begitulah.” 

Ternyata singkat saja kalimat yang dia pilih untuk 

menutup kebersamaan kami malam ini. Singkat, tapi memaksa 

lawan bicara untuk menyerahkan kesepahamannya. 

Ya, sudahlah. Kali ini keyakinan sedang tidak berada di 

pihakku. 

Urusan selesai. 

Dan akulah yang diselesaikan oleh pertemuan itu. 

Untuk mengisi kekosongan ruang kata-kata di antara 

kami, kucomot keretek filter dari saku kanan celana jinsku. 

Kunyalakan sebatang, dan kunikmati pelan-pelan sembari 
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kupandangi hujan yang kurasakan sedang salah memilih 

tempat untuk mengucur di depan kami. 

Nikmat betul nikotin ini. Kenikmatan yang sempat aku 

lupakan sama sekali ketika aku bertukar cakap dengan 

perempuan istimewa ini. 

Kenikmatan yang kudapat melalui pertemuan kata-kata, 

jembatan psikologis kami, aku rasakan sebagai nikmat di atas 

segala kenikmatan yang pernah aku nikmati di dunia. 

Sayangnya, kenikmatan sakral ini harus urung sampai pada 

klimaks.Kali ini aku kalah. 

Sepertinya. 

 

7 

 

PUKUL 11 malam sudah sampai. 

Hujan sepertinya enggan untuk menyudahi guyurannya. 

Tapi aku harus pulang, atas norma kepantasan hubungan laki-

laki dan perempuan yang hidup lestari di tengah masyarakat 

Timur –kelompok masyarakat di mana kami menjadi 

bagiannya. 

Norma yang, entah, disetujui atau tidak oleh perempuan 

individual yang selalu menomorsatukan eksistensi pribadinya 
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itu. Yang jelas, dia sama sekali tak merasa terganggu oleh 

waktu yang menyeret malam itu menuju larut. 

Dalam diam kami, aku coba lirik dia. Sial, seharusnya aku 

tidak melirik. Sebab, ketika aku melakukannya, aku berjumpa 

dengan sebuah paradok yang membuatku merasa makin 

goblok. 

Aku merasa, sepertinya, gestur dia mengisyaratkan agar 

durasi kebersamaan kami malam ini diperpanjang. Bahasa 

tanpa kata yang jelas bertolak belakang dengan penolakan 

melalui dalil-dalil verbalnya –yang sangat masuk akal itu. 

Logis tapi menzalimi hati. Setidaknya hatiku. 

Pesan mana yang harus kuikuti? Aku berusaha mencari 

penutup perjumpaan itu dalam gamang. 

Ah, sudahlah. Aku harus bergegas menutup kebersamaan 

ini. Atau aku harus mengamini bahwa rasa sakit itu adalah 

salah satu bentuk cinta seperti yang didefinisikannya dengan 

fasih. 

Memang fasih, tapi belum pasti sahih. 

Aku mau cinta. Dan memang itulah yang aku cari dalam 

kunjunganku kali ini. Tapi aku tak mau sakit. 
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Malam ini harus segera kuakhiri. Untuk kemudian 

kunikmati hujan dan gelap Ibukota, yang kuharap bisa 

melunturkan kekecewaan amat sangat yang kutuai malam ini. 

“Baiklah. Terimakasih untuk luangmu malam ini. 

Sepertinya sudah waktunya aku pulang. Tak enak dengan Ibu 

kosmu,” aku memilih gaya berpamit penuh basa-basi gaya 

remaja, dan sok sungkan, yang jamak dipilih banyak orang. 

“Sebenarnya tidak masalah, meski kau di sini hingga pagi 

sekalipun. Apalagi tampaknya hujan akan lama membasahi 

malam ini.” 

Jawaban seperti itu, sumpah, tak pernah aku duga. 

Tapi, sepertinya dia serius. Juga tak kulihat lagi ibu kos 

yang mengintip-intip, untuk memastikan aku sudah enyah. Dia 

seperti merestui kebersamaan kami yang bisa saja panjang. 

Situasi yang membuatku kian ambigu. 

“Tapi, jika malam yang terlalu larut di kediaman lawan 

jenis yang baru kau kenal membuatmu merasa rikuh, 

silahkan.” 

Caranya melepasku itu pun, yang menyelipkan kata 

“jika” di antaranya –yang berarti aku diberi peluang seluas-

luasnya untuk memilih, terus di sini, atau menerabas gerimis— 

membuatku makin bingung menebak-nebak. 
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Menebak-nebak yang, sayang betul, ujung-ujungnya 

membuat gundahku semakin resah. Aduh, memang sebaiknya 

aku pulang saja lah. 

Untuk gestur penutup, aku memilih mengangkat cangkir 

kopi yang tinggal seperseruputan itu. Ya ampun, kenapa kopi 

yang terlalu manis ketika awal disuguhkan itu menjadi 

telampau pahit di saat penghabisan? 

Ah, mungkin hanya perasaanku saja. Tapi, aneh. Di 

tengah kecewa dan pahit itu, aku masih bisa merasakan bahwa 

keyakinan yang kurasa telah membohongiku itu masih belum 

pergi. Cenderung menguat, malah. 

Tapi aku tak dapat menangkap isyarat apa yang ingin 

disampaikan oleh naluriku sendiri. 

“Kapan-kapan datanglah kembali ke sini. Aku menyukai 

perbincangan kita.” 

Apalagi maksudnya ini? 

Ah, sudahlah. Tak perlu kutebak-tebak lagi. Lebih baik 

aku segera beranjak sebelum terlalu hanyut dalam 

kebingungan yang hadir bertubi. 

Setelah kulempar senyum dan salam sepantasnya, 

kuterabas hujan yang menjinak jadi rintik itu. 
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Mereka, rinai-rinai itu, memberiku sentuhan yang lebih 

lembut untuk meredam kecewa yang –anehnya—masih 

menyisakan sekelumit yakin, bahwa yang aku yakini itu tidak 

berdusta. 

 

Sssttt… Ini Bisiknya… 

 

SEJUJURNYA, pamitmu malam ini itu tak sepenuhnya 

kurelakan. Karena aku sangat menikmati hujan yang kurasa 

sangat lengkap dengan keberadaanmu. 

Aku telah berupaya menahanmu untuk lebih lama duduk 

di sebelahku dengan bahasa tubuhku. Tapi, mungkin, aku tak 

pintar dalam berisyarat. 

Dalam pertemuan tiga jam itu aku membuktikan bahwa 

keyakinanku tidak meleset. Dari sekian banyak yang datang 

padaku, aku baru mendapati sesosok lelaki yang menghormati 

eksistensi perempuan yang punya pendapat, pada dirimu. 

Sebetulnya, siapakah kamu? Kamu membuatku malu. 

Kamu membuatku menanti kedatanganmu. 

Untung saja kamu tidak tahu. 
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Aku sebenarnya telah melihat isyarat keistimewaanmu 

itu dalam perbincangan-perbincangan singkat kita di ruang 

ramai, yang kita lakukan sambil lalu itu. 

Kamu, yang asing dan sekonyong-konyong masuk di 

dalam ruang sosialku, berhasil membuat yakinku yang lama 

mati ini muncul kembali. 

Pelan-pelan memang, namun tumbuh dalam pasti. 

Maaf, aku sengaja tak membalas seluruh pesan 

singkatmu yang tiba bertubi itu. Aku hanya butuh waktu untuk 

meyakinkan diriku sendiri, bahwa yang aku rasa ini benar-

benar tepat. 

Dan, melihat upaya yang kau kemas dalam susunan 

bahasa elegan dalam pesan singkatmu itu, aku kian yakin 

dengan keyakinanku. Hanya saja baru separuh, belum bulat 

betul. 

Karena itulah aku membagi alamatku untuk kamu. Aku 

ingin melihat kesungguhanmu. Aku ingin bukti langsung, 

dalam pertemuan fisik, untuk melengkapi jiwa kita yang 

sebenarnya telah bertemu. 

Definisi cinta dan sakit yang kupaparkan padamu tadi 

sebenarnya telah menjadi masa lalu setelah perbincangan kita 

itu. Tapi aku malu mengakuinya di depanmu. 
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Pun aku hanya ingin tahu, seberapa keras 

kesungguhanmu. Kau perlu meyakinkan aku tentang itu 

dengan ikhtiarmu. 

Dan aku yakin, kau akan melakukannya. 

Kutatap kepergianmu membelah hujan yang telah 

menjinak sebagai rintik itu dengan berat, sebenarnya. Tapi aku 

tak punya alasan untuk menahanmu. 

Keyakinanku masih butuh waktu untuk bisa menjadi 

utuh. 

Aku yakin kau bisa membimbingku mengubah definisiku 

tentang cinta: manifestasi paling sempurna yang Tuhan 

anugerahkan pada manusia. 

Aku harap kamu dan aku bisa memanifestasikannya 

dalam bentuk dan definisi yang saling menghargai. Antara aku 

dan kamu. Sebelum benar-benar menjadi kita. 

Aku yakin kamu bisa memberiku itu. Dan aku lebih 

yakin lagi, aku sanggup memberikanmu itu. 

Kejarlah daku, kau kan kutangkap, kata pujangga dulu. 

Dan entah, mungkinkah aku sedang jatuh cinta? Karena, 

waktu kamu aktif, aku pura-pura jual mahal. Kamu diam, aku 

cari perhatian. 

Oh, repotnya… 
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Kadang cinta memang datang dalam bentuk yang sangat 

sarkastik. 

Tapi, ah, biar bagaimana pun, cinta tetaplah cinta; bentuk 

paling kudus dan sempurna dari segala keindahan di semesta 

raya ini… 
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Untuk Hujan  

pada Sepenggal Sabtu 

 

1 

 

MENDUNG itu kurasa sedang mengejekku. Aku yakin 

seyakin-yakinnya sekali soal itu. Aku melihat seringai di langit. 

Mega-mega menebal dalam penampakannya yang 

flamboyan. Menggelantung kemayu dia, dicumbui angin sore 

Jakarta. Itu adalah sebuah Sabtu yang ambigu. 

Kutuju pondokanmu dengan motor matic yang kubeli 

atas namamu. Agak enggan, memang. Tapi harus. 

Ah, motor ini. Yang kupersiapkan khusus untuk kita 

nanti, setelah penghulu menyatakan kita sah. Kupacu dia 

dengan ragu. 

Kala itu adalah sebuah Sabtu. Besok pagi ada pesawat 

tujuan Belanda yang harus kau kejar. Sementara kau belum 

berkemas. Kau harus pulang ke Bogor. Aku merasa harus 

mengiringmu dalam perjalanan sore yang enggan itu, karena 

kau telah memintaku untuk itu, dengan desah-desah manjamu. 
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“Kita bercumbu di atas motor kita, semalaman, sebelum 

enam bulan memisahkan peluk dan cium kita.” Rayumu itu, 

alamak… 

Tapi, demi langit dan Bumi, sore itu aku merasakan 

firasat yang sangat menggigit. Suasana itu tak seperti Sabtu-

Sabtu lain kala aku menjelangmu dengan riang. 

Aku mengadu pada langit Sabtu itu; aku resah. Seperti 

ada sesuatu yang hendak beranjak. Seterusnya. Tanpa pernah 

bisa kembali. 

Ah, mungkin hanya perasaanku saja. Dan sepertinya 

langit abai pada curhatku. Gundahku ini, sepertinya, karena 

kita harus terpisah untuk waktu yang sangat lama. Tapi, 

sepertinya juga, resah ini hadir untuk sesuatu yang lebih dari 

sekadar ketakutan pada perpisahan jarak. 

Tapi aku hanya membisikkannya pada mendung Sabtu 

itu. Dan kutitipkan sekelebat pada angin penyambut hujan. 

Aku titip resah. Sementara saja. 

Aku malu mengatakannya di depanmu. Aku tak mau 

cengeng. Karena aku tak mau resahku ini menghalangi 

usahamu untuk menggamit angan. Aku ingin kau bisa 

dapatkan semua yang kau ingin. Karena aku mencintaimu. 
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Sial, senyummu yang lengkap keburu menyambutku dari 

balik pagar pondokanmu. Senyummu yang cantik, dengan 

tatapmu yang tak kalah cantik. Aku semakin mati kutu. 

Kamu adalah kecantikan yang sempurna untukku. 

Sesuatu yang sangat aku kuatirkan bakal hilang. Aku tak 

pernah mau kehilangan itu. 

”Hujan hendak turun,” kataku. Aku ingin perjalanan ke 

Bogor sore itu diurungkan saja. Tiba-tiba aku takut pada hujan. 

”Bukankah kita suka hujan?” Dan tutur genitmu selalu 

tak bisa aku tolak. Nada-nada yang tak pernah bisa kutepis. 

“Dan kita masih suka bermantel di bawah hujan bukan? 

Dengan motor kita.” Ah, kau… 

Dengan malas yang makin meranggas dan ketakutan 

akan kehilanganmu yang mengganas, aku nyalakan mesin dan 

tancap gas. Sementara kamu mendekap aku dari belakang. 

Dengan kehangatan yang hingga kini belum ada yang mampu 

menukarnya. 

 

2 

 

HUJAN turun dalam desah yang kurasakan makin resah, sejak 

roda motor kita menggamit aspal di kawasan Cempaka Putih. 
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Begitulah seterusnya, hanya ada aku, pelukan kamu, dan 

hujan yang menggoda kita di luar mantel warna hijau tua itu. 

Dalam sebuah perjalanan dengan tanda-tanda sesuatu bakal 

terenggut, yang aku rasakan sangat. 

Entah yang kamu rasakan. 

Di antara deru hujan yang kian gila itu –entahlah, malam 

itu aku begitu takut pada hujan—kugenggam telapak 

tanganmu yang memeluk perut tipisku, dengan telapak tangan 

kiriku. Ada kehangatan yang amat sangat. 

Saat-saat seperti inilah yang memang kau sukai. Yang 

juga aku suka. Ketika kita dialun oleh hujan. Bersama rintik-

rintiknya, yang kita percayai turun langsung dari surga. 

Tapi, dalam perjalanan itu, aku tak merasakan aroma 

surga yang jamaknya kita hirup itu. Kendati pada setiap 

perempatan yang menyalakan merahnya, tak henti-hentinya 

kamu berbisik-desah dari tengkukku; “Aku mencintaimu…” 

Sesekali kubelai tengkukmu dengan tangan kiri yang 

kujulurkan ke belakang. Yang kau balas dengan desak mesra 

hidung dan napasmu di tengkukku. Sembari tak hentinya kau 

ucapkan; “Aku mencintaimu…” 
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Tapi entah, kemesraanmu itu tak sanggup mengusir 

gundahku, yang tak tahu pertanda apa itu. Semesta sedang 

mengerjaiku, semestinya. 

Hujan kala itu turun dalam volume yang adil. Sepanjang 

Cempaka-Putih hingga Bogor, dia mengguyur dalam alunan 

yang senada. 

Dengan sedikit bumbu angin yang menelusup ke pori-

pori, membuat pelukanmu kian erat. Membuat kita kian lekat. 

Sekaligus menumbuhkan takutku yang kian mencekat. 

Cinta kita di bawah hujan kala itu kurasakan begitu 

mengkhawatirkan. Ada firasat yang terus memberiku isyarat 

yang, sialnya, gagal kutangkap. 

Apakah yang ingin disampaikan semesta melalui 

hujannya yang asing kali ini? 

 

3 

BOGOR. Setelah menempuhi satu setengah jam yang gundah. 

“Kamu sakit?” sigap kau tempelkan telapak tangan 

kananmu pada dahiku, dengan wajahmu yang kian dekat pada 

wajahku. 

Hangat. Wangi. Dan cantik. 
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Itulah yang membuatku tak mau kehilanganmu. Dan 

merasakan berat yang begitu hebat, ketika kita harus 

menjumpai kenyataan, di mana kita harus terpisah untuk enam 

bulan. 

Demi cita-citamu. Demi sebuah bangku kosong untuk 

pendidikan singkat di Ultrech. Untuk mempertajam 

kemampuan analisis humanioramu. 

Cintamu itu akhirnya melihat muka pucatku juga, yang 

sedari tadi berusaha kusembunyikan. “Aku tidak sakit, sayang. 

Aku takut. Sangat takut. Entah, ketakutan untuk apa.” Hanya 

dalam hati kuucapkan itu. 

“Badanmu agak panas. Ganti bajumu.” Dia 

mengambilkan aku satu setel pakaian adik lelakinya. Lalu 

Mamanya menyeduhkanku teh madu. Mama paling tahu 

kesukaan calon mantunya ini. 

“Kalau kamu capek, tidur saja di sini. Besok sekaligus 

ikut antar ke bandara, ya?” Mama mengajakku. Nada keibuan 

beliau sangat sulit kutolak, sebenarnya. Tapi, aku terpaksa 

menolak. 

”Maaf, Ma. Minggu besok giliran saya piket. Saya harus 

datang pagi-pagi sekali,” alasan yang sangat terpaksa 

kurancang, demi sebuah rahasia yang –sejauh ini– cantik 
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kusembunyikan dengan rapi dari kamu dan keluargamu, 

Sayang. 

Bahwa sebenarnya ada satu babak penting yang sengaja 

aku simpan dari kalian. 

Dan aku khawatir, kamu bertemu momen yang tak 

pernah bisa aku bayangkan waktu kau pulang nanti. 

Semoga saja tidak. 

Bergantian dengan Mama, kamu datang dengan nasi 

tomat masakan kamu. Makanan yang kurasa paling lezat di 

dunia. Dan kau menyuapiku. Dengan tingkahmu yang khas. 

Aku senang. 

Setiap suapmu kutukar dengan pandang lekatku untuk 

matamu yang cantik. Tiga tahun kita tak mengubah 

kebiasaanmu tiap kali kulakukan itu; kau malu, lalu kau tepis 

halus pipiku untuk mengalihkan tatapku. “Sudahlah, 

Sayang…,” adalah jurus terakhirmu untuk menutupi malu-

malumu yang selalu kurindu itu. 

Bersama hujan yang masih di luar, kita habiskan sebagian 

besar waktu kita untuk saling bertatap, terbuai dalam diam, 

dan membiarkannya menjadi bahasa yang menjembatani hati 

kita. 

Tanpa kata-kata. 
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DETIK-detik itu menyusun nada dramatis, ketika dia 

membawa waktu menuju larut. 

“Aku akan sangat merindukanmu,” lalu kau sandarkan 

begitu saja kepalamu di dada kurusku ini. 

Kubiarkan kau berdamai di situ dengan belaiku untuk 

rambut hitammu yang lebat terjurai. Kubiarkan kau mengikuti 

degupku yang malam itu begitu tak beraturan, menghadirkan 

irama liar di antara ketakutan-ketakutan yang semakin 

menjadi. 

Kita biarkan diam mengisi malam itu, bersama detik 

jarum jam di ruang keluargamu yang hangat. Dan hujan 

melankolis di luar sana. Hujan yang sangat kita sukai. 

Malam melata menuju pagi, setelah menembus batas 

larutnya. Kepalaku tiba-tiba pusing seribu keliling. Pening 

bukan main. 

Sudah waktunya aku pulang. 

“Ah, kenapa lekas sekali malam ini melewati kita…” 

kamu mengeluh dengan tulus. 

“Ya. Aku juga merasakan itu. Tapi aku harus pulang…” 
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Kau jawab pamitku dengan berat yang amat sangat. 

Begitu pula Mama. Kalian mendapati mukaku yang begitu 

pucat dan pantas khawatir, sebagai orang-orang yang 

mencintaiku. Apalagi aku harus menempuh Bogor-Jakarta 

malam itu. 

Sendiri. Dan berhujan. 

Maaf. Tapi, ada hal yang aku ingin kalian tak pernah 

mengetahuinya. Aku takut kalian kecewa. 

Aku merasa harus pulang. 

Di luar ada hujan yang masih. Dengan volume yang lebih 

ramah. Menuju pintu keluar itu, kamu dekap lengan kananku 

bersama semacam enggan untuk berpisah. 

Sebenarnya aku pun tak ingin. Tapi aku harus. 

Aku tak ingin kau melihat aku dalam kondisi yang paling 

lemah. Yang akan membuatmu kecewa. Yang bisa 

membatalkan keberangkatanmu karena dihela oleh 

khawatirmu padaku. 

Karena, jika kamu tahu…. 
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SIAL itu terlalu semena-mana pada ruang privat kita. Dia 

datang begitu sekonyong-konyong. 

Contohnya, seperti ketika kesialan menyamar dalam 

bentuk metromini bedebah yang membawa penumpangnya 

dari Tenabang ke Pasar Minggu, dua bulan sebelum Sabtu itu. 

Tanpa rasa berdosanya sedikit saja, atas nama kejar 

setoran, tanpa lampu sein, sopirnya mendahului motorku dari 

kanan, lalu membanting kiri, dan berhenti mendadak di depan 

motor yang kupacu dengan kecepatan tinggi, karena aku 

diburu tenggat waktu dan pimpinan menungguku cemas di 

kantorku. 

Sial, metromini yang mendadak ada begitu dekat dalam 

jarak pandangku jelas membuatku terperanjat. Hanya, brak, 

yang sempat kudengar. Tapi hanya sebentar, lalu semuanya 

gelap. 

Kata orang-orang yang mendapati kejadian itu, bagian 

depan motorku menghantam keras belakang metromini, dan 

tak ketinggalan pula kepalaku yang berhelm ikut berpartisipasi 

menyeruduk bokong si bus kecil. Sayang sekali, helmku tak 

berlabel SNI. Terbelah jadi dua dia, dan mempersilahkan 

kepalaku menyeruduk langsung bidang keras di belakang bus 

kecil. 
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Ternyata brak waktu itu ada dua. Tapi aku hanya 

mendengar satu. 

Dan sopir mobil umum yang –seperti kubilang tadi, yang 

tak pernah percaya dosa itu– langsung memacu kembali 

metromininya, demi setoran yang harus dikejarnya, 

membiarkan aku begitu saja terkapar di tepi jalan raya yang 

sedang sibuk dan mendadak macet itu. Sial. 

Sudah, begitu saja cerita di tepi jalan itu. 

Setelahnya, yang aku dengar dari dokter adalah, ada 

cidera yang cukup serius di otak kananku akibat benturan di 

hari sial itu, yang, katanya, nyaris mustahil ditangani oleh 

medis. Tapi aku tak percaya. Sebab, aku merasa baik-baik saja. 

Dokter bilang, gejala sakitnya memang tak akan terasa. Hanya 

saja, dalam perasaanku yang merasa sehat itu, ada 

kemungkinan aku bakal end tiba-tiba. 

Dia juga berpesan padaku agar hati-hati pada air hujan. 

Gerojoknya kurang bagus untuk keselamatanku. 

Kau percaya kata dokter? Aku tidak. Sebab, aku yakin 

hidup mati itu urusan Tuhan. Lagi pula, aku merasa baik-baik 

saja setelah siang celaka di tepi jalan itu. Aku masih bisa 

menemui bosku yang menungguku, hari itu juga. Aku baik-

baik saja. Kalau saja aku tidak merasa sangat pening, seperti 
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baru saja terkena 10 kali jab dari Mani Pacquiao, mungkin aku 

tidak akan mengunjungi dokter itu. 

Aku tak suka dokter yang berusaha memisahkanku 

dengan hujan. Aku suka hujan. Aku suka bermain dengan air-

air yang rontok dari langit. Siapa kau, hei dokter, sampai berani 

kau minta aku mewaspadai anugerah semesta paling segar itu? 

Akan tetapi, jujur saja, kelamaan aku takut juga. Entah 

karena teror keterangan dokter itu, atau karena aku dan 

perempuanku harus hidup dalam jarak selama enam bulan. 

Manusiawi sekali bukan, jika aku memiliki rasa takut? 

Dan, maaf, kabar buruk dari ruang medis ataupun 

momen yang membawaku terbaring di ruang periksa dokter 

itu tak pernah sampai di telinga perempuanku. Kuharap, kamu 

tidak menceritakan bagian ini padanya. 

Aku tak rela dia bersedih. 

Sudah, itu saja. 

 

6 

 

AKU resah, bukan karena kamu harus pergi terlalu lama. Tapi 

aku resah tak akan bisa menyambutmu pulang. Aku tak takut 

mati. Tapi aku terlalu takut membuatmu menangis, Sayangku. 
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Bersama berat yang amat sangat, kau tatap aku lekat-

lekat. Masih bersama pelukan rapatmu dari sisi kiri tubuh 

kurusku ini. Kita seperti terlibat dalam kekalutan yang sama. 

Kuhela motor kita itu dengan malas. Aku, sebenarnya, 

masih merasa berat beranjak dari Bogor. Kota yang memberiku 

banyak cinta ini. Kota yang memberiku banyak hujan ini. 

Tapi aku harus cepat-cepat. Agar kau tak melihat aku 

yang mungkin saja sedang sekarat. 

*** 

DI bawah jembatan layang Cawang itu, kutepikan motor 

kita sejenak. Dari balik mantel aku merasakan ada yang hangat 

meleleh dari hidungku. 

Kuseka, dan aku tercekat. Kudapati cairan hangat 

berwarna merah, hangat, merata di telapak tanganku. 

Ketakutanku kian menerkam. 

Aku takut. 

Aku khawatir, kamu tak akan menjumpai senyum 

kangenku, kala kamu keluar dari gerbang kedatangan Bandara 

Soekarno Hatta. 

Sudah, itu saja. 

Lalu semuanya gelap. 
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7 

 

“KAMU bohong!” 

“Maaf, aku hanya tak mau membuat kamu bersedih.” 

“Sekarang kamu buat aku menangis. Mana janjimu dulu? 

Mana bualan manismu menjemputku di bandara waktu aku 

pulang?!” 

“Maaf.” 

“Aku bertanya padamu kenapa pucat wajahmu. Tapi 

kenapa kamu menyembunyikan itu dariku?!” 

“Maaf…” 

“Sebilangan jumlah bintang pun kamu minta maaf, aku 

akan sulit memaafkanmu! Kamu bohong!” 

Aduh, tolonglah simpan air matamu. Aku tak pernah 

sanggup melihat itu, sayangku…. 

Bukankah seharusnya sekarang kamu sudah ada di 

dalam pesawat itu, yang membawamu ke Belanda dengan 

segala riang hajatmu untuk masa depan? Kenapa kamu di sini, 

lalu menumpahkan marahmu padaku? 

Untuk kamu tahu, aku sengaja menyimpan ini demi cita-

citamu! Pembatalan keberangkatanmu seperti inilah yang tak 

pernah aku ingini. Aku tak ingin menghalangi semua citamu… 
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“Kamu bohong! Kamu 

bohoooooooooonnnnngggggggggg!!!” 

Ya, sudahlah. Sepertinya kali ini aku sulit menjelaskan 

semua cinta dan ketakutanku padamu. Inilah yang 

kukhawatirkan dari awal. Aku tak pernah siap melihat air mata 

menderas di pipimu yang cantik. 

Maafkanlah aku… 

*** 

BAIKLAH. Aku memang pembohong. Dustaku pada 

perempuanku, kali ini, memang keterlaluan. Aku akui itu. Aku 

akan belajar menerima kenyataan, bahwa kali ini, sepertinya, 

permintaan maafku tak akan digubrisnya. 

Bahkan ketika belaiku di rambut hitam lebatnya, yang 

biasanya disukainya, itu tak lagi diacuhkannya. Perempuanku 

benar-benar diamuk sakit karena bohongku, sepertinya. 

Baiklah. Aku mengaku salah. 

Baiknya aku biarkan saja perempuanku mendekap 

tubuhku yang terbujur kaku, dengan wajahku yang pucat, 

tanpa detak jantung, di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto 

Mangunkusumo itu. Sebaiknya kubiarkan dia meraung-raung 

dalam tangisnya, dengan ratap dan kesakitannya karena 

bohongku. 
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Kata mereka, aku ditemukan tergeletak begitu saja, 

dengan darah yang mengalir kontinu dari hidung, mata, dan 

kupingku, di bawah jembatan layang Cawang yang basah itu, 

terbungkus mantel hujan hijau tua. Jujur saja, aku sendiri tak 

merasakan apapun. Tahu-tahu perempuanku meraung-raung 

di samping wadagku yang nir-sukma itu. 

Ah, sepertinya, semua inilah yang diisyaratkan semesta 

melalui hujannya, yang Sabtu malam itu benar-benar 

kurasakan asing. Asing sekali. 

Maafkan aku… 
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Foto  

dalam Dompet Ruth 

 

 

“JIKA menyimpan secuil masa lalu itu adalah dosa, kelak surga 

akan sepi!” 

“Aku tahu, aku tahu! Tapi, haruskah begini caranya?! ” 

“Lalu apa yang kamu inginkan?! Aku harus bagaimana?! 

Aku menyimpannya untuk belajar, seperti orang lain yang 

masih menyimpan beberapa jejak mereka. Agar kekeliruanku 

di masa lalu itu tak datang lagi menyakitiku!” 

“Ah, alasan!!!” 

“Kamu tak mau mengerti! Kamu mungkin juga 

tak…………” 

“Tak apa? Melupakan masa lalu? Sudah! Aku sudah 

melakukannya sejak kita bertemu dan setuju untuk jatuh 

cinta!” Bima memotong kalimat Ruth yang belum tuntas. “Aku 

telah menghapus semua kenanganku, dan tempat yang telah 

aku sterilkan itu hanya aku isi dengan kamu!” 

Ruth terdiam. 
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Selembar foto pria muda yang terlampir di dalam selipan 

dompetnya tak sengaja didapati Bima, ketika Ruth 

mempersilakan Bima mengambil sendiri kartu kredit di 

dompet Dolce Galbananya, sebab Bima perlu melakukan 

sebuah pembayaran, tetapi dompetnya tertinggal. Itu bukan 

foto saudara Ruth, sebab Ruth tidak punya saudara laki-laki. 

Pelayan resto salah tingkah ketika menyajikan daftar 

menu di tengah sepasang kekasih yang sedang kalap itu. Napas 

Bima dan Ruth  seperti saling memburu. Namun, senyum Ruth, 

yang meski kentara betul tampak dipaksakan, membuatnya 

yakin dia telah melakukan hal yang benar. 

“Sampanye. Porsi jumbo,” Bima langsung memesan, tanpa 

melihat daftar menu maupun menatap muka pelayan yang 

sedang salah tingkah. Ruth meneliti daftar menu itu sesaat. 

“Lemon squash. Ekstra manis,” katanya, sembari melemparkan 

lagi senyum untuk pelayan itu, dengan kadar yang masih ala 

kadarnya. 

Pelayan buru-buru mencatat pesanan, meninggalkan 

senyum sepantasnya, lalu buru-buru kabur ke pantry. 

“Siapa dia..?” Bima memburu. 

Ruth masih terdiam. Dia buang pandangannya pada 

pertunjukan musik di panggung mini resto itu. When I Fall In 
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Love milik Nat King Cole terlantun mendayu-dayu bersama 

karakter suara bass sang vokalis. When I fall in love, it will be 

forever… 

“Ruth….” Bima berusaha menurunkan tensinya, demi 

memancing hadirnya sebuah jawaban. 

Ada dua tetes air jatuh dari sepasang mata indah Ruth. 

Kepalanya masih tertunduk. Belum ada respons. 

“Ruuuuttttthhhhhh……” Bima kian memburu. Yang 

dipanggil mengangkat kepala, menatap lelakinya. 

“Aku ingin kau tahu, Ruth, aku rasakan sakit ketika 

kudapati foto itu. Kamu masih memberikan tempat pada pria 

lain di ingatanmu, ketika aku telah mengisi lima belas 

bulanmu?” Bima menuntut. 

Ruth masih menatap Bima. Masih dengan diamnya. Dan 

pandangan nanar. 

“Muka pria itu mirip denganmu. Keluargaku di Jawa 

bilang, ketika wajah seorang pria dan wanita serupa, sementara 

mereka tak ada ikatan saudara, berarti mereka jodoh. Wajah 

ayah dan ibuku mirip.” Cemburu mengamuk di dada Bima. 

“Kamu tak akan bisa menerima penjelasanku,” akhirnya 

Ruth buka suara, dengan terbata-bata. 
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Bima terkesiap. Dia merasa sudah bisa menduga arah 

penjelasan perempuannya. 

“Kenapa baru sekarang? Kalau kau berterusterang sedari 

awal jika kau masih mendambanya, kita tak perlu sejauh ini!” 

Bima berasumsi dalam emosi yang mulai menjadi lagi. Dia 

merasa ditelikung. 

Ruth menghela dalam-dalam, lalu mengembus pelan. 

“Ketika kita mulai hubungan ini, bukankah kita sepakat 

untuk saling tidak mengetahui masa lalu…?” Ruth mencari 

pembenaran di tengah situasinya yang terpojok. “Karena kita 

sedang membangun sebuah perjalanan ke depan, maju, bukan 

sedang mundur… Bukankah kita sepakat, bahwa lebih baik 

kamu tidak mengetahui masa laluku, begitu pula 

sebaliknya…?” 

“Bukankah kita sudah setuju, bahwa keputusan itu kita 

ambil karena seringkali kita tidak siap menerima masa lalu 

pasangan kita, yang mana itu bisa meruntuhkan segala 

kebahagiaan yang telah tertiti, sebab kita dihantui kesalahan-

kesalahan yang telah berlalu?” Ruth mencoba mengingatkan 

Bima pada komitmen mereka. 

“Ya, aku tahu, tetapi…….” 
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“Pantaskah ada tetapi dalam sebuah komitmen?” gilliran 

Ruth memotong Bima. “Bukankah aku juga tak pernah tahu 

masa lalumu? Bukankah aku juga tak pernah menanyakan 

itu?” 

Bima tercenung. Dia buang tatapannya ke luar jendela. 

“Foto itu mengingatkanku pada rasa sakit yang telah lama aku 

buang,” Bima berdalih. “Kau panggil rasa sakit yang sudah 

lama aku lempar jauh-jauh, Ruth….” 

“Kamu tidak mengerti situasinya………” 

“Karena kamu tidak pernah menjelaskan!” Bima 

memotong kembali. 

“Baiklah, jika itu yang kamu mau!!!” emosi Ruth 

terpancing. Dia buka dompetnya, kasar, dia tarik selembar 

kartu tanda penduduk, masih kasar. Diempaskannya kartu 

identitas itu di depan Bima. 

“Kamu lihat baik-baik! Lihat foto yang kau temukan itu! 

Lihat foto di KTP!” Ruth memerintah. 

Bima mengikuti instruksi Ruth. Muka yang sama ada di 

dua foto tersebut. Ruddy Heru Santoso. Pria. Lajang. Ketika 

Bima masih bertanya-tanya, siapa dia, dengan cemburu yang 

kian bergemuruh, datang lagi selembar KTP di hadapannya. 
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“Bandingkan….” Ruth kembali memberi instruksi. Di 

KTP terakhir tertulis: Ruth Herawati Santoso, perempuan, 

lajang. Tanggal lahir sama dengan KTP pertama. 

Deg… 

Bima terpaku…. 

“Kalau kamu membicarakan rasa sakit masa lalu yang 

terpanggil, baiklah, aku juga akan membicarakan itu! Aku ikuti 

maumu! Komitmen kita sudah terlanggar, baiklah, kita 

robohkan sekalian! Mari kita ulas tuntas cerita-cerita tentang 

sakit masa lampau, jika memang itu maumu!” 

Napas Ruth kian memburu. Dia tatap tajam Bima, yang 

sedari tadi menatapnya bersama prasangka. 

“Diva, Zee, Amara, juga Shinta telah membuatku seperti 

ini! Perempuan-perempuan itu menghujaniku dengan rasa 

pedih! Mereka hanya rakus pada kekayaan Ruddy Heru 

Santoso! Mereka tak pernah mencintaiku! Yang mereka tahu 

hanyalah, Ruddy yang harus mengongkosi mereka belanja, ke 

salon, atau jalan-jalan ke luar negeri! Mereka tak pernah mau 

mengenal Ruddy sebagai pria yang juga butuh dicintai!” 

“Aku benci perempuan! Mereka makhluk yang gagap 

memahami cinta!” bersama emosi Ruth, pecahlah kembali 

tangisnya. 



 

 

168 

Bima terpaku. Bergetar tangannya yang memegang dua 

KTP itu. Memorinya terbolak-balik, menghadirkan kembali 

rasa sakit yang menggeruduk. 

“Perempuan itu makhluk yang tak pantas dicintai! Tapi, 

aku manusia, aku juga butuh cinta! Pada siapa? Aku kalut, 

hingga akhinya aku sadar, bahwa lama-lama aku lebih nyaman 

bersama pria! Tapi, bukankah norma memandang jijik 

hubungan asmara sesama jenis? Namun, aku tetap butuh itu! 

Aku butuh cinta! Tapi aku juga takut pada norma!” 

“Tahukah kau, dalam ambivalensi sendiri yang nyaris 

menyeretku dalam depresi, aku memutuskan untuk mengganti 

bentuk selangkanganku dan menyuntikkan implan di dadaku! 

Aku membentuk bulu mataku selentik mungkin! Aku 

memanipulasi pita suaraku! Aku memperhalus kulitku dan 

memperlentik jemariku! Bulu-buluku tercerabut semua dari 

tubuh! Itu semua adalah proses yang sangat sakit! Hampir 

seluruh tabungan hasil kerja kerasku bertahun-tahun, yang aku 

simpan untuk pernikahan dan rumah tanggaku kelak, aku 

kuras habis di Thailand !!!” 

“Semua demi apa? Demi cinta yang aku butuhkan! Cinta 

yang bisa aku reguk tanpa aku harus dihantui kutukan 
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norma!!!” emosi Ruth meledak. Kali itu dia tak bisa 

mengendalikan letup suaranya. 

Life music yang sedang melantunkan When I Fall In 

Love sampai harus terjeda. Personel band itu tercengang. Tamu-

tamu lain menatap pasangan itu bersama tanya-tanya. 

Hening dalam resto. 

“Aku berharap banyak padamu, Bima…” Ruth 

menurunkan volume. “Tapi kenapa kau rusak semuanya 

dengan membicarakan masa lalu…? Aku sengaja menyimpan 

foto itu, sebagai monumen jejak-jejakku, untuk 

mengingatkanku, bahwa dalam bentuk kelamin itu aku pernah 

merasakan sakit yang keterlaluan… Sekaligus untuk selalu 

mengingatkanku, bahwa manusia berkelamin seperti dalam 

foto itulah yang bisa memberiku cinta…” 

Isak-isak Ruth menjadi-jadi. Sementara tamu-tamu lain 

kembali pada menunya masing-masing. Itu bukan urusan 

mereka. 

“Tapi, Bima, malam ini kamu menamparku, 

membuktikan padaku bahwa persepsiku salah sama sekali. 

Kedua jenis kelamin itu ternyata sama saja! Hanya bisa 

menuntut, merampas, tanpa pernah sudi memberi! Bahkan, 

hanya memberikan kesepahaman pun kalian tak pernah 



 

 

170 

sudi…” Ruth menutup muka dengan dua tangannya yang 

berjari lentik. Ada dua leleh air mata menerobos sela jari-

jemarinya. 

Musik panggung kembali beraksi, melantunkan I Strated a 

Joke milik Bee Gees, yang didaur ulang dengan cantik oleh Faith 

No More. 

Bima tak lagi punya kata. Dia letakkan dua KTP Ruddy 

alias Ruth. Kepala dan dadanya berkecamuk, membungkam 

mulutnya yang tak lagi bisa berlisan. 

Dia berdiri perlahan. Ditinggalkannya Ruth yang sedang 

menenggelamkan diri dalam tangis dan kecewanya. Dua hati 

yang sama-sama kecewa selalu berhasil membunuh cinta. 

Pelayan datang membawa sampanye yang diminta Bima 

dan lemon squash pesanan Ruth. Dia bingung untuk kedua 

kalinya, karena salah satu tamunya sudah tak lagi di kursinya. 

“Letakkan saja….” instruksi Ruth di antara sisa-sisa isak 

itu meyakinkan si pelayan, bahwa dia telah melakukan hal 

yang benar. 

I started a joke, wich started the whole world crying… But I 

didn’t see, that the joke was on me… Oh, no….. Sang vokalis 

kembali berlantun. 
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Ruth menikmati sampanye jumbo yang dipesan Bima, 

bersama kursi kosong di depannya. Dan tatapan kosong untuk 

gelas-gelas lemon squash yang berkeringat. 

 

*** 

 

Andai kamu tahu, Ruth… Kamu adalah perempuan pertamaku. Aku 

sangat berharap kamu bisa menyembuhkanku, setelah Arya, David, 

Raymond, dan Ganjar meremukkan kehidupan asmaraku di masa 

lalu…. 

Bima mengayun gontai, di antara gemuruh malam 

metropolitan yang dia rasa sedang menertawainya. 
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Malam Pertama 

 

ASMANA taubat. Karena itu, dia menikahi Laksmi. 

Asmana ingin menghentikan petualangannya dari 

ranjang ke ranjang bersama sederet kupu-kupu malam itu. 

Pasalnya sederhana; dia mulai dihantui ketakutan pada sipilis 

dan AIDS. Karena itu, dia mencari cara bagaimana agar 

persetubuhan lebih praktis dan higienis. 

Asmana menjauhi semua bunga ranjangnya dan 

menikahi Laksmi yang manis dan kinyis-kinyis. 

 

*** 

 

Bagi Asmana, bersetubuh itu kebutuhan pokok. Persepsi itu dia 

yakini sejak mimpi basah mulai menyambangi tidur remajanya. 

Dia adalah seorang sex addict. Kelenjar induk di bawah otaknya 

terlalu cepat memproduksi hormon perangsang, yang 

mendorong testisnya bangkit dengan cepat dan sering. 

Sebenarnya, dorongan itu bisa dikendalikan, jika si pemilik 

hasrat mau. Namun, Asmana memilih mengikutinya. 
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Sebetulnya, fisik Asmana yang bagus, ditambah 

kepiawaian menggombal, bisa memikat perempuan mana pun 

untuk ditiduri. Apalagi dia anak orang kaya. Bermiliar sayang, 

sebagai lajang, kebutuhan itu tak bisa disalurkannya sewaktu-

waktu. Perempuan yang pernah dikencani Asmana bukan 

perempuan murahan. Ini mungkin ‘nasib sialnya’. Ada tiga 

perempuan yang pernah dia kencani. Semuanya cantik dan 

sukses membuat Asmana ereksi. Tapi, Arimbi, Supraba, dan 

Kunti menjaga rapat mahkotanya masing-masing. Mereka 

hanya mau bersetubuh di malam pertama pernikahan. 

Hubungan mereka selalu putus sebab si perempuan 

merasa risih karena Asmana selalu merongrong mereka minta 

‘tanda jadi’ alias bersetubuh dulu sebelum nikah. Si perempuan 

merasa terhina, diakhirilah hubungan mereka. Sial, pikir 

Asmana. 

Bagi Asmana, sex must go on, seperti dia mencukupi 

kebutuhan makan. Masturbasi dia ogah. Kata dia, tidak ada 

seninya. Bikin tangan pegal-pegal lagi. Satu-satunya pilihan 

adalah, dia memilih ‘jajan’. 

Duit Asmana banyak. Bapaknya pengusaha. Hooorrrang 

kayyyaaah, kata Srimulat. Setelah lulus kuliah, dia mendapat 

posisi bagus di perusahaan bapaknya. Duit banyak dan status 
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lajang bahu membahu mendukung minat besar Asmana pada 

persetubuhan di luar nikah. Dia beli jasa perempuan-

perempuan penyewa aurat. 

Asmana menjadi petualang. Namun, dia tak asal gasak. 

Dia harus main cantik demi prestisenya. Dia hanya berburu 

kupu-kupu kelas atas, yang lebih terjamin mutu pelayanan juga 

keamanannya. Dia berburu di kampus-kampus dan 

perkantoran. Penampakannya yang enak dipandang 

mempermudah proses berburunya. Perempuan-perempuan 

cantik berstatus mahasiswi, sekretaris, marketing, humas, staf 

ahli, sampai PNS berhasil dia tiduri. Bahkan, dia juga meniduri 

kekasih dari seorang pria yang memilih menjaga keperjakaan 

hingga malam pertama tiba. Terlalu… 

Cara dia berkencan layaknya orang pacaran pada 

umumnya. Dia dan kencannya menjalin janji bertemu di suatu 

tempat, atau menjemput kupu-kupunya di rumah. Dia  juga 

pamit baik-baik pada orangtua perempuan yang dicabutnya. 

Kupu-kupu kelas atas memang cantik menjalankan peran 

mereka. Biasanya, orang serumah atau lingkaran dekat mereka 

pun tak ada yang tahu bahwa mereka adalah penyedia jasa 

aurat. 
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Juga tak ada yang tahu kebiasaan Asmana mengumbar 

libido itu, saking rapinya permainannya. Kalau sampai 

bapaknya tahu dia doyan ‘jajan’, hancurlah masa depannya. 

Kedudukannya di perusahaan bisa dicabut. Bapak Asmana 

adalah pria edisi lawas yang masih sangat menjunjung norma. 

Sekali tempur, biasanya, Asmana kuat sejam. Untuk 

durasi itu, dia harus membayar minimal dua juta, atau lebih, 

tergantung harga pasaran ‘ayamnya’. Dia tak mau memakai 

perempuan yang harganya di bawah dua juta. Berisiko, 

katanya. Lama-lama, motoriknya membentuk kebiasaan yang 

berjalan otomatis; usai bercinta, dia membayar. Seks dan 

dompet selalu dalam satu paket dalam benak Asmana. Seks itu 

harus dibeli, tak ada urusannya dengan cinta. 

 

*** 

 

Semua kenikmatan dunia itu fana, begitu pula nikmat 

petualangan seks Asmana. Lama-lama bosan juga dia, ketika 

persetubuhan hanya untuk berburu ejakulasi, dan harus 

membayar dalam jumlah banyak untuk kenikmatan beberapa 

saat. Apalagi, sipilis dan AIDS juga mulai mengintai konsumen 

kupu-kupu kelas eksekutif. Dua kenalannya sesama konsumen 
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kelas atas harus mengerang-erang menahan malu setelah 

dihajar sipilis. Sedangkan satu kenalannya lagi memilih kabur 

ke Belanda setelah divonis positif AIDS. 

Beberapa kali anak buah bapaknya juga sempat 

memergokinya jalan bareng perempuan dan gonta-ganti. Kabar 

itu sampai di telinga bapaknya. Asmana diinterogasi. “Kalau 

sampai kamu main perempuan, aku tidak mau lihat muka 

kamu lagi di perusahaanku! Kamu itu lahir dari perempuan, 

hargailah mereka! Kalau kamu bermain-main dengan mereka, 

kamu bakal kualat!” Ancaman ini tentu membuat Asmana 

berpikir seribu kali ketika hendak meneruskan kebiasaannya 

‘bermain kupu-kupu’. 

Asmana takut, karena penyakit juga ancaman bapaknya. 

Dia ingin taubat. Dia berjanji akan menahan sekuat tenaga 

hentakan libidonya, dan hanya akan disalurkan kembali untuk 

perempuan yang dia cintai, di malam pertama mereka. Karena 

itu, dia harus mulai belajar untuk bisa jatuh cinta. Cinta 

betulan, bukan sekadar hura-hura untuk memenuhi kebutuhan 

selangkangan saja. 

Hingga dia bertemu Laksmi, sekretaris baru perusahaan 

induk yang dipimpin bapaknya. Perempuan itu datang dari 

salah satu kota besar di Jawa Tengah. Santun tutur 
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katanya, kenes bicaranya, lembut lagak-lagunya. Sepertinya dia 

perempuan baik-baik, jika dilihat caranya berpenampilan dan 

bertutur. Asmana pun jatuh cinta, sembari berusaha sekuat 

tenaga untuk tidak menjamah Laksmi hingga malam pertama 

mereka. Demi masa depan dan kehidupan seksual yang lebih 

baik, dia mantap ‘berpuasa’. 

Selama tiga bulan mengencani Laksmi, godaan terus 

mengerjainya. Asmana harus berusaha ekstrakeras untuk 

menahan libido yang semakin meledak-ledak. Pasalnya, dia 

selalu membayangkan tubuh Laksmi yang indah di balik 

bajunya yang selalu rapi dan tertutup. Uniknya, dalam 

kesopanan Laksmi, Asmana justru melihat pemancing gairah 

yang paling megah di situ, di mana sensasi yang terpancar 

darinya jauh lebih wah daripada semua kupu-kupu yang 

dikenalnya. Tampaknya, perempuan suci yang tertutup lebih 

menarik untuk Asmana. Bikin penasaran. Apalagi, Asmana 

‘puasa’ hampir enam bulan. Mana tahan… 

Cukup tiga bulan pacaran, Asmana melamar Laksmi. 

“Sebaiknya kita cepat-cepat menikah, untuk menghindari zina. 

Tak bagus pacaran terlalu lama,” kata Asmana dengan nada 

bijak, yang langsung diamini Laksmi. Keduanya menikah. 
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Bapak Asmana senang, karena ternyata anaknya tak ‘senakal’ 

yang dia kira. 

 

*** 

 

MALAM pertama itu datang juga. 

Di kamar pengantin bertabur aroma melati, Laksmi malu-

malu dalam kebayanya yang masih komplit. Sementara 

Asmana menatap mesra istrinya, bersama nafsu yang kian 

menderu. Yang dipandang semakin salah tingkah, seperti 

belum pernah dipandangi pria. Wangi melati, kamar yang 

sunyi, nuansa magis pernikahan, di bawah cahaya temaram, 

adalah nuansa ketika Laksmi menanggalkan kebayanya 

dibantu sang suami. Masih dengan malu-malunya yang 

membuat Asmana makin gemes. Setelah adegan cumbu yang 

malu-malu itu, Asmana resmi ‘berbuka puasa’. 

Lima puluh lima menit, tiga kali klimaks, di antara desah 

dan keringat…. 

Ah, Laksmi boleh juga. Memerawani perempuan ternyata tak 

sesulit yang kukira, pikir Asmana. Tak ada sensasi kesulitan 

yang ditemuinya kala penetrasi pertama, seperti yang dibilang 

teman-temannya. 
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Mungkin, karena jam terbangku terlalu tinggi, pikirnya. 

Asmana sendiri belum pernah merasakan perawan, sebab 

perjakanya hilang pada lubang yang tak berselaput dara. 

Tak masalah, penting puas. 

Ah….. 

Dan….. 

Jreng, jreng! 

Kebiasaan itu berlangsung lagi; Asmana membuka 

dompet, mengeluarkan dua juta, lalu mengempaskannya di 

samping tubuh istirnya yang masih telanjang. Sial! 

Rutuk terlontar tertahan lirih di ujung lidahnya, kala 

kesadarannya mengingatkan. Sulit memang mengubah 

kebiasaan ‘seks dan dompet itu satu paket’. Asmana berbuat 

kesalahan fatal! 

“Mas…?” Asmana merasa ada nada keheranan dari 

istrinya. 

Dia diam. Bingung. Bungkam. Makin pucat. Kali itu 

ditambah keringat dingin. Dia membayangkan Laksmi tahu 

kebiasaan ‘jajannya’ dulu dan kecewa. Pernikahannya akan 

hancur. Bapaknya yang terhormat tentu murka. Dia akan 

kehilangan jabatan. Sial… 

Hening … 
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Laksmi memunguti uang dua juta yang tercecer di 

samping tubuhnya. Dia dekati Asmana. Ditepuk bahu 

suaminya, pelan. Yang ditepuk makin pucat. Asmana tak 

berani memandang wajah istrinya. Mati aku…. 

“Mas…..” 

Asmana makin berkeringat… 

“Saya diskon 50%…. Untuk merayakan malam pertama 

kita….” Laksmi mengembalikan sejuta pada suaminya. 

Yang tak pernah disadari Asmana, ada sekitar duapuluh 

Om-Om dalam daftar telepon Laksmi. Dan yang dilupakan 

Asmana, ‘kupu-kupu’ itu cantik, dari sisi fisik maupun intrik. 

 


