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Ini hanya cerita, Kawan 

Hanya cerita…. 

Bagaimana kau menafsirkannya, 

Itu urusanmu masing-masing
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GUBRAK! 

Yoen kecil tersentak. Suara buka paksa satu-

satunya pintu di depan rumah, atau tepatnya 

gubuk, memaksa matanya yang masih lengket 

untuk segera terbuka dalam sekejap. 

Di luar gerimis. Bapaknya datang, masuk 

rumah dengan kebiasaannya; mulut berbau alkohol 

dan berita kekalahannya di meja judi remi, 

dibungkus dalam kemarahan membabi-buta. 

Mimpi-mimpi bocah 7 tahun yang masih 

sedikit terikat di dalam benaknya perlahan mulai 

retas. Yoen harus kembali pada kenyataan. 

Melepaskan elusan ibu yang tak pernah dikenalnya, 

lalu kembali pada makian bapak yang butuh 

pelampiasan. 

Pelampiasan. Hal yang sangat manusiawi 

sekali ketika energi tak tersalurkan. Sigmund Freud 

benar tentang itu. Tapi Yoen tak kenal Freud. Dan 

dia menerima sikap bapaknya itu sebagai sebuah 

kebiasaan. 

“Yooooeeeeeeeeennnnnnn!!!!” teriakan Mat 

Kasim di tengah kampung kumuh Surabaya Utara, 
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yang berornamen gubuk-gubuk kecil berdempetan, 

mengoyak-koyak mimpi-mimpi kaum kere, yang 

sedang berupaya meraup uang dalam imajinasi 

tidurnya. 

Terutama mimpi Yoen kecil. 

Seperti sudah terprogram otomatis, tanpa aba-

aba lebih lanjut dari Mat Kasim, Yoen bergegas 

bangkit dari ranjang reotnya, lalu kaki kecilnya 

membawanya lari ke dapur sempit. Tujuannya 

adalah sebuah teko yang penuh karat di bagian 

luarnya. Dia ambil gelas kaca di dalam rak yang 

sangat berdebu. Dengan tenang. Lalu dia tuang air 

masak sisa semalam ke dalam gelas itu. 

Dia lakukan itu dengan tenang. Tak tergopoh-

gopoh. Tak seperti anak kecil yang umumnya bisa 

sampai kencing berdiri ketika orangtua emosi. Dia 

tenang. Situasi yang sudah biasa adalah alasannya 

untuk tenang, dan meredakan refleksnya agar tak 

terlalu merespon berlebihan. 

“Juancuuuuukkkkkk!!!! Lama sekali kamu 

Yoen!” umpatan lanjutan Mat Kasim membuat 

suasana kampung semakin sedap. 

“Cangkemmu Mat!!!” sahutan teriakan muncul 

dari gubuk sebelah. Teriakan lelaki seumuran Mat 
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Kasim, yang jelas sangat terganggu. Sebuah respon 

wajar dari stimulus yang tak wajar.  

Mat Kasim terdiam. Entah merasa bersalah, 

entah tak lagi punya energi untuk mengumpat. 

Yoen datang dengan segelas air. Direbutnya 

gelas itu sebelum tangan kecil Yoen 

mengulurkannya. Sebagian air tumpah ke tangan 

Yoen. Si kecil hanya menatap ekspresi bapaknya 

dengan tatapan tanpa ekspresi. 

Tenggorokan Mat Kasim menenggak air yang 

masih diragukan kematangannya itu dengan rakus. 

Tegukan terakhir meluncur mulus ke dalam 

kerongkongannya yang masih haus.  

“Ambilkan lagi,” Mat Kasim mendorong 

gelasnya dengan kasar ke arah Yoen. Yoen 

menerima sorongan kasar itu. Masih dengan 

tenang. Dia kembali ke dapur. Tuang kembali teko 

berkarat. Isinya tak lebih dari setengah gelas, air 

yang kematangannya diragukan, bercampur dengan 

kerak. 

Yoen kembali, disorongkannya gelas itu 

dengan biasa pada Mat Kasim. 

“Juancuk! Habis airnya?” Mat Kasim 

menghardik. 
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“Iya, Pak.” Yoen menjawab apa adanya. 

“Kenapa tidak kau masak air lagi?” 

“Minyak tanahnya habis.” 

“Juancuk!!!” Mat Kasim tenggak air setengah 

gelas yang kotor itu. Lalu, prak, dibantingnya gelas 

kosong ke lantai. Gelas itu pecah. Sebagian 

pecahannya mengenai betis kecil Yoen. Dia hanya 

bisa meringis, terlalu takut untuk mengaduh. Lalu 

dikemasinya pecahan gelas. 

Mat Kasim empaskan tubuh mabuknya ke 

atas ranjang reot. 

 

*** 

 

“MARILAH menuju kebahagiaan.”  

Muazin mengumandangkan azan Subuh di 

masjid kampung sebelah. 

Kebahagiaan? Yoen membatin dan mencoba 

untuk terus mencari definisi dengan imajinasi 

bocahnya.  

Apakah itu? Di manakah itu? 

Yoen mengabaikan pertanyaan itu. Dia bersiap 

menyambut matahari bersama bapaknya yang 

terkapar mabuk dalam kemarahannya. Dengan 
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tatapan kosong yang dilemparkannya begitu saja 

menerobos gerimis pagi dari jendela yang setengah 

terbuka. 
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2 

 

KOKOK ayam jantan yang lapar bersahutan di 

sekitaran kampung kumuh ini. Mengambil peran 

sebagai nyanyian pagi yang selalu terdengar tak 

merdu. Mencoba menghibur ribuan hati yang 

terlanjur kering, berbaur dalam kampung yang 

berdiri tanpa harapan itu. 

Yoen kecil ada di tengah-tengah kampung 

yang bercerita dengan sahih tentang drama kaum 

marjinal era Orde Baru. Dia buka satu-satunya 

jendela di gubuk yang setiap pagi disesaki aroma 

alkohol. Sangat menyengat. Tapi, itu adalah aroma 

yang sudah sangat biasa di dalam gubuk Mat 

Kasim. 

Semua orang tahu. Setiap butir debu di 

dalamnya juga tahu. Udara pengap yang 

menyelusup melalui dinding triplek gubuk itu juga 

tentu paham. Dipan, meja, kursi, lemari yang 

semuanya reot juga tahu. 

Yang jelas, Tuhan juga sudah pasti tahu, dan 

Dia membiarkan umat-Nya yang tak pernah mau 

mengubah dirinya sendiri. Terpuruk seperti Mat 

Kasim. 
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Yoen pun harus hidup di dalamnya. Lahir 

sebagai anak Mat Kasim dalam sebuah rencana 

Illahiah yang belum bisa dijangkau nalar kecil Yoen. 

Yang Yoen tahu, hari itu adalah waktunya 

sekolah. Sama seperti anak-anak seusianya; 7 

tahun. Fase pendidikan formal yang tak pernah 

mendapatkan atensi sungguh-sungguh dari 

bapaknya yang doyan mabuk. 

Yoen mandi. Berpakaian seragam yang 

dicucinya seminggu sekali dan tak pernah disetrika. 

Lusuh dan kusam. Tapi hanya itu seragam merah-

putih bekas yang dipunyainya. Hasil belas kasihan 

dermawan kampung sebelah, yang pemberiannya 

dianggap sebagai sebuah penghinaan oleh Mat 

Kasim. Tapi, Yoen tetap menerimanya dengan 

sembunyi-sembunyi. 

Lama-lama Mat Kasim membiarkan Yoen 

menerimanya. Kasim sebenarnya sadar diri tak 

mampu memenuhi kebutuhan itu. Tapi, ego 

kelelakiannya sebagai seorang bapak tidak 

mengizinkan dia untuk mengakui kebutuhan itu di 

depan si pemberi. Dia tak mau tampak seperti 

pengemis. 
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Kendati mentalnya sendiri adalah mental 

pengemis. 

Usai berpakaian, sepasang kaos kaki usang 

dikenakan Yoen dengan semangat. Sepasang sepatu 

hitam mungil merk Bata, yang didapatkannya 

dengan status bekas di Pasar Loak Gembong, 

melengkapi aksesorisnya berangkat ke sekolah. 

Dengan segala atribut yang serba bekas, Yoen 

kecil mencoba menyusun sebuah rencana baru 

untuk hidupnya yang kusam gara-gara ulah Mat 

Kasim. 

Ya, rencana yang sebenarnya cukup 

sederhana. Rencana untuk mencoba mendapatkan 

sesuatu yang indah di dunia ini, yang akan 

dijadikannya bekal untuk mendefinisikan sekaligus 

mempraktikkan istilah yang selama ini menjadi 

pertanyaan besar untuk otak kecilnya; bahagia. 

Bahagia seperti ayam-ayam yang berkokok di 

pagi hari. Seperti burung-burung dengan 

kicauannya yang bersahutan di atas padatnya 

tumpukan kendaraan bermotor di sekitaran Jalan 

Sidotopo. Seperti jangkrik yang selalu bernyanyi di 

sekitaran rumahnya. Seperti senyum bocah-bocah 

seusianya yang selalu bersama orangtua mereka, 
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yang adegan itu rutin dilihatnya dalam televisi milik 

tetangga. Seperti kecebong yang riang berenang ke 

sana ke mari di dalam got depan rumahnya. 

Seperti semua hal bagus menurut panca 

indera Yoen, tapi belum pernah dialaminya. 

Yoen punya rencana untuk itu. Sebab itu, dia 

sekolah dalam kondisi yang sekenanya.  Dunia 

modern punya aturan formalitas sebagai syarat 

untuk mendapatkan kebahagiaan global; status, 

titel, ijazah. Dan Yoen punya rencana untuk 

mendapatkannya. Berangkat dari perkampungan 

kumuh dan statusnya sebagai anak pengayuh 

becak yang doyan mabuk dan judi. 

 

*** 

 

“SUDAH sarapan, Yoen?” Bu Katik menyapa dengan 

nada bersahabat, ketika Yoen kecil baru saja keluar 

rumah dengan berjingkat, dan menutup pintunya 

pelan-pelan, agar Mat Kasim tak terbangun dan 

marah-marah dengan pusingnya yang masih 

mengikat. 

“Belum, Bu,” Yoen menjawab apa adanya 

dengan suara berbisik, lalu membuka gigi-giginya 
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yang menguning karena jarang disikat dengan 

pasta gigi. 

Bu Katik melemparkan lirikan ke dalam 

rumah. Memastikan Mat Kasim masih tertidur 

pulas. “Ayo sini, Yoen, sarapan dulu bareng Winda.” 

Tetangga yang tinggal di dua rumah sebelah timur 

gubuk Yoen itu memang baik. 

Yoen bimbang. Menolak rezeki adalah 

tindakan yang bodoh. Sementara ketika harus 

menerimanya, dia kembali berhadapan dengan 

kemungkinan ditampar Mat Kasim karena dikira 

minta-minta makan pada tetangga. 

Seperti kejadian minggu lalu. Ketika mie rebus 

dari Bu Katik baru sesuap masuk ke mulutnya, Mat 

Kasim yang melihatnya mendompleng tetangga 

langsung mengumbar amarahnya atas nama gengsi 

seorang bapak yang merasa bisa menghidupi 

anaknya sendiri. Tarikan kasar dan tamparan keras 

mendarat mulus ke pipi Yoen. 

Psikologi behavioris sedang bermain dalam 

jiwa Yoen dan memberinya kebimbangan antara 

terima atau tolak tawaran baik Bu Katik. Behavioris 

yang mengajarkan, ketika dilahirkan, pada 

dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. 
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Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus 

yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. 

Lingkungan yang buruk akan menghasilkan 

manusia buruk, lingkungan yang baik akan 

menghasilkan manusia baik.  

Belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan 

pembentukan hubungan antara stimulus dan 

respons. Dengan memberikan stimulus, anak akan 

mereaksi dengan respons. Hubungan situmulus -  

respons ini menimbulkan kebiasaan-kebiasaan 

otomatis pada belajar. Pada dasarnya, kelakuan 

anak terdiri atas respon-respos tertentu terhadap 

stimulus-stimulus tertentu. Dengan latihan-latihan 

pembentukan maka hubungan-hubungan itu akan 

semakin menjadi kuat. Inilah S-R Bond Theory. 

Dan stimulus masa lalu dari Mat Kasim lah 

yang jadi pijakan referensi Yoen, yang melahirkan 

kebimbangan antara dua kebutuhan Yoen; lapar 

dan rasa takut. 

“Sudahlah, ayo sini cepat. Bapakmu belum 

bangun kok. Kamu lapar di sekolah nanti,” Bu 

Katik, lengkap dengan senyum ke-ibu-annya 

berusaha meyakinkan Yoen. 
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Lapar adalah kebutuhan manusiawi yang 

harus dipenuhi. Tanpa belajar pun Yoen sadar itu. 

Rasa lapar dan senyum baik Bu Katik 

meyakinkannya menerima mie rebus tanpa kuah 

dilengkapi sawi dan telur mata sapi itu. 

Dia makan dengan gembira bersama Winda, 

kakak kelasnya di sekolah yang sama. Puasa sejak 

kemarin siangnya terbayar lunas pagi itu. Dia 

nikmati sulur demi sulur mienya. Dia resapi dengan 

sangat protein dan lemak yang dikandung telur 

mata sapi yang disuapkannya potongan demi 

potongan kecil ke mulut kecilnya. Sarapan pagi itu 

dia tuntaskan tanpa harus kaget-kaget mendengar 

teriakan Mat Kasim. 

Perut terisi, otak siap untuk menari. Senyum 

kecil menghiasi mimik Yoen kecil pagi itu. Energi 

yang bisa membantunya menjalani satu tahap 

dalam rencananya mencari kebahagiaan. 

Riang dia ayunkan langkah ke sekolah 

bersama dengan Winda dan tiga kawan lainnya. 

Hanya seragam Yoen yang lusuh. Semua bersih 

mengkilap, licin setelah dilindas setrikaan. 

Mereka melintasi rumah Yoen yang masih 

tertutup dan pengap. Dengkuran keras Mat Kasim 
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terdengar oleh serombongan anak itu. Teman-

teman Yoen tertawa kecil setelah refleks mereka 

mendefinisikan suara itu lucu. Sementara Yoen 

hanya datar. 

Dia sudah terbiasa dengan kelucuan dalam 

hidupnya. Serentak bocak-bocah itu berlari kecil, 

berhamburan menuju sekolah di seberang jalan 

raya pucuk gang kumuh. 

 

*** 

 

TUHAN menciptakan keindahan tanpa mengenal 

tempat. Seperti keindahan pada si kecil Yoen. 

Yoen memang dekil. Yoen kumal. Yoen 

melarat. Yoen tersiksa oleh perilaku Mat Kasim. 

Yoen terlalu sering merasa lapar. 

Tapi... 

Yoen memiliki mata lebar yang indah. Yoen 

memiliki sorot pandang yang tajam dan 

meluluhkan. Yoen adalah pemilik muka tirus. Yoen 

pemilik bibir tipis dan simetris. Hidung Yoen sangat 

muncul. Lesung pipi melengkapi komposisi bagus 

dari mukanya. Tubuh Yoen dibungkus kulit sawo 

matang yang eksotis, yang sedikit tersamarkan 
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karena hanya menggunakan sabun murahan untuk 

membilasnya dalam mandi. 

Banyak orang menyadari itu. Mungkin hanya 

Mat Kasim yang tak (mau) menyadarinya. 

Berjuta sayang, semua titik-titik keindahan 

Yoen itu tersamarkan oleh pakaian lusuh tanpa 

disetrika yang selalu dikenakannya setiap hari. 

 

*** 

 

“YOEN pacarmu siapa? seorang bocah laki-laki dari 

luar kampung yang belajar sekelas dengan Yoen, 

tiba-tiba melontarkan pernyataan itu. 

“Ah, aku tidak punya,” jawab Yoen, tersipu, 

sambil malu-malu. 

“Jadi pacarku saja.” Si bocah lelaki 

menawarkan tempat di hatinya untuk si kecil Yoen.  

Yoen semakin tersipu. Karena dia juga 

mendefinisikan si bocah lelaki itu ganteng. 

Setidaknya, komposisi fisiknya masuk dalam 

kategori selera Yoen kecil. 

Sepertinya ada dua senyawa feromon yang 

sedang bekerja. Senyawa kimiawi yang 

mendefinisikan individu dan lingkungan untuk 
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kemudian melahirkan rasa suka, rasa cinta, atau 

ketertarikan pada lawan jenis. 

Hipotalamus otak mengirimkan pesan agar 

seorang lelaki tertarik pada wanita, begitu pula 

sebaliknya. Dan hipotalamus bocah-bocah kecil 

pun sudah bisa mendefinisikan romantisme 

manusia yang berbeda kelamin, ketika mereka baru 

beberapa hari mengenakan seragam kemeja putih-

celana pendek merah. 

Perasaan tertarik kepada lawan jenis memang 

sesuatu yang tak memerlukan pembelajaran. Untuk 

bisa merasakannya pun tak ada ketentuan pola 

waktu tertentu. Senyawa feromon bekerja otomatis 

tanpa perlu melalui proses behavioris. 

Itu bisa lahir sewaktu-waktu. Kapan saja, 

pada siapa saja. Termasuk pada bocah SD. Karena 

rasa suka tak perlu masuk ke jenjang kurikulum. 

Dan tak perlu batasan umur untuk bisa 

merasakannya. 

Rasa cinta adalah fitrah yang muncul ke 

pemukaan melalui  dorongan naluri yang tak bisa 

ditawar lagi. Itu terjadi pada siapa saja. 

Semua orang, mulai dari orok yang baru lahir 

sampai para renta yang sudah berdiri di ujung usia, 
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berhak untuk merasakan ketertarikan terhadap 

lawan jenis, yang kemudian didefinisikan sebagai 

cinta, yang ujung-ujungnya adalah naluri untuk 

mempertahankan upaya eksistensi umat manusia 

melalui kebutuhan biologis melahirkan keturunan, 

agar sejarah umat manusia tak hanya berhenti 

pada satu periode waktu saja. Agar umat manusia 

selalu bisa berkuasa di muka Bumi dan menjadi 

pusat alam semesta yang menguasai segalanya di 

jagat raya. Agar semesta, yang oleh Tuhan banyak 

diisi keindahan ini, tetap berjalan sebagaimana 

mestinya. Agar semesta tetap berada dalam 

keseimbangannya. 

Yoen memang cantik. Teman-teman wanitanya 

mengakui. 

Teman-teman lelakinya banyak yang tak 

henti-hentinya menggoda, menikmati kecantikan 

yang dikemas dalam wajah kecil Yoen. Gurunya 

mengamini. Tetangganya mengangguki.  Hanya Mat 

Kasim yang tak menyadari, karena terlalu sibuk 

memburu sisi kelam dunia dan menafikkan 

keindahan di sekitarnya. 

 

*** 
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YOEN pulang sekolah setiap pukul sepuluh pagi. 

Setiba di rumahnya yang pengap, dia harus 

berperan sebagai weker untuk Mat Kasim. Sudah 

waktunya bapaknya bangun. 

Sudah waktunya Mat Kasim berusaha mencari 

nafkah dengan menggenjot becaknya. Sekenanya. 

Sepertinya lebih tepat bukan nafkah. Tapi modal 

untuk dibawanya kembali ke meja judi. Mungkin 

hanya sekitar lima belas persen penghasilannya 

yang pulang ke rumah, untuk mencukupi sedikit 

kebutuhan, yang selalu tidak berhasil tercukupi. 

Dan untuk makan sehari sekali. Sisanya lari ke 

tangan rivalnya dalam arena judi remi. 

Mat Kasim jarang, bahkan nyaris tidak 

pernah, dihampiri keberuntungan dari judi kartu 

itu. Hampir seluruh waktunya sepulang dari judi 

selalu dipakainya untuk marah melampiaskan 

kekalahannya. Lalu lari ke bergelas-gelas cukrik, 

minuman kelas kambing khas Surabaya yang bisa 

mengoyak-koyak organ dalam. Yang lebih pantas 

disebut methanol daripada alkohol. Yang selalu 

mengobarkan api biru setiap kali dipantik. Tapi 
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dirasa Mat Kasim sebagai media yang paling cocok 

untuk melampiaskan kekesalannya. 

Di samping dampratan rutin untuk Yoen, 

tentu saja. 

Yoen paham itu. Tapi sebagai anak dia masih 

berupaya untuk berbakti pada bapaknya. Nalurinya 

mengatakan demikian. Meski dia tak pernah 

mendapatkan pembelajaran tentang itu dari Mat 

Kasim. Mungkin fitrahnya yang membimbing Yoen 

untuk melakukan itu. 

Walau bagaimana pun, Yoen sangat 

menyayangi Mat Kasim. Karena hanya pria tanpa 

orientasi itulah orang terdekat yang dia punyai di 

dunia saat ini. 

“Pak,” pelan Yoen kecil menyentuh lengan 

bapaknya yang miring ke kanan. 

Tak ada reaksi. Hanya erangan tidur sebagai 

ungkapan nyata dari mimpi yang masih bekerja di 

alam tidur Mat Kasim. 

“Pak, Bapak..” Yoen mengulang. Masih belum 

ada respon. 

Yoen diam. Dia haus, tapi tidak ada air masak 

di rumahnya. 
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Walau bagaimana pun juga, dia harus berhasil 

membuat bapaknya bangun. Kalau tidak, 

dampratan ekstra harus didapatkannya di samping 

dampratan rutin tiap menjelang Subuh. 

“Pak..” Kali ini suaranya dikeraskan, namun 

getaran sentuhannya ke tubuh Mat Kasim belum 

ditingkatkannya. Tak mempan. 

“Paaaakkkkkkkk....!” Suaranya diperkeras, 

didukung dengan sentuhan yang lebih bertenaga. 

Tubuh tidur Mat Kasim bergoyang. Lalu respon dari 

bapak pemabuk dan penjudi itu langsung bekerja. 

“Hoe, juancuk! Kamu itu mau bunuh aku?!” 

Respon pertama Mat Kasim untuk Yoen di detik-

detik awal alam sadarnya. 

Tapi itu sudah biasa untuk Yoen. Tak apalah, 

yang penting tugasnya sebagai jam weker sudah 

dilaksanakannya dengan baik. 

Mat Kasim menguap. Aroma alkohol masih 

kerasan dalam embusan napasnya. Aroma rutin 

ruangan pengap gubuk Mat Kasim di waktu Dhuha. 

Yoen masih berdiri diam di samping ranjang, 

menunggu bapaknya benar-benar bangun. 

Mata Mat Kasim terbuka sempurna. Menatap 

langit-langit rumah yang sudah ambrol di sana-sini. 
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Menguap lagi. Menggeliat, yang disambung dengan 

bunyi ranjang yang mulai reot. Lalu pandangannya 

beralih ke Yoen yang berdiri kaku di samping 

ranjangnya. Tanpa reaksi. 

Aaaaaahhhhhhhhhh... Sambil menguap tubuh 

Mat Kasim bangkit. 

Duduk sebentar dia di sisi ranjang. Tangan 

kirinya mengelus-elus bagian belakang kepala. 

Meringis, seperti menahan pening yang belum pergi. 

Tidur lima jam belum cukup ampuh untuk 

membuat kepalanya kembali normal. 

“Jancuk.” Keluhan rutin Mat Kasim. 

Lalu dia berdiri, berjalan gontai menuju 

dapur. Melewati Yoen yang berusaha untuk melihat 

muka bapaknya yang awut-awutan dengan takut-

takut. Tapi tatapan anaknya diabaikan Mat Kasim. 

Diraihnya teko. Tenggorokannya yang dikeringkan 

alkohol minta dibasahi. Dia angkat teko, dan 

dirasanya terlalu enteng. 

“Oh, iya. Juancuk, air habis.” Dibantingnya 

teko itu. Yoen kaget sedikit. Tapi dia masih berdiri 

di tempatnya. 

Dia ke sumur. Pilihannya hanya minum air 

mentah. Tapi itu dilakukannya. Sekaligus cuci 
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muka. Yoen sendiri sudah lupa kapan terakhir kali 

bapaknya mandi. 

Mat Kasim kembali masuk rumah dengan 

wajah yang agak segar. Ditatapnya Yoen, masih 

dengan diam. Cara komunikasi rutin antara bapak 

dan anak yang tinggal di dalam gubuk Mat Kasim 

itu. 

“Pak...” 

“Hm...” 

“Tadi bu guru tanya..” 

“Apa?” 

“Aku belum bayar SPP empat bulan.” 

“Terus?” Mat Kasim bertanya enteng, masih 

tanpa ekspresi sambil mencari pakaian ganti di 

dalam lemari. 

“Katanya disuruh membayar.” 

“Berapa?” 

“Dua belas ribu.” 

“Bilang nanti kalau ada uang.” 

“Kapan, Pak?” 

“Sudah, bilang begitu saja! Nanti kalau ada 

uang ya dibayar!” Mat Kasim menjawab pertanyaan 

tentang kepastian waktu itu dengan emosi yang 

meledak. 
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Yoen mengkerut. 

“Kalau nanti malam aku menang judi, besok 

dilunasi semua.” Janji yang jelas-jelas tidak 

bergaransi. 

Yoen hanya diam. 

Mat Kasim melangkah keluar rumah. Yoen 

mengantarkannya dengan tatapan, masih di 

tempatnya berdiri ketika membangungkan Mat 

Kasim. 

“Juancuk!!!” Kencang teriakan sebagai respon 

dari dua ban becaknya yang gembos, yang didengar 

Yoen dari dalam. Selanjutnya seperti suara becak 

diempas-empaskan, lalu pergi dengan jalan 

dituntun, masih dengan nada pengiring berupa 

umpatan terus menerus dari Mat Kasim, hingga di 

kejauhan. 

Yoen beranjak dari tempatnya berdiri. 

Mengumpulkan semua pakaian kotor yang terserak 

hampir di seluruh ruangan. Membawanya ke 

sumur. Dimasukkannya dalam bak. 

Yoen mulai mencuci. 

 

*** 
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AZAN Duhur mengumandang di langit kampung 

ketika rutinitas Yoen mencuci baju rampung. 

Ketika Duhur berkumandang, warna alam 

menguning. Warna ini memengaruhi perut dan 

sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. 

Warna ini juga memiliki pengaruh terhadap hati. 

Kuning juga punya rahasia yang berkaitan dengan 

keceriaan seseorang. Mereka yang selalu 

ketinggalan atau melewatkan salat Duhur berulang-

ulang kali akan menghadapi masalah dalam sistem 

pencernaannya serta berkurang keceriaannya. 

Beribu sayang, Yoen memilih untuk 

menganggap kumandang azan, yang mengajak 

seluruh umat menjalankan salah satu bagian dari 

lima waktu itu, sebagai selingan setiap tengah hari. 

Sama seperti seruan yang mengalun setiap fajar, 

sore, petang, dan malam. 

Yoen belum pernah mendapat pelajaran 

bagaimana merespon ajakan yang dikumandangkan 

sahut menyahut itu. Karena itu, Yoen belum tahu 

apa keceriaan yang bisa didapatkannya melalui 

salat Duhur. Soal pencernaan, faktor makan yang 

tak teraturnya, dan selalu ketinggalan Duhur, 
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membuatnya sering mengalami masalah dengan 

mual dan mulas. 

Setiap kali azan berkumandang, pada 

dasarnya Yoen seperti terbelai. Nuraninya bermain 

sendiri, seperti ada energi ilahiah yang 

mengajaknya. Seperti ada yang mengayunkan 

tangan untuk mengajaknya bergabung dalam 

barisan saf yang menghadap kiblat, tunduk dan 

tafakur di depan Penguasa Semesta Alam. 

Hanya saja dia tidak tahu bagaimana caranya. 

Beragama memang kebutuhan naluriah, tapi perlu 

proses pembelajaran untuk menjalankannya. 

Menjalankan dengan sebenar-benarnya, bukan 

hanya rutinitas yang bisa dilihat banyak orang 

mengusung nama kepantasan saja. Atau sok saleh. 

Haiyalalfalah. Marilah menuju kebahagian. 

Lantunan yang terdengar Yoen ketika cucian 

terakhir baru saja selesai dijemur. Saat itu dia 

memang sedang menuju kebahagiaan; bahagia 

karena tugasnya mencuci setumpuk pakaian kotor 

selesai juga. Bahagia karena bisa tidur siang 

sejenak, sebelum harus menjalani rutinitas sore. 
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“Yoen, ayo ke masjid.” Bu Katik dengan 

mukenanya melintas di samping rumah Yoen, 

tempatnya menjemur pakaian. 

Yoen menengok ke sumber suara. Bu Katik 

yang baik melempar senyumnya dan melambai 

mengajaknya. Yoen tidak merespon dengan gerakan 

tubuh. Hanya kepalanya yang mengangguk pelan. 

“Saya masih mencuci baju, Bu.” 

Bu Katik tahu, jawaban Yoen itu adalah 

alasan sekenanya yang bisa dia lontarkan saat itu. 

Dia tahu, Yoen kecil belum siap ke masjid. 

“Ya sudah, lain kali saja ya.” Bu Katik masih 

tersenyum, dan berlalu. 

Yoen mengangkat ember retaknya yang 

ditampal lakban ke dalam rumah. 

Dari masjid terdengar suara iqamat. Qot 

qomatisholah, qot qomatisholah. Salat akan 

didirikan, salat akan didirikan. 

Jamaahnya yang tak banyak membentuk 

barisan satu saf. Sementara Yoen mengempaskan 

tubuh kecilnya yang lelah ke atas ranjang, di dalam 

gubuk pengap Mat Kasim. 

 

*** 



 

31 

 

 

ALLAHUAKBAR, Allahuakbar 

Panggilan penunjuk saat Asar itu masuk 

dengan tepat ke telinga Yoen. Saat yang dipercaya 

umat Islam, ketika malaikat turun ke Bumi untuk 

kedua kalinya dalam sehari itu setelah Subuh. 

Ilmu pengetahuan, yang masih dilandaskan 

pada hukum agama itu, memiliki penjelasannya 

sendiri yang memperkuat indikasi turunnya 

malaikat yang dilambangkan sebagai pertanda baik 

itu. 

Saat Asar, warna energi alam menjadi oranye. 

Warna itu memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kondisi prostat, uterus, ovary, testis, dan sistem 

reproduksi secara keseluruhan. Warna oranye alam 

juga memengaruhi kreativitas seseorang. Orang 

yang kerap tertinggal waktu asar akan menurun 

kreativitasnya. Organ-organ reproduksi juga akan 

kehilangan energi positif dari warna alam tersebut. 

Prof Riset Dr I H Osly Rachman, MS 

menjelaskan itu semua dalam buku ilmiahnya; The 

Science of Shalat. Sangat ilmiah dan bisa diterima 

nalar sebagai sebuah kebenaran sains yang objektif. 
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Tiga jam dia tertidur. Sudah cukup untuk 

Yoen. Saatnya coba mencicipi sedikit faedah 

oranyenya warna alam itu. Asar dimanfaatkannya 

untuk berkreativitas, mencari tambahan 

penghasilan, untuk mencukupi hidupnya dan Mat 

Kasim. 

“Ini, Yoen, jatahmu.” Bu Katik yang baru saja 

pulang dari masjid, dan belum sempat melepas 

mukenanya, menyerahkan baskom berisi penuh 

gorengan pada Yoen. 

“Iya, Bu.” Yoen menerimanya. Dan di dalam 

baskom itu dia melihat harapan. 

Setidaknya, setiap sore ada duit empat ribu 

yang bisa dia bawa pulang, dengan catatan separuh 

isi baskom itu laku terjual. Aktivitas tiap sore yang 

tak pernah diketahui oleh Mat Kasim. Aktivitas 

yang dilakoni Yoen karena tawaran jasa baik Bu 

Katik, yang naluri keibuannya berbicara ketika 

melihat seorang bocah terlunta-lunta. Ingin 

menyayang dan membantu, tanpa harus mendidik 

Yoen menjadi pengemis yang hanya bisa 

menengadahkan tangan. 

Yoen dan Bu Katik seperti terlibat dalam 

hubungan jalan belakang. Atau istilah kerennya 
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backstreet. Merahasiakannya dari Mat Kasim, 

dengan alasan tak mau membuat si pemabuk itu 

marah dan merasa terhina, karena dikira tidak 

mampu menghidupi anaknya. Meski sebenarnya itu 

yang terjadi, tapi Mat Kasim berusaha 

mengingkarinya. Harga dirinya sebagai lelaki dan 

kepala keluarga, yang sebenarnya sudah sejak lama 

tak dipunyainya, mendorongnya untuk selalu 

menampilkan kesan perkasa dan bertanggung 

jawab. Padahal semua orang tahu bagaimana Mat 

Kasim. Sampai debu-debu di kampung pun juga 

tahu. 

Tapi Mat Kasim memang selalu hidup dalam 

bayangan gelap. Dan dia membawa Yoen dalam 

kegelapan yang diciptakannya, sehingga Yoen yang 

merasa terpanggil oleh lantunan azan dan terpukau 

putihnya mukena itu tak berani untuk memenuhi 

panggilan itu. 

 

*** 

 

WARUNG itu berdiri tepat di depan musala. Yoen 

adalah petugas pengirim pasokan gorengan dari Bu 

Tatik ke warung milik Bu Susi. Yoen senang 
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mengantar ke situ, karena Yoen selalu melihat 

pemandangan yang sangat dia sukai; anak-anak 

sebayanya berbondong-bondong berangkat mengaji. 

Selepas Asar adalah waktu yang dipilih para 

ustadz dan ustadzah untuk mendidik anak-anak 

dalam taman baca Alquran di musala itu. Bacaan 

doa sebelum belajar. Bacaan dari buku iqra dan 

juz'ama dari para siswa yang terpatah-patah, lalu 

diluruskan pembimbingnya. Itu semua adalah 

simponi yang membuat Yoen merasa tenang.  

Karena itu, dia selalu menunggui gorengan yang 

disajikannya itu habis hingga menjelang Magrib, 

sembari mendengarkan hiburan yang menerobos 

dalam hingga ke relung hatinya. Yang hanya bisa 

dia rasakan, tapi takut dinalarnya. Karena, dia 

selalu teringat pesan Mat Kasim; Tidak ada 

gunanya sembahyang dan mengaji itu. 

Yoen memilih patuh pada orangtua. 

Alunan waktu di warung itu dinikmati Yoen 

dengan diam dan menikmati lantunan dari musala 

seberang. Bu Susi sudah biasa melihat itu. Dan dia 

membiarkan si kecil menikmati irama ilahiah itu 

dengan caranya sendiri. 
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*** 

 

WARNA alam telah berubah menjadi merah. Magrib. 

Pada waktu itu, kerap terdengar nasihat 

orangtua agar anak tidak berada di luar rumah. 

Nasihat tersebut ada benarnya, karena saat Magrib 

tiba, spektrum warna alam selaras dengan 

frekuensi jin dan iblis. Atau energi negatif dalam 

bahasa ilmiahnya. Jin dan iblis amat bertenaga 

karena mereka beresonansi atau ikut bergetar 

dengan warna alam. Mereka yang sedang dalam 

perjalanan sebaiknya berhenti sejenak dan 

mengerjakan salat. Itu lebih baik dan lebih aman 

karena pada waktu ini banyak interferens atau 

tumpang tindihnya dua atau lebih gelombang yang 

berfrekuensi sama, atau hampir sama, dan dapat 

menimbulkan fatamorgana yang dapat merusak 

penglihatan kita. 

Magrib itu dagangan Bu Tatik ludes, laris 

manis. Yoen pulang membawa baskom kosong dan 

laba. Beranjak dia dari warung Bu Susi, diiringi 

suara azan. Suara yang oleh hati kecilnya 

sesungguhnya berat untuk ditinggalkannya. 



 

36 

 

Karena pulang ke rumah sama artinya 

kembali pada kesuraman. Meski dia membawa 

tujuh ribu rupiah karena dagangan yang 

diantarkannya ludes. Yoen kembali menuju malam, 

untuk menanti besok yang harus dijalaninya seperti 

hari ini. 
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SEPERANGKAT kartu remi itu adalah simbol 

peperangan dan upaya penaklukan; filosofi yang 

diadaptasi dalam pertarungan di atas meja judi. 

Satu pemain menaklukkan tiga pemain lain. 

Untuk membuat rupiah demi rupiah berpindah 

tangan dengan cara yang dikutuk agama itu. 

Permainan yang membuat Mat Kasim 

kecanduan. 

Empat lambang dalam kartu itu adalah simbol 

dari empat kekuatan besar yang pernah tercatat 

dalam sejarah umat manusia. Sekop, keriting, hati, 

dan wajik adalah sederet pasukan yang selalu siap 

menaklukkan satu sama lain. 

Sekop adalah simbol Raja Daud atau David; 

Keriting untuk Iskandar Agung alias Alexander 

the Great; 

Hati sebagai penanda Raja Prancis 

Charlemagne; 

Dan wajik untuk Julius Caesar 

Daud adalah nabi sekaligus raja Bani Israil. 

Sejak masih muda dia telah menyertai tentara Bani 
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Israil di bawah pimpinan Thalut melawan pasukan 

bangsa Palestin yang dipimpin Jalut atau Goliath. 

Sejarah mencatat, Daud lah yang berhasil 

membunuh Jalut, di mana keperkasaannya itu 

akhirnya menyematkan pujian untuknya sebagai 

pahlawan perang. 

Setelah Raja Thalut meninggal, Daud 

menggantikan posisinya sebagai raja. 

Allah mengangkat Daud sebagai nabi dan 

rasul-Nya. Kepada Daud diturunkan kitab Zabur. 

Daud memiliki sejumlah mukjizat; kecerdasan akal, 

mengerti bahasa burung, dan melembutkan besi 

hanya dengan menggunakan tangan kosong. 

Daud juga memiliki suara yang paling merdu 

dari semua suara umat manusia, sama seperti 

Yusuf yang diberikan wajah paling tampan. 

Daud yang mengawali pembangunan Bait Suci 

atau Baitul Muqaddis, di mana kemudian proyek 

itu diselesaikan oleh anaknya, Sulaiman. Di masa 

kini, proyek itu menjadi tempat Masjid Al-Aqsa. 

Daud meninggal dalam usia 100 tahun dan 

dikebumikan di Baitul Muqaddis. 

Iskandar Agung adalah seorang penakluk asal 

Makedonia. Dia diakui sebagai salah seorang 
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pemimpin militer paling jenius sepanjang masa. Dia 

menjadi inspirasi penakluk-penakluk tangguh 

lainnya, seperti Hannibal, Pompey, dan Caesar dari 

Romawi, juga Napoleon. Dalam masa 

pemerintahannya yang singkat, Iskandar Agung 

menjadikan Makedonia sebagai salah satu 

kekaisaran terbesar di dunia. 

Karel Agung, atau Charlemagne, adalah raja 

kaum Frank sepanjang 768-814 Masehi, juga 

penguasa kaum Lombard dari 774 sampai 814. Dia 

dinobatkan sebagai Imperator Augustus di Roma, 

pada hari Natal tahun 800 oleh Paus Leo III. Karena 

seremoni itulah dia dianggap sebagai pendiri 

Kekaisaran Romawi Suci, dengan gelar Karel I. 

Melalui penaklukan dan pertahanan, ia 

mengukuhkan dan mengembangkan kekuasaannya 

hingga meliputi sebagian besar Eropa Barat. Karel 

sering dianggap sebagai bapak pendiri Perancis dan 

Jerman. Kadang ada yang menyebutnya sebagai 

pendiri Eropa. Ia adalah kaisar pertama di Barat 

sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi. 

Gaius Julius Caesar adalah seorang pemimpin 

militer dan politikus Romawi. Berbekal 

kekuasaannya atas Gallia Comata, dia memperluas 



 

40 

 

dunia Romawi hingga Oceanus Atlanticus. Dia juga 

melancarkan serangan Romawi pertama ke 

Britania, dan memperkenalkan pengaruh Romawi 

terhadap Galia, atau sekarang Prancis. Pencapaian 

yang akibat langsungnya masih terlihat hingga kini. 

Julius Caesar bertarung dan memenangkan 

sebuah perang saudara, di mana momen itu 

menobatkannya sebagai penguasa terhebat dunia 

Romawi. Dia memulai reformasi besar-besaran 

terhadap masyarakat dan pemerintah Romawi. Dia 

menjadi diktator seumur hidup, dan memusatkan 

pemerintahan yang makin melemah dalam republik 

tersebut. 

Caesar meninggal pada 15 Maret 44 sebelum 

masehi akibat ditusuk hingga mati oleh orang yang 

paling dipercayai, Marcus Junius Brutus, yang 

dibantu beberapa senator. Pembunuhan yang 

terjadi pada hari Idi Maret tersebut jadi pemicu 

perang saudara kedua, yang menjadi akhir 

Republik Romawi dan awal Kekaisaran Romawi di 

bawah kekuasaan cucu lelaki sekaligus putra 

angkatnya, Kaisar Augustus. 

Kampanye militer Julius Caesar diketahui 

secara mendetail melalui tulisannya sendiri; 
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Kumpulan Komentar (Commentarii), dan banyak 

dari kisah hidupnya yang direkam sejarawan 

seperti Gaius Suetonius Tranquillus, Mestrius 

Plutarch, dan Lucius Cassius Dio. 

Betapa megah semangat kepahlawanan dan 

penaklukan yang dibawa oleh simbol-simbol dalam 

kartu remi. 

Terlepas dari bentuknya yang hanya 

lembaran-lembaran kertas tipis, filosofi kartu itu 

sangat dahsyat. Melambangkan para penguasa dan 

penguasaan besar di Bumi. Upaya penaklukan yang 

dijalankan menggunakan strategi yang teliti dan 

cerdas. 

Filosofi yang terbawa dalam permainan kartu. 

Satu pemain berupaya menaklukkan pemain lain 

dengan strategi masing-masing. Selain 

menggantungkan pada keberuntungan, tentu saja. 

Kolaborasi kecerdasan dan keberuntungan 

sebagai bonus dari hasil kecerdasan, lebih 

tepatnya. 

Sayang, Mat Kasim tak memiliki kecerdasan. 

Dia hanya punya ambisi untuk menaklukkan. 

Orientasinya pun berbeda: mendapat duit berlipat. 

Tapi wajar. Setiap manusia memilik naluri untuk 
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menaklukkan dan menguasai objek di luar dirinya. 

Dengan orientasi yang beragam, tentu saja. 

Ambisi tanpa perhitungan, atau maju perang 

tanpa strategi kendati pun dalam pertempuran 

yang paling kecilhasilnya adalah menjadi bulan-

bulanan kubu lawan. Kurang jelinya Mat Kasim 

membaca peluang, lemahnya kemampuan 

matematikanya, dan ambisinya untuk selalu 

mengumpulkan empat kartu As menjadi susunan 

pararel dengan nilai tertinggi (di mana satu kartu 

bernilai 15, sementara raja, ratu, dan pangeran 

hanya dihargai 10 dan deretan angka dari 2 sampai 

10 hanya bernilai 5), malah menjadi bumerang 

baginya sendiri. 

Dia selalu gagal menyusun As pararel. Tiga 

kartu As tanpa susunan seri yang mendahuluinya 

membuat minusnya semakin membengkak. Ujung-

ujungnya, duit hasil genjotan becaknya seharian 

harus rela dia bagikan pada rekan-rekannya. 

Hanya tersisa sedikit untuk membeli cukrik. 

Media pelampiasan frustasi akibat kekalahan 

bertubi-tubi itu. Dan pulang ke rumah hanya 

membawa mabuk dan kemarahan untuk Yoen, dan 

duit receh kembalian dari penjual cukrik. Bahkan 
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tanggungan kasbon pada pemenang judi yang 

searena dengannya kian menumpuk 

Rutinitas yang berlangsung terus menerus 

hingga masanya habis. 

 

*** 

 

“AH, banyak omong kamu! Tak pernah ada 

buktinya! Dua ratus ribu harus kau bayar malam 

ini!” 

“Tenang, sabar, Cak. Kalau aku menang, pasti 

aku bayar.” Kasim yang biasanya meneriaki Yoen --

anak satu-satunya, yang langsung ditinggal mati 

ibunya waktu baru lahir, yang dibesarkannya 

dengan umpatan tiapkali Subuh menjelang-- harus 

menerima teriakan tepat di mukanya. Teriakan 

Kadir yang punya banyak piutang padanya. 

Dua ratus ribu. Angka yang cukup besar 

untuk orang-orang dari kelas mereka. Dan untuk 

membayarnya, Kasim tak pernah bisa memberikan 

garansi; kalau menang judi. Sedangkan 

kemenangan sepertinya sudah menalaknya sejak 

lama. 
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Aku sudah sabar menunggu tiga bulan! Kau 

bayar sekarang, atau Kadir mengacungkan celurit 

yang sengaja dia bawa untuk memaksa Mat Kasim 

menyelesaikan tanggungannya. 

“Aku tak punya duit.” Mat Kasim mencoba 

memunculkan ekspresi paling memelas yang dia 

bisa. 

Karena kurang terlatih untuk 

mengekspresikan emosi itu, Mat Kasim gagal 

menampakkannya. 

Jelas itu bukan suguhan yang tepat untuk 

Kadir yang telah tercengkeram pengaruh alkohol. 

Dan 

Cras! Cras! Cras! 

Tiga sabetan celurit mendarat di leher, dada, 

dan perut kirinya. Mat Kasim tersungkur. Mandi 

darah. Tepat di samping becaknya. 

Kadir pergi begitu saja, masih menggenggam 

celurit berlumuran darah Mat Kasim. 

Mat Kasim takluk. Seperti yang sering 

dialaminya di depan meja remi. Tapi untuk takluk 

kali ini, dia tak bisa melampiaskannya dengan 

cukrik atau dampratan pada Yoen. 



 

45 

 

Dinihari itu Yoen yang mulai masuk usia 

remaja bisa menikmati tidur pulas setelah sekian 

lama. Subuh itu dia tak dikagetkan dobrakan pintu 

maupun dampratan dari bapaknya. 

 

*** 

JUDUL berita utama koran kuning terbitan 

Surabaya keesokan harinya; Tukang Becak Tewas 

Dibantai. 

Gambar Mat Kasim yang belepotan darah 

menjadi pemandangan mencolok di halaman muka 

koran itu sebagai foto utama. Pengecer dan agen 

koran senyam-senyum; hari itu dagangan mereka 

laris manis. 
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“INI koran terakhirmu yo, Yoen. Mulai besok aku 

tidak lagi jadi agen koran. Berat. Aku mau usaha 

baru lagi, tapi tidak di sini.” Aksen yang keluar dari 

mulut Pak Djoko halus. Timbul kesan dia ingin 

menyampaikan berita buruk itu penuh kehati-

hatian agar tak ada yang sakit hati. 

Yoen terdiam sebentar, berusaha mencerna 

keputusan PHK dari Pak Djoko yang merasa 

bangkrut itu, sembari dia ambil koran jatah 

terakhirnya. Menghitung jumlahnya. 

Mengambilnya. Lalu berlalu pergi tanpa merespons 

apa yang disampaikan Pak Djoko. Sementara si 

agen koran yang bangkrut hanya memandang Yoen, 

yang perlahan-lahan mulai menjauh, lalu hilang di 

tikungan gang. 

Badai ekonomi 1997 memporak-porandakan 

situasi seluruh negara ini, mulai dari yang paling 

top hingga ke level kere di akar rumput. Yang kere 

semakin kere. Kerusuhan membuat roda investasi 

di dalam negeri macet. Distribusi uang hanya 
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sampai pada kalangan menengah. Yang di bawah 

kian terengah-engah. 

Sembari menjajakan koran, Yoen berusaha 

menerima keputusan Pak Djoko. Ada nyinyir di 

dalam hati remaja sebatang kara itu. Ada lagi 

lubang nafkah yang menganga, yang selama ini 

berhasil dia tutupi dengan keuntungan menjadi 

pengecer Pak Djoko. Sebagai makhluk dengan 

naluri pemenuhan kebutuhan ekonomi, Yoen cemas 

dengan keadaannya sekarang. Terlebih sore 

sebelumnya, PHK serupa lebih dulu dia dapatkan 

dari Bu Tatik, si juragan gorengan, yang juga 

merasa bangkrut. 

Singkat kata, mulai besok, Yoen nihil 

penghasilan. Dia mulai cemas. Sembari berharap 

dia, pagi itu akan datang perubahan yang 

memberinya kesempatan untuk melanjutkan 

kehidupan ekonominya. Dia sangat berharap. 

Dengan amat sangat sungguh-sungguh. Berharap 

kekuasan semesta alam yang kerap dia rasakan, 

namun belum berhasil dia definisikan, 

mendengarkan harapannya. 

Dalam situasi seperti ini, hanya kepada 

semesta lah dia berharap. 
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*** 

 

LAMPU merah, saatnya mencari untung. 

Yoen tempelkan koran-koran dagangannya di 

kaca-kaca mobil yang terhenti. Satu persatu mobil 

dia telusuri, tak ada yang terlewati. Dia berharap, 

hasil hari itu cukup untuk menjaminnya dalam 

beberapa besok, sembari dia berpikir apalagi yang 

bisa diperbuatnya untuk besoknya lagi. 

Matahari siang itu seperti begitu menyeringai 

pada upaya keras Yoen yang didorong 

keputusasaan itu. Ada nyinyir dalam sengat 

panasnya, menerobos ke dalam pori-pori kulit 

hitam Yoen, lalu mampir ke hatinya membawa 

ejekan. 

Tapi Yoen tak peduli. Dia yakin ada kekuatan 

besar yang akan mendukung dia dan usahanya. 

Hingga dia sampai pada sebuah sedan 

keluaran terbaru. Dari luar kaca film, Yoen 

menempelkan korannya. Dia berharap sodorannya 

akan dijawab dengan uang senilai banderol koran. 

Kaca terbuka. Seorang pria, pertengahan 40-

an, menatapnya. Bukan dagangan yang dilihat, tapi 
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muka Yoen yang hitam cantik itu. Terus ditatap 

lekat. Dan, jiwa remaja Yoen membisikkannya 

untuk tersipu. Malu dia, ditatap seorang pria 

dewasa. Itu adalah pengalaman pertamanya. 

“Namamu siapa?” 

Pertanyaan yang tak pernah disangka Yoen, 

tapi spontan dijawabnya; “Yoen, Pak”. 

Orang itu mengeluarkan uang, membayar 

korannya. “Rumahmu di mana?” Dengan polosnya 

Yoen menyebut alamat sekaligus penunjuk 

jalannya. 

 “Hmmm, ambil saja kembaliannya. Kamu 

cantik.” Lalu lampu hijau menyala, sedan itu 

melaju meninggalkan Yoen yang masih dalam 

keterbengongannya. 

 

*** 

 

BACAAN Quran jelang Magrib mengajak hati orang-

orang yang beriman untuk berdendang mengikuti 

iramanya. Nadanya terdengar lebih surgawi ketika 

alunannya diiringi tirai senja yang mulai jatuh 

perlahan memungkasi panas siang hari itu. 

Matahari yang begitu garangnya mulai 
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menunjukkan malu-malunya; seolah menyesal 

telah menyengat manusia dengan terik nakalnya. 

Langkah Yoen yang gontai membawa 

tubuhnya pulang ke gubuk setelah menyerahkan 

setoran terakhirnya untuk Pak Djoko. Dirasanya 

cukup untuk dua besok. Dan, itu memberinya 

waktu untuk memutar otak bagaimana cara 

menyambung besok ketiganya. 

Azan Magrib berkumandang. Yoen merasakan 

adem. Tapi dia masih belum berani menjawab 

panggilan itu. Kendati peralihan spektrum warna 

hari itu begitu menggetarkan relungnya. 

Dia empaskan tubuhnya di korsi rotan dalam 

gubuknya yang lembab dan terjerembap di sudut 

kampung itu. Dia lepas pikiran melayang-layang, 

sembari menikmati puja-puji pada Tuhan selepas 

Magrib di masjid kampung. Dengan itu, dia merasa 

tenang. Ketenangan yang masih juga belum bisa 

didefinisikannya. Tapi bisa begitu dirasanya sangat. 

Galau Yoen buyar oleh sebuah ketukan. Bunyi 

itu sama sekali tak biasa mampir di pintu 

gubuknya. Bersama heran, dia bawa tubuhnya 

untuk menjawab ketukan itu. 

Pintu dibuka perlahan. Dia terhenyak. 
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Ada bapak yang beli korannya tadi pagi di 

depan pintu. Dengan senyum ramahnya, yang 

membuat Yoen –remaja perempuan yang tinggal 

sendiri itu—tak merasakan takut pada kehadiran 

seorang pria asing. 

 “Boleh saya masuk?” 

Nada yang ramah, dan membuat Yoen 

mempersilahkannya begitu saja. Untuk pertama 

kalinya sejak kematian Mat Kasim, bapaknya, ada 

seorang pria dewasa masuk ke dalam gubuk Yoen. 

Begitu sang tamu duduk, Yoen langsung lari 

ke belakang untuk merebus air membuat kopi. Ah, 

minyak tanahnya habis. 

Sepertinya si tamu tahu kesulitannya. “Sudah, 

nggak perlu repot. Saya Cuma sebentar.” Dan Yoen 

duduk menemuinya. 

Beberapa detik ruang antara Yoen dan 

tamunya kosong dari kata-kata. 

“Kamu sendirian?” malah si tamu yang 

membuka percakapan. Yoen menjawab dengan 

anggukan. “Bapakku mati belum lama. Dibacok 

orang gara-gara tidak bisa membayar utang,” 

terangnya polos. 
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Giliran si tamu yang mengangguk-angguk, 

hanya untuk menunjukkan simpati. 

 “Kamu jualan koran tiap hari?” sembari 

melontarkan pertanyaan itu, si tamu melemparkan 

pandangan menyelusupi seluruh ruang dalam 

gubuk kecil Yoen itu. 

 “Iya, Pak. Tapi besok sudah tidak lagi, agen 

saya tutup. Katanya bangkrut.” 

 “Lalu, kamu mau dapat uang dari mana?” 

Yoen diam. Jelas pertanyaan itu tak bisa 

dijawabnya. “Saya belum tahu.” 

Jawaban Yoen itu tiba-tiba menghadirkan 

sumringah dalam raut si tamu, yang tersamarkan 

di balik remang-remang ruang gubuk Yoen. 

 “Kamu mau kerja?” si tamu mengajukan 

tawaran. 

Mendapat tawaran yang tak pernah 

diduganya, Yoen mengalami senang yang 

dibungkus kebingungan. “Kerja apa, Pak?” 

 “Kerja enak. Kamu bisa dapat duit banyak.” 

 “Tapi saya hanya lulus SD pak. Saya bodoh. 

Tidak mungkin saya bisa mendapatkan kerja enak.” 

 “Siapa bilang? Kamu punya modal kok. Wajah 

kamu cantik.” Kata yang juga sempat didengar Yoen 
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pagi tadi dari mulut yang sama itu membuatnya 

semakin bingung. Karena, sejauh yang Yoen tahu, 

kerja dengan hasil besar itu hanya bisa didapatkan 

mereka yang pintar, bukan cantik. Biar cantik tapi 

bodoh, setidaknya menurut Yoen saat itu, tetap tak 

bisa memberikan uang yang banyak. 

Tapi, kata si tamu, dengan cantik saja bisa 

mendapatkan banyak uang. Bagaimana mungkin? 

 “Kalau kamu ingin tahu, saya menawarimu 

ikut saya. Saya akan mengajarimu bagaimana cara 

mencari uang banyak dengan wajah cantikmu.” 

Sepertinya si tamu tahu pertanyaan yang 

sedang bermain di dalam benak Yoen. Tapi, justru 

jawaban itu membuat Yoen makin bingung. 

Di luar azan Isya lamat-lamat berkumandang. 

“Sudah, begini saja. Saya punya niat baik 

mengajak kamu kerja. Saya tidak perlu ijazah 

kamu. Nanti saya ajarkan kamu cara mendapatkan 

banyak uang dari kecantikanmu itu.” 

Entahlah, ajakan si tamu yang menyela suara 

azan Isya yang lamat-lamat itu seperti 

menghadirkan kepercayaan pada diri Yoen. Dia 

merasa orang itu tidak berbohong. Padahal, 

sebelumnya dia tak bisa lekas percaya orang, 
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apalagi yang baru dikenalnya. Tapi, entahlah juga, 

kali ini hatinya seperti berbisik untuk mengiyakan 

ajakan itu. Kata hati juga tak pernah bohong. 

“Kalau kamu mau, kamu kemasi pakaianmu. 

Kamu ikut saya ke rumah. Di sana jauh lebih baik 

daripada gubukmu yang lembab ini. Saya berjanji 

akan memberikan kamu pekerjaan dan kehidupan 

yang lebih bagus dari sekarang. Kamu perempuan 

cantik yang berhak untuk memdapatkan itu 

semua,” retorika si tamu, dengan nada suaranya 

yang begitu meyakinkan –khas pria yang lembut-- 

itu semakin membuat Yoen yakin bahwa dia harus 

menerima ajakan tersebut. 

“Tapi, saya bodoh. Bagaimana kalau saya 

tidak bisa menerima pelajaran dari bapak, dan saya 

tidak bisa menjadi seperti yang diharapkan?” 

Sebenarnya Yoen sedang berusaha untuk 

meyakinkan dirinya sendiri. Karena, pada 

dasarnya, dia tertarik dengan tawaran itu. 

Siapa tak mau dapat duit banyak? Apalagi, 

selama lima belas tahun hidupnya, Yoen tidak 

pernah sama sekali merasakan apa itu banyak duit. 

Cuma memegang saja dia tak pernah. 

Membayangkan juga dia tak berani. 
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 “Saya yakin kamu bisa. Yakin sekali.” Si tamu 

berusaha terus meyakinkan Yoen. 

Azan Isya selesai. Hanya ada keheningan 

antara Yoen dan tamunya. Yoen merasakan 

dorongan, tapi dia terhalang masalah kepercayaan 

dan kemampuan pada diri sendiri. 

Dia coba beranikan diri sesekali melirik ke 

tamunya, dan tatapan si tamu memberinya 

keyakinan. 

 “Bagaimana?” 

Seperti ada dorongan, dengan sendirinya Yoen 

menjawab dengan anggukan. Lalu dia ke belakang, 

mengemasi beberapa bajunya yang lusuh. Si tamu 

mendapati itu. 

 “Sudah, tak perlu kau bawa bajumu. Kita beli 

yang baru. Baju-baju itu sudah tak pantas,” si 

tamu menyela. 

Yoen pun menurut. Ikut dengan sendirinya. 

Di antara sepi kampung yang ditinggal 

warganya untuk salat Isya berjamaah itu, Yoen 

melangkah keluar rumah. Dia kunci gubuknya 

diam-diam, dan mengikuti si tamu, tanpa 

meninggalkan sepatah pun pesan untuk 
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kampungnya, untuk hidup yang diyakininya lebih 

baik. 

 

*** 

 

UNTUK pertama kalinya sepanjang hidup, Yoen 

benar-benar melihat rumah. 

Bukan gubuk, benar-benar rumah. Tempat 

bernaung yang layak ditinggali. Yang jauh dari 

aroma pengap. Yang bisa membawa seseorang yang 

diam di dalamnya untuk tidur tenang dan 

menikmati mimpi secara utuh. 

Yoen memasukinya bersama dengan degup-

degup yang dibentuk oleh kesenangan. Itu adalah 

sebuah rumah khusus, yang dia kira, adalah milik 

Pak Tamu. Tapi, Pak Tamu tidak pernah tinggal di 

situ. Yoen diam bersama dengan beberapa 

perempuan muda lain. Beberapa seumurannya, 

kebanyakan lebih tua darinya. 

 “Nah, Yoen, mulai malam ini kamu tinggal di 

sini bersama saudara-saudaramu dan kakak-

kakakmu. Mereka yang akan mengajari kamu 

bagaimana cara mendapatkan uang dengan 

kecantikanmu itu.” Pak Tamu menyambut Yoen di 
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rumah sendiri, dan memperkenalkan dia dengan 

mereka yang jauh lebih dulu ada di situ. 

Yoen merasakan kenikmatan yang asing. 

Namun, tetap saja nikmat yang dirasakannya. Dia 

mengalami titik balik yang tiba-tiba; dari seorang 

penjual koran di perempatan yang digoda oleh genit 

matahari, yang harus pulang kelelahan membawa 

harapan yang nyaris kalah ke dalam sebuah gubuk 

pengap, menjadi seorang perempuan yang 

mendadak tinggal di rumah megah, dingin, dan 

mengenakan pakaian bagus. 

Transformasi frontal yang tak pernah 

dibayangkan Yoen, namun sekonyong-konyong 

berhasil mengubah kebiasaan murungnya menjadi 

senyum yang meluap-luap. 

 “Kalau kau bisa bekerja dengan baik, Yoen, 

kau akan memiliki rumahmu sendiri. Tak lama 

lagi,” Pak Tamu terus menerus meniupkan 

harapan-harapan yang kian mendorong kesenangan 

Yoen membuncah dan meruap-ruap. Seperti 

tsunami. 

 

*** 
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SETELAH melalui malam pertamanya bersama 

tidur yang sangat nyenyak, bangun pagi Yoen 

dibuka dengan keterheranan. Dia mendapati 

sebuah pemandangan yang sama sekali baru. 

Ketika dia dapati “saudara dan kakak-kakaknya” 

berbusana sangat minim, dan menjawab banyak 

telepon yang datang bertubi dengan genitnya. 

Pemandangan yang sama sekali lain. 

 “Hai, Yoen, kalau kamu ingin mandi, ambillah 

handuk baru. Di dalam lemari kamarmu.” 

Yak, dimulailah serangkaian kebingungan itu. 

Ketika Yoen membuka lemari untuk 

mengambil handuk, dimulailah keterbengongan 

pertamanya. Selama lima belas tahun dia hidup, di 

mana sebagian besarnya di bawah rezim Mat 

Kasim, belum pernah sederet pakaian memenuhi 

lemari, tak ada satu pun yang lusuh, dan wangi 

semua. Dia kebingungan, bahkan tercekat di depan 

lemari, alih-alih mengambil handuk. Sampai 

akhirnya, salah satu “kakak” yang memahami 

respons psikologis frontalnya mengambilkan 

handuk yang dia maksud. 

Keterkejutan berlanjut ke kamar mandi. Dia 

tak menjumpai ember plastik besar berlumut di 
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situ. Dia tak menemui gayung. Yang dia pijak 

porselen bersih mengkilap, bukan lantai tanah 

telanjang yang sering becek. Dia seperti memasuki 

alam lain begitu menjejak kamar mandi. 

Dia semakin kebingungan mendapati bathub, 

yang baginya adalah bak mandi yang terlalu besar 

dan pendek. Dia juga tak mendapati sumur pompa 

untuk mengisinya. Untunglah, “kakak” dan 

“saudaranya” mengerti, dan membimbingnya agar 

bisa bersahabat dengan dunia kamar mandi baru 

itu. 

Awalnya semua lancar. Dia mulai tahu cara 

mengoperasikan “peralatan ajaib” dalam kamar 

mandi itu. Pembibingnya meninggalkan dia sendiri 

di dalam. Awalnya semua dirasa akan baik-baik 

saja, sampai terdengar jerit Yoen dari kamar mandi, 

yang membuat orang-orang menghambur masuk. 

Ternyata dia terlalu berlebihan menyalakan 

tombol air panas untuk shower yang mengguyur 

tubuhnya. 

 

*** 
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SELEPAS ritual konyol, “saudara” dan “kakak-

kakak”nya mulai meriasnya. Terjadi transformasi 

frontal dari si lusuh Yoen yang mendadak menjadi 

Cinderella. 

Kecantikan yang selama lima belas tahun 

tersembunyi di balik baju-baju lusuhnya mendadak 

muncul dengan formasi paling lengkap. Pak Tamu 

benar-benar jeli mendapati potensi dalam diri Yoen. 

Setelah cantik fisiknya muncul dengan 

sempurna, dimulailah proyek untuk mempercantik 

sikapnya. Dengan saudara juga kakak sebagai 

mentor. Dan materi untuk pendidikan awalnya itu 

membuat Yoen syok; dia diperkenalkan pada buku 

dan video porno! 

Awalnya, dia merasa risih melihat adegan pria 

dan wanita telanjang bulat dan bersetubuh dengan 

liar itu. Tapi hanya awalnya, karena naluri akhirnya 

membuat Yoen untuk menikmati adegan itu. 

 “Nanti kamu akan sering-sering seperti itu,” 

kata salah satu “kakak”nya. Yoen terheran. 

“Maksudnya?” 

 “Nanti, perlahan-lahan akan menjadi seperti 

kami. Kami akan membimbing kamu, sayang,” kata 

sang “kakak” dengan begitu perhatiannya, seperti 
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benar-benar sedang membimbing seorang adik 

membawa pencerahan. 

Yoen hanya menurut. Karena, mungkin, itu 

caranya untuk hidup lebih baik. Siapa orang yang 

tak ingin hidup makmur? Begitu pula Yoen. 

Selanjutnya Yoen secara intens menerima 

banyak masukan tentang dunia yang akan 

digelutinya; dunia yang menyenangkan, menurut 

“kakak-kakaknya”. Sembari terus menerus dia 

menonton video porno, berbagai materi tentang apa 

yang harus dilakoninya nanti terus digerojokkan 

padanya. 

Sembari itu, Yoen juga sering menyaksikan 

“kakak” atau “saudaranya” menjawab telepon, lalu 

berdandan seberahi mungkin. Dandanan yang pasti 

berhasil memancing libido laki-laki manapun. Lalu 

mereka keluar, dan baru kembali tiap dinihari. 

Seperti kupu-kupu cantik, yang berkeliaran 

menghinggapi bunga-bunga di taman malam 

metropolitan. Sebuah peradaban yang tak pernah 

tidur untuk memburu angan-angan dan 

kesenangan. Sampai orang-orang di dalamnya lupa 

membedakan, apa itu mimpi dan apa kenyataan. 

Garis pemisah antara keduanya telah tereliminir. 
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Ya, di tengah metropolitan yang meruakkan 

samudera ambisi juga kegembiraan libidinal itu. 

Yoen, lama-lama, mulai terbiasa dengan 

pemandangan di dalam rumah. Dia mulai bisa 

memahami apa yang diajarkan oleh seniornya. Di 

awal dia memang agak terhenyak. Wajar, karena 

dia mengalami sebuah transformasi yang begitu 

mendadak dan gemuruh.  “Tak lama lagi akan 

banyak telepon yang berdering memanggilmu, Yoen. 

Bahkan, mungkin lebih banyak dari telepon yang 

kami dapat selama ini,” kata seorang “kakak”. 

Yoen hanya tersenyum. Dia mulai bisa 

menikmati kehidupan barunya itu. Sepertinya, itu 

semua memberi dia kesenangan. Semakin banyak 

referensi yang dia dapat tentang dunia yang bakal 

dilakoninya nanti. Dalam sebuah keinginan yang 

muncul bersama proses waktu, timbul hasrat 

untuk segera praktik lapangan. Yoen penasaran, 

sekaligus tak sabar membayangkan banyaknya duit 

yang akan dia dapat, seperti yang biasa dipamerkan 

“kakak” dan “saudara”nya tiap pulang di dinihari 

itu. 

Dia memang merasakan senang. Tapi Yoen 

merasa ada yang kurang sejak tinggal di dalam 
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rumah itu; dia tak pernah lagi mendengar masjid 

mengumandangkan azan. 

Tapi, bayangan tentang kehidupan senang 

yang akan dia dapat dari kehidupan dalam rumah 

itu, lama-lama membawanya lupa pada lantunan 

puja-puji pada Tuhan, yang biasanya sangat dia 

nikmati itu. 
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5 

 

“KAMU sudah siap, Sayang?” Pak Tamu, dengan 

ramahnya yang khas, melontarkan pertanyaan 

bersahabat itu. Pak Tamu, yang untuk kemudian 

dia panggil dengan sebutan “papi”. Biar lebih akrab, 

katanya. 

Satu bulan berkelebat dengan cepat, sejak 

Yoen pindah rumah itu. Sebulan bersama ukiran-

ukiran yang digambarkan “kakak” dan “saudara-

saudara” dalam mental dan tubuhnya yang dulu 

lusuh. Sebuah proses yang cukup untuk 

membentuk sebuah pribadi lengkap yang siap 

berkecimpung dalam gempitanya remang-remang 

surga dunia yang akan membanjirinya dengan 

banyak uang. 

 “Mudah-mudahan, Pi,” Yoen telah terbentuk 

menjadi pribadi yang riang, setelah pergaulan 

sebulan dengan “kakak” dan “saudara-saudara”nya. 

Di dalamnya ada nada percaya diri. 

 “Bagus. Aku tahu kamu mampu. Aku tahu 

dari pertama aku melihatmu di perempatan itu,” 

Papi mengenangkan. Yoen hanya tersipu. Memang, 

benar yang dikatakan papinya itu; tidak sulit untuk 
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menerima pelajaran di rumah itu. Jauh lebih sulit 

mencerap pelajaran dari dalam kelas. 

Mungkin dia dulu sulit belajar karena hawa 

gubuk pengap yang didiaminya. Begitu tinggal 

dalam bangunan yang lebih dari pantas disebut 

rumah, dia menjadi seorang dengan otak yang 

mudah menerima materi. 

Yoen berdandan dengan nyaris sempurna 

malam itu. Menurut Papi, itu wajib dia lakukan, 

karena malam itu akan menentukan cerah atau 

tidak karirnya nanti. Dan Yoen, setelah doktrin 

sebulan dalam rumah baru, tahu apa yang akan 

terjadi malam itu. Dia sudah mendapat banyak 

referensi dari video porno. 

Meski ada sedikit takut, dan keraguan, 

bisakah mempraktikkan teori yang dia rasa bisa 

dipahaminya dengan sempurna itu, harapannya 

untuk kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik 

membuat dia memantapkan diri. 

Sedan Papi membawanya menuju sebuah 

hotel bintang lima, di kawasan Surabaya Pusat. 

 

*** 
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“BAGAIMANA, Pak. Sempurna?” Papi memamerkan 

Yoen pada seorang pria paruh baya, berbadan 

tegap, menurut Yoen ganteng juga matang, yang 

kemudian dia kenal sebagai Pak Toro. Yang ditanya 

mengangguk-angguk. Sepertinya dia puas. 

Dia tatap Yoen, dengan sorot yang begitu 

menundukkan perempuan minim jam terbang 

seperti Yoen --yang harus berdandan cantik untuk 

orang asing malam itu. 

 “Baiklah, Yoen. Pak Toro ini orang baik. Kamu 

temani dia. Jangan sampai Pak Toro kecewa. 

Sungkan saya, hahaha..” kata Papi, disambut Yoen 

dengan senyum senang. 

Yoen merasa debutnya akan berjalan baik. 

Karena, yang dia temani adalah laki-laki yang 

secara penampakan tidak mengganggu seleranya. 

Sepertinya awal langkah yang bagus. 

Basa-basi singkat. Lalu, besama gandengan 

Pak Toro, Yoen menuju lift, untuk menuju salah 

satu kamar eksekutif, untuk malam yang tak 

pernah dilupakan Yoen. 

Dalam kamar hotel mewah yang baru pertama 

kali seumur hidup dimasukinya. 
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Bersama alunan musik evergreen romantis 

yang bersenandung lamat-lamat. 

Aroma lavender yang agak menusuk, tapi 

membuat imajinasi menjelajah ke alam keindahan. 

Bisikan-bisikan mesra Pak Toro yang lembut 

mampir di kupingnya, ketika tubuh tegap si pria 

paruh baya menindihnya di atas ranjang kingsize. 

Tindihan pertama Yoen. 

Tindihan yang awalnya dirasanya berat. Yang 

sempat membuatnya sesak napas dalam sekejap. 

Yang sempat menahan keyakinannya, terus atau 

tidak. 

Namun, bayangan gubuk kumuh di masa lalu, 

yang ingin ditinggalnya minggat jauh-jauh, dan isi 

dompet yang tak pernah kering, juga rumah megah 

mewah yang akan dia miliki sendiri --demi 

membalaskan dendam ekonomi masa kecilnya-- 

membuang rasa berat itu. Dia memutuskan untuk 

menikmatinya. 

Di luar jendela kamar, hujan sedang turun 

dalam sayunya, ketika dari mulut lima belas tahun 

Yoen terluncur sealunan rintih tertahan; kala 

mahkotanya ditukar dengan lima juta rupiah. 
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*** 

 

DUA tahun adalah bilangan yang sekejap saja, 

dalam persepsi manusia-manusia yang sibuk 

dengan kegembiraan malam mereka. Kepuasan 

untuk memburu pucuk libidinal membuat orang-

orang melupakan alunan waktu. Kenikmatan-

kenikmatan temporer yang harus dibayar dengan 

mahal dan cepat itu membawa mereka pada rotasi 

masa yang ikut berlari cepat. 

Dalam kerlap-kerlip malam metropolitan, 

segala hal berputar dengan begitu lekas-lekas, lalu 

meninggalkan banyak hal yang kemudian tak 

berbekas. Seperti sapuan semilir angin di musim 

penutup hujan, yang langsung hilang meranggas 

begitu saja ketika kemarau mengambil tempatnya. 

Di antaranya tebaran birahi-birahi pria 

pemuja seksualitas, dalam arti penetrasi sesaat, 

yang harus dibayar mahal; dengan uang, pun 

hancurnya sebuah ikatan rumah tangga. Karena, 

kepuasan batin hanya didefinisikan sebagai 

bertambahnya saldo rekening, pun perjumpaan dua 

jenis kemaluan yang hanya bisa dinikmati selama 

beberapa menit. 
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Kebahagiaan-kebahagiaan sesaat, dari orang-

orang pembawa definisi yang tersumbat oleh 

kehendak-kehendak singkat yang begitu sesat. 

Dunia yang melahirkan banyak bangsat-bangsat 

yang tak habis-habisnya bersenang-senang menuju 

sekarat. Lalu menghadirkan kebahagiaan yang tak 

nikmat, tumpul, dan berkarat. 

 “Luar biasa kamu,” Om Sam menyunggingkan 

senyum yang mengejawantahkan sebuah kepuasan 

yang memang luar biasa. Tubuhnya berkeringat. 

Dia hanya mengenakan cawat. 

Sementara Yoen di sebelahnya hanya 

menutupi tubuh bagus 17 tahunnya dengan 

selimut putih. Di sebuah apartemen yang murung 

dalam kemegahannya. 

Yoen membalasnya dengan senyum. 

Diambilnya rokok beraroma mentol di tas yang 

tergeletak di meja samping ranjang. Dipantiknya, 

dan diisap perlahan. Dia terobos tabir tipis asap 

yang menari-nari di mukanya, untuk sebuah 

pandangan ke luar jendela kamar di lantai 17 itu. 

Tak terasa, dua tahun sudah sejak Pak Toro 

membeli mahkotanya seharga lima juta. Tepat di 
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tanggal itu. Semacam acara peringatan hari 

kematian yang sakral, yang harus dirayakan. 

Tapi, kali itu bukan Pak Toro yang kekar 

menindihnya. Tapi Om Sam yang kerempeng, 

namun ada tenaga kuda yang terbungkus di 

dalamnya. Yoen nyaris menyerah dalam 

pertarungan malam itu. Untung, Om Sam sadar diri 

dan menyudahi agresinya. 

Pak Toro yang kekar dan si kerempeng Om 

Sam hanya sebagian dari puluhan pria tajir yang 

pernah mengajaknya berpesta birahi. Bermacam-

macam tipikal laki-laki pernah berjibaku dengan 

Yoen. Kurus, tegap, gendut, atletis, bujang lapuk, 

bapak-bapak, om-om, pria beristri banyak, seorang 

kekasih yang perempuannya memilih untuk 

melepas perawan di malam pertama, seorang suami 

yang istrinya menopause, seorang suami yang 

istrinya kurang atraktif di ranjang. Atau Cuma 

sekadar pria berumah tangga biasa yang mendadak 

ingin menikmati menu lain di luar rumah. 

Semua pernah mencicipi Yoen. Perempuan 

yang tahu bagaimana cara memuaskan pria-pria 

yang belum pernah merasakan orgasme hingga 
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pucuk. Dengan cantiknya. Dengan atraksinya di 

ranjang. Dengan geliat dan kerling nakalnya. 

Yoen adalah ratu malam yang paling diburu. 

Dari kantong mereka semua, Yoen tak perlu 

lagi tinggal dalam rumah bersama, yang 

didatanginya dua tahun sebelum malam itu. Dia 

bangun sendiri rumah megahnya di kawasan elit 

Surabaya Selatan. Dalam dua tahun, dari gubuk 

lembab di Surabaya Utara, menjadi gedung mewah 

di Surabaya selatan. Transformasi yang begitu 

cepat dari penyedia jasa aurat. 

Itu semua karena kecerdasan Yoen. 

Keterampilan, lebih tepatnya. Lebih satu derajat di 

atas kecerdasan. Karena, cerdas belum tentu 

terampil, tapi terampil pasti cerdas. Tentu bukan 

keterampilan yang terolah di dalam kelas. Di 

sekolah Yoen goblok. Dia punya keterampilan 

sendiri yang diasahnya secara alami mengikuti 

dorongan naluri. Dan, setidaknya, dia berhasil di 

dunianya itu. 

Berhasil secara duniawi. 

Berhasil dalam dunia yang dipandang sesat 

oleh banyak orang, karena hanya memburu 
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orientasi nikmat sesat yang cuma sesaat. Dan lebih 

banyak mudarat yang didapat. 

Yoen dan Om Sam membiarkan keheningan 

meningkahi sisa-sisa desah napas mereka. Di 

antara pejam nikmat yang dibuat-buat Om Sam, 

dan kepulan asap rokok yang ditembus pandangan 

keluar jendela. 

Hening. 

Senyap. 

Profan. 

Sesekali suara AC yang kadang berdecit. 

Dan…. 

GUBRAK! 

Suara yang tiba-tiba memecah kesunyian 

membuat lamunan dua sejoli terlarang itu ambyar. 

Keduanya terperanjat. 

 “Bajingan! Ternyata ini rapat-rapatmu itu? 

Seminggu empat kali rapat ternyata umbar-

umbaran syahwat kau dengan lonte!” seorang 

perempuan, seumuran Om Sam, tiba-tiba 

menyeruak masuk tanpa mereka sadari. Di 

belakangnya seorang petugas keamanan apartemen 

dengan safari hitamnya dan wajah yang kikuk, juga 
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malu-malu, mengulum senyum yang tak kalah 

kikuk. 

Sementara pelotot si wanita yang marah 

seperti menjelaskan, tinggal sesenti lagi bola 

matanya bakal copot. Padam merah mukanya 

meniadakan warna putih kulit wajahnya. Merah 

total. Semburan umpatannya membuat suasana 

apartemen yang sempat melankolis erotis itu 

mendadak menjadi lebih sedap. 

 “M..ma..ma..mah..” terbata-bata Om Sam itu 

tulus sekali, tak ada kesan dibuat-buat. Seluruh 

tubuhnya yang hanya dibalut cawat mendadak 

pucat. 

Sementara Yoen, dengan tergopoh-gopohnya 

yang berdosis tinggi, mencoba mencari penututup 

tubuhnya yang telanjang. Dia kenakan cepat-cepat 

celana dalam, jeans slimfit, dan kausnya, tanpa 

bra. 

Ini adalah penggerebekan pertama yang 

dialami Yoen. Kejadian yang tak pernah diduga, 

karena Om Sam tak pernah menyadari bahwa 

istrinya –yang curiga dengan jadwal rapatnya yang 

semakin sering—diam-diam menggandakan kartu 
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kunci apartemen mereka itu. Pekan itu empat kali 

mereka berkencan. 

 “Lonte! Berapa kau kuras duit suamiku? Hai 

pria bajingan, berapa anggaran untuk rapatmu 

ini?!” emosi membuat mulut istri Om Sam 

mendadak kehilangan tata krama. 

Yoen tak ingin terlibat lebih dalam. Dia sahut 

tas yang sudah diisi Om Sam dengan tiga puluh 

lembar seratus ribuan itu, lalu lari bergegas, 

berpapasan dengan istri Om Sam, menghambur 

menuju pintu. Beruntung bisa dia hindari upaya si 

wanita yang sedang murka itu yang ingin 

menjambak rambutnya. 

Yoen kabur. Branya tertinggal. 

Dan dia tak berani membayangkan lagi bentuk 

Om Sam yang kurus setelah insiden malam itu. 

Jelas dia sedang dilipat oleh murka istrinya yang 

sakit hati itu. Kemarahan neraka pun tak bisa 

menandingi seorang perempuan yang disakiti. 

Yoen, dengan gopoh-gopoh yang sangat, 

telepon taksi dengan ponselnya. Dia lintasi begitu 

saja ruang lobi dengan rambut yang masih acak-

acakan dan baju yang belum terkenakan dengan 

sempurna. Membiarkan resepsionis dan 



 

75 

 

pengunjung yang bingung dengan tatapan heran 

mereka. 

 

*** 

 

INSIDEN memalukan malam itu melengkapi 

keresahan yang sebenarnya telah menghajar Yoen 

beberapa bulan terakhir. Ya, keresahan yang dia 

sendiri bingung dari mana muasalnya, dan tak tahu 

alasan apa untuk galaunya itu. 

Dia mengalami kerinduan yang begitu statis 

mengiris. Setelah dua tahun sepak terjangnya, 

berbekal status ratu malam itu, dalam kesendirian 

di rumah mewahnya, dia merasakan sebuah 

kerinduan yang amat sangat. 

Dia ingin mengadu. Dia merasa banyak hal 

yang sangat salah di dua tahunnya itu. 

Penggerebekan barusan memperkuat asumsinya 

tentang kesalahan yang terus dia ulangi dengan 

sengaja, atas nama kesenangan-kesenangan 

singkat. 

Dia sedang merasa dituntut untuk lebih 

matang sebelum waktunya. Dia merasa mendapat 

tanggung jawab dan kehendak yang datang tergesa-
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gesa, sementara pada dasarnya jiwa Yoen belum 

siap. Dia bimbang, mengambang dalam gamang. 

Dia butuh pijakan. Dia ingin mengadu. Dan 

keinginan itu menghadirkan rindu. 

Rindu pada siapa? Saudara? Orangtua? 

Kekasih? Mereka adalah orang-orang yang tak 

pernah dipunya Yoen lagi. “Saudara” dan “Kakak” 

di rumah penampungannya dulu tak pernah 

dirindukannya. Pribadi-pribadi yang hanya berburu 

kesenangan sendiri tidak pantas dihampiri rindu. 

Lalu, apa yang dia rindu? 

Dia hanya tahu, bahwa dia merasa rindu itu 

ada. Teramat sangat. Lekat. Mengikat. Membuatnya 

tercekat. 

Rindu pada sesuatu yang harus. 

Harus yang bagaimana? Yoen selalu menyerah 

ketika diharuskan menjawab itu. 

 

“Kita ke mana, Mbak?” pertanyaan sopir taksi 

yang sudah berjalan sekitar 300 meter tapi tak tahu 

tujuannya itu, memecah lamunan Yoen. 

Yang ditanya terhenyak. Jawaban tak 

langsung terlontar. Dia coba mencari-cari tujuan 

yang pas. Dia masih belum ingin kembali ke rumah 
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mewahnya. Dia masih ingin mencari sedikit 

petunjuk untuk menjawab keresahannya. 

 “Mbak…?” pak sopir yang ikut bingung itu 

mencoba kembali memanggil penumpangnya. 

 “Sidotopo, Pak,” spontan Yoen menjawab itu. 

Karena, untuk sementara, tiba-tiba dia 

menyimpulkan; dia ingin pulang. Resahnya itu 

sebenarnya ajakan untuk pulang, dia rasa. Dia 

butuh ketenangan. Hura-hura dua tahunnya 

bersama puluhan lelaki itu menjauhkannya dari 

damai. Dia rasa begitu. 

Dan kembali ke rumah mewahnya itu, baginya 

adalah singgah. 

Dia rindu Sidotopo; kampung yang pernah 

memberinya ketenangan dalam gubuk kumuhnya 

itu. Ketenangan yang dia tinggalkan diam-diam 

pada suatu malam. 

Dinihari itu membawa taksi yang ditumpangi 

Yoen menyusuri kampung yang dua tahun sudah 

dia tinggal minggat. Masih seperti dulu. Di luar 

taksi gerimis turun. Menghadirkan gericik miris 

dalam hati Yoen. 



 

78 

 

Taksinya mendekati rumahnya yang dia 

tinggal begitu saja. Ada haru yang membeku ketika 

dia makin dekat. 

Haru itu jadi saru ketika didapatinya 

gubuknya itu telah berubah menjadi lahan kosong. 

Dengan tiang jemuran yang dia rasa milik keluarga 

Bu Tatik; perempuan baik hati yang selalu 

menyediakan dia mie rebus tiap pagi, namun tak 

mendapatkan pamitnya ketika pergi. 

Haru malam itu hadir bersama kenangan yang 

mengiris. Yoen ingin pulang. Tapi ke mana? Dia 

sudah tak punya rumah. 

Gedung megah yang ditinggalinya itu tak 

sanggup memberinya definisi sebagai rumah, yang 

bisa memberinya kenyamanan yang lumrah. “Kita 

berhenti di mana, Mbak?” sopir taksi yang masih 

saja kebingungan oleh sikap penumpangnya, lagi-

lagi melontar tanya. 

Rambat waktu mulai mencolek Subuh. Satu-

satunya pilihan adalah kembali ke rumah 

megahnya yang berdiri kesepian dalam 

kemewahannya. 

Yoen menyebut alamat, yang membuat sopir 

taksi makin bingung; dari utara, tujuan mereka 
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sebenarnya jauh di selatan sana. Tapi, Pak Sopir 

tak boleh komplain. 

 

Bersama kemudi taksi yang ikut gundah 

karena sopirnya yang mendadak kikuk itu, lamat-

lamat masjid kampung mengumandangkan puja-

puji pada Tuhan. 

Alunan merdu itu masuk dengan sendirinya 

ke gendang telinga Yoen. Dia mendadak terhenyak. 

Dia tarik napas dalam-dalam. Matanya terpejam, 

dadanya yang tanpa bra berdetak-dentum, 

meresapi keajaiban semesta yang tiba-tiba datang. 

Lama suara itu tak pernah dia dengar. Pagar tinggi 

dan tembok bagus rumah megahnya selalu menolak 

kedatangannya. 

Dia mulai tahu apa yang dirindukannya. 

Dia tahu. 

Sepertinya. 

 

 



 

80 

 

 

5 

 “YA?” 

 “Yoen?” 

 “Siapa ini?” 

 “Bram.” 

 “Bram siapa?” 

 “Aku butuh teman malam ini.” 

Sesaat terdiam. 

 “Dari mana kau dapat nomorku?” 

 “Temanku adalah penggemarmu.” 

Yoen hanya tersenyum kosong, dan tentunya 

ekspresi itu tak bisa dilihat Bram dari seberang. 

“Sebentar.” 

Suara di seberang diam. 

Yoen mengambil catatan kecil di laci meja 

lampu sisi tempat tidurnya. Dibolak-baliknya, dicari 

lembaran kosong. Diambilnya bolpoint. 

 “Jam berapa?” 

 “Kau mau jam berapa?” 

 “Enam petang?” 

 “Magrib belum selesai.” 

 “Setengah tujuh? Pas.” 

Yoen mencatat. “Baiklah.” 
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 “Aku jemput di rumah?” 

 “Aku tak pernah bersedia dijemput.” 

 “Lalu?” 

 “Tunjungan Plaza dua lantai tiga.” 

 “Hmmm. Baiklah.” 

 “Ada teman yang butuh kau temani malam 

ini.” Bram melanjutkan. 

 “Memang itu tugasku.” 

 “Hahaha…” Bram menyahut dengan tawa. 

 “Baiklah, sampai nanti.” Yoen menutup 

ponsel. 

Pukul setengah dua belas siang. Cukup untuk 

tidur enam jam setelah malam yang melelahkan 

dengan Om Rio. Lalu terbangun oleh panggilan 

telepon asing, yang pemiliknya mengaku bernama 

Bram. 

Ah, ternyata yang dia jawab itu adalah 

panggilan ke-tujuh belas. Ada enam belas panggilan 

tak terjawab dengan nomor yang sama. Ada juga 

pesan singkat berisi perkenalan diri yang belum 

terjawab. 

Malam itu sungguh melelahkan. Om Rio 

adalah pria yang suka berkesplorasi. Yoen jadi 

bahan eksperimen. Dampak dari istri yang menua 
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dan semakin dingin di ranjang. Klimaks Om Rio 

selalu tertunda. Atau tercapai dalam situasi yang 

tidak ideal sama sekali. 

Tapi, itulah konsekuensi dari profesi. Tugas 

untuk menyalurkan kesenangan yang tertunda. 

Sebagai perempuan, sebagai makhluk biologis, yang 

bisa dinikmati banyak pria-pria petualang 

seksualitas. 

Yoen menatap ke luar jendela yang tirainya 

tak pernah ditutup. Langit agak berawan, tapi 

secara umum sangat cerah.Mungkin seperti itulah 

hidup, kadang tersapu mega, tapi sebenarnya 

sangat cerah. Tinggal bagaimana si pelakon 

memaknainya. Dan menjalaninya. 

Dibolak-baliknya kembali buku catatan 

kecilnya. Setiap lembar terisi dengan jadwal 

pertemuan. Artinya, tidak pernah ada hari libur 

untuknya. Awal, pertengahan, atau akhir pekan 

sama saja. Selalu ada janji bertemu dengan orang-

orang baru yang hanya perlu mengenalnya di atas 

ranjang. Para petualang itu. Ada yang masih terus 

berkomunikasi dan memosisikan diri mereka 

sebagai kenalan resmi. Atau bahkan penggemar. 
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Tak jarang dampratan dari istri atau kekasih 

yang marah. Tapi itu terbayar dengan berlembar-

lembar uang lima puluh dan seratus ribuan yang 

rutin dia bawa pulang setiap dini hari. Itu adalah 

menu biasa. Terlalu biasa malah. 

Sebenarnya dia hampir lelah. Tapi dia tidak 

boleh merasakan itu. Karena hidup harus tetap 

berlanjut. 

 

*** 

 

KUMANDANG azan dari masjid di perumahan itu. 

Duhur telah tiba. 

Yoen tutup buku catatannya. Masih dengan 

kaos longgar tanpa bra, dan celana dalam genitnya, 

dia turun ranjang. 

Masuk ke kamar mandi. 

Cuci muka. Sikat gigi. 

Wudhu. 

Diambilnya mukena yang selalu tersimpan 

rapi di dalam lemari. 

Ditutupnya seluruh aurat. 
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Menghadap dia tafakur di tengah siang yang 

cerah itu, berusaha untuk mengenal lebih dekat 

makna kesabaran. 

Dan menghindari amarah untuk menuju 

kehidupan yang penuh berkah. Suatu saat nanti. 

Karena Tuhan selalu bersama orang-orang yang 

sabar. 

 

 

“MARILAH menuju kebahagiaan…”(*) 
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KERETA  
DARI JAKARTA 
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1 

 

PADA suatu kala di tahun 1958-an, berjayalah 

sebuah desa yang khas dengan sentra perajin 

tempe bernama Bale, di Kabupaten M. 

Sebuah desa di mana kultur feodalisme Jawa, 

yang mendewakan kasta, hidup, lestari, berkuasa, 

mencengkeram, dan menentukan semuanya. 

Di antara ratusan orang yang hidup di bawah 

hegemoni adat desa itu, adalah sesosok perempuan 

muda yang ranum. 

Namanya Sumiati. 

Orang-orang biasa memanggil dia Sum; 

singkat dan mudah diingat. Sum  mekar bersinar 

seperti bunga matahari. Segar merekah bak apel 

merah. 

Usianya 18 tahun. Dia lulusan SMA. 

Pada masa tersebut, di Desa Bale jarang ada 

anak muda bisa menyelesaikan pendidikan hingga 

mengantongi ijazah SMA. Yang bisa mencapai level 

itu disebut istimewa. Hanya anak orang berpunya 

yang bisa. 

Pendidikan tinggi pun membentuk Sum 

sebagai pribadi yang pintar menempatkan diri dan 
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menghargai orang lain. Sikap itu membuat 

wanginya kian semerbak menyeruak. Membuat hati 

jejaka-jejaka terkoyak-koyak. 

Sum adalah anak semata wayang raja tempe 

dari Bale, juragan produsen lauk-pauk sarat 

protein nomor satu se-desa, bernama Kasan Setro. 

Tempe buatan sang juragan memang tak biasa. 

Cukup dicampur kemiri dan garam saja, tempe itu 

sudah menjelma jadi makanan istimewa yang 

nikmat kala itu. Perfecto. 

Setro juga punya kebun sendiri yang 

memproduksi kedelai untuk tempe-tempenya. 

Luasnya, alamak, separuh total luas desa sendiri. 

Keagungan harta dari kerajaan tempenya 

membuat sang juragan selalu mendongak setiap 

kali berjumpa dengan para papa yang derajatnya 

jauh di bawahnya. Biasa, keangkuhan khas 

kapitalis lawas. 

Namun, keangkuhan itu tak menghilangkan 

rasa hormat dari orang sedesa --hanya karena 

kebanyakan mereka memang membutuhkan 

pekerjaan di dapur tempe dan kebun kedelai Setro. 

Seangkuh-angkuhnya Setro, dia masih 

dipandang berguna karena menyediakan lapangan 
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kerja. Namun, angkuh tetap saja angkuh, biar 

dilihat dari sudut pandang mana pun. 

Dan, perihal congkak sang juragan itu rutin 

menjadi bahan pergunjingan kaum melarat. Bisik-

bisik biasa untuk membahas perihal ketaksukaan 

atas perilaku tak terpuji manusia, yang harus 

diungkapkan dengan rasa takut, atas nama 

kepatutan adat. 

Tinggi hati sang juragan inilah yang membuat 

Sum yang pintar itu terkesan kurang pergaulan. 

Lingkup interaksinya dipagari betul oleh sang 

bapak. Sum diharamkan membaur dengan kaum 

kere. Kata bapaknya, itu bisa membuat Sum 

ketularan kere. Setro memandang kaum tak 

berpunya layaknya tulah yang harus dihindari. 

Kasan Setro –yang biasa disebut Gan Setro— 

memelihara ambisi besar di antara kejayaannya. 

Dia ingin tempenya berekspansi ke seluruh 

Nusantara. 

Wajar jika dia punya angan-angan itu. 

Kualitas unggul tempe produksinya memang pantas 

diperkenalkan hingga ke seluruh pelosok negeri. 

Di tahun 1958, bahkan Setro sudah 

menahkodai tempe-tempenya merambah jauh, 
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hingga masuk pasar Jakarta. Pesanan datang 

bertubi, tak ada habisnya. Untuk memenuhi 

permintaan pasar, Setro punya banyak pekerja. 

Sekitar 40-an. 

Salah satu anak buahnya, yang paling cekatan 

dan rajin, adalah Tarno. 

Dia pemuda berusia 20 tahun. Lajang, 

berbadan tegap, pun kokoh. Selain pekerjaan 

reguler sebagai perajin tempe binaan Setro, Tarno 

punya sampingan mburuh setiap musim tanam 

padi tiba. 

Di desanya, Tarno kondang sebagai sosok 

pemuda ideal; pekerja tangguh dan pintar 

membawa emosi, tekun, jujur, kendati tak pernah 

mengenyam pendidikan setinggi Sum. 

Tarno hanya lulus SD. Untuk masuk SMP, 

Joyo Temung, bapak Tarno, tak sanggup 

membiayai. Tarno pun memaklumi kondisi 

bapaknya yang melarat, dan menerimanya tanpa 

keluhan. Sejak lulus SD, Tarno mulai belajar 

bekerja dan hidup mandiri. 

Sayangnya, komposisi antara kepribadian pria 

idaman gadis desa yang ada pada diri Tarno belum 

cukup untuk memberinya cinta yang pantas gara-
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gara dia melarat dan berpendidikan rendah. Cara 

pemeringkatan sosial yang lazim di tengah budaya 

feodal Jawa Desa Bale membuat Tarno harus 

menghuni kelas sub-ordinat. 

Jika status pendidikan formalnya 

dikesampingkan, sebenarnya Tarno layak 

mendapatkan perempuan terbaik di desa itu 

sebagai istri. Sialnya, perempuan terbaik itu adalah 

Sum, yang tak lain tak bukan anak juragannya. 

Jelas kasta mereka beda jauh. Tarno sudra, 

sementara Sum hidup di dalam kasta ksatria berkat 

warisan darah dari bapaknya. Adat tidak 

memungkinkan pertemuan hati mereka. 
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CINTA datang menyerbu tanpa permisi. Rasa itu 

agak kurang ajar juga, sebab menghambur 

sekonyong-konyong tanpa bisa ditangguhkan. 

Mburuh di perusahaan tempe Setro 

mempertemukan Tarno dengan cinta yang pelik. 

Celaka, dia diremas cinta ketika melihat Sum 

dewasa pada tatap pertamanya. 

Laiknya lelaki normal, Tarno juga mengamini 

keelokan Sum, tak beda dengan kumbang-kumbang 

muda desa Bale lainnya. Dengan dandanan rambut 

kepang dua yang kala itu sedang musim, badan 

lencir kuning dengan tangan gendewo pinentang, 

lelaki mana tak “cur-cur” melihat Sum? 

Itu pula yang dirasa Tarno sebagai lelaki asli. 

Dia tersangkut pada pesona anak tunggal 

juragannya. Memang, sudah sejak kecil Tarno tahu 

Sum. Tapi, kala itu dalam imajinasi bocahnya 

belum memberi tempat pada cinta. Pun, dia jarang 

bermain dengan Sum. Kasta yang menjadi fakta 

Desa Bale menutup kemungkinan mereka 

berinteraksi. 
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Sebagai orang rendahan yang sadar pekerti, 

Tarno mencoba untuk tahu diri. 

Akan tetapi, tanpa dia sadari, waktu 

senantiasa menggiringnya agar menjadi salah satu 

pria pengidam Sum. 

Sayangnya, pola hubungan yang seharusnya 

antara Tarno dan Sum, di tengah hukum feodal itu, 

pada akhirnya, membawa angan Tarno terpasung 

dalam definisi saru. Tak patut. 

Tarno sadar itu. 

Kesadaran itu pula yang membuatnya tak 

berani mimpi bisa menyanding Sum. Kendati dalam 

hati keinginan itu tak bisa bohong, terus hidup, 

dan sentiasa merajuki Tarno. 

Tarno pun hanya punya hak untuk 

memelihara cinta Platonis; mengeksploitasi 

keindahannya Sum dalam imajinasi-imajinasi –

ruang yang tak terbentur hukum feodal. 

Tarno yang polos, lulusan SD itu, tak pernah 

tahu bahwa cinta kerap memberi kejutan. Juga 

bahwa cinta kerap tumbuh liar menjebol demarkasi 

pemeringkatan kasta. 

Pada suatu siang yang sangat diinginkan, 

Tarno yang sedang mengolah tempe bertemu 
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pandang dengan Sum yang kebetulan menengok 

dapur. Seolah semesta telah mengatur pertukaran 

tatap mata itu. 

Berawal ketika Sum, yang melintas di depan 

Tarno --yang sedang membersihkan kedelai--, tak 

sengaja menjatuhkan sebuah tempe mentah 

berbungkus daun jati. Tahu ada tempe jatuh, 

refleks menggerakkan Tarno untuk mengambilnya. 

Di kala yang sama, Sum juga bermaksud 

memungutnya. Tangan mereka bertumpuk di atas 

tempe. 

Adegan itu mirip iklan sebuah produk parfum 

produk luar negeri, di mana keduanya lalu berdiri 

perlahan menggenggam barang yang sama, yang 

baru jatuh itu, dan sang perempuan tiba-tiba 

melayang-layang setelah menghirup wangi parfum 

itu dari tubuh si pria. 

Tapi, drama tempe berbungkus daun jati itu 

terjadi tahun 1958. Produk parfum itu belum 

masuk, apalagi ke Desa Bale. Paling bagus minyak 

wangi yang ada di sana membawa aroma serimpi. 

Yang dihirup Sum juga bukan wangi parfum. 

Tapi, dia menghirup kharisma dari balik keringat 

Tarno yang mengucur deras di dalam dapur tempe 
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yang pengap, di mana menurutnya, jauh lebih 

harum daripada minyak serimpi. 

Keduanya berjumpa pandang untuk kali 

pertama, dan ada yang bekerja dengan sendirinya. 

Seperti setrum. 

Terjadilah situasi yang sebelumnya tak berani 

diimpikan Tarno: dia dan Sum terlibat cinta. 

Ya, cinta, asli cinta, yang menghambur dan 

menyerbu begitu saja tanpa bisa mereka tolak. Dari 

curi-curi pandang malu di dapur, lalu mereka mulai 

terlibat percakapan. 

Dari percakapan tumbuhlah perkenalan yang 

sebenarnya diidamkan Tarno semenjak mereka 

kecil. Dari perkenalan, itu mekarlah keterpaduan. 

Cinta pun tumbuh berseroja antara buruh dan 

anak juragan. 

Sayangnya, sekali lagi sayang sekali, ketika itu 

tahun 1958 di Desa Bale. Feodalisme, khususnya di 

pedesaan Jawa seperti Desa Bale, masih jumawa. 

Hukum yang berlaku di sana itu, kalau mau cari 

jodoh, harus pandang bibit, bebet dan bobot.      

Cinta hanya diizinkan tumbuh dalam kasta yang 

setara. Bila timpang, misalnya dari kelas ningrat 

dengan abdi, hukumnya haram. 
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Sial betul, yang haram itulah yang terjadi pada 

Tarno dan Sum. Terjadi tanpa bisa diminta, pun 

diabaikan. 

Tapi cinta itu kan buta, kata orang-orang. 

Makanya, dia seenaknya main tabrak tak peduli 

kiri-kanan. 

Bersama waktu yang menapak riang, di dalam 

buaian cinta dan kehangatan Tarno, Sum kian 

yakin pada Tarno. Dia sangat berharap bisa 

dipersunting Tarno, terlepas siapa dan bagaimana 

derajat sang pujaan hati. 

Sum mengabaikan level pendidikan Tarno 

yang jauh di bawahnya. Sum tak menggubris 

kemiskinan Tarno. Selama sekolah sampai SMA itu, 

Sum juga tak pernah mendapat pelajaran yang 

menyebutkan bahwa orang miskin tidak boleh 

dicintai. 

Yang Sum tahu, sejak perkenalan mereka dan 

pelajaran yang didapat dari waktu yang genit, Tarno 

adalah sosok bertanggung jawab, mampu 

melindungi, tak pernah lelah berusaha, juga piawai 

ngemong dengan sabar. Sangat pas sebagai kepala 

rumah tangga idaman. 
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Itu cukup meyakinkan Sum untuk memilih 

Tarno sebagai bapak dari anak-anaknya kelak. 

Tapi, wejangan Kasan Setro, yang selalu 

mengingatkannya agar hanya menerima lamaran 

lelaki kaya, di mana doktrin itu disampaikan rutin 

setiap hari, sangat mengganggu keindahan 

imajinasi cinta Sum untuk Tarno. 

“Paling penting yang bisa bantu Bapak 

mengembangkan usaha tempe sampai seluruh 

Indonesia.” Doktrin yang ini, dirasa Sum sangat 

mengerikan. 

Budaya bertangan besi membuat sum dan 

tarno harus menikmati romantika dengan 

sembunyi-sembunyi. kalau bahasa anak sekarang, 

backstreet. pacaran di halaman belakang, mungkin, 

maksudnya. 

Setiap sore, usai tugas Tarno di dapur tempe 

selesai, Sum menemuinya di pematang sawah milik 

pamannya, jauh terpencil di tepi hutan jati sebelah 

timur desa. Itu adalah satu-satunya tempat paling 

aman bagi mereka menikmati indahnya romansa 

kasih, tanpa takut ketahuan Setro si raja tempe. 

Tempat paling romantis bagi sejoli yang dimabuk 

cinta dalam ketakutan. 
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Karena mereka tahu, hampir mustahil restu 

bisa turun untuk cinta mereka. Mereka sadar, apa 

yang mereka lakukan itu terlarang. Jika Setro tahu, 

bisa saja timbul bencana. 

Di sela pertemuan-pertemuan tersembunyi itu, 

Sum dan Tarno terus berusaha mencari segala 

kemungkinan yang bisa menyatukan mereka secara 

terang-terangan, di tengah situasi yang jelas-jelas 

tak mungkin. 

Situasi yang pelik, tentu saja. 

 

3 

 

KETIKA Sum sedang berpikir keras untuk mencari 

cara agar Tarno yang rendah itu bisa naik derajat 

dan diterima Setro sebagai mantu, di saat 

bersamaan sang juragan ternyata punya rencana 

lain yang bertentangan. 

Setro ternyata telah merancang skenario cinta 

yang harus dilakoni anak semata wayangnya. Tentu 

saja, rancangan itu berkaitan dengan tempe dan 

ambisinya. 

Di luar pengetahuan Sum, Setro mengikat 

perjanjian bawah tangan dengan Darmono; carik 
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baru yang muda, konon ganteng, lulusan sebuah 

universitas di Surabaya, dan punya relasi 

perdagangan yang luas. Sosok yang dibutuhkan 

Setro untuk mengejar ambisinya. 

Apalagi, keduanya ternyata punya dua 

keinginan yang sangat mungkin disatukan. Setro 

ingin berekspansi ke luar Jawa dan butuh bantuan 

Darmono –yang punya jalur ke Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, melalui teman 

kuliahnya di Surabaya dulu-- sementara si carik 

ingin melengkapi kebanggaannya sebagai pria desa 

yang nyaris sempurna; punya istri kembang desa. 

Dan, itu tak lain tak bukan adalah Sum, anak 

Setro satu-satunya. 

Terang-terangan Darmono mengajak Setro 

bernegosiasi. Dia bersedia membantu ekspansif 

Setro, tapi dengan syarat. Di depan sang juragan, 

Darmono mengatakan tak ingin hubungan mereka 

sebatas rekan kerja. Tentunya dengan bahasanya 

yang tepelajar dan berbelit agar terkesan indah dan 

sopan. 

Agar lebih intim dan suasana kerjasama lebih 

nyaman dan guyub, Darmono berpendapat terang-
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terangan, sebaiknya Setro mengambilnya jadi 

mantu. 

 “Biar itung-itungannya lebih enak,” dalih 

Darmono dalam pertemuan empat mata dengan 

sang bidikan calon mertua. 

Kasan Setro yang kadung buta oleh ambisi 

ekspansi tempe paham maksud Darmono. 

“Itu bisa diatur,” janji Setro. 
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“NDAK mau, Pak. Aku kan ndak kenal sama Mas 

Darmono. Kok disuruh kawin sama dia,” reaksi 

spontan Sum menanggapi perintah bapaknya yang 

mendadak menyuruhnya menerima lamaran si 

carik. 

 “Darmono itu kurang apa, Nduk? Dia pinter, 

lulusan kuliah di Surabaya. Bapaknya wong sugih, 

Nduk. Dia punya jabatan carik. Jaringannya luas. 

Kurang opo?” Setro terus mendesak-desak 

anaknya. 

 “Pokoknya ndak mau. Ndak mau!” 

Ibu Sum hanya berhak membisu dalam 

perdebatan itu. Duduk manis manis di salah satu 

kursi ruang keluarga tanpa berani angkat suara. 

Sebenarnya Nyonya Setro sama sekali tak 

terkesan dengan Darmono, yang menurutnya punya 

tatap mata seperti garangan. Tapi, feodalisme 

fundamental tak memberi tempat untuk opini 

perempuan desa. 

 “Nduk, kamu pikir. Kalau dia jadi suami 

kamu, dia akan membantu bapak mengembangkan 

usaha tempe keluarga kita sampai ke luar pulau. 
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Apa kamu ndak mau usaha bapak jadi guedhe? 

Nanti kan juga kamu sendiri yang merasakan 

manfaatnya. Sebagai satu-satunya anak bapak, 

pasti kamu yang nantinya mewarisi usaha ini. 

Masak kamu ndak mau?” Setro berusaha merayu. 

 “Mboten, Pak, mboten…” Sum berkukuh, atas 

nama cinta untuk Tarno. 

 “Kamu itu kenapa to? Berani kamu 

membantah bapakmu? Kamu mulai berani kurang 

ajar yo?!” 

Rayuan Setro menjadi intimidasi kala 

pitamnya mulai naik. Dia merasa derajat dan 

kehormatannya sedang dilawan. 

 “Aku ndak mau menikah tanpa cinta, Pak. 

Aku ndak cinta sama Mas Darmono. Aku cuma 

cinta sama Mas Tarno.” 

Saking emosinya, Sum kelepasan. Rahasia 

terlarang paling besar dalam hidupnya terbuka 

langsung di hadapan si Bapak. 

Ibunya, yang diam sedari awal tak bisa 

menyembunyikan kesiapnya di dalam diam. Tetap 

tak berani sumbang kata dia, sebab Setro belum 

memintanya bicara. Derik jangkrik di luar kian 

menjadi. Seperti menertawakan Sum. 
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 “Tarno? Tarno buruh tempe kita itu? Kamu 

seneng-senengan sama dia?” 

Setro terbelalak. Mendadak dia merasa 

kehormatannya runtuh, ditelikung upaya main 

belakang anak semata wayangnya yang ayu. Status 

juragannya mendadak melompong. 

Sum diam-galau karena keceplosan. Tapi 

terlanjur. 

Kata-kata tak bisa ditelan lagi. 

Dalam takutnya, pelan-pelan Sum 

mengangguk. 

Dalam anggukannya itu, ada sedikit harapan 

Setro bersedia menerima pilihannya. Meski harapan 

itu sangat tipis. Nyaris tanpa mungkin. 

 “Maafkan Sum, Pak. Sum betul-betul cinta 

sama Mas Tarno. Sum tidak mau nikah dengan 

orang lain, termasuk Mas Darmono,” sang Kembang 

Desa coba menghiba. 

Tapi, reaksi Setro membuat Sum harus sadar 

bahwa dalam tawar menawar itu mustahil dia bisa 

menang. 

 “Sontoloyo! Cinta, cinta. Cinta model opo?! 

Ndak! Kamu itu anaknya juragan tempe paling 

terhormat di Bale! Masak gandeng-gandengan sama 
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buruh miskin yang masa depannya ndak jelas itu. 

Ndak bisa! Pokoke kamu harus menikah sama 

Darmono, secepatnya! Ini demi masa depan dan 

kehormatan keluarga kita!” 

Suara amarah Kasan Setro disahut nyanyian 

jangkrik di luar rumah yang seperti mendukung 

penuh keangkuhannya. 

Dalam emosinya Setro menjatuhkan vonis 

yang mustahil dikasasi. 

Sum hanya bisa mengeluarkan senjata 

sekaligus hak istimewa kaum wanita; menangis. 

Hanya itu yang dia bisa. 

Di luar, nyanyian jangkrik dan burung malam 

berkolaborasi. Menghadirkan suasana malam 

kelam yang begitu komplit. Gelap dan mengeluh. 
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SEJAK pengakuan Sum, mendadak Tarno menjadi 

semacam momok dalam hidup Setro. Menjadi sosok 

yang sangat mengganggu, yang wajib ditendang 

jauh-jauh. 

Agar skenario perjodohan Sum dan Darmono 

tak menjumpai halangan, Setro menyusun rencana 

biadab. 

Demi tempenya. 

Pada suatu petang yang garang selepas 

Magrib, dia perintahkan centengnya menyingkirkan 

Tarno sejauh-jauhnya. Dengan cara apapun. 

“Kalau perlu dibunuh, mayatnya dipendam di 

tengah hutan jati timur desa,” instruksi yang tegas 

keluar dari mulut dan jiwa yang angkuh ala Kasan 

Setro. Dengan mata mendelik, tentu saja. 

“Urusan Temung biar aku nanti. Wong melarat 

tinggal diinjak saja pasti diam. Yang penting 

anaknya kalian bereskan dulu.” Ego juragannya 

selalu menyepelekan urusan dengan kaum papa. 

DAN Sum, kebetulan mendengar rencana 

Setro untuk memisahkannya dengan Tarno untuk 
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selamanya dengan cara yang tak berani dia 

bayangkan itu. 

Panik dia minta ampun. 

Malam setelah Setro memerintahkan 

centengnya, Sum mengendap nekat keluar kamar, 

melompat dari jendela. 

Tujuannya, jelas, untuk menyelamatkan 

Tarno. 

Di bawah sinar dian yang malu-malu samping 

rumah Tarno, yang ditumbuhi lebat pohon pisang, 

dan denging nyamuk-nyamuk, Sum dan Tarno 

berbisik. 

 “Masak to Dik?” Tarno tidak percaya ketika 

mendengar niat Setro yang ingin 

menyingkirkannya, seolah dia binatang itu. 

 “Iyo Mas. Sampeyan harus pergi 

menyelamatkan diri. Saya ndak mau sampeyan 

kenapa-kenapa.” 

Tarno bingung. Apalagi, dia juga tak paham 

bagaimana kisah cintanya dengan Sum bisa 

terbongkar di depan juragannya. Sum sengaja tidak 

menceritakan detil. 

Tarno memutuskan untuk tidak 

mendesaknya. Dia menghormati Sum. Dia 
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mencintai Sum dan dia lebih peduli pada kepanikan 

perempuan itu dan tak mengusut penyebab 

paniknya. 

Karena itu dia bingung, kok bisa? 

 “Tapi, itu artinya kita harus pisah Dik?” Ada 

kecewa berpadu khawatir yang tak bisa 

disembunyikan Tarno. 

Dia khawatir cintanya pada Sum tak akan 

bertemu dengan kesempatan kedua. 

 “Hanya sementara Mas. Yang penting 

sampean selamat dulu. Aku mau coba minta 

bantuan paman-pamanku untuk membujuk Bapak 

agar mengurungkan niatnya. Nanti setelah 

semuanya kembali baik-baik saja, sampean kembali 

ke sini menjemput aku.” 

Sum coba menyuntikkan semangat pada 

Tarno, dengan tawaran harapan yang begitu indah 

dibayangkan. 

Tarno tercenung. 

 “Bapakmu benci aku karena aku melarat ya?” 

pertanyaan polos bernada ngenes itu akhirnya 

terlontar dari mulut Tarno. 

Ragu dan rikuh, Sum mengangguk kikuk. 

Tarno menerawang. Mengela napas. 
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“Sudah, begini saja. Aku pergi. Tapi bukan 

cuma minggat. Tapi aku akan merantau dan 

berusaha biar tidak miskin lagi. Aku punya saudara 

jauh di Jakarta. Di sana banyak kerjaan. 

Sebenarnya aku ditawari sejak lama. Tapi aku 

menolak karena aku berat meninggalkan kamu. 

“Aku coba peruntungan merantau ke sana. 

Aku masih punya sedikit tabungan untuk sangu. 

Kalau aku sudah sukses, aku jemput kamu. Kamu 

mau nunggu aku to Dik?” 

Di tengah amuk cintanya yang pahit, Sum 

mengangguk. 

Berpisahlah sejoli dimabuk cinta yang 

diancam kebiadaban adat itu. 
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MALAM itu juga Tarno pamit pada bapaknya 

hendak merantau ke Jakarta. Pemberitahuan 

mendadak yang tentunya membuat si bapak 

bingung. 

Tapi, ketika Tarno menyuguhkan alasan ingin 

kehidupan yang lebih baik, Joyo bisa meniyakan, 

dan melepas kepergian si anak lanang dengan doa 

dan harapan. 

Tarno sengaja tak bercerita tentang ancaman 

Setro. Dia tak mau menanggungi pikiran bapaknya 

yang tua dan melarat itu. 

Ditemani gelap desa dan lampu obor, malam 

itu juga Tarno berangkat ke kota. Tujuannya 

stasiun, dan dia bermalam di situ. 

Paginya dia naik kereta ke Jakarta. Sebelum 

pergi, Tarno meninggalkan janji pada Sum, bahwa 

dia akan belajar menulis surat dan melayangkan 

kabar secara rutin untuk Sum, sebagai penaut 

rindu yang dipenggal oleh jarak dan waktu. 

Setelah malam itu, penantian Sum pun 

dimulai. 
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Sum sengaja tak menceritakan agenda 

bapaknya menjodohkan dia dengan Darmono. Sum 

takut, kalau Tarno tahu itu, sang kangmas akan 

hancur dan tak akan pernah kembali. Untunglah 

Tarno juga tak menanyakan itu. 

Dan tentu saja, kembalinya Tarno adalah hal 

yang paling dia harap dalam hidupnya dengan cinta 

yang serba repot saat itu. Si kembang desa sangat 

berharap Sang Arjuna menjemputnya suatu saat 

kelak. Harapan untuk itu teramat besar. 

SEMINGGU setelah Tarno pergi, Joyo, 

ayahnya, meninggal dunia gara-gara ngenes ditekan 

habis-habisan oleh centeng Setro. 

Joyo diintimidasi habis-habisan, bahkan 

dianiaya, lantaran disangka sengaja 

menyembunyikan Tarno. 

Menurut kabar dari mulut ke mulut, Joyo 

yang ringkih itu meninggal gara-gara organ dalam 

tubuhnya remek gara-gara sering dipermak oleh 

centeng-centeng Juragan Setro. 

Padahal, sebelum digebuki, Joyo yang tidak 

tahu duduk perkara kenapa dia diintimidasi lahir 

batin itu, sudah mengatakan yang dia tahu apa 
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adanya, bahwa Tarno pergi merantau, tak tahu 

kapan pulang. 

Sayangnya, suara wong melarat seperti Joyo 

tak pernah digubris, alih-alih dipercaya, oleh 

keangkuhan sosok juragan dalam diri Setro yang 

membabi-buta, di tengah adat yang sebenarnya tak 

tahu adat. 

Sementara Tarno sendiri tidak pernah tahu 

peristiwa itu, karena tidak ada yang mengirimnya 

kabar. Tak satu pun orang di Desa Bale tahu, ada 

di mana Tarno. Tentunya kecuali Joyo yang sudah 

tak bernyawa, dan Sum sendiri. 

Sementara, perihal kematian tak wajar 

Temung, kisahnya hanya berhenti di ruang bisik-

bisik saja. 
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SUM memulai operasinya demi gagalnya perjodohan 

dia dengan Carik Darmono. 

Dia minta bantuan paman-pamannya, yang 

sebagian besar memang tak suka dengan 

keangkuhan Setro. 

Tapi, ambisi Setro sudah teramat kuat. Sekuat 

batu granit. Upaya lobi Sum gagal. 

Perjodohan tetap dilangsungkan. 

Pada akhirnya, yang bisa dilakukan paman-

paman Sum hanya memfasilitasi cinta jarak jauh 

Tarno dan Sum; menjadi perantara surat-surat 

yang dikirim Tarno. 

Sampai pada suatu waktu yang tak pernah 

diharapkan, pernikahan tempe antara Sum dan 

Darmono pun berlangsung. Sangat meriah. 

Resepsi itu jadi ajang unjuk kemapanan yang 

angkuh dalam kekuasaan Setro si raja tempe. 

Lebih-lebih Sum anak satu-satunya. Cuma sekali 

punya gawe mantu, Setro menggebernya semegah 

mungkin, cenderung edan-edanan. 

Sepuluh ekor sapi tergemuk dan 30 kambing 

paling super dijagal untuk sajian mewah di meja 
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hidangan. Wayang kulit digeber tiga hari tiga 

malam nonstop. Pejabat desa, kecamatan, bahkan 

pejabat kabupaten diundang untuk berpesta pora 

bersama iringan ronggeng-ronggeng bahenol kelas 

wahid. 

Kemegahan resepsi Sum dan Darmono itu 

janggal. 

Sepanjang acara yang harusnya penuh tawa 

itu, air mata tak berhenti menetes di pipi Sum. 

Sakitnya begitu dalam dan menancap. Ada ngilu 

yang teramat sangat dalam sebuah upaya 

pertukaran antara cinta dan ambisi tempe Setro. 

Setro menjual cinta anaknya demi tempe-

tempenya. 

Tamu undangan yang tak sengaja mendapati 

linangan di pipi Sum bertanya-tanya; tapi 

pertanyaan itu tak pernah berani mereka lontarkan. 

Pertanyaan massif yang tak pernah mendapat 

jawaban karena adat mengharamkan lontarannya. 

Air mata Sum di tengah kemeriahan pesta 

pernikahannya menjadi misteri yang hanya dia 

sendiri tahu. 

Setelah pesta, hari-hari rumah tangga 

Darmono dan Sum adalah masa-masa palsu. 
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Sum tak pernah membiarkan suaminya 

menjamahnya. Dia selalu acuh, dan berontak saat 

Darmono memaksanya untuk memenuhi hak suami 

istri sah; bersetubuh. 

Antipati Sum memancing kemarahan 

Darmono. Sebagai suami, dia merasa disepelekan 

istri yang kurang ajar. 

Karena segala upayanya untuk berhubungan 

badan dengan Sum selalu mentah, Darmono 

mengadu ke Setro soal libidonya yang ditahan 

paksa, layaknya bocah kecil minta mainan ke 

bapaknya. 

Bersama aduannya itu, Darmono 

melampirkan ancaman; kalau Sum tetap tidak mau 

melayani birahinya, Darmono tidak akan pernah 

membantu Setro mengekspansikan tempenya. 

Ah, tolol, seorang pria yang punya kedudukan 

istimewa dan terpelajar, minta bantuan mertuanya 

agar bisa menyetubuhi istrinya. 

Walhasil, mau tak mau Setro harus turun 

tangan agar ambisinya tak tersandung-sandung, 

apalagi batunya adalah anak sendiri. 
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Setelah Setro turun tangan dengan ciri khas 

intimidasinya, Sum pun terpaksa melayani 

suaminya. 

Sebelum malam pertama mereka –yang 

berlangsung beberapa minggu setelah resepsi– Sum 

mengecam Darmono; “Sampeyan boleh menikmati 

tubuhku, tapi tidak akan bisa punya hatiku.” 

Tapi Darmono tak acuh ultimatum itu. Dia 

tetap menyetubuhi istrinya seperti binatang, yang 

lama menahan libidonya. 

Selama persetubuhan, tak putus-putus Sum 

menyebut nama Tarno. Tapi elu-elu Sum itu tak 

mengganggu kenyamanan Darmono yang sedang 

menikmati kebuasan birahinya. 

Setelah puas malam itu, hingga beberapa kali 

ejakulasi, Darmono mulai menepati janjinya. Dia 

mulai membuka jalur perdagangan dengan 

Sumatera, Kalimantan, Bali dan Sulawesi, sesuai 

dengan mas kawin yang dia janjikan pada Setro. 

Imperium tempe Setro pun mulai menggurita. 

Tentakel-tentakel tempenya menyebar ke seantero 

negeri. Kebanggaan yang dia dapat setelah menjual 

jiwa-raga dan memperkosa cinta anak semata 

wayangnya. 
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8 

 

WAKTU merangkak begitu malas, itulah yang 

dirasakan Sum dengan status istri cariknya. 

Dua tahun dia menikmati kesepian sembari 

berharap datang kabar dari sang terkasih yang nun 

jauh di Jakarta sana. Sejak perpisahan malam itu, 

hingga 24 bulan lamanya, Tarno belum pernah 

sekalipun berkirim kabar, seperti yang pernah dia 

janjikan ketika mereka hendak berpisah. 

Tarno seolah musnah begitu saja. 

Tapi Sum tetap merawat keyakinannya, bahwa 

Tarno pasti akan melayangkan sepucuk surat 

pelebur rindu untuknya. 

Hingga akhirnya, penantian Sum mendapat 

jawab menggembirakan ketika perpisahan masuk di 

bulan ke 25. 

Yang ditunggu-tunggu tiba; sepucuk kabar 

dari Tarno, yang dialamatkan ke balai desa dan 

diatasnamakan paman Sum. Selembar kertas kusut 

berisi tulisan tangan Tarno yang tak kalah kusut 

itu itu sampai di tangan Sum secara sembunyi-

sembunyi. 
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Perlahan-lahan Sum buka surat kumal itu. 

Bersama rindu yang mengaduk-aduk kalbunya, 

pandangan Sum mulai menyusuri satu persatu 

rangkaian kata dari Tarno-nya. 

 

 “Assalamualaikum. 

Bagaimana kabar Dik Sum? Semoga baik-baik 

saja. Mohon maaf sekiranya kalau aku baru sempat 

berkirim kabar. Mas Tarno harus belajar menulis 

surat dulu, karena tidak tahu caranya. Lama Mas 

baru bisa. Baru Mas kirim surat ini. 

Kehidupan di Jakarta sini keras Dik. Pas 

datang aku bingung cari kerjaan. Saudaraku 

ternyata tidak bisa banyak membantu. Selain masih 

belajar menulis surat, Mas sengaja ndak kirim surat 

ke kamu sampai benar-benar ada kabar gembira. 

Sekarang Mas sudah mulai enak Dik. Mas 

sudah jadi pembantu mandor membangun gedung di 

Jakarta. Gajiku lumayan. Tapi aku tinggal pindah-

pindah tergantung proyek. Alhamdulillah Mas juga 

sudah bisa nabung. Insyaallah akhir tahun ini aku 

pulang untuk menjemput kamu. Aku ndak lupa sama 

janjiku. Terima kasih kalau kamu masih mau 

menunggu aku. Salam kangen. Tarno”. 
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Asa Sum untuk kembali bertemu cintanya 

tumbuh lagi. 

Ternyata waktu penantian 25 bulan itu 

tidaklah sia-sia. Bunganya yang nyaris layu 

tersiram lagi. Segar kembali. 

Ada kelegaan yang mengharukan, layaknya 

Sum baru saja menemukan oasis di tengah gurun 

pasir yang maha-luas ketika huruf terakhir dalam 

kertas itu selesai dibacanya. 

Pertemuan jiwa yang lama dikangeni Sum. 

Tapi, di antara kisi-kisi dahaga yang baru saja 

lepas itu, ada sejumput sesal yang akan menjadi 

rahasia Sum. Gundah yang hanya dibagi dengan 

dirinya sendiri sampai kapan pun. 

Sum diam-diam merasa berdosa karena tidak 

bisa mempersembahkan mahkota terhormatnya 

pada Tarno. Darmono telah mengambilnya paksa 

setelah bapaknya setuju menukarnya dengan 

ekspansi tempe. 

 “Maaf, Mas. Aku salah, aku minta maaf. Tapi, 

biar kamu bukan yang pertama di malam kita 

nanti, cintaku tetap buat kamu Mas. Tubuhku 
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boleh kotor, tapi tidak hatiku. Aku bisa menjamin 

kesuciannya.” 

Hanya itu yang bisa dibatin Sum. 

Dia ingin membalas surat itu. Tapi, dia tak 

tahu harus dikirim ke mana. Sebab, Tarno tak 

pernah mencantumkan alamatnya di surat itu. 

Katanya Tarno pindah-pindah. 

Kecuali itu, dia juga tak punya kesempatan 

untuk menulis surat. Apalagi mengirimnya ke 

kantor pos. 

Darmono melarangnya ke mana-mana. Dia 

ingin istrinya di rumah terus. Kuatir Sum kecantol 

laki-laki lain. 

Sementara pamannya hanya bersedia menjadi 

perantara penerima surat saja, yang kebetulan 

dialamatkan Tarno ke balai desa itu. Untuk 

mengirimkan surat balik, sang paman enggan. 

“Kalau ketahuan bojomu apa bapakmu bisa 

ruwet urusan. Cuma ngambil surat buat kamu saja 

aku ndredeg, Nduk,” alasan sang paman. 

Komunikasi jarak jauh itu akhirnya hanya berjalan 

searah. 
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9 

 

KALA melenggang sembari mengejek rumah tangga 

Darmono dan Sum yang kian keruh. Darmono 

makin dingin dan acuh. Itu karena Sum tak juga 

memberinya anak. 

Dia menilai Sum perempuan cacat.  

Perempuan yang tak lengkap. Karena Sum 

dipastikannya mandul. 

Darmono tak pernah tahu, bahwa situasi itu 

memang disengaja oleh Sum. Dua kali Sum sengaja 

berbuat dosa. Dua kali dia bunuh janin dari 

Darmono dalam kandungannya. Tak peduli nanti 

kandungannya bisa rusak dan dia benar-benar tak 

akan bisa punya anak. 

Yang Sum mau, ketika Tarno pulang nanti, 

pujaan hati tak akan pernah mendapatinya 

menggendong anak yang bukan buah cinta mereka. 

Itu akan menghancurkan indahnya pertemuan yang 

dua tahun lebih terpenggal itu. 

Tiga bulan jelang akhir tahun –menjelang 

datangnya waktu kepulangan yang dijanjikan Tarno 

dari Jakarta— terjadilah momen sangat dinantikan 
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Sum; Darmono menuntutnya cerai dengan dalih 

Sum tidak bisa memberinya anak. 

Memang, mandul, tapi mandul yang disengaja, 

tentunya. Kesengajaan Sum yang tak pernah 

diketahui Darmono. 

Akhirnya Sum lepas dari penjara cinta tempe 

bapaknya. 

Tapi perpisahannya dengan Darmono itu tak 

memengaruhi ekspansi bisnis tempe Setro, yang 

sudah kadung menyebar dan mengakar di mana-

mana. 

Darmono mencari istri lagi yang bisa 

memberinya anak, sementara Sum siap menyambut 

Tarno yang akan kembali pulang, dengan riang 

melayang-layang. 
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DUA minggu jelang pertukaran angka tahun 

Masehi, kembali tiba sepucuk surat dari Jakarta. 

Isinya singkat; 

 

 “Aku datang dengan kereta, masuk stasiun 

kota jam 3 sore. Paling-paling terlambat sejam. Aku 

berhasil Dik. Bapakmu tak akan lagi menolak aku. 

Tunggu aku. Tarno”. 

 

Ah, waktu itu akhirnya benar-benar datang… 

Sum bersenandung… 

Sementara Setro, yang berhasil meraih 

ambisinya membangun kerajaan tempe, acuh pada 

Sum. Anaknya mau apa saja, Setro tak peduli. 

Karena yang ada dalam pikirannya hanya tempe 

dan kebanggan sebagai orang yang disegani. 

Bahkan ketika Sum coba-coba 

memberitahukan kondisi Tarno yang sudah mulai 

mapan, dan bilang cintanya yang pulang dari 

perantuan sebagai orang sukses itu ingin 

menikahinya, Setro menjawab datar; “Terserah”. 
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Yang itu diartikan Sum sebagai persetujuan. 

Sum tak mengaku mendapatkan kabar Tarno dari 

orang-orang desa. Dia tak mau bapaknya tahu 

Tarno menulis surat untuk dia dengan perantara 

pamannnya. Sementara Setro kembali pada ilusi 

tentang kemegahan tempenya. 

Sum punya rencana untuk mengajak Tarno 

pindah dari desa. Dia ingin memendam dalam-

dalam cinta masa lalunya yang suram itu dalam 

adat feodal desa Bale, lalu menyongsong mentari 

baru di tempat jauh bersama Tarno. 

Dia juga tak ingin Tarno yang datang dari jauh 

menjemputnya itu jadi korban kekerasan 

pergunjingan masa lalu Sum dengan Darmono. 

Angin beralun merdu ketika sore yang 

dijanjikan Tarno hendak tiba. 

Di hari yang dijanjikan itu, sejak pukul 12 

siang Sum bersolek. Sesuatu yang sama sekali tak 

pernah dilakoninya selama berstatus Nyonya 

Darmono. 

Hingga tengah hari, bahkan sudah tiga kali dia 

mandi. Dia kenakan busana tereloknya. 

Sum Ingin Tarno melihatnya dalam keadaan 

paling sempurna, setelah puasa bertemu selama 
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tiga tahun. Sum  ingin menyajikan pemandangan 

terindah pada Tarno, ketika Kangmasnya itu turun 

dari kereta. 

 

PUKUL 3 sore telah hadir. 

Sum telah duduk manis di ruang tunggu 

stasiun sejak satu jam sebelumnya. Dia kikuk 

lantaran degup-degup senangnya tiba-tiba 

melonjak-lonjak lepas. 

Pukul tiga sudah lewat beberapa saat. 

Kereta yang ditunggu belum juga tampak. 

Kata penjaga stasiun, kereta terlambat. Sum 

kembali coba bersabar, masih dengan dentum 

senangnya. 

Setelah sejam molor dari jadwal, kereta yang 

digambarkan Tarno dalam suratnya muncul. 

Berdentum-dentum dada Sum kian berdebum. 

Hatinya mengemas rapi rindu yang penasaran; 

bagaimana Mas Tarno setelah tiga tahun merantau? 

Masihkah dia si penyabar, pekerja keras yang 

dikenal dan dicintanya itu? 

Kereta berhenti. Satu persatu penumpang 

turun. Sum menatap lekat-lekat setiap pintu keluar 

di tiap gerbong. Yang ditunggu-tunggu tak muncul 
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juga. Pun juga tak tampak di antara kerumunan 

penumpang. 

Degup Sum makin mendentum, tapi kali ini 

membawa irama kebingungan. “Aduh, Mas Tarno, 

kenapa kau tak juga tampak?” batin Sum. 

Seluruh penumpang tujuan Kota M sudah 

turun. Kereta kembali melaju. 

Bahkan hingga stasiun mulai kembali sepi, 

Tarno masih belum tampak. 

Ke mana Mas Tarno? Kenapa dia tak ada? Apa 

ketiduran, lalu terangkut kebablasan sampai kota 

berikutnya? 

Sum coba memastikan isi surat dari Tarno 

yang sengaja dia bawa itu. Dia tidak salah. Surat 

itu menyebutkan dengan jelas waktu dan kereta 

apa yang akan membawa Tarno pulang, yaitu saat 

itu. 

Tapi kenapa Tarno tidak ada? Apa dia ingkar? 

“Ah, tidak mungkin Mas Tarno bohong,” Sum 

mencoba meyakinkan diri. 

Dan dia memilih yakin. 

Dalam harapan dan angan baiknya, Sum 

berpikir, mungkin Tarno tak kebagian karcis kereta 

hari itu, dan pulang di hari berikutnya. Dan untuk 
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berkirim kabar soal itu melalui surat tidak 

mungkin, karena di awal tahun 1960-an itu tak 

mungkin surat bisa tiba dalam sehari. 

Sum yakin Tarno kehabisan karcis. Karena dia 

yakin Tarno tak akan ingkar janji. 

Dengan riang-riang mengambang sambil 

berharap besok Tarno benar-benar datang, Sum 

melangkah pulang. 

 

SEHARI selepas hari yang dijanjikan lepas begitu 

saja. 

Sum kembali lagi ke stasiun di jam yang 

sama. Tujuannya sama; menunggu kereta yang 

membawa Tarno. Pukul 2 siang dia sudah duduk 

manis di salah satu bangku tunggu, menunggu 

kereta jam 3 sore. 

Tapi…. 

Hari itu sama saja yang didapatnya; Tarno 

tetap tak pernah turun dari kereta yang datang jam 

3 itu. Untuk kedua kalinya Sum harus menerima 

kecewa. 

Dan dia terus memelihara keyakinan juga 

harapannya pada cinta yang akan menjemputnya, 
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dengan berpikir; Mas Tarno pasti datang besok, 

pasti besok, pasti besok, dan seterusnya. 

Sembari rutin menanti kereta, Sum juga terus 

berharap ada surat yang datang dari Jakarta, yang 

memberitahunya keadaan Tarno sebenarnya. 

Tapi, tak sepucuk pun kabar tiba. Dan kereta-

kereta yang datang jam 3 sore itu tetap tak 

membawa Tarno di dalamnya. 

Harapan yang begitu besar membuat Sum 

memilih untuk terus bersabar dan yakin Tarno 

bakal pulang dengan kereta pukul 3, pada suatu 

hari yang indah. 

Demi harapan itu, datang ke stasiun pun 

menjadi kegiatan rutin yang dilakoni Sum. Setiap 

hari pukul 2 siang dia selalu datang ke stasiun 

Kota, hanya untuk menunggu Tarno pulang dengan 

kereta pukul 3 sore. Kadang dia datang sendiri, 

kadang ada kerabat yang iba menemaninya. 

Seiring harapan kepada besok, waktu mulai 

merangkak, berjalan, berlari, lalu melesat bersama 

harapan Sum yang tak kunjung terjawab. 

TANPA terasa oleh Sum, yang senantiasa 

disibukkan oleh harapannya, guliran masa 

memasuki bilangan 40 tahun. 
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Jadwal kedatangan kereta telah berganti. 

Sepanjang rentang itu, Sum masih menjaga agar 

keyakinannya terhadap janji Tarno tetap hidup. Dia 

tetap menunggu Tarno bersama cintanya. Dia 

masih yakin kereta pukul tiga sore itu ada. 

Namun, tetap saja, yang dinanti tak pernah 

tiba. 

Peringatan keluarga yang ingin dia 

menghentikan rutinitas menantinya yang mubazir, 

lalu belajar menerima kenyataan bahwa Tarno tak 

akan pernah datang seperti yang pernah dijanjikan 

pada Sum, tak digubrisnya. 

Sum masih sangat yakin Mas Tarno-nya akan 

datang. 

Ketika Setro dibawa pergi dari dunia oleh 

usianya yang renta, dan meninggalkan kerajaan 

tempe, Sum mengabaikannya. Estafet dinasti tempe 

Kasan Setro yang megah, hasilnya menjual 

kebahagiaan Sum itu, diteruskan oleh salah satu 

keponakan. 

Sum tak sudi mengurusnya. 

Wanita yang menanti itu lebih menginginkan 

Tarno daripada gemerlap kerajaan tempe warisan 

bapaknya. 
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Seorang petugas peron yang dibuat heran 

dengan kehadiran rutin Sum di stasiun, mencoba 

mencari tahu apa yang dicari Sum --yang kala itu 

sudah mulai merenta. 

 “Bu, sebenarnya Ibu mau ke mana? Setiap 

hari ke stasiun tapi tak pernah naik kereta? Atau 

menjemput siapa?” tanya petugas peron. 

Sum menjawab apa adanya; “Saya menunggu 

Mas Tarno. Dia janji pulang naik kereta jam 3 sore.” 

Si petugas hendak menanyakan lebih jauh, 

atau sekadar berniat membantu memastikan benar 

tidaknya kereta yang ditunggu, salah satu saudara 

Sum, yang mendapat giliran menemaninya, buru-

buru meletakkan telunjuk di depan mulut dan 

hidung; isyarat agar si petugas tak melanjutkan 

pertanyaannya. 

Hanya agar ketenangan harapan Sum tak 

terusik. 

 

HINGGA kulit wajahnya mengeriput, cantik bunga 

mataharinya terkikis, di usianya yang berkepala 

enam, tahun 2006 lalu, Sum masih setia dan rutin 

datang ke stasiun Kota M, menunggu Mas Tarno-

nya pulang. 
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Raganya memang menua, tapi harapannya tak 

pernah uzur. Dia masih dan selalu memelihara 

keyakinannya, bahwa cintanya tidak akan 

mengingkari janji. 

Dia yakin Tarno datang untuknya, membawa 

pulang janjinya empat dasawarsa lalu. 
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10’ 

 

Yang Terlambat dari Ibukota 

 

SEHARI sebelum Tarno --seharusnya-- pulang, 

Jakarta diguyur hujan deras. 

Ketika itu Tarno mengawasi pekerja bangunan 

yang mengerjakan sebuah gedung berlantai delapan 

di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Dia sengaja 

lembur biar bisa pulang dengan tenang dan 

menjemput cintanya. 

Sebenarnya agak kalut juga pikirannya. Sebab 

surat-surat untuk Sum tak pernah terbalas. 

Sampaikah pesannya? 

Tapi Tarno, yang ingat betul alasannya 

berangkat Jakarta dulu, coba memahami posisi 

Sum. Mungkin Sum selalu diawasi bapaknya, 

sehingga tak sempat menulis balasan. 

Atau jangan-jangan Sum malah telah 

menikah? Ah, soal ketakutan itu, Tarno memilih 

percaya pada anggukan Sum, ketika dia bertanya 

tentang kesediaan sang pujaan menunggunya 

pulang. 



 

132 

 

Tarno tak pernah berprasangka pada Sum. 

Sebab dia mencintai Sum. 

Di saku celana kirinya tersimpan rapi 

sepasang cincin kawin sederhana berharga murah, 

yang sengaja akan dia persembahkan sebagai 

hadiah kepulangannya untuk yang tercinta. 

Dia di lantai paling atas, dengan ketinggian 

sekitar 30 meter. 

Celaka selalu datang tiba-tiba tanpa diminta. 

Tarno yang telalu lelah karena memaksa lembur di 

bawah hujan, lengah. Dia terpeleset, tubuhnya 

terhempas dari lantai delapan. 

Kepalanya remuk, dia tewas seketika. 

Rekan-rekannya bingung. Tak ada satu pun 

yang tahu ke mana harus berkirim kabar. Tarno tak 

pernah meninggalkan alamat asalnya. Dia hanya 

mengaku datang dari sebuah desa di Kabupaten M 

yang luas itu. 

Sementara saudara jauh yang jadi jujugan-nya 

ketika pertama kali datang ke Jakarta, juga sudah 

hilang entah ke mana. 

Kabar itu baru sampai di Desa Bale, setelah 

dibawa oleh seorang kerabat jauh Tarno, yang 
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akhirnya ditemukan juga setelah sedasawarsa 

kematiannya. 

Kebenaran itu baru diketahui setelah 10 

tahun Sum menghabiskan waktunya di stasiun, 

menunggu Tarno bersama harapannya yang terus 

merajuk. 

 

KABAR itu sempat sampai juga di telinga Sum. 

Namun, perempuan yang menunggu itu 

memilih untuk menolak kebenarannya. Apalagi 

jasad Arjunanya itu tak pernah sampai ke desa 

Bale. Dia pikir itu hanyalah kabar dusta belaka. 

Yang Sum ingat hanyalah satu kata yang 

diucap Tarno, yang terlontar di malam sunyi 

perpisahan mereka, di antara pepohonan pisang, 

bersama gigit-gigit genit nyamuk dan jangkrik yang 

menyanyikan lagu menyayat-sayat itu, 

“Kamu mau nunggu aku to, Dik?” 

Dan Sum ingat betul, pertanyaan itu dia jawab 

dengan anggukan. Sebuah kesanggupan untuk 

menunggu masa pertemuan mereka. Dan 

kesanggupan adalah janji, hutang yang wajib 

ditepati. 
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Tarno juga berhutang janji padanya. Sum 

berpikir, kalau Tarno mati, berarti si Kangmas tak 

akan bisa menepati janji. Tapi dia yakin Tarno 

bukan lelaki yang ingkar. Sebab itu, dia tak percaya 

Tarno sudah mati. 

Sum yakin, masih selalu yakin, bahwa 

pertemuan itu akan benar-benar hadir. Dia yakin 

kegembiraan itu selalu ada bersama hati yang 

memilih sabar. 

Demi pertemuan itu, Sum tekun memelihara 

keyakinan dan harapan, hingga sejengkal lagi 

senjanya mencapai ujung. (*) 
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JAM  
MAKAN SIANG 
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1 

 

WAKTUNYA MAKAN SIANG. 

 

Sesuap nasi, secuil telur, dengan ekstra 

bumbu kepulan asap solar metromini dan bekas 

injakan lalat-lalat masuk ke mulut si Otong. Hap. 

Dia mengunyahnya dengan senyum. Suci menjilati 

sisa-sisa nasi yang masih menempel di jemarinya, 

yang tak ikut masuk dalam mulut kecil Otong. 

Terlalu sayang untuk dibuang, meski itu cuma 

sebutir, batinnya. 

Si Buyung, yang kira-kira umurnya belum 

genap setahun setengah itu, lelap dalam gendongan 

Suci yang sedang menyuapi kakaknya. Bising 

mesin kendaraan dan gerah yang hinggap di 

Jakarta siang itu tak mengusik kenyamanan 

mimpi-mimpi kecil si Buyung. Dia pulas dibungkus 

selendang cokelat tua lusuh yang menggantung di 

pundak ibunya. 

Si Otong, setelah habis makanan di mulutnya, 

menyungggingkan cengir untuk ibunya yang 

menjilati jari. Dia membayangkan kucing-kucing 

liar di tepi jalanan Jakarta, yang menjilati sisa-sisa 
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makanan pengunjung warung. Pemandangan itu 

rutin dilihatnya dua bulan terkahir. Bocah lima 

tahun itu membandingkan ibunya dengan kucing. 

Imajinasi bocah yang wajar dalam kenakalannya. 

Suci tak memperhatikan cengir anak 

terbesarnya itu. Dia berpaling pada di Upik yang 

menunggu suapan yang sama seperti Otong. Si 

Upik menanti giliran sembari memainkan sebuah 

boneka kecil yang buntung tangannya. Entah dia 

pungut dari mana mainan itu. 

“Upik, aaak, Nak,” Suci memanggil anaknya 

dengan suara yang sedikit keras, mencoba 

mengambil ruang di tengah deru-deru mesin 

kendaraan yang beradu pacu di perempatan 

Pancoran itu, agar resonansinya sampai ke gendang 

telinga Upik. Yang dipanggil membuka mulut, tanpa 

mengalihkan pandangan dari boneka buntung yang 

asyik dimainkannya. Suapan mendarat di mulut 

kecilnya. Ada debu dan asap yang ikut tersuap. 

Otong mengambil sebungkus es teh yang 

tinggal separuh, yang tersandar di tiang halte 

Pancoran. Ada banyak debu yang mengambang-

ngambang di dalam tehnya. Tapi, Otong tidak 

peduli. Dia sedot saja minuman itu untuk 
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mendorong sedikit makanan yang tersangkut di 

tenggorokannya. 

“Sisakan untuk adikmu, Nak,” Suci 

memperingatkan si Sulung agar berbagi. 

Mendapat komando itu, si Otong langsung 

menyetop sedotannya, lalu dia sodorkan es teh yang 

tinggal sedikit itu ke mulut adik perempuannya 

yang berumur tiga setengah tahun tersebut. Si Upik 

menyorongkan bibirnya untuk menangkap sedotan 

warna hijau muda itu, dan mengisap minuman 

dalam plastik itu secukupnya. Lalu dia asyik 

kembali pada mainan buntungnya. Sementara 

Otong menaruh es teh yang tinggal sepersedotan itu 

di samping ibunya. “Nih, buat Ibu.” 

Yang ditawari sisa minuman hanya 

tersenyum. Lalu Suci mengumpulkan butiran-

butiran dalam bungkus nasi yang masih tersisa --

sebungkus nasi yang dibagi untuk dua anaknya, 

dan sedikit sisa untuknya. Dia mendapatkan 

sesuap kecil. Lumayan. Dia habiskan teh yang 

tinggal seteguk itu. Perutnya masih bernyanyi 

lapar, dia tak peduli. Yang penting, Otong dan Upik 

sudah terisi penuh perutnya. 
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Setelah suap penutup untuk mulutnya sediri 

itu, Suci meremas bungkus nasi dari kertas minyak 

tersebut, menjilati lagi jarinya, lalu mengelap 

jemarinya yang basah oleh ludah dan minyak dari 

masakan itu ke kertas yang telah teremas. Begitu 

dia yakin jemarinya telah bersih, dia empaskan 

kertas itu ke dalam tong sampah di sebelah halte. 

Dia pandangi bergantian; Otong yang asyik 

memandangi kendaraan yang melintas --lalu 

cengar-cengir senang memamerkan gusi atasnya 

yang sepi dari gigi itu, ketika melihat kenek 

metromini dan kopaja berteriak-teriak menaik-

turunkan penumpang--, Upik yang memainkan 

boneka dengan sedikit celometan imajinatifnya, dan 

si Buyung yang masih saja lelap di bawah terik 

Jakarta itu. 

Ada tanggung jawab yang harus 

diselesaikannya, setelah makan pagi dan siang yang 

digabung dalam sekali waktu itu. Otong dan Upik 

kangen bapaknya, yang setahun lalu lalu pamit 

kerja ke Jakarta, lalu tak jelas ke mana rimbanya. 

Semestinya Buyung juga kangen, tapi dia belum 

bisa membahasakannya. Baru enam bulan si 

bontot lahir, si bapak sudah merantau. 
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Suci bingung. Dia tak tahu ke manakah suami 

yang pernah dan dia harapkan masih mencintainya 

itu. Tak ada kabar sama sekali, sementara utang di 

kampungnya, Nganjuk, kian menumpuk. Suaminya 

tak pernah berkirim kabar, alih-alih uang. Alasan 

kepergian suaminya, Rusdi, adalah karena tak 

tahan dikejar-kejar penagih utang. Rusdi berniat 

hijrah dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik. 

Penghidupan sebagai petani bawang di 

kampungnya tak pernah memberinya harapan. 

Terakhir kali Rusdi berkirim kabar melalui 

pesan singkat, menerangkan bahwa dia tinggal di 

daerah Pancoran, sebulan setelah kepergiannya. 

Dia meninggalkan nomor yang bisa dihubungi, jika 

sewatu-waktu istri dan anaknya kangen. Dia 

mengaku telah mendapatkan pekerjaan enak. 

Sebelum-sebelumnya hampir setiap hari dia 

berkirim pesan, dan seminggu sekali telepon. Tapi, 

setelah pesan terakhir itu, tak ada lagi kabar yang 

bertukar. Pesan dari Suci tak pernah terbalas, 

telepon tak pernah tersambung, sementara Otong 

dan Upik merengek ingin bertemu bapaknya. Suci 

memilih untuk menyimpan nomor itu. Sembari 
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berharap suatu hari pesannya terbalas dan 

teleponnya tersambung. 

Setahun berlalu, rindu Suci dan anak-

anaknya pada Rusdi kian bertalu. Berbekal utang 

tetangga dan sebuah ponsel murahan untuk 

mencoba menghubungi Rusdi, Suci nekat 

membawa tiga anaknya ke Jakarta. Sampai dia di 

Pancoran, dijelajahinya seluruh wilayah itu. Tapi, 

tak pernah jua dia temukan yang dia cari. 

Nomor yang ditinggalkan Rusdi tak pernah 

berhasil dihubungi. Tak ada tujuan sanak di 

Jakarta. Tiap malam mereka berpindah dari satu 

masjid ke masjid lain. Sampai bekalnya habis, 

sampai akhirnya ponsel yang jadi satu-satunya 

harapan dia untuk bisa melacak Rusdi pun terjual 

untuk makan dia dan anak-anaknya.   

“Buk, nanti kita makan telur lagi kan?” Otong 

yang masih berdiri di trotoar tepi jalan itu berharap 

ibunya mengiyakan. 

Suci tak bisa mengiyakan. Dia ingat, uangnya 

tinggal tiga ribu rupiah. Dia juga ingat, tak ada lagi 

yang bisa diuangkan. Suci hanya tersenyum, yang 

bagi Otong senyum itu berarti iya. 
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Otong kembali pada keasyikannya 

memandangi lalu lalang kendaraan yang kian padat 

di jam istirahat itu. Makin dekat dia dengan badan 

jalan. Upik sudah terlelap di pangkuan ibunya yang 

bingung, di halte itu. 

“Tong, agak minggir, Nak, jangan dekat-dekat 

jalan,” Suci khawatir melihat Otong terserempet. 

Yang diperingatkan hanya menengok sambil 

cengar-cengir pamer gusi atasnya yang tak bergigi. 

Brak! 

“Bapaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.......!!!!!!!” 

Otong berteriak menyebut bapak yang 

dirindukannya, ketika dia terpelanting, setelah 

sebuah Toyota Alphard menyerempet separuh 

badannya yang masuk badan jalan. 

Prak! Benturan keras kepalanya di trotoar 

membungkam mulut kecilnya. Ada darah yang 

mengalir. “Bapak......” masih ada sisa erangan dari 

bibirnya. Setelah itu, sepi. 

“Otoooooooooooooonnnnnnnggggggggg....” Suci 

berteriak panik. Kalap dia. 

Upik terbangun bingung. 

Buyung  pecah tangis bocahnya karena kaget. 
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Toyota Alphard itu menjauh. 

Orang-orang yang ingin melihat kejadian itu 

membuat perempatan Pancoran macet total. Tak 

ada polisi berjaga. 
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DI DALAM TOYOTA ALPHARD. 

 

Rusdi panik. Bosnya yang terlalu lama 

menunggu dia menjemput, sebab ada janji makan 

siang di Hotel Sultan, marah-marah luar biasa. 

Siang itu dia terlalu lama dia bercinta dengan 

Romlah. Sampai lima ronde. Panasnya Jakarta 

siang itu membuat suasana  bercinta mereka lebih 

panas. Sebagai sopir, Rusdi sering jenuh jika harus 

berlama-lama menunggu bosnya. Dia mencoba 

mencari kesibukan sendiri. Dan dia bertemu 

Romlah, janda cerai tanpa anak yang dada dan 

pantatnya membuat dia lupa jika ada Suci, Otong, 

Upik, dan Buyung yang merindukannya. 

Ketakutannya pada bos membuat Rusdi 

memacu kendaraannya edan-edanan di tengah 

keramaian Jakarta yang hendak makan siang.  

Ketergesaannya membuat dia sampai lupa 

mengenakan kembali celana dalamnya, yang 

dibuang Romlah entah ke mana, ketika si janda 

sedang dirasuki birahi tinggi. 
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Sampai perempatan Pancoran, traffic light 

menguning menuju merah. Alih-alih mengurangi 

kecepatan, Rusdi malah menginjak gasnya lebih 

dalam, lalu dia banting kemudinya ke kiri untuk 

menghindari antrean kendaraan yang memilih 

tertib. Dia tidak melihat seorang bocah laki-laki 

sedang berdiri di tepi trotoar. 

Suara brak yang sempat dia dengar, bagi 

Rusdi, tak semengerikan amuk bosnya yang 

menunggu keterlambatannya. 

Rusdi mengabaikannya.(*) 
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