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”Percayalah, Nak.  
Percayalah Keajaiban Cinta.” 
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SOEGITO alias Soe adalah seorang pria biasa yang kokoh dalam 
mengarungi badai di dua rezim politik: Orde Baru dan pasca-
Reformasi. Era yang bersalin rupa selalu menghadiahinya dengan 
berbagai hantaman, baik secara politik, ekonomi, hingga 
problematika keluarga. Tapi, itu semua tak bisa meruntuhkan 
prinsipnya.  

Soe kokoh. Dia tegak, karena dia percaya penuh pada 
keyakinannya: bahwa seorang pria sejati harus percaya pada 
cinta. Bahwa pria sejati tak akan pernah menyerah selama dia 
mau dan mampu memahami juga menerima hakikat cinta sebagai 
sebuah upaya memberi.  

Cinta, bagi Soe, tak boleh meminta. Soe tak pernah 
menuntut apapun. Namun Soe memberikan semuanya. Bahkan, 
ketika semua hal hilang darinya, terutama harapannya untuk 
melihat Jalu, satu-satunya anak lelaki yang digadang-gadangnya 
bakal menjadi seorang “pria sejati” dan “berjalu”, pupus karena 
kemurtadan Jalu terhadap pesan-pesan bapaknya, Soe tak 
menuntut. Soe tak mengutuk. Dia menerima.  

Soe adalah pria bisa. Soe adalah seorang bapak yang 
meyakini keajaiban cinta.  Tapi, sekuatnya apapun Soe, dia harus 
menerima kenyataan bahwa sebagai manusia dia pasti sampai 
pada titik terlemahnya. 
 

---- 
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1 
(2011) 

 
LANSKAP Wilis yang cantik menggeliat manja 
menyapu pandangan manusia-manusia pagi Kota 
Madiun. Gunung itu tampak letih, karena harus bekerja 
lebih keras merayu matahari yang sedang malas 
bangun di masa pergantian musim. Nilanya agak 
pucat. Hujan dalam irama tak pasti kerap mengguyur 
syahdu di antara panas yang kadang datang 
sekonyong-konyong, di bulan Mei 2011.  

 Embun menyelimuti permukaan hamparan padi 
yang mulai menguning, tertancap segar di atas lumpur 
basah. Dalam dan mengakar. Harapan-harapan sedang 
tumbuh. Burung-burung pipit hadir melengkapi 
keindahan permukaan sawah, yang segar berhiaskan 
sisa-sisa embun di pucuk-pucuk batang padi. Makhluk-
makhluk terbang itu patuh pada kebiasaannya; 
mencuri beberapa butir padi sebelum si empunya 
berpatroli. Mereka perlu makan. Agar sepasang sayap 
mereka terus terkepak. Agar mereka senantiasa mampu 
menjalankan peran sebagai salah satu pelakon dalam 
drama keindahan pagi. 

Ayam jantan berkokok, bersahut-sahutan, 
menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang mau 
bangun, bergerak, dan menjemput berkah. Ayam 
betina berkotek menggiring anak-anak mereka berburu 
cacing dan remah-remah makanan di tanah. Naluri 
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induk mereka sedang menjalankan amanah dari 
semesta alam. 

Ibu-ibu penjaja sayur beriringan memenuhi badan 
jalan. Mereka baru saja mengisi amunisi dari pasar pagi 
yang basah. Mereka melempar canda tentang ulah lucu 
anak-anak mereka, atau ulah suami di ranjang, sembari 
mengayuh sepeda angin yang masih setia dengan suara 
khasnya; krieeettt, krieeettt….. Lalu, mereka berpencar 
menyusuri jalur perdagangan masing-masing, masih 
diiringi sisa-sisa tawa, yang kemudian perlahan larut di 
balik embun. Tak terbersit sepercik pun niat untuk 
menerabas jalur perdagangan sejawat sendiri. Tukang 
sayur tradisional lebih paham bagaimana itu 
persaingan bisnis yang beretika. 

Bersama keranjang sayur yang nyaris butut, 
terpangku di boncengan sepeda yang jauh lebih butut, 
perempuan-perempuan tangguh itu menjemput rezeki 
yang sudah dijatahkan oleh Penguasa Semesta, 
sekaligus beribadah, menghantarkan kebutuhan 
asupan gizi untuk manusia-manusia yang tak sempat 
ke pasar karena diburu rutinitas di ruang-ruang kantor. 
Mereka ke kantor demi upah setiap bulan, yang 
sebagiannya untuk membeli sayur-sayuran –di mana 
itu berarti rezeki untuk para penjual sayur. Tuhan telah 
memberi peran masing-masing untuk seluruh makhluk 
di jagat raya ini untuk mendistribusikan rezeki-Nya.    

 
*** 
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Jalu menyelusuri pagi dengan lari-lari kecil. Menanti 
matahari membagi hangat untuknya. Namun, yang 
dinanti tak kunjung menampakkan diri. Keringat 
melebur bersama dingin dan sapuan embun. Segar 
menusuk, namun menghadiahkan ketenangan. 

Ketika peluh yang mengucur dirasanya cukup, 
Jalu mengarahkan ayun kakinya menuju pulang. Lari 
pagi adalah cara paling mujarab untuk mengusir 
kepenatan-kepenatan, bagi Jalu. Dia biarkan suntuk 
meleleh bersama keringat. Suntuk, yang datang ketika 
keinginan yang menggebu justru menghadirkan 
penderitaan untuknya. 

Di antara embun-embun itu, dia berpapasan 
dengan beberapa penjual sayur. “Monggo, Mas. Weh, 
isuk-isuk wes seger tenan….,”1 lalu melempar senyum 
untuk Jalu. Jalu membalas senyum --guratan bibir yang 
akhir-akhir ini jarang bertengger di wajahnya.  

Dia mampir ke warung membeli roti murahan. 
Diremasnya, lalu disebarkannya di sekitaran ayam 
yang dijumpainya dalam perjalanan pulang. Pemberian 
itu langsung disambut suka cita. Rasa terima kasih 
makhluk berparuh itu diungkapkan dengan kotek-
kotek dan cericit. Tuhan memberi makan makhluk-
makhluk-Nya melalui banyak cara.   

Jalu menghela napas, dan mengembuskannya 
pelan. Dia merasakan kelegaan yang begitu sangat 
ketika dia memberi. Kendatipun hanya memberi 
remah-remah roti murah pada ayam. 
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Segelas cokelat hangat menyambut Jalu di rumah. 
Minuman itu diseduh Pak Soe, bapaknya, khusus 
untuk si anak lelaki yang baru saja diamuk gelombang 
kekecewaan dan pesimisme. Lidah Jalu menikmati 
manis cokelat dan tubuhnya diraba kehangatan yang 
tak sempat dia dapatkan dari matahari, ketika nasehat 
bapaknya mampir ke kuping Jalu. 

”Setiap orang pasti pernah khilaf. Setiap orang 
pernah gagal. Tanpa kegagalan, manusia tidak akan 
terpacu. Manusia tidak akan tumbuh tanpa rasa 
kecewa, Nak. Tak ada kata terlambat untuk 
memperbaiki diri. Kamu belum habis. Bangkit, Nak.” 
Suguhan Pak Soe di tiap pagi itu menghidupkan 
kembali optimisme yang sempat layu. Lantak setelah 
dihabisi atas nama sebuah kepentingan yang tak 
pernah bisa dia mengerti. 

 
*** 

 
Ingatan itu masih lekat. Ya, masih lekat betul. 
Menempel kuat dalam kenangan-kenangan di kepala 
Jalu, menjadi hantu yang tak pernah mau minggat. 
Ingatan tentang sebuah momen, enam bulan sebelum 
pagi itu. Momen yang menjadi pangkal runtuhnya 
kebanggaan Jalu. Momen yang sukar dia lupakan. 
Momen ketika bekas atasannya memanggil dengan 
musabab yang dirasanya menggelikan. Dan 
memuakkan.  
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”Kamu menyebar isu murahan. Beritamu 
kampungan,” Reno Pranoto, Kepala Biro Jawa Timur 
itu, memanggil Jalu pada suatu sore yang mengejutkan. 
Memanggil untuk menghujat.  

”Maksud Anda?!” emosi Jalu melompat. Emosi 
yang mendadak tumbuh liar karena dia merasa sedang 
direndahkan. Jalu tak pernah dipandang rendah. Tidak, 
tidak pernah sekalipun. Dia selalu disanjung. Karena 
itulah dia kaget. Dia menghadapi situasi yang tak 
pernah dia alami sebelumnya dengan emosi. 

Jalu selalu diakui sebagai jurnalis paten. 
Pengakuan itu bukan datang tanpa alasan. Selama 
hampir sewindu dia menjalani kehidupan sebagai 
jurnalis, informasinya selalu akurat. Dia tak pernah 
tersandung oleh isu-isu yang dia angkat. Jalu tak 
pernah memberikan ruang yang memungkinkan siapa 
saja untuk menyerang dia balik, dalam berita-berita 
yang disusunnya. Jalu selalu teliti dalam menyajikan 
informasi. Ketelitian adalah harga mati dalam 
melahirkan produk-produk jurnalisme berkualitas dan 
bertanggungjawab. 

Jalu adalah jurnalis yang mengedepankan 
objektivitas, bukan pencari gara-gara. Benar dia 
dukung, salah dia sikat. Parameternya bukan 
subjektivitas. Tolok ukurnya dalam menentukan 
objektivitas sebuah kebenaran dan kesalahan ‘realitas’ 
adalah observasi dan investigasi empiris. Dalam hal ini, 
dia adalah penganut filsafat John Locke ortodoks; 
observasi empirik murni harga mati! Karena itulah 
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data-datanya objektif. Bagi Jalu, seorang jurnalis itu 
haram beropini. Dia masih dan selalu percaya bahwa 
cover both side terlalu keramat untuk dilanggar.  

Karena itulah karir Jalu melesat. Dia memiliki 
hampir semua persyaratan yang wajib dipunyai 
jurnalis murni. Dia pun didaulat menjadi seorang 
redaktur di usianya yang masih sangat muda, ketika 
bilangan umurnya baru saja memasuki pertengahan 20-
an. Ketika rekan-rekan seangkatannya yang 
berkecimpung di dunia jurnalisme baru saja mengawali 
langkah sebagai wartawan kontrak, dia sudah duduk 
nyaman di posisi atas. Tentu itu bukan prestasi yang 
main-main. Itu adalah pengakuan atas kualitasnya. 
Dan, hujatan Reno itu dia rasa telah meludahi 
kemampuannya. Kemampuan yang selalu diakui dan 
mendapatkan tabik itu. Hujatan itu mencakar harga 
dirinya.  

”Itu data ngawur, membuat klien kabur,” Reno 
melanjutkan hardiknya, masih dengan ekspresinya 
yang tenang, namun arogan. 

”Klien? Klien yang mana? Klien atas dasar apa? 
Apa urusannya? Anda yang ngawur, ngomong tanpa 
mikir, menuduh orang sembarangan!” emosi Jalu 
menerabas demarkasi hierarki bawahan dan atasan. 
Dia spontan berdiri. Dia tunjuk Reno, tepat di 
mukanya.  

Untuk pertama kalinya sepanjang menjalani 
profesi sebagai jurnalis, Jalu dituduh ngawur. Apalagi 
yang menuduh bukan orang luar, orang yang biasanya 
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merasa dirugikan oleh sebuah isu pemberitaan, tapi 
malah orang di sekitaran ruang redaksi sendiri. Yang 
menuduh justru atasannya, yang menurut Jalu, 
seharusnya juga tahu aturan main dalam dunia 
jurnalistik. Tuduhan yang menyakitkan dan dirasa 
sangat menghinakan Jalu. 

Reno terhenyak. Jalu adalah bawahan pertama 
yang berani menunjuk mukanya.  

 
*** 

 
Semua bawahan Reno Pranoto selalu tertunduk 
membungkuk di hadapannya. Selalu mengiyakan apa 
yang dititahkannya. Benar atau salah, selama itu keluar 
dari mulut Reno, semua mengiyakan. Budaya dalam 
biro yang dipimpin Reno hidup dengan cara yang 
aneh. Sepertinya ada kemunduran peradaban. Budaya 
yang harus dianut persis seperti kebudayaan Jawa 
kuna, ketika rakyat memandang raja sebagai utusan 
Tuhan yang tak boleh dibantah. Hanya raja yang 
‘berhak’ berhubungan dengan Tuhan dan menjalankan 
amanah-Nya. Perkataan raja adalah perkataan Tuhan. 
Membantahnya berarti dosa. Dosa akan mendapatkan 
hukuman. Tak ada orang yang mau dihukum. Karena 
itu Reno tak pernah dibantah. Dengan budaya seperti 
itulah roda biro berputar.  

Reno memanfaatkan budaya segan pada atasan 
itu untuk berbuat sesuka hatinya. Mumpung 
kekuasaan masih di genggamannya, dia nikmati sesuai 
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dengan tuntutan syahwatnya. Di biro itu, dia punya 
peran sebagai semacam raja kecil. Dia menguasai 
kerajaan bisnis di kantor cabang. Dia adalah pimpinan 
tertinggi di daerah yang otonom. Sementara atasannya, 
yang kemungkinan bisa menghalangi libidonya dalam 
berburu profit dengan otoritas kebijakan yang lebih 
tinggi, berada jauh di Jakarta sana. Tak ada yang 
mengontrolnya. Tak ada yang menegurnya.  

Jarak jauh dengan atasan dia manfaatkan untuk 
menerapkan hegemoninya pada institusi yang dia 
nahkodai. Urusan atasan, gampang saja. Jarak jauh 
tidak memungkinkan kontrol langsung terhadap segala 
kelakuannya di daerah. Atasan hanya butuh 
laporannya. Dan, Reno tahu bagaimana cara membuat 
‘bapak-bapak senang’. Sedikit ‘bonus’ di rekening 
atasan, rutin tiap bulan sekali, membuatnya leluasa 
melanggengkan statusnya sebagai raja kecil. Biasa, 
upeti ala aristokrasi kuno. 

Reno paling hobi main-main dengan isu. Sebagai 
pengambil keputusan tertinggi, Reno punya preogratif 
dalam menentukan mana yang boleh dan mana yang 
tidak boleh diberitakan. Dalil yang dia pakai adalah 
‘demi perusahaan’. 

Ketika salah satu wartawannya mengangkat isu 
panas yang dia pandang berpotensi mendatangkan 
keuntungan untuk biro –paling utama untuknya—dia 
panggil wartawan itu. Dia dudukkan dan dia ceramahi. 
”Semua demi kelangsungan hidup biro. Kelangsungan 
hidup kita semua. Atasan di Jakarta sana juga 
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menyarankan kita untuk hidup mandiri. Kita otonom, 
berhak untuk mengambil keputusan untuk hidup kita 
sendiri. Untuk itu, kita harus sering-sering 
berkompromi. Bisnis media modern adalah industri 
yang mencari laba,” begitulah doktrin Reno kepada 
semua anak buahnya tiap kali memanggil mereka 
untuk menghentikan isu tersebut. Seluruh bawahan 
selalu mengiyakan. Mereka tak berani melawan titah 
raja. 

Doktrin Reno hanyalah jargon. ‘Semua demi kita’ 
yang dia maksud adalah aforisme untuk 
menyembunyikan maksud sesungguhnya. Sebenarnya 
dia ingin mengatakan, ‘Semua demi keuntungan saya.’  

Ketika kompromi telah dijalin dengan sumber 
berita yang dibidik --yang sempat kebat-kebit karena 
diberitakan negatif itu-- ada beberapa ratus juta rupiah 
yang harus disetorkan oleh sumber tersebut ke biro, di 
mana ‘akad’ uang itu adalah kerjasama iklan. Judulnya 
simbiosis mutualisme, sama-sama untung, sama-sama 
senang. Isu yang sempat memanas spontan langsung 
redam.  

Berita panas berubah menjadi iklan yang manis-
manis di halaman suratkabar. Manis, yang hanya bisa 
dirasakan oleh Reno secara otonom dan mutlak. Sebab, 
wartawan yang menggiring isu itu dari awal tak 
mendapatkan apa-apa, bahkan sekadar uang pengganti 
bensin sekalipun. Margin keuntungan iklan seluruhnya 
masuk ke dalam rekening Reno, yang sebagiannya dia 
gunakan untuk bersenang-senang dengan seorang 
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perempuan dari bagian keuangan –kongsinya dalam 
membangun bisnis kompromis-- yang kerap 
ditidurinya di beberapa hotel berbintang. Sementara 
wartawannya hanya bisa gigit jari. 

Siapa yang berani menanyakan hak dan 
kompensasi pada Reno? Siapa berani protes? Dia raja. 
Keputusannya tak boleh dibantah. Termasuk 
keputusan mencampakkan objektivitas ke luar jendela 
redaksi. ”Demi kepentingan biro,” katanya. 

Sepandai-pandai menyimpan bangkai, toh, 
akhirnya tercium juga. Kelakuan Reno terendus atasan. 
Indikasinya terlihat dari menurunnya pemasukan iklan 
untuk pusat dan oplah yang melorot drastis. Untuk 
oplah yang anjlok, wajar. Isu-isu berbau kompromis 
akan selalu melahirkan berita-berita apatis dan landai. 
Berita palsu-palsu. Pembaca mana yang tertarik dengan 
isu-isu seperti itu? Serasa menyimak selebaran yang 
diterbitkan bagian hubungan masyarakat sebuah 
institusi. Yang isinya hanya sedikit berita berasa 
‘manis’, tak ada geregetnya sama sekali. Apalagi 
sebagian besar isinya iklan, apa yang bisa dibaca? 
Bagian mana yang bisa menuntaskan tuntutan ingin 
tahu dan berpendapat bagi pembaca? Tak ada. Sama 
sekali tak ada. Pembaca muak, lalu meninggalkan 
suratkabar bikinan Reno. Pembaca makin cerdas, tahu 
mana isu asli dan palsu. Pelanggan menurun drastis, 
retur eceran yang balik kandang ke gudang semakin 
bertumpuk-tumpuk. 
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Display iklan membanjir dan mendominasi 
halaman-halaman suratkabar, namun tak berimbang 
dengan jumlah pemasukan yang disetorkan Reno ke 
pusat. Seharusnya dia setorkan 80% dari total 
pemasukan iklan untuk perusahaan, dan 20% untuk fee 
biro. Tapi, komposisi itu dibalik oleh Reno. Sebagian 
besar masuk rekening pribadi, yang kecil dia setorkan. 
Nafsu kerapkali membuat seseorang melakukan hal-hal 
yang tak logis yang bisa membuka borok sendiri. Dan 
itulah yang terjadi pada Reno. Reno memang tetap 
rutin menyalurkan setoran pribadi ke atasan, namun 
jumlahnya tentu hanya sejumput saja jika 
dibandingkan total pemasukan yang dia terima. 
Dengan ‘uang receh’ itu, dia berharap bisa selamat.  

Namun, pimpinan bukan orang bodoh. Aryo 
Wisesa, pemimpin redaksi di kantor pusat –yang juga 
menerima setoran pribadi bulanan, dan merasa ada 
yang janggal dengan jumlah yang dikirimkan Reno 
beberapa waktu terakhir-- merasa harus melakukan 
sesuatu. Dia bukan orang bodoh. Jam terbangnya jelas 
lebih tinggi dibandingkan Reno yang hanya kepala 
biro. Dia pimpinan tertinggi. Dan dia merasa sedang 
dikerjai bawahannya. Karena itu, dia harus bertindak. 
Untuk turun sendiri tak mungkin. Bisa habis 
wibawanya. Bisa timbul kesan dia ‘ngecer’. Lalu 
didaulatlah Jalu, yang asli Jawa Timur itu, untuk 
pulang ke daerahnya, dan membantu membenahi 
permasalahan di sana. Jalu dipercaya karena dia diakui 
sebagai ‘penyelesai masalah’ paling handal, dengan 
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kekuatan analisa yang sangat tajam. Jalu yang tak 
pernah tahu urusan ’begituan’. Dengan mengirimkan 
Jalu, Aryo ingin ’memberi pelajaran’ pada Reno. 

Langkah pertama yang diambil Jalu adalah 
mengembalikan kewibawaan suratkabar. Dia berupaya 
memangkas ruang iklan dengan mempertajam isu-isu 
yang dia rasa ‘janggal’ –isu yang muncul karena 
kompromi. Beberapa kali Reno berusaha untuk 
mengajaknya kompromi. Tapi sia-sia. Jalu tak kenal 
kompromi. Yang Jalu tahu hanyalah, kehormatan 
jurnalisme harus ditegakkan. Tak ada kompromi sama 
sekali.  

Beda pandang Reno dan Jalu kian tajam dari 
waktu ke waktu. Hingga akhirnya, Reno merasa, 
semuanya harus diselesaikan, sore itu juga. Dia panggil 
Jalu yang dia rasa sangat membahayakan 
‘kewibawaannya’ sebagai raja kecil. Seorang pimpinan 
pengembang besar, ‘sahabat’ Reno sekaligus pemasok 
iklan tetap marah-marah, karena isu yang diangkat 
oleh Jalu dengan konsisten dan tanpa kompromi itu dia 
rasa merugikan investasinya.    

Jika investasi itu terhambat, bisa timbul efek 
domino. Ketika investasinya tersendat, artinya, 
sokongan dana politik untuk salah satu kandidat, 
incumbent, yang kembali bersaing dalam pemilihan 
walikota akan berkurang. Jika dana berkurang, 
kekuatan lobi-lobi politik akan melemah. Kandidat bisa 
kalah. Ini jelas bahaya untuk kepentingan Reno. 
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Incumbent itu telah menjalin kontrak politik 
pemberitaan dengan suratkabar yang dipimpin Reno. 

Kompetisi politik butuh dana besar. Untuk bisa 
mendapatkan sokongan ‘peluru’ finansial, para 
kandidat bersinergi dengan investor. Siapa kandidat 
yang terpilih, dialah yang menentukan kebijakan 
investasi di daerah yang dia pimpin. Karena itu, 
investor perlu memberikan dukungan finansial untuk 
kandidat yang mau berkompromi dengan kepentingan 
mereka. Semacam lingkaran setanlah.  

Reno Pranoto mengambil tempat di dalam 
lingkaran itu. Dia berkongsi dengan pengembang yang 
‘disikat’ Jalu itu, sebagai salah satu bentuk komitmen 
dukungannya terhadap salah satu kandidat. Kandidat 
yang mendapatkan sokongan dana dari investor yang 
sedang ‘dimusuhi’ Jalu. Tak hanya dari ‘sahabat 
investor’, Reno juga ditegur oleh ‘sahabat politiknya’, 
yang sudah bersepakat dengannya dalam hal produksi 
wacana. Kesepakatan yang hanya dia ketahui sendiri. 
Jalu tak pernah tahu komitmen itu. Yang Jalu tahu, dia 
hanya ingin mengembalikan kewibawaan jurnalisme. 
Cukup. 

   
*** 

 
Jalu berdiri, bergegas menuju ke mejanya, membuka  
laci, lalu mengambil amunisi yang dia jadikan alasan 
untuk menulis berita yang dituding ngawur oleh 
atasannya.  
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Masih dalam kuasa emosinya, masih dengan 
napas yang memburu, dia empaskan bukti-bukti itu di 
hadapan Pak Reno. Jalu menunjukkan data-data akurat 
tentang sebuah upaya reklamasi yang menumpas hak 
nelayan di pantai Timur Surabaya sambil melotot, 
menatap Reno yang tak berani membalas tatapannya. 
Reno, yang dia rasa telah menginjak-injak harga diri 
dan intelegensinya. 

Data itu sangat akurat. Lengkap dengan foto 
satelit terbaru. Daratan makin luas, laut kian sempit. 
Foto itu jelas menggambarkan. Sahih. Ilmiah dan tak 
terbantah. ”Apakah data ini belum cukup berbicara? 
Opini saya berangkat dari data objektif! Ini landasan 
saya menulis. Nelayan pantai Timur itu mati 
nafkahnya, digilas reklamasi pembangunan 
pengembang yang tak punya nurani!” Jalu ganti 
menghardik. 

“Reklamasi itu gila!” kata Jalu. Tiga ratus nelayan 
mendadak kehilangan mata pencaharian. Mereka 
kehilangan laut yang telah beralih-rupa menjelma 
daratan. Anak-anak mereka tak sekolah karena tak 
punya ongkos. Ongkos dari mana? Bapak mereka tak 
bisa melaut, bagaimana bisa dapat uang? Coorporate 
social responsibility yang dijanjikan pengembang untuk 
mereka hanya ilusi.  

Awalnya para nelayan dijanjikan hendak 
dilibatkan dalam proyek sebagai tenaga kasar. Tapi, 
janji itu palsu. Nelayan yang sudah terlanjur 
membumbung harapannya, diempaskan begitu saja 
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ketika proyek itu berjalan laju tanpa melibatkan mereka 
sama sekali. Mereka hanya mampu menjadi penonton 
yang miris. Jalu melihat dengan mata kepalanya sendiri 
bagaimana sebuah kemelaratan sengaja diciptakan 
melalui banyak kebohongan.  

Selain membunuh kehidupan nelayan, upaya 
memperluas daratan itu juga menyebabkan banjir rob 
kian jauh menerobos ke tengah kota. Laut yang 
menyempit membuat ruang gerak air kian sulit. Air 
yang merasa telah dirampas ‘hak’-nya pun menuntut 
balas, dengan mengambil ‘hak’ mereka-mereka yang 
hidup di daratan. Air menerobos ke tengah kota tiap 
pasang datang. Banjir di mana-mana, macet di mana-
mana. Banyak orang susah gara-gara sedikit orang 
yang berburu laba. Pengembang gembira, masyarakat 
terlunta. 

Sepengetahuan Jalu, telah terjadi sebuah masalah 
besar dalam fenomena tersebut. Dan, di sinilah tugas 
seorang jurnalis; mengoreksi sebuah kekeliruan 
berdampak massif, bebas kepentingan, lepas dari 
agenda modal, lebih-lebih politik. Jalu adalah jurnalis. 
Dia adalah 'anjing penjaga'. Dia 'menggonggong' ketika 
melihat sebuah kebijakan yang mengancam 
perikehidupan orang banyak.  

Jalu datang langsung ke lokasi yang diuruk itu 
untuk observasi dan investigasi. Melihat, mendengar, 
dan merasakan langsung suasana penggilasan terhadap 
hak hidup orang banyak. Dia melihat bagaimana anak-
anak nelayan itu menangis tepat tengah hari, karena 
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sejak pagi perut mereka belum terisi. Dia melihat 
sendiri para bapak-bapak nelayan tergusur itu 
berusaha menatap kejauhan, mencari-cari di mana laut 
mereka kini. Laut yang dulu memberi mereka harapan 
itu telah berubah menjadi daratan, yang di atasnya 
berdiri rumah-rumah mewah, yang tak akan pernah 
mungkin mereka huni. Bangunan-bangunan itu adalah 
simbol modernisasi yang kian jauh meninggalkan 
mereka.  

Jalu menjadi saksi mata ketika keangkuhan 
kapital memperkosa alam dengan begitu buasnya. Jalu 
melihat sendiri bagaimana keputusasaan menjadi 
makanan ruhani wajib keluarga nelayan, yang harus 
mereka kunyah detik demi detik, menghadirkan 
rintihan-rintihan yang selalu diabaikan oleh investasi. 
Jalu terusik. Sebagai jurnalis, dia merasa tak boleh diam 
saja. Dia harus berbuat.  

Adanya proyek pengembang serampangan itu 
membuat Jalu makin yakin bahwa ada kebijakan 
investasi yang keliru. Jalu menduga, otoritas daerah 
telah memberikan seluas-luasnya kesempatan untuk 
investasi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan 
ekologis. Jalu mengangkat isu itu sekaligus untuk 
menyampaikan pesan pada pimpinan daerah, yang 
memutuskan kembali ikut dalam kompetisi Pilkada itu, 
agar lebih hati-hati menentukan kebijakan. Jika tak hati-
hati, audiens yang mengikuti isu itu bisa marah. Jika 
sudah demikian, peluangnya untuk terpilih kembali 
makin tipis.   
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Jalu bukan tipikal jurnalis yang gampang 
terpesona pada cuap-cuap pejabat. Bukan, itu sama 
sekali bukan Jalu. Jalu harus melihat kenyataan, 
mendengar, dan merasakan sendiri, lalu berdiskusi, 
sebelum menyimpulkan. Itu hukum jurnalisme yang 
dia anut. Karena pola pikir itulah Jalu diakui. 
Kemampuannya itu mendapatkan pengakuan dari 
siapapun yang tahu dia. Bahkan dia tercatat sebagai 
orang kesayangan Aryo Wisesa, pimpinan tertinggi 
yang mengutusnya untuk menyelesaikan silang-
sengkarut di biro yang dipimpin Reno. 

”Masalahnya bukan cuma itu….” Muka Reno 
merah padam. ”Pengembang itu klien tetap kita. Iklan, 
Jalu. Iklan!” dia tak punya alasan lagi untuk mendebat 
Jalu, dari sisi jurnalisme. Dia menggiring Jalu menuju 
bisnis. 

”Itu bukan urusan saya. Tugas saya sebagai orang 
redaksi adalah menyuarakan apa yang harusnya 
disuarakan. Iklan urusan bagian pemasaran dan 
periklanan, bukan redaksi.” 

”Tapi redaksi harus membantu..” 
”Dengan melacur? Jurnalistik bukan bisnis 

prostitusi! Dominasi iklan jelas membuat ruh 
jurnalisme menjadi apatis! Kewibawaannya akan 
tumpas! Saya tidak pernah rela jika jurnalisme 
ditumbangkan oleh libido bisnis. Apalagi iklan yang 
pemasukannya tak pernah disetorkan ke perusahaan. 
Iklan apa itu?!” Jalu meledak, Reno terdiam. 

”Tapi….” Reno masih berusaha berdalih. 
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”Apa nurani Anda benar-benar mati, sehingga 
begitu kejamnya bisa merasakan nikmat ketika 
memakan rezeki yang seharusnya menjadi milik 
keluarga nelayan yang mendadak melarat itu? 
Nelayan-nelayan itu putus asa! Kehidupan ekonomi 
mereka dibantai habis-habisan! Ingat juga, jurnalisme 
bukan praktik pembantaian! Jurnalisme adalah hasil 
karya yang luhur sebagai upaya untuk mengingatkan 
manusia agar mereka tetap menjadi manusia yang tak 
melupakan arti simpati dan toleransi! Anda harus 
paham itu!” Emosi jalu makin terpompa. Ditunjuknya 
lagi muka Reno. Kali itu dengan duduk. Masih bagus 
Jalu tidak menggebrak mejanya.    

Reno diam menerima hardikan Jalu yang kian 
tinggi. Tapi, kepalanya sedang menyusun strategi 
bagaimana caranya mengendalikan situasi. Dan, dia 
pun menemukan sebuah cara.  

*** 
 

Siapa bilang Orde Baru sudah tumpas? Tanpa Jalu 
minta, tiba-tiba sebuah surat pengunduran diri tersaji 
di mukanya dan harus dia tandatangani. Jalu tak habis 
pikir. Apa kesalahannya? Dia merasa hanya 
menjalankan perannya sebagai jurnalis sebagaimana 
mestinya. Hingga akhirnya dia mendengar, di kantor 
pusat, di Jakarta sana, kejadian sore itu sudah 
menyebar dan dipelintir untuk menendang Jalu jauh-
jauh dari ruang redaksi. Sekali lagi, siapa bilang Orde 
Baru sudah tumpas? 
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Jalu Kamajaya telah membangkang. Tidak loyal pada 
perusahaan. Melakukan tindakan tidak senonoh yang bisa 
mencemarkan nama baik perusahaan. Melanggar kode etik 
jurnalistik dan bisnis. Menghina atasan. Karena itu, dia 
pantas disingkirkan. Dan itu harus. Begitulah maklumat 
yang disusun kantor biro itu lalu disebarluaskan ke 
pejabat-pejabat pusat, dan diterima sebagai sebuah 
fakta. 

Reno jelas punya strategi yang lebih jitu. Dia ingin 
”membeli” Jalu. Tapi, bukan membelinya langsung, 
karena Jalu selalu menolak duit yang dia sodorkan. Jalu 
jijik pada duit haram. Tapi, dalam dunia bisnis, uang 
bisa membeli segalanya, termasuk kepercayaan. Reno 
rela merogoh lebih banyak dana dari rekening 
haramnya untuk disetorkan pada jajaran pengambil 
keputusan di Jakarta. Maksudnya, agar orang-orang di 
sekeliling Aryo Wisesa di pusat sana menjadi pagar api 
yang memutus komunikasi langsung antara Jalu dan 
Aryo. Uang panas Reno berhasil menjalankan skenario 
itu dengan sempurna. Jalu diasingkan. Jalu dibuang, 
karena dia dicap membahayakan institusi. Jalu telah 
‘ditebus’ oleh uang haram Reno Pranoto. 

Segala dalih yang Jalu kemukakan pada atasan di 
pusat tak diterima. Teleponnya tak pernah terjawab. 
Surat elektroniknya bermonolog. Jalu dianggap 
musnah dari ruang sosial. Jalu benar-benar diasingkan. 
Pagar api antara dia dan Jakarta, yang dibangun oleh 
duit haram Reno, telah berdiri dengan begitu 
kokohnya. Jalu dibuang. Termasuk oleh perempuan 
yang dia duga mencintainya.  
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Amba Lestari, perempuan metropolis ortodok itu, 
ikut lenyap dari kehidupan dan harapan Jalu. Amba 
kabur ketika Jalu menggapai-gapaikan tangan, 
berharap sepercik saja perhatian, ketika tak ada lagi 
satu pun orang yang sudi menyambut tangannya yang 
menggapai-gapai minta bantuan. Perempuan itu 
minggat ketika Jalu sangat membutuhkan sandaran. 
Minggat, begitu dia sadar Jalu hampir kehilangan 
semuanya. Justru mingat, begitu tahu Jalu sendirian. 

Perempuan itu memutuskan untuk ambil bagian 
dalam daftar panjang kehilangan yang harus 
ditanggung Jalu. Dia pergi. Karena dia hanya mau tahu 
Jalu sebagai pria yang memenuhi seluruh persyaratan 
untuk menyandang 'kehormatan materialistis'. Amba 
hanya mau mengenal Jalu sebagai seorang pria yang 
punya karir. Dia tak bisa menerima Jalu sebagai 
seorang pria tanpa label. Dia tak mau menerima 
kenyataan bahwa roda itu berputar. Itulah kenyataan 
tentang Amba yang terbangun dalam benak Jalu. Jalu, 
yang merasa dicampakkan. 

"Sundal!" Jalu mengumpat. Umpatan yang tak 
pernah terucap langsung pada objek yang dia maksud. 

Jalu Kamajaya terjungkal oleh idealismenya. 
Idealisme yang membawa niat bagus yang, sayangnya, 
dia jalankan dengan metode keliru. Sarat dengan 
kemarahan. Cerita kejayaan Jalu ditutup dengan epilog 
yang memalukan. Seorang jurnalis yang memilih untuk 
membebaskan dirinya dari kepentingan modal dan 
politik bisnis, disingkirkan dengan tuduhan 
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membangkang. Seperti bangkai tikus yang dibuang. 
Benar-benar dibuang, termasuk oleh perempuan yang 
dia sangka mencintainya. 
 
 

*** 
 

Jalu pulang kampung membawa kemarahan. Dia 
pulang sebagai serdadu yang ditikam bayonet sendiri. 
Untunglah, kampungnya masih menyuguhkan rasa 
tenang. Masih ada Lawu dan Wilis yang mengapitnya 
dengan indah, tersuguh ikhlas di Barat dan Timur. 
Panorama kreasi Tuhan itu masih seperti dulu, sebelum 
dia pergi meninggalkannya. Meninggalkan 
keindahannya. Meninggalkan ibu dan bapaknya demi 
ambisi.  

”Kamu akan bangkit kembali. Pasti.” Pak Soe 
menatap Jalu. Yakin. Jalu menangkap optimisme dalam 
bola mata bapaknya yang mulai menua. Mata pria 
pemahat jiwanya. Keyakinan bapaknya adalah doa. 
Doa tak terucap, namun sangat kuat terpancar.  

Soe berusaha untuk menyelami jiwa anaknya dan 
menghadirkan ketenangan di situ. Soe adalah pria yang 
sadar sebagai seorang bapak yang punya kewajiban 
lebih, ketika anaknya sedang disergap pesimisme. Soe 
adalah seorang bapak yang sadar, bahwa ada 
kewajiban untuk meniupkan kembali semangat untuk 
jiwa anaknya yang telah tersungkur di titik nadir. 

“Pak……”* 
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----- 
1. “Mari, Mas. Wah, pagi-pagi sudah segar sekali….” 
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2 
(2011) 

 
 
”PAK….” dari dalam Bu Soe memanggil. Suaranya 
lemah. Beberapa bulan terakhir perempuan itu kurang 
sehat.  

”Ya, Bu…?” Pak Soe menjawab panggilan itu 
dengan khasnya; suara yang adem. Lekas-lekas dia 
masuk menengok kekasihnya.  

Jalu masih terpaku di kursi teras, direcoki 
bayangan remah-remah kebanggaan dan harga diri 
yang baru saja tumpas. Musnah sebab ketakbecusannya 
menjadi pawang untuk ambisinya sendiri.  

”Pak, jangan tinggalkan aku ya, Pak…” suara Bu 
Soe lirih dan lemah.  

“Lho, memang aku mau ke mana to, Bu? Lha wong 
aku masih di sini-sini saja, kan,” Pak Soe menjawab 
sembari mengambil tempat duduk di samping ranjang 
kekasihnya. Kamar menjadi saksi adegan bermanja-
manja dua manusia usia senja tersebut. Adegan yang 
tak diacuhkan Jalu karena perhatiannya masih disita 
oleh kekecewaan dan kehilangan yang belum dia 
relakan. 

”Beneran lho, Pak. Awas kalau kamu 
meninggalkan aku…” 

”Tidak, Bu. Aku tidak ke mana-mana. Aku terus 
di sini. Bukankah kita pernah berikrar bahwa tidak ada 
yang bisa memisahkan kita kecuali maut?” Pak Soe 
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memeluk istrinya. Bu Soe membalas pelukan suaminya. 
Tangan perempuan itu begitu tua. Kulitnya 
mengeriput. Begitu juga kulit Pak Soe. Namun, cinta 
mereka berdua tak pernah surut. Setitik pun tidak. 

”Bu, kamu buang air lagi ya?” Pak Soe bertanya, 
lalu mengendus. Dia raba bagian belakang istrinya. 
Basah. Lalu, Pak Soe membantu Bu Soe membalikkan 
badan.  

Bu Soe tak bisa membaui kotorannya sendiri. 
”Sudah cukup aku menyusahkanmu, Pak,” Bu Soe 
segan. Dia tak mau merepotkan suaminya. Dia berdalih 
dengan suara lemah. Suara yang muncul dari sisa-sisa 
tenaga yang nyaris habis.  

”Ah, kamu, Bu,” Pak Soe membetulkan posisi 
tubuh istrinya, agar kotoran tak semakin merata di 
sekujur tubuhnya. ”Aku ini masih suamimu. Masih 
Mas Soe-mu. Bukankah aku pernah berjanji sanggup 
melayanimu hari tuamu? Ingat, kan? Dan kamu tahu, 
kan, insya Allah aku ini selalu berusaha membuktikan 
apa yang pernah aku ucapkan. Anak-anak telah kau 
manjakan sejauh biduk rumah tangga kita terkayuh. 
Mereka membuatmu lelah. Sekarang waktunya kamu 
istirahat. Kini giliranku memanjakanmu,” dengan sabar 
Pak Soe membalik tubuh Bu Soe. Perlahan. Masih 
dengan cinta. Bu Soe menatap suaminya. Mesra. 
Sebelum akhirnya badannya terbalik. Pak Soe melepas 
popok khusus orang dewasa itu. 

Aroma kotoran menyeruak keluar kamar, 
menusuk pembauan Jalu, menarik dia kembali pada 
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kenyataan bahwa situasi ibunya lebih penting daripada 
kejayaan yang telah ranggas. Bergegas dia bangkit dari 
kursi teras, menuju kamar ibunya, setelah sadar bahwa 
ada yang lebih pantas dia perhatikan daripada masa 
lalu yang telah musnah. Dari pintu, dia menyaksikan 
romantika senja yang begitu bermelodi. 

Sejak Jalu kembali pulang, enam bulan sebelum 
hari itu, dia telah mendapati ibunya memakai popok. 
Popok yang selalu penuh kotoran. Sehari empat hingga 
lima kali Pak Soe menggantinya. Setelah melepas 
popok, Pak Soe membawanya ke belakang. Jalu tak 
pernah melihat gerutu pada mimik bapaknya. Pak Soe 
melakukan itu dalam diam, dan mimik yang adem. 
Sepertinya, ada cinta yang awet. Jalu tak bisa bicara. 
Dia melihat sebuah momen yang sempat tak dia 
pecayai. Sebuah momen yang membuktikan bahwa 
cinta yang awet itu ada. 

Ah, cinta dan awet. Sejauh lakonnya menghijrah di 
Buminya Tuhan, Jalu merasa tak pernah mendapati 
dua diksi itu berpadu rukun dalam satu frase. Apalagi 
setelah harapannya pada Amba Lestari harus tumpas 
dengan cara yang menyakitkan. Dia pernah nyaris 
mempercayai bahwa cinta yang tak akan luntur itu ada, 
ketika dia masih menambatkan mimpi-mimpinya pada 
Amba.  

Amba, perempuan yang dia dapatkan dengan 
cara yang tak mudah. Amba, perempuan yang jadi 
idaman banyak pria itu, yang semua pengidamnya 
harus menelan mentah-mentah kecewa karena 
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penolakan, jatuh ke dalam pelukannya. Perempuan 
yang berhasil dia yakinkan melalui sebuah dialog yang 
menurutnya cerdas. Perempuan yang cerdas. Dengan 
kecerdasan itu, dia sangka Amba tahu apa itu cinta 
yang sebenar-benarnya. Tapi, dia merasa pendapatnya 
salah. Sama sekali salah. Sebab, perempuan itu nyata-
nyata memilih hilang dan menjauh justru ketika Jalu 
tenggelam. Kecerdasan otak tak selalu berjalan pararel 
dengan kecerdasan hati. Pelajaran yang dia petik dari 
ceritanya bersama Amba membuat Jalu berkesimpulan 
bahwa cinta itu hanya terikat kuat dengan materi. 
Tanpa materi, cinta tak akan ada.  

Jalu merasa telah membuktikan sendiri premisnya 
tersebut. Dia ditinggal minggat justru ketika dia sekarat 
dan melarat. Sangka Jalu, cinta tak akan abadi tanpa 
pencukupan tuntutan duniawi. Amba memberinya 
pelajaran penting soal itu. Hingga Jalu memutuskan tak 
akan percaya lagi bahwa dua kata itu bisa padu, 
membawa arti utuh, dan tertanam di dalam rasa, murni 
tanpa embel-embel duniawi. Momen-momen 
kehilangan yang baru saja menderanya membuat Jalu 
tak lagi percaya bahwa cinta abadi itu ada.  

Namun, dia akhirnya harus mengakui, bahwa 
cinta seperti itu ada. Ada, pada bapak dan ibunya. 
Bukti itu dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Jalu 
menghela napas, berusaha untuk membatalkan semua 
persepsi kelirunya tentang cinta. Dia kembali ke kursi 
teras, mengempaskan tubuh sekuat-kuatnya, berharap 
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semua prasangkanya terhadap cinta bisa luntur. Dan 
musnah. 

Pak Soe kembali dengan seember air dan 
pembersih. Dia basuh bagian belakang Bu Soe yang 
tertempel bekas kotoran. Dia basuh perlak yang 
melapisi punggung istrinya. Bau kotoran berganti 
wangi pengharum. Pak Soe menggantikan daster Bu 
Soe. ”Kalau bersih kan tidurmu lebih enak.”  

Pak Soe mengusap rambut kekasihnya yang 
memutih. Bu Soe makin manja. Dia merapatkan 
kepalanya ke paha Pak Soe. Pak Soe mengecup 
keningnya. Pak Soe mengelus. Dan terus mengelus. 
Setelah memastikan kekasihnya tertidur pulas, dia 
pindahkan pelan-pelan kepala istrinya ke bantal. Dia 
tatap Bu Soe yang mulai menjelajahi alam mimpinya. 
Sekejap.  

Dia kecup kening istrinya sekali lagi, lalu keluar 
dari kamar, mengambil tempat di sebelah Jalu. Kembali 
membantu anak lelakinya mengemasi puing-puing 
harapan yang nyaris musnah. 

”Pak, sebenarnya ada apa dengan Ibu?” untuk 
kesekian kalinya Jalu melontarkan tanya. Berkali-kali 
dia lontarkan pertanyaan serupa, sejak dia pulang 
enam bulan sebelum hari itu. Sejak pertama dia 
merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres pada 
ibunya. Sebagai seorang anak, Jalu merasakan betul ada 
yang sesuatu yang tak seharusnya sedang terjadi pada 
ibunya. Namun, Jalu tak juga mendapat jawaban 
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memuaskan. Kecurigaannya tentang kondisi ibunya 
masih menggumpal.  

”Tidak apa-apa. Ibumu hanya capek,” kalem Pak 
Soe menjelaskan, masih dengan khasnya; dingin dan 
senyum. Tapi, Jalu tetap merasa bapaknya 
menyembunyikan sesuatu. Senyumnya itu ambigu. 

”Betul Ibu tidak akan kenapa-kenapa, kan?” Jalu 
memastikan lagi. Benaknya kian bertanya-tanya. Dalam 
cemas. 

Lagi-lagi Pak Soe tersenyum. ”Aku bukan Tuhan 
yang bisa menjawab pertanyaan tentang masa depan. 
Tapi kita semua berharap begitu. Yang penting 
sekarang, kau tenangkan saja dulu pikiranmu. Lebih 
dekatkan dirimu pada Tuhanmu. Itu jauh lebih penting 
untukmu. Pulihkan dirimu. Ibu tak akan kenapa-
kenapa. Biar aku yang mengurusnya.” 

 
*** 

 
Beberapa kali Jalu pernah melontarkan langsung 
pertanyaan serupa pada ibunya. Jawabannya sama saja. 
“Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya capek. Istirahat 
sudah cukup.” Setelah itu biasanya Bu Soe meraih leher 
Jalu, membenamkannya ke dalam dadanya yang sudah 
mulai keriput. Air susu dari dada itulah yang memberi 
Jalu kehidupan dan cinta.  

Sebelah tangan ibunya membelai kepala Jalu. 
Belaian yang sangat lemah. Namun ada cinta yang 
mengalir kuat dari situ. Dalam kulainya Bu Soe masih 
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berusaha menghangatkan anaknya yang baru saja 
hancur. 

Setelah itu, biasanya Bu Soe berusaha bangkit dari 
tidurnya, dan berjalan pelan menggandeng Jalu menuju 
kursi tamu. Bu Soe ingin menunjukkan pada anak 
bungsunya, anak lelaki satu-satunya itu, harapannya 
itu, bahwa dia masih baik-baik saja. Bahwa dia tiduran 
hanya karena capek. Karena faktor usia. Selebihnya, Bu 
Soe mengaku baik-baik saja. Dan di kursi tamu, Bu Soe 
merebahkan kepala Jalu ke pangkuannya. ”Kamu pasti 
bangkit lagi, Nak. Pasti. Tuhan sedang mengambil 
sesuatu yang buruk bagimu. Kamu tak perlu 
menyesalinya. Dia akan menggantinya dengan yang 
jauh, jauh lebih baik, Nak,” dengan bibirnya yang 
memucat Bu Soe berbisik, lalu mengecup kening Jalu. 
Kepala Jalu masih dia dekap dalam pelukan lemahnya. 

Jalu kembali hanyut dalam pelukan ibunya. 
Pelukan yang lemah secara fisik, tapi masih ada cinta 
yang begitu kuat. Jalu benar-benar bisa merasakan itu. 

Jalu sangat memuja ibunya. Ibu yang sempat dia 
lupakan ketika dia sedang menjerumuskan diri dalam 
tuntutan diniawinya, hingga akhirnya dia tersungkur, 
dan pulang kandang sebagai pecundang. Jalu memuja 
ibunya bukan hanya karena dia terikat kewajiban 
seorang anak untuk menyayangi ibu. Tapi, setelah 
secara nyata Bu Soe memberikan semuanya pada Jalu. 
Ada naluri yang mengatakan Jalu harus mencintai 
ibunya. Tak ada pilihan selain itu. Jalu memilihnya 
dengan gembira. 
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Cinta untuk ibunya menguat, baik di hati maupun 
nalarnya, ketika Jalu mendengar kisah kehadirannya di 
dunia. Cerita yang tak terucap langsung dari Bu Soe. 
Mungkin karena ibunya sengaja tidak menceritakan 
pada Jalu. Bu Soe tak ingin memberi Jalu beban. Ibu 
mana yang mau anaknya menggendong beban 
psikologis seumur hidup? 

 
*** 

 
Di suatu pagi menjelang kelahiran Jalu, Kota Madiun 
dicurahi hujan yang enggan berhenti. Di salah satu 
kamar kelas ekonomi rumah sakit daerah, Bu Soe, 
dengan perut buncitnya, tergeletak lemah. Mukanya 
pasi menahankan sakit yang seharusnya tak bisa dia 
tanggung. Tapi, siksaan ragawi itu dia tahankan karena 
ada cinta yang diamanahkan Tuhan padanya. Menurut 
analisa dokter, ada penyakit di usus Bu Soe. Itu 
berhubungan dengan rencana kelahiran bayi yang dia 
kandung –yang tak lain tak bukan adalah jabang bayi 
Jalu. Virus itu pula yang membuat Bu Soe harus masuk 
rumah sakit lebih cepat, jauh sebelum waktu kelahiran 
tiba. 

Pak Soe dan Bu Soe yakin jabang bayi itu lelaki. 
Tanda-tanda Bu Soe bakal mengandung bayi berpenis 
terlihat sejak usia kehamilannya masih sangat muda. 
Aura Bu Soe, yang biasanya memancarkan kecantikan 
dengan begitu kuatnya itu, tak ada cantik-cantiknya 
sama sekali. Bentuk perutnya yang membesar itu 
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lancip. ”Kalau tanda-tandanya seperti itu, biasanya 
bayimu lelaki,” kata Mbah Djainem, ibu Bu Soe yang 
lebih paham soal tanda-tanda dari bayi dalam 
kandungan. 

Selama mengandung, Bu Soe selalu jengkel setiap 
melihat muka suaminya yang hitam dan berkumis 
tebal. Dia tak mau tidur bareng. “Pak, beneran, muka 
kamu itu ndak enak dilihat! Sudah, jangan dekat-dekat 
aku. Sana, sana. Tidur di luar sana.” Pak Soe pun 
mengalah, tidur di ruang tengah. Sebagai seorang 
suami, Pak Soe paham betul, perilaku Bu Soe itu karena 
bawaan bayi. Kalau tak dituruti, bisa-bisa nanti ketika 
lahir bayi itu ngiler. 

Dugaan tentang jenis kelamin jabang bayi dalam 
perut Bu Soe itu menguat setelah menurut hasil USG, 
bayi yang dikandung Bu Soe sahih berpenis. Gembira 
membuncah sangat dari dalam hati Pak dan Bu Soe. 
Kelahiran Jalu sangat ditunggu-tunggu.  

Ketika usia kandungan Bu Soe memasuki tujuh 
bulan, Pak Soe memutuskan untuk menggelar acara 
tujuh bulanan. Meski tak punya uang untuk itu, Pak 
Soe nekat mencari utangan. Semua demi menyambut 
jabang bayi laki-laki yang akan menjadikan 
keluarganya lebih komplit. Demi mensyukuri jawaban 
Gusti Allah untuk doa mereka. 

Namun, Pak Soe dan Bu Soe dalam pilihan sulit 
ketika ternyata kehadiran si bayi mengancam hidup 
ibunya. Menurut nasihat dokter pada Pak Soe, kalau 
istrinya memaksakan diri mengeluarkan jabang bayi, 
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risikonya fatal. Ususnya bisa terganggu. Itu sama 
artinya mempersilahkan maut datang sekonyong-
konyong. Peluang selamat memang ada, namun lebih 
tipis dari kulit ari. 

Kalau ingin selamat, Bu dan Pak Soe harus rela 
membiarkan jabang bayinya berangkat ke akhirat 
cepat-cepat, sebelum sempat mengintip dunia. 
Pergerakan bayi ketika lahir sangat berbahaya. 
Singkatnya, si bayi harus dibuat tak bergerak. 
Dimatikan. 

Sebuah keputusan berat harus diambil. Di tengah 
gerimis yang cukup kerasan mengguyur kota kecil itu, 
di antara kesadaran Bu Soe yang setengah-setengah, 
suaminya berbisik; ”Kalau aku lebih memilih kamu...”  

Begitu mendengarkan pernyataan suaminya, 
naluri Bu Soe bekerja otomatis. Naluri seorang ibu. 
”Kita sudah lama ingin anak lelaki. Siang malam kita 
berdoa untuk itu. Sekaranglah saatnya. Bayi ini amanat 
Yang Kuasa, aku hanya mendapat tugas untuk 
memberinya jalan merasakan kehidupan. Inilah 
harapan kita, anugerah Tuhan. Aku tidak ingin 
menambah dosa karena menyia-nyiakan jawaban 
Tuhan untuk doa-doa kita. Kalau toh aku harus mati, 
masih ada sebagian diriku yang bisa menemanimu 
dalam bayi ini. Aku harus melahirkannya.” Dengan 
suara lemahnya, Bu Soe mengambil keputusan.  

Pak Soe membisu mendengar keputusan Bu Soe.  
Sore hari datang terburu-buru. Volume hujan 

meninggi. Bu Soe merasakan kontraksi. Dokter yang 
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menanganinya harus hati-hati. Setelah melalui proses 
terapi yang cukup lama, sampai hampir tengah malam, 
dimulailah proses persalinan maut itu.  

Hujan makin deras. Pak Soe yang menunggu di 
luar ruang persalinan tak henti-hentinya komat-kamit. 
Cemas. Tangannya tak berhenti meremas bagian dalam 
saku celana. Dua kakak perempuan Jalu, Kesi dan 
Gendari, ditinggal di rumah. Dua anak perempuan itu 
dijaga neneknya. Pak Soe tidak ingin mereka tahu 
cepat-cepat, ketika kemungkinan terburuklah yang 
terjadi. 

Waktu merambat, malas, membawa kecemasan di 
setiap detiknya. Setelah menunggu sekitar satu jam, 
Pak Soe mendengar tangisan orok. Kencang sekali. 
Suara hujan yang makin deras, hilang dikoyak suara 
tangis si bayi.  

Pak Soe menghambur. Seorang bayi laki-laki, 
berkulit putih bersih, tanpa sehelai pun rambut, telah 
hadir di dunia membawa harapannya sendiri. Bayi 
yang merasakan nikmatnya menghirup napas di muka 
Bumi karena cinta dan perjuangan ibunya. 

Pak Soe menengok ke istrinya. Kekasihnya 
terkulai lemas. Matanya terpejam. Muka Bu Soe sangat 
pasi. Pak Soe menghambur ke istrinya. Bu Soe tak 
bernapas. Denyutnya tak ada. Komat-kamit Pak Soe 
makin kencang. “Tolonglah, Tuhan!” 

Medis turun tangan lekas-lekas. Bu Soe langsung 
diboyong ke ruang ICU.”Kita berdoa saja, Pak,” kata 
dokter yang membuat Soe tambah miris. 
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Seminggu lebih Bu Soe berdiam di ruang 
perawatan intensif. Bersama selang dan tabung 
oksigen. Selama kurun waktu itu juga Pak Soe tak 
bosannya memandangi bayinya yang terlelap di ruang 
khusus. Pak Soe sedang melihat istrinya pada bayi 
lelaki itu. Pak Soe menatap bayi Jalu dengan perasaan 
gembira yang membeku. 

 
*** 

 
Tuhan Maha Pengasih. Setelah seminggu melewati 
masa kritis, Bu Soe mulai sadar. Pak Soe mulai 
menjenguk. Masih dengan mulut yang teramat pucat, 
kepada suaminya Bu Soe berucap; “Tuhan masih 
menginginkan kita bersama anak lelaki kita.” 

“Kulit si tole ini ikut kulitmu, Bu. Putih, ndak 
hitam legam kayak aku. Anakmu ganteng…” 

“Ya, kamu menikahi aku kan untuk perbaikan 
keturunan to, Pak,” dalam kesadarannya yang baru saja 
hadir kembali, Bu Soe sudah bisa mengajak suaminya 
berkelakar. 

Mereka sepakat memberi nama bayi lelaki itu Jalu 
Kamajaya. Ada doa yang dibawa dalam nama itu; agar 
si jabang bayi menjadi seorang lelaki, kelak. Lelaki 
yang tangguh. Lelaki yang tahu. Lelaki yang memberi. 
Lelaki yang berbuat dengan 'jalunya', lambang 
kejantanan. Dengan kekuatannya sendiri. Dengan 
kemandiriannya. Agar pertarungan Bu Soe dengan 
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maut kala memberinya jalan lahir ke dunia ini tak sia-
sia.  

Tiap kali Jalu mengingat perjuangan itu, dan 
melihat ibunya terkulai lemah di depan hidungnya 
seperti saat itu, hatinya teraduk remuk. Jalu dihajar 
gelombang perasaan berdosa. Bertahun-tahun dia 
abaikan ibunya, hanya demi tuntutan duniawi, demi 
tuntutan perempuan yang mencampakkannya seperti 
bangkai tikus, yang pada akhirnya menghadiahkan 
kekecewaan luar biasa untuknya.  

”Bangkit ya, Nak. Bangkit…” suara ibunya 
membisik tiap memeluk Jalu dengan tangan-tangannya 
yang lemah. Suara lemahnya masih selalu berusaha 
menguatkan Jalu, yang seharusnya 'berjalu' itu. 
Siapakah sebenarnya yang lemah? 

 
 

*** 
 
”Ibu hanya capek. Sudahlah, Nak. Dia tak akan kenapa-
kenapa. Insya Allah,” Pak Soe terus berusaha 
menghibur Jalu. Lamunan Jalu tentang ibunya terhenti. 
Namun, dia masih curiga ibu dan bapaknya 
menyembunyikan sesuatu.  

Beberapa kali telepon rumah berdering. Suara 
Kesi dari seberang menanyakan ibunya. Jawaban Pak 
Soe sama saja; ”Ibu hanya butuh istirahat.” Gendari 
kerap berkirim pesan dengan pertanyaan yang sama. 
Jawaban sama pula dia dapatkan. 
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Tapi Jalu, sebagai anak yang dilahirkan Bu Soe 
dengan menantang maut, merasakan betul bahwa 
ibunya kenapa-kenapa. Tidak mungkin ketika tidak 
kenapa-kenapa, tetapi selalu buang air di tempat tidur. 
Namun, kecurigaannya selalu dijawab senyum oleh Bu 
Soe. Dan Pak Soe. 

Pagi itu gerimis. Wilis di kejauhan seperti 
menangis.* 
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3 
(1969) 

 
KOTA MADIUN di tahun 1969 adalah wilayah 
administratif kecil yang sedang menggeliat dan 
bergerak. Wilayah yang mempertemukan dua budaya, 
Jawa Tengah dan Jawa Timuran itu sedang giat-giatnya 
bersolek. Pesonanya memancing pendatang dari 
berbagai wilayah.  

Musim kemarau dan penghujan datang 
bergantian dalam durasi yang adil dan tertib. Alam 
diperintahkan oleh Sang Kuasa agar senantiasa 
menyuburkan Madiun. Panas dan hujan dihadirkan 
dalam porsi yang cukup. Apitan Lawu di barat dan 
Wilis di timur, menyuguhkan panorama indah dan 
teduh, menyeroja di dalam titah Penguasa Keindahan 
Alam Semesta untuk Madiun. 

Padi menguning, terhampar di areal persawahan 
sekitar Pabrik Gula Redjo Agoeng. Luasnya sekitar 
sepuluh hektare. Madiun kala itu adalah sebuah daerah 
agraris semi-tradisional yang sedang mencoba menjadi 
modern. Bentangan permadani padi berdampingan 
dengan hamparan perkebunan tebu yang telah matang. 
Siap dipanen. Alam memampang harapan-harapan 
untuk insan. 

Burung blekok jantan dan betina sesekali 
berkepakan di atas hamparan padi, berkejar-kejaran 
menggoda para petani yang sedang sibuk memanen 
asa. ”Husyah! Husyah!” teriak beberapa petani yang 
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merasa terganggu oleh tingkah makhluk Tuhan tak 
berakal yang sedang kasmaran itu. Yang diusir 
langsung kabur, mencari tempat yang lebih syahdu 
untuk bercinta. Semesta senantiasa menuntun naluri 
makhluk yang dipeluk romantika. Komando Tuhan 
selalu berlangsung dengan cantik. 

Suara mesin truk dan kereta lori meraung-raung, 
mengangkut panenan tebu yang hendak digiling di 
Redjo Agoeng. Derunya beradu dengan gemuruh 
mesin pabrik yang tak pernah berhenti menggiling 
mimpi-mimpi industrialisasi. Orde Baru sedang 
memacu kecepatan tinggi. 

Produksi gula di Madiun sedang bagus-bagusnya. 
Sebagian besar permintaan nasional disuplai dari situ. 
Redjo Agoeng dipercaya sebagai pabrik gula terbesar 
se-Asia Tenggara karena memiliki dua stoom, atau 
cerobong pembuangan asap pembakaran mesin 
penggiling. Keberadaannya menahbiskan Madiun 
sebagai sentra industri gula. Madiun adalah salah satu 
kota penting di negeri ini. Kala itu, di tahun 1969.  

Madiun adalah kota yang manis, semanis tebu. 
Kesempatan merajut mimpi terbuka lebar di situ. 
Lapangan kerja banyak dibuka. Institut Ilmu Keguruan 
dan Pendidikan atau IKIP negeri berdiri bernas, siap 
mencetak putra-putri daerah maupun pendatang 
sebagai guru-guru berkualitas. Kelak, guru-guru itu 
melahirkan anak-anak pandai yang akan membuat 
Madiun kian bergerak.  
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Geliat manis Madiun mengundang banyak 
pendatang yang menyemut, baik yang ingin menimba 
ilmu atau mengadu nasib dalam perburuan nafkah. 
Salah satu semut yang terpesona oleh manisnya butir-
butir gula Madiun adalah Soegito. Dia adalah seorang 
pemuda 22 tahun dari Kota Pasuruan, yang berjarak 
lebih dari 300 kilometer ke timur Madiun. Dia merasa 
kehidupan kotanya kala itu terlampau pahit. Dia hijrah 
untuk menolak rasa itu. 

Tak sia-sia hijrahnya sejauh itu. Setelah melakoni 
kehidupannya di Madiun yang ternyata masih pahit 
saja, sejak dia merantau tiga tahun sebelum 1969,  Sang 
Maha Kekasih mempertemukannya dengan manisnya 
cinta dalam sosok Hartini. Jauh lebih manis daripada 
gula yang keluar dari mesin giling Redjo Agoeng. 

”Aku hanya punya cinta, Tien. Kau bisa 
menerima itu?” malam itu, dalam sorotan bola lampu 5 
watt di teras sebuah perumahan dinas Pabrik Gula 
Redjo Agoeng, Soegito merayu Hartini. Tien, begitu dia 
memanggil perempuan pujaannya itu. Panggilan cinta. 

”Itu cukup, Mas,” Tien dengan malu-malu 
menjawab. Rona-rona merahnya sebagai dara yang 
sedang dilanda cinta tak mampu tersamarkan oleh 
remang-remang. Siapa kuasa menyembunyikan cinta? 
 

*** 
 
Cinta Soegito dan Hartini adalah fragmen yang 
mempertemukan dua keluarga ningrat di masa lampau 



 

44 

 

dengan cara sederhana. Soegito, atau yang biasa disapa 
Soe, adalah seorang pria tangguh yang dididik oleh 
ayahnya, Soenarjo, dengan cara mengagumkan. 
Soenarjo adalah seorang pejabat tinggi di Kota 
Pasuruan, sekretaris daerah, sepanjang tahun 1960-an. 
Pada anak-anaknya, terutama si sulung Soe, dia 
mengajarkan cara hidup bersahaja. Sebagai seorang 
pejabat yang tak main-main kedudukannya, Soenarjo 
memilih mengayuh sepeda kumbangnya untuk 
berangkat bekerja. 

Soenarjo mengemban tugasnya sebagai seorang 
amanah yang wajib memberi. Dia baru mengambil hak 
fasilitas jabatan, seperti kendaraan dan rumah dinas, 
jika benar-benar dirasa perlu. Atau ketika dia merasa 
sudah melayani warga Kota Pasuruan seperti amanah 
yang memang sudah seharusnya dia emban. Sayang, 
sepanjang karirnya hingga pensiun, Soenarjo selalu 
merasa belum bisa menjalankan seluruh amanahnya 
sebagai sekretaris daerah. Karena itu dia tidak 
mengambil hak dinasnya. Dia merasa belum berhak. 

Soenarjo adalah seorang pembaca Marx yang 
tekun. Tapi, dia tidak pernah mendeklarasikan dirinya 
sebagai seorang Marxis. Dia terpesona oleh pola 
kehidupan sosial yang disarankan oleh Marx, tapi 
menolak ajarannya, yang dengan kurang ajarnya 
menyebut agama hanyalah ilusi. Soenarjo selalu 
menganggap agama adalah fondasi. Yang ilusi itu 
adalah materialisme duniawi. Sebab itu, dia tak mau 
ikut mencebur dalam politik partai beraliran Marxis-
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Leninis yang kala itu menjadi idola. Beberapa terapan 
dalam politik praksis partai itu tak pernah disetujui 
oleh Soenarjo.  

“Marx pada dasarnya ingin perubahan sosial yang 
lebih baik. Jika gagasan-gagasan Marx kita terima 
dengan akal sehat, dengan iman yang kuat pada Gusti 
Allah, niscaya kehidupan masyarakat akan lebih baik. 
Dan jika kita pahami dengan nafsu dan ambisi, hanya 
akan berujung pertumpahan darah. Semua tinggal 
bagaimana kita menyikapinya. Setiap orang memiliki 
kacamata masing-masing,” begitulah alasan Soenarjo, 
kenapa dia mengawinkan pola pikir Karl Marx dengan 
konsep keadilan Islam. 

Soenarjo mengayuh sepeda kumbangnya yang 
mulus dan terawat itu untuk menuju balai kota. Dia 
juga tak punya rumah pribadi. Dia hidup berpindah-
pindah dari satu rumah kontrakan ke kontrakan 
lainnya tiap dua tahun sekali, membawa serta Soenarti, 
istrinya, dan tujuh anaknya. 

Beberapa koleganya mengata-ngatai Soenarjo 
munafik. “Sok bersih. Mau cari apa dia hidup dengan 
cara seperti itu? Lihatlah, rumah saja dia tak punya!” 
demikianlah bisik-bisik beberapa kolega yang sempat 
mampir ke kuping Soenarjo.  

Cibiran boleh menyerbu, tapi Soenarjo tak 
mengacuhkannya. Baginya, hidup itu untuk mencari 
kebahagiaan. Kebahagiaan yang bagaimana? ”Bahagia 
itu ketika kita bisa berguna untuk orang lain,” kata 
Soenarjo. Sudah, itu saja.  
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Soenarjo juga sedikit belajar etika dari Immanuel 
Kant, yang mengajarkan ”berbuatlah sesuatu baik pada 
orang lain jika kamu ingin orang lain berbuat baik 
padamu.” Konsep filsafat Eropa modern itu sejalan 
dengan akidah ukhuwah yang diajarkan Gusti Allah 
melalui Al-Quran. Soenarjo percaya bahwa hukum 
timbal-balik moral itu perintah pasti, yang mutlak, 
yang harus dilaksanakan. Moral untuk berbuat baik. 
Tapi, dia tak pernah mengakui terang-terangan soal 
Kant. Dia hanya mengaku sebagai pengagum Marx. 
Dan yang jelas, dia seorang muslim taat, yang paham 
bagaimana cara berhubungan santun dengan sesama 
manusia. 

Kebersahajaan Soenarjo itulah yang diturunkan ke 
Soe. Sebagai anak seorang pejabat, Soe tidak pernah 
manja. Sekadar berpikir untuk manja saja dia tidak 
berani. Dia tahu bahwa bapaknya adalah pejabat 
miskin, pekerja keras, dan selalu menempatkan 
tanggung jawab di atas segalanya. Soe merasa 
tanggung jawab bapaknya sebagai pelayan rakyat 
sudah cukup berat. Sebab itu, dia enggan untuk 
menambahnya. 

Lepas SMP, Soe merantau ke Kota Madiun. Pikat 
kota itu memang sedang kuat-kuatnya. Dia ingin 
bapaknya tak terlalu terbebani. Cukuplah Soenarjo 
merawat enam adiknya dan menjalankan tugasnya 
sesuai dengan amanah yang dia definisikan sendiri.  

Di kota yang sedang manis-manisnya itu Soe 
menumpang di rumah pamannya, Soeko, seorang 
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paman yang jenaka, namun membawa semangat 
petarung dalam dirinya. Sebenarnya Madiun bukanlah 
kota yang asing sama sekali untuk Soe. Soenarjo dan 
Soenarti juga berasal dari kota ini. Asli situ. Hanya saja, 
pasangan tersebut telah lama hijrah ke Pasuruan dan 
membangun hidup di sana. Mereka ingin melepaskan 
diri dari belenggu ningrat yang mereka bawa sejak 
lahir. Keputusan serupa diambil juga oleh Soeko, adik 
Soenarjo. 

Soenarjo dan Soenarti adalah sepasang keturunan 
Ningrat dari garis keturunan Mataram pinggiran. Di 
depan nama mereka tersemat gelar Raden Nganten 
atau RGt. Itu adalah gelar untuk ningrat kelas 
menengah ala Mataraman. Namun, sepengetahuan Soe, 
bapak dan ibunya tidak pernah memanfaatkan 
keningratan itu untuk memperoleh kemudahan dalam 
kehidupan sosial mereka. Mereka justru ingin 
melepaskan semua embel-embel itu. Mereka risih 
karena terlalu banyak tuntutan yang dibawa oleh status 
tersebut. “Sangat feodal, sangat tidak Islam,” kata 
Soenarjo. Soenarjo berpendapat seperti itu karena 
merasa bahwa keningratan telah membangun jarak 
dengan rakyat biasa. Soenarjo tidak ingin hidupnya 
selalu berkecimpung dalam dunia semu imajinasi 
ningrat. Soenarjo ingin hidup bersama orang lain. Dia 
ingin menjalankan perannya sebagai makhluk sosial 
yang sadar diri. Dan Soe pun ingat bahwa bapaknya 
seorang pembaca Marx yang tekun. 
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”Era kerajaan itu masa lalu. Feodalisme sudah 
berlalu. Sekarang masanya demokrasi. Hanya dengan 
‘raden’, tanpa upaya, kamu bukan apa-apa. Kamu tak 
akan mendapatkan pengakuan. Kamu tak akan menjadi 
orang yang berguna. Yang membentuk seorang 
manusia adalah dirinya sendiri, bukan bapak-ibunya, 
bukan moyangnya,” kata Soenarjo suatu hari, ketika 
Soe menanyakan kenapa bapaknya tidak 
memanfaatkan keistimewaannya sebagai ningrat untuk 
memperoleh berbagai kemudahan.  

”Hidup itu berusaha. Berbuat. Bukannya 
bermalas-malasan dan mengharapkan Tuhan 
menurunkan makanan dari langit,” tegas Soenarjo. 

 
*** 

 
Di Madiun, Soe tidak hidup enak-enakan. Dia selalu 
berusaha untuk bertahan hidup. Soe sama sekali tidak 
pernah berani memikirkan untuk bermalas-malasan. 
“Hidup itu berbuat,” prinsipnya. Prinsip yang 
diajarkan benar-benar oleh Soenarjo. 

Suatu kali Soe kelaparan. Pamannya –pria yang 
membawa darah ningrat tapi hidupnya kere itu-- hidup 
serba mepet dan harus menghidupi tiga anak 
perempuannya. Soeko tak bisa jika harus selalu 
memperhatikannya. Soe juga merasa tak enak hati jika 
minta makan pada pamannya yang kesusahan. Dia 
elus-elus perutnya yang tak putus-putus melantunkan 
keroncong. Krucuk, krucuk... 
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Mencukupi kebutuhan makan adalah naluri 
makhluk yang bergerak. Soe, pun berusaha sekuat 
tenaga untuk mencukupi tuntutan kodratnya. Inilah 
mekanisme adialami yang sulit ditolak oleh makhluk 
bernama manusia; makan. Hingga tampaklah di 
matanya yang lapar itu sekebun pohon singkong tak 
jauh dari rumah Soeko. Itulah jalan keluar masalahnya.  

Setelah celingak-celinguk kanan kiri, dan 
memastikan kebun itu luput dari pengawasan si 
empunya, Soe mencabut salah satu pohon singkong. 
Singkong dipetik untuk dibakar, sementara pohonnya 
ditanam lagi. Jelas saja, pohon yang menyerap sari-sari 
tanah dari singkong yang ada di pangkalnya itu mati. 
Mbah Pardi, pemilik kebun, bingung; kok bisa maling 
singkongnya menanam kembali pohon tanpa umbi itu?  

Soe yang melihat Mbah Pardi kebingungan, 
merasa bersalah. Dia pun mengaku telah mencuri 
singkong itu. Dia dihukum. Soe harus menyiram 
tanaman singkong dan menyiangi gulma di sekitarnya 
tanpa upah selama sepekan. Tapi, akhirnya Mbah Pardi 
kasihan juga. Apalagi ketika dia tahu alasan Soe 
mencuri adalah kelaparan. Dia tahu, keluarga Soeko 
yang ditumpangi Soe adalah keluarga kere dengan tiga 
anak. Setelah masa hukumannya selesai, Soe 
mendapatkan upah lima kilogram singkong. 

”Sudah, Soe. Mudah-mudahan singkong itu bisa 
membuatmu kenyang. Kamu tak lagi perlu mencuri. 
Kalau kamu minta baik-baik, aku juga akan 
memberikannya untukmu,” pesan Mbah Pardi pada 
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Soe, setelah masa hukuman Soe berakhir. Soe hanya 
bisa berterimakasih sambil malu-malu. 

 
*** 

 
Soe adalah pria mandiri. Selama menjalani masa SMA 
dia membiayainya sendiri. Dia sadar betul tak bisa 
mengganggu bapaknya yang kerepotan, apalagi 
pamannya yang kesusahan. Dia bekerja paruh waktu 
sebagai penyobek karcis di sebuah gedung bioskop. 
Untuk masa itu, bioskop merupakan tempat hiburan 
paling mewah untuk sebuah wilayah agraris tradisional 
yang sedang berusaha mengangsur jalan untuk lebih 
modern. Dia bisa mendapat pekerjaan di bioskop 
karena Soeko, si paman, mengenal salah satu 
pengelolanya. Soe dititipkan. Nepotisme, tapi bukan 
asal nepotisme. Sebab, Soe membuktikan dirinya 
mampu untuk tidak mengecewakan orang yang telah 
memercayainya. 

Soe sekolah pagi, sore hingga malam bekerja. 
Dengan begitu dia menabung untuk kelangsungan 
pendidikan dan hidupnya. Agar dia tak harus menjebol 
pohon singkong tetangga lagi. 

Selepas dari SMA, Soe ingin kuliah. Dia ingin 
mendapatkan selembar ijazah yang bisa memberikan 
dia jaminan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Dia 
ingin menjadi guru, karena di masa itu tenaga guru 
sedang banyak dibutuhkan. Peluangnya untuk 
mendapatkan pekerjaan yang pasti lebih besar. 
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Apalagi, dengan menyandang gelar sarjana, dia akan 
mudah saja menyingkirkan saingannya yang hanya 
lulusan SMA. Dia punya tabungan untuk mengongkosi 
kuliahnya, hasilnya kerja sebagai penyobek karcis yang 
dia kumpulkan sedikit demi sedikit. Dia diterima di 
IKIP Negeri Madiun. 

 
*** 

 
Manusia hanya bisa berencana, Tuhan tetap yang 
menentukan. Di kampus, Soe bertemu dengan Tien. 
Tien adalah primadona di kampus. Rambutnya panjang 
lurus, sering dikepang dua. Tatap matanya sayu. 
Kulitnya kuning langsat. Badannya langsing. Lencir 
kuning, menurut istilah Jawa. Jalannya gemulai. 
Lirikannya membuat pria-pria muda mati kutu. Pria 
mana tak jatuh cinta? Termasuk juga Soe, yang kala itu 
kurus, hitam, berbibir tebal, dan berkumis semrawut. 
Miskin lagi.  

Tien jadi rebutan. Tien adalah puteri dari seorang 
mantan pejabat tinggi di masa pemerintahan Perdana 
Menteri Amir Syarifoeddin, bernama Redjo Soemarmo. 
Soe tak pernah bertemu Redjo Soemarmo. Soe bertemu 
Tien pada tahun 1969 sebagai seorang yatim, karena 
Redjo Soemarmo meninggal tahun 1962. Meninggal 
lantaran penyakit dalam yang sangat parah. Sakit 
akumulasi dalam jangka waktu lama, setelah begitu 
sering digebuki oleh militer dan polisi karena dituduh 
PKI, setelah pemerintahan Amir Syarifoeddin ambruk 
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tahun 1948. Lahan pertanian pribadinya yang sangat 
luas itu ludes setelah dirampas oleh negara. Redjo 
Soemarmo mendadak miskin. Miskin dan sakit-sakitan.  

Sebelum meninggal, Redjo Soemarmo pernah 
bersumpah dan meninggalkan wasiat pada tujuh 
puterinya; jangan sampai anak-menantu-cucunya ada 
yang berkarir di militer atau kepolisian. Dia 
memandang kesatuan itu lalim. Wasiat yang terucap 
karena kesumat politik yang begitu sangat. 

Tien tercantik di kampusnya, juga di antara dua 
bersaudara pasangan Redjo Soemarmo-Djainem. Tien 
punya kakak, Yayoek namanya. Selain cantik, Tien dari 
keluarga terpandang. Banyak kumbang-kumbang 
muda berharap bisa menikmati madu Hartini. Namun, 
semuanya ditolak mentah-mentah. Hartini merasa 
kumbang-kumbang itu sedang berusaha mendekatinya 
dengan membawa nafsu. Belum ada yang benar-benar 
menawarkan cinta. Tien adalah perempuan perasa dan 
percaya akan ada cinta istimewa yang datang 
kepadanya. 

Hingga akhirnya dia bertemu dengan Soe. 
 

*** 
 

Soe bagaikan antonim bagi Tien. Soe paling jelek di 
kampus, pun di keluarganya. Soe kurus dan hitam. 
Miskin lagi. Tapi, dalam cinta, bukankah Tuhan kerap 
menyusun skenario yang mengejutkan? Begitulah pula 
cinta bekerja antara Soe dan Tien. Mereka jatuh cinta.  
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Skenario perjumpaan mereka berlangsung unik. 
Soe menyelamatkan Tien dari ‘kebuasan’ senior dalam 
acara orientasi mahasiswa baru. Tien waktu itu lupa 
membawa papan nama dari kardus yang harus 
dikalungkannya selama menjalani masa ospek. 
Kealpaan junior adalah sasaran empuk senior --yang 
sedang buas-buasnya membawa dendam psikologis 
setahun sebelumnya. Senior yang ingin membalas 
dendam atas kebuasan senior mereka terdahulu kepada 
adik-adik mereka yang masih lugu.  

Tien sadar kelupaan ketika saat ospek hendak 
dimulai beberapa saat lagi. Untuk mengambilnya di 
rumah, tak mungkin. Saat kembali, dia pasti terlambat. 
Rumahnya lumayan jauh dari kampus. Datang 
terlambat dalam acara ospek adalah bencana lain yang 
paling dihindari oleh mahasiswa baru, selain karena 
alpa membawa properti yang diwajibkan. Tien pucat 
pasi, tak tahu dia cara mengatasi masalahnya.  

Di tengah cemasnya, tiba-tiba ada sepasang 
tangan hitam menyodorkan sepotong kardus 
bertuliskan ”Soegito”. 

”Sepertinya kamu melupakan benda seperti ini,” 
suara berat Soegito memaksa Tien, yang menunduk 
pucat, mendongak, menatap muka si pemilik suara. Di 
depannya ada wajah berkulit hitam, berkumis tipis tak 
terurus, dengan sorot matanya begitu tegas dan yakin. 
Tien makin pucat. 

Tien mengangguk. Takut. Dikiranya senior yang 
bertanya. Kulit hitam di muka hitam Soe dan beratnya 
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hidup yang harus dia lakoni membuat dia tampak lebih 
tua daripada usia sebenarnya.  

Tien menunduk semakin dalam. Dia merasa, 
itulah saatnya dia harus menerima hukuman. Tien 
pasrah dan siap menerima komando untuk berlari 
mengelilingi lapangan voli sebanyak 10 kali, push up 25 
kali, dan berdiri di bawah terik matahari sendirian. 
Semua itu harus dilakukannya di tengah-tengah 
mahasiswa baru lainnya, dan pasti menjadi bahan 
tertawaan ketika masa istirahat tiba. Ospek tak kenal 
hukum agama. Ketika agama memaafkan sebuah 
kealpaan, dalam ospek, lupa harus ditebus dengan 
hukuman yang sangat melelahkan dan memalukan. 

”Kamu pakai saja papan namaku,” Tien 
mendengar tawaran yang tak pernah dia duga, dari 
pria yang dia kira senior itu. Dia terkejut, mendongak, 
dan menatap Soe dengan heran. ”Maksudnya?” Tien 
coba mempertegas. Dia mengira salah dengar. Soe 
melempar senyum. Wajah kerasnya tampak melunak di 
mata Tien. 

”Kau pakai papan namaku. Tinggal kamu balik 
kardus itu, di sisi yang kosong bisa kau tulis namamu. 
Kalungkan di lehermu, maka kau akan selamat dari 
hukuman,” kata Soe. 

Tien mengernyit. Heran dia. ”Kamu bukan 
senior?” 

”Hahaha… Mukaku tampak tua sekali ya? Kita 
seangkatan. Ah, tapi wajar kamu tidak mengenal aku. 
Mana sudi seorang perempuan cantik menengok pria 
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hitam legam seperti aku? Kelihatan tua lagi. 
Hahaha….” Soe tertawa lepas. 

Tien salah tingkah. ”Lalu, apa maksudmu 
menyodorkan papan namamu?” dia mengulang 
pertanyaannya. 

”Kau pakai saja papan itu.” 
”Untuk apa?” 
”Duh, kenapa masih bertanya? Ya, biar kamu 

selamat dari hukuman lah…” 
”Lalu kau?” 
”Hehe… Lari mengelilingi lapangan, push up, dan 

dijemur adalah hukuman yang lebih pantas untuk 
lelaki. Sayang sekali jika perempuan secantikmu yang 
harus menjalaninya. Biar aku sajalah. Toh, aku juga 
sudah biasa melakukan hal-hal yang jauh lebih berat. 
Hukuman itu enteng buatku…” 

Tien masih heran. Benaknya kian bertanya-tanya. 
Sebenarnya, apa maksud pria asing berkulit hitam di 
hadapannya itu? Setiap perilaku biasanya membawa 
motivasi. Wajar, manusia adalah makhluk ekonomis. 
Apa motivasi pria itu? 

”Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Aku 
juga mahasiswa baru. Kamu tak perlu ketakutan. Aku 
tak punya maksud mencari keuntungan. Aku hanya 
tidak pernah tega melihat seorang perempuan 
dipermalukan di depan banyak orang.” 

Jawaban Soe membuat dahi Tien kian mengernyit. 
Melihat Tien semakin kebingungan, Soe mengambil 
tindakan. Dia ambil spidol dari dalam tasnya, lalu 
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hendak menuliskan sesuatu. Tapi dia berhenti. Dia tak 
tahu apa yang hendak dituliskan. 

”Siapa namamu?” Soe bertanya. 
”Tien. Hartini,” Tien menjawab. Hingga akhirnya 

dia sadar, bahwa dia mengucapkan nama itu spontan 
begitu saja, tanpa pertimbangan macam-macam, 
apalagi khawatir, karena telah menyerahkan namanya 
pada seorang pria asing bermuka menyeramkan. Baru 
saja dia sadar telah memberikan nama pada orang 
asing, Soe, yang telah menuliskan namanya di kardus, 
mengalungkan papan nama ke lehernya.  

”Soegito. Namaku Soegito. Aku biasa dipanggil 
Soe. ‘Soe’ dalam bahasa Jawa berarti ‘hal yang baik’. 
Begitu kata bapak ibuku,” lalu Soegito berlalu, 
meninggalkan sedikit senyum, kembali ke barisannya, 
siap menerima hukuman yang seharusnya dijalani oleh 
Tien.  

Tien masih terheran-heran. Tapi, sembari itu, dia 
menarik napas lega. Akhirnya dia urung dipermalukan. 
Lalu, bagaimana nasib pria yang baru saja memberinya 
papan nama itu? 

Dengan mata kepalanya sendiri, Tien melihat 
bagaimana Soe menebus hukumannya. Sebagai pria, 
hukuman Soe dua kali lipat daripada yang seharusnya 
diterima Tien. Soe harus berlari mengelilingi lapangan 
voli 20 kali, push up 50 kali, dan berdiri di tengah-
tengah mahasiswa yang sedang menjalani ospek 
lainnya. Beberapa mahasiswa melihatnya sembari 
tertawa ditahan-tahan. Soegitu sedang dipermalukan. 
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Beberapa kali dia juga dibentak-bentak senior, tepat di 
mukanya, di hadapan kawan-kawan barunya. Soe 
menerima semua itu dengan ekspresi yang tenang. Tak 
ada raut menyesal. Sesal yang mungkin tumbuh karena 
dia merasa telah melakukan kebodohan, sehingga 
harus dipermalukan seperti itu. Tidak ada raut 
ketakutan. Tak ada amarah. Soe tetap dingin, seperti 
sedang tidak terjadi apa-apa.  

Beberapa kali Soe melihat ke arah Tien. Sekilas. Di 
saat seperti itu, pikiran dan perasaan Tien bekerja 
secara acak. Dia masih tak bisa mengerti kenapa Soe 
melakukan itu. Kenapa Soe memberikan papan 
namanya. Tiap mendapat tatapan Soe, perasaan Tien 
teraduk-aduk. Antara malu, kasihan, kagum. Semua 
beraduk menjadi satu, yang hanya bisa disimpulkan 
Tien sebagai entah. Tien tak tahu. Benar-benar tak tahu. 
Yang dia tahu hanyalah, ada seorang pria asing, yang 
tiba-tiba datang, menyelamatkannya, dan mengambil 
tempatnya sebagai terhukum. Hanya itu yang dia tahu. 
Soal lain, entahlah. 

Sementara Soe, dia melihat Tien sebagai seorang 
perempuan yang sedang berada di posisi tidak 
menguntungkan dan membutuhkan pertolongan. Soe 
iba. Memang, tanpa kemunafikan Soe mengakui di 
dalam hati, pada dasarnya dia juga tertarik pada 
kemolekan Tien. Wajar, Soe pria normal. Tapi, dia juga 
pria yang sadar diri, di mana dia merasa banyak sekali 
kekurangannya, baik secara fisik maupun ekonomis. 
Karena itu, dia tidak pernah berani mendekati Tien, 
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kendati pun hanya mimpi. Soe sedang mencoba 
berdamai dengan kenyataan, seperti yang sering dia 
lakukan dalam banyak hal terkait kehidupannya. 

Soe sering melihat banyak mahasiswa baru yang 
mencoba untuk meraih simpati Tien di masa pra-
orientasi mahasiswa baru. Mereka, terutama yang 
merasa ganteng, cari-cari perhatian. Dan, memang 
mereka memiliki muka yang jauh lebih enak 
dipandang dibandingkan Soe. Sepertinya mereka juga 
dari keluarga mampu, yang tak perlu menyobek karcis 
bioskop untuk menyambung hidupnya. Soe minder. 
Karena itu, dia tak berani ikut-ikutan caper di depan 
Tien. 

Soe memberikan papan kardusnya bukan sebagai 
sebuah modus untuk membuka ruang perkenalan 
dengan si dara pujaan banyak pria. Soe semata-mata 
ingin menolong. Soe melihat seorang perempuan yang 
kebingungan, pucat, berkeringat dingin, dan sepertinya 
tidak siap menerima hukuman. Soe heran, beberapa 
pria yang sempat mencoba menarik perhatian Tien, 
pria-pria ganteng itu, berpura-pura tidak melihat 
masalah Tien. Mereka asyik dengan keselamatannya 
sendiri-sendiri. Lalu Soe membayangkan Tien, seorang 
perempuan, yang baginya adalah makhluk yang harus 
dibela, cantik lagi, sedang dipermalukan di depan 
ratusan mahasiswa baru. Soe tidak mau melihat itu. 
Bagi Soe, seorang pria wajib menolong mereka yang 
lebih lemah. Karena itulah Soe menyodorkan papan 
namanya. Soal bagaimana Tien menanggapi ulurannya, 
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itu sudah di luar urusan Soe. Yang dia tahu, dia hanya 
membantu. 

”Terima kasih banyak,” tiba-tiba Tien mendatangi 
Soe yang sedang berteduh di bawah pohon trembesi, 
mencari teduh, sembari melemaskan otot-otot dan 
mengelap keringat, usai acara ospek.  

Soe kaget. Dia tak menyangka didatangi oleh 
perempuan aduhai. ”Untuk apa?” Soe bertanya heran. 
Soe merasa tak melakukan hal istimewa. Dia hanya 
menolong orang yang dia pandang butuh pertolongan, 
di mana baginya itu hal biasa. Itu adalah hubungan 
sebab akibat yang wajar, bukan sesuatu yang istimewa, 
yang pantas mendapatkan ucapan terima kasih. 

”Untuk papan nama ini,” kata Tien, sembari 
menyodorkan kembali kardus bertuliskan namanya itu. 
Lain Soe, lain Tien. Jika Soegito memandang momen itu 
biasa saja, Tien menganggapnya istimewa. Kardus itu 
terus disodorkan Tien, agar Soegito mengambilnya 
kembali. Kardus yang di satu sisi tertulis nama Soegito, 
di sisi lainnya ada nama Hartini. 

”Hahaha… Itu hal biasa. Tak perlu berterima 
kasih. Kau baru pantas mengucapkan terima kasih jika 
aku memberikan ginjalku padamu,” jawab Soe dengan 
gurauan. Maksudnya sederhana, agar Tien tidak 
merasa berhutang budi. Dia tak suka mengikat orang 
lain dengan piutang. ”Kau ambil saja kardus itu. Aku 
sudah memberikannya padamu, jadi sudah sah 
menjadi milikmu. Meminta kembali barang yang sudah 
diberikan itu tidak bagus. Tidak sopan. Bisa timbilen1.” 
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Mendapat jawaban itu, Tien semakin salah 
tingkah. ”Apa yang bisa aku lakukan untukmu?” Tien 
masih merasa punya utang yang harus dibayar. 

”Hehe… Maaf, aku bukan orang yang suka 
membarter sebuah pertolongan dengan keuntungan. 
Kau tak jadi dihukum saja aku sudah merasa senang.” 

Tien semakin salah tingkah. Apalagi yang harus 
dilakukannya untuk membalas kebaikan Soe? 

 ”Main-mainlah ke rumah. Ada secangkir teh di 
sana, akhir pekan nanti,” akhirnya Tien membuka 
tawaran. Tawaran yang tak pernah Soe sangka bakal 
dia dapatkan.  

“Ha? Tapi aku….” 
”Kau suka menolong kan? Aku minta tolong. 

Tolong kau datang ke rumah, minumlah secangkir teh 
denganku, agar aku bisa lepas dari beban rasa 
bersalahku. Datanglah ke rumah sebagai orang yang 
membantu orang lain untuk melepaskan beban,” Tien 
memotong perkataan Soe. Soe tak lagi bisa mendebat. 
Dia hanya mengangguk. 

Tien berlalu, setelah kembali mengucapkan terima 
kasih. Soe bingung, tapi sekaligus senang. Siapa sangka 
perempuan pujaan banyak pria itu mengundangnya 
minum teh? Soe merasa sedang mendapatkan mukjizat. 

Dan dari secangkir teh di akhir pekan itu, Soe dan 
Tien saling mengenal lebih jauh. Soe orang yang 
terbuka. Dia suka bercerita banyak hal dengan sudut 
pandangnya yang lugu, apa adanya, termasuk 
bagaimana cara dia menjalani kehidupannya. Tien kian 
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kagum. Kagum, bahwa masih ada seseorang yang mau 
menolong tanpa kalkulasi, bahkan pada orang yang 
belum dikenal sama sekali. Menolong, kendati 
sebenarnya dia sendiri perlu pertolongan.  

Rasa kagum pada Soe menumbuhkan kehangatan 
dalam hati Tien. Setiap berada di dekat Soe, dia merasa 
sedang ada seorang laki-laki yang benar-benar 
menghargainya sebagai seorang wanita. Lelaki yang 
memandangnya dengan tatapan yang membahasakan 
keinginan untuk melindungi. Bukan lelaki yang 
memandangnya dengan tuntutan nafsu. Tien kian 
yakin, bahwa yang dicari perempuan terhadap pria 
bukanlah muka tampan atau harta benda melimpah, 
melainkan rasa nyaman. Tanpa materi pun, rasa 
nyaman itu bisa didapat oleh manusia yang mau patuh 
pada perintah hati. 

Sang Maha Cinta pun menunjukkan 
keagungannya. Tien jatuh cinta pada Soe. Dan Soe 
mendapatkan rezeki yang tak pernah dia sangka arah 
datangnya. Soe akhirnya memberanikan diri untuk 
mencintai Tien.*  
 
------- 
1 Bengkak di kelopak atau kantung mata karena virus. 
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4 
(1992) 

 
 

KETIKA sebuah perlawanan itu memesona, mungkin 
Madiun layak disebut sebagai kota yang sangat 
memesona. Ketika perlawanan itu masih dilihat seksi, 
Kota Koperasi ini pun layak disebut seksi.  

Tidak ada niat untuk mengatakan bahwa kota ini 
punya minat untuk subversif. Namun, sejarah Madiun 
menceritakan tentang sebuah kota kecil yang dibangun 
oleh kisah-kisah perlawanan. Kota ini identik dengan 
panjangnya lakon yang bercerita tentang drama 
pemberontakan dan berdarah-darah di masa lalu 
karena satu alasan; bahwa penindasan itu harus 
dirobohkan. Konon demikian.  

Cerita itu dibangun oleh literatur resmi yang 
dicatat oleh sejarah dengan malu-malu. Ditambah lagi 
dengan cerita dari mulut ke mulut dari para orang tua, 
yang dibumbui banyak cerita mistis di sana-sini, agar 
sebuah riwayat terkesan lebih mengagumkan. Cerita-
cerita khas legenda yang tumbuh dan berkembang 
bersama budaya Jawa. 

Riset yang mencatatkan sejarah tentang kota ini 
selalu terkesan ragu. Hanya berupa spekulasi-
spekulasi. Entahlah, kenapa tiada yang pernah terkesan 
serius untuk mendokumentasikan perjalanan sejarah 
Madiun. Atau, mungkin kota ini dianggap wagu2 
karena ulah Amir Sjarifoeddin dan Moeso? Entahlah. 
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Politik kerapkali membuat sejarah tampak jauh lebih 
aneh, meski disajikan sederhana. 

Madiun dirintis oleh Ki Panembahan Ronggo 
Jumeno. Biasanya dia disebut Ki Ageng Ronggo. 
Banyak yang percaya dia itu dari Mataram. Nama 
Madiun sendiri, masih menurut cerita dari mulut ke 
mulut orang-orang tua yang sangat mengamini faktor 
magis atau metafisik, berasal dari dari dua kata, yaitu 
medi, yang dalam bahasa Jawa berarti hantu dan ayun-
ayun atau berayunan. Konon, ketika Ki Ronggo Jumeno 
melakukan babad tanah Madiun, di wilayah ini banyak 
sekali hantu yang berkeliaran. Mungkin seperti sosok-
sosok dedemit yang sering diperankan Suzana dalam 
film-filmnya itu. Tentu kota tempat Jalu lahir dan 
dibesarkan ini dulunya sangat menyeramkan. 

Penjelasan kedua, nama Madiun diambil dari 
nama keris Ronggo Jumeno, yaitu keris Tundhung 
Mediun. Jika diartikan kata perkata, sebenarnya ada 
kaitannya juga dengan informasi pertama. Tundhung, 
dalam bahasa Jawa berarti mengusir. Mediun, jika 
diartikan seperti informasi pertama, berarti banyak 
hantu. Bisa dikatakan, keris Tundhung Mediun adalah 
pusaka yang digunakan Ki Ronggo sebagai senjata 
untuk mengusir memedi. Tapi, untuk memastikan 
kebenarannya perlu klarifikasi dengan Ki Ronggo. 
Tentu itu mustahil. Yang jelas, begitulah legenda yang 
berhasil disusun begitu ciamiknya tentang Madiun. 
Legenda berbau mistis. 
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Sejak awal Madiun merupakan sebuah wilayah 
yang diklaim berada di bawah kekuasaan Kesultanan 
Mataram. Dalam perjalanan sejarah Mataram, secara 
geografis wilayah Madiun memang sangat strategis. 
Dia berada di tengah-tengah perbatasan Kerajaan 
Kadiri, ada juga yang menyebutnya Kerajaan Daha, 
dengan Kerajaan Mataram. Tapi, wilayah ini diklaim 
termasuk dalam wilayah kerajaan Mataram. Karena 
faktor geografis inilah, yang jauh dari pusat 
pemerintahan, katanya, pada masa kedaulatan 
Mataram banyak pemberontak-pemberontak yang 
membangun basis kekuatan di Madiun. Seperti laskar 
Retno Dumilah. 

Perlawanan Retno Dumilah terjadi ketika Madiun 
masih bernama Kabupaten Purabaya. Kabupaten ini 
berusaha melepaskan dari Mataram. Mulanya, 
Kabupaten ini dipimpin oleh Bupati bernama Pangeran 
Timoer, yang berkuasa di Purabaya sepanjang 1568 
sampai 1586.  Pangeran Timoer adalah ayahanda Retno 
Dumilah. 

Di masa inilah mulai terjadi keributan-keributan. 
Pangeran Timoer merasa memiliki hak untuk 
memerdekakan Purabaya. Ya, dia adalah anak raja, 
putra bungsu Sultan Trenggono dari Demak yang telah 
dikalahkan Arya Penangsang itu. Dia merasa berhak 
dan sah menjadi penerus Demak, yang menurutnya 
telah dirampas oleh Sutawijaya, anak dari selir 
ayahandanya. Sementara, sejarah resmi mencatat, 
Mataram berhak atas kekuasaan itu setelah 
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merampasnya dari Pajang –kerajaan kreasi Jaka Tingkir 
yang digulingkan oleh Senapati Ing Alaga alias 
Sutawijaya.  

Purabaya dan Mataram bersitegang sepanjang 
Pangeran Timoer berkuasa. Tapi, sitegang itu hanya 
berupa perang dingin. Seperti sitegang antara Blok 
Barat yang kapitalis dan Blok Timur yang komunis. 

Pada tahun 1586, Pangeran Timoer wafat. 
Tampuk kekuasaan berlanjut pada puterinya, Raden 
Ayu Retno Dumilah. Ketika pucuk kekuasaan 
Purabaya beralih ke tangan perempuan inilah 
Mataram, yang dipimpin Sutawijaya, melihat sebagai 
peluang yang lebih mungkin untuk ditaklukkan. 
Mungkin, dia berpikir, wilayah yang dipimpin 
perempuan tentunya tak begitu kuat. Egoisme 
patriarkis khas Jawa lama. 

Sutawijaya keliru. Purabaya tetap menjadi 
wilayah yang sulit ditundukkan. Bahkan kian kuat. 
Purabaya berhasil memperluas pengaruhnya. Retno 
Dumilah yang cerdas, dengan kecakapan 
diplomasinya, berhasil membujuk 15 Kabupaten yang 
kala itu berada di bawah kekuasaan Mataram, untuk 
membangkang. Retno menjadi momok utama 
kekuasaan Mataram. Laskar-laskar Mataram yang 
dikirim untuk menjinakkan Retno Dumillah, tumpas.  

Begitu liatnya perlawanan Purabaya membuat 
Sutawijaya harus turun tangan sendiri. Dua tahun 
berturut-turut, 1586 dan 1587, Sutawijaya memimpin 
langsung upaya untuk menundukkan Purabaya. 



 

66 

 

Namun, upaya itu selalu gagal. Laskar Retno Dumilah, 
yang didukung oleh 15 Kabupaten itu, berhasil 
memukul mundur Sutawijaya dan anak buahnya. 
Purabaya tak tertaklukkan. 

Serangan ketiga dilancarkan pada tahun 1590. 
Kali ini Mataram tak mengobarkan pertempuran 
terbuka. Sebab, terbukti dua kali serangan terdahulu 
selalu mentah jika menggunakan metode tersebut. 
Laskar Retno Dumilah terlampau perkasa untuk 
ditaklukkan. Bentengnya kokoh keterlaluan. 

Disusunlah siasat yang mirip-mirip strategi Kuda 
Troya; Sutawijaya dan pasukannya menyamar, dan 
berhasil menyusup masuk ke dalam istana Wonorejo, 
tempat di mana Retno Dumilah bertahta. Strategi itu 
berhasil.  

Benteng Retno Dumilah memang kuat di luar, 
namun rapuh dari dalam. Seluruh kekuatan 
pasukannya dikerahkan sepenuhnya untuk menjaga 
garis pertahanan. Istana sendiri tidak diperkokoh. 
Strategi penyusupan Sutawijaya tak berhasil dia 
antisipasi. Dia lengah. Pasukannya pun kocar-kacir 
setelah dikoyak-koyak dari dalam. 

Hingga akhirnya tinggal Retno Dumilah dan 
Sutawijaya saling berhadapan. Mereka adu kesaktian. 
Retno Dumilah luar biasa sakti, apalagi dia memiliki 
Keris Tundhung Mediun. Tak ada cerita resmi yang 
mengisahkan bagaimana keris itu bisa sampai ke 
tangan Retno. Yang jelas, kesaktian keris ini tak mampu 
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ditandingi oleh segala senjata yang dipunyai 
Sutawijaya.  

Pertarungan itu, konon, berlangsung sangat lama. 
Halaman istana jadi ajang palagan3. Hingga akhirnya, 
dalam sebuah siasat yang tak tercatat oleh sejarah, 
Sutawijaya berhasil merebut keris sakti itu. Retno 
Dumilah dikalahkan. Bupati Purabaya itu ditawan, tapi 
akhirnya dinikahi oleh Sutawijaya. Konflik itu berakhir 
dengan kompromi. 

Kisah tentang upaya subversif berdarah terulang 
lagi sekitar empat abad setelah penaklukan Retno 
Dumilah. Kali itu lakonnya adalah Amir Sjarifoeddin 
dan Moeso. Dua orang ini bermaksud mendirikan 
negara komunis sebagai satelit Soviet. Mereka ingin 
memisahkan diri dari republik ini yang kala itu masih 
sangat belia.  

Puncak dari friksi itu terjadi tahun 1948. Sejarah 
mencatat semacam pengulangan; benteng pertahanan 
PKI tak bisa digempur dengan cara pertempuran 
terbuka, seperti benteng Retno Dumilah. Pasukan 
tentara Republik Indonesia tak mampu membobol 
pertahanan mereka di Desa Kresek, Kecamatan Kare, 
Kabupaten Madiun. Alam Kresek, berupa gunung dan 
hutan, memberikan PKI benteng pertahanan yang 
paling sempurna. Laskar komunis hanya berhasil 
dihancurkan melalui strategi penyusupan gerilya ala 
Jenderal Soedirman, persis seperti Sutawijaya yang 
menyamar dan menerabas pertahanan Retno Dumilah. 
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Sepertinya, Madiun memang wilayah yang 
‘ditakdirkan untuk memberontak’, dengan kadar dan 
kebutuhan yang selalu berubah mengikuti gelinding 
roda sejarah. Pemberontakan itu berangkat dari hasrat 
ingin bebas. Dan, kota ini sepertinya tak pernah 
berhenti mencetak pribadi-pribadi yang selalu jengah. 
Riwayat Retno Dumilah dan Moeso menjelaskan itu 
semua. 

 
*** 

 
SEJARAH itu nyaris terulang ketika Soe mendapat 
’kekuasaan’ sebagai ketua RT menjelang Pemilu 1992 
digelar. Ah, tentu saja, ini adalah sebuah hiperbola saja. 
Kadar pemberontakan Pak Soe tak sesangar Retno 
Dumilah maupun Muso. Dia tak ingin memerdekakan 
Madiun. Dia hanya ingin ’memerdekakan’ warga RT 
yang dia pimpin. 

Pak Soe adalah orang merah. Tapi, tunggu dulu, 
dia bukan komunis. Merah itu mengacu pada warna 
kebesaran partai yang dia bela. Menjelang Pemilihan 
Umum 1992 ada pemandangan yang cukup membuat 
Jalu, yang kala itu berusia 10 tahun, bertanya-tanya. 
Bagaimana tidak? Ketika seluruh tetangganya 
memasang bendera berwarna kuning-kuning di depan 
halaman mereka, sebagai bentuk dukungan untuk 
nomor dua yang berlambang pohon beringin itu, 
selembar bendera yang ukurannya lebih besar dari 
kebanyakan bendera, tertancap mantap di depan 
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rumah bapaknya. Warnanya merah. Berkibar. Dan 
menyala. Ada lambang kepala banteng di situ. Jalu 
mengira, itu gambar kerbau. Jalu membayangkan, 
seandainya kampungnya dipotret dari ketinggian, 
tentunya depan rumah bapaknya akan menjadi 
pemandangan yang sangat menarik. Ada warna 
berbeda di antara lautan kuning itu. Sangat menyolok. 

”Inilah pemilihan umum kita. Pemenangnya 
sudah ditentukan sejak hampir tiga puluh tahun lalu. 
Hajatan ini hanya untuk buang-buang duit,” kata Pak 
Soe pada suatu malam, sembari mengembuskan asap 
rokok Filtra kesukaannya itu. Rokok yang gabusnya 
sangat manis menurut Jalu. Sesekali Jalu kecil memang 
menjilat gabus-gabus rokok bapaknya, ketika Pak Soe 
lengah. Hanya untuk menuntaskan rasa ingin tahunya 
saja. Jalu memang tumbuh sebagai bocah yang selalu 
dibayangi rasa ingin tahu yang tinggi.  

Di saat-saat menjelang Pemilu, Pak Soe sering 
duduk-duduk di beranda belakang rumah. Sudah biasa 
banyak orang berkumpul di situ membicarakan tema 
yang kala itu tak begitu dimengerti oleh Jalu.  

Beberapa tamu Jalu kenal betul. Ada Pak San, Pak 
Poer, Pak Palal. Mereka adalah para tetangga yang rajin 
mengikuti kuliah politik ala Pak Soe. Beberapa di 
antara mereka, Jalu tak kenal. Kata Bu Soe, mereka 
adalah teman-teman Pak Soe di partai. Mereka masih 
muda-muda dan berasal dari luar kampung. Mereka 
adalah ’anak-anak ideologis’ Pak Soe. Istilah yang 
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waktu iku sangat membuat Jalu bingung sekaligus 
penasaran. Artinya apa? 

Ketika Jalu bertanya pada ibunya, apakah partai 
itu, apakah ’anak ideologis’ itu, Bu Soe selalu 
mengalihkan pembicaraan dengan menyuguhkan 
majalah anak-anak untuknya. ”Lebih baik kau baca saja 
dongeng di situ. Itu akan lebih baik untukmu,” 
katanya, dengan senyum manisnya. Jawaban yang tak 
memuaskan Jalu. Untuk bertanya langsung pada 
bapaknya, Jalu juga ragu. Paling-paling jawabannya 
sama. 

Sembari membaca, Jalu masih berusaha untuk 
memasang kuping. Mencuri-curi dengar. Dia benar-
benar ingin tahu apa yang sedang dibicarakan. Tapi, 
Jalu gagal menyimak dengan utuh. Dia hanya sering 
mendengar kata-kata ‘beringin, ‘banteng, ‘kuning’, 
‘merah’, ‘politik’, ’perjuangan’, dan ‘penipuan’. 
Beberapa kali Jalu mencoba merangkai pecahan-
pecahan kata itu menjadi kalimat utuh, seperti metode 
yang sering diajarkan guru Bahasa Indonesia di 
sekolah. Tapi dia selalu gagal. Selalu. Otak bocahnya, 
yang telah diliputi rasa ingin tahu begitu besarnya, tak 
bisa dia puaskan. 

 
*** 

 
Seminggu menjelang Pemilu, beberapa kali Pak Soe 
didatangi oleh seseorang pria. Lebih tua sedikit 
dibanding Pak Soe. Tamu itu berdandan sangat klimis. 
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Baunya wangi betul, tapi jenis wangi yang tak disukai 
oleh Jalu. Menyengat. Kata Bu Soe, orang itu adalah 
Pak Lurah. Pejabat yang membawahi Pak Soe. Pak Soe 
dan Pak Lurah terlibat pembicaraan serius. Jalu sempat 
mencuri dengar salah satu pembicaraan mereka. 

”Ayolah, janganlah Anda bersikeras seperti itu. 
Tak ada untungnya untuk Anda,” Pak Lurah 
membujuk. 

”Maaf, Pak Lurah. Itu pilihan saya. Anda boleh 
memerintahkan itu kepada seluruh warga saya. 
Silakan. Saya tidak menghalangi. Tapi, tolong, jangan 
Anda perintahkan itu pada saya,” jawab Pak Soe. 
Suaranya dingin. 

Sesaat terdengar hening.  
”Apa yang bisa saya berikan untuk Anda….” 
”Cukup berikan saya kebebasan untuk memilih. 

Sudah, itu saja,” Pak Soe memotong ucapan Pak Lurah. 
Tampaknya dia mulai gerah. Asap rokok mengepul 
dari mulut dan hidungnya. Pak Lurah tampak 
terganggu. Sesekali terdengar dia terbatuk. 

”Oh, maaf,” Pak Soe buru-buru mematikan bara 
rokoknya yang masih cukup panjang. 

”Sebenarnya, untuk apa Anda berkukuh seperti 
itu?” Pak Lurah melanjutkan pertanyaannya, setelah 
batuk-batuknya reda, dan menyeruput teh manis 
dalam cangkir yang disuguhkan Bu Soe. 

”Sederhana saja, Pak. Saya hanya ingin 
mengakomodir apa dan siapa yang tidak terakomodir 
Kuning.” 
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”Hush! Anda jangan sembrono! Semua 
terakomodir dengan baik oleh pemerintah!” emosi Pak 
Lurah terpancing. 

”Bagaimana Anda bisa mengatakan itu, ketika 
got-got yang tersumbat di wilayah RT saya ini tak 
pernah mendapatkan penanganan?” suara Pak Soe 
masih sangat tenang. 

”Itu urusan warga, bukan kelurahan…” Pak 
Lurah berkelit. 

”Jadi, masalah yang melanda warga itu adalah 
masalah warga sendiri? Lalu, apa gunanya 
pemerintahan? Birokrasi? Kenapa dibentuk 
pemerintahan ketika yang duduk di dalam birokrasi 
tak bisa mencarikan solusi atas permasalah warga yang 
tak bisa diatasi warga sendiri?” 

”Betul, tapi…” 
”Baiklah, Pak Lurah. Jika memang itu yang 

diinginkan kelurahan. Tapi, kami semua warga RT 35 
ini masih ingat betul ketika Pak Lurah mengumumkan 
pada seluruh warga sekelurahan, termasuk di 
kampung kami ini, bahwa seluruh kelurahan mendapat 
kucuran dana dari pemerintah kotamadya untuk 
mengatasi permasalahan infrastruktur di kampung-
kampung. Bukankah kami juga mendapat hak untuk 
itu?” 

”Mmm….” 
”Got kami mampet dan perlu diperlebar. Itu 

butuh ongkos. Pak Lurah sendiri tahu bagaimana 
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kemampuan ekonomi kampung saya ini,” Pak Soe 
terus mencecar Pak Lurah. 

“Baiklah, baiklah… Itu hanya terselip. Nanti juga 
ditangani.” 

“Maaf, Pak, terlambat. Kami di sini sudah 
memperbaikinya secara swadaya.” 

Pak Lurah terdiam. Dia kalah satu langkah. 
”Alhamdulillah Tuhan memberi saya rezeki sedikit 

berlebih. Sehingga saya bisa menyisihkannya sebagian 
untuk  biaya perbaikan got mampet di RT ini.  

"Partai saya juga menyumbang. Bapak tidak 
pernah mau peduli ketika sembilan anak di sini 
terserang demam berdarah gara-gara terlalu banyak 
nyamuk yang berkubang di got-got mampet itu. Ini 
musim tak pasti. Kadang panas, kadang hujan.” 

”Tak pernah ada laporan tentang itu dari RT ini,” 
Pak Lurah berkilah. 

”Sebentar,” Pak Soe berdiri dan masuk ke ruang 
kerjanya. Beberapa menit dia di dalam. Dia keluar 
membawa beberapa lembar kertas berukuran kecil. 
Dari jauh mirip kwitansi. 

”Pak Lurah bisa melihatnya sendiri,” Pak Soe 
menyodorkan kertas-kertas itu kepada atasannya.  

”Itu semua adalah bukti administrasi bahwa kami 
telah melaporkan perihal got tersumbat itu ke 
kelurahan. Ada sepuluh lembar, berarti sepuluh kali 
kami melapor. Tapi, tak sekalipun mendapat jawaban. 
Jangankan ditangani, dijawab pun tidak,” Pak Soe 
menerangkan isi kertas-kertas kecil itu. Ada emosi yang 
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ditahan dalam getaran suaranya. Khas Pak Soe, 
senantiasa bersikap dingin, seemosi apapun dia. 

Pak Lurah terdiam. Dia tak lagi memiliki celah 
untuk berdalih. Pak Soe di atas angin. 

”Memang, selama delapan tahun Pak Ratno 
menjabat sebagai Ketua RT, tidak pernah ada laporan 
ke RW, yang diteruskan ke kelurahan. Selama tiga 
bulan saya dipercaya menggantikan Pak Ratno, sudah 
sepuluh kali saya melapor.” 

Keduanya diam. Beberapa menit.  
”Baiklah, besok akan coba saya cek pada bawahan 

saya. Tapi, apakah hanya dengan lambatnya 
penanganan laporan ini, Anda memilih untuk 
mengibarkan bendera merah di depan rumah Anda?” 

”Hanya? Anda bilang ’hanya’? Apakah dengan 
sembilan anak masuk rumah sakit karena demam 
berdarah, dan seorang di antaranya harus meninggal 
karena terlambatnya penanganan, Anda menyebut itu 
hanya? Pak, ini urusan hak untuk hidup sehat! Ini 
urusan nyawa! Got mampet itu bukan urusan yang 
‘hanya’!” kali itu Pak Soe tak mampu menahan letupan 
emosinya. 

”Bukan… Maksud saya... Begini…” Pak Lurah 
ganti terbata-bata. 

”Dan pilihan sikap itu juga bukan ‘hanya’, Pak. 
Itu prinsip,” Pak Soe terdengar lebih kalem.  

Pak Lurah masih terdiam. 
”Tapi Anda adalah Ketua RT. Anda aparatur 

pemerintahan. Ada bagian dari sistem, dan sistem kita 
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adalah Kuning. Tak pantas ada bendera merah di 
depan rumah Ketua RT!” Pak Lurah ganti meninggi. 

Pak Soe menjawab dengan seringai. ”Saya bukan 
pegawai negeri. Saya juga tidak meminta untuk jadi 
Ketua RT. Warga sendiri yang meminta saya. Warga 
percaya, saya bisa memimpin mereka untuk membawa 
kampung ini jauh lebih maju. Kepercayaan warga 
harus saya jaga. Itu amanah. Melanggarnya itu dosa. 

”Juga, Pak Lurah, kenapa Anda harus 
memperkosa hak saya berpolitik? Kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul masih diatur dalam Undang-
Undang Dasar. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan itu 
masih tercantum dalam Pancasila. Apakah Anda 
hendak mengkhianati dasar negara Anda sendiri?”  

Skakmat. Pak Lurah tak bisa lagi menjawab.  
”Tapi… Anda Ketua RT…” Pak Lurah masih 

berupaya menekuk Pak Soe. 
”Ya, salah satu syarat administrasi untuk menjadi 

itu adalah lulus penataran P4. Saya sudah lulus. Dan 
Anda tentu punya data, bahwa saya adalah lulusan 
terbaik di angkatan saya. Tidak ada syarat harus 
Kuning.” 

Pak Lurah tidak bisa membantah pernyataan Pak 
Soe. Sebab, memang begitulah kenyataannya. 

”Saya lulus sebagai yang terbaik sebab saya 
paham Pancasila. Saya paham butir-butirnya. 
Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul jelas 
diatur di situ.” 
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”Ya saya tahu. Apa Anda kira saya tidak 
mengerti? Saya juga lulus penataran P4 meskipun 
bukan sebagai yang terbaik,” Pak Lurah terpancing lagi 
emosinya. Dia merasa dihina oleh bawahan. 

”Ya bagus. Jadi, kalau Anda mengerti, kenapa 
Anda memerintahkan saya untuk menurunkan bendera 
di depan rumah saya?” 

”Ah, sudahlah. Saya pamit. Saya akan sampaikan 
hasil pertemuan ini apa adanya pada Pak Camat,” Pak 
Lurah menyerah. 

”Baiklah. Salam untuk Pak Camat. Saya dengar, 
Camat kita baru, kan? Saya belum sempat menemui. 
Maaf, saya masih sibuk memperbaiki got. Sampaikan 
salam kenal dari saya juga,” Pak Soe tersenyum, lalu 
mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Pak 
Lurah. Yang diuluri sepertinya enggan. Pak Lurah 
menjabat sekenanya, meraih tangan Pak Soe sembari 
memalingkan muka. Buru-buru dia keluar.  

Pak Lurah bukan hanya kali itu datang dan 
merajuk. Pak Gondo, RW yang berkharisma itu, juga 
pernah datang. Pembicaraan mereka hampir sama 
semua, yaitu mempermasalahkan bendera warna 
merah yang dikibarkan Pak Soe di depan rumah. 

Suara jangkrik beradu dengan manuk engkuk4 
bersahut-sahutan meramaikan malam. Krik, krik, krik… 
Engkuk, engkuk, engkuk….Kejora berbinar di langit sana. 
Ada bulan sabit yang bentuknya kala itu persis sebuah 
senyum. Seperti senyum kemenangan Pak Soe. Benteng 
pertahanannya belum terbobol.  
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Setidaknya, belum ada yang berhasil menyusup 
ke wilayah terdalam Pak Soe, seperti Sutawijaya yang 
menyusup ke kerajaan Retno Dumilah. Atau 
Soedirman yang mblusuk5 ke pertahanan PKI. 

Bu Soe menjelang suaminya dari belakang. Bu Soe 
meraih lengan kiri Pak Soe. Dan memeluknya. Bu Soe  
menyandarkan kepala di bahu suaminya. Pak Soe 
mengelus kepala istrinya dengan tangan kanan.  

”Kamu masih Mas Soe-ku, Pak,” Bu Soe berbisik 
lirih. Pak Soe menjawab dengan senyum. Mereka 
memandang ke atas. Menatap bintang-bintang dan 
rembulan yang sedang tersenyum. 

 
------------- 
1. Cerobong asap mesin penggilingan tebu. 
2. Tabu 
3. Pertempuran. 
4. Burung Hantu 
5. Masuk secara diam-diam 
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5 
(1969) 

 
Cinta Soe dan Tien bukan tanpa hambatan. Tien hidup 
menumpang di rumah kakaknya, Yayoek. Dan Yayoek 
selalu menolak kehadiran Soe dalam kehidupan 
adiknya. 

Yayoek adalah istri Kromo, seorang pejabat tinggi 
di Redjo Agoeng. Ibu Tien yang menjanda tak bisa 
menghidupi Tien. Djainem, ibunya, hanya 
mengandalkan nafkah keluarganya dengan berjualan 
singkong dan ketela di Pasar Sleko, Kota Madiun. Tien 
dipasrahkan pada Yayoek. Sebenarnya Djainem tak 
mau membebani anaknya. Tapi apa daya, kerapuhan 
ekonomi membuatnya harus menyerahkan Tien pada 
Yayoek.  

Yayoek sebenarnya juga mengajak Djainem agar 
hidup bersamanya, sehingga tak perlu bersusah payah 
berjualan singkong. Yayoek memandang ibunya 
sebagai janda orang terhormat yang tak pantas 
menjalani kehidupan sebagai penjual singkong. Sebagai 
seorang anak, apalagi yang tertua, Yayoek merasa 
memiliki tanggung jawab pada nasib ibunya. Tapi 
Djainem selalu menolak. ”Cukup aku membebanimu 
dengan adikmu. Aku masih bisa menghidupi diri 
sendiri.” Jawaban ibunya itu mau tak mau membuat 
Yayoek harus menerimanya. Dia tak mau memaksa 
ibunya. Takut dosa.  
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Percintaan Soe dan Tien tidak pernah 
mendapatkan restu dari Yayoek. Pasalnya, si mbak 
menempatkan dirinya begitu tinggi. Dia terlalu 
melindungi Tien. Perlindungannya keterlaluan. 
Apalagi dia sadar adiknya itu cantik. Dia merasa harus 
menjalankan amanah ibunya untuk menjaga adiknya, 
dengan membatasi pergaulannya seketat-ketatanya. 

Yayoek masih terpesona pada kasta yang 
mengacu pada akumulasi harta dan pangkat. Maklum, 
almarhum bapaknya dulu adalah pejabat, dan dia 
berstatus istri pejabat di pabrik gula terbesar se-Asia 
Tenggara. Tuntutan naluri keangkuhan yang wajar. Dia 
memasung dirinya sendiri pada sejarah kejayaan 
bapaknya di masa lalu. Sikap Yayoek itu adalah 
masalah serius untuk Soe. 

Soe hanya bisa menemui Tien dengan cara 
menyelinap. Untuk masuk baik-baik, dia tak pernah 
mendapatkan pintu. Dia hanya terhenti di depan pintu 
pagar besi yang tinggi itu. Pintu yang tak pernah 
terbuka untuknya. 

Pernah suatu kali Soe hanya berdiri di depan 
pintu gerbang rumah Yayoek demi bisa bertemu Tien, 
selama empat jam. Tien mengiba-hiba pada Yayoek 
agar Soe dibukakan pintu, tapi tak dihiraukan. Yayoek 
tetap angkuh. Soe pulang dengan hati kecewa, dan 
membawa sepeda angin yang dipinjamnya dari Paklik 
Soeko itu menjauh. Sepeda yang rantainya selalu lepas 
tiap kali sepuluh kali dikayuh. 
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Kalaupun Soe berhasil masuk dan menemui Tien, 
dia hanya diperbolehkan duduk di teras. Itu pun tidak 
lama. Biasanya, baru lima menit Soe bercakap dengan 
Tien, Yayoek langsung mematikan lampu teras. Setelah 
itu, dia berteriak dari dalam, ”Sudah malam, waktunya 
Tien tidur.” Soe pun, mau tak mau, harus melepaskan 
momen kencan yang teramat singkat itu.  

Setelah Soe pergi, Mbok Nem, pembantu keluarga 
Kromo-Yayoek, langsung didamprat juragan 
perempuannya. Mbok Nem lah yang telah baik hati 
membukakan pagar, sehingga Soe bisa menerobos 
hingga teras untuk menjumpai Tien. Yayoek kebobolan. 
Dibobol oleh pembantunya sendiri. 

Mbok Nem kasihan melihat Soe yang sering 
terkatung-katung menunggu di luar pagar, direcoki 
kerinduannya pada Tien. Soe pun sering membawakan 
penganan ringan untuk Mbok Nem, yang diterima 
dengan suka ria. 

Yayoek benar-benar benci pada Soe. Secara fisik, 
Soe memang jelek. Miskin juga. Yayoek juga 
mendeskripsikan Soe sebagai lelaki yang tak layak 
masuk dalam trah keluarga mereka, pada suaminya, 
Kromo. Maksudnya, agar dia mendapat persetujuan 
dari suaminya atas penolakannya terhadap kehadiran 
Soe dalam hidup Tien. Untung Kromo itu pria bijak. 
Dia tak lantas percaya dengan seluruh hasutan istrinya.  

Dan, untung saja Soe jeli. Dia pintar melihat 
peluang untuk membuka pagar rumah Yayoek. Dia 
mendengar kabar Kromo dan Yayoek gemar menonton 
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film di bioskop. Tentunya peluang untuk melunakkan 
hati Yayoek melalui suaminya. Sebagai tukang sobek 
karcis bioskop, mendapatkan karcis yang akan 
diberikan cuma-cuma untuk Kromo dan Yayoek tentu 
bukan hal yang sulit. Semacam gratifikasi lah.  

Dan, begitulah, sehari sebelum jatah liburnya tiba, 
Soe minta dua tiket gratis dari pengelola bioskop. 
Sepasang karcis itu dia titipkan pada Tien untuk 
Kromo dan Yayoek. ”Mas Kromo, ada titipan dari Mas 
Soe untuk Mas dan Mbak. Semoga berkenan,” bisik 
Tien tiap kali menyerahkan karcis suap itu pada mas 
iparnya. 

Kromo senang mendapatkan tiket. Dia langsung 
mengajak Yayoek nonton. Dia memahami betul siasat 
Soe. Bagaimana pun, Kromo juga pernah melewati 
masa-masa seperti Soe sebelum mempersunting 
Yayoek, yaitu berjuang demi menyanding 
perempuannya. Hanya saja, perjuangan Kromo dulu 
tak sepelik Soe. Tak ada yang menghalanginya kecuali 
kerasnya hati Yayoek sendiri. Sebagai bentuk 
solidaritas sesama pria, Kromo tidak berterus terang 
soal dari mana dia mendapatkan tiket itu pada Yayoek. 
Bisa jadi perkara nanti. Dia bilang beli. 

Kromo sebenarnya bisa menerima Soe. Tapi, Tien 
bukan adik kandungnya, melainkan adik istrinya. 
Segala keputusan tentang Tien wewenang penuh 
Yayoek, kendati Kromo adalah kepala keluarga di situ. 
Namun Kromo dengan kesadarannya selalu mencari 
peluang untuk menjinakkan istrinya. 
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Begitu Kromo dan Yayoek pergi, di rumah tinggal 
Tien dengan anak-anak Kromo dan Yayoek yang masih 
kecil. Dan Mbok Nem. Kesempatan Soe untuk 
menyelusup datang.  

Pintu pagar pun terbuka. Malam itu Soe lewati 
dengan kencan bebas hambatan. Tak lupa dia bawa 
oleh-oleh penganan untuk Mbok Nem si pembuka 
pintu pagar. Tak lupa juga untuk anak-anak Yayoek 
yang masih kecil-kecil, agar mereka tak mengganggu 
dua-duaannya dengan Tien, dan tidak menceritakan 
perihal kedatangan Soe pada ibunya. Lakon cinta Soe 
kala itu penuh dengan upaya sogok mengogok.   

Dengan jurus sogokan tiket itu pulalah Soe bisa 
berkencan dengan Tien sampai puas malam ini. Film 
yang diputar di bioskop berdurasi satu setengah jam, 
sementara untuk perjalanan pulang pergi dari bioskop 
ke rumah dinas Redjo Agoeng perlu 45 menit. Soe dan 
Tien punya 135 menit untuk memadu kasih. ”Monggo, 
Dik Soe…” sapa Mbok Nem tiap kali membuka pagar. 
Soe membayangkan, seandainya sapa itu terlontar dari 
Yayoek, tentu cintanya akan berjalan lancar, selancar 
mesin penggiling tebu Redjo Agoeng.*  
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6 
(1992) 

 
LANGIT 1992 menaungi kota Madiun dalam 
bentangan kubah birunya yang sangat jernih. Terang 
tanpa secoret pun mega-mega. Panasnya agak 
keterlaluan juga. Bagaskara dengan beringas menebar 
seringainya yang menggigit kulit-kulit manusia resah, 
yang berjibaku di kota kecil di antara apitan lembah 
dua gunung legendaris itu.  

Semilir tiupan Lawu dari barat dan Wilis di timur 
senantiasa jual mahal saat musim cerah sedang 
singgah. Mereka hanya sudi menyapu sesaat kala hari 
memasuki peralihan dari temaram senja menuju gelap. 
Mbediding1, kata orang Jawa. Suatu musim ketika angin 
malam sedang kurang ajar-kurang ajarnya 
menunjukkan arogansi dengan telanjang. Saat dingin 
membalaskan dendamnya pada panas, karena sama 
sekali tak pernah mendapatkan tempat di kala siang. 

Dingin. 
Dan menusuk.  
Layang-layang riuh menjejali angkasa setiap 

musim cerah memanjakan Kota Koperasi itu. Burung-
burung pipit bercericit menjerit-jerit senang, bermain-
main di angkasa menghindar dari benang-benang 
layang-layang yang tiba-tiba memenuhi langit. Cit, cit, 
cuit… Mereka patuh pada perintah alam semesta 
sebagai makhluk-makhluk yang bertasbih di angkasa. 
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Anak-anak beradu mulut, saling menjatuhkan 
mental lawan aduan mereka di angkasa. Upaya 
manusia-manusia untuk beradu pacu menunjukkan ke-
aku-an telah muncul sejak mereka mampu berpikir di 
usia kanak-kanak. 

”Mati kowe2! Mati!” Wiwit menarik-narik kuat-
kuat ketika benang layang-layangnya menggesek 
benang Jalu. Tanpa menoleh padanya pun Jalu tahu 
Wiwit sedang menatapnya. Tajam. Menusuk. Lengkap 
dengan seringainya. Wiwit sedang meneror Jalu.  

Jalu tak menghiraukannya. Pak Soe selalu 
berpesan padanya, ”Jangan pernah kau tatap mata orang 
yang ingin menjatuhkanmu. Bukan aku mengajarkanmu 
menjadi pengecut. Tapi itu akan mengacaukan 
konsentrasimu. Konsentrasi yang pecah hanya akan 
membuatmu kalah!”  

Jalu patuh pada petuah bapaknya. Dia tahu, jurus-
jurus Pak Soe biasanya manjur. Pandangan Jalu terpaku 
di langit. Berkonsentrasi penuh pada layang-layang 
putihnya, yang bergambar kepala banteng itu. Benda 
yang tersusun dari kertas yang tersangga kerangka ijuk 
itu sedang menggeliat-geliat dikerjai angin langit yang 
semakin kencang. 

Sialnya, Jalu masih terlalu kecil untuk bisa benar-
benar yakin bisa memenangkan aduan. Dia baru 
sepuluh tahun, Wiwit dua belas. Dua tahun lebih dulu 
hadir di dunia tentunya membuat mental Wiwit lebih 
matang. Dia lebih banyak belajar selama 730 hari 
dibandingkan Jalu.  
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Tapi, Jalu tak boleh tak acuh pada tantangan. 
Bapaknya selalu mengajarinya, jangan pernah lari dari 
tantangan. Karena Jalu adalah seorang lelaki. 

Meskipun Jalu telah berusaha keras, tak 
menghiraukan hardikan itu, tetap saja getaran suara 
Wiwit berhasil menerobos masuk ke gendang 
telinganya. Bersemayam di dalam otaknya. Nyalinya 
sempat mengkerut.  

Bagaimana kalau aku kalah? Batin Jalu. Tak ada 
manusia yang sudi untuk kalah. Begitu pula Jalu. 

Wiwit terus menarik benangnya. Semakin kuat. 
Wiwit menggunakan benang layangan yang memang 
sudah disiapkannya menjadi aduan. Digelasnya3 benang 
itu dengan bubur kaca. Sisi-sisi tipisnya lebih tajam. 
Benang Jalu benang polos, asli gelasan toko. Dia belum 
sempat memolesnya.  

”Bersikaplah tenang dalam setiap pertarungan. 
Niscaya kau akan jadi pemenang,” tiba-tiba saja bisikan 
Pak Soe yang selalu dibisikkan sejak Jalu masih orok 
terlintas di otak Jalu. Terbawa angin yang sore itu kian 
kencang. Sang bayu merestui pertarungan Jalu dan 
Wiwit.  

Api tak akan jinak bila dilawan dengan api. Jalu 
mengambil peran sebagai air dalam pertarungan. 
Wiwit menarik, Jalu mengulur. Jalu membiarkan 
gulungan benang layangannya, di kaleng bekas susu 
itu, kian menipis ketika terulur untuk meredam 
gesekan benang Wiwit yang tertarik dengan kuat.  
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Seorang Jalu tidak boleh kalah, kendati pun hanya 
dalam aduan layang-layang. Seorang Jalu tidak boleh 
panas kepala dalam sebuah pertarungan. 

Jalu terus mengulur. Dan mengulur. Angin terus 
membawa layang-layangnya melayang ke utara. 
Sementara Wiwit terus dan terus menarik ke selatan, 
berusaha melawan energi udara yang bergerak itu. Ada 
dua helai benang yang beradu dengan caranya masing-
masing. Dua gaya fisika sedang bertarung. Hukum fisik 
berlaku di sini. Gesekan kuat yang melawan arah angin 
akan membuat materi menjadi lebih cepat aus. Uluran 
akan memperlambat proses pengausan itu.  

Dan… tas! Layang-layang Wiwit terpenggal dari 
benangnya. Limbung, melayang-layang di udara, 
terbawa angin musim kemarau yang meniupnya ke 
utara. Diiringi tatapan tak percayanya. Layang-layang 
Jalu masih gagah mengangkasa. 

”Hore! Hore! Aku juaranya!” spontan Jalu 
melonjak-lonjak kegirangan. ”Asem!” hanya itu rutukan 
halus yang terlontar dari mulut Wiwit, yang berbibir 
hitam legam, seperti jelaga di dapur. Dia empaskan 
benang gelasan tajam yang tergulung di kalengnya, 
begitu saja, lalu lari mengejar layang-layangnya ke 
utara. Di belakangnya bocah-bocah lain mengikuti. 
Mereka beradu pacu memperebutkan layang-layang 
yang telah sah menjadi milik umum setelah tanggal 
dari benangnya.  

Mereka berteriak-teriak gembira sembari 
bertelanjang kaki. Ada yang membawa galah, ada yang 
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membawa carang4. Ada pula yang percaya pada 
panjangnya daya jangkau tangan masing-masing, 
sehingga tak membutuhkan perangkat pembantu. Para 
pemburu layang-layang putus itu suka karena ada 
buruan yang sedang bergoyang genit di langit.  

"Ah, seandainya tak ada layang-layang yang 
harus kujaga dan kuturunkan kembali ke Bumi, tentu 
aku sudah ikut pula mengejar layang-layang Wiwit 
itu," pikir Jalu. Entah pikiran itu termasuk serakah atau 
bukan, bagi Jalu, mengejar layang-layang lain, 
sementara dia sendiri masih punya sebuah, adalah 
kesenangan. Dia selalu menemukan kesenangan dalam 
upayanya berkompetisi, berebut, saling mendahului 
dengan mereka-mereka yang kebanyakan berbadan 
lebih  besar.  

Sebuah proses untuk menjadi seorang pemenang 
selalu mengasyikkan buat Jalu. Termasuk 
memenangkan perebutan layang-layang tak bertuan. 

”Hidup adalah pertarungan, Nak. Jangan pernah 
membiarkan rasa takut hidup dalam hatimu,” adalah 
doktrin Pak Soe yang rutin didengar Jalu sejak usianya 
memasuki empat tahun. Jalu ingat betul. Memori 
otaknya yang masih sangat muda berhasil 
menyimpannya baik-baik. Menyimpan pengetahuan 
tentang cara menempuhi hidup sebagai seorang lelaki. 

Tapi, ah, sudahlah. Tanpa harus memenangkan 
perebutan itu, tokh Jalu sudah menjadi pemenang. 
Setidaknya dalam pertarungan aduan melawan Wiwit 
dan benang yang sudah dipertajamnya. Lagipula, Jalu 
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memiliki sebuah tanggung jawab untuk menurunkan 
layang-layangnya sendiri. Bukankah tak elok ketika 
memburu kesenangan tapi abai pada tanggung jawab? 

Jalu menikmati kemenangannya sendirian. 
Bersama angin yang sudah mulai semilir setelah azan 
Ashar usai bersenandung di awang-awang kota 
Madiun. Angin yang belum juga berhasil mengusir 
terik sepenuhnya. Burung-burung pipit yang pulang 
berpasang-pasangan berdendang di awang-awang.  

Matari masih dengan gagahnya memanaskan 
manusia-manusia yang disengatnya. Kemarau adalah 
kesempatannya untuk usil. Hukum semesta memang 
memerintahkannya seperti itu. Jangan salahkan 
matahari, dia hanya sedang patuh pada Tuhan.  

Sore bulan kemarau di tahun 1992 itu Jalu nikmati 
sendiri di tanah lapang depan areal pemakaman itu. 
Sendiri dia nikmati alam yang sedang sunyi, dalam 
terangnya yang mulai meredup.  

Sayup-sayup di kejauhan dia dengar anak-anak 
yang mengejar layang-layang Wiwit tadi berteriak-
teriak. Riuh, nyaris bersamaan. ”Punyaku, punyaku, 
punyaku!” Tampaknya layang-layang itu berhasil diraih 
beberapa tangan. Atau beberapa galah. Semua saling 
mengklaim. Terdengar seorang anak menangis. 
Sepertinya dia kena pukul. Dan Jalu yakin itu suara 
Wiwit yang kehilangan layang-layang.  

”Le, Jalu, ayo pulang dulu. Dicari bapakmu itu 
lho,” tiba-tiba Bu Soe melambai-lambai dari tepi tanah 
lapang. Mengajak Jalu pulang. Jalu tak menyadari 
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kapan ibunya datang. Tahu-tahu, Bu Soe sudah ada di 
situ. Komplit dengan senyum cantiknya.  

Jalu selalu lupa waktu jika sedang menikmati 
kebebasan, yang diproyeksikan angkasa dalam layang-
layangnya. Tapi, menikmati masa kanak-kanak, tak 
bisa disalahkan.  

 
*** 

 
Bermain-main layang-layang adalah bentuk kebebasan 
lain Jalu, selain menikmati indahnya dunia dari buku-
buku yang selalu disediakan bapak dan ibunya. Buku 
adalah jendela dunia. Dari kota kecilnya, Jalu dibawa 
berkelana, melihat apa yang terjadi di Eropa dan 
Amerika sana, oleh Enyd Blyton. Juga oleh Alfred 
Hirchkock dan trio detektif. Juga oleh Wolfgang Ecke. 
Mereka membawa Jalu berkelana ke penjuru dunia, 
melalui rangkaian huruf dan kata yang sangat 
dinikmatinya.  

Jalu merasakan kebebasan dalam pengalaman 
subjektifnya ketika dia menyimak dongeng-
dongengnya dari dalam kamar kecilnya. Cara itu cukup 
baginya untuk mengenal dunia, sekaligus menerima 
kenyataan bahwa orangtuanya jarang sekali mengajak 
jalan-jalan. Paling ya cuma ke Telaga Sarangan, naik 
perahu, atau berkunjung ke rumah Eyang di Pasuruan. 
Sudah itu saja. Untuk bisa ke luar negeri, dia tak 
pernah mimpi. Dia membaca untuk sampai ke sana. 
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Ada juga keasyikan lain versi Jalu. Yaitu 
menyaksikan karnaval yang digelar setiap hari ulang 
tahun kemerdekaan Republik Indonesia tiba. Berjubel 
di tepian jalan raya, berdempetan, bertukar keringat, di 
bawah matari yang sedang galak-galaknya, di bulan 
Agustus. Jalu merasakan kegembiraan.  

Sederet manusia-manusia yang menurut 
penglihatan bocah Jalu didandani aneh-aneh, melintas, 
menyapa pandangannya. Mereka juga berkeringat. 
Hanya saja, wajah mereka mengenakan riasan, dan 
pakaian yang menempel di tubuh mereka tak lazim 
dikenakan sehari-hari.  

Jalu menyaksikan bagaimana cara berpakaian 
saudara-saudaranya, dari Sabang hingga Merauke. 
Dalam karnaval itu, dengan mata yang tertetesi 
keringat dari dahinya, Jalu melihat betapa indah dan 
kayanya Nusantara. Dia senang karena Tuhan 
menciptakan dia sebagai anak sebuah bangsa yang 
kaya raya. Kaya alamnya. Kaya budayanya. 

Jalu juga dipercaya sekolah untuk turut dalam 
peserta karnaval seperti itu. Dua kali. Dia berjalan 
bangga, dipandang banyak orang. Dia mengenakan 
beskap Jawa yang bagus, berjalan tegak, dan banyak 
orang di sepanjang jalan yang dia lalui menatapnya 
kagum. Peluh yang membanjir karena bahan pakaian 
yang dikenakannya menyerap panas, dia abaikan. 
Kebanggaan jauh lebih penting daripada sekadar 
keringat yang membanjir. 
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Ibu bapaknya bangga anaknya ikut dalam 
karnaval. Di masa kanak-kanak Jalu, yang boleh ikut 
karnaval adalah anak-anak pilihan. Tidak 
sembarangan. Dan dia terpilih. Dia bangga. 

Kegembiraan lain yang rutin dia simak tiap tahun 
adalah acara bersih desa, yang dihelat setiap malam 1 
Sura dalam penanggalan Jawa, atau malam 1 
Muharram menurut Islam. Sebuah panggung dibangun 
di bawah pohon asem raksasa yang dipercaya sebagai 
punden, alias penjaga desa. Pohon itu sangat tinggi. 
Ada sekitar sepuluh meteran tingginya. Diameternya 
sekitar dua meter. Di bagian bawah pohon ada lobang 
yang dipercaya sebagai rumah tinggal ’penjaga 
kampung’. Orang-orang menyebutnya Mbah Punden. 
Bendera kuning juga berkibar di sekitaran panggung, 
apalagi mendekati pemilu. 

Setiap malam 1 Sura, Mbah Punden minta 
dihibur, kata orang tua-orang tua. Kalau tidak, 
kampung akan dilanda pagebluk atau musibah yang 
sifatnya massif. Akan banyak orang sakit, bahkan 
meninggal. Demam berdarah di kampung Jalu awalnya 
juga disangka pagebluk. Tapi ternyata bukan. Itu 
memang urusan got. Lagipula, Mbah Punden selalu 
rutin dihibur tiap tahun. Tentu dia tidak akan 
menghadirkan pagebluk.  

Tiap di atas jam 10 malam, ronggeng-ronggeng 
kelas wahid dari Desa Pesu, Magetan, diimpor di situ. 
Mereka segar dan bahenol meski berumur. Pejabat 
tingkat kabupaten sampai kelurahan diundang untuk 
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bertayub semalam suntuk. Minuman keras 
didatangkan berjeriken-jeriken. Malam itu adalah 
malam cabul. Biasanya, yang bertayub selalu berusaha 
menyusupkan sawer di dalam belahan susu si 
ronggeng. Kalau acara sudah memasuki sesi itu, 
biasanya Bu Soe mengajak Jalu tidur. Itu bukan 
tontonan anak kecil.  

Pak Soe tidak pernah meronggeng, meski pun 
pagelaran itu digelar tepat di depan rumahnya. 
Meskipun Pak Soe termasuk orang terpandang, tokoh 
yang selalu menjadi prioritas para peronggeng. Pak Soe 
mencintai istri dan anak-anaknya. Dia tak pernah 
tunduk pada libidonya. Sebab itulah, orang-orang 
merasa segan pada Pak Soe. 

Ada lagi kegembiraan yang menurut Jalu langka. 
Yaitu ketika suatu hari dia dan kawan-kawan satu 
sekolah diliburkan, lalu diajak untuk berderet rapi di 
salah satu titik tepi jalan utama yang mengubungkan 
Madiun-Ponorogo itu. Anak-anak dari sekolah lain juga 
berderet di situ. Mereka semua diberi bendera plastik 
kecil dengan tangkai lidi.  

Tidak, mereka tidak diajak menyaksikan karnaval. 
Itu bukan bulan Agustus. Mereka digiring untuk 
menyambut rombongan Bapak Presiden Soeharto yang 
hendak mengunjungi Pondok Pesantren Gontor, di 
Ponorogo. Rombongan Presiden naik pesawat, 
mendarat di Pangkalan Udara Iswahjudi, Maospati, 
Magetan, dan melanjutkan perjalanan menggunakan 
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mobil sedan bagus yang warnanya hitam, ada 
benderanya di bagian depan.  

Jalu sempat bertanya-tanya, bagaimana cara 
membawa mobil bagus itu hingga Maospati? Jakarta 
jauh sekali dari Madiun. Wiwit, yang pernah ke Jakarta 
naik kereta api bersama orangtuanya, berceritera 
bahwa perjalanannya sangat lama. ”Aku sudah tidur 
sampai tiga kali, tapi belum sampai juga!” cerita Wiwit 
dengan ekspresi yang sangat meyakinkan. Jalu 
terpesona membayangkan betapa jauhnya Jakarta, 
tempat Bapak Presiden berada sana. Sopir yang 
membawa mobil Presiden itu tentu capek luar biasa. 

Tapi Jalu tak mau membayangkan capeknya si 
sopir. Dia dan anak-anak kota kecil itu sedang bersiap 
menyambut Bapak Presiden. Kendatipun hanya 
dilintasi, mereka, anak-anak Madiun, sudah sangat 
bangga. Sebab, Bapak Presiden Soeharto yang murah 
senyum itu sudi melintasi kota kecil mereka, 
melambaikan tangan, dan tersenyum. Itu sebuah 
kehormatan yang luar biasa. Presiden yang ramah, 
menurut bocah Jalu. Jalu merasa harus bersyukur 
memiliki Presiden seperti Bapak Haji Soeharto. Ramah. 
Jalu membayangkan, suatu saat kelak akan bersalaman 
dan mencium tangan Bapak Presiden. Itu adalah 
kebanggaan luar biasa untuk bocah dari kota kecil 
seperti Jalu.   

Kanak-kanak adalah masa-masa Jalu untuk 
mengumbar mimpi-mimpi dan imajinasi. Inilah masa-
masa yang memberi dia kesempatan seluas-luasnya 
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untuk itu. Karena kelak, jika dia dewasa, seperti kata 
bapaknya, Jalu tak akan bisa senantiasa bermain. 
Sebagai lelaki, Jalu punya sebuah tanggung jawab yang 
melekat.  

 
 

*** 
 

Jalu menurunkan layang-layang. Pelan. Dia masih 
sangat menikmati kemenangan sore itu. Dengan 
senyum bocahnya, Jalu membatin, ”Terima kasih, Bapak, 
untuk jurus-jurusmu.” 

Setelah semua benang tergulung rapi dan layang-
layang bergambar kepala banteng yang dia kira kerbau 
itu di tangan, Jalu menjelang ibunya. Yang dijelang 
langsung mengelus kepala Jalu. Khas keibuan ala Bu 
Soe. 

”Duh, baumu kayak manuk emprit5.” Itu adalah 
kode khas Bu Soe untuk Jalu. Arti sebenarnya adalah, 
”Kamu harus mandi.” Bau keringat Jalu tiap kali usai 
bermain layang-layang itu, sangat audzubillah setan.  

Manuk emprit bercericit hilir mudik jauh di atas 
kepala Jalu ketika dia digandeng ibunya menuju 
pulang. Sepertinya burung-burung itu senang 
disamakan dengan manusia, kendati hanya baunya 
saja.*  

 
---------------- 
 
1. Dingin yang sangat menusuk setiap malam musim kemarau. 
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2. ”Mati kamu!” 
3. Dipoles, dilumuri. 
4. Dahan bambu yang kecil-kecil dan panjang. 
5. Burung pipit. 
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7 
(1969) 

 
 

”KAMU bersedia menjalani banyak hal bersamaku, 
Tien?” Tien menatap Soe sekejap. Malu-malu dia, lalu 
menunduk, dan mengangguk. Mantap anggukannya. 
Sekilas dia kembali angkat wajahnya, dia tatap mata 
Soe untuk meyakinkan Soe bahwa anggukannya itu 
sungguh-sungguh. Kemudian dia tundukkan lagi 
kepalanya, sebagai bukti bahwa dia adalah perempuan 
baik-baik yang tak kurang ajar pada pria. Ajaran 
budaya perempuan Jawa itu dipahaminya dan dijalani 
dengan fasih. 

Berbunga-bungalah hati Soe. Tien yang cantik 
jelita mau mencintainya sebagai pria miskin yang tidak 
tampan. Tien adalah anugerah paling sempurna di 
sepanjang kehidupan Soe yang sarat dengan kesulitan-
kesulitan. 

”Aku mau apa saja, bagaimana saja, dalam 
keadaan apa saja, asal bersama kamu, Mas,” kata Tien, 
masih dengan menunduk. Ada senyum senang di 
wajahnya yang menatap lantai. Kesanggupan Tien 
membuat percaya diri Soe semakin kokoh.  

”Baiklah, Tien, aku akan buktikan bahwa aku 
adalah pria yang bisa dipercaya, bisa menjagamu dan 
anak-anak kita kelak. Aku berjanji!” mantap Soe 
berikrar. Tien mendengar ikrar itu sebagai sebuah 
nyanyian yang tak tertandingi kemerduannya. Dan dia 
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juga mendengar ada kesungguhan di situ, bukan 
sekadar ucapan untuk pemuasan emosi sesaat. 

Kalong yang sedang asyik mengigit-gigit mangga 
ranum di halaman rumah dinas itu langsung 
berkelepak kabur ketika Soe mengucap sumpah. Suara 
jangkrik yang bersahutan di balik semak-semak di 
samping rumah terdengar merdu, bak merestui cinta 
mereka.  

”Mas….,” Tien tiba-tiba bersuara. Masih lirih dan 
kepalanya masih menunduk. 

”Ya, Tien?” 
 ”Agama mengajarkan pada kita jangan pacaran 

terlalu lama," Tien mengingatkan. "Kalau Mas Soe 
benar-benar serius, Mas segera lamar aku. Kita 
menikah secepatnya. Siapa tahu kalau Mbak Yayoek 
tahu Mas serius dia akan merestui kita.” 

Soe kaget. Untuk kedua kalinya sejak tawaran 
minum teh selepas ospek itu, Soe kembali 
mendengarkan pernyataan yang tak pernah dia sangka 
dari Tien. Dia kikuk. Jelas saja dia salah tingkah, sebab 
dia merasa belum siap. Bukan, bukan belum siap secara 
batin. Secara psikologis dan biologis, dia sudah sangat 
siap. Dan dia mau. Sangat mau. Tapi secara ekonomis? 
Itulah halangannya. Dia hanyalah seorang penyobek 
karcis. Dan dia masih ingin melanjutkan studinya, 
untuk masa depan yang lebih baik. 

Apalagi ketika Soe mengingat kebencian Yayoek –
yang dipercaya untuk bertanggung jawab sepenuhnya 
pada kehidupan Tien-- padanya, sepertinya permintaan 
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Tien itu juga cukup pelik diwujudkan. Soe miskin, dan 
dia tahu Yayoek membencinya karena itu. Yayoek fobia 
pada kemiskinan. Dua masalah serius menjadi 
penghalang Soe untuk memenuhi permintaan Tien. 
Tapi, di sisi lain, demi bisikan hati, sebenarnya Soe 
sangat ingin memenuhi permintaan Tien, sekaligus 
membuktikan bahwa pernyataannya bersedia 
bertanggung jawab pada kehidupan Tien bukan 
bualan. Soe ambigu.  

”Apakah tidak mengganggu kuliah kita? 
Kuliahmu terutama. Lalu mbakyumu?” dengan 
pertanyaan itu, Soe berharap Tien akan 
mempertimbangkan kembali permintaannya. Dia 
berharap Tien akan memberinya waktu lebih lama 
untuk menata diri, sebelum dia menjemput Tien untuk 
mempersuntingnya. Dia yakin, Tien tahu masalahnya. 
Dan dia tidak tahu, kenapa Tien memutuskan untuk 
mengajukan permintaan itu. 

“Apakah tidak sebaiknya kita selesaikan dulu 
kuliah kita, mencari kerja, lalu baru menikah?” 

Tien terdiam lagi. Dia tertunduk semakin dalam. 
Kali itu bukan karena malu-malu, tapi karena bingung. 
Benar juga, kuliah mereka baru saja dimulai. Baru 
semester pertama. Kromo dan Yayoek membiayai 
penuh kuliahnya, dengan harapan Tien bisa menjadi 
guru dan bisa mengangkat kehidupannya sendiri. 
Sebab, tak selamanya Kromo dan Yayoek mengongkosi 
dia. Ibunya juga tak mungkin. 
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Itulah hidup, perlu ongkos. Perlu jibaku untuk 
mendapatkannya. Salah satunya adalah dengan kuliah, 
belajar tekun, lalu menjadi seorang guru dengan 
penghasilan tetap. Bayang-bayang penolakan Yayoek 
dengan bahasanya yang sudah bisa dipastikan pedas 
dan menyengat, juga berkelebat di dalam kepalanya. 

Tapi, di sisi lain, Tien merasakan kecemasan. Dia 
sedang tertekan, dan Soe lah satu-satunya orang yang 
bisa menyelamatkannya. 

”Aku juga memikirkan itu, Mas. Tapi….” Tien 
memutus kalimatnya sendiri. Dia dihantam ragu. 

”Tapi kenapa, Tien?” 
Tien tak segera menjawab. Dia biarkan hening 

mengambil tempat di antara mereka untuk beberapa 
saat. Keheningan yang membuat Soe bertanya-tanya. 

”Tien… Tapi kenapa?” Soe mengulang. 
Tien mengangkat mukanya dan menatap mata 

Soe. Ada ragu-ragu dalam sorotnya, yang mengirimkan 
pesan pada Soe, bahwa dia sebenarnya ragu untuk 
menjawabnya. Namun, di bagian lain, dia merasa 
tertuntut untuk menjawab pertanyaan itu. Dia tak ingin 
berbohong pada Soe. Cinta tak pernah bohong. Jika ada 
kebohongan dalam sebuah hubungan, itu bukan cinta. 

”Tien….” Soe mendesak. 
Yang dipanggil mengambil napas dalam-dalam. 

”Maaf, Mas. Aku meminta kau melamarkan bukan 
karena apa. Bukan karena aku ingin terburu-buru 
nafsu. Tapi, karena cinta kita sedang berpacu dengan 
waktu…” 
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Soe tambah kebingungan. “Maksudnya?”  
Tien kembali menunduk. Dia gigit kuat-kuat 

rahangnya, seperti sedang berusaha mengumpulkan 
kekuatan untuk mengatakan hal yang sepertinya sulit 
dia katakan. 

”Mbak Yayoek ingin menjodohkan aku dengan 
Mas Parman…” 

Soe terhenyak. Parman? Parman siapa? 
Tien seperti bisa membaca pertanyaan yang 

bermain-main di benak Soe. ”Mas Parman, adik salah 
satu rekan Mas Kromo di Redjo Agoeng. Dia sarjana 
ekonomi. Dia pegawai negeri sipil di pemerintah 
kota.….” Tien mengembuskan napasnya kuat-kuat.  

”Lalu….?” Pertanyaan Soe terdengar gamang. 
Giliran dia yang menahan napas. 

”Sebab itulah Mbak Yayoek menolakmu, Mas. Dia 
tak ingin ada pria lain yang mendekatiku, termasuk 
kamu, Mas. Apalagi Mbak Yayoek 
memandangmu…….” 

”Miskin dan tak punya masa depan,” Soe 
memutus kalimat Tien dan menyambungnya dengan 
pernyataan yang menggambarkan kenyataan itu 
dengan nada yang terdengar pahit di telinga Tien. 

”Tapi, Mas, aku tak pernah melihatmu dari sisi 
itu. Aku melihatmu sebagai seorang lelaki yang mau 
berusaha. Aku melihatmu sebagai seorang pria yang 
bisa melindungi aku, dalam situasi apapun. Aku 
melihat cinta yang sebenar-benarnya dari kamu, Mas…. 
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”Aku jijik dengan Mas Parman. Dia pikir, dengan 
uang, semuanya bisa dibeli. Seandainya kau tahu, Mas, 
setiap kali Mas Parman datang ke sini, aku sangat risih. 
Dia selalu memandangiku dari ujung kepala hingga 
ujung kaki, seolah-olah ingin menelanjangiku. Dia 
mendatangiku karena nafsu, Mas. Sementara kamu, 
kamu mendatangiku karena cinta. Aku bisa merasakan 
itu. Mas, hati tak pernah bisa berbohong…” 

Soe diam dan membuang pandangannya jauh ke 
depan, menembus malam, menyorot jalan raya yang 
sudah mulai sepi kendati malam masih belum begitu 
jauh. Dia embuskan napas pelan-pelan. Dia didera 
badai gelisah.  

Dari sisi materi, dia jelas tak ada apa-apanya di 
depan Parman. Kehidupannya masih jauh dari kesan 
mapan. Bahkan, apakah nanti dia bisa sampai pada 
kehidupan mapan itu, Soe juga tak tahu. Yang dia tahu, 
dia hanya akan terus berusaha memberikan yang 
terbaik untuk dirinya sendiri dan orang-orang di 
sekitarnya. 

Situasi terasa semakin sulit untuk Soe. Masalah 
ekonomi, antipati Yayoek, dan kini ditambah lagi 
dengan kehadiran Parman. Situasi kian pelik. 

”Karena itulah aku minta kau cepat-cepat 
melamarku, Mas. Aku tak ingin Mas Parman 
mendahuluimu. Dalam waktu dekat ini dia akan 
melamarku. Mbak Yayoek mengatakan itu padaku. 
Karena itu dia semakin menolak kehadiranmu di sini, 
Mas. Dia ingin menendangmu jauh-jauh dari 
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kehidupanku. Dan aku tak ingin itu terjadi, Mas. Mas, 
aku tahu kau mencintai aku, bahkan mungkin lebih 
dari cinta yang bisa aku berikan untukmu.” 

Soe masih terdiam. Semakin bingung dia. Dia 
menarik pandangannya dari jalan, dan menunduk, 
memikirkan sesuatu. ”Lalu, aku harus bagaimana, 
Tien?” akhirnya Soe bersuara. Kali itu nadanya 
gamang. Bukan karena Soe tak yakin pada Tien. 
Situasilah yang membuatnya agak ragu dan tak tahu 
lagi harus berbuat apa.  

Soe sadar, melamar seorang perempuan adalah 
awal dari sebuah tanggung jawab besar seorang lelaki 
yang akan melekat seumur hidupnya. Keputusan 
melamar tak seperti keputusan yang dia ambil ketika 
dia menyerahkan papan nama dari kardus untuk Tien 
di saat ospek itu. Menyerahkan papan nama itu tak 
akan melekat dengan tanggung jawab seumur hidup. 
Melamar perempuan? Itu adalah sebuah tanggung 
jawab besar. Soe yakin, suatu saat dia akan mampu 
menjalankan tanggung jawab itu. Sebab, kewajiban itu 
adalah keniscayaan bagi setiap lelaki yang dilahirkan di 
muka Bumi. Suatu saat dia akan mampu. Tapi suatu 
saat. Bukan saat ini. 

Mengayuh biduk rumah tangga untuk 
mengarungi samudera kehidupan butuh ongkos. Soe 
akan menjadi nahkoda biduk itu, yang bertanggung 
jawab penuh terhadap keselamatan seluruh 
penumpangnya. Lalu, apakah hanya dengan menjadi 
penyobek karcis di gedung bioskop dia bisa memberi 
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makan Tien? Memberikan Tien rumah tinggal dan 
pakaian yang layak? Tidak, dia yakin itu tidak akan 
cukup. Karena itulah Soe berusaha untuk mencapai 
kehidupan yang jauh lebih baik. Karena itulah dia 
berusaha mati-matian untuk bisa kuliah. Dia berharap, 
selepas kelulusan nanti, dia lebih mudah mencukupi 
nafkahnya. Dia yakin akan mendapatkan tempat yang 
jauh lebih baik daripada bioskop yang memberinya 
posisi sebagai tukang sobek karcis. Dan saat itu tiba, 
itulah waktu yang tepat untuk meminang Tien. Itu 
rencana Soe. 

Tapi, sekali lagi, manusia hanya bisa berencana. 
Segala ketentuan sudah digariskan dalam takdir. 
Manusia hanya bisa menjalani. Menjalani, tapi bukan 
berarti begitu saja hanyut arus gelombang zaman 
dengan pasif. Pasrah beda dengan menyerah kalah. 
Pasrah itu berusaha dan berserah. Kewajiban manusia 
hanya berbuat. Jika yang terjadi di luar keinginan, itu 
sudah di luar urusan kita. Soe sadar itu. Dia sadar, 
bahwa apa yang terjadi malam itu sama sekali jauh dari 
rencananya. 

”Kau tahu bagaimana kehidupanku sekarang kan, 
Tien?” 

”Tahu. Insya Allah tahu, Mas. Kamu 
menceritakan semuanya kepadaku. Aku yakin, apa 
yang kau ceritakan itu adalah keadaan yang 
sebenarnya.” 
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”Dan menurutmu, jika aku melamarmu sekarang, 
dan kita menikah, apakah aku bisa menghidupimu? 
Menghidupi keluarga kita?” 

”Mas? Kau masih Mas Soe kan?” 
”Lho, kenapa?” 
”Mas Soe yang aku kenal tak pernah pesimistis!” 

Tien mendadak terlihat garang. ”Mas Soe adalah 
seorang pria yang selalu optimis. Mas Soe-ku adalah 
pria yang melakukan apa saja untuk mensyukuri hidup 
yang dikaruniakan Gusti Allah, sebagai manusia yang 
bahagia jika berguna bagi orang lain!” 

Emosi Tien benar-benar meletup ketika 
mendapati lelakinya malam itu tampak gembos. Soe 
termangu mendengar ‘protes’ dari Tien. 

”Aku harus bagaimana, Tien….?” 
”Kau masih mencintaiku, Mas?” 
”Apakah kau masih memerlukan jawaban untuk 

itu?” 
”Baiklah, aku tak butuh jawaban. Tapi aku perlu 

bukti!” 
”Yang seperti apa lagi, Tien…?” 
”Lamar aku, Mas. Secepatnya. Nikahi aku…” 
”Dengan kondisiku yang seperti ini, apakah……” 
”Apakah kamu masih memilih ragu-ragu dan 

menyerahkan aku begitu saja pada Mas Parman?” 
Hardikan Tien kali itu benar-benar membuat 

Soegito mati kutu. Dia dilema. Untuk menikahi Tien 
dalam waktu dekat, dia belum mampu secara ekonomi. 
Tapi, jika itu tidak dilakukannya, itu artinya dia akan 
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kehilangan cinta dari Tien. Dia akan membiarkan Tien 
kecewa.  

”Mas, aku tak pernah berharap Mas Parman yang 
datang melamar. Aku selalu berharap lamaran itu 
datang darimu. Jika kau tidak melamarku lebih dulu, 
aku tak punya alasan untuk menolak lamaran Mas 
Parman. Mbak Yayoek sudah mempersiapkan 
semuanya. Aku akan dinikahkan dengan Mas Parman, 
dan setelah menikah aku bisa tetap kuliah. Aku tahu, 
sebagai kakak, Mbak Yayoek ingin kehidupanku 
terjamin. Tapi aku tak mau, Mas. Aku tak mau… Aku 
takut mengkhianati perasaanku sendiri. Aku berharap 
kamulah yang menjadi bapak dari anak-anakku kelak.” 

Soe masih diam. Dia masih belum tahu harus 
memutuskan apa.  

”Kamu ragu, Mas? Kamu tak mau 
menyelamatkan aku? Kamu tak berani, Mas? 
Ketakberanianmu itu akan membuat Mbak Yayoek 
makin yakin kalau kau tak baik untukku. Karena kau 
tak memperjuangkan cinta kita!” 

Kesimpulan Tien membuat Soe makin gundah. 
Apakah memang Tien harus menjadi milik Parman? 
Apakah Tien bukan jodohnya, sehingga satu-satunya 
cara untuk mendapatkan Tien adalah menikahinya 
ketika situasi ekonominya masih sangat sulit? Apakah 
memang Gusti Allah tidak menjodohkannya dengan 
Tien? Jika memang demikian, kenapa Gusti Allah 
mengirimkan Tien padanya ketika bermimpi untuk 
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mendapatkan Tien pun dia tak berani? Apakah Tuhan 
sedang mengajak dia bermain-main? 

Soe jadi ragu, apakah situasi ini isyarat dari Tuhan 
bahwa Tien bukanlah jodoh untuk dia? Ataukah malah 
ujian keteguhannya terhadap cintanya pada Tien, sebab 
untuk sebuah kebahagiaan itu memang perlu 
pengorbanan? Yang manakah? Yang mana? 

”Mas…”  
Tien menunggu jawaban yang sangat 

diharapkannya. Tien ingin Soe mengiyakan ajakannya. 
Bukan, bukan untuk memaksa Soe. Tien mengerti 
keadaan Soe. Sangat mengerti. Tapi, Tien merasa 
sedang butuh diselamatkan. Seperti ketika Soe 
menyelamatkannya dari ancaman hukuman senior di 
kampus dulu. Dulu Tien tak pernah berharap Soe 
menyelamatkannya. Tapi, kali itu, dia sangat berharap 
Soe menyelamatkannya dari ancaman nafsu Parman.  

Tien masih ingat betul, ketika untuk pertama 
kalinya dia bertemu Parman. Pria berkulit putih bersih 
itu langsung menyahut tangannya, menggenggamnya 
erat-erat, dan menatapnya dengan napas yang 
memburu. Tien merasa seperti hendak diterkam oleh 
seekor macan. Tien ketakutan. Jelas nuansanya beda 
dari ketika Soe menyodorkan papan namanya untuk 
Tien. Tien, dengan hati dan pikiran sehatnya tentu 
membandingkan. Dan dari upaya itu, dia telah 
menetapkan hatinya untuk semakin yakin pada Soe. 

”Kamu pernah bertanya, apakah aku mau 
menjalani hidup denganmu dalam keadaan apapun, 
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dan aku mengiyakan. Kamu masih tak percaya padaku, 
Mas? Seperti aku meminta bukti cinta darimu, kamu 
juga berhak minta bukti dari pernyataanku itu. Dan 
satu-satunya cara adalah, nikahi aku, Mas. Buktikan 
ucapanku sekaligus selamatkan aku untuk 
membuktikan ucapanmu sendiri.” 

Soe masih diam. Dia benar-benar berusaha 
berpikir keras. Hatinya mengiyakan, nalarnya masih 
ragu. Mana yang harus dia turutkan? 

”Mas, yakinlah, semua bisa kita lalui bersama. 
Kau tak perlu sendirian untuk menata hidupmu. Aku 
mau menemanimu. Dan aku berharap benar-benar bisa 
menemanimu untuk itu.” 

Soe menghela napas. Dia tatap perempuannya. 
Tajam. “Baiklah, Tien. Aku akan melamarmu. Aku 
akan buktikan semua ucapanku. Terima kasih kamu 
sudah mempercayaiku, dan aku akan membayar 
kepercayaan itu, Tien. Aku berjanji.”  
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8 
(1992) 

 
 

JALU dan Bu Soe masuk lewat pintu samping di bagian 
barat rumah. Pintu ini disebut pintu keluarga, karena 
hanya keluarga dan kerabat yang biasanya masuk 
lewat pintu itu. Yang tak punya keterikatan saudara 
harus lewat pintu depan. 

Di balik pintu keluarga ada ruang santai. Tempat 
di mana biasanya keluarga Pak Soe berkumpul 
menunggu Magrib, untuk salat berjamaah. Di waktu 
seperti itulah mereka mengungkapkan cinta dan jadi 
keluarga yang utuh. Ketika kala menghadirkan semesta 
dalam wajahnya yang cantik. Ketika matahari mulai 
menyiapkan senja. 

Suasana sore di ruang keluarga kali itu agak 
berbeda. Di tengah keluarga Pak Soe ada orang lain. 
Dia bukan kerabat. Orang itu adalah Didin. Dia 
mengaku berasal dari Kabupaten Bandung. Dia adalah 
salah satu karyawan perusahaan distributor oli yang 
baru dirintis Pak Soe. 

Sekitar setahun sebelum sore itu, Didin juga 
datang pada Pak Soe. Dia minta diberi kerja. Dia 
pasang tampang memelas, dengan mengaku benar-
benar butuh kerja. Dia mengaku dibuang oleh 
keluarganya di Bandung, dan merantau karena butuh 
hidup. Pak Soe terenyuh, dan mempekerjakan Didin. 
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Pak Soe tidak salah pilih. Didin itu pekerja keras. Hasil 
kerjanya tidak pernah bikin Pak Soe merengut1. 

 “Saya pinjam, Pak. Saya mau dipotong gaji 
setelah itu sampai pinjaman lunas,” Didin menghiba. 
Wajah Didin melas, persis seperti setahun lalu ketika 
datang ke Pak Soe minta kerja. 

Mendengar proposal Didin, Pak Soe, yang duduk 
bersebelahan dengan karyawannya di atas kursi 
panjang anyaman bambu, hanya tersenyum. “Di rumah 
sakit mana?” tanya Pak Soe, dengan suara beratnya 
yang tenang.  

Jalu yang mendengar sekilas, terpancing rasa 
penasarannya. Dia berusaha mendekat, ingin tahu apa 
yang sedang dibicarakan bapaknya. “Cepet mandi 
sana. Bau keringatmu itu lho kayak manuk emprit,” ah, 
Bu Soe buru-buru menyuruh Jalu mandi. Setelah Jalu 
mandi, Didin sudah tidak ada.  
 

*** 
 

Sore esoknya Jalu tidak main layang-layang. Hujan 
yang datang tiba-tiba di tengah kemarau ini membuat 
teman-temannya yang juga maniak layang-layang 
harus memilih mendekam di rumah. Tuhan Maha 
Penyayang. Dia tak akan membiarkan umatnya 
merasakan penderitaan berkepanjangan. Madiun 
memang sedang butuh hujan. Cuaca dan iklim politik 
sedang panas-panasnya.  
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”Jelang Pemilu selalu ada upaya bersih-bersih,” 
kata Pak Soe, pada suatu malam, di hadapan beberapa 
teman partainya, ketika mereka berkumpul di beranda 
belakang rumah, masih diingat betul oleh Jalu. Dan 
biasa, selalu memantik penasarannya. Jalu tak paham 
maksud dari ‘bersih-bersih’ yang dikatakan bapaknya. 
Dia ingin tahu. Tapi dia belum mendapatkan jawaban. 

Di luar ada yang main-main air hujan. Jalu 
melihat Wiwit ada di antara mereka. Meski agak culas, 
Wiwit adalah teman baik Jalu. Di mana ada Wiwit, 
biasanya ada Jalu, begitu pula sebaliknya. Tapi sayang, 
Jalu tidak bisa bermain dengannya di bawah air. Bu Soe 
melarang Jalu. Kalau kena air hujan, Jalu langsung 
sakit. Tubuhnya ringkih. 

Di tengah hujan itu, saat keluarga Pak Soe 
menikmati segar hadiah musim kemarau ini di teras 
belakang rumah, tiba-tiba pintu keluarga diketuk. Yang 
membukakan Gendari. “Eh, Kang Didin. Masuk Kang,” 
dari cara Gendari mempersilahkan, jelaslah siapa yang 
datang. 

Didin tergesa-gesa menaruh payungnya yang 
masih mengembang. Saking tergesanya, cara dia 
menaruh payung kurang tepat. Payung itu 
diterbangkan angin. Didin harus mengejar sambil 
berbasah-basah. Setelah berhasil menangkap pelindung 
itu, dengan tergesa-gesa dia njujug2 ke tempat duduk 
Pak Soe. Tanpa babibu, tiba-tiba dia raih tangan kanan 
Pak Soe, dengan kedua tangan basahnya, dan langsung 
menciumnya. 
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 “Eh, ada apa ini?” Pak Soe heran.  
“Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Apa pun 

yang Bapak suruh bahkan saya lakukan tanpa Bapak 
perlu ngomong dua kali. Terima kasih banyak,” Didin 
tampak terharu. Jalu menatapnya dengan heran. Belum 
pernah dia melihat mata Didin berkaca-kaca. 

Tapi, lagi-lagi, belum sempat tahu apa yang 
terjadi, Bu Soe menyuruh Jalu mandi. Kali ini 
perintahnya bukan dengan bilang bau manuk emprit, 
tapi “Kalau terlalu sore kena air nanti masuk angin.” 

Setelah Jalu mandi, lagi-lagi Didin sudah pergi. 
Kali itu Jalu benar-benar penasaran, ingin tahu apa 
yang terjadi. Tapi, mau bertanya pada bapaknya, Jalu 
sungkan. Nanti dikira anak kecil mau tahu saja urusan 
orang dewasa.  

Setelah berpakaian dan menyisir rambut, Jalu 
kembali berkumpul dengan keluarga di teras belakang. 
Magrib belum datang. Ketika itulah dia tahu apa yang 
terjadi, setelah “menyadap” pembicaraan bapak dan 
ibunya, yang sore itu tampak mesra di kursi panjang 
dari anyaman bambu.  

”Inilah yang membuatku kenapa dulu yakin 
menerima lamaranmu, meski kamu tak punya harta. 
Hatimu sangat kaya,” lalu Bu Soe menempel mesra 
pada suaminya.  

”Ah, kau tentu masih ingat, Bu, bagaimana dulu 
aku pontang-panting cari utangan waktu kamu harus 
operasi melahirkan Jalu. Ndak enak. Bingung semua. 
Kita harus pontang-panting juga ketika tiba waktunya 
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harus melunasi, bukan? Kita tahu bagaimana tidak 
enaknya situasi seperti itu. Masa’ kita, yang dikaruniai 
rezeki berlebih ini, tega membiarkan orang lain 
mengalami nasib yang sama?” 

Bu Soe hanya tersenyum, dan menempel makin 
mesra ke bahu suaminya. Kesi, Gendari, dan Jalu hanya 
bisa kagum dengan kemesraan itu. 
 

*** 
 
Sehari sebelumnya, rupanya Didin datang menemui 
Pak Soe untuk sambatan3. Ya waktu Jalu datang 
membawa bau manuk emprit itu. Istri Didin mau 
melahirkan. Tapi, bukan melahirkan biasa. Istri Didin, 
Iis, harus cesar. Pinggulnya terlalu sempit. Ongkosnya 2 
juta rupiah. Bukan jumlah yang gampang dipenuhi 
Didin. Dia hanya pegawai di distributor oli yang masih 
baru merintis. 

Didin bingung setengah mati. Utang ke teman, tak 
ada yang punya duit sebesar itu. Mau minta tolong 
keluarganya di Bandung, tidak mungkin. Dia sudah 
dicoret dari silsilah keluarga. Satu-satunya jalan, 
dengan meredam sungkan, dia coba temui Pak Soe. Dia 
mengajukan tawaran sanggup dipotong gaji asal 
dipinjami uang.  

Tapi, jawaban Pak Soe waktu itu membuat Didin 
terharu. ”Sudah, kamu tak perlu ngutang. Aku tahu, 
kalau utang, beban kamu pasti lebih berat. Aku bantu 
saja. Istri kamu di rumah sakit mana? Biayanya 
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berapa?” Waktu ditanya begitu Didin rikuh. Dia 
dibekap sungkan. 

Pak Soe tidak ambil pusing. Kebetulan sore itu 
ada uang tunai di rumah. Uang itu adalah sisa uang 
pribadi yang dia persiapan untuk perbaikan got di 
kampung. Perbaikan got yang diperdebatkannya 
dengan Pak Lurah, malam sebelum Didin datang untuk 
minta bantuan. Dia ambil 2 juta, dimasukkan dalam 
amplop, dan diserahkan Didin tanpa embel-embel 
perjanjian utang piutang.  

“Aku tidak mau membebani kamu. Sudah, kamu 
ambil saja. Semoga istri kamu lancar melahirkan dan 
bayi kamu sehat. Kalau kamu tidak mau menerima 
atau menghitung ini utang, kamu sama juga menghina 
aku.” Pak Soe “mengancam” Didin. 

Didin tambah salah tingkah. Dia tak mampu 
bicara apa pun. Dia ambil uang dalam amplop, dan 
nyaris mencium kaki Pak Soe kalau saja bahunya tidak 
ditahan oleh juragannya itu. Kejadiannya berlangsung 
waktu Jalu mandi, menghilangkan bau manuk emprit. 

Berbekal duit bantuan Pak Soe, istri Didin 
menjalani operasi cesar. Pagi-pagi perut Iis dibedah 
untuk mengeluarkan orok laki-laki. Bayinya sehat, 
putih dan ganteng seperti bapaknya. Anugerah yang 
luar biasa bagi Didin dan Iis, pasangan mepet yang 
tinggal di rumah kontrakan seluas 4×5 meter tak jauh 
dari rumah Pak Soe. 

Sore setelah kelahiran anaknya, Didin, lagi-lagi, 
datang ke Pak Soe. Kali itu untuk berterima kasih. 
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Waktu hujan itu. Didin salah tingkah. Apalagi, ternyata 
Pak Soe sudah menyuruh Jatmiko, pegawai lainnya, 
untuk membeli selimut dan pakaian bayi, untuk si 
Didin Kecil. Didin tambah rikuh. “Pak, saya mohon 
potong gaji saya. Itu yang harus saya bayar.”  

Pak Soe menjawab enteng, “Ah, itu bisa diatur. 
Tenang saja.”  
 

*** 
 

“Aku tidak ingin membeli Didin. Aku cuma mau 
membantu. Aku tahu apa yang dirasakan Didin waktu 
itu. Bapak pernah susah. Mumpung Bapak masih 
banyak rezeki, Bapak bantu dia. Toh, itu tak bakal 
mengurangi rezeki kita. Kalau sudah rezeki tak bakal 
lari ke mana,” Pak Soe menjelaskan pada Jalu, ketika 
dengan beraninya Jalu bertanya soal pemberian uang 
itu.  

Jalu iri. Pak Soe tidak pernah memberi dia uang 
sebesar itu. ”Kamu sepuluh tahun. Mau apa kamu 
dengan uang dua juta?” Mendapat jawaban itu, Jalu tak 
lagi berani menuntut. 

”Apa dengan cara itu Bapak ingin ‘mengikat’ 
Didin?” satu lagi pertanyaan kritis  terlontar. Kali itu 
dari Kesi, perempuan sulung Pak Soe yang mulai 
tumbuh remaja dan mampu berpikir kritis. Pak Soe, 
masih seperti biasanya, kembali menjawab dengan 
senyum.  
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”Kesetiaan tidak bisa dibeli, Nak. Kesetiaan itu 
hanya bisa dirawat. Kelak, kalau kalian mendapatkan 
amanah untuk menjadi pemimpin, jadilah pemimpin, 
jangan jadi bos. Seorang pemimpin selalu bilang, ‘mari 
kita kerjakan’, sementara bos itu pasti bilang ‘kerjakan!’ 
Jangan menggali jurang dengan bawahanmu. Dengan 
mengajak bekerja bersama kita, duduk bersama, dan 
saling membantu, kesetiaan akan tumbuh dengan 
sendirinya.” 

”Pak, ada tamu,” Bu Soe tiba-tiba menyeruak di 
antara pembicaraan Pak Soe dan anak-anaknya. 

“Siapa, Bu?” 
“Katanya utusan Pak Camat.” 
“Ha? Ada apa? Tumben sore-sore…” 
”Ya ndak tahu, Pak. Masa’ saya nanya-nanya…” 
“Ya sudah…” lalu Pak Soe beranjak menuju pintu 

depan. 
Utusan camat itu menyampaikan pesan pada Pak 

Soe, bahwa Pak Camat yang baru ingin bertemu, 
sekaligus berkenalan. 

 
---------- 
1. Cemberut 
2. Menuju 
3. Minta bantuan 
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9 
(1969) 

 
 
SOE meminta izin pada Soeko, pamannya, sebagai 
wakil Soenarjo di Madiun.  

”Bagaimana menurut Paklik? Apakah sudah 
pantas aku menikahi Tien, sementara kehidupanku 
masih seperti sekarang ini?” Soe minta pendapat 
Pakliknya. 

”Kamu yakin sama Tien?” Soeko malah melempar 
pertanyaan balik. 

”Insya Allah sangat yakin, Paklik.” 
”Lalu, masalahnya ada di mana?” 
”Ya, kondisiku sekarang ini, Lik….” 
”Kondisi yang bagaimana?” 
”Ya, masa’ Paklik ndak tahu…..” 
”Ya beneran ini. Aku ndak tahu.” 
”Saya kan hanya penyobek karcis, Lik…” 
”Lalu, ada masalah?” 
”Halah… Paklik iki piye to1…?” 
”Lho, piye apanya? Beneran, Soe, ndak paham 

aku.” 
”Tien mau aku kasih makan apa…?” 
”Ya nasi, to. Minimal singkonglah. Ya, kalau 

kamu tega, boleh kamu kasih makan bekatul,” Soeko 
menjawab sekenanya, sambil nyengir. 

”Halah, Paklik ini. Aku ini serius lho….” 
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”Lho, apa kamu pikir aku guyon2? Aku serius lho, 
Soe…” 

”Iya, iya. Ya sudah. Aku kasih makan nasi. Masa’ 
anak orang aku kasih makan bekatul to, Lik, Lik…” 

”Lha, bagus, berarti kamu masih waras.” 
”Hhh….,” Soe mengembuskan napas. Bingung dia 

mencari cara mengajak Pakliknya yang hobi bercanda 
itu. ”Lha terus, buat beli beras duitnya dari mana, 
Lik…?” 

”Lho, ya dari nyobek karcis itu. Mau dari mana 
lagi?” 

Soe benar-benar gemas mendengar jawaban 
Paklik Soeko yang terlontar dengan entengnya.  

“Apa kamu mau merampok? Jangan aneh-aneh 
lho, Soe…” 

”Lik…. Sudahlah... Aku ini serius…” 
”Hahaha… Oalah Soe, Soe... Hidup cuma sekali, 

mbok ya dinikmati, jangan dibikin susah to…” 
”Saya ndak bikin susah, Lik… Tapi situasi 

memang lagi susah….” 
”Halah, itu bisa-bisamu saja. Soal situasi, itu kan 

hanya soal bagaimana kamu menyikapinya saja to…” 
”Menyikapi bagaimana, Lik?” 
  ”Ya tinggal bagaimana cara kamu menyikapinya. 

Semua tergantung sama apa yang kamu pikirkan, Soe. 
Susah-senang itu soal pikiran. Kalau kamu bisa mikir 
senang, ya hidupmu bakal senang. Tapi, kalau kamu 
mikirnya susah, ya begini, kayak kamu sekarang ini.” 
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”Sebentar, sebentar Lik. Aku benar-benar ndak 
paham ini. Maksudnya bagaimana to..?” 

”Soe, hidup itu cuma sekali. Dalam kehidupan ini, 
setiap orang membawa nasibnya masing-masing. Ada 
yang beruntung dilahirkan jadi orang yang duitnya 
ndak ada nomor serinya, ndak habis-habis, ada juga 
yang diciptakan sebagai orang yang duitnya ndak ada 
barangnya, alias melarat. Kayak kita ini, Soe. Hehehe… 

”Tapi, Soe tidak punya uang bukan berarti tidak 
berhak untuk bahagia. Semua orang berhak bahagia 
dengan cara masing-masing. Ada yang bahagia karena 
celengannya penuh terus, ada yang bahagia hanya 
dengan berkumpul dengan orang-orang yang dicintai 
dan mencintai. Makan ndak makan asal kumpul. Ya 
seperti aku ini, Soe. Seperti masku, bapakmu itu. Kalau 
bapakmu itu malah ngawur. Masih muda punya darah 
ningrat, malah ditinggal, merantau, katanya ingin 
hidup mandiri. Sumpek sama ningratnya. Padahal, jadi 
ningrat itu enak lho. Iya kan? Lalu, sudah enak jadi 
pejabat, masih saja menolak fasilitas…” 

”Sebentar, Lik, sebentar. Lalu, kenapa Lik Soeko 
juga ndak mau jadi ningrat? Lik Soeko juga hidup 
seperti Bapak…” 

”Ya beda to… Bapakmu itu pejabat, tapi adiknya 
ini kan cuma makelar. Serabutan….” 

“Bukan itu maksudku, Lik….” 
“Halah, serius lagi kan. Ndak bisa guyon ya kamu 

itu, Soe?”  
Soe hanya nyengir. 
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“Ya, alasanku meninggalkan ningrat sama seperti 
bapakmu. Aku dan bapakmu ini memang agak aneh. 
Sok melawan arus, jatuhnya malah hidup kere, 
hahaha…. 

“Tapi aku, dan aku yakin bapakmu juga, ndak 
pernah mengeluh sudah mengambil keputusan itu. Biar 
kami ini hidup serba kurang pas, toh, kami tetap 
bahagia. Kamu lihat sendiri kan? Lha aku sama 
bapakmu itu sama-sama suka kelayapan. Bapakmu 
malah jauh lebih parah, sampai ngelayap ke Pasuruan 
sana. Kalau aku kan hanya ngelayap ke kecamatan 
sebelah…. 

“Tapi, Soe, ini memang pilihan kami. Kami 
merasa, hidup serba kecukupan itu ndak asyik. Apalagi 
jadi ningrat, terlalu banyak aturannya. Repot, Soe. 
Repot… Akhirnya kami memilih jalan hidup seperti ini. 
Sekaligus membuktikan, bahwa kebahagiaan itu bukan 
hanya soal materi. 

“Lihat aku. Lihat bapakmu. Kami sama-sama 
hidup serba cekak, toh kami bahagia. Lihat ibumu, lihat 
juga bulikmu. Apakah kamu pernah melihat mereka 
mengeluh, meski suaminya kere? Ndak kan? Biar kere, 
kita ini keluarga bahagia lho, Soe. Kamu bahagia apa 
tidak sama keluargamu? Bahagia tidak selama tinggal 
bareng paklikmu yang jauh lebih kere dari bapakmu 
ini?” 

Soe mengangguk. 
“Nah, jelas kan, ukuran kebahagiaan itu bukan 

materi. Yang penting keluarga hidup rukun. Sedikit 
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banyak dibagi untuk bersama. Soe, kita memang butuh 
uang untuk menyambung hidup. Tapi, lebih dari itu, 
cintalah yang paling utama. Cinta yang benar-benar 
diyakini. Karena itulah sumber kebahagiaan 
sesungguhnya.” 

Soe termangu mendengar pemaparan pamannya 
yang biasanya sulit diajak serius itu. Sepertinya kali itu 
Paklik Soeko sedang dalam kesadaran penuh. Atau 
mungkin sedang kesurupan. 

“Dulu bulikmu ketemu aku ya aku dalam kondisi 
ndak punya apa-apa, Soe. Kamu masih lumayan, 
ketemu Tien pas sudah punya kerjaan, meski cuma 
penyobek karcis. Aku dulu nganggur, nggur, Soe. 
Makelaran, ya sampai sekarang ini. Tapi bulikmu mau 
menerima aku. Dia yakin sama aku. Dan dia mau 
menjalani kehidupan denganku, sampai lahir tiga 
keponakanmu itu. Buktinya, kami masih hidup, kan? 
Kami bahagia kan? Kami juga masih sanggup 
menampung kamu. Meski kere ini kok rasanya kerasan 
sekali nggelandoti3 aku. Hehehe…. 

“Tapi, Soe, bukan berarti aku mengajarimu untuk 
pasrah pada nasib kere. Setiap orang harus berusaha 
sebisa mungkin. Semua orang harus berusaha mengejar 
takdirnya sendiri-sendiri. Aku masih percaya, suatu 
saat akan ada kehidupan yang lebih baik bagi aku dan 
keluargaku, selama kami mau berusaha. Tapi, mungkin 
sampai saat ini jatahku masih belum tiba. Ya aku cuma 
bisa sabar, sambil terus berusaha, dan selalu menjaga 
keyakinanku agar ndak sampai gembos di tengah jalan. 



 

121 

 

Kalau sampai kempes, wah, itu bahaya. Karena hanya 
dengan keyakinanlah kita mampu menikmati hidup. 

”Jadi, kalau kamu sudah yakin sama Tien, dan 
Tien juga yakin sama kamu, tunggu apa lagi? Jangan 
sampai Gresik-Surabaya, Soe. Kalah dhisik ngresula4. 
Jangan sampai rezekimu diserobot orang lain, 
keduluan orang lain, hanya karena kamu tidak yakin. 
Kamu bakal menyesal seumur hidup kalau itu benar-
benar terjadi. Cukup bermodal bismillah dan yakin, 
Soe. Insya Allah Gusti Allah bakal memberimu jalan 
yang terbaik untuk mendapatkan kebahagiaanmu….” 

Dialog malam itu pun menguatkan akar 
keyakinan dalam dada Soe. Mantap dia memutuskan 
melamar Hartini besok malam. 

 
*** 

 
Tien bergerilya minta bantuan Kromo, ketika Yayoek 
sedang luput. Yang dimintai bantuan langsung saja 
menyetujui.  

”Niat baik memang harus disegerakan. Tidak baik 
menunda-nunda. Rezeki sudah ada yang mengatur, 
jangan khawatir. Nanti aku coba bantu bicara sama 
mbakyumu,” Kromo mendukung penuh niatan Tien 
dan Soe.  

Kromo tidak mengungkit biaya yang sudah dia 
keluarkan untuk kuliah adik iparnya itu ke IKIP. Dia 
tahu, dia hanya membantu. Urusan jalan hidup, 
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masing-masing orang memiliki kemerdekaan untuk 
menentukannya. Manusia membentuk dirinya sendiri. 

Tapi, lain Kromo, lain pula Yayoek. Angkuhnya 
masih berkecamuk untuk menolak Soe. ”Kamu gila? 
Ndak bisa mikir? Apa yang kamu lihat dari pria kere 
itu?” cerocos tak menyenangkan itu adalah jawaban 
untuk Tien, kala dia mencoba untuk menyampaikan 
maksudnya. 

”Dan ingat, Parman akan datang melamarmu 
juga!” 

”Silahkan saja Mas Parman datang. Tapi aku tak 
pernah mengiyakan tawaran Mbak Yayoek tentang 
lamaran itu. Aku punya hak untuk menolak, Mbak. 
Aku yang akan menjalani kehidupan nanti.” 

”Tapi dengan Parman hidupmu bakal lebih 
terjamin! Itu sudah pati!” 

”Pasti? Siapa yang menjamin, Mbak? Uang Mas 
Parman? Kedudukan Mas Parman? Belum jaminan, 
Mbak! Aku belum kenal Mas Parman. Bagaimana cara 
dia memperlakukan wanita aku juga belum tahu. Kalau 
Mas Soe, aku  tahu. Betul-betul tahu. Apakah bukan 
celaka namanya jika seseorang harus menjalani 
kehidupan bersama orang yang tak dikenalnya, seumur 
hidup? Lalu bagaimana jika nanti aku tak bahagia 
dengan Mas Parman? Bagaimana kalau ternyata dia 
suka main tangan pada perempuan? Bagaimana?” 

”Ah, sudahlah, lihat saja nanti. Yang jelas aku 
tidak ingin adikku satu-satunya diajak hidup kere sama 
laki-laki yang nasibnya ndak jelas!” 
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Tien menunduk. Bingung. Kalimah sakti yang 
mana yang bisa menundukkan Yayoek? 
 
---------- 
 

1. Bagaimana sih? 
2. Bercanda 
3. Bergelayut 
4. Kalau keduluan, mengeluh. 
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10 
(1992) 

 
 
NYARIS semua orang kurang mampu di kampung itu 
pernah merasakan legitnya bantuan Soegito. Tak cuma 
Didin. Kadang kala Pak Soe dermawannya keterlaluan. 
Beberapa kali, tak ada angin tiada hujan, setiap dia 
melihat orang yang melintas di depan rumah, terutama 
yang pengangguran, atau mereka yang ekonominya 
sulit, dia panggil. Setelah yang dipanggil mendekat, 
Pak Soe hanya bertanya, ”Kamu perlu uang?”  

Yang ditanya sudah pasti bingung. Tanpa 
menunggu jawaban, Pak Soe langsung merogoh saku 
dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas lima 
ribuan dan sepuluh ribuan, dan diserahkan saja. 
”Sudah, kamu pakai. Itu bukan utang, kamu tidak 
perlu mengembalikan.”  

Yang dikasih bingung, tapi senang. Kebiasaan Pak 
Soe itu juga sempat membuat istrinya geleng-geleng. 
Kalaupun nantinya orang-orang itu ternyata hanya 
menghormati Pak Soe karena duitnya, entahlah. Pak 
Soe tak pernah memikirkan sejauh itu. Yang Pak Soe 
tahu, dia hanya ingin membantu. Cukup. 

Sikap Pak Soe, yang perhatian pada tetangga yang 
kurang beruntung dan ketidak-kikirannya, itulah yang 
menumbuhkan kepercayaan sekaligus kekaguman 
warga. Kepercayaan itu akhirnya mengamanatkan 
jabatan Ketua RT pada Pak Soe.  
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Warga RT Pak Soe sudah jengah dengan gaya 
memerintah Pak Ratno, seorang kepala sekolah yang 
delapan tahun didaulat sebagai Ketua RT oleh 
kelurahan. Dia tidak aspiratif. Jarang membaur dengan 
warganya. Selama delapan tahun memimpin, tak ada 
perkembangan apapun di kampung. Got macet yang 
dibenahi Pak Soe, itu juga warisan rezim Pak Ratno.  

Dia orang Kuning. Wajar, dia PNS. Kepala 
sekolah. Gaya memimpinnya sangat feodal. Warga 
yang ingin mendapatkan tanda tangannya untuk 
urusan KTP atau kartu keluarga harus datang sambil 
membungkuk-bungkuk. Harus memohon-mohon. Itu 
pun mereka dipungut biaya melebihi ketentuan. 
Sungguh terlalu. Tapi, tak ada yang menindak Pak 
Ratno. Dia adalah orang kuat. PNS, kepala sekolah, 
orang Kuning. Kalau pun mengadukan tindakannya 
pada atasan, toh ujung-ujungnya bertemu lagi dengan 
orang Kuning. Percuma. Rezim Pak Ratno adalah masa-
masa yang apatis. 
 

*** 
 
Kejenuhan massif akan selalu berjumpa pada 
klimaksnya. Begitu pula dengan kejenuhan rezim Pak 
Ratno. Suatu malam, ketika acara arisan RT sekaligus 
membahas persiapan penyelenggaraan pemilu yang 
akan berlangsung tiga bulan lagi, tiba-tiba Pak Palal, 
warga yang terkenal temperamental, langsung 
mengajukan interupsi ketika Pak Ratno sedang takzim 
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melantunkan pidatonya tentang rencana persiapan 
menyambut pesta demokrasi. Pidato yang teramat 
sangat membosankan itu. Ya, tentu saja membosankan. 
Sebab, Pak Ratno membicarakan Pemilu ketika ada 
kebutuhan mendasar yang lebih penting, yaitu 
perbaikan saluran air yang mampat.  

Setiap kali dibahas, rencana perbaikan itu hanya 
berhenti pada rencana. Tanpa realisasi, sama sekali. 
Got-got di kampung yang lebih dari tiga tahun 
tersumbat itu masih belum juga bisa mengalir.  

”Interupsi! Mohon maaf jika kami menyela, Pak 
RT.” Mendapat interupsi seperti itu, Pak Ratno 
terkesiap. Tak biasa-biasanya ada yang berani 
menyelanya ketika sedang bicara. Itu adalah kejadian 
luar biasa di tengah budaya Orde Baru yang sangat 
protokoler. 

”Sebentar, sebentar! Bukankah nanti ada 
waktunya sendiri warga bicara?!” suara Pak Ratno 
meninggi. Kumisnya naik-turun. Kedua ujung alisnya, 
yang berdekatan dengan pangkal hidung, saling 
mendekat. Jelas, ada emosi yang bersiap hendak keluar.  

”Kali ini keresahan warga sudah tak tertahankan 
lagi! Tidak penting ngomong pemilu, toh hasilnya kita 
semua sudah tahu. Ada yang lebih penting, yaitu 
bagaimana mengatasi masalah got di kampung kita!” 
mendapati hardikan dari Ketua RT, Pak Palal juga 
tinggi. Sepertinya kemuakan warga RT 35 sudah 
melampaui ambang batas. Dan Pak Palal mewakilinya. 
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”Betul sekali itu, Pak RT! Apa Bapak tak 
mendengar, anaknya Katirun dan Jono masuk rumah 
sakit gara-gara demam berdarah? Got di depan rumah 
mereka paling parah mampatnya. Nyamuk-nyamuk 
berkubang di situ. Kita sudah capek membahas ini 
selama bertahun-tahun. Tapi hanya dibahas, tidak ada 
tindak lanjutnya sama sekali!” Pak Prayit, yang ikut 
terpancing emosinya, ikut menimpali. 

”Apa kita nunggu dulu anak-anak kita mati 
dibunuh nyamuk demam berdarah baru kita bersihkan 
got itu? Atau hasil pemilu bisa menyembuhkan anak-
anak itu?” Pak Poer tak mau kalah. Ini tentu kejadian 
luar biasa. Tak biasa-biasanya Pak Poer yang sabar dan 
murah senyum itu bisa melempar kritik pedas dan 
bernas.  

Mendapatkan serangan bertubi, Pak Ratno 
kebingungan. Kumisnya yang sempat terangkat 
mendadak nglimpruk, lemas. Nyalinya habis. Sepertinya 
dia sedang tidak memiliki dukungan malam itu. 
Sedang ada upaya makar. Tahta Pak Ratno sedang 
digoyang. Pak Soe memilih diam.  

”Bagaimana menurut Anda, Pak Soe?” Pak Ratno 
tiba-tiba menyebut nama Pak Soe. Dia sedang mencari 
dukungan. Pak Ratno tahu, dari seluruh bapak-bapak 
yang hadir pada pertemuan tersebut, hanya ekspresi 
Pak Soe yang terlihat adem. Mungkin bisa diajak 
berkongsi. 

”Benar, Pak Ratno. Pemilu urusan mudah. Tak 
perlu dibahas juga pasti berjalan lancar. Got-got itu 
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yang harus segera dibenahi. Kasihan anak-anak kita 
nanti. Juga kasihan orangtua mereka yang harus 
menanggung biaya rumah sakit,” kalem Pak Soe 
menanggapi Pak RT. 

”Lalu, kita harus bagaimana?” Pak Ratno tiba-tiba 
melontarkan pertanyaan konyol yang terlambat. 
Harusnya pertanyaan itu terlontar tiga tahun lalu. 

”Anda Ketua RT. Seharusnya Anda tahu apa yang 
harus kita semua lakukan. Toh, kita semua pernah 
membahas ini. Tapi, solusi dari Anda hanya melapor ke 
kelurahan, minta agar masalah got ini dibenahi. Tapi, 
mana buktinya? Mana? Belum juga ada hasil, sudah 
membahas pemilu! Kami sudah cukup lama bersabar, 
Pak,” Pak Palal kembali mencecar pimpinan kampung, 
yang malam itu benar-benar kehilangan kepercayaan. 
Pak Ratno kebingungan. Dia tak bisa abai, bahwa 
malam itu dia terpojok. 

”Kalau kelurahan tidak bertindak, perlu tindakan 
luar biasa. Kita perlu inisiatif,” Pak Soe tiba-tiba 
mengusulkan. 

”Nah, benar itu! Betul. Seratus!” Pak San ikut 
mendukung. 

”Inisiatif bagaimana? Kelurahan sebenarnya 
sudah sangat memperhatikan kita semua. Tapi, kita 
memang perlu sabar, Bapak-Bapak…” 

”Sabar sampai seluruh warga kampung ini modar 
gara-gara demam berdarah?” mulut Pak Palal 
kehilangan tata krama merespon ‘solusi’ Pak Ratno. 
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Solusi yang disampaikan dengan gaya memuakkan itu. 
Diskakmat, Pak Ratno mati kutu. 

”Atau… Jangan-jangan sebenarnya Anda tidak 
pernah melaporkan hasil pertemuan ini ke RW atau ke 
kelurahan?” tiba-tiba Pak Prayit menghardik dengan 
curiga. Pak Ratno langsung diam.  

”Pak, mohon dijawab,” Pak Palal mengimbuhi. 
Pak Ratno tetap diam. Pak Soe ikut menatap Pak RT, 
menunggu jawaban. 

”Oh, emmm.. Ya, tentu… Tentu saja saya 
sampaikan,” Pak Ratno menjawab dengan terbata-bata. 
Pak Soe menatap Pak Ratno. Dia merasa ada sesuatu 
yang tak beres. 

”Maaf, Pak RT, bisa kami lihat bukti laporannya? 
Kalau tidak salah, setiap laporan yang tercatat akan ada 
buktinya. Semacam kwitansi,” kata Pak Soe. 

”Oh, tentu ada. Tentu saja. Sebentar…” Pak Ratno 
langsung bergegas masuk ke dalam. Beberapa menit 
dia di dalam. 

”Kalau sampai terbukti dia tak pernah 
melaporkan hasil pertemuan kita, sudah, kita tak 
punya pilihan lagi. Langsung kita ganti dia. Tanpa 
persetujuan RW dan kelurahan pun, kita harus 
langsung ganti. Kalau perlu, kita boikot pemilu di sini. 
Biar tahu rasa dia kena damprat Pak Lurah dan Pak 
Camat,” Pak Palal benar-benar diamuk emosi. 
Kesabarannya benar-benar sudah erosi. 

”Sabar, Pak Palal, kita tunggu Pak Ratno. Kalau 
memang bukti laporan itu ada, kita desak dia untuk 
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menindaklanjuti. Jika tidak ada, barulah kita 
musyawarahkan apa yang terbaik untuk kampung kita. 
Pemilu juga jangan diboikot. Itu penting untuk 
kehidupan berdemokrasi,” Pak Soe mendinginkan Pak 
Palal. 

 Pak Palal termasuk salah satu orang yang segan 
terhadap Pak Soe. Ditenangkan seperti itu, dia diam. 
Semua yang datang pada acara itu menikmati 
minuman dan penganan yang tersuguh, sembari 
menunggu Pak RT keluar membawa bukti laporan 
yang diminta. 

Yang ditunggu keluar. Pak Ratno tampak 
kebingungan. Ada butir keringat kecil-kecil merata di 
dahinya. ”Mmm… Jadi begini, Bapak-Bapak. Saya 
belum berhasil menemukan bukti itu. Tapi, yakinlah, 
saya sudah melaporkan dan ada buktinya,” Pak Ratno 
menjelaskan. 

”Berapa kali Anda melapor?” timpal Pak Prayit. 
”Mmm… Hanya sekali.” 
”Selama 36 bulan kita membahas itu dan hanya 

sekali Anda melapor?!” Pak Palal terpantik lagi. 
Pak Ratno mengangguk. Ragu. Dan takut. 
”Ketua RT macam apa Anda ini? Melapor cuma 

sekali,  bukti tidak ada lagi,” Pak San turut emosi. 
”Kalau bukti yang hanya satu itu hilang, lalu 

bagaimana kita akan menuntut? Kelurahan bisa 
mengklaim bahwa tidak pernah ada laporan dari RT 
kita! Anda benar-benar meremehkan nasib anak-anak 
kampung ini yang terancam demam berdarah! Mudah-
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mudahan saja anak Anda juga terjangkit, biar tahu 
rasa!” Pak Palal melepaskan teriakan. Dia benar-benar 
emosi. Pak Ratno mengkerut. 

”Astaghfirullah. Pak Palal, sabar. Hati boleh panas, 
kepala harus dingin…” Pak Soe merasa harus angkat 
suara. Dia melihat suasana benar-benar sudah tidak 
kondusif. Pak Ratno sudah tak bisa bicara. Mukanya 
pucat. Dia dihakimi di rumahnya sendiri. 

”Sebaiknya semua kita pastikan besok langsung 
ke Pak RW dan kelurahan. Benarkah laporan itu sudah 
diperhatikan.” Mendengar saran Pak Soe, Pak Ratno 
pucat. Acara pertemuan bubar dengan kacau balau. 
Persiapan pemilu urung dibahas. 

Keesokannya Pak Soe menemui Pak Gondo, Ketua 
RW. ”Belum, belum pernah ada pemberitahuan ke RW 
soal got yang tersumbat. Juga tidak ada laporan perihal 
wabah demam berdarah.” Jawaban Pak Gondo cukup 
memberi bukti untuk Pak Soe, bahwa Pak Ratno 
semalam berbohong. Tapi, ya sudahlah, Pak Soe 
berpikiran, daripada menghujat kebohongan yang 
sudah berlalu, bukankah lebih baik berbuat sesuatu 
yang lebih bermanfaat. 

Pak Soe langsung mengecek ke kelurahan. Betul, 
ternyata belum pernah ada laporan masuk dari RT-nya. 
Penanganan got itu sangat memerlukan bantuan 
kelurahan. Sebab, upaya kerja bakti untuk 
membersihkan got yang tersumbat –kerja bakti yang 
tak pernah diikuti Pak Ratno dengan alasan sibuk— itu 
selalu mubazir. Got masih saja tersumbat. Masalahnya, 
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got itu perlu pelebaran. Tidak cukup jika hanya 
dibersihkan. Dan itu butuh ongkos.  

Pak Lurah pernah menyebarkan pengumuman, 
bahwa ada dana dari kotamadya untuk perbaikan 
infrastruktur kampung. Setiap kampung, katanya, akan 
diperhatikan dan mendapatkan hak yang sama. Jika 
ada yang bermasalah, masih kata Pak Lurah, tiap RT 
dipersilahkan melapor langsung ke kelurahan. RW 
hanya mengetahui saja. Katanya, demi memangkas 
birokrasi. Setiap laporan yang masuk akan diberi tanda 
bukti dan diperhatikan. Begitu janji Pak Lurah yang 
klimis itu. 

Hari itu dua anak lagi masuk rumah sakit karena 
demam berdarah. Total sudah ada empat anak. Bu Soe 
melarang Jalu bermain-main di sekitaran got. Beberapa 
hari Jalu harus menahan diri untuk tidak 
menerbangkan layang-layang. Sayang sekali, padahal 
cuaca sedang bagus-bagusnya. 

 
*** 

 
Mendapati kebohongan Pak Ratno, seluruh warga 
makin murka. Pada suatu malam, warga yang vokal 
berkumpul di beranda belakang rumah Pak Soe. 
Mereka merencanakan ’kudeta’. Kata itu beberapa 
terkutip tiap kali menonton film Pemberontakan G 30 
S/PKI yang diputar setiap malam tanggal 1 Oktober 
itu. Tontonan wajib anak-anak sekolah yang 
diperintahkan selalu oleh guru. ”Anak-anak, jangan 
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lupa nanti malam nonton film G 30 S/PKI ya,” 
begitulah pengingat yang selalu diulang-ulang oleh 
guru-guru Jalu. Katanya, agar anak sekolah mengerti 
cerita ’sejarah yang benar’. Tapi, apakah ada tolok ukur 
objektif, tentang mana sejarah yang benar dan mana 
yang salah?  

”Baiklah, besok kita menghadap Pak RW. Kita 
serahkan surat pernyataan ini, bahwa seluruh warga 
RT kita mendukung Pak Soe menggantikan Pak Ratno. 
Seratus persen setuju!” Pak Palal berkata mantap. 

”Maaf, Bapak-Bapak. Bukankah ada mekanisme 
yang harus dipatuhi? Bukankah Pak RT ditunjuk 
langsung oleh RW, sepengetahuan kelurahan?” Bapak 
mencoba meluruskan dan mengingatkan, bahwa upaya 
mereka itu salah. Tidak sesuai dengan prosedur. 

”Betul, Pak. Tapi, maaf, kami sudah mengatur 
semua ini. Tanpa sepengetahuan Pak Soe, kami semua 
sudah menemui Pak RW. Kami mengajukan usulan 
pergantian dari Pak Ratno ke Pak RW. Dia setuju. 
Bahkan langsung setuju,” Pak Poer menambahi. 

”Sebenarnya Pak RW sendiri juga jengah pada 
Pak Ratno. Pak Ratno sering meloncati prosedur. 
Kedekatannya dengan beberapa orang kelurahan 
seringkali menyepelekan Pak Gondo sebagai RW. 
Untuk urusan administrasi pengurusan KTP dan kartu 
keluarga, dia lebih sering langsung menembus ke 
kelurahan dan mengabaikan posisi RW.” 

”Ya, dan yang saya dengar, kelurahan memang 
memaksa Pak Gondo agar Pak Ratno tetap menjadi RT, 
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sebelum ada sosok yang ‘pantas’ menggantikannya. 
Tentunya sosok yang pantas menurut kelurahan,” 
timpal Pak Prayit. 

”Pak Gondo juga curiga, pasti ada apa-apa antara 
Pak Ratno dengan kelurahan. Tapi, Pak Gondo takut 
mengusutnya. Dia tak mendapatkan dukungan. Karena 
RT-RT lain di bawah RW-nya sepertinya semua adem 
ayem, tidak ada masalah. Ya sudah, maka dari itu Pak 
Gondo diam saja,” Pak Palal mengimbuhi, dengan 
berapi-api. 

Pak Soe diam menyimak pemaparan itu. Dia 
sendiri tahu banyak fakta mengejutkan tentang Pak 
Ratno, ketika dia mengecek perihal laporan itu ke 
kelurahan. Menurut informasi yang dia dengar, Pak 
Ratno memang rajin setor ke kelurahan. Uang dari 
mana? Itu adalah uang dari pungutan liar pengurusan 
KTP dan KK. Pak Ratno, kabarnya, juga mendapat jatah 
bagi-bagi ’residu’ dana perbaikan infrastruktur 
kampung dari kotamadya. Itu adalah hadiah untuk Pak 
Ratno karena dinilai telah berhasil ’mengamankan 
situasi’ menjelang Pemilu 1992, yang hendak dihelat 
tiga bulan ke depan. Pak Soe sengaja menyimpan 
sendiri kabar yang didengarnya itu. Dia tidak ingin RT 
yang sedang panas semakin panas. 

RT 35 memang perlu ’diamankan’. Sebab, wilayah 
itu berada di bagian paling selatan kelurahan Pandean, 
berbatasan langsung dengan Kelurahan Demangan --
yang merupakan basis masa partai merah. Demangan 
pun membawa cerita pemberontakan di masa lalu, dan 
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simbol merah itu adalah bentuk perlawanan yang 
masih berlanjut hingga kini. Demangan tempo dulu 
adalah tempat di mana istana Wonorejo, benteng 
pertahanan terakhir Retno Dumilah dari gempuran 
Mataram, berdiri tegak. Segala daya dan upaya 
dilakukan oleh pihak birokrasi agar nuansa merah 
Demangan tak sampai mencemari wilayah Pak Ratno, 
yang bertahun-tahun sudah menguning seperti 
hamparan padi hendak dipanen.  

”Warna merah itu seperti hama, bisa merusak 
panen padi kita,” begitulah pesan dari kecamatan dan 
kelurahan tiap kali ada acara turba, alias turun ke 
bawah. 

RT Pak Ratno dinilai rawan memerah. Sebab, 
seluruh warga di situ swasta murni. Yang tercatat 
sebagai PNS hanya Pak Ratno dan Pak Gondo. Sebagai 
orang swasta, tak ada kewajiban untuk menjadi kuning. 
Itulah yang dikhawatirkan kelurahan. Kuning hanya 
percaya pada orang-orang sesama kuning. Karena 
itulah Pak Ratno yang didaulat sebagai RT selama 
delapan tahun, sejak Pak Gondo yang juga PNS itu naik 
pangkat menjadi RW. 

Sejauh rezim Pak Ratno, RT 35 sangat kuning. Itu 
dinilai sebagai keberhasilan Pak Ratno mengendalikan 
situasi. Tapi, lama-lama, gaya pemerintahan ala Pak 
Ratno membuat warga mulai jengah. Bukan lantaran 
Pak Ratno kuning. Warga tidak punya urusan dengan 
warna partai. Warga jengah dengan sikapnya yang tak 
akomodatif.  Puncak kekesalan warga memuncak pada 
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pertemuan RT itu, dan semakin memuncak di malam 
pertemuan di beranda belakang rumah Pak Soe. 

”Jadi, Pak Soe, kami warga se-RT sudah 
menggalang tanda tangan untuk membuat pernyataan 
tak percaya pada Pak Ratno dan dukungan kami pada 
Pak Soe untuk menggantikannya,” Pak Palal akhirnya 
menjelaskan maksud pertemuan malam itu. Dia 
mengeluarkan tiga lembar kertas, selembar berisi 
pernyataan, dua lembar lagi untuk tanda tangan yang 
sudah diisi seluruh warga RT. Tanda tangan dukungan 
untuk Pak Soe agar menjadi RT.  

Pak Soe terkesiap. Dia tak menyangka bahwa 
malam itu rumahnya akan dijadikan ajang kudeta 
tingkat RT. ”Apa semua sudah dipikir masak-masak, 
Bapak-Bapak? Kita semua tahu saya orang merah,” Pak 
Soe berusaha mengingatkan kembali soal pilihan warga 
itu. 

”Ya, kami semua yakin pada Pak Soe,” semua 
yang hadir di situ mengeluarkan pernyataan yang 
nyaris bersamaan. 

”Apakah kelurahan akan menerima ini? Saya 
bukan orang kuning…” 

”Tujuh puluh tujuh kepala keluarga di sini semua 
mendukung Pak Soe. Kami tak peduli apa warna 
bendera Pak Soe. Kalau perlu, kami semua akan 
mengganti warna bendera kami. Buat apa kami 
mengibarkan bendera itu, ketika kuning buta mata 
terhadap kita? Jika mereka tak mau menerima, apa mau 
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rusuh?” Pak Palal, lagi-lagi, mengipasi kepercayaan diri 
Pak Soe dengan cara yang ekstrim. 

Pak Soe diam. Jalu mengintip pertemuan itu dari 
ruang keluarga. Beberapa saat majelis sederhana itu 
terdiam. Jalu melihat bapaknya, dan beberapa bapak-
bapak lain, menghisap rokok, dan mengembuskan 
asapnya pelan-pelan. Beberapa di antara mereka 
menyeruput kopi yang disuguhkan Bu Soe. 

Pak Soe mengambil pena, menandatangani kertas 
yang disodorkan kepadanya. Setelah itu terdengar 
tepuk tangan kecil dari seluruh yang hadir. Semua 
tertawa. Tersenyum. Puas. 

Itulah untuk pertama kalinya Jalu melihat 
langsung sebuah upaya yang sangat heroik dan sangar 
itu; kudeta. Meski hanya dalam skala kecil. 

Tak berapa lama, majelis membubarkan diri. 
Jarum jam menunjukkan pukul sepuluh malam. Bu Soe 
menyuruh Jalu lekas-lekas masuk kamar dan tidur. 
Besok bukan hari libur. 
 

*** 
 
”Ini tanggung jawab, Bu. Ini amanah.” 

”Dan aku tahu, kamu laki-laki yang bisa 
memegang amanah, Pak.” 

”Sejauh ada kamu dan anak-anak bersamaku, 
insya Allah aku bisa, Bu.” 

”Aku yakin kamu bisa, Pak. Almarhum Bapakku 
dulu pernah bercerita pada kami, bahwa siapa saja 
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yang bisa memimpin dengan cinta, dia akan berhasil. 
Aku tahu kamu punya bekal itu. Aku membuktikannya 
sendiri.” 

Pak Soe menatap Bu Soe, layaknya Soegito muda 
yang terpesona pada Hartini yang cantik. Hartini 
memang masih cantik. Cantik di paras. Cantik pula 
hatinya. 

Pak Soe mengintip Jalu dari pintu kamar, untuk 
memastikan anak laki-laki satu-satunya itu sudah tidur. 
Kantuk telah menggelandang Jalu ke alam mimpi. Di 
situ Jalu bertemu dengan Bapak Presiden Soeharto 
yang murah senyum itu, menyalami Jalu, dan Jalu 
mencium punggung tangannya. * 
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11 
(1969) 

 
 

Malam berasa begitu menegangkan. Pintu pagar rumah 
Yayoek tetap tidak terbuka untuk Soe, kendati Soe 
datang membawa perintah agama. Soe yang telah 
menetapkan hatinya untuk melamar Tien.  

Pagar tinggi yang terkunci rapat bukan halangan 
bagi cinta yang telah yakin. Demi sebuah ketetapan 
hati, Soe nekat melompati pagar rumah yang tak 
pernah terbuka itu. Demi melamar Tien.  

”Hei, maling kamu!” Yayoek langsung murka, 
begitu pekarangannya diterobos orang yang sangat tak 
diharapkannya. Pintu depan rumahnya langsung 
dibanting di muka Soe yang masih berdiri di luar. 

Soe menerima hinaan itu. Demi ketetapan 
cintanya. Dia terus mencoba. Diketuknya lagi pintu, 
sembari menyiapkan mental untuk menerima 
dampratan berikutnya. Dia percaya cinta akan 
memberinya jalan.  

Ketukan kedua, yang cukup lama itu, dibukakan 
oleh Kromo. ”Monggo, silahkan masuk, Dik Soe,” Soe 
melenggang masuk dan langsung duduk. Untuk 
pertama kalinya dia masuk ke dalam rumah Yayoek. 
Rasanya aneh dan dingin. Tien, yang sudah 
menunggunya, langsung menemani. Saat itulah, dingin 
yang dirasakan Soe bermetamorfosa menjadi 
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kehangatan. Yayoek, yang dipanggil Kromo, keluar 
dengan muka berlipat-lipat.  

“Mau apa kamu datang? Menerobos lagi.” Ketus 
Yayoek menanyakan maksud kedatangan Soe. 

“Maaf, Mbak….” 
“Mbak? Aku bukan mbakyumu!” 
Soe jadi kebingungan. Mau dipanggil apa? 
“Mmm… Maaf, Bu Kromo. Saya datang malam 

ini, nekat, membawa maksud yang baik…” 
“Maksud baik bagaimana?” 
“Saya bermaksud melamar Tien….” 
“Melamar? Datang sendirian? Mana orangtuamu? 

Kamu itu ndak tahu adat, ya?” 
Decerca seperti itu, keringat dingin langsung 

mengucur dari dahi Soe. Sementara Tien menatapnya 
dengan cemas. Tiba-tiba perutnya agak mulas. 

”Maaf, Bu Kromo, setelah saya menyampaikan 
maksud, rencananya, Bapak saya di Pasuruan akan 
mempertegasnya. Baru tadi pagi saya berkirim surat. 
Insya Allah minggu depan baru Bapak bisa datang 
menemui Bu Kromo…” 

”Kenapa kamu kok buru-buru? Kenapa ndak 
menunggu bapakmu dulu?” 

”Mmm… Karena….” 
”Karena takut keduluan Parman?” 
Soe bungkam, tak meneruskan lagi kalimatnya 

yang disela oleh Yayoek.  
”Kamu punya apa, kok berani-beraninya melamar 

adikku? Tien mau kamu kasih makan apa? Sobekan 
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karcis?” hardik Yayoek, begitu Soe menyampaikan 
maksudnya. Nadanya tinggi. Sarat emosi. Dan 
menghina. Soe kian tertunduk. Tien diam. Begitu pula 
Soe. 

”Sudahlah, Bu. Berikanlah kesempatan Dik Soe 
untuk menunjukkan niat baiknya,” Kromo berusaha 
menenangkan istrinya.  

”Tidak bisa! Dia harus punya pekerjaan yang jelas 
dulu! Dia harus punya rumah untuk adikku! Baru dia 
boleh melamar Tien. Itu pun kalau dia tidak keduluan 
Parman! Parman juga sudah siap menjemput Tien, 
kapan pun!” Yayoek bersikeras menolak. Dia seperti 
jijik pada kemiskinan Soe. 

Tetiba Tien berdiri. Sontak. Mengejutkan forum 
kecil itu. ”Mbak, Ibuk menitipkan saya pada Mbak 
untuk dijaga, bukan dikuasai!” Tien meledak. Tiba-tiba. 

”Heh, mulai berani kurang ajar kamu ya! Soe 
menghasutmu kan?!” pitam Yayoek semakin tinggi. 
Dia juga berdiri. 

Soe menunduk. Menyangkal Yayoek, dia salah. 
Bisa-bisa tambah ribut. Tapi, menerima yang 
dituduhkan, juga salah. Dia tidak pernah menghasut. 
Dia hanya mencintai Tien. 

Kromo juga salah tingkah. Sebelumnya, dia belum 
pernah melihat istrinya berhadapan dengan adik 
iparnya, dalam suasana emosi. Sama-sama ngotot. 
Sama-sama melotot.  
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”Mbak, ingat, Mbak! Kita dididik untuk hidup 
mandiri! Kita tidak dididik menghamba-hamba pada 
harta!  

"Mbak tidak ingat cerita Bapak dan Ibu? Mbak 
tidak juga usah pura-pura lupa, maaf Mas Kromo, 
sebelum Mas Kromo berjaya seperti sekarang, 
bukankah dia juga sama seperti Mas Soe? Mas Kromo 
juga bukan siapa-siapa bukan? Mas Kromo berusaha 
dari bawah sampai dia berhasil!” 

Yayoek terkesiap. ”Kamu….” kalimatnya 
terputus. Dia dihajar huru-hara gelombang hati dan 
ingatan. Masa lalunya dikilas balik dengan sempurna 
oleh Tien. Yayoek mengempaskan tubuhnya di kursi. 
Duduk, sembari masih menatap Tien dengan setengah 
tak percaya bahwa adiknya itu akhirnya berani 
membantah. Pelototannya mulai redup. 

Kromo diam, mukanya tenang. Dia mendukung 
penuh pernyataan adik iparnya. 

”Mbak, Mas Kromo sering bercerita bahwa semua 
yang didapatkan ini adalah keajaiban cinta. Mbak tidak 
ingat? Bukankah Mbak dan Mas membangun 
semuanya bersama dari nol? Bukankah Mbak Yayoek 
dulu mencintai Mas Kromo karena benar-benar cinta, 
bukan karena hartanya, bukan karena kedudukan Mas 
Kromo? Bukankah semua kemewahan ini kalian 
dapatkan bersama-sama?” 

Yayoek makin terbungkam. Rautnya merah 
padam. Entah malu, entah marah. 



 

143 

 

”Tapi kenapa seluruh kemewahan ini, harta yang 
menumpuk ini membuat Mbak Yayoek ingkar? Mbak 
Yayoek lupa pembelajaran masa lalu? Mbak Yayoek 
lupa keajaiban cinta? Mbak, cinta itu jauh, jauh lebih 
berharga daripada segudang harta!” 

Yayoek benar-benar mati kutu.  
Soe ternganga, tak percaya dia akan dua hal; 

bahwa dulunya Kromo --si pejabat tinggi Redjo Agoeng 
itu-- juga seorang kere. Dia juga tak menyangka, Tien 
yang selama dia tahu selalu tunduk pada Yayoek, tiba-
tiba memberontak. Soe hanya menduga; itulah 
keajaiban cinta. Dia semakin yakin, Tien adalah 
perempuan tangguh yang layak dipersunting. Tien 
memperjuangkan cintanya. 

Kromo, yang masa lalunya diulas, hanya 
tersenyum. Pria satu itu memang sadar diri. Dia tahu 
asal-usulnya. Dia adalah sejenis kacang yang tak 
pernah melupakan kulitnya. Karena itu, Kromo tak 
tinggi hati.  

Yayoek makin tertunduk. Entah merasa bersalah, 
entah marah, entahlah. 

Hening.  
Beku.  
Tien berusaha meredam irama napasnya yang 

sempat memburu. Pelan-pelan dia duduk kembali. Soe 
memandangnya sekaligus mengirimkan isyarat mata 
agar Tien lebih tenang. Untuk menyentuh Tien di 
depan Yayoek, Soe tak berani. Bisa-bisa malah 
memperkeruh suasana. 
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Di luar senyap. Jangkrik dan kalong, yang 
biasanya ribut itu, tak terdengar sama sekali. Entah 
mereka takut, entah memang sedang libur. Entahlah. 

”Kalau dulu Mbak Yayoek percaya Mas Kromo 
bisa, dan terbukti dia bisa, aku juga percaya Mas Soe 
bisa. Jujur saja, Mbak, aku yang meminta Mas Soe 
untuk melamarku. Aku yang memaksanya agar datang 
cepat-cepat sebelum Mas Parman datang. Aku berani 
meminta Mas Soe, yang masih belum punya apa-apa 
kecuali cintanya untuk aku, karena aku yakin, setelah 
aku mendengar kisah Mas dan Mbak. Kalau Mas dan 
Mbak bisa, kenapa aku tidak bisa? 

“Semua manusia punya kesempatan yang sama 
untuk membuktikan dirinya. Insya Allah Mas Soe juga 
bisa membuktikannya, Mbak. Tuhan Maha Penyayang. 
Tuhan Maha Kaya,” Tien yang mereda terus berusaha 
meyakinkan kakaknya. 

”Sudahlah, Bu. Terimalah Dik Soe. Kita dulu juga 
seperti itu. Berilah mereka kesempatan untuk 
membuktikan keajaiban cinta. Jangan kau monopoli 
sendiri,” Kromo membantu meyakinkan istrinya.  

”Benar Dik Tien, Bu. Ibu menitipkannya padamu 
agar dia bahagia. Sebaiknya jangan kau halangi dia 
untuk mendapatkan kebahagiaannya. Parman belum 
bisa menjamin kebahagiaannya. Apalagi, Dik Tien baru 
saja mengenalnya. Dik Tien mengenal Dik Soe jauh 
lebih dulu. Dik Tien lebih mengenal Dik Soe. Dia 
mengambil keputusan tentu tidak sembarangan, 
apalagi keputusan itu akan sangat menentukan 
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bagaimana kehidupannya ke depan, kelak. Bahagia itu 
bukan harta, Bu. Setiap orang punya caranya masing-
masing untuk bahagia. Kau masih ingat bukan 
kesepakatan kita tentang itu dulu?” 

Yayoek masih terbungkam. Ingatannya memutar 
kembali pada kisah cinta orangtuanya yang pernah 
terlontar dari Djainem, ibunya, saat mengenangkan 
kisah percintaannya dengan Redjo Soemarmo, ayahnya 
yang telah mangkat. Cerita yang terjadi sama persis 
seperti yang dilakoninya dengan Kromo. Semua 
dibangun bersama. Dari nol. Roda dunia berputar, dan 
Yayoek diingatkan kembali tentang itu. Kejemawaan 
harta tak akan berlaku selamanya. Yang kekal abadi 
hanyalah cinta. 

Hening beberapa kejap di ruang empat orang itu. 
Soe, Tien, Kromo, Yayoek, sama-sama bungkam 
menanti-nanti sebuah kesimpulan yang 
menyenangkan. Senyap pula di luar.  

Tak ada angin musim panen yang biasanya 
berdesir dan menggiris belulang. Binatang-binatang 
malam pun tampaknya juga sedang enggan bercanda. 
Terdengar tangis salah satu dari enam anak Yayoek 
yang masih kecil-kecil. Lalu terdengar juga salah 
satunya berusaha mendiamkan. 

Ding, dong, ding, dong…. Suara jam kuna 
berbandul besar di ruang tamu itu berlantun. Waktu 
menunjukkan pukul sembilan tepat. 

Nguuuuungngngngngng… Seruling pabrik tertiup. 
Tanda pergantian jam kerja. 



 

146 

 

”Baiklah,” Yayoek akhirnya bersuara, memecah 
nuansa profan ruang tamu itu.  

Dia angkat mukanya, lalu menatap Soe dan 
Yayoek bergantian. Matanya memerah seperti menahan 
tangis. Tapi, akhirnya dia mengukir senyum di bibirnya 
sendiri. Semua mengembuskan napas lega. ”Tapi 
dengan satu syarat. Setelah kalian menikah, tidak ada 
bantuan sama sekali. Harus benar-benar mandiri. 
Seperti waktu Bapak dan Ibu mengawali semuanya. 
Seperti juga aku dan Mas Kromo membangun dari 
awal. Mandiri. Pernikahan adalah langkah awal untuk 
membangun tanggung jawab,” syarat cukup bijak 
ditentukan oleh Yayoek, dan diangguki oleh Kromo. 

”Terima kasih, Mbak. Terima kasih,” Tien 
menghambur ke Yayoek, lalu memeluknya. Keduanya 
bertukar air mata haru. Emosi dilebur oleh kewibawaan 
cinta. 

Kromo menyalami Soe. Lalu, untuk pertama 
kalinya, Soe berjabatan dengan Yayoek. Seorang 
anggota keluarga baru telah hadir. Cinta menunjukkan 
keajaibannya; menundukkan sebuah keangkuhan yang 
hadir karena lupa. 

Di tengah suasana haru itu, tiba-tiba pintu depan 
diketuk. Kromo berdiri, membukakan pintu. Parman, 
dengan aroma parfumnya yang khas, dan rambut 
klimis berminyaknya, berdiri di depan pintu, dan 
melempar senyum pada Kromo. “Selamat malam, Mas 
Kromo…..” 

Kromo terhenyak sekejap. “Waduh…….”* 
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12 
(1992) 

 
 

DEBUT Soe mengemban amanah sebagai ketua RT 
diwarnai intimidasi. 

Begitu Pak Gondo menyerahkan surat pernyataan 
warga, yang berisi keinginan agar Pak Soe menjadi 
Ketua RT, kelurahan geger. Pemberitahuan itu sangat 
mendadak. Apalagi, yang didaulat bukan orang 
kuning. Sepertinya itu haram di masa Orde baru. 
Apalagi, tiga bulan ke depan pemilu digelar. Situasi 
seluruh kampung harus kondusif. Bahaya jika sebuah 
kampung dipercayakan pada orang yang bukan 
kuning. 

Namun, siapa yang kuasa menolak kemarahan 
massa? Demokrasi menuntut perhatian untuk pendapat 
publik. Sepalsu apapun itu, harus dipatuhi. Jika publik 
marah, situasi bisa berdarah-darah. Pelajaran tahun 
1966 cukup menjelaskan itu. Pelajaran kala pemilu 
setelah 1992 akan membuktikannya dengan lebih sahih. 
Kelak. 

Pak Soe dipanggil Pak Lurah.  
”Apa yang bisa Anda perbuat untuk warga?” 
”Saya belum tahu karena saya belum menjalani. 

Tapi saya punya beberapa rencana.” 
”Apa?” 
”Yang paling penting adalah memperbaiki 

insfrastruktur kampung. Got perlu diperlebar. Jika 
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tidak segera ditangani, korban demam berdarah akan 
kian banyak,” Pak Soe menjawab dengan jawaban 
realistis. Sangat mantap. 

”Anda sanggup?” 
”Sendirian saya tak sanggup. Dengan dukungan 

kelurahan dan warga, insya Allah saya sanggup.” 
”Hmmm… Baiklah. Oiya, satu lagi. Apakah Anda 

bisa menjaga agar kampung itu tetap kuning?” 
”Maksudnya?” 
”Bantuan dari kelurahan tak akan turun jika 

warna bendera di kampung itu berubah.” 
”Ya, saya paham.” 
”Tapi, bukankah Anda orang merah?” 
”Ada masalah?” 
”Tentu itu masalah yang sangat serius. Pemilu 

tinggal tiga bulan lagi.” 
”Kenapa Anda khawatir? Bukankah pemenang 

pemilu sudah dipastikan jauh hari sebelum pemilu 
sendiri digelar?” 

”Ya, betul. Tapi, setidaknya, bisakah Anda 
mempertahankan nuansa kuning di kampung Anda?” 

”Berpolitik itu hak setiap orang. Tidak bisa 
dipaksakan.” 

”Jawaban Anda bersayap. Apakah Anda berniat 
untuk mengganti warna kampung Anda? mentang-
mentang Anda ketua RT.” 

”Pak, mohon maaf, pernyataan Bapak itu 
menyinggung saya.” 

”Lho, kok bisa?” 



 

150 

 

”Saya didaulat menjadi ketua RT itu bukan karena 
saya merah. Pemilihan ini juga bukan kemauan saya. 
Bukan. Ini kemauan warga. Saya didaulat karena saya 
dinilai mampu untuk memimpin, terlepas warna 
bendera saya. Tidak ada korelasinya. Saya bukan jenis 
orang yang suka menunggangi situasi untuk 
kepentingan politik saya. Saya masih percaya bahwa 
demokrasi memberikan kemerdekaan memilih untuk 
masing-masing warga negara. Pilihan politik itu seperti 
agama, tidak bisa dipaksakan. Mohon dicatat.” 

Pak Lurah diam. Tapi, kentara jelas masih ada 
sorot ragu di matanya. 

”Benarkah Anda tidak akan mencemari kampung 
Anda dengan warna lain?” 

”Pencemaran? Apa maksudnya?” 
”Ya, Anda tahu lah. Pencemaran…” 
”Jadi, apakah kuning yang katanya menjunjung 

tinggi nilai-nilai demokrasi itu begitu jemawanya, 
sehingga memandang oposisi adalah sebuah 
pencemaran? Kotor? Pak, warna lain itu bukan kotoran. 
Justru warna-warni itulah yang membuat demokrasi 
lebih hidup.” 

”Ah, Anda. Baiklah. Kita buat kesepakatan.” 
”Apakah itu?” 
”Kami akan mempermudah seluruh urusan surat 

menyurat itu jika kampung itu masih kuning. Seluruh 
kampung.” 

”Termasuk saya?” 
”Sebaiknya begitu.” 
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”Maaf. Itu tidak bisa saya tolelir. Saya bisa 
mengkondisikan seluruh bendera di kampung tetap 
berwarna kuning. Tapi tidak dengan bendera di depan 
rumah saya.” 

”Wah, kalau begitu dengan sangat menyesal 
urusan surat menyurat nanti kampung Anda tidak 
menjadi prioritas.” 

  ”Baiklah. Soal itu, silahkan Anda jelaskan sendiri 
pada 77 kepala keluarga di kampung saya.” 

”Lho, kok saya...” 
”Ya, saya kan sudah bilang, saya sanggup 

menjelaskan ke warga bahwa mereka harus kuning. 
Tapi saya tidak bisa menjelaskan kepada mereka jika 
saya harus mendadak kuning. Bisa jatuh harga diri 
saya. Pak, saya laki-laki yang mempunyai prinsip.” 

Pak Lurah terdiam lagi. Dia berpikir keras. 
”Kalau dengan mengibarkan bendera kuning itu 

bisa memperlancar urusan warga, baiklah, saya 
sanggup mengimbau untuk memunculkan nuansa itu. 
Tapi, jika saya harus mengganti warna bendera saya, 
nanti dulu.” 

”Baiklah, baiklah. Pemilu tiga bulan lagi dan 
nuansa kuning di kampung Anda harus tetap 
mendominasi. Saya tidak siap disemprot Pak Camat.” 

”Minta Pak Camat menyemprot saya saja,” jawab 
Pak Soe spontan. Pak Lurah tak menjawab. Pertemuan 
hari itu selesai. Pak Soe resmi menjabat sebagai ketua 
RT, menggeser Pak Ratno.  
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Usai pertemuan itu, Pak Soe langsung 
melaporkan perihal permohonan bantuan pembenahan 
got di kelurahan. Namun, nantinya terbukti bahwa 
laporan itu tidak ditanggapi hingga sepuluh kali 
laporan masuk dalam kurun waktu tiga bulan. Hingga 
akhirnya warga RT berswadaya membenahinya. 

 
*** 

 
Soe memang orang merah. Tapi bukan komunis. Dia 
punya alasan memilih itu. 

Orde Baru yang sangat feodal itu selalu memicing 
pada mereka-mereka dari rakyat jelata. Seperti halnya 
Soegito muda. Seandainya mereka tahu bahwa Soe 
masih keturunan darah biru dari garis Mataram, 
mungkin dia akan mendapat kesempatan sebagai 
pegawai negeri. Tapi, Soe memilih tidak memanfaatkan 
itu. Dia berusaha semampu dia sendiri, dengan 
kekuatannya sendiri.  

Namun, pada akhirnya dia harus menerima 
kenyataan sebagai orang yang ditolak oleh sistem. 
Kendati bapaknya dulu adalah orang penting, sebagai 
Sekda di Pasuruan, itu tidak mempengaruhi. Pasalnya, 
Soenarjo tidak suka main titip dan sogok agar anaknya 
bisa menjadi seorang PNS. 

Soe kerja serabutan untuk menghidupi tiga 
anaknya. Menjadi penyobek karcis di gedung bioskop 
tidak cukup. Akhirnya dia mencari sumber penghasilan 
tambahan. Cong Mbing, seorang Tionghoa yang 
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pekerja keras dan inklusif, menerima Soe bekerja di 
toko olinya. Di toko itulah Soe mengenal Tionghoa 
sebagai golongan yang benar-benar berkarya, yang 
benar-benar mau bekerja keras untuk kemakmuran 
mereka masing-masing. Mereka bukanlah orang-orang 
yang hobi menghamba pada penguasa, laiknya para 
kacung Orde Baru. Merekalah orang yang mau berbuat 
demi kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya orang 
yang diam, ujung-ujungnya menjadi pengemis. 

Soe muda terpesona dengan etos kerja ras itu. 
Mereka juga tak pernah membangun pagar sentimen 
pada pribumi seperti Soe. Mereka berbaur, bergaul, dan 
berinteraksi dengan sehat. Soe sangat menghargai 
mereka, sebagaimana mereka menghargainya. 

Sebagai warga negara, warga keturunan juga 
punya hak berpolitik. Akan tetapi, Orde Baru yang 
kuning menganaktirikan mereka. Tionghoa tak pernah 
mendapatkan posisi di birokrasi. Mereka tak berhak 
mencari nafkah di dalam tubuh pemerintahan. Banyak 
yang tak tahu, merasa aneh, kenapa mereka 
dianaktirikan. Sebab, Soeharto besanan dengan Liem 
Soei Liong, yang juga Tionghoa. Kenapa Tionghoa akar 
rumput dipinggirkan? Yang jelas, situasi itu melecut 
mereka untuk bekerja keras dan mandiri. Hidup butuh 
ongkos. Ketika sistem tidak menyediakan itu, mereka 
harus membangunnya sendiri. Wiraswasta adalah jalan 
keluar. 

Usaha wiraswasta warga keturunan inilah yang 
memberi kesempatan pribumi yang tak terakomodir 
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sebagai pegawai negeri untuk mencari makan. Seperti 
Soegito. 

Untuk menyalurkan hak politik, mayoritas 
mereka memilih merah. Merah waktu itu benar-benar 
terbuka dan trengginas. Partai yang riil demi rakyat. 
Banyak bantuan digelontorkan oleh DPC-DPC ke 
kampung-kampung, terutama mereka yang tak 
terakomodir oleh kuning. Soe terpesona dengan 
tindakan konkret itu. Pergaulannya dengan warga 
keturunan, juga bukti-bukti kerja partai yang dilihatnya 
sendiri, akhirnya membuat Soe menjatuhkan pilihan; 
nyemplung ke partai. Bukan untuk meraup kekuasaan, 
tapi agar bisa berbuat lebih banyak. Agar Soe bisa 
memberi lebih banyak. 

Bagi Soe, politik itu adalah memberi, bukan 
meminta. Dan Soe, dengan percaya diri, melakoni 
pilihan politiknya dengan dukungan penuh dari 
Hartini. Perempuan yang sangat dicintainya.  
 

*** 
 
Politik kerapkali teramat pelik untuk beberapa alasan 
yang sulit diterima. Pilihan warna bendera Soe juga 
berimbas pada aral-aral yang harus dihadapi anak-
anaknya, di era kuning itu. Kesi lah yang kena dampak 
paling telak. Sejak kecil dia mendamba bisa terjun ke 
dunia industri perkapalan. Sulung Pak Soe itu memang 
agak nyentrik. Cita-citanya sama sekali jauh dari 
feminin. 
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Pak Soe mendukung penuh cita-cita Kesi. 
Kebetulan, sebuah perusahaan perkapalan di Surabaya 
membuka program pendidikan yang sepaket dengan 
ikatan dinas. Kesi berminat. ”Ya, Nak. Kamu bisa. 
Kamu pasti bisa,” dukungan langsung terlontar dari 
Pak Soe ketika mendapati ada optimisme dalam mata 
anaknya. Soe selalu mendukung pilihan anak-anaknya. 

Hampir tiap hari Pak Soe mengantar Kesi 
melakoni tes masuk yang harus dijalani bertahap-tahap 
dan berlapis, khas Orde Baru. Pak Soe tak tega 
membiarkan anak perempuannya melakoni sendiri 
ujian-ujian itu. Pulang pergi Madiun-Surabaya jadi 
aktivitas sehari-hari yang sangat melelahkan. 

Kesi perempuan cerdas. Dia lulus seluruh tahapan 
tes, mulai dari tulis, psikologi, pengetahuan umum, 
hingga tes kesehatan dia lolos. Kesi melihat cita-citanya 
tinggal segapaian lagi diraih. Optimisme serupa juga 
dirasakan Pak Soe. Usahanya tak sia-sia. 

Namun, politik kerap memberi kejutan yang 
menohok. Perusahaan perkapalan itu adalah badan 
usaha milik negara. Benderanya kuning. Ketika 
wawancara tahap akhir, yang seharusnya adalah 
formalitas saja untuk memastikan identitas calon siswa, 
di situlah Kesi harus menghadapi pahitnya kenyataan 
pilihan politik bapaknya. Kenyataan pahit. 

”Bapakmu beraliansi dengan partai politik?” 
tanya si pewawancara pada Kesi. 

”Iya,” Kesi menjawab polos. 
”Apa warna politik bapakmu?” 
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”Merah,” Kesi tetap menjawab apa adanya. Anak-
anak Soe dan Tien memang tidak pernah dididik untuk 
berbohong. 

Tapi, kejujuran itu berujung pahit. Jawaban Kesi 
adalah bumerang yang menghancurkan mimpi-
mimpinya. Jawaban jujurnya membuat namanya 
dicoret dari daftar siswa, seketika itu juga. Dari dua 
puluh siswa yang seharusnya diterima, hanya Kesi 
yang dibatalkan. Kursi yang batal ditempati Kesi itu 
dijual dengan harga yang amat mahal pada anak 
seorang birokrat kuning. 

Kesi menangis. Tiga hari tiga malam tak bisa tidur 
pulas dia. Sedih, setelah upaya panjang dan 
optimismenya yang sangat berpijar harus padam 
karena pilihan politik bapaknya.  

”Sudahlah, Nak, mungkin itu belum rezekimu,” 
Soe senantiasa memompa Kesi yang gagal, sembari 
mengelus-elus rambut panjangnya yang hitam lebat. 
Soe merasa bersalah karena anaknya harus jadi tumbal 
prinsip yang dipertahankannya. Inikah garis nasib 
seseorang yang menentukan pilihannya sendiri di 
sebuah negara demokrasi yang menguning? Soe 
sempat terpukul.  

”Pak, sudahlah, tak perlu disesali. Mungkin itu 
bukan rezeki Kesi. Aku tahu kamu. Aku mencintaimu 
karena kamu adalah pria yang teguh. Kamu adalah 
laki-laki yang menjaga prinsip. Aku tahu kau pria yang 
bisa mencintai dan memberi. Memberi semuanya yang 
terbaik, untuk aku, untuk anak-anakmu. Jangan merasa 



 

157 

 

bersalah untuk sebuah kegagalan yang datang setelah 
kau telah melakukan apa yang terbaik bisa kau 
lakukan. Ini bukan salahmu. Ini sudah jalan kita. Pak, 
ingat, Pak, Tuhan menjanjikan yang terbaik untuk kita. 
Tuhan mencintai kita. Dan cinta itu ajaib.” 

Bu Soe selalu piawai menjalankan peran menjadi 
penawar kepahitan-kepahitan yang beberapa kali harus 
direguk Soe karena pilihan politiknya.* 
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13 
(1969-1982) 

 
 
SOE dan Tien menikah tiga bulan setelah malam itu. 
Setelah Parman, yang wangi aroma parfumnya 
memenuhi seluruh penjuru ruangan itu, hanya bisa 
berdiri terbengong setelah keduluan Soe. 

Pernikahan Soe dan Tien sangat sederhana. Hanya 
dengan pengesahan kantor urusan agama dan 
selamatan sederhana bersama keluarga, mereka resmi 
menjadi suami-isteri. Tak ada pesta, sebab mereka tak 
mampu mengadakannya. Mereka tak mau mengemis-
ngemis pada sanak saudara untuk mendapatkan biaya 
resepsi. Mereka menempuh acara sakral itu secara 
realistis. 

Mereka sepakat meninggalkan bangku kuliah 
demi hidup bersama. Mereka sama-sama 
meninggalkan harapan untuk menjadi seorang guru. 
Mereka memilih melakoni hidup mereka berbekal 
cinta. Sejak menikah, Soe menunjukkan jati dirinya 
sebagai laki-laki, sekaligus kepala keluarga yang bisa 
dititipi amanah. Dia membuktikan sumpahnya pada 
Tien. 

Segala daya dan upaya dia kerahkan demi 
mencukupi Tien dan anak-anaknya. Soe melarang Tien 
bekerja, kendati dia sendiri kewalahan mencukupi 
kebutuhan keluarga di awal-awal rumah tangganya. 
Soe ingin Tien mencurahkan seluruh perhatiannya 
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pada anak-anaknya, tak boleh membaginya dengan 
pekerjaan. Cari uang adalah tanggung jawab pria, 
prinsip Soe. Anak-anak tak boleh sampai mengalami 
defisit kasih sayang seorang ibu. 

Soe tak pernah meminta apapun dari 
keluarganya. Sebab, dia tahu, bapaknya adalah orang 
tak berpunya, kendati berstatus pensiunan pejabat 
tinggi di daerah. Kromo, yang prihatin melihat 
kehidupan awal ekonomi pasangan Soe dan Tien, 
pernah menawarkan subsidi. Namun, niat baik itu 
ditolak halus oleh Soe. ”Dukungan moral dari Mas 
Kromo untuk kami saya rasa sudah cukup, Mas.”  

Soe bukan pribadi yang suka meminta. Soenarjo, 
bapaknya, mendidiknya sebagai lelaki yang terus 
berusaha memberi. ”Memberilah. Karena dengan itu 
kamu menjadi ada dan lebih dekat dengan Tuhan,” 
wejangan Soenarjo itu selalu terngiang-ngiang di telinga 
Soe. 

Soe bekerja macam-macam. Mulai dari penyobek 
karcis gedung bioskop, penjaga toko oli, sopir di 
sebuah perusahaan distribusi, semua dilakoninya. 
”Aku percayakan sepenuhnya anak-anak padamu, 
Tien. Didiklah mereka. Kadangkala manjakanlah juga. 
Anak-anak butuh bermanja-manja dengan ibunya di 
dalam rumah. Biarlah aku yang mencari penghidupan 
di luar sana. Suatu saat, jika anak-anak sudah memiliki 
hidup mereka masing-masing, aku berjanji akan 
memanjakanmu. Aku berjanji,” Soe kembali berikrar 
untuk Tien. 
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Cinta mereka berbuah Kesi Prameswari, Gendari 
Rahayu Putri, dan Jalu Kamajaya. Tiga buah hati Pak 
Soe dan Bu Soe. Tien menjalankan amanah suaminya 
dengan kesadaran penuh. Dia menikmati perannya 
sebagai ibu.*  
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14 
(1992) 

 
 

JARUM jam telah menuju Magrib dengan begitu 
lekasnya. Langit di barat sana sangat merah, seperti 
mata yang dihantam belek1. Mengerikan. Jalu selalu 
membayangkan di barat sana ada tatapan yang penuh 
amarah. Ingin menelan siapa saja yang bermain-main 
di luar genteng, di waktu-waktu itu.  

Orang-orang tua menyebutnya Candikala. Mereka 
selalu menakut-nakuti anak-anak agar tak bermain-
main di luar rumah kala dia datang. ”Kau akan hilang 
diculiknya dan tak bisa pulang. Kau akan dibawa dedemit ke 
dunianya dan disiksa di sana,” begitulah cerita horor yang 
ditebar oleh nenek-nenek, yang kemudian diteruskan 
oleh ibu-ibu. Ternyata itu adalah upaya mereka yang 
tak ingin melihat anak-anak mereka keluyuran saat hari 
sudah gelap.  

Candikala adalah sebuah spekstrum yang 
menandakan perubahan warna alam dalam bentuk 
yang begitu ekstrim, ketika terang mulai 
bermetamorfosa menjadi gelap. Fenomena alam biasa 
saja, yang tentunya tak ada kaitannya dengan hal culik-
menculik, apalagi tersangka utamanya makhluk gaib. 
Ternyata, upaya menakut-takuti itu juga sebagai upaya 
para orangtua untuk menjaga harga diri. Agar mereka 
tak dicibir sebagai orangtua yang gagal menanamkan 
agama pada anaknya. Candikala adalah penanda 
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Magrib, waktu salat dengan durasi paling singkat. Jika 
ada anak-anak masih berkeliaran di waktu-waktu itu, 
bisa saja muncul persepsi bahwa anak itu tak diajak 
orangtuanya untuk sembahyang Magrib. Bisa malu 
orangtua. Sebab itulah dikarang mitos candikala. 

Jalu sudah mandi. Nuansa manuk emprit sudah 
minggat dari pori-porinya. Bu Soe sudah meriasnya. Di 
usia sepuluh tahun itu, Jalu belum cakap berdandan. 
Rambutnya yang masih basah setelah keramas disisir 
belah pinggir di sisi kiri. Mukanya ditaburi bedak tipis 
pengusir biang keringat. 

”Kamu itu, sudah dibilang main jangan terlalu 
jauh. Malah katut2 lori sampai Ngawi. Tingkahmu itu 
lho, aduh….,” Bu Soe, untuk kesekian kalinya, 
menuntut Jalu agar wejangannya diperhatikan. Sebuah 
kewajaran ketika seorang Ibu merasa sangat bersalah 
ketika ada sesuatu yang salah pada anaknya, semisal 
bermain terlalu jauh dari rumah. Khawatir anaknya 
kenapa-kenapa, tentu saja. 

”Tapi, Ibu, aku suka bermain-main,” Jalu 
menjawab apa adanya. 

Bu Soe hanya menghela napas. ”Iya, aku tahu. 
Tapi janganlah kamu membuat ibumu khawatir. 
Untung saja Pak Mandor tebu itu mau mengantar 
kamu pulang. Kalau tidak? Lalu kamu diculik? Ndak 
bisa pulang? Ibu mencari kamu ke mana…?” jelas betul 
kekhawatiran Bu Soe. Tak ada satu makhluk induk pun 
yang sudi kehilangan anak. Ayam-ayam peliharaan Pak 
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Soe saja juga panik tiap anak-anaknya hilang. Apalagi 
Bu Soe. 

Siang tadi Jalu memang agak keterlaluan. Rasa 
ingin tahunya nyaris mencelakakannya sendiri. Jalu, 
Wiwit, dan beberapa kawan lain sedang senang dan 
riang. Musim tebu adalah musim bocah-bocah Madiun. 
Tiap musim giling dibuka, di beberapa sekitaran pabrik 
gula selalu tergelar pasar malam.  

Pasar malam di Madiun bukan hanya saat 
menjelang Lebaran saja. Menjelang aktivitas 
penggilingan tebu, setelah tanaman itu dipanen, 
pabrik-pabrik gula selalu menggelar semacam ritual 
agar acara pengolahan tebu menjadi gula berjalan 
lancar. Masih terkait dengan kepercayaan tradisional 
kejawen yang percaya pada pengaruh ruh penjaga 
daerah dalam segala aktivitas massif. Namanya Buka 
Giling.  

Bentuk acaranya persis pasar malam. Ada 
berbagai macam mainan, seperti komidi putar dan 
kincir angin, atraksi sulap dan motor gila, dan, tentu 
saja, ada penjual kembang gula yang selalu diserbu 
anak-anak. Biasanya, setelah itu anak-anak Madiun 
terserang batuk massif. Gulanya palsu. Yang asli masih 
belum digiling. 

Tapi kekhawatiran Bu Soe bukan karena Jalu 
menonton Buka Giling. Tapi karena tingkahnya siang 
tadi. Jalu, Wiwit, Andik, Hendrik, dan Komo paling 
hobi menyesap tebu-tebu. Manisnya asli. Tapi, untuk 
menebang tebu sendiri di musim panen, itu tidak 
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mungkin. Mata Mandor selalu melotot. Bisa habis paha 
kena sabet pentungannya. Satu-satunya cara adalah 
mencabut tebu-tebu matang yang diangkut lori, yang 
hendak dihantarkan ke pabrik gula. 

Biasanya lori-lori itu selalu berhenti sejenak di 
sebuah rel yang melintas tak jauh dari kampung Jalu, 
untuk menunggu saat berpapasan dengan lori lain. 
Itulah saatnya beraksi. Kompak bocah-bocah 
menyerbunya. Biasanya, masinis hanya sendirian 
membawanya, didampingi asisten. Tidak ada Mandor 
tebu yang melotot. Para pengawas hanya bersiap di 
pabrik gula dan kebun tebu, untuk mengawasi proses 
pengangkutan dan pembongkaran. 

Begitu para bandit cilik itu berhasil menggapai 
lori-lori penuh tebu, mereka langsung mengganas. 
Mereka cabuti tebu itu satu-satu, seperti anak-anak 
setan yang kesetanan. Biasanya mereka berhasil 
mencabut barang lima batang tebu masing-masing 
anak, yang kemudian mereka sesapi airnya sambil 
bermain layang-layang. 

Tapi, siang itu Jalu merasa lebih tertantang. Dia 
melihat tebu-tebu di bagian bawah itu kecil-kecil. 
Kurang menarik. Sementara yang dibagian atas begitu 
gemuk. Tentu airnya lebih banyak. Mungkin mandor 
sudah hapal kebiasaan para pembajak lori. Karena itu, 
susunan ikatan tebu dibuat seperti itu, agar hanya tebu 
kurus saja yang terambil, sementara yang gemuk 
selamat sampai tujuan. 
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Bukan Jalu kalau tak penasaran. Bukan Jalu kalau 
sudah senang ketika mendapatkan sesuatu bukan yang 
terbaik. Jalu harus mendapatkan yang paling bagus. 
Karena itulah, ketika kawan-kawannya sibuk 
mencabuti tebu di bagian bawah, dia memanjat ke atas 
lori demi tebu tergemuk. 

Setelah Jalu di atas, ternyata ikatan bagian itu 
rapat sekali. Sulit membukanya. Tak seperti tebu-tebu 
kurus di bagian bawah, yang tinggal dicabut saja. 
Seluruh tenaga dia kerahkan, sehingga keringat 
menderas dari dahi dan ketiaknya. Tapi tetap saja sulit. 
Asem! 

Ketika Jalu masih berjibaku untuk mendapatkan 
tebu lemu3 yang dia mau, masinis sudah menjalankan 
lorinya kembali. Jes, jes, jes… Ya ampun! Jalu belum 
sempat turun. Untuk melompat dia tak berani, karena 
bisa terhantam tanah. Melompat dari atas kendaraan 
yang sedang berlari dengan kecepatan tinggi, 
bukankah itu tindakan bodoh? Itu cuma terjadi dalam 
film laga. Mau tak mau, Jalu pasrah pada masinis, ikut 
ke mana tebu-tebu itu dibawa. Bersama tatapan kawan-
kawannya yang melongo4 karena tak bisa berbuat 
apapun untuk menolong, Jalu turut naik kereta api tebu 
itu. Entah ke mana. Tut, tut, tut…. 

Jalu panik. Dia tak pernah tahu ke mana tebu-tebu 
itu dibawa. Yang pernah dia dengar, mereka diangkut 
ke Ngawi, yang menurut skala otak sepuluh tahunnya 
kala itu sangat jauh. Bisa jadi sama jauhnya dengan 
Jakarta. Padahal, jarak sebenarnya hanya 35 kilometer. 
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Awalnya Jalu ketakutan. Cemas. Tapi, mau apa lagi? 
Sudah lacur.  

Mau tak mau, dia memilih menikmati perjalanan 
yang tak pernah dia rencanakan itu. Di tengah 
perjalanan, dia berhasil mencabut sebatang tebu 
gemuk. Yah, dia anggap saja itu rekreasi, naik kereta 
lori sambil menghisap tebu yang manisnya aduhai. 

Akhirnya lori berhenti di stasiun Pabrik Gula 
Purwodadi, Ngawi. Gawat, begitu lori masuk, sepasang 
mata galak Pak Mandor langsung melotot menatap 
Jalu. Sial. Jalu tak mampu mengelak. Begitu turun, 
tanpa babibu, wut, wut, wut, langsung saja 
pentungannya itu mendamprat paha Jalu. Plak, plak, 
plak! Tiga kali suara itu berbunyi. Jalu hanya bisa 
meringis, namun tidak menangis. Bapaknya melarang 
dia menangis.  

”Dasar maling cilik!” Pak Mandor bersiap kembali 
mengayunkan pentungannya. 

”Ampun, Pak. Ampun…” Jalu menghiba-hiba, 
tapi tetap tidak menangis. Dia sulit menangis, kendati 
sakit sangat kena sabetan pentung itu. Akhirnya dia 
kucek matanya agar berwarna merah. Biar Pak Mandor 
menyangka dia menangis. Pahanya merah semua, 
meninggalkan bekas luka memar.  

Untungnya Pak Mandor tertipu tangis palsu Jalu. 
Dia iba. ”Ya sudah, cepat pulang sana!” perintah Pak 
Mandor. 

”Pulang lewat mana, Pak…” Jalu bertanya balik. 
Dia tak tahu jalan pulang. 
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”Lho, ya pulang lewat jalan!” hardik Pak Mandor. 
”Saya tidak tahu jalan pulang, Pak…” 
”Lha, memang rumahmu di mana?!” 
”Madiun…” 
”Masya Allah!” 
Untungnya Pak Mandor itu orang baik. Untung 

dia bukan candikala yang suka menculik. Tahu ada 
bocah kesasar sangat jauh, dia mengantarkan Jalu 
pulang ke Madiun. Dan, tentu saja disambut muka Bu 
Soe yang cemas. Bu Soe telah menerima laporan Wiwit 
bahwa Jalu terbawa kereta lori. 

Pak Soe, yang baru pulang dari kecamatan untuk 
menghadapi 'sidang' Pak Camat, mendengar cerita 
petualangan Jalu dari istrinya, dengan senyam-senyum. 
”Wajar. Bocah lanang…” jawabnya santai. 

Bu Soe langsung memoles luka memar di paha 
Jalu dengan minyak gandapura yang panas. Dia 
mengoleskannya dengan lembut. Bu Soe menatap Jalu 
dengan sorot cintanya sebagai seorang ibu. Hartini 
memang seorang pencinta. Jalu sangat menyadari itu. 
Ibunya tak rela ada cacat pada anaknya, kendati pun 
itu hanya memar bekas sabetan Mandor Tebu yang bisa 
hilang dalam hitungan hari. Tapi, Bu Soe juga sadar, 
dia tak kuasa untuk menahan seluruh hasrat ingin tahu 
Jalu yang menggebu-gebu.  

 
 

*** 
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Jalu terlahir sebagai seorang bocah lelaki yang 
membawa hasrat ingin tahu begitu besarnya. Bagi Jalu, 
berjumpa dengan sesuatu yang belum pernah dia 
jumpai sebelumnya tak akan pernah ditukarnya 
dengan apa pun. Minat untuk selalu menambah 
muatan memori Jalu sangat besar. Dari kecil dia sering 
kena damprat ibunya. Karena dia selalu berusaha 
menuntaskan penasaran, pada apa pun itu. 

Ketika Jalu berumur empat tahun, dia melakukan 
hal yang sangat konyol. Bapaknya memelihara lele 
dumbo. Banyak sekali. Ikan itu ditampung dalam 
kolam ukuran 4x5 meter, sedalam sekitar 2 meter, di 
halaman belakang rumah. Jalu selalu penasaran dengan 
ikan-ikan itu. Warna putih dan ukuran besarnya selalu 
membuat dia gemas dan ingin menyentuhnya. 
Bagaimana reaksi lele kalau disentuh? Tapi Bu Soe 
selalu melarang Jalu. “Jangan dipegang, nanti kamu 
dipatil5. Badanmu bisa panas dingin,” kata Bu Soe. 

Tapi, penjelasan ibunya tak pernah membuat 
penasaran Jalu tuntas. Gemes juga tak hilang. Apa betul 
lele itu bisa matil? Apa bener badan bisa panas dingin 
kalau kena patil? Peringatan Bu Soe tidak membuat Jalu 
mundur, tapi malah membuat penasarannya seperti 
diragi banyak sekali, mengembang tak karu-karuan. 

Jalu selalu mencari lengah ibunya agar bisa dekat-
dekat kolam dan memegang lele. Suatu siang, ketika Bu 
Soe memasak, Jalu mengendap-endap mendekati 
kolam. Dia bungkukkan badan, tangan dia masukkan 
dalam air. Saat itulah Bu Soe melihat aksi nekat Jalu. 
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Hartini berteriak, “Nak, jangan! Kolamnya dalam! 
Nanti kamu dipatil!” 

Dus, dari peringatan itu malah muncul lagi satu 
penasaran baru; apa benar kolam itu dalam? Nah, 
ketika penasaran terbaru itu muncul, tiba-tiba saja 
tangan Jalu yang di dalam air seperti kesetrum. 
Zzzrrrttttt! Kaget dia setengah mati. Tangan kanannya 
dipatil dua lele sekaligus. 

Jalu terperanjat. Saat itu posisinya sangat mepet 
bibir kolam. Lantaran kaget, dia kehilangan 
keseimbangan. Byur! Jalu kecemplung kolam. Ternyata 
benar-benar dalam. Tubuh empat tahunnya tak piawai 
berenang. Tangan Jalu menggapai-gapai, mulutnya 
megap-megap cari udara. Tubuhnya dikerubungi lele. 
Dari luar kolam, Bu Soe berteriak-teriak, “Tolong, 
tolong! Anakku kecemplung kolam! Anakku 
tenggelam!” Itu kata terakhir yang Jalu dengar. Setelah 
itu semua gelap.  

Tetangga yang mendengar teriakan Bu Soe datang 
berbondong-bondong. Beberapa langsung nyebur 
kolam, mengangkat Jalu yang tenggelam. Ada yang 
harus berurusan dengan patil saat berusaha 
mengeluarkan Jalu dari kolam penuh lele yang tiba-tiba 
menjadi buas. Jalu pingsan karena kaget, kesakitan, dan 
tenggelam. 

Begitu sadar, Jalu sudah di kamar. Jidatnya 
dikompres. Tubuhnya diselimuti. Waktu dia membuka 
mata, yang dia rasakan adalah, demam dan sekujur 
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tubuh serasa tebal. Dari kaki sampai pipi pada bengkak 
gara-gara dipatil lele dumbo. 

Begitu mendapati anaknya sadar, Bu Soe 
langsung ceramah, “Oalah Le, Le. Kok kamu ndak 
dengerin omonganku to. Lihat jadinya seperti ini,” 
sambil mengusap-usap kepala Jalu. Jalu ingah-ingih6.  

Di pintu kamar, Pak Soe hanya bersedekap, 
melihat Jalu dari jauh, geleng-geleng kepala dan 
tersenyum. “Dasar bocah lanang.” Lalu ibu jari tangan 
kananya teracung. Jalu tak paham maksud bapaknya. 
Dia masih sibuk menikmati sakitnya. 

Peristiwa itu memang menyakitkan. Namun, 
setelah itu, Jalu bisa menarik kesimpulan sendiri, 
bahwa ibunya tak bohong. Dia mengalami sendiri. 
Dipatil lele itu sakit dan kolam itu benar-benar dalam.  

Bukan cuma lele yang berhasil mengobati 
penasaran Jalu. Ada juga semut rangrang, ulat bulu, 
bahkan anjing. Ketika Jalu dilarang memanjat pohon 
mangga samping rumah, karena banyak semut, dia 
nekat memanjatnya. Hasilnya, sekujur tubuh Jalu 
merah-merah semua digerogoti semut. Waktu ibunya 
melarang Jalu dekat-dekat pohon jambu karena ada 
ulat, batangnya malah dia peluk. Tiga hari-tiga malam 
dia diserang gatal. Sekujur tubuhnya penuh borok. Ulat 
bulu menempel semua di badannya. Waktu Bu Soe 
bilang, jangan suka ganggu si Pleki, anjing baru Pak 
Marno, tetangga sebelah, karena galaknya minta 
ampun, Jalu malah penasaran. Waktu anjing itu tidur 
tertelungkup, Jalu datang diam-diam. Dia ketok kepala 
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Pleki menggunakan batu. Lhadalah, jelas saja, tiba-tiba, 
kresss! Paha kirinya kena gigit. Bekas gigitannya itu 
bahkan langgeng hingga dia dewasa kelak.  

Bu Soe pun tak pernah lagi melarang-larang Jalu. 
Kalau dilarang, Jalu malah menjadi-jadi. Kata Bu Soe, 
“Wes, sekarang kamu mau apa saja kamu lakukan. Biar 
tahu rasanya.”  

Keputusan ibu Jalu membebaskan anak lelakinya 
itu tak lepas dari ‘hasutan’ si bapak. ”Biar jiwanya 
sebagai lelaki terbentuk secara alami,” kata Pak Soe 
pada istrinya. Jalu harus menjadi seorang laki-laki. 
Yang tangguh. Begitulah niat bapaknya. Pak Soe tak 
ingin Jalu menjadi pria cengeng.  

 
*** 

 
Suatu siang yang dikuasai terik, Jalu yang kurus itu 
pulang membawa hidung yang patah dan berdarah. Bu 
Soe, yang sedang menyelesaikan sayur asem untuk 
makan siang, langsung menghambur, begitu melihat 
Jalu sesengukan. Darah dan air mata anak 
kesayangannya berbaur, mengucur ke seragam merah-
putihnya.  

Naluri ibu Hartini sekonyong-konyong bekerja. 
Dia dekap anak lelaki satu-satunya itu, lalu 
membopong Jalu ke kotak P3K. Kapas yang dialiri 
kasih mengusap darah si bocah. Lengan baju Bu Soe 
tegas mengusap air mata Jalu. "Kamu kenapa to, Le..." 
Lalu Bu Soe menangis, seolah ingin mengambil paksa 
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rasa sakitku. Jalu pasrah di dalam pelukan ibunya. Dia 
merasakan sebuah ketenangan. Tenang luar biasa. Jalu 
lupa pada tiga pukulan telak Galih yang mematahkan 
hidungnya. Pukulan yang harus dia terima setelah tak 
sengaja menginjak sepatu bigbos warna hitam yang 
"harus selalu bersih", di kaki si jagoan sekolah. Rasa 
sakit Jalu diambilalih oleh ketenangan luar biasa. 
Ibunya memberi obat paling mujarab. Pelukan.  

Di tengah kenikmatan cinta ibunya, tiba-tiba Pak 
Soe, yang besar, hitam, sangar, dan berkumis tebal itu 
pulang untuk makan siang. Pemandangan pertama 
yang didapati Pak Soe dia rasa mengusik.  

"Kenapa dia?" tanya Pak Soe. Dingin. Seolah dia 
tak menyukai adegan yang berlangsung di depannya. 
Bu Soe menceritakan seperti apa yang Jalu ceritakan, 
dengan cara terpatah-patah. 

"Jadi, kamu dianiaya, kalah, tak mau membalas? 
Malah nangis dan sembunyi di balik ketiak ibumu?" 
Pak Soe langsung mencecar Jalu. Tanpa menunggu 
jawaban, Pak Soe merenggut Jalu dari pelukan istrinya.  

"Pak, mau apa...?" Bu Soe tak rela melepas 
anaknya.  

"Bukan begini cara membentuk lelaki!" hardik Pak 
Soe pada istrinya.  

Bu Soe bertanya-tanya dalam hati, tanpa berani 
menanyakan langsung ke suaminya yang tiba-tiba 
tersinggung. Jalu tak kalah takut. Pucat. Pak Soe 
menggenggam kencang sepasang lengan atasnya. Jalu 
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diberdirikan tegak. Pak Soe menatap tajam mata bocah 
Jalu yang cengeng.  

"Bersihkan mukamu, ganti bajumu, lalu hampiri 
lagi bocah yang mematahkan hidungmu itu. Tantang 
dia lagi. Ingat, jangan pulang sebelum kau jadi 
pemenang!" Jalu terkaget-kaget mendengar perintah 
itu. Menantang jagoan berbadan dua kali lebih besar? 
Harus menang? Mana mungkin? 

Pertanyaan serupa berkecamuk juga di benak Bu 
Soe. Namun, dia tak berani apa-apa lagi, setelah 
suaminya mengeluarkan titah yang jelas tak boleh 
dibantah.  

Jalu terpaku. Ragu menjalankan perintah 
bapaknya. "Kamu laki-laki bukan? Kamu itu Jalu! Jalu! 
Kamu itu jantan! Gagah! Tak malu kamu pada 
namamu? Berangkat sekarang atau kau potong jalumu, 
penismu!" Hardikan Pak Soe lebih galak. Jalu tak punya 
keberanian lagi untuk menolak.  

Ketika kayuh pertama sepedanya berputar, 
samar-samar dia dengar bapaknya memberi peringatan 
keras pada istrinya. "Ingat, dia itu laki-laki dan harus 
jadi laki-laki. Kalau terus kau manja, dia akan tumbuh 
sebagai banci!" Tak terdengar bantahan dari Bu Soe.  

Kayuh demi kayuh Jalu kian menjauh, membelah 
siang kemarau dengan mental maju-mundur, menuju 
rumah musuh yang harus "dibunuh". 

Galih di teras. Dia bertelanjang dada. Badannya 
yang berlipat kali badan Jalu begitu terbuka. Mental 
Jalu gembos. Tapi langsung dia pompa dengan susah 
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payah tiap kali teringat kata bapaknya: "Jangan pulang 
sebelum kau jadi pemenang". 

Tantangan dia layangkan. ”Hai, Galih. Aku 
disuruh Bapakku menantang kamu lagi!” dengan gaya 
yang dia buat-buat seberani mungkin. Melihat otot 
dada Galih, sebenarnya Jalu keder. Galih tak 
menyangka akan ada ajakan revans. Dia sempat terkejut 
mendapati keberanian Jalu yang tiba-tiba tumbuh. 
Apalagi ada embel-embel disuruh menantang lagi sama 
bapakku. Galih tambah heran. ”Kenapa tidak bapakmu 
langsung yang menantangku? Kau jelas tak mampu. 
Bapakmu pun mungkin juga kulumat, hahaha..” 

Seringai meremehkan terkembang di muka Galih. 
Mendengar bapaknya diremehkan, harga diri Jalu 
mendadak marah. Keberanian terpompa. Laki-laki 
mulai tumbuh. ”Sialan kamu! Ayo berkelahi 
denganku!” dengan keberanian yang entah datang dari 
mana, Jalu langsung meremas lengan bawah Galih. 
Menggelandangnya ke tanah lapang yang tak jauh dari 
rumah Galih.  

Sepi di tanah luas itu. Hanya ada Jalu dan Galih. 
Dalam sebuah pertarungan ulang. Sebuah perkelahian 
yang tak berimbang kembali terjadi. Hantaman bertubi 
mendarat tanpa hambatan di muka dan tubuh Jalu. 
Darah mengucur lagi. Jalu nyaris menyerah. Tapi, 
peringatan bapaknya dan seringai Galih yang 
menghina menumbuhkan kembali semangat Jalu. Jalu 
tak boleh kalah!  
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Pertarungan berlanjut sampai sekitar 20 menit. 
Andai saja itu pertandingan tinju, jelas Galih menang 
TKO. Tapi Jalu tak pernah menyatakan kalah. Jalu 
sudah bertekat menerima mukanya berdarah-darah, 
bertahan hingga Galih kecapekan dan mengaku kalah. 
Ini perkara harga diri. Jiwa seorang lelaki tak boleh 
menyerah.  

Akhirnya kedua petarung cilik itu sama-sama 
lelah. Tapi Jalu masih berkukuh untuk meraih 
kemenangan yang diharuskan oleh bapaknya. Dalam 
lelah Jalu, yang tak juga mengaku kalah itu, Galih 
melihat kesangaran yang muncul benar-benar. Mental 
Galih runtuh.  

Galih, kendati secara fisik jelas-jelas unggul, 
akhirnya mengaku kalah. Galih yang memenangi 
pertarungan fisik sadar bahwa ada sesuatu yang tak 
bisa dikalahkannya di dalam jiwa Jalu. Jalu benar-benar 
memiliki jalu. "Aku menyerah. Kamu menang…." 
Pernyataan Galih itu dia bawa pulang, dipersembahkan 
pada bapaknya.  

Pak Soe yang mendengar kabar kemenangan itu 
menatap Jalu. Tajam. Mengembanglah senyum yang 
menggambarkan kepuasan. Pak Soe menggandeng Jalu 
ke kamar mandi, lalu membersihkan darah di muka 
jagoannya.  

"Suatu saat duniamu pasti lebih keras dari 
pukulan Galih. Kamu laki-laki. Laki-laki tak akan 
pulang sebelum jadi pemenang. Bukan kekuatan fisik 
yang menentukan. Tapi keberanian. Dan kecerdikan. 
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Tapi, hadapilah pertarungan dengan kepala dingin," 
bisik Pak Soe, sembari membersihkan darah yang 
bercelemong di muka kecil Jalu.  

 
------- 
1. Penyakit mata, yang menyebabkan mata berwarna sangat merah 

dan menular. 
2. Terbawa 
3. Gemuk 
4. Bengong 
5. Disengat  

6.Tersenyum penuh rasa bersalah. 
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15 
(1992) 

 
 

SETELAH ritual berdandan Jalu selesai, di mana 
ibunya yang menjadi juru rias, Jalu menuju kamar. Dia 
ingin mengambil sebuah buku tulis yang telah dia 
sahkan sebagai catatan harian. Tempatnya bercerita. 
Tempatnya menumpahkan. Tempatnya 
menyimpulkan.  

Jalu senang mencatat. Di dalamnya tercatat rapi 
kemenangan-kemenangan, dengan jurus-jurus yang 
diajarkan oleh bapaknya. Hari itu Jalu akan 
mencatatkan cerita keberhasilannya mendapatkan 
batang tebu terbaik, kendati harus dia bayar dengan 
memar-memar di paha. Perlu pengorbanan untuk hasil 
terbaik. 

Ketika Jalu melintas di ruang kerja bapaknya, dia 
melihat Pak Soe sedang berkemas. Sedikit terburu-
buru. Dia heran, tak biasanya dia melihat bapaknya 
seperti seperti itu. Biasanya Pak Soe sangat tenang. 

”Politik, politik, politik… Ah… Kau memang kotor!” 
Jalu mendengar Bapaknya bergumam. Dia menyebut 
kata ‘politik’. Apakah itu? 

”Politik itu apa sih, Pak?” rasa ingin tahu tiba-tiba 
melecutnya untuk spontan bertanya. Sebenarnya tak 
sopan, karena Jalu menguping. Mencuri dengar. Dan 
mencuri itu, seperti kata ibu dan bapaknya, dosa.  
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Pak Soe terkejut ketika tiba-tiba ada suara yang 
bertanya. Dia menghentikan sejenak beres-beres berkas 
itu. Tahu siapa yang melontarkan tanya, dia hanya 
tersenyum. Anak lanang. Dia paham juga Jalu tak 
bakalan pergi sebelum mendapat jawaban. 

Pak Soe berfikir. Mencari analogi jawaban yang 
pas, yang bisa diterima otak sepuluh tahun Jalu. 
"Politik itu bermain layang-layang.” 

Jalu mengernyitkan dahi. Layang-layang? Berarti 
selama ini dia bermain politik?  

Sebelum pertanyaan selanjutnya terlontar, Pak 
Soe buru-buru menjelaskan; “Politik itu seperti bermain 
layang-layang. Saat layangan, kamu sering 
mengadunya karena seru kan? Bukan tebal-tipisnya 
benang yang menentukan pemenang, tapi teknik. 
Kadang benang perlu diulur, ada waktunya ditarik.” 

Oh, Jalu paham. Karena dia memang selalu 
melakukan teknik itu tiap mengadu layang-layangnya 
–seperti yang aku lakukan kala menaklukkan Wiwit 
dan benangnya yang tajam. 

”Kadang pemenang dibantu angin yang tiba-tiba 
datang. Yang kalah biasanya selalu berusaha keras 
mendapatkan kembali layang-layangnya yang putus 
terbawa angin. Sampai harus lari-lari, terengah-engah, 
menerabas semak-semak, memanjat pohon, menginjak 
duri, beling, keluar darah, jatuh bangun. Kalau bisa 
mendapatkannya kembali, dia akan mengadunya lagi. 
Kalau tidak, dia akan meratap. Kalau punya uang, dia 
akan membeli layang-layang baru.” 
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Jalu memandangi kakinya yang ditempeli banyak 
bekas luka, akibat mengejar layang-layang putus. 

”Yang menang terus melayang di awang-awang 
menunggu musuh baru yang lebih tangguh,” imbuh 
Pak Soe. 

”Oh,” jawab Jalu, pura-pura paham. Agar benar-
benar paham, dia lontarkan lagi pertanyaan; “Berarti 
politik itu mainan anak kecil ya?” 

Pak Soe tersenyum. Setelah itu dia buru-buru 
melanjutkan membereskan berkas-berkas sebuah 
partai, yang menurut gambaran imajinasi bocah Jalu 
berlambang kepala kerbau disembelih, sampai harus 
berdarah-darah berwarna merah. 

Masih karena rasa ingin tahu, Jalu bertanya lagi; 
”Itu apa?” sambil menunjuk berkas-berkas. 

“Oh, ini hanya kertas,” jawab Pak Soe. 
“Bapak mau apa dengan kertas-kertas itu?” 
“Mau membuat layang-layang." 
“Untuk apa?” 
Masih sambil tersenyum, Pak Soe menjawab, 

”Karena layang-layang Bapak putus." 
 

*** 
 

Siang sebelum penjelasan sederhana itu, Pak Soe, 
dicopot dari jabatannya sebagai Ketua RT. Yang 
mencopot langsung Pak Camat. Kata tetangga, Pak Soe 
dilengser karena tidak mau menurut Pak Lurah dan 
Pak Camat. Dia mbalelo1 tak mau mengganti bendera 
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warna merah yang berkibar di depan rumah dengan 
yang warna kuning, sama seperti yang dipasang semua 
tetangga. Depan rumahnya kelihatan aneh, tampak lain 
dan mencolok. Kata Pak Camat, itu merusak 
pemandangan. 

Jalu baru saja sampai diantarkan Pak Mandor 
setelah berpetualang ke Ngawi, ketika dia tak lagi dia 
mendapati papan nama “Ketua RT 35/RW VIII, 
Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kotamadya 
Madiun” yang tiga bulan terakhir terpampang di depan 
rumah. Dia bertanya pada ibunya, setelah mandi sore 
itu. ”Bu, kenapa papan nama di depan itu dilepas?” 

Bu Soe memandang Jalu. Bu Soe juga tahu bahwa 
seluruh pertanyaan anaknya itu harus mendapatkan 
jawaban. ”Bapak sudah bukan Pak RT lagi,” jawab dia 
singkat.  

”Kenapa, Bu?” 
Bu Soe tak bisa menjawab. Mungkin bisa, hanya 

saja tak tahu caranya. “Sudahlah. Itu urusan Bapak. 
Urusan orang dewasa,” jawab dia sekenanya, sambil 
terus merapikan rambut Jalu. 

 
*** 

 
Tiga hari setelah malam pertemuan dengan Pak Lurah, 
Soe dipanggil menghadap Pak Camat yang baru saja 
menjabat. Sebuah pertemuan dengan seseorang  yang 
tak pernah disangka Soe. 
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 “Soe. Soegito… Apa kabar si cantik Hartini?” 
sapa itu langsung mampir ke telinga Soe begitu masuk 
ke ruangan dingin Pak Camat. Dan, dia merasa pernah 
mengenal wajah dan suara si pemilik ruangan. Tapi, 
sudah lama sekali. Soe nyaris lupa. 
 “Ah, gampang sekali kamu melupakan orang 
yang pernah kamu telikung, Soe. Lihat muka saya baik-
baik. Masa’ kamu benar-benar lupa?” 
 Soe menatap wajah camat barunya itu lekat-
lekat. Ingatannya perlahan mulai kembali. “Mas 
Parman?” 
 “Aha, baguslah. Kau belum benar-benar 
melupakan aku!” 
 “Oh, jadi pejabat camat yang baru itu Mas 
Parman? Wah, selamat, Mas. Apa kabar? Lama kita tak 
bersua,” Soe mengulurkan tangan, berharap mendapat 
balasan dari orang yang diajaknya bersalaman. Sayang, 
Parman tak membalasnya. Mungkin dia masih 
memendam sakit hati, sebab gara-gara Soe dia gagal 
mempersunting Hartini yang jelita itu. Hartini yang 
telah berganti status sebagai Bu Soe.   

Parman ingat betul ketika dia terlambat beberapa 
menit datang ke rumah Kromo untuk menyampaikan 
niatnya melamar Tien. Lamaran yang sudah dia 
rencanakan dan bicarakan dengan Yayoek. Rencana 
yang harus batal karena dia kalah cepat. Dia datang 
terlambat karena terlalu lama memilih parfum apa 
yang pantas dia siramkan ke badannya di malam yang, 
menurut rencananya, bakal istimewa itu.  
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Dan, bau parfumnya sendiri yang terlalu 
semerbak malam itu malah membuatnya mual-mual, 
ketika dia menyaksikan Soe yang duduk di sebelah 
Tien ikut menyambutnya dengan senyum. Soe berhasil 
melamar Tien lebih dulu. Malam yang menurut 
Parman seharusnya istimewa itu berubah menjadi 
malapetaka. Malam yang terlambat. Dan yang lebih 
menyakitkan Parman, dia merasa dikalahkan oleh 
seorang pria kere yang penampakannya tak enak 
dipandang.  

Soe menarik kembali tangannya. Dia berusaha 
memahami psikologis lawan bicaranya, yang rupanya 
masih menyimpan sakit hati padanya, setelah 23 tahun 
berlalu. Tapi, dia tetap tersenyum. Berharap situasi bisa 
cair. 

“Baiklah, Mas Parman, eh, Pak Camat. Sekiranya 
apa maksud Pak Camat memanggil saya?” 

“Hehe. Tenang saja, Soe. Aku memanggilmu 
sebagai atasan memanggil bawahan. Bukan sebagai 
Parman yang memanggil Soe untuk membalaskan sakit 
hati. Semua sudah berlalu. Aku memang gagal 
mendapatkan Hartini. Tapi, aku mendapat ganti yang 
jauh lebih layak. Istri-istriku jauh lebih cantik dari 
Hartinimu itu,” Parman, dengan suara congkaknya, 
pamer kemenangan. Kecongkakan yang sebenarnya 
hanya untuk menutupi rasa sakit hati yang dia rasa 
sangat awet. 

”Istri-istri?” tanya Soe heran. 
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“Ya. Ada tiga. Semua cantik, lebih cantik dari 
Hartini.” 

“Oh. Baguslah, selamat, Mas Parman. Tuhan 
selalu menyiapkan rencana istimewa di balik 
kekecewaan seseorang,” kata Soe. Mendengar itu, 
senyum Parman yang sempat mengembang kembali  
menelungkup. 

“Mmm… Tapi, bukankah sebagai pejabat negeri, 
Anda seharusnya tidak berpoligami?” 

“Ah, bukan urusanmu! Aku pejabat, Pak Camat, 
aku bisa berbuat apa saja. Memang itu jadi masalah 
buatmu?” 

“Oh, tidak, jelas tidak, Mas Parman. Eh, Pak 
Camat. Urusan apa saya mempermasalahkan rumah 
tangga orang?” 

“Ah, sudahlah. Tak perlu membahas masa lalu! 
Semua sudah lewat. Hanya bikin sakit hati saja!” 

“Betul, Mas Parman. Eh, Pak Camat. Saya setuju.” 
“Baiklah, Soe, kita langsung pada inti 

permasalahan. Saya mendapat laporan dari lurah kalau 
kamu sulit diatur.” 

“Maksudnya?” 
“Ya bendera di depan rumahmu itu. Kamu mau 

jadi apa? Pemberontak? Jagoan? Kamu tak tahu siapa 
yang sedang kamu hadapi!” 

“Saya tahu. Saya mengambil keputusan bukan 
tanpa pertimbangan.” 

“Lalu, kenapa kamu nekat?” 
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“Nekat? Ah, saya rasa itu pilihan yang wajar. 
Setiap orang berhak memilih. Katanya ini negara 
demokrasi….” 

”Ah, sudahlah, sudah! Baiklah, aku beri kau 
pilihan. Kau copot bendera merah di depan rumahmu, 
atau kampungmu masuk daftar hitam. RT-mu juga tak 
akan pernah bisa menerima bantuan. Tidak mudah 
untuk mengurus surat menyurat,” ancaman Pak Camat 
tegas. 

”Pilihan lainnya?”  
”Serahkan stempel RT pada orang lain. Aturlah 

suasana agar pemilihan ketua RT yang baru tampak 
lebih demokratis. Terserah bagaimana cara Anda,” Pak 
Camat Parman menyunggingkan senyum. Dia merasa 
menang. 

Soe terdiam sejenak. Dia seperti memikirkan 
sesuatu. Bukan karena dia tidak rela melepaskan 
jabatan RT. Tapi, lebih pada kekhawatirannya tentang 
bagaimana nasib warganya jika dia berkukuh? 
Bagaimana nasib kampungnya? Apakah masalah-
masalah akan teratasi?  

Bukannya Soe merasa paling tangguh, di mana 
dia merasa bahwa hanya dia yang bisa mengatasinya. 
Tapi, realistis saja, kampungnya perlu sokongan dana, 
dan saat itu hanya Pak Soe yang mampu memenuhinya 
dengan dukungan penuh dari keuntungan usaha dan 
sumbangan partainya. Bukankah sudah terbukti, ketika 
kampung dipimpin oleh orang kuning, malah carut 
marut? Apatis. Dan penuh curiga. 
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Namun, ketika Soe berkukuh mempertahankan, 
kasihan warga kampung. Dia tak ingin pilihan 
politiknya menyusahkan pendukungnya. Dampak 
pahit pilihan politiknya pernah dirasakan anaknya 
sendiri, Kesi. Pak Soe rasa itu sudah cukup. Tidak perlu 
ada ’tumbal’ lagi. 

Sebagai pemimpin, Soe harus mau berkorban. 
Ada dua pilihan pengorbanan; mengganti warna 
bendera di depan rumah, atau menyerahkan stempel 
RT ke kelurahan. Pilihan yang sulit. Pak Camat Parman 
sedang ’menarik benang layang-layangnya.’ Soe 
mengulur. Dua gaya sedang beradu.  

Akhirnya Soe harus realistis. ”Baiklah, Mas, eh, 
Pak. Saya ambil pilihan kedua. Nanti malam stempel 
RT akan saya serahkan pada Pak Gondo. Saya juga 
akan menjelaskan posisi kampung pada warga. Insya 
Allah, semuanya lancar terkendali.”  

Soe berdiri, menyalami Pak Camat yang 
menyambutnya dengan malas. Pak Camat Parman 
gagal menguningkan soe meski dia memenangkan 
’aduan layang-layang’ dengan Soe. Dan, untuk kedua 
kalinya, dia merasa Soe mengalahkannya. 

“Oh, iya, Pak Camat. Eh, Mas Parman. Satu 
pertanyaan Anda tadi belum sempat saya jawab. 
Hartini masih cantik, Mas. Bahkan, jauh lebih cantik. 
Dan matang. Sungguh beruntung saya yang berhasil 
menyuntingnya.” Setelah itu, Soe meninggalkan 
sekelebat senyum, dan membalik badan menuju pintu 
keluar. 
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Pak Camat Parman mendengus. 
 

*** 
 

Malam harinya, setelah Jalu tertidur membawa 
penjelasan tentang layang-layang bapaknya yang 
putus, Soe mengumpulkan para pendukungnya untuk 
menjelaskan ihwal yang terjadi. Beberapa orang emosi. 
Mereka sempat mengancam tak akan mencoblos 
kuning dalam pemilu pekan depan.  

”Jangan mengumbar emosi. Itu tidak baik untuk 
kampung kita,” Pak Soe berusaha menenangkan forum 
yang meledak-ledak itu. 

”Tapi…” Pak Palal tetap tak bisa terima. 
”Sudahlah, Bapak-Bapak. Paling utama masalah 

got di kampung kita telah teratasi. Mungkin saya 
memang harus menjadi Ketua RT hanya untuk mencari 
jalan keluar masalah tersebut. Tugas saya mungkin 
hanya sampai di sini,” jelas Pak Soe, kalem, masih 
dengan sungging senyum di balik kumis tebalnya. 

"Apakah tak ada pilihan yang lebih baik?" Pak 
Prayit masih berusaha mendesak Pak Soe. 

"Itu yang terbaik, Bapak-Bapak. Jika kita semua 
masih peduli pada kampung ini, kita tak harus 
bergantung pada kebijakan birokrasi. Kampung 
memang bagian dari sebuah wilayah administratif 
negara, yang harus tunduk pada hukum negara. 
Namun, soal pemberdayaan kampung dan warganya, 
untuk bisa berkembang, maju, kita tak wajib 
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bergantung pada negara. Politik pasca-era Bung Karno 
telah mengajarkan kita untuk itu. 

"Ketika kita selalu menggantungkan harapan 
pada negara, bukankah kita sering dibuat kecewa? 
Tapi, kekecewaan itu tak harus ditunjukkan dengan 
rasa marah. Marah adalah sikap yang kurang bijak. 
Hanya buang-buang energi, dan akan mengakibatkan 
rugi. Rugi untuk diri sendiri, rugi untuk orang lain. 

"Daripada energi dibuang-buang hanya untuk 
marah, bukankah lebih baik dilakukan untuk hal-hal 
yang lebih bermanfaat? Misalnya, kita secara swadaya 
dan mandiri membangun lingkungan sekitar kita. Toh, 
buktinya kita bisa bukan? Contohnya, pembangunan 
got itu. Kita bisa melakukan sendiri tanpa campur 
tangan kelurahan bukan? Kita membangun sendiri. 
Saya yang kebetulan dikarunai rezeki berlebih sama 
Gusti Allah bisa membantu pendanaan, dibantu partai 
saya. Pembangunan kita lakukan secara gotong royong, 
bersama-sama, karena rasa kepemilikan dan tanggung 
jawab bersama kita sebagai manusia-manusia yang 
masih punya rasa peduli. Itu semua kita lakukan tanpa 
campur tangan pemerintah lho. 

"Kalaupun saya memaksakan diri menjadi ketua 
RT, sekarang ini, di saat demokrasi kuning tak memberi 
kita banyak kesempatan, apa yang saya cari? 
Kekuasaan? Saya tidak rakus itu. Buat apa saya punya 
jabatan ketika saya tak bisa lagi berbuat? Jabatan itu 
amanah. Saya takut dosa jika tak bisa memenuhi 
amanatnya.  
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"Sudahlah, Bapak-Bapak, meski saya tak lagi 
menjadi ketua RT, saya tak lantas langsung tutup mata 
jika kampung kita ini memerlukan partisipasi saya. 
Selama saya bisa, Insya Allah, saya pasti bantu. 
Sebenarnya kita bisa hidup mandiri. Dan, kemandirian 
adalah satu-satunya solusi ketika sistem birokrasi, 
politik, dan pemerintahan ini tidak bisa kita titipi 
harapan. 

"Kita semua manusia yang punya harapan, punya 
keinginan untuk sampai pada kehidupan yang lebih 
baik. Dan kehidupan yang baik itu hanya bisa diraih 
oleh manusia-manusia yang berani hidup mandiri. Kita 
bisa memulainya dari keluarga kita, kampung kita. Kita 
tak perlu mencemaskan apapun ketika kita masih 
percaya pada harapan. Terlalu mengkhawatirkan 
sesuatu hanya akan membuat jiwa kita kerdil.  

“Yang paling penting, jangan sampai kita 
menelantarkan harapan kita hanya karena pesimisme 
terhadap sistem. Kita bisa. Kita berhak punya harapan. 
Dan kita berhak untuk berbuat, sejauh itu untuk 
kebaikan kita bersama. Dengan atau tanpa dukungan 
pemerintah." 

Pak Soe memaparkan panjang lebar. Masih 
dengan nadanya yang tenang, tanpa emosi. Suasana 
tetap adem. Pak Palal, Pak Prayit, Pak San, Pak Poer, 
takjub mendengarkan pemaparan Bapak. Semua yang 
dipaparkan itu betul. Penjelasan persuasif yang dingin 
khas Soegito. Situasi bisa dikendalikan. Pak Soe 
memilih mundur untuk mempertahankan prinsipnya. 
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Sekaligus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang 
tahu balas budi. Dia sadar partainya telah banyak 
membantu. Ketika dia memilih untuk mengganti 
bendera partai di depan rumahnya hanya demi jabatan 
Ketua RT, apa kata dunia?  

Soe resmi dicopot dari jabatannya sebagai ketua 
RT setelah tiga bulan menjabat. Soe lengser hanya tiga 
hari sebelum pesta demokrasi 1992 dihelat. Pemilu 
berjalan lancar dan datar. Seperti pemilu-pemilu 
sebelumnya, kuning menang telak. Termasuk di 
kampung Pak Soe. Kampung yang memang diatur 
sedemikian kuningnya, kecuali depan rumahnya yang 
masih merah.  

Pak Soe tetap menyala, kendati ’layang-layangnya 
putus’. 

*** 
 

“Bu, coba tebak, siapa Pak Camat kita yang baru. Yang 
memaksa aku mundur dari RT itu…” 

“Lho, kok aku disuruh menebak. Memang aku 
tahu orangnya?” 

“O, jelas kamu tahu.” 
“Siapa, Pak?” 
“Kalau aku sebut, kamu jangan terkejut ya.” 
“Lho, memang kenapa harus kaget?” 
“Mas Parman.” 
“Ha? Mas Parman?” 
“Nah, kan, kaget. Iya, Parman, pria ganteng, 

pegawai negeri, yang nyaris jadi suamimu itu..” 
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“Oalah….” Bu Soe menjawab sekadarnya. 
”Lalu, bagaimana pertemuan kalian kembali itu? 

Reuni? Peluk-pelukan? Hihihi….” 
“Dia langsung menanyakanmu, lho… Sepertinya 

dia masih ngebet sama kamu.” 
“Halah…” Bu Soe mencubit pinggang suaminya. 

Manja. 
“Kalau saja aku telat melamarmu waktu itu, 

mungkin sekarang kamu sudah jadi Bu Camat lho. 
Bukannya Cuma Bu RT. Eh, Bu Bekas RT, hahaha….” 

“Ah, sudah, sudah. Aku ndak kere, ndak pengen 
jadi Bu Camat.” 

“Halah, iya, kamu ngomong begitu karena di 
depanku.” 

“Mas…..” Tien memelotot. 
“Hahaha… Tapi, kalau jadi istri Mas Parman, 

kamu akan jadi istri tertua.” 
“Maksudmu?” 
“Sekarang istrinya tiga.” 
“Alhamdulillah….” 
“Lho?” 
“Lha iya to, aku harus bersyukur. Kalau aku harus 

menerima dia, seumur hidup aku harus sakit hati. 
Perempuan mana mau dimadu?” 

“Ya barangkali dia beristri tiga karena untuk 
membalas dendam, hanya gara-gara gagal 
mendapatkan kamu. Siapa tahu kalau dulu berhasil 
menikahi kamu, dia ndak ‘seberingas’ sekarang ini, 
hehehe…” 
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“Ya, ndak tau lah, Mas. Sudah, sudah. Yang jelas, 
sekarang aku adalah Bu Soe. Dan aku yakin suamiku 
ndak bakal memadu aku.” 

“Kok kamu yakin?” 
“Oalah, Pak, Pak… Mbok ya sadar diri. Itu, ada 

cermin besar di kamar. Ngaca sana. Siapa yang mau 
sama ‘tampang sampean itu….” 

“Lha, tapi kan kamu mau to?” 
“Yah, mungkin dulu aku khilaf….” Tien 

menyeringai. 
“Hmmmm…….” 
 
 
--------------- 
1. Tidak mau menurut, membangkang.  
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16 
(1969-1992) 

 
 

SOE kembali pada rutinitasnya di perusahaan 
distributor oli yang baru dirintisnya. Dia 
mengumpulkan modal sebisa mungkin, sedikit demi 
sedikit, agar bisa mendirikan perusahaan kecil-kecilan 
di kampung. Situasi perekonomian kampungnya kala 
itu memang memprihatinkan. Soe membuka lapangan 
kerja agar pengangguran tak kian menumpuk. 

Soegito membangun usahanya dari nol. Dia 
belajar berdagang dari Cong Mbing, Tionghoa yang 
pekerja keras itu, yang pernah menampungnya sebagai 
karyawan itu. Dia menabung didukung penuh oleh 
Hartini, yang mau diajak hidup susah. Bu Soe ikhlas, 
karena dia tahu niatan suaminya mengajaknya tirakat; 
menabung demi bisa keluarga, anak-anak, dan 
masyarakat sekitarnya.  

Motivasi Soe itu tidak ada hubungannya sama 
sekali dengan bendera merah yang berkibar di depan 
rumahnya. Pak Soe berpolitik semata-mata untuk 
mendukung upayanya dalam memberi dan berbuat. 
Pak Soe tidak berpolitik untuk meminta. Pak Soe 
adalah seorang pemberi.  
 

*** 
Ketika Pak Soe belum memulai usahanya, satu-satunya 
hiburan di rumahnya adalah televisi hitam putih yang 
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gambarnya bisa membuat mata belekan. Satu-satunya 
alat transportasi adalah sepeda kumbang butut yang 
rantainya sering lepas setelah dikayuh 20 kali. Soe 
sadar, situasi itu tidak bagus. Dia kasihan pada istrinya, 
pada anak-anaknya, yang tak bisa ikut ambil bagian 
ketika teman-teman Kesi, Gendari, dan Jalu saling 
bercerita tentang film akhir pekan TVRI, karena ketika 
film itu diputar TV mereka harus mati, karena sejak 
sesorean dinyalakan. Kalau tak dimatikan, bisa 
meledak. Soe juga sadar, betapa anak-anaknya hanya 
bisa memandang teman-teman mereka bermain sepeda, 
karena mereka tak punya sepeda.  

Soe miris melihat itu. Dia jenuh dengan situasi 
serba pas-pasan, dengan hanya mengandalkan 
hidupnya pada pekerjaan tukang sobek karcis gedung 
bioskop kelas kambing. Suatu ketika, sambil 
menggendong Jalu yang belum genap lima tahun, Soe 
membisikkan sebuah tekat; “Bapak akan belikan kamu 
TV bagus, Nak. Bapak pasti akan belikan kamu 
sepeda.” 

Soe tidak bohong. Pria yang tak jadi kuliah demi 
menikah itu berusaha keras untuk meraih cita-citanya, 
untuk memenuhi janjinya. Soe belajar dan bekerja siang 
dan malam. Soegito punya keyakinan yang dia rawat 
dengan seharusnya.  

Setelah sekitar dua tahun sejak janji di kuping Jalu 
itu, Soe menepati janjinya. Dia membeli TV berwarna 
14 inch dan membelikan ketiga anaknya sepeda 
masing-masing. Soe juga bisa mengganti sepeda 
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kumbang butut dengan sepeda motor Honda CB 
keluaran tahun 1985. Soe menggapai harapannya. 
Dengan percaya. Dengan usaha. 

 
*** 

  
Cara Soegito bertanggung jawab pada dirinya sendiri, 
keluarga, dan lingkungannya itulah yang membuat 
Hartini makin jatuh cinta. Dia melihat jiwa seorang 
lelaki yang wajib dicintai.  

Jika Hartini mau, dulu, dia bisa saja mendapatkan 
pria yang secara materi-badaniah jauh lebih bagus dari 
Soe. Parman, contohnya. Tapi, lebih bagus, belum tentu 
lebih baik. Ketika di awal-awal masa pacarannya 
dengan Soe, ada sekitar lima pria yang juga mendekati, 
selain Parman. Mereka semua orang berpunya, atau 
setidaknya anak orang kaya. Wajar, Hartini cantik 
jelita. 

Mereka membawa harapan-harapan materialistis. 
Mobil, rumah, jabatan. Dan sebagian besar mereka 
diterima Yayoek, kakak sulungnya, dengan tangan 
terbuka. Karena membandingkan Soe dengan 
saingannya itulah kenapa Yayoek begitu jijik pada Soe.  

Namun Hartini tak dibutakan oleh pesona 
sampul. Dari semua hal yang disodorkan pria-pria kaya 
itu, tak ada satupun yang berhasil memagut hatinya. 
Hartini tak melihat ada cinta dalam uluran-uluran itu. 
Dia hanya melihat ada nafsu yang menggebu-gebu. 
Seperti yang dia lihat dari mata Parman. Tapi, lain 
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situasinya ketika yang datang adalah Soegito. Pria 
miskin, yang secara fisik tidak terlalu enak jika 
dipandang lama, yang tiba-tiba menyelamatkannya 
dari momen yang akan mempermalukannya.  

Hartini tahu, cinta itu tak hadir dari kulit. Tak 
hadir dari duit. Cinta itu hadir dari hati, dan pertautan 
hati lazimnya tiba tanpa pernah diduga. Tahu-tahu dia 
ada, keluar dari pakem hukum rasional, lalu menyatu. 
Mungkin itulah cara Tuhan mempertemukan makhluk-
makhluknya dengan jodoh mereka. Orang boleh 
mendeskripsikan Soegito sebagai Burisrawa. Tapi, bagi 
Hartini, Soegito adalah Janaka. Kalau cinta sudah 
melekat, tahi kucing pun rasa cokelat. 

Hartini pernah memutuskan untuk mogok 
berdandan. Tiap keluar rumah, wajahnya tanpa riasan. 
Maksudnya, agar tidak ada pria-pria kaya pemburu 
nafsu yang memburunya. Selain itu juga untuk 
'mengimbangi' penampilan kakangmasnya yang 'paling 
ganteng sejagat.' Tapi tetap saja. Ketetapan takdir tak 
bisa ditolak. Kodrat memang harus diusahakan. Tapi 
takdir hanya bisa diterima. Dan cantik adalah takdir 
Hartini. Tak begitu enak dipadang juga sepertinya 
takdir Soegito. Tanpa berdandan pun, Hartini masih 
sangat sedap untuk ditatap. Dan Soegito, yah, masih 
seperti apa adanya. 

Tapi justru Soegito lah yang menjadi alasan 
Hartini untuk memperjuangkan cintanya. Demi dia, 
Hartini harus bertengkar hebat dengan Yayoek hingga 
dua kali. Pertama, ketika dia dipaksa menerima 
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lamaran Parman. Sementara pertengkaran kedua 
terjadi tepat di depan mata Soegito, ketika dia melamar 
Hartini. 

Layaknya Soegito yang yakin bahwa Hartini 
adalah perempuan yang layak diperjuangkan, begitu 
pula Hartini memandang Soegito. Keputusan Hartini 
untuk itu tepat. Dia merasakan kehidupan cinta yang 
seharusnya, sepanjang mengayuh biduk rumah tangga 
dengan Soe.  Soe dan Hartini sepakat bahwa bercinta 
adalah sebuah upaya untuk menikmati proses. 
Kesepakatan yang tak pernah mereka sepakati melalui 
kata-kata. Mereka menyepakati dalam hati masing-
masing. Kesepakatan yang telah ditentukan oleh Sang 
Maha Cinta. Mereka percaya, bahwa cinta itu hanya 
perlu ditempuh. Memaksakan diri untuk 
mendefinisikan cinta hanya akan mengerdilkan cinta 
itu sendiri. 

Soe dan Tien menempuh. Hanya menempuh. 
Tanpa mengeluh. Tak jarang upaya menempuh itu 
berlangsung gaduh, kadang mengaduh, namun pada 
akhirnya datanglah kebahagiaan yang membasuh. 
Mereka membangun semuanya dari nol. Benar-benar 
nihil. Nol secara materi. Tapi, untuk cinta, mereka tak 
pernah kehabisan stok. Dengan cinta segalanya menjadi 
mudah. 

Cinta mereka semakin komplit dengan kehadiran 
Kesi Prameswari, Gendari Rahayu Putri, dan Jalu 
Kamajaya. Tiga buah hati dengan karakter masing-
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masing yang membuat kehidupan cinta mereka kian 
utuh. Sempurna. 

Kesi yang tomboi, tapi inklusif, cerdas, dan ringan 
tangan; Gendari yang pendiam, agak judes, tapi banyak 
berbuat sesuatu yang bermanfaat dalam diamnya; dan 
Jalu yang selalu dikejar rasa ingin tahu, lengkap 
dengan kebandelan tingkat dewa, adalah bunga-bunga 
yang membuat taman cinta keluarga Soe dan Tin 
senantiasa berseri. 

Mereka tak pernah putus asa untuk 
mendistribusikan cinta. Tak pernah mereka menyerah 
untuk terus meniupkan asa pada Kesi yang kerap gagal 
dalam usahanya mencari kerja. Tak pernah mereka 
menyerah ketika harus terus-terusan memompa 
semangat Gendari yang kerap digoda pesimisme. Dan 
tak capek mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan 
Jalu yang datang menggelombang bak air bah yang tak 
pernah putus. 

Mereka menikmati itu semua sebagai cinta. 
Mereka menikmati itu semua sebagai anugerah. Karena 
itu, mereka tak pernah menyerah.*   
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17 
(1996-1999) 

 
 

PERCAYALAH, maka kau akan berhasil. Beberapa kali 
Jalu menerapkan apa yang diwejangkan bapaknya itu. 
Hasilnya manjur. Ketika dia ingin ikut lomba menulis 
cerita pendek tingkat SD, dan dia belum menyadari 
kemampuannya, Jalu hanya berbekal keyakinan untuk 
mengikutinya. Dia yakin bahwa dia akan mampu. 
Dengan keyakinan itu Jalu berusaha, dan aku berhasil 
menyabet juara II. 

Pak dan Bu Soe juga tak pernah membatasi segala 
bentuk upaya eksplorasi pengetahuan Jalu. Mereka 
mendukung penuh dan memberikan peluang seluas-
luasnya. Sejak Jalu masuk sekolah dasar, hingga SMP, 
setiap pulang sekolah, di samping bantal Jalu tersedia 
segala macam bacaan, mulai dari majalah anak-anak 
hingga buku-buku dongeng dan petualangan. Bu Soe 
yang rutin membuka jendela dunia seluas-luasnya di 
samping bantal bungsunya. Sebagai penghantar 
mimpi-mimpi Jalu, baik dalam tidur, maupun tentang 
masa depan.  

Pada suatu petang di tahun 1996, ketika Jalu 
duduk di bangku kelas III SMP, Pak Soe, yang baru saja 
pulang dari luar kota memberinya sebuah kitab. Kitab 
yang isinya akan memengaruhi cara pandangnya 
tentang kehidupan, secara fundamental. Kitab kumal 
bersampul cokelat, dicetak di atas kertas murahan 
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berwarna cokelat, menggunakan font courier, khas 
mesin ketik itu, adalah Bumi Manusia, seri pertama 
dari Tetralogi Pulau Buru. ”Bacalah ini, kamu akan 
tahu apa itu kehidupan,” kata Pak Soe pada Jalu. ”Tapi 
hati-hati, itu buku berbahaya. Baca di rumah saja, 
jangan sampai terbawa keluar.”  

Jalu yang penasaran, dan mulai bosan dengan 
buku-buku atau majalah yang biasa disediakan ibunya, 
langsung melahap buku ’berbahaya’ tersebut. 
Sepertinya, alam semesta telah menyelaraskan dasar 
pola pikir yang terbangun dalam otak remaja Jalu 
dengan bahasa lezat di dalam buku itu. Jalu langsung 
jatuh cinta pada Minke, Nyai Ontosoroh, Anellis 
Melema, hingga Darsam, tokoh-tokoh yang berhasil 
dihidupkan Pram dengan begitu briliannya. 

Bersama huruf demi huruf yang dia selusuri 
bersama penasaran, kagum, juga dagdigdug itu, 
perlahan namun pasti, hijab sejarah yang 
diselubungkan oleh buku-buku pelajaran sejak Jalu SD 
itu mulai tersingkap. Beberapa kejanggalan sejarah 
tentang pergerakan nasional, yang sempat Jalu rasakan 
janggal, namun tak pernah mendapatkan jawaban 
memuaskan dari guru di kelas, mulai menemukan 
jawabannya. Saat itulah Jalu mulai mengenal apa itu 
sastra realisme sosial. 

Jalu melihat kehidupan dari sisi paling objektif 
melalui kacamata Minke. Dia terpesona pada 
keindahan cinta Minke dan Anellis yang bertarung 
dengan realitas budaya. Dia melihat ketegaran seorang 
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perempuan yang begitu memesona dalam diri Nyai 
Ontosoroh. Jalu menikmati Bumi Manusia, dan Jalu 
larut. 

Bersama dengan larutnya Jalu dalam 
pengetahuan-pengetahuan baru, dan mengingat 
momen dipecatnya Pak Soe sebagai Ketua RT karena 
pilihan warna benderanya, empat tahun sebelumnya, 
bersama itu pula Jalu membunuh impiannya untuk 
bisa bersalaman dan mencium tangan Soeharto. Warna 
kuning waktu itu terlalu menyilaukan. Dan palsu. 
Sepalsu senyum Soeharto. 

Kuku besi Orde Baru, yang mengharamkan karya-
karya Pram dan mengikatnya dalam satu paket paham 
komunis, masih pada pucuk kekuatannya. Membaca 
buku Pram sama dengan membaca buku terlarang. 
Bumi Manusia itu porno, seperti stensilan Kue Serabi 
Tante Candy karya Ani Arrow. 

Sejak Bumi Manusia berada di tangan Jalu, sore 
itu, bocah remaja itu tak pernah ikhlas melepas 
cengkerama dengannya. Yang dia rasakan seperti 
ketika remaja lain seusianya asyik mengikuti fantasi 
libido yang digiring Ani Arrow dalam naskah-naskah 
cabulnya. Semalam belum cukup untuk Jalu 
menyelesaikan Bumi Manusia. Akhirnya, dengan cara 
mengendap-endap, Jalu menyelundupkan buku itu 
bersama buku pelajaran dalam tas, untuk dia bawa ke 
sekolah.  

Jalu memutuskan membacanya di sekolah. Tentu 
saja, sembunyi-sembunyi. Sebab, Jalu telah melanggar 
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titah bapaknya agar membaca di rumah saja. Namun, 
rasa ingin tahu dan kenikmatan historis yang Jalu rasa 
begitu nanggung membuatnya memutuskan melanggar 
titah tersebut. 

Kala  istirahat tiba, Jalu menyelundupkan buku 
itu secara sembunyi-sembunyi di balik baju, lalu 
menyelusup ke dalam toilet sekolah yang bau 
pesingnya naudzubillah. Toilet adalah satu-satunya 
tempat paling aman untuk menuntaskan cengkrama 
Jalu dan Pram. Pesing dia abaikan, ketika imajinasi dan 
logikanya larut dalam pergulatan Minke. 

Ketika Jalu sedang menikmati Bumi Manusia, 
bersama pesing dan sedikit bau kotoran yang tercecer 
di toilet, dia mendengar bisik-bisik beberapa remaja 
pria dari toilet sebelah. Mereka seperti membahas hal 
seru. Tapi, Jalu mengabaikan suara itu. Dia memilih 
untuk menimba Bumi Manusia. Di rezim otoriter, Bumi 
Manusia dianggap sebagai karya berbau pesing, seperti 
aroma wajib dalam toilet tempat Jalu melahapnya itu. 
Buku yang harus dihindari, dibuang, untuk kemudian 
difatwakan haram. Ideologi kapitalisme modern --yang 
cenderung dimodifikasi dengan feodalisme kuna-- 
yang dimaklumkan Orde Baru adalah gara-garanya. 

Tiba-tiba pintu toilet tempat di mana Jalu 
membaca didobrak oleh guru bimbingan dan 
penyuluhan alias BP. Belum hilang keterkejutannya, 
Bumi Manusia telah berpindah tangan ke guru itu. 
Kasar. Sampul depan sedikit sobek, beberapa halaman 
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rontok. Jalu langsung diseret ke ruang BP, bersama 
beberapa teman yang bisik-bisik di toilet sebelah. 

Ternyata, penggerebekan itu berawal dari laporan 
beberapa siswa tentang kebiasaan murid-murid lelaki 
membaca buku porno di toilet tiap jam istirahat. Sebab 
itulah toilet diinspeksi. Sebenarnya sasaran gerebek 
adalah teman-teman Jalu di toilet sebelah, yang 
memang sedang asyik menyelami petualangan 
seksualitas Tante Candy dan ’kue serabinya’. Jalu, yang 
kebetulan juga sedang menikmati buku ‘porno’ dari 
kacamata ideologi rezim itu, ikut tergerebek. 

Usia Jalu waktu itu 14 tahun, duduk di kelas III 
SMP, Ketua OSIS. Di ruang BP, Jalu dihajar dengan 
berbagai macam cacian. Dia dituding sedang 
mempelajari ilmu sesat. Dia dituding sedang 
memberikan contoh buruk bagi teman-teman semua. 
Jalu tidak terima dituding seperti itu. Dia merasa tidak 
membaca buku porno seperti teman lain yang 
tergerebek. Jalu tidak bisa menerima jika disamakan 
dengan penyimak cerita cabul. Bumi Manusia jelas jauh 
lebih luhur daripada Kue Serabi Tante Candy.  

Jalu berpendapat bahwa Bumi Manusia adalah 
buku yang memperluas cakrawala keilmuannya. 
Apalagi Jalu muslim, yang harus membaca untuk 
kehidupan yang lebih baik. Tuhan yang dia percayai 
menitahkan iqra’ pada ayat pertama yang diturunkan-
Nya. Tapi, dalil Jalu tak pernah diterima. Jalu tetap 
dihukum, dengan ancaman skorsing. Bumi Manusia 
dirampas. 
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Dalil apapun darinya tak diterima guru BP. 
Saking jengkelnya, Jalu nekat. Dia tantang gurunya 
berkelahi. Kalau guru yang menang, guru itu boleh 
membawa Bumi Manusia. Tapi, jika Jalu menang, dia 
boleh membawa pulang buku hebat itu. Namun, 
tantangan Jalu dijawab gurunya dengan menelepon 
Pak Soe. Kepada Pak Soe, guru itu bilang, Jalu kurang 
ajar. Melanggar peraturan sekolah dan negara. 
Ancamannya UU Subversif. 

Pak Soe yang terkejut saat itu juga datang ke 
sekolah. Dia menemui guru BP dan kepala sekolah. Jalu 
menunggu di ruang sebelah. Dengan pengaruh Pak 
Soe, yang kala itu aktif di partai merah tingkat DPC 
Kota, Pak Soe berhasil menyelamatkan Jalu dari 
ancaman skorsing. Sayang, Pak Soe tidak berhasil 
membawa pulang Bumi Manusia untuk Jalu. Jalu 
kecewa. Sangat. Tapi, apa mau dikata. Mungkin dia 
kualat karena melanggar titah bapaknya. ”Sudah aku 
bilang, baca saja di rumah,” kata Pak Soe, masih tanpa 
emosi.  

Pak Soe begitu memahami anaknya dan paham 
kenapa Jalu senekat itu. Pak Soe hanya tersenyum, dan 
berjanji akan berusaha mencari lagi buku sejenis jika 
dia ke luar kota lagi. Sayang, janji itu tak pernah 
berhasil dia penuhi. Hanya 140 halaman Bumi Manusia 
yang berhasil Jalu nikmati.  

Lulus SMP, hingga SMA, tak hentinya dia mencari 
informasi, di mana dia bisa mendapatkan buku serupa. 
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Upayanya gagal. Hingga akhirnya dia harus menerima 
kenyataan, bahwa otoritas rezim itu tak bisa ditawar.  

Politik hegemoni selalu berusaha memisahkan 
masyarakatnya dari kenyataan yang utuh demi 
langgengnya kekuasaan. Fakta-fakta sosial adalah 
wacana yang diproduksi dengan sensor ketat. Realisme 
sosialis tak pernah mendapatkan tempat. Di dalam 
toilet sekali pun. 

Pandangan politik yang berhasil disusupkan 
Pram dalam otak Jalu, dan prinsip-prinsip hidup yang 
dia pelajari dari bapaknya, telah mengurat-akar dengan 
bernas dalam benak dan hati Jalu. Cara pandang ini 
yang dia bawa untuk membangun kehidupan dan cara 
pandang ideologi. Ideologi yang persis sama dengan 
Pak Soe. Namun, sangat berbeda soal penyampaiannya. 
Satu-satunya hal yang tak bisa Jalu pelajari dengan baik 
dari bapaknya sikap yang dingin. Pembawaan tenang. 
Jalu tumbuh sebagai pria yang terlalu cepat panas.*  
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18 
(1997-1998) 

 
 

MENJELANG Pemilu 1997 suasana kacau balau. Iklim 
politik tak terkendali sejak tahun 1996. Partai merah 
pecah. Dan berdarah-darah. Orang-orang dalam saling 
menghantam demi kepentingan kelompok-kelompok 
kecil. Demi pemuasan libido politik mereka. 

Pak Soe orang partai merah. Dia kecewa dengan 
kenyataan tersebut. Dia kecewa karena politik yang 
masih dipahaminya sebagai upaya memberi itu jelas-
jelas telah menunjukkan wajah aslinya; politik itu 
meminta. Kalau perlu merampas. Soe benar-benar 
kecewa. Kekecewaan itu dia ungkapkan dengan 
melayangkan surat pengunduran diri dari partai 
merah. Soegito tak mau lagi berpolitik. Dia jengah. Dia 
tak pernah mau berebut. Soegito hanya ingin memberi. 

Lepas dari dunia politik, Soe dihajar cobaan 
ekonomi. Usahanya gulung tikar. Resesi ekonomi yang 
gila-gilaan membuat keluarganya bangkrut; bangkrut 
finansial dan moral. Benar-benar bangkrut. Secara 
harfiah.  

 Kedigdayaan Pak Soe sebagai pengusaha suplier 
minyak pelumas mesin-mesin pabrik --usaha yang 
dibangunnya dari nol itu-- harus pupus. Order sepi. 
Pabrik-pabrik langganannya di Yogyakarta, Semarang, 
Jepara, Kudus, Salatiga, Madiun, Mojokerto, Gresik, 
dan Probolinggo ramai-ramai memutuskan untuk stop 
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order. Pengurangan karyawan dan efisiensi ongkos 
produksi sedang musim. Pabrik memilih mengurangi 
kinerja mesin daripada menambah ongkos 
perawatannya, di mana salah satunya adalah dengan 
membeli oli. Investasi kekurangan darah. Rupiah yang 
tak stabil membuat mental investasi jadi kendor, pada 
akhirnya runtuh. 

Data dari Bank Indonesia dan Bank Dunia 
menggambarkan perihnya ekonomi Indonesia kala itu. 
Pertumbuhan ekonomi yang mencuat pada angka 
7,98% tahun sebelumnya, anjlok menjadi 4,65%. Inflasi 
melesat lebih dari 11%.  Mengerikan. 

Soe terjebak dalam situasi itu. Perusahaan; terjual. 
Rumah; terjual. Sepeda motor kesayangan; terjual. 
Hanya harga diri Soe dan keluarga yang masih 
dipunyai. Uang hanya cukup untuk makan untuk 
beberapa bulan. Situasi bagai kembali pada masa-masa 
berburu dan meramu; stok makanan dan kebutuhan 
dipersiapkan untuk skala waktu tertentu. Setelah masa 
itu habis, entahlah. 

 
*** 

 
Roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. 
Karena menyadari perputaran roda itulah Soe memilih 
tidak jemawa di masa jayanya. Dia menuai hasilnya 
dengan sempurna. Ke manapun putaran roda 
membawa Soe, orang-orang yang pernah merasakan 
uluran tangannya di sekelilingnya. Pastinya, juga ada 
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Hartini. Bu Soe. Mereka, yang membangun cinta 
dengan sederhana itu, dan percaya keajaiban cinta, 
senantiasa terikat hingga masa yang telah ditentukan 
nanti. 

Didin, yang pernah ditolong Pak Soe ketika 
istrinya butuh ongkos melahirkan, juga menunjukkan 
loyalitasnya di masa-masa sulit tersebut. Soe memang 
tidak membeli kesetiaannya. Tapi pemberian Soe pada 
Didin, sebagai sesama manusia, bertahun-tahun 
sebelum kebangkrutan itu, telah membuat Didin tulus 
menyerahkan setianya pada Pak Soe. Didin pernah 
mendapat tawaran kerja lain dengan gaji yang lebih 
besar. Tapi Didin menolak. Dia memilih digaji cukup 
asal dengan Pak Soe, daripada digaji lebih tapi dengan 
orang lain. 

Ketika usaha Soe gulung tikar, Didin masih ada di 
dekatnya. Pak Soe sempat hendak membangun kembali 
usahanya. Sekitar 20-an karyawannya ketika mengecap 
sukses dulu, terutama Didin, mau membantu. Semua 
karyawan Pak Soe loyal. 

Situasi ekonomi yang sampai di titik nadir di 
tahun 1998 membuat Soe menyerah. Sulit cari pinjaman 
bank untuk buka usaha. Soe meminta seluruh 
karyawannya yang loyal, termasuk Didin, agar realistis 
dengan mencari kerja.  

Pak Soe tidak mau, hanya karena kesetiaan, nalar 
karyawannya tidak jalan. Mereka butuh makan, butuh 
menyekolahkan anak, dan menafkahi istri. Setelah Pak 
Soe meyakinkan, dengan persuasifnya itu, satu per satu 
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karyawannya mulai mencari jalan hidup mereka 
sendiri, lepas dari Pak Soe. Mereka meninggalkan Pak 
Soe dengan hormat dan segan.  

Meski sudah berjalan jauh meninggalkan Soe, 
mantan karyawannya selalu menoleh pada dia. Mereka 
terus membopong kesetiannya. Setelah mendapat kerja, 
beberapa di antara mereka sering datang ke rumah Pak 
Soe. Yang paling sering adalah Didin. Setiap datang dia 
selalu membawa oleh-oleh. 

Miskin mendadak membuat Soe kurus karena 
tekanan situasi. Didin yang paling sering berkunjung, 
iba. Ketika itu Pak Soe shock, karena tidak bisa 
membiayai kuliah Jalu, di mana ketika itu biaya kuliah 
ditanggung Kesi. Kesi pun tak bisa membantu 
sepenuhnya. Sampai Jalu harus cari pekerjaan 
sampingan sebagai kernet angkot, penjaga rental 
komputer, sampai mengerjakan makalah dan skripsi 
mahasiswa lain.  

Didin pernah menangis di kaki Pak Soe. Dia selalu 
mengucap tidak pernah membiarkan Pak Soe 
sendirian. Didin merasa terikat utang yang tak akan 
pernah bisa dia bayar. Setiap Didin mengungkit itu, 
Pak Soe hanya bilang, “Kamu tidak pernah punya 
hutang pada aku. Apa yang kamu lakukan untuk aku 
selama ini sudah lebih dari apa yang pernah aku 
berikan buat kamu.”  

Tak ada yang bisa dibayarkan untuk membeli 
kesetiaan. Jika rasa itu sudah tumbuh dengan 
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sendirinya, seseorang tidak akan pernah sendiri, meski 
sedang jatuh sekali pun. 

Seperti Soe.* 
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19 
(1999) 

 
 

Ekonomi keluarga Soe jatuh. Jalu yang paling terpukul. 
Kondisi begitu karutnya kala jatahnya masuk 
perguruan tinggi yang itu butuh ongkos. Sial betul. 

“Aku punya cita-cita. Dunia modern hanya 
memberikan kesempatan untuk manusia-manusia yang 
punya ijazah perguruan tinggi. Aku harus 
mendapatkannya, bagaimana pun itu caranya!” 

 Emosi Jalu meledak dengan amat sangat malam 
itu. Kemarahan meruap-ruap memenuhi ruang 
keluarga yang terisi oleh Pak Soe, Bu Soe, dan Kesi. 
Dan Jalu, tentu saja.   

Letupan emosi Jalu menabrak-nabrak dinding-
dinding rumah tipe 36 yang baru dua tahun ini 
ditempati, pasca-kebangkrutan Pak Soe. Rumah yang 
dibeli karena tuntutan resesi ekonomi. Kemarahan Jalu 
memantul-mantul seperti biji karambol, melabrak arah 
tak beraturan, lalu tembus ke gendang telinga, masuk 
ke hati bapak dan ibunya. Kemarahan yang hanya bisa 
dijawab dengan diam. Emosi yang mendapat 
dukungan penuh suara kodok yang bersahut-sahutan 
di sawah sebelah timur rumah. Dan jangkrik. Dan 
serangga malam.  

Jalu punya ambisi sebagai orang yang harus 
terlibat dalam pertarungan rimba raya kehidupan. Jalu 
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punya ambisi. Untuk itu, Jalu harus punya senjata; ilmu 
pengetahuan.  

“Coba tahun depan, Nak. Bapak usahakan. Bapak 
pasti akan usahakan,” Pak Soe terus berusaha meredam  
Jalu. Tapi sia-sia. 

“Tidak bisa! Harus tahun ini! Aku malu pada 
tetangga! Aku malu pada kawan-kawan yang 
semuanya kuliah! Jalu anak Pak Soe menganggur? 
Tidak bisa!” Emosi Jalu kembali mengambilalih kendali 
situasi. 

Pak Soe diam. Bu Soe diam. Kesi diam.  
“Kalau harus menunggu tahun depan, apa yang 

bisa aku lakukan di sini? Ini kota yang malas. Kota 
yang tak mau berkembang. Bapak pernah bercerita 
dulu kota ini sangat optimis, hingga akhirnya Bapak 
terpancing datang ke sini. Tapi itu dulu. Dulu sekali. 
Sekarang? Pembangunan itu telah berhenti, Pak!” 

Pak Soe hanya diam. Dia sedang melihat dampak 
dari upayanya memanjakan jalu dengan buku 
berhaluan “kiri”. Dan, dia juga mengamini pendapat 
anaknya itu. Di luar bersahutan suara kodok, jangkrik, 
dan serangga malam di sekitar perumahan. Dialog itu 
tidak bertemu konklusi. Hanya emosi. Dan juga emosi.  

Manusia terbiasa memenuhi segala keinginan. 
Sejak kecil Jalu selalu berhasil mencukupi semua 
keinginannya. Limpahan perhatian sebagai si bontot 
dari orangtua memudahkan Jalu untuk meraih semua 
yang dia mau. Minta mainan, pasti dapat. Mau sepeda, 
bapaknya pasti membelikan. Mau jajanan, semua 
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penganan masa kecil pernah dia cicipi. Tapi, ketika Jalu 
sampai pada masa yang penting, di mana dia ingin 
kuliah, situasi tidak mendukung harapannya. Tapi Jalu 
mau, keinginan itu harus terpenuhi. Harus.  

Emosi memegang kendali situasi. Seperti bigbang. 
Ledakannya semburat ke mana-mana. Tapi ledakan 
Jalu tak beraturan. Tak seperti semesta yang diciptakan 
Tuhan melalui ledakan, yang akhirnya membentuk 
keteraturan ini. Keteraturan yang tercipta melalui 
proses panjang selama sekitar enam miliar tahun, jika 
berpatokan pada persepsi waktu manusia. Perlu 
kesabaran untuk mewujudkannya. Perlu kesabaran 
seperti ketika Tuhan menciptakan jagat raya ini. 

“Sabarlah, Jalu. Sabar, Nak. Sesungguhnya Tuhan 
bersama orang-orang sabar,” Pak Soe terus berusaha 
meredam. Namun telinga Jalu buntu.  

“Ah, omong kosong!” 
Jalu membanting pintu kamar. Dia biarkan 

kemarahan menghuni hati juga pikirannya. Dia benar-
benar kecewa. Untuk pertama kalinya seumur 
hidupnya, bapaknya dirasa menghalangi niatannya. 
Jalu tak mau tahu apa alasannya. Yang Jalu tahu, 
bapaknya telah menghalangi langkahnya untuk maju. 
Dia kecewa. Sangat kecewa. 

 
*** 

 
“AKU tidak mampu menanggung biayamu sampai kau 
lulus.” 
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 “Aku tahu.” 
 “Aku sekarang yang menanggung semua 

kebutuhan keluarga. Bapak sudah bangkrut.” 
 “Aku jelas sangat tahu itu.” 
 “Jadi?”  
“Aku tidak minta sampai lulus. Hanya dua 

semester. Setelah itu, aku janji akan hidup sendiri. 
Dengan tenagaku sendiri.” 

 “Bagaimana caranya?” 
 “Belum aku pikirkan sekarang, tapi sambil 

berjalan nanti aku pasti menemukan jalan.” 
 “Kamu yakin?” 
 “Sangat yakin.” 
 “Mmm..” 
 “Aku yakin bisa, karena aku harus bisa.” 
 Kesi terdiam.  
“Aku ini laki-laki. Bapak mendidikku untuk bisa 

menaklukkan semua hal di dunia,” Jalu terus 
meyakinkan kakak sulungnya. Niatnya harus 
kesampaian; Jalu harus kuliah! 

 Negosiasi itu lahir spontan setelah pengumuman 
hasil ujian masuk perguruan tinggi negeri terpampang 
di koran regional, pagi itu. Nama Jalu hanya bertengger 
di pilihan kedua; sebuah fakultas hukum universitas 
negeri di daerah selatan Jawa Timur. Kemungkinan 
sulitnya adaptasi budaya lantaran perbedaan etnis jika 
Jalu mengambilnya, juga jarak geografis dengan 
kampung halaman yang jauh, adalah pertimbangannya 



 

214 

 

untuk tidak mengambilnya. Pada pilihan pertama, Jalu 
tidak lolos kualifikasi. Sayang sekali. 

 Tapi keputusannya itu dia simpan rapat. Jalu 
ingin menimbulkan kesan bahwa tak ada satu pun 
universitas negeri yang memberinya tempat. Kalau 
keluarga tahu Jalu mendapat jatah untuk pilihan kedua, 
dia pasti didesak untuk mengambilnya, di mana pun 
itu. Stigma itu masih berlaku; perguruan tinggi negeri 
lebih murah. Padahal, pada kenyataannya sama saja. 

 Kecewa dan ambisi yang membungkus akal 
sehat Jalu mengambil pilihan alternatif dengan semena-
mena; universitas swasta, tapi dengan program studi 
sosial yang dia mau. Jalu melakukan survei. Dan Jalu 
menemukan apa yang dia mau. Itu butuh ongkos. 
Karena itu, Jalu mengajukan proposal pada Kesi. 
Bapaknya tak mau membiayai.  

Kesi diam. 
Pak Soe menyumbang advis; “Sudah kau pikir 

betul, Nak?” 
Jalu menatap bapaknya, dan dia menjawab 

dengan anggukan mantap. 
“Terserah kakakmu lah,” Pak Soe menghela 

napas. “Bapak tidak bisa membantu sama sekali.” 
Diisapnya rokok kreteknya. Pak Soe membuang 
gundah melalui embusan asapnya. Sebagai kepala 
keluarga dia merasa gagal. Dia tidak bisa mendukung 
pendidikan anaknya secara material. 
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Kesi berpikir. Bu Soe hanya diam, entah yang 
dipikirkannya. Jalu juga diam. Tapi, bagaimana pun, 
negosiasi itu harus dia menangkan. Harus! 

“Baiklah. Hanya dua semester. Tapi kita lihat 
perkembangan nanti. Kalau ada rezeki dan kamu 
belum bisa menghidupi diri kamu sendiri, insya Allah 
aku bisa bantu kamu sampai selesai.” Kesi akhirnya 
luluh. Akhirnya aku menjadi pemenang. Lagi.   

“Terima kasih banyak, Mbak,” dia tubruk Kesi, 
memeluknya. Lalu dia cium tangan bapak dan ibunya. 

“Kami hanya bisa mendoakan kamu berhasil, 
Nak,” dengan nada khas ke-ibu-annya, Bu Soe 
memberikan restu, sembari mengelus kepala belakang 
Jalu. Hidung Jalu mencium punggung telapak tangan 
kanan ibunya. 

“Jangan lupa salat dan selalu meminta, Nak. Kau 
bakal jauh dari kami. Biar lurus tujuanmu tercapai,” 
wejang Pak Soe. Jalu menjawab dengan anggukan lagi. 
Pak dan Bu Soe saling memagutkan tangan, sembari 
menatap Jalu. Jalu yakin, dia melihat doa dari sorot 
mereka. 

Bersama restu dan cinta orangtua, Jalu mantap 
hijrah demi masa depan. Seperti Soe yang hijrah dari 
Pasuruan ke Madiun, hanya saja dalam bentuk dan 
prioritas yang berbeda.  

Beda jauh. Jauh sekali.*   
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20 
(1999) 

 
 

SOE didatangi peluang emas untuk kembali 
mengibarkan kejayaannya di dunia politik. Kalau Soe 
mau mengambilnya, dia juga punya kesempatan untuk 
membangun kembali kehidupan ekonominya yang 
ambruk. 

Seorang anak didiknya di partai merah, yang di 
pasca-reformasi itu berhasil meraup simpati publik 
karena kisah heroik sepanjang masa-masa Orde Baru, 
bertamu ke rumah baru Pak Soe. Rumah yang kecil. 
’Anak ideologis’ Pak Soe itu mengajaknya kembali ke 
partai. Dia menjamin satu tempat untuk Pak Soe di 
DPR RI, setelah Pemilu ulang 1999.  

”Partai masih membutuhkan pribadi seperti Pak 
Soe,” bujuk Pujo, anak didik Pak Soe. Saat itu Pujo 
menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang partai merah 
versi baru.  

”Untuk apa?” 
”Pak Soe bisa merealisasikan seluruh program-

program yang dulu digagalkan Orde Baru. Partai kita 
partai rakyat. Partainya wong cilik. Setelah Orde Baru 
tumbang, kesempatan kita untuk merealisasikan 
program-program kerakyatan yang tertunda itu 
terbuka lebar. Selebar-lebarnya. 

”Pak Soe juga bisa mendidik kader-kader muda 
seperti kami ini, untuk rakyat, Pak.” 
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Soe diam sejenak. Dia membuang pandangannya 
ke luar pintu. Di luar terik begitu terangnya. Madiun 
sedang disambangi musim kemarau. Entahlah, kenapa 
hajatan pesta demokrasi negeri ini selalu berlangsung 
di musim kering. 

Dia alihkan pandangan pada Pujo. ”Berikanlah 
kesempatan untuk yang muda-muda. Tugas saya 
sudah cukup,” Pak Soe telah mengambil keputusan. 
Kalem. 

Pujo tak percaya. ”Tapi, Pak…” 
”Sekarang era reformasi. Eranya anak-anak muda. 

Saya sudah berumur. Waktunya saya istirahat dan 
memberi waktu sepenuhnya untuk keluarga saya.”  

Pujo terdiam. Alasan Pak Soe pada Pujo memang 
soal regenerasi. Tapi, sebenarnya keputusan itu lebih 
berdasarkan pada kekecewaannya karena perpecahan 
partai, tiga tahun sebelum pemilu ulang. Momen itu 
membuat Pak Soe berpendapat bahwa partainya tak 
sekonsisten dulu, ketika dicap ’membahayakan’ oleh 
dunia kuning Orde Baru.  

Iklim kehidupan politik partai yang pernah sangat 
dibelanya itu dirasanya sudah sangat lain. Soe merasa 
merah sudah menjadi partai yang berbeda, lain dengan 
merah yang pernah dibelanya dulu. Soe seperti melihat 
ada konsistensi yang tidak konsisten. Dia melihat 
kehidupan berpolitik pasca-reformasi negeri ini adalah 
politik arus yang begitu vulgar mengibarkan 
kepentingan partai, bukan konstituen. Apalagi rakyat. 
Pak Soe tak mau mengkhianati suara hatinya. Karena 
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itu, dia menolak dengan mengemukakan dalil 
regenerasi. 

”Tapi, apakah Pak Soe benar-benar tidak mau 
memikirkan lagi tawaran saya?” Pujo masih berusaha 
merajuk. 

Pak Soe menjawabnya dengan senyum. Lalu 
mengangguk. 

Pujo pergi. Kecewa. Dia belah siang yang begitu 
garang itu. 

Selepas Pujo berlalu, Bu Soe muncul di ruang 
tamu. Dia temani suaminya yang duduk sendiri, dan 
tampak merenung. ”Pak, sudah yakin benar dengan 
keputusanmu?” Pertanyaan Bu Soe datang tiba-tiba, 
membuyarkan lamunan suaminya. 

Pak Soe menjawab dengan senyuman juga. Dia 
mengangguk lagi. 

”Jatahku untuk itu sudah habis, Bu. Biarlah 
mereka yang muda-muda itu yang berjuang, jika 
mereka benar-benar memiliki niat untuk berjuang.” 

Jawaban Pak Soe membuat istrinya  sudah cukup 
maklum. Hartini mengenal betul suaminya. 

”Sekarang waktuku bukan lagi untuk partai. 
Bukan lagi untuk anak-anak. Mereka sudah memiliki 
hidup sendiri-sendiri. Kesi dan Gendari sudah 
memiliki keluarga masing-masing. Jalu juga telah 
memilih mandiri dalam kuliahnya, membiarkan kita 
hidup tenang berdua. Sekarang waktunya membayar 
janjiku padamu dulu. Aku akan memanjakanmu. 
Waktunya kita kembali memadu kasih.” 
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Hartini langsung menyongsong Soegito. 
Dipeluknya erat Soe, yang dibalas dengan elusan di 
punggungnya. Hartini mencintai lelaki yang tepat. 
Selama dua puluh sembilan tahun, hingga tahun 1999 
itu, dia mendampingi lelaki yang memegang teguh 
janjinya. Mereka bernostalgia dengan romansa masa 
muda. Masa-masa yang mereka percayai penuh dengan 
keajaiban cinta.* 
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21 
(2010) 

 
 

JAKARTA tak pernah terjeda. Jakarta mengejar ambisi. 
Selalu. Dan selalu. Jakarta, dengan tuntutan-
tuntutannya yang selalu bergegas, kerapkali 
melupakan bisikan hati. Dan cinta.  

 Jakarta telah memanggil Jalu. Sebagai seorang 
pria yang memenuhi semua syarat-syarat pertarungan 
di Ibukota; cerdas, muda, dan membawa ambisi. 
Jakarta ingin Jalu menjadi bagiannya. Jakarta 
mempersembahkan segalanya bagi Jalu. Posisi, 
prestasi, perempuan. Semua ada di Jakarta. Jalu tinggal 
memilih, dan pilihannya tak pernah ditolak. Jalu tak 
biasa ditolak. 

 Jalu berhasil membalas dendam; dendam 
terhadap kemelaratan yang tiba-tiba membekuk 
keluarganya, ketika dollar mengamuk di Asia 
Tenggara. Jalu menjadi bagian dari Jakarta, sebagai 
anak muda yang memiliki segalanya. 

 
*** 

 
"Kau tak pulang, Nak?" 

 "Maaf, Pak. Aku belum bisa izin cuti. Kantor 
membutuhkanku." 

 Diam di seberang. 
 "Pak....?" 
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 "Ya sudah, Nak..." 
 "Ada apa, Pak? Apakah aku harus pulang? Tak 

mengapa. Aku bisa minta langsung pada pimpinan 
tertinggi di sini agar diberi cuti khusus. Mudah saja." 

 "Lho, tadi kau bilang tidak bisa cuti?" 
 "Aku tidak bisa cuti kalau tidak ada hal yang 

penting sekali. Tapi, jika memang Bapak membutuhkan 
aku di kampung, aku bisa langsung mengurus cuti 
sekarang juga. Mudah saja buat aku. Atasan pasti akan 
memenuhi permintaanku. Mereka menurut apa 
kataku." 

 Diam lagi di seberang. 
 "Pak? Bapak tidak apa-apa?" 
 "Jalu... Kamu masih Jalu kan, Nak?" 
 "Maksud Bapak?" 
 "Aku mendengar arogansi di balik suaramu, 

Nak." 
 "Maksudnya, Pak?" 
 "Sudahlah. Ya sudah, jika kantor memang 

membutuhkanmu, penuhilah tanggung jawabmu. 
Ibumu hanya kangen saja. Bisa dituntaskan lewat 
telepon." 

 "Pak......." Jalu tak bisa berkata-kata.  
 Terakhir kali Jalu pulang menjenguk bapak-

ibunya adalah dua tahun silam. Ketika ibunya 
mendadak masuk rumah sakit karena diabetes. Selepas 
itu, dia tenggelam semakin dalam di antara gemuruh 
megapolitan Jakarta. 
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 Juga dalam gemuruh pelukan Amba. 
Perempuan metropolis, modis, dan dinamis yang 
ditemui Jalu bersama dengan rewelnya tuntutan 
Jakarta. Amba adalah seorang perempuan yang sulit 
ditaklukkan. Perempuan dengan jalan jalur karier yang 
cemerlang. Perempuan cantik yang dianugerahi 
sepasang mata kucing dan dibalut kulit Asia yang 
eksotis. Puluhan lelaki telah mencoba kekokohannya. 
Tapi dia bergeming. Hingga akhirnya tibalah Jalu. 
Seorang lelaki muda penuh potensi dari kampung. 
Yang membawa ambisi. Yang bintangnya sedang 
bersinar terang benderang. Jauh lebih terang dari 
Amba. 

 Perempuan kokoh itu akhirnya takluk di dalam 
pelukan Jalu. Keistimewaan Soegito muda sepertinya 
menurun pada Jalu. Soegito yang bisa menaklukkan 
perempuan istimewa bernama Hartini, ibu Jalu, yang 
menjadi model sosok idel bagi Jalu tentang seorang 
perempuan. 

 Namun Amba bukan Hartini. Mereka tumbuh di 
antara masa dan budaya yang berbeda. Zaman telah 
melaju, membawa banyak sekali kebutuhan yang 
diciptakan. Kaum Hawa merasa harus tampil lebih 
sempurna dari para pria. Jika Hartini dulu rela tak 
bersolek demi Soegito, bagi Amba, rutin ke salon untuk 
perawatan rambut, wajah, dan tubuh adalah kebutuhan 
pokok. Seperti makan.  

Hartini adalah sosok perempuan ideal dalam 
orientasi Jalu. Perempuan yang mau menerima bahwa 
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roda kehidupan berputar. Perempuan yang mau 
menjadi teman seorang lelaki yang sedang berupaya 
membangun pondasi kehidupannya. Perempuan 
tangguh, tak pernah menyerah, tak pernah melepaskan 
pagutan tangannya ketika lelakinya tertatih-tatih. Jalu 
berharap suatu saat bisa bertemu dengan seorang 
perempuan yang seperti itu. Seperti Hartini. Seperti 
ibunya. 

 Lalu dia bertemu Amba. Dia melihat kemasan 
yang bagus. Jalu melihatnya dengan sudut pandangnya 
sebagai bagian daripada masyarakat kapital. 
Masyarakat yang selalu terpesona pada simbol-simbol 
yang seringkali tak esensial. Masyarakat yang suka 
memilih menu di restauran cepat saja daripada di 
warung tradisional, kendati makanan di warung-
warunglah yang lebih memberikan jaminan kesehatan. 
Bahan dasarnya juga sama-sama produksi domestik. 
Tapi, simbol-simbol itu membuat tempat makan milik 
orang bule tampak lebih 'beradab'. Peradaban semu, 
semestinya. 

 Masyarakat yang merasa lebih percaya ketika 
mengenakan sepatu bermerk dagang Amerika atau 
Eropa daripada produk Cibaduyut atau Tanggulangin. 
Padahal, sepatu-sepatu itu juga diproduksi di 
Indonesia, lalu dikirim ke luar negeri, dicap, dan 
dikembalikan ke Indonesia menjadi sepatu buatan luar 
negeri yang 'sudah pasti bagus'. Atau menikmati 
harumnya kopi di kafe-kafe yang mengusung merk 
asing, mencibir pada warung kopi pinggir jalan, 
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padahal kopi di dua tempat itu diproduksi di tanah 
yang sama; Bumi Nusantara. 

 Inilah modernisasi. Inilah kapitalisme lanjut. 
Inilah masa ketika orang-orang terpesona pada merek. 
Pada kemasan. Pertimbangan utama untuk 
menentukan pilihan adalah berdasarkan apa yang 
terlihat. Jika enak dipadang, 'pantas', akan dipilih. 
Karena dengan materi itulah orang-orang 
mendefinisikan diri mereka. Potret masyarakat ini jelas 
menggambarkan sahihnya filsafat Karl Marx dalam 
bentuk yang menggiris; bahwa pergerakan materilah 
yang membentuk persepsi jiwa manusia.        

 Pergeseran zaman membawa banyak sekali 
kebutuhan yang diciptakan. Kendati secara asasi, 
kebutuhan tersebut tak begitu perlu. Tapi manusia-
manusia merasa perlu. Inilah kecerdikan kapitalisme 
dalam menunggangi zaman. Zaman yang penuh 
dengan ongkos. Untuk mengikutinya, pun harus tak 
henti-hentinya berburu materi. Agar tak 'kalah' oleh 
zaman, seseorang harus berjibaku, menghardik, bahkan 
saling menghajar untuk bisa hidup. Demi memenuhi 
segala persyaratan modernisasi. 

 Hidup adalah bekerja dan bekerja. Beristirahat 
sama artinya dengan mempersilahkan orang lain untuk 
merebut kesempatan. Karena itu Jalu tak pernah 
beristirahat. Dia adalah bagian dari Jakarta. Dia tak 
ingin posisinya direbut.  

Dia juga tak ingin Amba hengkang dari 
pelukannya, ketika ternyata ada pria lain yang lebih 
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'berjalu'. Dia menyukai Amba. Dia ingin memiliki 
Amba. Entah itu cinta, entah bukan, dia tak tahu. Sebab 
itu, dia tak pernah lagi pulang kampung. Dia takut jauh 
dari Amba. Karena menurut dia, tak mudah 
mendapatkan Amba. Menurut Jalu, Amba perempuan 
istimewa. 

 Apakah Amba bisa seperti Hartini, seperti yang 
selalu diimpikan Jalu tentang sosok seorang 
perempuan? Entah. Waktu belum pernah menguji 
seberapa kokoh cinta mereka. Roda kehidupan belum 
pernah membawa Jalu berputar ke bawah. Dia di atas. 
Dan dia merasa harus terus di atas. Dia adalah bagian 
dari masyarakat yang selalu ingin di atas. Masyarakat 
yang hidup dalam bingkai inderawi. Masyarakat yang 
lupa pada esensi. 

 Soegito dan Hartini memulai cinta mereka ketika 
putaran roda menempatkan mereka di bawah, 
sementara Jalu memutuskan untuk mencintai Amba 
ketika mereka sama-sama ada di atas. Apa yang akan 
terjadi ketika putaran itu membawa mereka ke bawah 
nanti, entahlah. Jalu tak memikirkan itu. Dia sedang 
sibuk menikmati kemenangannya. Dia sibuk 
menikmati. Dia juga sibuk berusaha agar roda 
kehidupan tak menggilasnya. Sekuat apa dia berusaha, 
entah.  

 "Apakah di sana ada salon? Mal?" jawab Amba, 
ketika Jalu menyampaikan ajakan untuk menjenguk 
kampung halamannya --sembari memperkenalkannya 
sebagai perempuan yang ingin dia miliki pada ibu 
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bapaknya. Bagi Jalu, kalimat bersayap Amba itu 
membawa arti sebuah penolakan. Amba tak mau 
meninggalkan riuh rendah Jakarta, demi berkunjung ke 
kampung yang jauh dari modern. Madiun, wilayah 
yang dulu pernah optimistis kini hanyalah sebuah kota 
kecil yang apatis. Jalu memilih untuk bersama Amba. 
Rasa rindu pada ibu bapaknya bukan lagi prioritas. 
Sementara di Madiun sana, rindu Pak Soe dan Bu Soe 
melambai-lambai padanya. Jalu memilih abai.    

 "Jalu... Kau sehat, Nak?" Suara di seberang telah 
berganti. Kini Bu Soe yang berbicara. 

 "Sehat, Bu. Ibu? Sehat?" 
 "Berkat doamu, Nak. Kau tak lupa shalat kan?" 
 Ah. Jalu tak lagi punya waktu untuk itu. Dia 

terlalu sibuk. 
 "Iya, Bu...." 
 "Syukurlah, Nak." 
 Hening sekejap.  
 Ada sesuatu yang kurang pas dalam hati Jalu, 

ketika dia mendengar suara ibunya. Sepertinya, suara 
itu terdengar lemah. Ibunya seperti menahan sesuatu. 
Tapi Jalu tak ingin tahu lebih jauh. Baginya, lisan Bu 
Soe, yang menyatakan dirinya sendiri sehat, itu sudah 
cukup menjelaskan kondisi yang sebenarnya. 

 "Kau tidak kangen ibumu, Nak?" Bu Soe 
menyambung. Pertanyaan itu sangat menghantam ulu 
hati Jalu. Kangen. Jauh di dalam hatinya dia kangen. 
Tapi dia terlalu takut untuk melepaskan diri dari ikatan 
Jakarta. Dan Amba. 
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 "Kalau waktunya libur panjang, aku akan 
pulang, Bu..." 

 "Dua kali Lebaran kau tak pulang Nak..." 
 "Lebaran nanti aku usahakan pulang, Bu..." Dan 

itu artinya tahun depan.  
 "Oh iya, Bu. Tadi pagi aku kirim satu juta lagi. 

Semoga cukup untuk rokok Bapak dan daster Ibu. 
Kalau perlu lagi, langsung telepon Jalu ya, Bu..."  

 Jalu berpikir semua bisa dibeli. Termasuk rindu 
ibu-bapaknya. Dia tak pernah pulang, memang. Tapi 
kiriman uang tak pernah terlambat. Bahkan, dalam 
sebulan hingga berkali-kali dia memanjakan bapak 
ibunya dengan uang. Tapi bukan itu yang diinginkan 
Pak dan Bu Soe. 

 "Ya sudahlah, Nak. Nikmati keberhasilanmu. 
Ibu senang. Bapak juga ikut senang. Kami di sini 
mendoakanmu, Nak. Kami merindukanmu, Nak. 
Wassalamualaikum...." 

 "Alaikum......" belum selesai menjawab, 
sambungan telepon terputus. ".....salam..." 

 
*** 

"Jalu." 
"Ya, Bos?" 
"Bisa ke ruangan sebentar?" 
Tanpa menunggu diiyakan, Aryo Wisesa --

pemimpin redaksi-- berjalan mendahului Jalu, dan Jalu 
mengikuti di belakangnya. Berpasang-pasang mata di 
belakang deretan partisi meja redaksi yang dilewatinya 
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melirik. Membawa pesan bahwa mereka tak suka. Jalu 
mengabaikannya. 

Setiap hendak mengambil keputusan soal 
rubrikasi baru, atau program-program baru suratkabar 
nasional itu, atau setiap kali ada permasalahan penting 
yang harus segera diatasi, Jalu adalah orang pertama 
yang dipanggil Aryo ke ruangannya. Tak ada orang 
lain yang tahu, apa yang terjadi di ruangan si bos. Tiap 
kali keluar, Jalu selalu menyunggingkan senyum 
kemenangan. Setelah itu, seluruh pengambil keputusan 
dipanggil untuk melakukan rapat. Rapat yang 
sebenarnya hanya formalitas saja. Sebab, sebenarnya 
keputusan telah diambil oleh Aryo, setelah sebuah 
pembicaraan yang tak diketahui sebagian besar orang, 
dalam ruangannya. Pembicaraan dengan Jalu. 

Jalu semacam 'penasehat bayangan' bagi Aryo, di 
mana seluruh usulnya selalu diterima dan 
diaplikasikan dalam kebijakan redaksi. Seringkali 
kebiasaan Aryo menuai protes dari para senior Jalu. 
Sebab, mereka merasa dilangkahi oleh si bocah ingusan 
dari kampung --yang mendadak datang dan bersinar 
terang. Aryo selalu menjawab protes itu dengan, "Saya 
suka anak muda yang punya visi." Dan Jalu mendapat 
angin lagi.  

Dalam setahun, tiga surat keputusan kenaikan 
jabatan mampir ke meja Jalu. Surat yang 
ditandatangani Aryo. Yang lain harus menunggu 
setidaknya dua tahun untuk bisa naik jabatan, Jalu naik 
tiga kali dalam setahun. Siapa tak mencibir? Dari 
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seluruh sejawat yang berada pada tingkat jabatan yang 
sama dengannya, Jalu yang paling muda. Rata-rata 
mereka tujuh hingga sepuluh tahun lebih tua. 

Seluruh kemudahan itu membuat Jalu lupa. Lupa 
siapa dirinya. Lupa menunduk. Dan lupa pada ibu-
bapaknya. Jalu merasa dialah yang paling hebat. Tiga 
kali kenaikan jabatan dalam setahun, hanya dia yang 
bisa. Situasi itu membuatnya semakin mendongak di 
hadapan sejawatnya. Apalagi pembelaan Aryo selalu 
siap di belakangnya, apapun yang dilakukannya. 
Keangkuhan membangun dirinya dengan begitu 
sempurna dalam jiwa Jalu. Dia lupa pada petuah 
bapaknya.  

Dia tak pernah menyegarkan jiwanya dengan 
meminta nasehat bapaknya, meminta masukan, seperti 
yang sering dilakukannya ketika awal membangun 
karir. Dengan menjalankan nasehat-nasehat itulah Jalu 
akhirnya sampai ke Jakarta dan jemawa di sana. 
Namun, kini lain. Dia lupa pulang. Dia lupa 
menelepon. Dia lupa berkirim pesan. Dia terlalu 
hanyut. Dan dia lupa. 

 
*** 

 
Mimpi-mimpi liar memang selalu tumbuh di kepala 
Jalu. Mimpi yang menjadi ambisi untuk membalas 
dendam masa-masa sulit ketika menempuhi saat-saat 
kuliah. Masa-masa ketika dia harus menjadi kenek dan 
mengamen untuk bertahan hidup.  
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Juga, entahlah, dengan semena-mena Jalu merasa 
punya tanggung jawab membangkitkan kembali 
kegagalan bapaknya, baik di politik maupun ekonomi. 
Jalu  merasa harus mengusung misi politik Soegito, 
yang memberi itu, tapi dengan caranya sendiri. Dia 
juga berambisi untuk mengumpulkan sebanyak-
banyaknya materi demi membalaskan dendam 
kehancuran ekonomi keluarga. Tapi, dioa tak mau 
rezeki berbau busuk. Dia mencari yang lurus. Karena 
itu dia bekerja keras. Bekerja terlalu keras, hingga dia 
lupa bahwa ada yang lebih penting dalam hidup 
daripada hanya bekerja dan bekerja.  

Bapaknya telah memperingatkan dia, tak perlu 
berburu materi. ”Aku tidak butuh uang darimu. Aku 
hanya ingin melihat engkau hidup tenang. Dan kalian, 
anak-anakku, rukun,” pesan Pak Soe menjawab pamit 
Jalu yang hendak merantau. Jalu mengabaikannya. 

Jalu suka menulis. Itu adalah sarana untuk 
menuntaskan rasa ingin tahunya yang tak pernah 
surut. Dia punya kemampuan yang sangat bagus untuk 
itu. Nyaris sempurna. Dengan menulis, dia selalu dan 
selalu berusaha untuk menyebarkan pemahaman yang 
diajarkan banyak 'gurunya'. Jalu pembaca Marx yang 
tekun --seperti Soenarjo, eyangnya. Dia juga pengagum 
Jean-Paul Sartre. Dia mendefinisikan lingkungannya 
berdasarkan materialisme Marx yang dikawinkan 
dengan eksistensialisme Sartre. 

Jalu piawai berdialektika. Dia lihai menyusun 
wacana. Kemampuan inilah yang membawanya masuk 
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ke dalam dunia jurnalistik. Lakon Minke alias Raden 
Mas Tirto Adi Suryo, jurnalis yang berani bersuara, 
yang dijabarkan dengan bernas oleh Pramoedya 
Ananta Toer dalam tetralogi Pulau Buru itu sangat 
menginspirasinya. Jalu merasa punya ambisi untuk 
hidup sebagai seorang jurnalis yang membawa misi 
‘titipan’ dari bapaknya; memberi. Tapi, dia gagal 
memahami makna kata ‘memberi’ itu. Gagal total. 

Dia melihat perubahan-perubahan materi 
berdasarkan sudut pandang subjektifnya sendiri, sesuai 
dengan apa yang diinginkannya. Semua harus sesuai 
dengan sudut pandang Jalu. Hanya Jalu yang benar. 
Yang lain tidak. Dia mengusung cara pemikiran sesat 
yang dia namakan Marxis-Eksistensialis. Ujung-
ujungnya egois. Dia mengamini jika pergerakan materi 
menentukan pergerakan persepsi manusia. Namun, ke 
mana persepsi itu akan dibawa, harus sesuai dengan 
kemauannya. Seperti apa yang dia butuhkan. Semua 
harus seperti apa yang dia kehendaki. Dan di luar 
kesadarannya, Jalu tumbuh menjadi pribadi yang 
selalu meminta. Minta diakui. Minta dihormati. Minta 
agar selalu putaran rodanya berhenti ketika dia di atas. 
Dia lupa memberi. Dia lupa pada petuah Bapaknya. 
Jalu dialun oleh derasnya ambisinya sendiri.  

Jalu membangun hidupnya dari nol. Ketika dia 
bosan hanya berkutat di bangku kuliah saja, Jalu 
berinisiatif mencari suasana baru dengan magang dan 
bekerja di sebuah surat kabar lokal di Surabaya. Dia 
yakin, dengan magang atau bekerja, dia akan 
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menemukan kegairahan. Awalnya tempat Jalu 
mengajukan proposal magang atau lamaran kerja 
meremehkan kemampuanya. Dia sadar, ketika itu dia 
memang bukan siap-siapa. Tapi dia punya tekat untuk 
menunjukkan 'akulah Jalu'. Jalu berusaha keras. Jalu 
belajar. Dan Jalu merawat keyakinannya.  

Akhirnya, Jalu jadi orang yang diakui. Setelah Jalu 
berusaha dengan keyakinan yang mengakar itu, Jalu 
mendapat apa yang dia yakini bakal dapat. Semesta 
alam memanjakannya dengan memberinya jalan yang 
terlalu mudah. Sangat mudah. Semua mimpi-
mimpinya tercapai. Tak harus berat dan berliku seperti 
yang pernah dilakoni bapaknya.  

Berawal dari jibaku dalam surat kabar lokal, jagat 
raya pun membukakan jalan lebar, terbentang untuk 
Jalu, masuk ke ruang lingkup surat kabar nasional. 
Bintangnya kiang benderang. Dan garang. Dari 
reporter dia naik jabatan menjadi redaktur. Semuanya 
terjadi dalam waktu singkat. Semuanya berawal mudah 
untuk Jalu. Segala kemudahan membuat Jalu murtad. 
Dia tumbuh menjadi seorang arogan. Angkuh. Jalu 
merasa hanya dialah yang terbaik. Dia merasa semua 
bisa dia dapatkan dengan mudah, semudah mengawali 
karirnya. Semuanya harus Jalu. Jalulah poros dunia ini.  

Bersama dengan keangkuhan itu pula, Jalu 
menjauh dari ajaran cinta bapaknya. Juga menjauh dari 
Tuhan. Dia meninggalkan lima waktunya. 
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*** 
"Kau sudah mendengar apa yang terjadi di Jawa 
Timur?" Aryo membuka percakapan di dalam 
ruangannya. Diiringi lantunan orkestra Beethoven yang 
terdengar sayup. 

"Ada apa di sana, Bos?" 
"Parah. Parah sekali. Oplah anjlok. Pendapatan 

iklan menurun drastis." 
"Sepertinya akut," Jalu berkomentar singkat. 
"Aku berencana mengirimkan Seta ke sana barang 

tiga bulan, untuk memantau apa yang sebenarnya 
terjadi di sana. Bagus jika sekalian mengambil 
tindakan." 

"Seta? Yang dari Jawa Tengah itu?" 
Aryo mengangguk. "Menurutmu?" 
Jalu mengangkat alis. Sedikit mencibir. "Apa tidak 

ada yang lebih baik, Bos?" 
Pak Aryo diam. "Sebenarnya aku juga melihat 

potensi pada diri anak ini. Penugasan di Jawa Timur itu 
sebenarnya aku maksudkan untuk mengujinya. Jika dia 
bisa melakukan sedikit saja pembenahan, dia lolos. Bisa 
aku promosikan. Aku sedang membutuhkan seorang 
anak muda lagi. Untuk menjadi tandemmu." 

"Ujian, Bos? Coba-coba?" 
Aryo tak menjawab. 
"Bos, tadi Anda bilang keadaan sedang parah. 

Berarti butuh penanganan cepat. Sepertinya kurang pas 
kalau coba-coba." 

"Lalu?" 
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"Kirim orang yang benar-benar mengerti daerah 
itu. Seta dari Jawa Tengah kan, Bos? Apa dia mampu 
mengatasi masalah di area yang tak diketahuinya?" 

"Hmmm...... Lalu?" 
"Percayakan pada saya saja, Bos. Saya orang Jawa 

Timur. Saya yang paling paham apa yang terjadi di 
sana. Sayalah yang paling tahu cara mengatasinya." 

Aryo menatap Jalu. Sedikit menyipitkan mata. 
Lalu tampak berpikir. "Kesempatan untuk Seta?" Aryo 
bertanya lagi. 

"Beri dia kesempatan menggawangi tempat yang 
saya tinggalkan untuk sementara. Toh, dia tak akan 
kesulitan. Saya sudah menata sistemnya. Seta tinggal 
meneruskan. Kalau hanya melanjutkan, mungkin Seta 
mampu. Tapi, kalau untuk membereskan 
permasalahan, lalu mencari solusi, sepertinya dia 
belum bisa. Dan Anda tahu, Bos, itu keahlian saya." 

Aryo mengangguk-angguk. Seta dipanggil ke 
ruangan. Seta, yang sudah kadung bangga karena 
hendak mendapat kepercayaan melakukan sebuah 
tugas penting, kecewa. Lagi-lagi dia hanya berhak 
menjadi pengekor Jalu. Lagi-lagi kesempatannya 
direbut oleh si bocah kampung. Tapi, dia bisa apa? 
Keputusan sudah diampil oleh si Bos.  

Jalu dan Seta keluar bersamaan dari ruang Pak 
Aryo. Yang satu dengan senyum kemenangan, satunya 
dengan muka tertekuk. 

Jalu mengabarkan kemenangannya lagi pada 
Amba.  
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"Aku tahu, ya aku tahu kamu memang berjalu." 
"Karena itu kamu jatuh cinta padaku, kan?"   
Amba tersipu. Tampak makin Ayu di mata Jalu. 

"Aku mengiyakanmu karena aku tahu kamu pria 
tangguh. Aku turut bangga." 

"Dan Jalu tak pernah gagal!" Pernyataan angkuh 
itu menyeruak, membaur dengan musik berirama cepat 
di dalam resto itu. Cepat, secepat modernisasi 
menggelandang orang-orang yang lupa. 

Sementara Amba memandang Jalu dengan 
tatapan kosong.* 
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22 
(2008) 

 
 
Jalu merasa mencintai Amba, dan dia juga merasa 
Amba mencintainya. Jalu bertemu dengan Amba dalam 
sebuah situasi yang aneh. Pada jumpa pertama, jalu 
merasa wanita itu benar-benar lain. Amba adalah 
perempuan biasa, secara fisik, jauh dari kesan cantik 
yang biasanya direpresentasikan oleh bintang sinetron 
atau supermodel. Tapi Amba berhasil memaksa Jalu 
untuk tertarik padanya.  

Apalagi Jalu melihat tantangan dalam diri 
Amba. Amba adalah seorang manager humas di 
sebuah perusahaan besar di Jakarta yang bergerak di 
bidang ekspor-impor. Jabatannya sangat bergengsi. 
Menurut yang Jalu dengar, dia selalu menolak pria 
yang datang padanya menawarkan hati. Bahkan 
sempat terdengar desas-desus bahwa perempuan 
tersebut diduga seorang lesbian. Informasi-informasi 
itu terdengar seksi di telinga Jalu. Kian memancingnya 
untuk membuktikan sendiri, apa yang sebenarnya 
terjadi pada perempuan itu.  

Jalu tak pernah kalah. Jalu tak pernah gagal. Dan 
dia kembali menjajal peruntungannya dengan 
berupaya menaklukkan perempuan yang pernah 
menolak sepuluh pria idaman plus-plus tersebut.  

Pertemuan mereka terjadi ketika perusahaan 
tempat Amba bekerja melakukan kunjungan redaksi ke 
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kantor Jalu. Amba pimpinan rombongan. Simpel saja 
semua bermula, hanya satu lirikan Amba ketika 
melintas di  depan mejanya, dan Jalu pun memutuskan 
untuk memburunya. 

Tantangan pertama dihadapi Jalu ketika dia 
berusaha mendapatkan alamat di mana Amba tinggal. 
Dia berhasil ‘mencuri’ nomor ponsel Amba dari 
rekannya di desk ekonomi, yang sering berhubungan 
dengan perusahaan tempat Amba bekerja. Dia 
membuka perkenalan melalui sambungan seluler, tentu 
saja dengan membanggakan posisinya di kantor; 
sebagai salah satu pengambil keputusan di usia yang 
masih sangat muda. Tapi telepon Jalu tak pernah 
terjawab. Dia memperkenalkan dirinya melalui layanan 
pesan singkat. Pesan yang tak berimbang, karena 
respons dari Amba baru datang setelah 15 kali Jalu 
melempar pesan. 

Jalu senantiasa yakin dengan keyakinannya. 
Setelah berusaha berkirim pesan setiap hari, sepanjang 
tiga bulan, akhirnya dia menuai buah usahanya. Di 
antara serbuan pesan singkat dari Jalu yang tak 
berimbang dengan jawaban yang diterimanya itu, 
Amba mengirimkan satu alamat. Di situlah dia tinggal. 
 

*** 
 
Jalu menyatroni alamat yang disebut. Waktu itu langit 
mendung, dan angin sedang bertiup dengan malas. 
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Sampailah dia di alamat yang dituju, sebuah rumah 
pondokan kelas atas.  

Belum sempat juga dia pencet bel, siluet 
perempuan lebih dulu muncul dari salah satu kamar. 
Langkahnya santai, sedikit bergegas menuju pagar. 
Sepertinya dia tahu ada yang datang. Amba memberi 
Jalu  senyuman kala pagar terbuka. “Mudah bukan 
mencari rumah ini?” Jalu tak pernah menduga 
pertanyaan itu bakal terlontar dari bibir Amba yang 
tipis dan basah. Pertanyaan mirip doa, yang berharap 
kepastian Jalu tak berjumpa aral di tengah perjalanan 
menuju rumah itu. Pesan yang dia tangkap, Amba 
menunggunya dan ingin Jalu baik-baik saja. Seperti 
sedang mengkhawatirkan kekasih. 

Dengan basa-basi biasa, Jalu dipersilahkan 
duduk di kursi teras. Sepi. Tak tampak penghuni 
lainnya. “Semua pulang. Biasa, akhir pekan. Cuma ada 
aku,” Amba menjelaskan situasi itu.. 

 “Oh. Kau tak pulang?” respons Jalu berupa 
pertanyaan yang sangat biasa. Seperti orang tak punya 
bahan omongan saja. 

“Hanya sekali sebulan Jalu pulang. Lagipula, 
aku suka sendirian dalam suasana sepi. Obat paling 
mujarab setelah jenuh seminggu penuh di lingkungan 
kerja yang berisik. Dunia yang berisik.” 

Perempuan penyuka keheningan, pikir Jalu.  
 

*** 
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Ya, Amba adalah perempuan penyuka keheningan. Dia 
bosan dengan ribut-ribut yang harus sering dia dengar 
semenjak masih memandang dunia dari sudut pandang 
mata anak-anaknya. Dia bosan mendengarkan teriakan-
teriakan yang kerap terlontar dari mulut ibu bapaknya, 
hampir setiap hari. Dia bosan mendengar barang pecah 
belah berbenturan dengan lantai. Dia bosan mendengar 
kata-kata kasar dari mulut bapaknya pada ibunya yang 
kerap menangis. Dia bosan dengan kericuhan-
kericuhan seperti itu. Kericuhan yang baru berhenti 
setelah bapaknya minggat, meninggalkan ibunya, dia, 
dan tiga adik perempuannya. Kepergian seorang bapak 
itu menghadirkan persepsi miring tentang seorang pria 
dalam benak Amba. 

Trauma masa lalu membuat Amba berusaha 
membangun jarak dengan kaum Adam. 
Pengalamannya di masa yang telah lewat membuatnya 
berkesimpulan, bahwa tak pernah ada rasa aman di sisi 
seorang pria. Yang ada hanya kesengsaraan-
kesengsaraan yang datang bertubi. Amba melihat 
keadaan itu pada ibunya. Amba perempuan, dan 
berusaha melihat seluruh kejadian itu melalui 
kacamatanya sebagai kaum Hawa. 

Manusia adalah makhluk yang selalu mencari 
kebahagiaan. Amba pun melakukan itu. Amba mencari 
kebahagiaan dengan usaha yang sangat keras. Amba 
perempuan cerdas. Dan, kelebihan itu membukakan 
jalan untuknya mencari kebahagiaan. Amba juga ingin 
membuktikan pada dunia, bahwa seorang wanita tak 
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harus bergantung pada pria. Bahwa seorang wanita 
berhak dan mampu hidup mandiri. Wanita bukan 
makhluk subordinat. Dan Amba, yang telah yakin 
dengan kemandiriannya, senantiasa menolak 
kehadiran pria dalam hidupnya. 

Hingga akhirnya datanglah Jalu. Pria asing, yang 
membuatnya terpaksa melirik seorang lelaki untuk 
pertama kalinya sepanjang hidup. Seorang lelaki yang 
dia lihat ketika memimpin rombongan perusahaannya 
melakukan kunjungan redaksi. Amba tak tahu, ada apa 
pada diri lelaki itu. Amba tak tahu. Sungguh, dia 
sungguh-sungguh tak tahu. Dan ketaktahuan itulah 
yang akhirnya memancing rasa ingin tahunya. Dan, 
untuk itu, dia untuk menerima tawaran perkenalan, 
yang datang melalui pesan singkat yang datang tak 
henti-henti. Untuk menuntaskan rasa ingin tahunya. 
 

*** 
 
Hujan mulai turun. Amba menyuguhkan kopi. 
Minuman yang menurut Jalu terlalu manis. “Maaf, Jalu 
terbiasa membuat minuman yang sangat manis,” 
katanya seolah-olah bisa menebak yang direkam indera 
pengecapku. Dia merasa bersalah. 
 “Hehe, tidak masalah. Tubuhku yang kurus ini 
perlu banyak asupan gula,” jawaban Jalu sedikit 
berkelakar, sekaligus agar Amba tak terlalu merasa 
bersalah. Kendati sebenarnya, dalam hati Jalu merasa 
manis racikannya keterlaluan. 
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 “Lalu, apa hal penting yang kau maksud dalam 
pesanmu itu, sampai kau harus terjebak hujan di sini 
hanya dengan Jalu sekarang ini?” 

Jalu terdiam sejenak. Dia sedang memikirkan 
kalimat yang pas. “Mmmm…. Kenapa selalu ada 
nuansa romantis saat hujan turun dalam bentuknya 
yang tenang?” Jalu mulai berani memancing agar 
pembicaraan mengarah pada tema romansa. Ya, karena 
memang itu tujuan Jalu mendatangi Amba. 

Hening dari sebelah kiri Jalu. Mulut Amba 
tertutup, tapi biarkan matanya menatap air-air yang 
jatuh dari langit. Sedikit percik mendarat di wajah dan 
pakaian kami. Amba heran, kenapa pertanyaan itu 
yang terlontar? 

“Entahlah. Jalu tak begitu mengerti yang kau 
tanyakan itu.” 

 “Pertanyaanku itu memang bukan untuk 
dijawab nalar. Bukan untuk dimengerti. Tapi 
dirasakan. Dan itu teritorial hati,”  Jalu berusaha 
mempertahankan tema itu. Dia ingin melihat, sejauh 
mana reaksi Amba ketika ada pria yang mengajaknya 
memperbincangkan hati.  

Amba merespons dengan senyum 
multiinterpretasi. Tanpa kata-kata. Sepatah pun. 

 “Konon, air adalah satu-satunya zat di dunia ini 
yang langsung diturunkan dari surga.” Celoteh Jalu 
berlanjut 

 “Ya, Jalu pernah mendengar itu.” Akhirnya 
terbit juga repons Amba. 



 

242 

 

 Jalu kian bersemangat. “Mungkin, karena itulah 
hujan identik dengan cinta. Romantika. Karena dia 
membawa zat yang diproduksi langsung oleh surga, 
dan tentu membawa pesan-pesan surgawi. Cinta salah 
satunya.” Mendadak Jalu berkotbah. 

“Haha… Mungkin saja.” Akhirnya Jalu 
mendapat sedikit persetujuan dari Amba, yang 
dibumbui nada tawanya yang khas; lepas, tapi pendek. 

“Seluruh isi jagat raya ini, pada dasarnya, 
membawa pesan cinta. Melalui hujan, cerah, pergantian 
waktu terang-petang-gelap, anugerah, musibah, 
kesenangan, rasa sakit. Semua itu adalah 
pengejawantahan cinta dan konsekuensinya yang hadir 
dalam bentuk rupa-rupa.” 

“Lalu?” 
 “Intinya, tetap ada unsur cinta di dalamnya. 

Begitu bapakku dulu mengajarkan padaku.” 
Kata “bapak” membuat Amba terdiam. Tiba-tiba 

dia merasakan sakit. Baru saja Jalu hendak meneruskan 
presentasinya soal pemahaman terhadap semesta dan 
cinta…  

“Aku setuju kalau rasa sakit itu adalah salah 
satu bentuk cinta,” Amba mendahului. “Salah satu 
bentuk konsekuensi cinta, tepatnya. Bentuk yang 
paling mungkin terjadi, utamanya dalam hubungan 
lawan jenis. Dan bentuk yang lebih baik tak dipilih.”  

 “Kerap, bahkan hampir selalu, menghadirkan 
rasa sakit. Ketika cinta berangkat dari kebutuhan 
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naluriah manusia untuk berkembang biak. Antara laki-
laki dan perempuan. 

“Selalu ada definisi berbeda dari kedua jenis 
manusia yang terlibat dalam hubungan itu, untuk 
mempertahankan eksistensi ke-aku-an, yang 
disamarkan dalam jatuh cinta. 

“Aku percaya cinta itu ada pada setiap hal di 
alam semesta. Tapi manusia punya kuasa untuk 
memilih, karena itu spesies ini disebut paling istimewa 
oleh agama Ibrahim. Manusia leluasa untuk memilih 
cinta dalam bentuk apa untuk mengisi kekosongan 
hidupnya.” 

“Dan…” Jalu berusaha mengambil tempat di sela-
sela penjelasan Amba. Dia merasakan premisnya 
sedang terbantah dengan sempurna. 

“Justru hak untuk menentukan pilihan itu 
membuat manusia memilih untuk membela ego. 
Pilihan yang manusiawi dan logis. Karena, secara 
naluriah, manusia selalu berorientasi untuk 
memanjakan diri sendiri dengan cara yang bisa 
membuat dirinya bahagia. Dan, hampir selalu, cara 
yang ditempuh individu satu dan lainnya 
menggunakan parameter yang beda sama sekali, 
cenderung bertentangan. Kontradiktif.”  

“Tapi…” Jalu berusaha menyela agar jurus-jurus 
ofensifnya tak sampai patah. “Bukankah ada kuasa 
semesta, yang tak dimiliki individu dan hadir dari luar 
kesadaran, tapi itu cukup ampuh untuk mengatur 
individu-induvidu agar tak sampai berbenturan? 
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Karena, bersama dengan keinginan-keinginan 
individual itu, dalam diri setiap orang hidup juga 
naluri untuk hidup bersama orang lain. Ada kebutuhan 
untuk menjadi makhluk sosial. Dan, kebutuhan itu 
akan terpenuhi selama kuasa yang tak dimiliki itu 
turun tangan.” 

Jalu coba membobol Amba dengan jurus-jurus 
Foucault, yang coba dia kolaborasikan dengan konsep 
tawakal. Sedikit memaksa, memang. Tapi, dia terpaksa. 
Jalu nyaris kehabisan dalil. 

“Ya, aku setuju itu,” reaksi Amba spontan, tak rela 
pendapatnya terpotong oleh pendapat lain, yang pada 
dasarnya bisa dia terima. “Tapi, pada kenyataannya, 
relasi interpersonal maupun sosial yang diidamkan 
semua manusia itu selalu tumbuh dalam kepalsuan. 
Dalam kemunafikan.” 

“Pemahaman yang dibangun demi kebersamaan 
itu hanyalah pura-pura untuk memenuhi kebutuhan 
pribadi, yang disamarkan dalam interaksi, yang hanya 
perlu dicukupi untuk sedikit waktu saja.” 

“Interaksi individu-individu, yang semestinya 
indah atas nama kebersamaan, itu sebetulnya hanyalah 
bulu domba yang dikenakan musang. Hanya kedok 
seorang individu untuk menyelisik kelemahan individu 
lain. Agar sasaran bisa dijinakkan di saat yang dirasa 
tepat. Ujung-ujungnya agar dia bisa menguasai 
individu lain. Demi kehendak naluriahnya untuk 
berkuasa.” 
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 “Pun dengan hubungan bernama “cinta” 
terhadap lawan jenis.” Amba memberikan tekanan 
khusus untuk kata “cinta”. “Itu adalah sebuah pola 
hubungan yang sebetulnya paling mengerikan. Absurd. 
Berangkat dari tuntutan naluri dasar untuk 
berkembangbiak. Untuk mencukupi hasrat seksual saja. 
Segala angan-angan indah dalam asmara itu hanya 
rekayasa imajiner demi politik persuasif individu saja, 
yang tujuan pokoknya adalah pencukupan libido.” 

“Setelah kebutuhan seks terpenuhi, apalagi yang 
dicari? Tidak ada. Karena itu, banyak relasi yang 
awalnya dibangun atas nama “cinta” dan kebersamaan 
berujung pada kebencian dan perselisihan. Karena, 
ketika seks tercukupi, sudah tak ada lagi yang dicari 
dalam hubungan lawan jenis.” 

“Ketika intisari hubungan itu telah diraup, 
pasangan yang terlibat akan bertemu dengan 
kejenuhan. Rasa bosan kemudian diungkapkan dalam 
selisih paham, juga pertengkaran berkepanjangan, dan 
berujung pada perpisahan yang selalu menghadiahkan 
rasa sakit.” 

“Sebagian besar pasangan memilih untuk 
menutup kisah cinta dengan berbagai macam dalih, 
ketika intisari kebutuhan dalam hubungan itu telah 
terpenuhi. Dan, aku rasa, itu adalah pilihan manusia-
manusia modern rasional.” 

“Yang awet bertahan hingga renta, atau tutup 
usia, itu hanya individu-individu yang memutuskan 



 

246 

 

untuk tidak individualistis. Dan, sepertinya, pada masa 
ini, tak banyak yang mengambil keputusan itu.” 

“Karena itulah Jalu setuju ketika kau menyebut 
rasa sakit itu adalah salah satu bentuk konsekuensi 
“cinta”. Bentuk yang bisa dipilih atau dihindari. Sejauh 
ini, jujur saja, secara pribadi, Jalu belum berani 
mengambil pilihan itu.” 

Pesan yang disampaikan Amba dalam kalimat 
terakhir itu jelas sudah bahi Jalu. Keyakinan Jalu —
yang dia turuti ketika mengambil keputusan menemui 
Amba di malam yang kebetulan hujan ini— meleset 
kali ini. Untuk pertama kalinya dalam hidup Jalu 
merasa ditipu oleh keyakinan yang selama selalu dia 
yakini. Dia merasa kalah. Kali itu. 

“Hahaha… Sejak kapan kau lahap bujukan-
bujukan Sartre itu?” Jalu bertanya datar. Nadanya 
pahit. Dia juga pemuja Sartre. Tapi, pola pikir filsuf 
eksistensialis itu dirasanya begitu menyakitkan, ketika 
diucapkan oleh perempuan yang dia harap bisa 
menjadi bagian darinya.  

“Yah, begitulah.” Singkat saja jawaban Amba. 
Singkat, tapi memaksa lawan bicara untuk 
menyerahkan kesepahamannya. ‘ 

Urusan selesai. Jalu merasa kalah. Dia kecewa. Dia 
marah. Tapi, dia akan merasa bodoh jika 
kemarahannya ditumpahkan di depan Amba. Dalam 
marahnya, Jalu masih berharap Amba akan membuka 
pintu hatinya. Dan marah di depan Amba akan 
membuat kunci pintu Amba semakin rapat. 
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Dia mencoba kompromi dengan keadaan, sembari 
memikirkan cara, apalagi yang harus diperbuatnya. Dia 
pamit pulang, dan menerabas hujan yang masih 
membasahi Bumi dengan residu gerimisnya. 

 
*** 

 
Jalu pergi, Amba malah menyesal. Rasa penasarannya 
belum tuntas. Amba melihat ada kecerdasan dalam 
kata-kata Jalu. Amba merasa baru mendapati sesosok 
lelaki yang menghormati eksistensi perempuan yang 
punya pendapat, pada diri Jalu. Dia tak pernah melihat 
itu sejak bapaknya membentak dan menghajar ibunya, 
juga ketika pria-pria yang pernah datang padanya 
selalu memotong opininya. 

Sebenarnya, Amba telah merasakan keistimewaan 
Jalu sebelum mereka bertemu. Tepatnya, dari 
perbincangan-perbincangan singkat mereka melalui 
layanan pesan. Amba hanya butuh waktu untuk 
meyakinkan dirinya sendiri, bahwa yang dia rasa 
benar-benar tepat. Amba sempat merasakan yakin, 
namun baru separuh. Karena itulah, Amba membagi 
alamat untuk Jalu. Amba ingin melihat kesungguhan 
Jalu. Amba ingin bukti langsung, dalam pertemuan 
fisik, untuk melengkapi jiwa mereka yang sebenarnya 
telah bertemu. 

Definisi cinta dan sakit yang dia paparkan pada 
Jalu  tadi sebenarnya telah menjadi masa lalu bagi 
Amba, setelah perbincangan itu. Tapi, Amba malu 
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mengakuinya di depan Jalu. Dia masih ragu. Ragu 
sekali. Dia takut kalau Jalu ternyata seperti pria-pria 
yang pernah berusaha mendekatinya. Pria-pria yang 
selalu memandang perempuan dalam posisi 
subordinat. Amba tidak suka ditempatkan dalam posisi 
itu. Karena itu, dia berhati-hati dalam membuka hati 
untuk pria.  

Namun, di sisi lain, Amba yakin Jalu bisa 
membimbingnya mengubah definisi tentang cinta dan 
rasa sakit. Amba sangat berharap Jalu benar-benar bisa 
melakukannya. Logika, atau hatikah yang harus 
diikuti? 

Dengan yakin, Amba berkirim pesan; “Kapan-
kapan, datanglah lagi ke tempatku. Aku suka perbincangan 
kita.” 

Jalu, yang berjalan lunglai karena merasa kalah 
untuk pertama kali sepanjang hidup, mendadak 
kembali tegak. Senyumnya menyungging. Dia makin 
yakin; Jalu tak pernah kalah. 
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23 
(2010) 

 
 
Jawa Timur tak semudah yang dibayangkan Jalu. 
Memang, dia lahir dan besar di situ. Memang, Jalu 
mengenalnya. Tapi dia lupa, bahwa zaman selalu 
bergerak besama perubahan-perubahan yang 
menyertainya. Dia lupa, bahwa lima tahun sudah dia 
tak mengikuti pergulatan waktu di Jawa Timur. 
Semuanya telah berubah. Dan tak mudah, seperti yang 
dibayangkan Jalu. 

Ide-idenya sering dijegal oleh kantor perwakilan 
yang sudah terlanjut hedon. Perwakilan redaksi itu 
memilih untuk mengkompromikan segalanya. Kantor 
yang sudah kadung memaklumkan perilaku korup. 
Korupsi, hal yang paling menjijikkan di dunia, bagi 
Jalu. Aktivitas jurnalisme berjalan hanya sekenanya. 

  Inovasinya yang tanpa kompromi, demi 
menjunjung tinggi etika jurnalisme, selalu berantonim 
dengan kebijakan kepala biro yang doyan duit.  
Beberapa kali dia memergoki duit yang seharusnya 
menjadi hak perusahaan dimakan oleh tikus-tikus yang 
duduk di kursi strategis. Kualitas pemberitaan bukan 
tujuan pokok. Padahal, di situlah kunci kewibawaan 
sebuah redaksi.  

Ketika Jalu melaporkan temuannya ke Jakarta, 
Reno Pranoto, kepala biro, selalu dengan tangkas 
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menyiapkan alibi. Juga 'sedikit setoran'. Laporan Jalu 
pun sia-sia. Malah dia dituding mengada-ada. 

Selama Jalu di Surabaya, saat itulah orang-orang 
Jakarta yang muak dengan arogansinya membangun 
tembok pemisah antara dia dan Aryo. Aryo dikelilingi 
pembisik, yang tak pernah berhenti membisikkan 
wacana yang memojokkan Jalu. Jalu main-main duit 
lah. Jalu merusaka suasana kerja lah. Jalu menyebar 
fitnah lah. Jalu ini lah, Jalu itu lah. Situasi ini 
menunjukkan tanda-tanda pada Jalu bahwa dia akan 
segera tamat. Dia nyaris skakmat. Dan dia marah.  

Jalu merasa, apa yang dilakukannya semata-mata 
untuk kehormatan jurnalisme.  Ketika Jalu sedang 
berusaha membasmi pelacur-pelacur institusi. 

Niat yang betul dengan metode yang keliru akan 
berujung salah. Bodohnya Jalu Kamajaya gagap 
mengejawantahkan pesan-pesan cinta yang 
ditanamkan padanya sejak bayi. Satu-satunya yang dia 
ingat dari pesan-pesan bapaknya adalah; jangan pernah 
pulang sebelum menjadi pemenang.  

Sudah itu saja. Jalu membabi buta. Jalu menabrak 
semua hal yang tak sesuai dengan kehendaknya. Jalu 
lupa pada jurus yang diajarkan Pak Soe; ”Hadapilah 
pertarungan dengan kepala dingin.”  

Zaman ini tak memberikan kesempatan bagi 
idealisme yang keblinger. Idealisme tak kenal 
kompromi. Idealisme yang dianut Jalu dengan 
membabi buta.  
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Keangkuhan Jalu berakhir pada suatu sore di 
depan meja Reno. Ketika berita perusakan lingkungan 
dan terampasnya hak masyarakat mencari nafkah, yang 
dia prediksikan bakal mampu mendongkrak 
kehormatan jurnalisme, sedang dia susun. Namun, 
pilihan isu itu malah menyungkurkannya. Sebab, 
pelaku perusakan itu adalah klien tetap yang selalu 
beriklan. Yang uang iklannya hanya masuk ke kantong 
oknum. 

Tapi, apa daya? Jalu kalah. Telak. Ketika suara 
jatuhnya terdengar sangat gaduh. Gedebuk! Dan itu 
terdengar merdu bagi mereka-mereka yang pernah 
sakit hati oleh keangkuhannya. Jatuhnya  bergedebuk. 
Dan bum! Dia ditolak semua orang. Orang-orang yang 
merasa pernah dia sepelekan. Dia juga dicampakkan 
oleh Amba. 

 
*** 

 
"Aku tak bisa meneruskan lagi,." 

"Apa maksudmu? Hei, Amba, aku sedang jatuh! 
Aku membutuhkanmu!" 

"Kau laki-laki yang gagal Jalu. Kau jatuh. Kau tak 
punya masa depan. Kau habis. Aku tak pernah siap 
hidup dengan seorang lelaki yang habis karena 
kebodohannya sendiri."  

”Hei, tapi, Amba….” 
”Cita-citaku juga tercapai, Jalu. Aku mendapat 

beasiswa doktoral di Jerman. Dan aku sudah 
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memutuskan untuk mengambilanya. Aku akan di sana 
untuk waktu yang sangat lama. Silahkan kau berjibaku 
dengan cita- Yang pasti aku sudah apatis di sini. Aku 
tak melihat harapan. Dan aku melihatnya di Eropa. Di 
Jerman. Semoga beruntung, Jalu.” 

Lalu sambungan telepon terputus. Keputusan 
Amba menyadarkan Jalu, bahwa hanya ada satu 
Hartini di dunia ini. Ibunya. Dan dia hanya dijodohkan 
dengan Soegito. Bapaknya. Amba bukan Hartini. Jalu 
kecewa. 

 
*** 

 
Amba menutup telepon bersama air mata yang 
berderai. Deras sekali. Dia baru saja mengambil sebuah 
keputusan berat; bahwa dia harus pergi meninggalkan 
Jalu. Dia tak bisa lagi bersama Jalu. 
 Bukan, bukan karena Jalu tak bisa mencukupi 
kebutuhannya. Jalu telah memberinya banyak materi. 
Banyak sekali. Sebagai bentuk terima kasih untuk 
semua pemberian Jalu, Amba ingin juga 
mempersembahkan yang terbaik untuk Jalu. Dia ingin 
berpenampilan secantik mungkin, agar Jalu tak bosan 
memandangnya. Jalu, yang ganteng itu. Karena itu, dia 
semakin rajin ke salon. Bukan, bukan untuk 
memuaskan nafsu kecantikannya sendiri, tapi semata-
mata untuk menyenangkan Jalu. Dia ingin memberikan 
yang terbaik bagi Jalu.  
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Dia ragu ketika Jalu mengajaknya menjenguk 
Madiun karena khawatir tak ada salon atau mal di kota 
kecil itu. Amba belum tahu Madiun, dan Jalu 
menggambarkan padanya bahwa tanah kelahiran Jalu 
adalah kota kecil yang sempat optimis, namun kini 
kembang kempis. Amba khawatir, di kota itu tak ada 
tempat yang bisa menjamin kecantikannya. Dia takut 
tak bisa tampil istimewa di depan Jalu. Karena itu, dia 
memastikan, adakah mal dan salon di kota kecil Jalu? 
Bukan, dia bertanya bukan untuk menolak. Dia 
bertanya hanya untuk memastikan. Karena dia ingin 
tampil istimewa di mata Jalu. Karena Amba tahu, Jalu 
adalah pria istimewa yang pantas diistimewakan. Jalu 
juga pria dengan karir yang melesat cepat, jauh lebih 
cepat dari karir Amba sendiri. 
 Tapi, situasi itu membuat Amba merasa 
terperosok makin dalam hidup di bawah bayang-
bayang Jalu. Semakin lama, Amba merasa semakin 
infereior di hadapan Jalu. Lama-lama, trauma tentang 
nasib ibunya, yang diposisikan rendah oleh bapaknya 
yang minggat, muncul kuat dalam bayangan-bayangan 
dalam kepalanya. Dia khawatir, jika tak mampu 
mengimbangi Jalu, nasib cintanya akan berakhir seperti 
ibunya; direndahkan dan ditinggal minggat 
pasangannya. Amba tak pernah ingin itu terjadi. Tidak, 
dia tidak pernah ingin seperti itu. Yang dia ingin, dia 
bisa tetap sejajar dengan Jalu, yang semakin jauh 
meninggalkannya dalam kehidupan karir. Apalagi, 
beberapa masa terakhir, Jalu semakin mendominasi 
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ruang pembicaraan mereka, dengan selalu 
membanggakan karirnya. Jalu tak pernah membiarkan 
Amba berpendapat. Semua harus seperti apa yang 
dimaui Jalu. 

Jalu tak pernah mengajaknya membicarakan  
pernikahan. Dua tahun berjalan, niatan melamar pun 
tak pernah terlontar dari Jalu. Jalu terlalu sibuk. Sibuk 
sekali. Sebab itu, Amba jadi ragu. Amba tak berani 
menanyakan, kenapa Jalu tak juga segera menemui 
ibunya. Amba tak berani. Dia merasa inferior di 
hadapan Jalu. 

Satu hal penting yang tak pernah Jalu berikan 
padanya; kesempatan untuk berkembang.  Amba 
ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Dia merasa, 
selama berkutat di Tanah Air dan bekerja di 
perusahaan ekspor-impor itu, dia tak berkembang. 
amba ingin berkembang, tapi dia tak melihat peluang 
itu di Tanah Air. Dia berharap pada Eropa, benua yang 
sangat diimpikannya sejak dia masih kanak-kanak. 
Tapi Jalu melarangnya. 
 “Sudahlah, Amba. Buat apa kau sekolah lagi? 
Sepandai apapun kau, aku ingin, nanti kau tetap harus 
menyediakan waktu seluas-luasnya untuk anak-
anakmu. Anak-anak kita.” 
 “Iya, aku tahu. Tapi, salahkah aku menuntut 
ilmu?” 
 “Tak pernah ada yang salah dengan upaya 
menuntut ilmu. Malah, itu sangat dianjurkan. Tapi, tak 
bisakah kamu mencari ilmu di negeri sendiri?’ 
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 “Aku tak melihat peluang, Jalu…” 
 “Tak melihat peluang bagaimana? Di negeri ini 
banyak universitas berkualitas yang sanggup 
memberimu gelar doktoral. Janganlah kau pandang 
kualitas negerimu sendiri dengan sebelah mata.” 
 “Bukan itu maksudku, Jalu. Dengan mengambil 
gelar di luar negeri, kesempatanku untuk menapaki 
karir yang lebih tinggi di sini terbuka lebih lebar. 
Sudahlah, buka mata Jalu, institusi di negeri ini lebih 
menghargai lulusan luar negeri….” 
 “Aku lulusan domestik. Asli produk  lokal. Dan 
karirku bagus,” Jalu coba menguatkan opininya 
tentang belajar di negeri sendiri. Namun, ketika dia 
menyinggung kata karir, Amba merasa semakin kecil 
di hadapannya. Dan hingga malam ketika Jalu kembali 
membanggakan karirnya yang cemerlang, ketika dia 
mendapat kepercayaan untuk menangani hal penting 
di daerahnya sana, Amba semakin merasa bahwa dia 
bukanlah apa-apa di depan Jalu. Karirnya masih seperti 
itu-itu saja. Sementara Jalu terus berlari jauh 
meninggalkannya, dan membuat Amba merasa hanya 
jadi seorang pengekor. 
 Amba pun menolak kenyataan itu. Dia masih 
tetap pada cita-citanya sebagai perempuan mandiri. 
Kalaupun harus berpasangan, dia ingin sejajar dengan 
pasangannya. Agar lelakinya tak punya alasan untuk 
merendahkannya. Agar trauma rumah tangga 
orangtuanya tak terulang lagi pada kehidupan rumah 
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tangganya kelak. Hanya dengan sejajar di hadapan 
pasangannya, Amba bisa merasa bahagia.  

Setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan 
yang mereka persepsikan dengan cara masing-masing. 
Amba memilih untuk menjemput kebahagiaannya 
sendiri. Dengan, atau tanpa Jalu.  

Keputusan itu dia ambil setelah dia mendengar 
Jalu sedang kalah di Jawa Timur sana. Jalu sedang 
habis. Dalam kedigdayaannya pun, Jalu terlihat 
mengerikan jika sedang marah, jika keadaan tidak 
sesuai dengan kehendaknya. Seperti ketika salah satu 
konsep rubrikasinya dibatalkan oleh Aryo karena 
mendapat tentangan dari penentu kebijakan lainnya, 
Jalu langsung meledak. Dan sebagian ledakan itu 
dibawa ke hadapan Amba, yang mau tak mau harus 
menerimanya dalam diam. Memberi masukan Jalu 
ketika dia sedang kalap sama artinya dengan 
mempersilakan Jalu menghujatnya. Jika sudah 
demikian, traumanya tumbuh lagi. Dia teringat ketika 
bapaknya menghujat ibunya, lalu kabur begitu saja.  

Dan kini, Jalu sedang habis. Kemarahannya 
tentu lebih luar biasa. Jika Amba masih bersamanya, 
dia harus siap-siap menerima tumpahan kemarahan 
itu. Tidak, Amba tidak siap. Kali itu dia tidak siap 
menerima tsunami ledakan emosi Jalu. Dia wanita, 
bagaimanapun juga, dia adalah makhluk yang perasa. 
Sementara Jalu tak pernah memberi Amba kesempatan 
untuk berpendapat. Karena itu, Amba memutuskan 
untuk mengakhiri hubungan dengan Jalu. Dia 
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mengakhirinya dengan memilih kata-kata yang 
menyakitkan Jalu. Agar Jalu membencinya. Agar Jalu 
melupakannya. 
 “Maafkan aku, Jalu. Aku juga merasakan sakit 
mengambil keputusan ini. Tapi, aku juga berhak 
bahagia, Jalu. Seandainya kamu tahu apa yang aku 
rasakan selama ini…” kalimat terakhir itu terlontar lirih 
dari mulut Amba, lebih menyerupai desis, ketika 
sambungan teleponnya dengan Jalu telah terputus. 
Sebenarnya dia tak ingin meninggalkan Jalu. Dia pergi 
karena takut. Takut sekali. 
 

*** 
 

Semuanya selesai, bagi Jalu. Cepat. Cepat sekali. 
Secepat dia memulai kedigdayaannya. Kejayaan yang 
arogan. Termasuk cinta yang sarat dengan 
keangkuhan. 

Orang tak akan menjatuhkanmu jika kamu tak 
memberi kesempatan orang untuk melakukan itu. Jalu 
membuka seluas-luasnya kans pada orang lain untuk 
menjerumuskannya. Untuk meludahinya. Semuanya 
karena arogansinya yang bodoh.  

Kebodohannya, yang gagap memahami pesan 
sakral Soegito; bahwa cinta itu memberi. Dan Jalu telah 
meminta; minta pengakuan. Jalu adalah anak murtad.  

 
*** 
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Jalu pulang kandang sebagai prajurit yang kalah 
perang. Seluruh kebanggaan, kehormatan, harga diri, 
dan cinta yang dia manifestasikan secara keliru telah 
dilucuti oleh Sang Pemilik. Mungkin itu cara Tuhan 
mengirimnya pulang.  

Bu Soe merindukan Jalu.* 
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24 
(2011) 

 
 

PAGI itu Wilis benar-benar menangis. Gerimis bersalin 
rupa menjadi titik-titik air rekat yang menderas. 

Jalu sedang menikmati sisa cokelat hangat yang 
diseduh bapaknya, ketika dia mendengar Pak Soe 
bergumam dari dalam. ”Bu… Haruskah sekarang...?”  

Jalu menghambur. Di dalam kamar, dia dapati 
bapaknya memeluk kepala ibunya. Dipeluknya erat. 
Ubun-ubun Hartini ditempelkan di dagu Soegito. Mata 
Pak Soe terpejam, ekspresinya dingin. Tiap hela napas 
dia tarik pelan-pelan. Pelan juga kala dia mengembus. 
Tak ada air mata yang jatuh.  

Bu Soe tidak sadar. Dia terpejam dengan begitu 
nyaman dalam pelukan suaminya. Refleks Jalu sebagai 
anak menggerakkannya untuk segera mengangkat 
telepon; ambulans! Sial, sepagi itu belum ada petugas 
yang mengangkat!  

Dia telepon seorang kawan, meminjam kendaraan 
untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Secepat 
mungkin. Dari awal Jalu sudah curiga, ibunya pasti 
kenapa-kenapa! Ada amarah bergemuruh di dadanya. 
Dia marah bapaknya telah berbohong. Begitu juga 
ibunya. 

Setelah tiga puluh menit, kawan Jalu datang 
membawa mobil bututnya. Bu Soe digotong ramai-
ramai ke dalam mobil. Kawan Jalu membopong kaki, 
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Pak Soe di bagian badan, Jalu di kepala. Jalu menutup 
wajah ibunya agar tak terjamah hujan pagi itu, dengan 
punggung yang dia bungkukkan. 

Tapi, tetap saja beberapa titik air berhasil 
menerobos. Beberapa jatuh di wajah Bu Soe. Tetes-tetes 
itu membuat Hartini tersadar untuk sesaat. Dia 
membuka mata, menatap Jalu. Dia tersenyum dan 
berkata lirih; ”Bangkit lagi ya, Nak. Belajarlah lagi pada 
bapakmu…” Setelah itu, mata cantiknya tertutup lagi.  

Ada perih yang menggigit palung dada Jalu. 
Bersama itu pula Jalu menancapkan sebuah janji. ”Ya, 
Ibu... Ya....” 

 
*** 

 
Bu Soe dilarikan ke rumah sakit. Begitu sampai, dia 
langsung dievakuasi ke Instalasi Rawat Darurat. Medis 
menanganinya cepat.  

Pak Soe cemas di luar. Rokoknya tak berhenti 
mengebul, tak acuh pada tanda larangan merokok. 
Tidak ada petugas yang menegurnya. Mungkin mereka 
tahu kegundahan Pak Soe. 

Tubuh tua Soegito mondar-mandir. Dia limbung. 
Pandangannya kosong. Melompong. Jalu seperti 
dihadapkan pada sebuah adegan yang dikilas balik. 
Jalu membayangkan, mungkin seperti itu juga ekspresi 
bapaknya, ketika menunggu ibunya yang menantang 
maut demi melahirkannya, 29 tahun sebelum hari itu. 
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Mungkin. Dan Jalu melihat ada cinta dalam 
kecemasannya. Cinta yang tak pernah habis. 

”Bapak Soegito,” suara perawat memanggil. Jalu 
membuntuti dari belakang. Si perawat menerangkan 
Bu Soe harus opname. Butuh perawatan intensif. 
Pemberitahuan medis itu memicu Jalu otomatis 
menuntut; ”Inikah yang Bapak maksud dengan 'Ibu 
hanya capek'? Ini bukan hanya, Pak!” Emosi Jalu 
meledak.  

Pak Soe, masih dengan dinginnya, merangkul 
Jalu. ”Akan kujelaskan, Nak. Akan kujelaskan. Nanti. 
Biarlah Ibumu istirahat dulu. Dia memang benar-benar 
capek, Nak.”  

Bu Soe langsung masuk ke kamar perawatan 
terbaik. Anak-anaknya ingin itu. Mereka ingin 
memberikan yang terbaik untuk sang Ibu. Kalaupun 
akhirnya nanti Yang Kuasa memiliki kehendak lain, 
mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk 
Ibu. Kesi, Gendari, dan terutama Jalu, merasa belum 
pernah bisa memberikan yang terbaik untuk ibu 
mereka. Bersesap-sesap air susunya yang mereka isap 
tak akan pernah bisa terbayar. 

Jalu melihat perempuan yang dulu menyusuinya 
itu, yang mendongeng untuknya menjelang tidur, yang 
pernah menghantarkan Jalu dalam mimpi dengan 
pelukan kasihnya, terkulai lemah dengan selang infus 
dan mesin pembantu pernapasan.  

Kulitnya mengeriput.  
Rambutnya memutih.  
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Bibirnya mengering.  
Matanya terpejam.  
Tapi masih cantik. 
Bayangang-bayangan cintanya yang pernah 

ditumpahruahkan berkelebat dalam ingatan jalu. 
Hebat. 

Jalu ingat ketika ibunya malam-malam mengetuk 
pintu rumah praktik seorang dokter yang sudah tutup, 
basah oleh hujan, hingga jemarinya bengkak ketika dia 
mendadak lunglai dihajar tipus. Jalu ingat bagaimana 
dua minggu ibunya berdoa dan menangis di samping 
ranjangnya, ketika dia remuk dihantam hepatitis 
karena kecapekan demi menuntaskan rasa ingin 
tahunya.  

Dan yang paling diingat Jalu adalah, ketika Bu 
Soe menantang maut demi memberinya kesempatan 
untuk menikmati hidup… 

 
*** 

 
Dokter yang menangani Bu Soe masuk. Berbisik 
sesuatu pada Pak Soe. ”Nak, kamu di sini. Tunggu 
Ibumu. Bapak mau ke ruang dokter.”  

Jalu tak menjawab. Masih dia tatap ibunya 
dengan dada yang menderu. Dia ingin menangis. Tapi, 
apakah seorang lelaki patut menangis? 

Pak Soe kembali masuk. Jalu dirangkulnya, pelan-
pelan. Diajaknya Jalu keluar. Jalu beranjak tanpa 
mengalihkan tatapannya pada ibunya yang begitu 
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lemah. Tapi itu tak mengurangi sedikit pun 
kecantikannya. Hartini memang cantik. Cantik sekali. 

Di kantin rumah sakit Pak Soe menyodorkan 
selembar foto sinar X. Isinya menjelaskan apa yang 
sebenarnya terjadi pada Bu Soe.  

Belalak Jalu tak bisa dia tahan. Cekat datang tiba-
tiba menyergap tenggorokan. Foto itu menunjukkan 
bahwa segumpal tumor otak telah menggerogoti isi 
kepala ibunya. Ukurannya sebesar bola tenis. Tumor 
itulah yang melumpuhkan seluruh motorik Bu Soe, 
yang membuatnya hanya bisa terkulai di peraduan 
hingga harus buang air di situ. Tumor itulah yang 
membuat Bu Soe gagal mendefinisikan rasa sakitnya 
sendiri. Tumor itulah yang membunuh indera 
pembauan Bu Soe, sehingga dia tak pernah membaui 
kotorannya sendiri. Tumor itulah yang membuat 
semuanya harus seperti ini.  

Kata dokter, gumpalan daging pembunuh itu 
telah lima tahun bersemayam dan bertumbuh kembang 
di dalam otak Bu Soe. Lima tahun dan baru terdeteksi? 
Jalu menggugat. Dalam tiga tahun terakhir, beberapa 
kali ibunya keluar-masuk rumah sakit yang sama. Dan 
sebelum-sebelumnya, Bu Soe hanya dideteksi diabetes, 
yang berkomplikasi dengan darah tinggi. Tumor itu tak 
terdeteksi. 

Hanya ada dua pilihan untuk menangani tumor 
itu; ditempuh operasi dengan ongkos yang sangat 
mahal, tapi dengan risiko Bu Soe akan cacat seumur 
hidup, atau… mengikhlaskan... 
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Ikhlas? Sulit sekali untuk Jalu kali itu. Dia baru 
saja kehilangan kebanggaan. Dia baru saja kehilangan 
kehormatan. Dia baru saja ditinggal minggat Amba 
yang membawa harapannya. Untuk kali itu, dia tak 
siap kehilangan.  

Marah melontarkan Jalu meluruk ruang dokter. 
Dia tuntut pertanggungjawaban medis; kenapa tumor 
yang sudah lima tahun bersemayam itu baru sekarang 
terdeteksi? ”Tiga tahun ini Ibu juga sering ambruk dan 
dirawat di rumah sakit ini. Kenapa tidak terdeteksi 
tumor itu? Kalian dokter hanya mau makan duit! Mana 
pertanggungjawaban kalian?!” 

Jalu mengobrak-abrik ruang dokter. Semua takut. 
Seorang pria kalap yang baru saja kehilangan, 
kemungkinan akan kehilangan lagi, mengamuk. Sudah 
tak ada lagi ruang untuk membujuknya. Ruang dokter 
kacau balau.  

Meja terbalik. Kursi terbalik. Papan-papan copot. 
Dokter dan perawat kabur.  

Amuk Jalu berhenti ketika Pak Soe, dibantu 
petugas keamanan, membekuknya. ”Jalu! Hanya laki-
laki palsu yang mengumbar emosi!” Jalu menyerah. 

Kesi dan Gendari datang. Nyaris bersamaan. 
Mereka menghambur ke kamar tempat ibu mereka 
dirawat. Mereka menghamburkan tangis. Tangis 
memang hak kaum perempuan. Jalu tak bisa menangis. 
Karena itu, dia menumpahkan emosi dalam amarah. 

”Dari mana kau belajar mengumbar emosi itu…? 
Dari mana…? Aku tak pernah mendidikmu untuk 
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itu…” Pak Soe menatap Jalu dengan sorot mata sebagai 
bapak yang gagal. 

 
*** 

 
Pak Soe mengajak Jalu ke warung kopi depan rumah 
sakit. Secangkir kafein dan beberapa batang nikotin 
memberi Jalu sedikit ketenangan. Bersama malam yang 
melangkah kian jauh, ketika bulan sudah mencapai 
pucuk tertingginya, meluncurlah pengakuan Pak Soe. 

Selama dua tahun Pak Soe berbohong kepada 
anak-anaknya. Sudah dua tahun sebelum malam itu 
kondisi Bu Soe drop. Tapi, semacam ada sandiwara 
yang diatur semesta, setiap kali Jalu pulang kampung 
untuk menjenguk mereka, terkhir kali dua tahun 
sebelum dia akhirnya dipaksa pulang, ibunya selalu 
tampak sehat. Jalu tak pernah berpikir segawat itu. 

Beberapa kali Bu Soe sempat drop dan dirawat di 
rumah sakit, antara 2-3 hari. Tapi, setelah itu dia sehat-
sehat saja, apalagi ketika anak-anaknya pulang 
kampung untuk menjenguk. Ketika anak-ana kembali 
ke kehidupan masing-masing, Bu Soe langsung drop. 
Kabar itu tak pernah sampai pada Kesi, Gendari, 
maupun Jalu. Setiap kali Jalu menelepon kampung, 
jawaban bapaknya adalah, mereka baik-baik saja. 
Mereka menyembunyikan hal penting dari anak-
anaknya. 

Selama dua tahu itu, tanpa anak-anaknya yang 
sibuk meniti hidup dan harapan mereka sendiri-
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sendiri, Pak Soe dengan telaten meladeni istrinya yang 
benar-benar lunglai oleh penyakit yang tak pernah dia 
sadari.  

”Bu, aku tak memberitahukan anak-anak 
kondisimu. Biarkan mereka berpikiran tenang. Tak 
perlu kita memberi mereka beban.” 

”Apakah aku tidak memberatkanmu, Pak?” 
”Apakah aku harus merasa berat ketika 

memanjakan perempuan yang empat puluh satu tahun 
menjadi alasanku untuk tetap menjadi seorang lelaki? 
Apakah aku harus merasa berat memanjakan 
perempuan yang merawat dan membesarkan anak-
anakku ketika aku sibuk berburu nafkah di luar sana? 
Apakah aku harus mencampakkan seorang perempuan 
yang selalu menyediakan sandaran untukku ketika aku 
dihajar cobaan-cobaan yang membuatku nyaris 
menyerah?” 

Hartini tersenyum. Ada air mata yang meleleh di 
pelupuknya. Soegito membasuhnya. Lalu mengecup 
keningnya. Menyelimuti tubuhnya.  

Soegito menyembunyikan kondisi itu sendirian; 
demi memanjakan istri yang sangat dicintainya. Demi 
membebaskan anak-anaknya dari beban pikiran. 

Selama dua tahun Soegito membersihkan rumah 
sendiri. Dia melayani istrinya, yang kian hari kian 
menurun kondisinya.  

Soegito menggantikan popok.  
Soegito membersihkan kotoran.  
Soegito memandikan.  
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Soegito memasak.  
Soegito merebus air.  
Soegito memberikan semuanya untuk Hartini. 
”Awalnya hanya kita berdua, Bu. Akhirnya juga 

hanya akan ada kita berdua. Tanggung jawab kita 
membesarkan anak sudah selesai. Sekarang giliranku 
untuk memanjakanmu.” 

Lakon Soegito bersama kondisi Hartini yang 
semakin melorot itu tak pernah sampai ke telinga anak-
anaknya. Kondisi yang dengan rapinya berhasil Pak 
Soe sembunyikan dari anak-anaknya. 

”Pak, bukankah jika Bapak memberitahu kami 
dari mula, masih ada kemungkinan Ibu diselamatkan?” 

”Nak, orangtua mana yang sudi membagi beban 
dengan anak-anaknya?”  

”Tapi, Bapak dan Ibu punya hak untuk meminta 
pada kami! Kami telah banyak meminta pada kalian, 
kenapa kalian tak pernah meminta pada kami? Ini tidak 
adil, Pak. Tidak adil!” Jalu masih dibekap emosi dan 
bayangan akan kehilangan Ibu. 

Pak Soe menepuk-nepuk punggung Jalu, berharap 
jagoannya itu sedikit tenang. Lalu dia diam. Dia isap 
rokok kreteknya dalam-dalam. Dibuangnya pandangan 
jauh ke depan. “Orangtua selalu bisa merasakan apa 
yang dirasakan anaknya. Kau memang tak pernah 
menceritakan masalahmu kepadaku atau ibumu. Tapi, 
kami tahu, kami merasa, kau akan pulang kembali ke 
rumah kita sebagai pria yang diluluhlantakkan oleh 
kesombonganmu sendiri. Bukankah aku sempat 
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bertanya saat terakhir kali aku meneleponmu? Aku 
yakin, suara di seberang yang kudengar waktu itu 
bukan Jaluku. Dia adalah Jalu yang lain. Dan Jaluku 
yang hilang itu akan pulang kembali, mencoba mencari 
kembali jalunya yang hilang.” 

Jalu bungkam. Dia merasa tertampar. Bapaknya 
memang benar. 

“Kami tahu, kau sedang menyimpan masalah 
yang sangat besar sekali. Kau kehilangan tujuan 
hidupmu, Nak. Kau sengaja tidak menceritakan pada 
kami, dan kami tidak memaksamu untuk bercerita. 
Mau berbagi atau tidak, itu urusan masing-masing 
manusia. Tapi kami tahu. Kami merasa. Sebab itu, kami 
tak mau menambah bebanmu, Nak.” 

”Suatu saat, jika sudah ada anak-anak lahir dari 
rahim istrimu, kau akan tahu alasanku. Alasan seorang 
bapak. Cinta orangtua kepada anak itu cinta yang 
ajaib.”  

Soe mengembuskan asap rokoknya pelan.  
”Percayalah, Nak. Percayalah keajaiban cinta…” 
Asap menari-nari, membelah kegelapan malam di 

sekitar warung kopi. Mengangkasa dia. Seperti ruh 
yang sedang mencari muaranya. 

 
*** 

 
Siapa kuasa menolak kematian? Siapa kuasa tawar 
menawar dengan suratan? Takdir adalah ketetapan 
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hakiki. Manusia adalah makhluk yang hanya bisa 
patuh.  

Sepekan penuh Hartini tak sadarkan diri. Sang 
Maha Kekasih mengajaknya pulang dengan cara yang 
begitu indahnya. 

Imsak baru saja selesai dikumandangkan ketika 
Jalu dan Soegito berdiri lunglai di samping ranjang 
Hartini. Semalaman mereka tak tidur. Kesi menguras 
air matanya di ujung ranjang. Gendari mempersiapkan 
segala sesuatunya di rumah. Mereka semua sudah 
ikhlas. 

Jalu meraba kaki Ibunya. Dingin. Merayap, 
perlahan mulai naik. Sudah saatnya... Satu-satunya hal 
yang bisa dilakukan adalah ikhlas. 

Soegito masih mengelus-elus rambut putih 
Hartini. Ditatapnya kekasih yang sedang dijemput 
Pemiliknya itu dengan syahdu. Empat puluh satu 
tahun tak pernah mengikis cinta dari mata Soegito.  

Tiba-tiba tangan kanan Hartini, yang sepekan 
lumpuh itu, bergerak, meraih tangan kanan 
kekasihnya. Telapak tangan sepasang kekasih itu saling 
terpagut. ”Kami sudah ikhlas, Bu. Jelanglah  
kebahagiaan abadimu. Yang hakiki. Maaf, aku belum 
bisa memberikan seluruh cintaku untuk hidupmu,” Soe 
berbisik lirih. Masih dingin. Tidak ada air mata yang 
menetes. Pak Soe sangat tangguh. 

Soegito mencium lembut kening Hartini. 
Dikecupnya pula punggung telapak tangan kanan 
kekasihnya yang keriput itu. 
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Subuh datang. Di luar azan lamat-lamat 
berkumandang. Bersama embusan napas terakhirnya, 
Hartini tampak tersenyum mendengar bisikan 
suaminya. 

”Marilah menuju kebahagiaan…” Irama itu 
melantun merdu di awang-awang yang sedang menuju 
terang. Kejora berpijar menyambut pagi. Sepertinya 
dialah yang didaulat menjemput Hartini. 

Seorang Ibu telah dibawa pulang oleh Sang 
Pemilik. Dia menghadap bersama senyum, membawa 
cinta sepenuhnya dari seorang lelaki yang sangat 
mempercayai keajaiban cinta. Seorang lelaki yang 
senantiasa memberi.  

Soegito melepas kepergian Hartini bersama 
kenangan sebagai pria muda yang harus melompat 
pagar demi mempersunting kekasihnya. Terkenanglah 
masa-masa muda mereka yang penuh mimpi-mimpi 
dan tawa. Terkenanglah jibaku-jibaku mereka 
menghadapi empasan-empasan pahitnya hidup itu 
dengan hati yang senantiasa terpagut. Demi anak-
anaknya. Demi cinta yang ajaib. 

Jalu menghela napas dalam-dalam. Dia tahan 
lama udara di dada. Dia tatap ibunya yang tampak 
begitu cantik. Dia gigit kuat-kuat rahangnya, agar 
tangisnya tak sampai pecah.  

Bapaknya masih menggenggam erat telapak 
tangan ibunya yang telah dingin. Raut Hartini begitu 
damai. Dan tersenyum. Soegito menunduk. Dalam. 
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Dalam sekali. Untuk pertama kali sepanjang hidupnya, 
Jalu melihat air mata mengalir di pipi bapaknya.(*) 
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