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SELEMBAR KAIN YANG MELILIT 

Adita Alfiyatul Nur Laili 

 

 

 

 

 

 

enyesakkan memang. Seringkali menyakitkan. 

Tertahan. Terbatas, tak banyak ruang gerak.  Selembar 

kain sepanjang 7 sampai 10 meter dililitkan disekitar 

tubuhku. Sebuah keharusan yang mesti aku lalui, sebuah aturan 

yang mengikat seperti kain itu.  

Patuh. Itu pesan ibuku kala aku ingin sedikit membangkang. 

Melawan pun aku tak kuasa, melawan pun aku tak berdaya. Ini 

kelahiran putraku yang pertama. Banyak ketakutan yang aku 

rasakan, mau tak mau aku harus mengikuti aturan.  

*** 

 

Jangan, nduk.” Suara itu yang selalu terdengar kala aku 

menginginkan sesuatu namun menentang aturan yang 

kupikir tak  masuk akal. Nenekku lah yang selama masa 

kehamilan sampai masa kelahiranku yang selalu mengawasi 

setiap  tindak tandukku. Harus begini. Harus begitu. Tak boleh 

begini.Tak boleh begitu. Dengan wajah garangnya ia berbicara 

padaku, dengan cekatan pula ia menyiapkan segala “keperluan” 

yang harus aku lakukan. Racikan jamu itu sudah bagaikan air 

putih yang menjadi kebutuhan tiap orang. Tak hanya itu ramuan-

ramuan yang telah diracik oleh  nenek  harus secara telaten ku 

oleskan ke perutku. Setiap hari harus ku teguk minuman berwarna 

keruh itu dengan ekpresi wajah kecut, menahan rasa pahit.  

M 
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“Ya begini kalau habis melahirkan, harus telaten, harus 

tahan juga sama pahitnya jamu. Asal kamu tau, jamu dan bobok 

ini membantu mempercepat mengeringnya kandunganmu setelah 

melahirkan, nduk.” Suara itu lagi-lagi memenuhi kepalaku. Aku 

hanya diam, meski hati kadang memberontak lelah. Patuh. Kata-

kata ibuku terngiang. 

*** 

 

esak, sangat sesak. Tak bisa bergerak. Tapi mau 

bagaimana lagi, nenek bilang ini demi kebaikanku.Tiap 

sehabis mandi selembar kain kembali melilit tubuhku 

dengan kencang. Memang satu sampai dua minggu saja centing 

ini dililitkan dengan kencang, namun kain ini harus senantiasa 

mengelilingi tubuhku. Nenekku bilang kalau tidak dipakaikan 

centing pasca melahirkan bisa mengalami kengser atau 

mengalami kesakitan. Tidak hanya itu, hal ini juga untuk 

menahan agar bentuk tubuh tetap singset dan tidak kendur.   

“Jangan lepas centing itu sampai anakmu berumur satu 

tahun, nduk.” Pinta nenekku dengan tegas. 

Nenekku selalu mewanti-wanti tentang ini. Ia sangatlah 

ketat dalam memberikan aturan. Tak pernah bosan 

mengingatkanku. Justru aku yang bosan. Tapi sekali lagi, kata-

kata ibuku terngiang. 

Tak hanya persoalan centing-mencenting, aku juga harus 

memakai kain lebar yang kebanyakan bercorak batik. Sewek. 

Selembar kain pengganti rok. Itu pun harus kupakai dengan 

kencang, seperti penari gandrung yang ingin melakukan 

pementasan. Sewek ini lagi-lagi membatasi ruang gerakku. Hal 

ini untuk menghindarkan kakiku agar tidak terbuka, bisa kau 

bayangkan sendiri betapa kencangnya sewek yang harus 

kulilitkan disekitar kakiku. Berjalan pun kaki harus tetap lurus, 

perlahan, berjinjit-jinjit bak putri solo. Nenekku bilang seseorang 

yang baru melahirkan organ tubuh atau tulang-tulangnya kembali 

S 
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seperti muda lagi. Beruntung aku masih bisa menahan diri untuk 

tidak menyibakkannya agar aku leluasa berjalan. Ketika duduk 

harus berselonjor dengan memberikan ganjalan di ujung kaki. 

Ditutupi pula kakiku dengan selembar kain agar tak terlihat oleh 

orang-orang yang datang menjenguk.    

Ketika seorang tetangga berkunjung menengok bayi, tak 

sengaja kain yang menutupi kakiku terbuka. Ia pun serta merta 

berkata, “Dulu setelah melahirkan kakiku bengkak. Punyamu kok 

bisa tetap langsing begitu ya.” 

Ibuku mendengar hal itu. Ia langsung memasang muka 

masam. Aku tahu penyebabnya. Dalam adat Jawa banyak hal 

yang dianggap pantang untuk dikatakan oleh seseorang kepada 

seseorang setelah melahirkan. Salah satunya adalah hal itu. Tentu 

langsung saja pada malam harinya kakiku membengkak. Terasa 

nyeri, kadang sakit, berat juga. Ibuku sangat kesal, hal yang 

dijaga selama ini digagalkan oleh seorang tetangga yang tak tau 

apa-apa.  

Aku tak mengatakan apapun. Menenangkan ibuku juga 

tidak. Aku tau betul apa yang dirasakan ibuku. Sebelum aku 

melahirkan pun ibuku juga sudah banyak bercerita tentang hal ini. 

Ia selalu memberikanku wawasan tentang apa saja yang harus dan 

tidak harus dilakukan oleh seseorang yang mengandung hingga 

melahirkan. Tak hanya itu, ibuku juga selalu bercerita tentang 

kemungkinan yang bisa saja terjadi apabila seseorang tidak 

menjaga perkataannya terhadap seseorang yang mengandung 

sampai melahirkan, salah satunya ya hal ini yang membuat ibuku 

memasang wajah masam sepanjang hari. Ibuku selalu berjaga-

jaga dan berusaha mengantisipasi agar aku terhindar dari hal-hal 

yang tak diinginkan dari perkataan orang-orang. Ibuku juga yang 

selalu menjagaku dari setiap pikiranku yang berusaha tuk 

menentang. Ia juga berkata,”Sudahlah jalani saja, percaya tak 

percaya apapun yang disuruh oleh nenekmu itu memang 

terbukti.” 
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 Patuh. Kata itu lagi. 

Tidak hanya persoalan tentang centing, jamu, ramuan, 

perkataan saja yang ada aturannya, bahkan untuk sekadar tidur, 

ada saja aturannya. Saat tengah hari kantuk tak terhindarkan. 

“Jangan tidur siang-siang,nduk.” Lagi-lagi suara nenekku 

terdengar. Larangan yang lain lagi. Ketika aku bertanya tentang 

alasannya, tak ada jawaban. Namun, apa dayaku tuk menentang, 

kata-kata ibuku terngiang. Patuh. Semua untuk kebaikanku 

katanya. 

*** 

 

aghrib menjelang. Kantuk mulai mendera setelah 

berusaha terjaga di siang hari. Kasurku yang empuk 

seolah mengaktifkan gaya gravitasinya. Ketika aku 

mulai merebahkan tubuhku di kasur nenekku datang. Ia duduk di 

kursi kecil sebelah kasurku.  

Ketika aku hampir  memejamkan mataku, nenek berkata 

“Nduk, jangan tidur maghrib-maghrib, nanti kamu dan anakmu 

gampang sakit.” 

“Aaaah... apalagi ini.” Batinku sambil memejamkan mata 

dan menghembuskan nafas panjang. 

“Jangan tinggalkan anakmu ketika maghrib menjelang, 

banyak makhluk halus yang siap mengusiknya, nduk.” Kata 

nenekku. 

Aku pun tak kuasa menahan pertanyaan yang ada di 

kepalaku. “Bagaimana nenek tau kalau ada makhluk halus yang 

ingin mengganggu anakku ?” Kataku. 

“Loh ya memang begitu nduk. Siapkan saja cermin kecil, 

pemotong kuku atau gunting lipat kecil di dekat anakmu. Ini 

untuk melindunginnya dari makhluk halus.”.” Jawab nenekku 

dengan singkat. 

M 
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 “Bagaimana bisa benda-benda itu melindunginya, nek ? 

Padahal benda-benda itu justru bisa melukai anakku, bisa saja 

melukaiku ketika aku berada disampingnya”. Sergahku. 

“Ketika anakmu sendirian, makhluk halus yang ada di 

sekitarnya akan menanyainya dan berkata kalau anakmu tak ada 

yang menemani. Lalu benda-benda itulah yang akan 

menjawabnya, mereka berkata kalau merekalah yang menemani 

dan menjaganya.” Pinta nenekku. “Maka, makhluk halus pun tak 

akan mengganggunya lagi kala benda-benda itu bersamanya,” 

tambahnya. 

“Kurasa ini mulai tak masuk akal nek. Bagaimana bisa 

benda-benda itu menjawab makhluk halus makhluk halus itu dan 

bagaimana bisa nenek tau kalau benda-benda itu mampu 

berbicara ?, dari mana sumber pemikiran ini nek ? Hal apa yang 

mendasari ini semua ?” Tanyaku bertubi-tubi. 

“Sudahlah lakukan saja, jangan sampai menolaknya. Ini 

sudah ketentuan dan tradisi sejak dulu. Coba saja kamu 

menentangnya, entah apa yang akan terjadi padamu dan bayimu.” 

Nenekku pun berlalu meninggalkanku di kamar dengan 

segala pertanyaa, bayang-bayang ketakutan, dan pandangan 

buram kana segala jawaban yang cari.  

Ibuku yang sedari tadi berada dibalik pintu, masuk 

menghampiriku dengan tenang. Lalu berkata, “Sudahlah 

nduk,lakukan saja. Toh, itu untuk kebaikanmu dan juga anakmu. 

Simpan dulu pertanyaanmu. Nanti kita cari tau bareng-bareng. 

Untuk saat ini ikhlaslah.” 

Dihadapan anakku dan benda-benda itu, aku hanya 

mampu terdiam dan menangis dipelukan ibuku. 

Hari demi hari aku kembali ditemani hembusan nafas 

panjangku yang menahan segalanya. Sesak memenuhi relung 

dadaku.  
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Terbatas. Tertahan. Sesak. Melilit kencang. Sekencang selembar 

kain di sekitar tubuhku, yang katanya untuk kebaikanku. Patuh. 

Itu saja syaratnya. 

*** 
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MATA DALAM MATA 

Ainingtyas Nur Cholifah 

 

 

 

 

 

 

AMAKU Arzeta. Aku terlahir dari percampuran darah 

suku Jawa dan Madura. Awalnya, ketika aku masih 

berumur 5 tahun, tidak ada keanehan yang terjadi 

padaku. Selayaknya gadis kecil yang menyukai setangkai bunga, 

hidupku hanya bertali dengan bahagia.  Hingga perceraian hadir 

pada kedua orang tuaku, aku mulai merasakan hal aneh yang 

sebelumnya belum pernah aku alami. 

“Berangkatlah sana, jangan hanya bertengkar di depannya.” 

“Kau yang memulai, kau yang keras kepala. Jangan sesekali kau 

menutup kesalahan yang telah kau perbuat di depan gadisku.” 

Aku hanya bisa menutup telinga dan berkata, “Aku takut.. 

Aku takut..” Ya, aku selalu mendengar perdebatan mereka yang 

tak kunjung usai dan satu-satunya jalan untuk mereka adalah 

sebuah perceraian. Saat itulah aku mulai merasakan hal aneh. 

Aku tidak pernah mempercayainya. Siapa yang ingin 

percaya dengan kejadian tak logis yang hadir dalam hidup 

mereka? Sosok-sosok aneh bermuka seram, berbaju lusuh, kotor, 

dan sangat menjijikkan. 

“Ma, baru saja aku melihat seorang wanita memakai kain putih, 

berambut panjang, dan ia membawakanku sebuah boneka yang 

seakan-akan ia ingin mengajakku bermain.” 

“Apa yang kamu lihat, sayang? Itu hanya halusinasimu saja. Yang 

kamu lihat di telivisi tidak ada di dunia nyata dan itu hanya 

N 
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sebuah film saja. Masuklah ke dalam rumah, cepat tidur, dan 

jangan lupa berdoa.” 

Ibuku selalu mengelak dan tidak percaya akan sosok yang aku 

ceritakan kepadanya. Setiap hari aku melihat sosok yang berbeda-

beda dan ketika aku menceritakannya kepada ibu, ia selalu tak 

mempercayaiku. 

*** 

 

KU selalu bertanya-tanya pada diriku sendiri, “Sosok 

apa itu? Bagaimana bisa aku melihatnya? Atau mungkin 

aku terlalu sering menonton televisi?”. Bayangkan, gadis 

kecil yang masih merasakan kesedihan yang sangat mendalam 

karena orang tuanya baru saja bercerai mendapati hal-hal aneh 

bahkan menyeramkan. Makhluk-makhluk itu tidak 

menggangguku. Hanya saja mereka selalu menampakkan 

sosoknya saat aku memulai aktivitas, dimanapun aku berada.  Ya, 

seiring berjalannya waktu, aku mulai bertemu sosok tak logis dan 

mereka terasa semakin nyata. 

 “Mengapa tersenyum kepadaku?” sosok itu terdiam, 

hanya tersenyum padaku saat sepulang dari masjid kompleks 

sebelah. Sejujurnya, aku adalah gadis penakut yang suka melihat 

film bergenre horor akan tetapi saat melihat film horor tersebut 

aku selalu menutup muka dengan bantal. Itu hanya sekedar film, 

bukan? Sangat penakut. Akan tetapi, mengapa aku mendapati hal 

seperti ini. 

“Hal aneh apalagi yang akan terjadi besok? Aku tak ingin, kalian, 

sosok-sosok aneh yang sering aku lihat mengganggu aktivitasku 

besok. Dan perlu kalian ingat, besok kegiatanku di sekolah hingga 

sore hari jadi aku mohon kalian tidak menggangguku lagi.” 

“Arzeta, bicara dengan siapa kamu? Apa yang kamu katakan? 

Sepertinya, halusinasimu semakin meningkat dan berbahaya.” 

A 



Antologi Cerpen PBSI 2016 

9 

“Sekali lagi aku katakan, ma. Aku tidak sedang berhalusinasi. 

Yang sering aku ceritakan pada mama itu nyata. Bukan karena 

aku terlalu sering menonton film lah ini lah itu lah, tidak ma.” 

“Tidurlah sekarang dan jangan lupa baca doa-doa yang telah 

diberikan oleh ustadz di masjid tadi.”  

*** 

 

BUKUtak pernah mempercayaiku. Hingga saat aku berusia 

18tahun, saat itu ibuku berkenalan dengan seorang lelaki 

yang katanya dia adalah calon ayah baruku. Ternyata lelaki 

tersebut juga bisa melihat sosok-sosok aneh sepertiku. 

“Kamu penakut, dik. Saya tahu kamu selalu melihat sosok-sosok 

itu. Mereka tidak mengganggumu, dan kelebihanmu bisa melihat 

sosok-sosok itu adalah murni dari diri kamu sendiri. Bukan dari 

keturunan nenek moyang, dan lain lain.” 

“Mengapa om bisa tahu? Padahal, Arzeta belum pernah bercerita 

dan memberitahu apa yang telah terjadi pada diri Arzeta, yang 

mengganjal di diri Arzeta sejak kecil.” 

“Ibumu tak pernah mempercayainya, kan? Tapi patut saya acungi 

jempol karena kamu adalah gadis yang sangat penakut dengan 

hal-hal seperti itu namun kamu dapat bertahan hingga dewasa ini. 

Bahkan, ibumu pun tidak mempercayai hal tersebut.” 

Meski sudah terbiasa dengan adanya hal aneh itu, aku tetap 

seorang gadis penakut. Ya, penakut. 

*** 

 

INGGA suatu ketika saat aku menghadiri acara pensi di 

sekolah temanku, aku melihat sesosok perempuan yang 

memandangku dengan senyuman. Ya, ia adalah  sosok 

perempuan  yang memakai selendang berwarna kuning, memiliki 

rambut pendek dan memakai mahkota di kepalanya bak seorang 

penari. 

I 

H 



Nang Ning Nong 

10 

“Siapa dia? Makhluk astral kah? Atau? Tapi mengapa dia cantik 

sekali? Harum pula.” 

Sosok itu sangatlah berbeda dari sosok-sosok yang pernah aku 

lihat. Bicara soal penari, aku adalah seorang penari tradisional. 

Namun jika difikir kembali, apa sebenarnya ada hubungan antara 

aku dan sosok tersebut? Mengapa aku di pertemukan dengannya? 

Beberapa hari setelah aku melihat sosok itu, aku 

merasakan hal aneh namun berbeda dari sebelumnya. Seperti saat 

aku mendengar lagu jawa aku merasa terbawa, ingin menari 

namun seakan-akan ada yang menggerakkan badanku. Mataku 

pun sering melirik ke kanan dan ke kiri seakan-akan aku dirasuki 

oleh makhluk astral. Meski begitu, aku masih dalam keadaan 

sadar dan tidak serta merta aku dirasuki oleh makhluk astral. 

“Om, ada hal aneh yang terjadi pada.....” 

“Ya, saya tahu. Dia menyukaimu, dia nyaman bersamamu. Dia 

baik, namun dia juga bisa menjadi jahat jika ada orang atau 

makhluk astral lain ingin mengganggu dan mengusikmu.” 

“Maksut dari dia menyukaiku?” 

“Dia ada padamu, dibelakangmu. Dia tidak berbahaya, dik. Dia 

yang akan selalu mengikutimu kemana pun kamu pergi. Dia 

adalah sosok yang telah kamu lihat beberapa hari yang lalu, 

seorang dayang-dayang sekaligus penari. Tak apa, dia hanya 

ingin bersamamu dan tidak untuk mengganggu ataupun 

mengusikmu.” 

*** 

 

ALONsuami ibuku menjelaskan bahwa sosok yang ada 

pada diriku adalah sosok yang baik dan tak sangka 

setelah aku mulai beranjak dewasa sosok itu mulai 

menjadi teman bermainku yang seakan-akan ia selalu menjagaku 

dan aku selalu merasakan kehadirannya. Menjagaku? Ya. Ia 

menjagaku dari gangguan makhluk astral yang ingin 

C 
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menggangguku dan ingin merasuki tubuhku. Dan sampai saat ini 

pun aku tetap merasa nyaman akan kehadirannya. 

*** 
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MELAYANG JIWA 

Amelia Yashinta Ariningtyas 

 

 

 

 

 

 

ERLAHAN fajar digantikan senja, pekatnya malam 

mulai terlihat dari kejauhan. Ku susuri jalan setapak 

satu demi satu, menuju suatu tempat penghasil uang 

secara instan yang sangat ku suka. Dari sanalah ku dapatkan 

semuanya, semuanya yang aku butuhkan. Namaku? Aku 

adalah Robby Abimana, semua orang kenal aku dengan 

Robby. Banyak wanita rela keluar tengah malam hanya 

untuk cari aku. Ku jajahkan jasaku untuk mereka, tak ada 

lagi yang dapat kuberikan selain jasa itu. Aku tak pernah 

sendiri dalam melakukan semuanya, selalu ada kawan-

kawan seperjuangan di sekitarku. 

 Aku tak pernah berpikir untuk berhenti dari 

pekerjaanku ini, meskipun banyak penolakan dari berbagai 

pihak, termasuk orangtua tunggalku, Ibu. Dia menolak keras 

pilihanku bergelut dengan dunia malam. Tapi ini semua 

untuk dia, untuk anak-anaknya. Untuk meringankan beban 

hidupnya setelah ditinggal mati suaminya sepuluh tahun 

silam. Aku tidak egois bukan? 

P 
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"Sampai kapan kamu terus seperti ini? Kapan kamu 

akan berhenti nak? Ini tidaklah benar, carilah pekerjaan lain. 

Bantu Ibu jualan gado-gado contohnya."  

Prinsipku hanya satu, mendapatkan banyak uang 

dalam waktu yang singkat. Itu yang selalu jadi alasanku 

untuk bertahan di dunia ini. Aku tak bisa berhenti dari dunia 

ini, aku tak bisa dan tak kan bisa. Banyak hal yang harus 

aku penuhi, keinginan pribadiku, kebutuhanku, keinginan 

dua saudariku, kebutuhan mereka, keinginan Ibu dan 

kebutuhannya, serta keberlangsungan hidup keluargaku. 

Terlebih kedua adikku masih sama-sama sekolah, Alena 

kelas dua SMA, dan Metta masih duduk di bangku SMP. 

Jika aku berhenti bagaimana kami hidup, bagaimana bayar 

uang kontrakan? Bagaimana bayar sekolah mereka? 

Bagaimana bayar utang yang segunung warisan dari Bapak? 

Dengan uang hasil jualan gado-gado? Hah mau jualan 

setahunpun tak bakalan cukup menutupi semua. Tapi, jika 

aku bekerja sebulan saja, semua akan terpenuhi satu per 

satu. 

Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan 

bulan pun telah berganti tahun. Ku jalani hari-hari seperti 

biasa, menenggak alkoloh berbotol-botol, main ke tempat 

hiburan malam, dan setiap malam menjajahkan jasaku 

kepada sosok-sosok yang mendambakan kehadiranku dalam 

hidupnya. Mereka yang kecanduan dengan jasa yang aku 

tawarkan.  

*** 
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ENTARI memancarkan sinar teriknya.Ku 

langkahkan kaki menuju rumah salah satu 

kawanku. Tanpa melihat kearah lain ku sebrangi 

jalan itu, dan bruak! Kendaraan hitam medekatkan dirinya 

ke arahku. Bukan dengan pelan dan hati-hati, tapi sangat 

cepat dan keras. Aku pun terpental ke sudut jalan itu, dan ku 

tak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.  

Tubuhku melayang-layang bak kapas yang ringan. 

Naik, naik lagi, dan terus meninggi, bak disedot ke 

langitpaling  tinggi.  Kurasakan sekelilingku penuh nyala 

terang menyilau mata,hinggakeduakelopakmata tak sanggup 

membuka lebar-lebar, takkuatdengansorotbenderangnya. 

Semuaterlihatputih, menandakansesuatu yang murninansuci. 

Takadawarnalain, selainputih yang menghiasisetiapsisinya. 

Entah apa yang membawaku ke tempat itu, tiba-tiba 

aku berada di sebuah lorong panjang yang dipenuhi warna 

putih, lalu berubah menguning, menjadi jingga, dan kembali 

memutih. Tubuhku seperti ditarik paksa hingga 

menghantam sebuah pintu besar menjulang tinggi dengan 

nyala kuning terang tapi tak menyilaukan mata. Namun 

anehnya, sekujur badanku tak berasa sakit sama sekali. 

Lantas lekas ku berdiri menghadap pintu megah itu, dan ku 

pandanglah pintu itu. Pintu yang ku taksir terbuat dari 

bongkahan-bongkahan emas murni beratus-ratus karat. 

Indah, menawan, dan begitu megah. 

Sontak aku teringat sesuatu. Hei! Jangan-jangan aku 

sampai di surga? Jika iya, berarti pintu megah ini adalah 

pintu surga? Kedua sudut bibirku sontak membuat 

lengkungan senyum lebar. Tak sabar, lekas saja ku 

menggegaskan langkah seraya tanganku menjulur hendak 

M 
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meraih ganggang pintu megah bersinar kuning keemasan 

itu. Namun, aku terperangah saat kedua kakiku tak bisa 

mengayun sama sekali. Kakiku diam padahal aku ingin 

melangkah. Tak bisa bergerak laksana batu besar di pinggir 

jalan yang diselimuti kekuatan magis, sehingga tak bisa 

dipindahkan oleh siapapun. Seketika senyumku menyirna. 

Pupus sudah keinginanku. 

Kala ku ratapi nasib kurang baikku ini, terdengar 

suara dari sosok yang ku tak tahu pasti siapa dia. Aku tak 

bisa melihat sosok itu dan ku cari ke sekeliling pun sosok itu 

benar-benar tidak ada.  

"Kau tak peduli dengan kehidupanmu selama ini. 

Selalu menyambangi tempat hiburan malam, menenggak 

alkohol, pergaulan bebas, dan berzina dengan banyak 

wanita." 

Wajahku kian pucat seraya merunduk dalam. Semua 

vonis yang dituduhkan itu sungguh tak ku pungkiri adanya. 

Benar! Aku tak pedulikan kehidupanku selama ini. Setiap 

malam selalu ke tempat hiburan malam, menenggak 

alkohol, melakukan pergaulan bebas, dan berzina dengan 

banyak wanita. 

Tiba-tiba aku dengar suara menggemuruh di 

telingaku. Tubuhku seperti ditarik ke belakang. Aku 

terpekik saat tubuhku dilesatkan tiba-tiba hingga aku 

terjatuh. Aku terbangun, dan aku sudah berada di suatu 

tempat. Namun, untuk kali ini beda, sangat jauh berbeda 

dengan sebelumnya. Tempat yang penuh kegelapan, tak ada 

sedikitpun cahaya yang menerangi. Hanya ada api, api, dan 

api. Di sudut sini api, di sana api, api ada di mana-mana. 

Panas, sesak, pengap semua ada di situ. Sebuah tempat yang 
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begitu menakutkan, menyeramkan, dan jika aku boleh 

memilih aku tak ingin kembali ke tempat itu lagi.  

Ku lihatsetandaniblisdengan api yang membara di 

atas kepalanya.Cacing mengeliat ke sana-sini, para 

manusiaberteriakdansaling berkelahi. Sebagianlagi 

disiksaiblis. Disiksa hingga tak sanggup lagi berdiri, 

jangankan berdiri untuk bernapas saja terlihat begitu sukar. 

Ada yang dipancung, ada yang ditusuk-tusuk badannya.  

Tampak seorang laki-laki yang memikul besi yang 

sangat berat, tangannya dirantai ke bahu, pakaiannya koyak-

koyak dan baunya menjijikkan. Ternyata orang tersebut 

adalah orang yang semasa hidupnya di dunia suka 

membunuh orang lain dengan keji. Di sudut lain ada orang 

yang kulitdandagingnyalepas, ternyata orang tersebut 

selama di dunia tersebutmanusia yang lalai akan shalat. 

Ku menengok ke arah lain, ternyata banyak laki-laki 

dan perempuan telanjang yang digantung dengan rambut 

menjuntai di atas lahar api yang membara. Mereka adalah 

para pelaku zina selama di dunia. Jika mereka dijilat api 

yang ada di bawahnya mereka melolong oleh panasnya yang 

dahsyat. Dirajam dengan bebatuan sampai mati. Dicambuk 

dengan cambuk yang terbuat dari api-api neraka yang amat 

sangat panas. Di sana aku merasa sendirian, ketakutan 

melihat setan sedang menyiksa orang-orang yang tidak 

percaya pada Tuhan, melihat daging terbakar dan bagaimana 

baunya yang membuat mual. 

"Tolong . . . tolong . . . tolong . . . siapapun tolong 

aku, kluarkan aku dari sini. Tolong. . .       Aku tak mau ada 

di sini, tolong . . . tolong . . .  tolong . . . ."  
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Tak ada jawaban dari perkataanku. Tak ada suara 

lain kecuali suara-suara jeritan manusia yang disiksa oleh 

para iblis dengan kejamnya. Aku bingung, takut, aku tak 

tahu harus bagaimana, aku ingin kluar dari tempat yang 

sangat menakutkan ini. Sungguh! 

"Kau tak acuh! Kau masih saja menyambangi tempat 

hiburan malam, menenggak berbotol-botol alkohol, 

pergaulan bebas, dan terus saja berzina dengan banyak 

wanita."  

Duar! Bak tersambar petir, jantungku serasa berhenti 

berdetak mendengar ceracau dari seseoarang yang tak 

berwujud itu. Wujud sosok itu tak terlihat kasat mata, ku 

cari di setiap sudut namun tetap tak ada. Semakin bingung, 

cemas, dan takut yang ku rasa. Benar memang, aku tak 

pedulikan kehidupanku selama ini. Setiap malam masih saja 

menyambangi tempat hiburan malam, menenggak berbotol-

botol alkohol, pergaulan bebas, dan terus saja berzina 

dengan banyak wanita. 

Aku berusaha menjawab perkataan dari seseorang 

itu, tapi mulutku berasa kaku. Digerakkan sedikit saja tak 

bisa. Seolah ada yang menggemboknya dari dalam. Aku tak 

bisa menyuarakan beragam dalih sekadar membela diri, 

bahkan sekadar bertanya pun aku tak mampu. Suasana 

mendadak tersungkup heningnya waktu. 

Dadanku terasa panas dan sakit. Tiba-tiba ada sosok 

berjubah hitam datang menghampiriku dan disiksanya aku 

hingga diriku terasa remuk. Tapi, anehnya yang remuk itu 

kembali menyatu, dan disiksa lagi, lagi, dan lagi. Begitu 

seterusnya sampai tiga kali.  
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Ketika sosok berjubah hitam itu menyiksaku, aku 

melihat Bapak, Ibu dan kedua adik perempuanku. Mereka 

jauh di sana, mereka memakai baju putih, wajahnya 

memancarkan sinar, sembari memberi senyuman ke arahku. 

Sontak saja ku panggil mereka untuk menyelamatkan aku 

dari siksa ini. Namun, bukannya mendekat dan menolongku, 

mereka justru mulai jauh, menjauh dari tempat itu sembari 

terus tersenyum. 

"Pak. . . tolong aku pak. Buk. . . tolong bu. Alena, 

Metta sini kalian tolong abang. Pak. . . Buk. . . tolong aku, 

aku tak mau di sini, ajak aku bersama kalian. Kalian jangan 

pergi, tolong aku . . .  Pak, buk. . . ." 

Sembari menangis menahan rasa sakit, takut, dan 

sedih karena ditinggal sendirian di tempat menakutkan itu, 

sejenak mataku terpejam dan ku rasa ada sesosok yang 

menarikku ke arah berlawanan. Menariknya dengan begitu 

kasar, dan akupun terjatuh. Ketika ku buka mata, aku sudah 

berada di sebuah ruangan. Ruanagan yang penuh sesak 

dengan deru air mata dari Ibu, dan kedua saudariku. Tanpa 

sadar pipi ini penuh dengan air bening tak berasa. Langsung 

aku mendekat dan memeluk Ibu. Menghanturkan beribu-

ribu kata maaf tiada henti. Bersimpuh di pusat surganya.  

"Ibu maafkan aku, banyak melakukan kesalahan, 

mengecewakan, membantah, memalukan Ibu dan keluarga. 

Maafkan aku Ibu, ku mohon maafkan aku"  

"Sudahlah nak, tak ada yang perlu disesali. Satu 

yang pasti Allah masih memberi satu kesempatan lagi 

kepadamu. Jangan kamu menyia-nyiakannya. Lakukan 

sesuai perintah-Nya dan jauhi segala hal yang Dia larang" 
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"Bu, ajari aku sholat, ajari aku bagaimana cara 

menyembah Allah, ajari aku menjadi sosok laki-laki yang 

dapat Ibu banggakan. Bu aku ingin berubah, aku tak ingin 

masuk neraka, bantu aku bu"  

*** 

 

ARNA-WARNI langit menyambut hari baruku. 

Ku tinggalkan segala hal tentang kebiasaan 

lamaku. Cerah, sejuk, dan hangat sambutan di 

hari pertamaku, sungguh aku sangat tenang dibuatnya. Aku 

berusaha sekuat mungkin menjadi sosok laki-laki yang 

dapat dibanggakan Ibu, menjadi sosok laki-laki yang dapat 

melindungi Ibu dan kedua adik perempuanku. Mulai fajar 

bertemu senja, ku jajahkan gado-gado buatan ibu dihadapan 

para pejalan kaki. Awalnya memang malu dan khawatir 

akan respon para pembeli, ya bagaiman mereka tidak kaget 

dengan kebiasaan burukku dulu. Namun, perlahan situasi itu 

mencair dengan sendirinya, berganti senyum, tawa, dan 

canda dari setiap orang. 

*** 

 

NGIN berhembus perlahan dengan dinginnya. 

Menemani setiap langkahku menuju apotek. Di 

jalan ku bertemu dengan kawan-kawan lamaku 

yang berkecimpung di dunia malam. Tampak raut keheranan 

dan kebingungan dari mereka kala melihat penampilanku 

sekarang. Mengejek, mengolok-ngolok, menghina, dan 

banyak lagi. 

“Weleh... weleh... kok pakaianmu jadi kayak gitu 

Rob. Ayo kerja woy udah lama kamu nggak kerja. Kemana 

W 

A 
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aja? Udah nggak butuh duit? Hutangmu apa kabar? 

Wkwkkk" 

“Maaf saya tidak bekerja lagi di sana. Kawan-

kawanku mari bersama kita belajar dan hijrah. Pelan-pelan 

insyaalah baik untuk kedepannya. Neraka itu tidak indah. 

Neraka penuh siksa, jangan kalian mendatar jadi 

pengguninya dengan bekerja seperti ni” 

“Jangan sok tahu kamu, emang pernah mati? Kalau 

iya kok hidup lagi? Mati suri? Wkwkk. . . Nggak ada yang 

tahu neraka kecuali Allah. Itu sih kata Pak Ustad, dulu pas 

ngaji. Eh iya nggak sih? Eh..” 

“Istigfar kawan, memang dalam islam tidak ada 

istilah mati suri, yang ada adalah mati sementara ketika 

tertidur. Tapi percayalah neraka itu tidak ada indahnya, 

kamu akan disiksa di sana sampai badanmu tak sanggup 

lagi. Jangan siksa badanmu terlalu lebih, mulailah 

melangkah menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi-

Nya.” 

Mereka hanya berlalu tanpa mempedulikan apa yang 

telah ku paparkan. Lekas berlalu meninggalkanku dengan 

alasan dikejar waktu untuk bekerja. Bagaimanapun juga, 

dalam setiap doaku selalu aku sisipkan nama-nama mereka 

agar diketuk pintu hatinya oleh Allah, menuju jalan yang 

terbaik dari yang baik. Tentang mati suri, aku jadi ingat kata 

guru ngajiku beberapa waktu lalu 

“Dalam Islam, saya belum pernah menemukan 

istilah mati suri. Namun, keadaan seperti itu memang ada, 

ada di dekat kita. Keadaan yang disadari atau tidak, yakni 

mati sementara ketika tidur” 
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Aku sendiri bingung akan hal itu, dibilang tidak ada 

namun buktinya ada, dibilang ada tetapi entahlah. Aku 

benar-benar merasakannya entah penjelasannya bagaimana, 

tapi ya seperti itulah yang kualami. 

*** 

 

ANG fajar baru saja menampakkan sinanrnya di ufuk 

timur, aku bergegas mempersiapkan berbagai bahan 

gado-gado. Ibu datang tergesa-gesa menghampiriku 

dengan menjinjing tas ranjang berisi bayam dan kacang 

panjang. Tak lagi memperhatikan jalan berlubang dan penuh 

air kotor, langsung saja jalan ke arahku.  

“Nak, kawanmu Antony, dia sakit parah. Coba kamu 

jenguk dia, kasihan ibu ndak tega liatnya” 

“Loh Antony sakit? Sakit apa buk?“ 

“Kamu ke sana saja, nanti juga tahu sendiri. Ibu 

ndak kuat mau cerita” 

Bergegas aku, lari menuju rumah sederhana yang 

telah diubah bak istana kerajaan luar negeri. Rumah Antony 

sangat megah, mewah, dan terlihat nyaman. Pintu terbuka 

tanpa kunci, lantas aku mencoba mencari kamarnya. 

Terdengar suara, kususuri asal suara itu, dan suara itu 

bersumber dari sebuah ruangan, benar saja kala ku buka 

ganggang pintu itu nampak Antony terbaring lemah di 

ranjang. Tak ada yang bisa ia lakukan kecuali merintih 

kesakitan yang pelan-pelan kemudian meninggi nadanya, 

membuat orang sekitarnya ikutan cemas dan khawatir.  

Ku coba berjalan ke arahnya, dan duduk di 

sampingnya. Tak ada respon kecuali keluhan sakit yang ia 

rasakan di sekujur tubuhnya. Ku bisikkan tepat di telinganya 

S 
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ayat-ayat suci Al-Quran agar ia lebih tenang. Ia nampak 

kesakitan, kesakitan yang tak tertolong lagi. Ku coba untuk 

menuntun dan membantunya. 

“AsAsyhadu an 

LaaIlaahaIllallah,WaAsyhaduAnnaMuhammadanRasuululla

h” 
 

Dia terbata, cenderung kesusahan melafalkannya. 

Namun, tetap ku tuntun perlahan kawanku itu sampai akhir. 

Dan benar terjadi, berhembuslah nafasnya, nafas 

terakhirnya.   
 

“Alhamdulillah kamu sudah tenang sekarang, 

semoga khusnul khotimah. Jangan lupa temui aku di surga. 

Tempat terindah dan ternyaman di zaman akhir. Aamiin... 

Aamiin... Aamiin...” 

Melayanglah, terbanglah dengan tenang dan abadi. 

Tugasmu telah berakhir di dunia, dan akan dimintai 

pertanggung jawaban atas tugasmu selama ini. 

Alhamdulillah aku bisa melakukan sesuatu setelah 

kesempatan itu datang, membantu walau tak seberapa. 

Insyaallah sangat berguna untuk ku dikemudian hari.  

*** 
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WETON MANIS 

Aminatiy Yunitasari 

 

 

 

 

 

 

iwi, begitulah wanita itu biasa dipanggil. Wanita yang 

selalu ceria, penuh kasih sayang dan tidak pernah 

bersedih.Namun, kini dia sedang tertunduk lesu di ruang 

tunggu pasien salah satu rumah sakit terkemuka dengan perasaan 

cemas dan harap.Menutupi wajah yang penuh bimbang dengan 

kedua tangan sembari bermunajat di antara dinginnya angin 

malam, juga bergemerisik guyuran hujan yang sedari tadi terus 

menerus tuhan hujankan ke bumi.Ia bermunajat demi 

kesembuhan dengan doa yang tak bisa terjamah oleh rangkaian 

kata-kata abstrak. 

Adalah Pak Parto, Laki-laki yang sangat ia cintai kini 

mengidap sakit yang tak terdiagonsa oleh dokter, hingga tak 

jarang suami dari tiwi itu dirujuk ke puskesmas di desa, bahkan 

terkadang rumah sakit di kota. Tak tanggung-tanggung  demi 

kesembuhan suaminya, Tiwi mempertaruhkan seluruh harta 

keluarga tanpa tersisa, semua ia lakukan demi kesembuhan 

suaminya. 

“Tok..tok..Tok” ketukan pintu membangunkan lamunan 

Tiwi dan suaminya yang tengah meratapi sakitnya.Ternyata Bu 

Narsih orang tua Tiwi.“Gimana keadaan kamu to?”Tanya bu 

Narsih. Parto hanya tersenyum, tanda bahwa kesehatannya tak 

membaik sama sekali. “sebentar ya bu saya buatkan minuman 

dulu untuk ibu” Tiwi mengerti bahwa ibunya itu sedang haus. 

T 
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Bu Narsih menyusul langkah Tiwi yang sedang menuju dapur. 

Tiwi merasa ini saat yang tepat untuk bercerita dan mengeluh 

“Bu.. apa yang harus saya lakukan bu, saya bingung. Saya harus 

membawa mas Parto berobat kemana lagi bu?”.Bu Narsih 

mengerti bahwa anaknya saat itu sedang bingung dan 

mencemaskan suaminya yang sakit-sakitan. “Arini mana wi? Ibu 

mau bawa dia ke rumah ibu lagi biar kamu fokus mengurus suami 

kamu kasian kalau kamu harus mengurus mereka berdua 

bersamaan”. “iya bu sebentar saya siapkan perlengkapan Arini 

dulu” Tiwi menyetujui permintaan ibunya itu.  

Ini bukan kali pertama Arini diurus oleh neneknya.Biasanya arini 

tinggal bersama neneknya sampai sebulan.Saat ayahnya sembuh 

Arini dijemput untuk dibawa pulang oleh kedua orang 

tuanya.Namun biasanya tak sampai dua minggu Arini kembali di 

antar ke rumah neneknya oleh Tiwi ibunya.Karena, Tak sampai 

dua minggu Parto kembali sakit.Hingga disuatu ketika saat parto 

sembuh dari sakitnya bu Narsih melarang Tiwi membawa Arini 

kembali ke rumahnya. Bu Narsih Khawatir parto akan kembali 

sakit setelah dua minggu sehat. 

 Sebulan terlewati tanpa adanya Arini di rumah keluarga 

Parto.Sudah sebulan juga penyakit Parto tak kambuh. “Mah..Kita 

jemput saja Arini, sudah sebulan dia di rumah ibu, gak enak kalau 

terlalu lama”.pinta Parto pada Tiwi. “Iya yah, nanti malam kita 

jemput Arini”.Tiwi menyutujui permintaan Parto.Tiwi pun sudah 

merindukan anak wanitanya itu. 

 Satu jam sebelum berangkat menjemput Arini keadaan 

rumah keluarga Parto diwarnai dengan kecemasan dan 

kekhawatiran. Sebab, tiba tiba saja Parto pingsan entah 

kenapa.Akhirnya Parto dilarikan ke rumah sakit. Berbeda dengan 

biasanya, kali ini Parto terkena serangan jantung, ia harus di 

rawat di rumah sakit dan ditempatkan di ruang ICU. 

 02.00 WIB Parto terbangun dari pingsannya. Tak tampak 

kebingungan pada diri Parto.“Pasti aku sakit lagi”.Dia sudah 
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biasa dengan keadaan seperti ini.Waktu terus saja membiarkan 

Jarum penunjuk detik itu berputar pada porosnya, Jarum jampun 

sudah bergeser ke angka 03.00 WIB.Mata Parto masih enggan 

untuk terlelap.Renungan tentang segala macam permasalahan, 

pengalaman, apapun yang ada dihidunya menyelinap ke sela-sela 

ruang ingatannya. Hingga ia ingat pada Arini anaknya yang 

paling cantik itu. 

*** 

asih jelas terlintas dalam ingatan Parto seperti halnya 

putaran video yang setiap saat bisa ia putar. Ketika 3 

tahun yang lalu Tiwi, istrinya melahirkan Arini 

kemuka bumi ini.Saat itu hujan tengah bersemangat turun ke 

bumi menemani tiwi yang saat itu sedang merasakan sakit di 

perutnya.Sakit yang tak tertahankan. Sebenarnya ini bukan kali 

pertama ia merasakan sakit yang begitu hebatnya, ini kali kelima. 

“Ya Tuhan… Jadikan ini yang terakhir kalinya.” lirih Tiwi. 

“Sebentar lagi kalian akan mendapatkan adik baru.” Ucap Parto 

kepada keempat anak laki-lakinya 

“Ahh..jangan sampai aku punya adik laki laki lagi.” kata anak 

tertua 

“Iya, pokoknya kali ini adiknya harus perempuan.”Anak kedua 

berseru menyetujui ucapan si anak pertama. 

dengan nada yang tenang Parto menjawab “Katanya sih  

perempuan, tapi ayah juga belum tau, itu kata nenek kamu.” 

malam itu Parto terlihat sangat tenang tidak ada debaran hebat di 

jantungnya, tidak ada keringat bercucuran karena ketegangan. 

Mungkin karena ini anak kelima, ia sudah terbiasa dengan 

suasana seperti ini.  

Seorang wanita tua keluar dari kamar tempat Tiwi melahirkan. 

“Adik  kalian perempuan.” kata wanita itu kepada cucunya yang 

tengah duduk di ruang tunggu rumah sakit. Empat anak laki laki 

itupun terlihat sangat gembira mendengar kabar yang dibawa  

M 
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oleh neneknya itu. Empat anak laki laki itu langsung berlari 

menuju kamar tempat adik wanitanya itu berada. 

“Bener kan yang ibu bilang, anak kamu pasti perempuan.Tanpa 

bantuan USG ibu sudah bisa menebaknya.” ucap wanita itu pada 

Parto.percaya atau tidak ucapan ibu mertuanya itu selalu benar, 

walaupun hanya berpegangan pada mitos nenek moyang. 

“Eh to..anakmu lahir hari apa?” kata wanita tua itu. Buru buru 

Parto melihat kalender bergambar mobil balap yang terpajang di 

dinding ruang keluarganya. Hari yang dimaksud ibu mertuanya 

adalah hari dalam kalender jawa. 

“Senin legi bu, sama seperti saya senin legi.” jawab Parto dengan 

tersenyum. Selain harus sopan pada mertua alasan Parto 

tersenyum juga karena ia merasa senang memiliki hari lahir yang 

sama dengan anak perempuan yang telah lama ia idam-idamkan 

itu. Ibu mertua Parto terkejut saat mendengar Parto berkata 

bahawa lahirnya sama dengan anak wanitanya. 

“Bahaya ini to..” ibu mertuanya terlihat cemas 

“Loh Bahaya bagaimana bu?” Parto pun cemas melihat ibunya 

yang sudah cemas terlebih dahulu 

“anak sama bapak itu tidak boleh memiliki weton yang sama to, 

Kalau tidak akan ada musibah yang akan menimpa keluargamu.” 

Wanita tua itu berbicara dengan nada serius 

“Lalu saya harus apa bu?memasukkannya kedalam perut ibunya 

lagi, kemudian mengundur kelahirannya agar harinya berbeda 

dengan saya?” Parto meragukan ibu mertuanya 

“jangan bercanda kamu to, ini serius.. benar benar bahaya to, 

kamu harus memberikan anakmu ke orang lain, biar orang lain 

saja yang mengasuhnya.” Ibu mertuanya berbicara sambil melotot 

ke arah Parto 

“Loh bagaimana bisa saya melakukan itu bu, itu anak saya 

apalagi dia anak wanita. Ibu kan tau kalau saya dan Tiwi sudah 

lama menginginkan anak wanita. Ibu ini ada ada saja, saya tidak 

percaya pada hal hal seperti itu bu. Rezeki musibah, kebahagiaan 
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kesedihan itu Allah yang ngatur bu, bukan weton seperti yang ibu 

katakan ini.”Sebagai orang yang berpegang teguh pada ajaran 

agama Parto tidak mempercayai mitos yang disampaikan ibu 

mertuanya itu. 

*** 

arto dikejutkan oleh kedatangan suster yang akan 

mengecek keadaan Parto saat itu. Ia tak memperdulikan 

apa yang dilakukan suster itu terhadap dirinya. Dia terus 

mengingat-ingat percakapannya dengan ibu mertuanyan yang 

penuh mitos itu. 

“Ahh apa iya sakit yang kualami selama ini karena hari lahirku 

dan Arini yang sama persis, tidak mungkin.Tapi, jika dipikir pikir 

aku sehat wal afiat saat arini berada di rumah neneknya, namun 

Sakit kembali menyerangku saat aku dan Tiwi menjemput arini 

pulang”.ini mulai mengganggu pikiran Parto. 

*** 

hh masa sih yah ibu pernah ngomong seperti itu?” Tanya 

Tiwi pada Parto penuh keraguan setelah mendengar 

cerita Parto tentang percakapannya dengan ibu 

mertuanya itu. “Mama baru denger ada mitos seperti itu yah, 

Kalaupun memang mitos seperti benar adanya mama gak bisa 

berbuat apa-apa yah. Memang gak masuk akal rasanya yah tapi, 

percaya gak percaya itu benar benar terjadi pada keluarga kita 

yah”.Tiwi melanjutkan kalimatnya. 

Empat anak laki laki pasangan Parto dan Tiwi tidak ada yang 

memiliki kesamaan hari lahir dengan keduanya, Kelahiran Arini 

menjadi pengalaman pertama bagi Tiwi dan Parto. 

Mitos.. Mitos tak pernah meminta agar kita percayai, Mitospun 

tak pernah memaksa kita untuk melakukan apa yang ia katakan. 

Namun, mitos selalu berupaya membuktikan bahwa dirinya ada 

dan nyata. 

P 
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BARONG KEMIREN 

Annisa Rahmawati 

 

 

 

 

 

 

uduk dipojok lalu berdiri dan selambu kamarpun dibuka. 

Teriknya sinar mentari mengernyitkan mata, dengan 

lugas ia langsung menatap benda besar-garang yang 

membuatnya terpanah. Batinnya selalu memuji ketika 

menatapmata benda itu. Terpesonalah ia sampai tak sadar bahwa 

ada seseorang yang mengagetkannya.“Hei! Riko iki byeng ben 

dino dulinan gedigonan. Jiman, mangkato kuliah!” sahut ibunya 

dengan lantang. Selepas itu, Jiman hanya menampakkan wajah 

Innocent-nya sambil membopong tas ransel berwarna hijau tua. 

Jiman  adalah anak sulung yang lahir di tanah Jawa yang penuh 

dengan keragaman budaya. Saat tiba di kampus, ia menuju ke 

ruang kesenian. Fokusnya terpaku ketika memandang sebuah 

lukisan karya Jonathan. Jonathan adalah teman sekelas Jiman 

yang didatangkan dari Singapura untuk mengikuti program 

Student Exchange. Matanya terus membelalak, mulutnya 

terperangah, dan sejenak ia berfikir bagaimana bisa turis ini 

melukis Barong Kemiren yang persis seperti Barong miliknya 

dikamar.Padahal ia baru mengenal satu sama lain dalam kurun 

waktu 1 bulan saja.“Indigo benar turis ini”batinnya. 

*** 

 

D 
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eberapa jam berlalu, “Grrrr...Grrr..” muncul getaran 

suara dari balik sakunya. Jam kuliahpun berakhir. Ia 

langsung berlari menuju parkiran lalu pergi 

entahkemana. Dengan motor klasiknya ia menghampiri 

seorang pria kurus dan tinggi yang berdiri di samping Halte 

bus. “Gus.. ayo langsung tancap gas!” ajaknya bersemangat. 

Laki-laki kurus itu mendekatinya sambil tersenyum sinis. 

Kedua laki-laki lajang itu pun melanjutkan perjalanan hingga 

tak terlihat lagi plat nomornya.  

Sampailah mereka di perkampungan masyarakat Osing 

atau lebih dikenal Desa Kemiren, Banyuwangi. Saat melepas 

sepatu, dari dalam rumah adat Osing tersebut muncul seorang 

wanita yang mempersilakan masuk. Seperti biasanya, ketika 

memasuki ruangan yang beralaskan kayu jati, mereka 

melewati lorong demi lorong hingga tibalah pada suatu taman 

besar yang dirimbuni pohon duren dan bambu. Di sudut taman 

terdapat pentas kecil yang dipenuhi dengan alat musik 

tradisional dan beberapa barong yang bentuk kepalanya tak 

kalah apik dengan yang dimiliki Jiman di kamarnya. 

“ayo...langsung ambil posisi Man, Gus” sahut beberapa orang 

yang terlihat menggengam palu gamelan. Rambut yang 

terbalut basahnya Pomade itu pun sekilas tertutup dengan 

gelapnya kepala barong. Dari arah belakang, Agus langsung 

masuk dan menyangga tubuh barong dengan punggung 

tipisnya. Walaupun begitu, mereka berdua sangat lihai dalam 

memainkan Barong Kemiren tersebut. Lewat alunan musik 

tradisional yang rancak melodinya dan dibarengi pula oleh 

suara cempreng nan khas pesinden, Jiman menari tanpa kenal 

lelah seolah-olah terdapat jiwa lain yang merasuk dalam 

tubuhnya. 

*** 

B 
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dzan petang mulai berkumandang dan semua pemain 

berbenah-benah menyiapkan berbagai peralatan yang 

akan dipentaskan esok. Disela istirahat, datanglah 

seorang sinden yang membawa nampan berisikan minuman dan 

makanan. Seketika itu mereka langsung berkumpul dan saling 

bercengkrama menikmati hidangan. Di tengah-tengah 

perbincangan, ketua sanggar seni Barong Kemiren, Pak Joko 

meminta mereka untuk fokus padanya. “Begini kawan-kawan. 

berhubung besok acara tahunan di Desa ini sudah digelar, saya 

ingin kalian menyiapkan semua kebutuhan untuk ritual baik 

sesaji, dupa, kembang 7 rupa, dan perlengkapan lainsekarang 

juga. Mengingat tahun lalu, saya tidak ingin kali ini ada kejadian 

yang ganjil. Satu jam lagi petuah desa akan datang, mari lekas 

bersiap-siap kita menuju ke Buyut Cili” jelasnya dengan lugas.  

Suara gawai Jiman berdering dan ternyata ada 7 

panggilan tak terjawab. Sontak Jiman langsung mengrenyitkan 

dahi dan menelfon balik. “Riko iku heng pamit, nang ndi byaen ? 

ojo Lali ambi sembayange lek”tanya ibunya dengan emosi yang 

meluap-luap. 

“Aku berada di sanggar berlatih barong seperti biasa, bu. 

Shalat?gampang sudah bu aku mau menyiapkan sesaji dan 

kebutuhan lain untuk ritual barong selepas ini” Jawabnya dengan 

cuek. 

 “Ya Allah nak.. ibu bapak tahu kalau besok  ada acara 

Ider Bumi, tapi kami tidak suka kalau kau berbuat yang 

menyimpang dari agama!” sahut ibunya.  

“Sudahlah bu. Nanti jam 1  malam aku pulang dan akan 

kujelaskan semuanya esok pagi”. Dengan perasaan campur aduk, 

Jiman mematikan gawainya dan bergegas mengikuti rombongan 

menuju makam Buyut Cili.  

*** 

A 
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esampainya, para petuah dan rombongan pemain 

kesenian barong langsung memanjatkan ritual doa 

bersama untuk Buyut Cili (leluhur Suku Osing yang 

mempelopori cikal bakal terbentuknya desa). Penduduk meyakini 

bahwa Barong Kemiren berhubungan erat dengan Buyut Cili, 

sehingga ritual doa tersebut tidak boleh sembarangan dan harus 

dilaksanakan dengan khidmat. Sinar bulan mulai nampak dan 

waktu menunjukkan pukul 23.25. Ritual pun belum juga usai, 

karena diyakini begitu sakral, akhirnya Barong pun diperlakukan 

khusus oleh para petuah agar esok pada saat tampil tidak 

mengalami kejadian berbahaya oleh penari maupun warga sekitar. 

Setelah mengalami proses yang begitu panjang, kedua lelaki 

lajang itu pun pamit pulang.  

Ketika di perjalanan, “beruntunglah masih ada yang 

mengingatkanmu man. Tak perlu kau emosi seperti tadi, kau 

sudah dewasa dan harusnya mampu ‘tuk berargumen. Kau 

mahasiswa”. Nasehatnya sambil menepuk bahu Jiman. “Aku tak 

suka apabila privasiku diganggu. Aku tahu semua 

konsekuensinya. Seni itu bebas begitupula hakku, Gus dan 

terimakasih kau sudah mengamatiku” sahutnya dengan lugas. 

“Maaf jika menguping, habisnya suaramu sangat menggelegar 

Man” jawabnya dengan sedikit gurauan. Perbincanganpun 

berhenti sampai situ. 

*** 

soknya, “Begini bu, pak. Saya selalu patuh dengan apa 

yang kalian perintahkan. Namun tidak dengan ini, saya 

mencintai seni. Saya mencintai kebudayaan keluarga kita, 

Barong Kemiren ya mau bagaimanapun ritualnya saya akan 

laksanakan karena itu sudah turun-temurun, begitu kan pak?” 

jelasnya sambil melirik wajah geram bapaknya.  

“Bisa tidak kau turunkan sedikit egoismu itu. Kami begini demi 

kamu. Bapak tahu kamu adalah turunan dari penari Barong 

S  
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Kemiren. Bapak tak pernah melarangmu tapi bapak tidak setuju 

kalau kau harus mengikuti apa yang tidak dikatakan oleh ayat 

Allah” sahut bapak berkumis klimis itu. Jiman hanya termangu. 

“Sudah..sudah kau anak tertua di keluarga ini, jangan beri contoh 

buruk pada adikmu. Ayo segera habiskan lontong sayurnya” Kata 

ibunya sambil menengahi perang dingin diatas meja makan. 

Semua masuk kedalam mobil VW Kodok itu dan pergi.  

Sampailah pada desa yang sama. Keluarga sederhana itu 

turun dan Jiman langsung pergi untuk mengikuti ritual sebelum 

pertunjukkan dimulai. Teriknya surya mulai terasa hangat di 

batang hidung, warga sekitar semakin ramai, jejeran wanita dan 

laki-laki sepuh baris di depan sambil membawa makanan dan 

sesaji yang dipimpin langsung oleh barisan macan-macanan, 

pithik-pithikan, dan dua anak laki-laki dan perempuan yang 

menunggangi kuda. Ditengah Jiman dan Agus mulai 

mengeluarkan ancang-ancangnya untuk menari. Dari arah 

belakang, warga sekitar mengikutinyadengan memutari desa 

Kemiren. Setelah Kepala Desa membuka acara Ider Bumi 

(selamatan dengan memutari desa), semua sontak ramai dan 

guyub mengikuti rangkaian acara. Ditengah perjalanan ketika 

Jiman asyik menggerakan kepala barong, tiba-tiba pandangannya 

gelap. Gerakan tarinya berubah menjadi brutal.Jiman 

kerasukan.Ia dipinggirkan dan dibawa ke sesuatu tempat. Dukun 

desa menyadarkannya.“Ada apa ini?” tanyanya dengan raut muka 

yang lemas.Semua terdiam dan terlihat saling pandang satu 

samalain. “Makhluk apa yang merasukimu, Man” batin Agus 

dengan muka terheran-heran.  

Acara Ider Bumi tlah usai. Walaupun usai, ternyata 

masih ada rangkaian acara lain lagi, yakni makan bersama warga 

kampung. Mereka disuguhkan berbagai jajanan khas Desa Osing 

dan menu utama yakni Pecel Pithik. Semua sudah tergiur. Dengan 

lahapnya bapak-ibu dan adik Jiman menghabiskan makanan lezat 
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itu. Disisi lain mereka tak tahu apabila anak sulungnya terkapar 

dibalik panggung. 

*** 

ingga acara benar-benar usai, keluarga Jiman tak ada 

yang tahu jika anak sulungnya itu telah mengalami 

kerasukan. Semua dirahasiakan atas permintaan Jiman. 

Semua mengetahui konsekuensi penari barong pasti sering 

berkecimpung dengan makhluk lain. Saat tiba di rumah, bapak 

Jiman mulai curiga sewaktu menyoroti mata anaknya.  

“Ada apa itu dengan matamu?mengapa berwarna merah?” 

tanyanya dengan nada sinis. “Ah..biasa pak, tadi sewaktu gulung 

di tanah beberapa butir pasir mengenai mataku” jawabnya dengan 

santai. Jiman pun masuk ke kamarnya dan kembali menatap 

barong kesayangannya yang terpaku di dinding. Tak ada yang 

tahu apa yang dilakukannya.  

“ Mengapa rong, mengapa aku merasakan kegelapan itu lagi?aku 

ingin bermain dengan damai tanpa merusak ketenangan orang 

lain yang menontonku” ucapnya dengan nada lirih sambil meraba 

mata barong itu. Darah putih mengalir membasahi pelupuknya. 

Tiba-tiba emosi membakar jiwanya. Sontak ia buka dan banting 

gagang pintu kamarnya, lalu meninggalkan rumah tanpa pamit. 

Adik Jiman yang masih kelas 4 SD itu hanya bisa menganga. 

*** 

 

iba-tiba terasa ada sesuatu yang menepuk bahu Jiman. 

“Hei!!melamun saja. Sudah menjelang maghrib Jiman, 

ayo naik keatas” (terdengar suara merdu dari arah 

belakang). “Eh kamu Fat..aku kira siapa. Bagaimana apakah 

sudah selesai pertunjukan sindenmu?” tanyanya. “Sudah Man, 

Alhamdulillah juga bapak bupati dan turis mancanegara banyak 

memberi apresiasi positif. Semoga ya cita-cita kita membawa 

H 
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kesenian ini hingga kancah Internasional dapat terlampaui” jawab 

Fatimah (Sambil memeluk lengan tangan Jiman sebelah kiri). 

 “Amin eh Fatimah tang…tanganku..” (sambil memandang 

tingkah perempuan tulen itu).  

“Ya ampun maaf Jiman..aku kelepasan. Habisnya aku senang 

sekali karena Pak Anas mengontrak sanggar seni kita untuk 

tampil di Thailand tahun depan lo” jawab Fatimah. 

“Oh ya?serius?wahh harus lebih semangat lagi nih!” kata Jiman 

(sambil mengelus rambut Fatimah yang terurai dengan seksinya). 

“ Iya Jiman, eh hari sudah gelap. Ayok kita keatas, takunya 

menyebabkan fitnah. Lagian gak takut apa maghrib begini 

dipinggir danau” jelasnya.  

“Hehe ya tak apalah. Di fitnah berbuat sesuatu dengan wanita 

cantik sepertimu aku pun sanggup Fat, iya aku sedang merenungi 

masalah keluargaku tadi siang. Aku masih merahasiakan tentang 

dampak ritual itu.Yah aku memutuskan mala ini tak pulang”. 

“ Hus dasar kamu ini! Sudah ayo pulang kerumahku dulu” 

tangkasnya. 

 

Perbincangan itu dilanjut sambil menapaki tanah.Ketika 

sudah sampai di seberang jalan raya, kedua sejoli itu terlihat 

sangat akrab mengobrolkan sesuatu hingga berpapasan dengan 

anak dari ketua adat Desa Kemiren.Saking asyiknya mengobrol, 

ternyata mereka tak sadar dan tak dengar jika Indra 

menyapanya.Tiga kali panggilan tetap sama berujung acuh. 

Fatimah dan Jiman masih melanjutkan gurauannya sambil 

menggenggam tangan satu sama lain. Indra sangat malu karena 

orang disekelilingnya melihat kejadian itu.Sejatinya di Desa 

Kemiren tersebut yang menjadi bunga desa adalah Fatimah si 

pesinden asli kampung Osing tersebut.Sehingga tak heran jika 

banyak laki-laki muda hingga dewasa mengaguminya. 
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“ Oh awas saja bocah itu meledekku. Jiman-Jiman..lihat saja nanti 

kau sudah membuatku malu dan menggandeng tangan mulus 

tambatan hatiku!” (Batinnya sambil meremas jari-jari tangannya). 

“Ayo diminum dulu kopi Luwaknya.Ini toh kesukaanmu jika 

sudah di desa ini?”Tanya lembut Fatimah (Menyuguhkan kopi 

dengan senyum indahnya). 

“Ah tau saja kamu Fat. Iya sebab kalau sudah di kota sana, bisa 

dibilang susah mendapat seduhan kopi Luwak yang asli. 

Terimakasih ya Fat” jawabnya. “ Terimakasih kembali. ya 

semoga dengan secangkir kopi Luwak ini, semua bebanmu bisa 

lebih ringan”.Mereka berdua kalut dalam obrolan intens hingga 

tak sadar kalau Ibu Fatimah datang.Ibu Fatimah mempersilahkan 

Jiman untuk tidur di kamar tamu. Saat berada di kamar, pelupuk 

Jiman susah untuk dibuat tidur. Di dalam benak dan pikirannya 

sekarang ada bayanganmasalah, keluarga, dan seorang wanita. 

“Hah wanita!Fatimah?ah tidak-tidak. Ayo mata ayo tidur” 

(ucapnya dalam hati). Keadaan masih sama ia tak dapat tidur 

hingga akhirnya ia memutuskan untuk Tahajud. Dalam doanya ia 

hanya meminta keberpihakkan dan keadilan Tuhan dalam 

membantu menyelesaikan problematika hidup laki-laki muda 

tersebut. Air mata turun dari pipi hingga ia tertidur pulas di atas 

sajadah panjang itu. 

*** 

 

ia berada dalam keadaan sunyi. Saat dia melangkah dan 

mencoba untuk berlari, tiba-tiba tubuhnyaterasa sangat 

berat hingga tersungkur ke dalam sebuah gua.Saat 

terbangun dan mencoba untuk melanjutkan perjalanannya, tiba-

tiba muncul sebuah cahaya kecil yang semakin lama bertambah 

besar wujudnya. Cahaya itu menyilaukan matanya dan ketika 

mendekat, cahaya itu berubah menjadi kepala barong yang tak 

lain adalah barong milik Jiman yang selalu dipajangnya dalam 

kamar. “Bagaimana bisa kamu hidup?apakah ini kenyataan?” 

D 
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teriaknya sambil berjalan mundur. “Iya, aku adalah barong yang 

selalu kau pandangi setiap waktu.Aku adalah sumber dari segala 

masalahmu.Akupun juga sumber dari segala kedamaianmu” 

jawabnya dengan suara parau.“Aku tidak paham semua ini” 

sahutnya dengan nada gemetaran.“Aku mengikuti kemauanmu. 

Segala hal yang kau lakukan entah berdosa atau tidak aku pasti 

selalu mengikutimu dengan cara mempengaruhimu setiap kau 

tatap mataku” jawabnya lagi. “Apa maksud semua ini?” jawab 

Jiman dengan mencucurkan air mata.“Aku adalah barong yang 

diutus leluhurmu yakni Buyut Cili untuk menjagamu. Jadi segala 

sesuatu yang akan kau perbuat, maka aku akan tunduk padamu. 

Aku dapat berubah sesuai kondisi batinmu.Oleh sebab itu 

kuberitahu kau, jadilah orang bijaksana dalam segala hal sebelum 

semua terlambat!” teriak barong itu yang kemudian hilang.Jiman 

pun berlari keluar gua dan melompat menuju lorong putih. Tiba-

tiba “ Man..Jiman bangun!!” kata Fatimah sambil mengoyak 

bahunya. 

*** 

 

uasana pagi yang sejuk, disertai suara ayam menambah 

ketentraman jiwa masyarakat desa yang merasakannya. 

Hal tersebut juga dirasakan oleh Indra, setelah terbangun 

dari kasur nyamannya. Sambil menarik kedua tangannya ke atas, 

ia hampiri bapaknya.“Pak… aku kan anakmu, bapak pasti 

menyayangiku, bukan?” Tanya Indra (Tiba-tiba memijit bahu 

bapaknya yang subur itu). “ Ya tentu. Apalagi kau adalah anak 

tunggal, anak penerus keluarga ini.Memangnya kenapa kau tiba-

tiba seperti ini?” jawab bapaknya dengan nada heran.“Begini pak, 

aku kan anak ketua adat disini.Berhubung bapak menyanyangiku, 

berarti bapak harus mendukung dan menuruti semua keinginanku 

ya?” rayunya dengan nada membujuk.“Kalau bapak masih bisa 

memperjuangkan tentu nak bapak dan ibu pasti 
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mendukungmu.Coba sebutkan apa yang kau inginkan” tantang 

bapaknya. 

“Aku ingin bapak membantuku dalam mendapatkan Fatimah, 

pesinden cantik itu” jawab Indra dengan lugas dan senang. “Oh 

hanya itu saja?baik tak akan lama lagi dia akan menjadi milikmu” 

sahut bapaknya kembali. “Tapi bapak tak perlu terburu-buru, aku 

masih memiliki misi lain terkait Fatimah pak” sahutnya.Obrolan 

itu berakhir ketika ibu Indra datang membawa kue kucur hangat 

dan secangkir kopi hitam. 

Tiga hari sudah Jiman tinggal di rumah sinden itu. Disana 

ia juga sering berlatih bersama kawan-kawannya. Ketika sampai 

di rumah, Jiman disambut hangat oleh adik kandungnya.Ia peluk 

dan gendong adiknya sambil mencium pipinya. “Mana ibule ?” 

tanyanya. “Ibu ada di belakang kang..sepertinya tadi masih shalat 

Duha” jawabnya dengan suara yang kecil. “Yasudah..Kalau ibu 

sudah selesai, segera katakan kalau aku tidur di kamar dan tidak 

mau diganggu dulu”.Ucapnya dengan suara yang sangat 

berat.“Siap kang”.Alarm berdering dan badannya terperanjat. 

*** 

 

aki-laki jakung itu menuruni tangga dan ternyata ibu 

bapaknya sudah berada di ruang tv dan terlihat saling 

bercengkrama santai. “Ehem..pak, bu” (sambil mencium 

tangan bapak ibunya). “Ya le..sudah dapat hidayah kah kok ingat 

pulang?” sindir bapaknya (Sambil melirik mata Jiman). 

“Pak!sudah. Jangan membuat suasana jadi panas lagi.Anak 

pulang selamat kok malah di sindir-sindir.Sini le” sahut ibunya 

dengan tegas.Jiman pun duduk di samping ibunya dan seketika 

diam. 

“Pak, Bu maafkan saya mungkin saya belum bisa menjadi 

panutan untuk diri saya maupun adik.Selama ini saya sudah 
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membuktikan bahwa saya mampu mengimbangi antara 

pendidikan dan kegiatan saya ini khususnya pada seni.Bapak juga 

mengerti bahwa turunan penari barong itu jatuh pada saya sesuai 

kata leluhur dulu.Setidaknya bapak dan ibu harus mengetahui 

kesakralan apa saja yang ada pada ritual turunan itu” jelasnya 

dengan nada yang lirih. 

“Benar le, bapak sudah lama mengetahui hal itu.Keturunan penari 

barong tidak lantas setiap generasi bisa.Bapak juga bersyukur 

karena anak bapak ternyata memiliki keahlian itu, otomatis darah 

keturunan penari ada pada dirimu.Meskipun begitu, melalui 

pengalaman yang sudah bapak pernah lakukan sebelum kamu 

tahu, bapak sudah lebih tahu bagaimana saja prosesi ritual Barong 

Kemiren.Kau dan adikmu ku pondokkan supaya kalian dapat 

memperdalam ilmu agama Islam.Aku sudah pernah berpesan 

bahwa imbangi dunia dan akhiratmu.Silahkan menari Barong asal 

kau tak perlu mengikuti prosesi ritual yang sebenarnya tidak ada 

dalam kitab suci kita.Aku tak peduli walaupun ini warisan 

keluarga, aku harus tetap menegakkan agamaku dan 

keluargaku!!” jelasnya panjang lebar dengan nada tegas dan berat. 

“Ya saya tahu pak. Sejak kecil kalian selalu menceritakan sejarah 

keluarga kepadaku. Sekarang saya sudah dewasa dan apa yang 

akan saya lakukan pasti penuh pertimbangan. Apakah ritual selalu 

salah dalam al-Qur’an?sebelumnya bapak jangan salah kaprah 

dahulu. Mungkin saya yang kurang ajar dalam mengatakan ini 

atau bagaimana terserah apa pendapat kalian. Intinya saya 

memilih jalan ini. Saya mencintai sekali akan kesenian keluarga 

kita. Saya akan tetap melestarikannya sampai umur saya habis!” 

tandasnya dengan sedikit emosi. 

 

Perdebatan dalam keluarga itu terjadi lagi dengan 

masalah yang sama, yakniperbedaan budaya seperti halnya ritual 

sakral menggunakan sesaji, memasukkan roh leluhur, yang 

menurut orang tua Jiman tetap menyimpang dalam agama. Jiman 



Nang Ning Nong 

40 

masih mempertahankan pendapatnya.Ia tak ingin kedua orang 

tuanya selalu mengecam apa yang sebenarnya belum tentu salah. 

“Lantas kita tidak bisa menghakimi bahwa prosesi itu pasti salah 

dan dosa. Bapak tak perlu khawatir, dengan tak mengurangi rasa 

sopan saya kepada bapak dan ibu , tolong biarkan saya 

berpangkuh dihadapNya tanpa sepengetahuan kalian. Keputusan 

ini masih sama. Aku tak mau menjadi anak 

durhaka.Intropeksilah.Diizinkan maupun tidak hari ini saya pamit 

pergi dulu. Saya ingin mencari jalan hidup dan sang pencerah 

saya. Assalamualaikum” jelasnya panjang lebar dengan tatapan 

yang sangat lesu sambil memanggul ransel besar dan kepala 

barong yang digenggamnya. 

“Astaghfirullah anakku..anak kita pak. Kenapa dibiarkan begitu 

saja?” teriak ibu sambil menangis. 

 “Sudah benar-benar berubah kau Man!Sudah lah bapak tak mau 

mengurusi masalah religiusmu!aku ikhlas ya Allah aku ikhlas jika 

kau ambil dia dengan keadaan durhaka seperti ini!” jawabnya 

dengan penuh amarah sambil membanting vas bunga ke lantai.  

Bapak Jiman pun meninggalkan istrinya yang sedang menangis, 

seketika adik Jimanpun lari menghampiri dan memeluk ibunya. 

*** 

 

ama sudah suasana rumah terasa hening dan sepi. Jiman 

tak ada di kampus, ia tak ada di sanggar. Semua orang 

bingung mencarinya. Sehari setelah ia pergi, ternyata 

Jiman sempat mendatangi rumah sinden itu dan berlatih menari 

Barong untuk sebuah pertunjukan bulan depan. Lama disana, 

ternyata ia mendapatkan masalah baru lagi. Ia dituduh meniduri 

Fatimah sewaktu terjadi mati lampu. Semua orang mempercayai 

isu yang masih belum pasti itu. Walaupun masih belum terlihat 

kebenarannya, ia telah tertuduh dan ia yakin ada sesuatu dibalik 

semua ini. Jiman pun memilih kembali untuk pergi dan 

menghampiri suatu tempat jauh dan sakral.Sejatinya, hubungan 
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kedekatan dengan Fatimahpun renggang dan sangat 

renggang.“Pada malam itu yang sangat gelap tiba-tiba ada 

seorang laki-laki yang datang dan ingin merenggut tubuhku.Saat 

aku berteriak dia pun loncat dari jendela dan melarikan 

diri.Melihat faktanya, laki-laki mana yang menumpang tidur di 

rumah selain dia Jiman?Sesaat kejadian itu kulihat dia tak ada 

dikamar.Berarti memang benar Jiman yang melakukan semua 

itu!” jelas Fatimah sambil menangis dihadapan beberapa 

orang.Kemana dia…Jiman menghilang tanpa jejak.Tak ada yang 

dapat menjelaskan itu semua.Semua menjadi misteri. Hanya ada 

sepucuk surat di ujung meja. Surat itu berisikan : 

“Aku tak pernah lupa denganNya. Hanya saja aku tak mau 

memperlihatkan hubungan intimku denganNya kepada kalian 

semua. Tak hanya itu, aku jatuh cinta dengan sinden desa ini, ya 

kamu Fatimah.Aku tulus mencintaimu dan tak pernah ada niat 

buruk sedikitpun untukmu.Aku difitnah oleh orang yang tak jauh 

diantara kita Fat. Sekarang aku berada jauh dengan kalian. Aku 

pergi agar untuk menenangkan diri. Entah menemui kenyamanan 

maupun ajal aku tidak tahu. Aku pasrahkan semua ini ke leluhur 

dan Penciptaku”. Tulisan itu dilapisi amplop dengan bercak 

darah.Seusai membacanya, Fatimah menangis meronta-ronta dan 

menyampaikan bahwa selama ini dia telah berburuk 

sangka.Semua orang tak tahu dimana Jiman berada. Sebatas doa 

yang terpanjat dan usaha yang sering gagal, semua hasilpun nihil. 

“Jiman siapa dalang dari semua ini?ulah manusia atau iblis atau 

bahkan azabmu?” . 

*** 

Jember, 23 Oktober 2017 
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Keterangan : 

1. Riko iki byeng ben dino dulinan gedigonan. Mangkato! = 

Kamu ini nak setiap hari mainan seperti itu. Berangkat sana! 

2. Innocent = tanpa ekspresi 

3. Student Exchange = pertukaran pelajar 

4. Apik = bagus 

5. Pomade = minyak rambut 

6. Kembang = bunga 

7. Riko iku heng pamit, nang ndi byaen ? ojo Lali ambi 

sembayange lek = kamu itu tidak pamit, kemana saja? Jangan 

lupa dengan shalat nak. 

8. macan = harimau 

9. Pithik = ayam 

10. Guyub = rukun 

11. Le = anak (laki-laki) 

12. Kang = kakak (laki-laki) 
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“LUSAN” MENJEDA RASA 

Aulia Puspa Kartika Fatriasari 

 

 

 

 

 

 

EPASANG kekasih bertemu di tempat biasa, tempat 

dimana para penikmat dunia berkumpul dengan karya-

karya anak bangsa. Namun mereka memaknainya berbeda, 

tempat dimana semua keanugerahan, cipta, dan rasa-Nya dimulai, 

mereka menyebutnya dengan “Senta”. Ya, sejarah cinta mereka, 

tempat dimana mereka mengagungkan cinta. Cerita sepasang 

kekasih ini berawal dari sepasang mata yang tak henti menatap, 

tak ada niatan sebelumnya, ujaran pun saat itu tak mendukung 

terciptanya rasa.  

Hari itu, Auryna termangu di bilahan kayu panjang yang 

nyaman. Ia menatap beberapa pajangan menempel di papan 

pengumuman. Namun, hatinya tak jua tergerak dari zona nyaman. 

Entah apa yang dia tunggu, Auryna amat begitu yakin dengan apa 

yang ditunggunya. Sejam berlalu, tampak kerutan bosan 

terkumpul dikeningnya. Selang beberapa menit sebelum asanya 

patah, seorang laki-laki tak bernama menempelkan plakat 

berukuran cukup besar. Plakat itu berisi pengumumanbahwa 

besok akan dilaksanakan acara akbar di kampusnya, yaitu acara 

pameran bergengsi mahasiswa lingkup seni yang diadakan 

setahun sekali. Tak dapat terdefinisikan rasa yang menggugah 

asa, ia begitu antusias mengamati tiap kata yang tertuang 

didalamnya. Mungkin kebanyakan orang menganggap 

selembaran itu pengumuman biasa, namun tidak bagi Auryna, 
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kedatanganplakat itu pembawa pesan kebahagiaan untuknya.Ia 

begitu menunggu saat-saat itu, saat dimana ia dapat 

mengekspresikan asa, rasa dan cita-cita. 

Kebetulan dosen sastra menugaskannya untuk mencari tahu 

tentang detail acara tersebut, sebagai pemenuhan tugas tengah 

semester. Tanpa berfikir panjang, ia bergegas menuju ke lokasi. 

Seakan-akan dia telah memiliki rencana matang sebelumnya. 

Auryna merasa ada yang memanggilnya dari kejauhan, begitu 

akrab terdengarnya. Sampai di tempat, tak ada seorang pun yang 

ia kenal. Suasana tampak asing, namun tak membuatnya merasa 

tersingkir. 

Bola mata menatap tiap sudut penuh keramaian, mencari 

seseorang yang jelas-jelas tak ia kenal. Tapi, tampak dari 

kejauhan sepasang mata menatapnya begitu tajam, ia pun 

membalas tatapan itu seraya perlahan mendekat. Batinnya 

berkata, “Bahwa ia adalah jawaban yang kau cari sejak tadi.” 

Tak ada ujaran yang terlontar sebelumnya, bibir terasa 

kaku, kelu, membisu seketika. Seakan-akan dengan menatap pun 

mereka sudah saling bicara. Namun, dengan terpaksa Auryna 

memecah keheningan yang ada. 

“Maaf, apa benar kakak ketua pelaksana acara pameran seni 

ini?” tanya Auryna canggung mengawali pembicaraan 

denganlaki-laki yang berdiri tepat dihadapannya. 

“Kamu pasti Auryna ya, mahasiswi sejuta talenta itu.” 

jawab Reyhan dengan yakin. 

Auryna terdiam, dikerumuni sejuta tanya yang melayang, 

“Mana mungkin dia begitu yakin menyebutkan namaku, 

pertemuan pertama kita masih berjalan saat ini, bukan?”  

“Apa mungkin kita telah dipertemukan dalam mimpi? 

sehingga dengan lihai kau rangkai huruf membentuk 

namaku, entahlah.”gumam Auryna dengan ekspresi penuh 

tanya. 
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Reyhan tersenyum tipis, ia seakan masuk ke dalam 

pikiran wanita itu. Membaca dan menganalisa tiap kata yang 

dirangkai dalam otaknya.“Tak usah khawatir, aku bukan 

paranormal yang tahu segalanya tentangmu.” kata Reyhan, ia 

berusaha mencairkan suasana yang beku.  

Seketika tanya yang mengerumuni Auryna luruh, seakan-

akan pertanyaannya telah terselesaikan. “Entahlah, tak begitu 

penting.” gumamnya. Lalu, Auryna membalas senyum yang 

terlewatkan dengan penuh harapan. Mereka mendiskusikan semua 

perihal seni dan sastra, diselingi tawa diantara keduanya. 

 

*** 

 

URYNA, merupakan mahasiswi cantik yang amat 

menyukai hal-hal berbau seni dan sastra. Sejak kecil ia 

tak bisa dipisahkan dengan keduanya, orang tuanya 

selalu mengajarkan keanekaragaman seni dan budaya yang ada di 

Indonesia. Tidak hanya menyukai, ia pun juga pandai dan amat 

berbakat dalam mengaplikasikan seni di kehidupan nyata. Auryna 

juga termasuk salah satu mahasiswi dengan sejuta prestasi, jadi 

tak heran jika hampir seluruh mahasiswa di kampusnya 

mengenalnya dengan julukan “Mahasiswi sejuta talenta.” 

Tak terhenti disitu saja. Lambat laun mereka merasakan 

adanya kecocokan, dan memutuskan untuk menjalin suatu 

hubungan spesial. Bersama jarak, mereka melewati hari demi hari 

yang tak henti berjalan, tak masalah, awalnya. Bahagia terus 

menyelimuti kesedihan mereka yang tak muncul di permukaan.  

Namun, seiring dengan belasan bulan yang terlewati, 

Auryna menginginkan kepastian dari kekasihnya, Reyhan. 

Terusik tanya dalam benaknya, “Akankan tetap seperti ini?”, atau 

“Dapatkah kita memulai masa depan bersama, yang kita ukir 

melalui mimpi?”  
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Mereka bertemu di suatu tempat asri penuh kehijaun, 

dimana oksigen bebas bergerak, dan berekspresi. Tak ada 

senyuman yang terukir saat pertemuan itu, hanya kecemasan yang 

memenuhi wajah Auryna. Gadis dengan sejuta talenta, penuh 

pesona itu menatap tajam kekasihnya, Reyhan. Perasaan yang 

semula mengebu-gebu, tak dapat tersampaikan dengan sempurna, 

karena entah mengapa ketika memandangnya bibir Auryna terasa 

kelu.  

Namun selang beberapa menit, bibirnya perlahan mulai 

membuka, menata tiap butir kata yang keluar, lirih namun ia 

sampaikan dengan seksama. “Mau dibawa kemana hubungan 

kita? sudah lama bersama, namun tak ada kepastian jelas 

kedepannya. Aku menunggu, namun kau tak kunjung 

menemuiku. Aku tak memaksamu memulai hidup baru denganku. 

Tapi coba lah mengerti, tak ada seorang pun wanita yang ingin 

hal seperti ini terjadi. Mungkinkah kau terbenar untukku? atau 

mungkin kau jodoh orang yang dititipkan kepadaku?” ujar 

Auryna harap-harap cemas. 

Reyhan menatapnya lembut, dengan sentuhan senyum di 

wajah manisnya, membuat siapa saja yang menatapnya meleleh 

terbawa suasana. Reyhan begitu sabar menenangkan hati yang 

meronta-ronta, lalu ia membisikan beberapa kata di telinga 

kekasihnya. Entah apa, yang jelas bisikan itu membuatnya 

tersenyum manja, senyuman yang selama ini dapat dihitung ia 

berikan kepada Reyhan. 

*** 

 

AK lama setelah pertemuan singkat itu, Reyhan tiba di 

sebuah rumah bercorak jawa modern. Tampak begitu asri, 

luas dan tertata dalamnya, namun saat itu tak ada penjaga 

yang mengawasi kedatangannya.Tiba-tiba dari kejauhan tampak 

sesosok laki-laki menatap Reyhan, mengamati tak henti setiap 

langkah kakinya.Mungkin laki-laki itu pun dapat mendengar 
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degupan jantung Reyhan yang berjalan tak semestinya. Ya, 

Reyhan begitu gugup, karena baru pertama kali ini ia mendatangi 

kediaman kekasihnya, Auryna.  

Dan laki-laki itu bernama Sujadi, ayah Auryna. Setelah dia 

amati secara dekat, begitu tegap tubuhnya, kumis berserta jenggot 

tipis menutupi rahangnya yang begitu kuat, terlihat 

samarcampuran warna putih di rambutnya. Tak ada pengantar 

senyuman atau sapaan dari Sujadi, ia begitu serius 

mempersilahkan Reyhan untuk masuk, disambutlah Reyhan oleh 

keluarga besar Auryna. 

“Mari mas, silahkan duduk.Saya Ridwan sepupu Auryna, 

senang bisa bertemu dengan mas.” ujar Ridwan sambil menjabat 

tangan Reyhan. 

Ridwan adalah salah satu sepupu Auryna, yang umurnya 

tak beda jauh dengan kekasihnya. Mereka kerap kali menciptakan 

keramaian yang berbeda dari kebanyakan manusia biasa.Begitu 

akrab, hubungan yang terjalin antar keduanya. 

Degupan jantung Reyhan semakin tak beraturan, di tempat 

yang ia jajaki saat ini begitu ramai, namun ia tak dapat berputar 

balik meninggalkan apa yang telah ia mulai.  

“Iya mas, terima kasih.Saya Reyhan, senang juga bisa 

bertemu dengan mas, dan semua anggota keluarga besar Auryna.” 

ujar Reyhan sembari tersenyum tipis. 

“Tidak perlu panggil mas, panggil saja dek atau Ridwan, 

supaya lebih akrab.”Ridwan tampak mengakrabkan diri dengan 

Reyhan, berusaha membantunya keluar dari kecanggungan yang 

hakiki. 

“Hmm, kalau begitu kau pun harus memanggilku Reyhan 

saja. Anggap saja kita memiliki umur yang tak beda jauh. 

Bagaimana?”Rehyan mulai bisa menyesuaikan diri dengan 

kondisi disana. Mereka tiba-tiba tertawa bersama, menyetujui apa 

yang diperbincangkan sebelumnya. 
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Reyhan mulai memperkenalkan diri di depan semua 

anggota keluarga besar Auryna, penuh dengan kepercayaan ia 

memaparkan seluk beluk kehidupannya. Begitu jujur, namun 

dapat meyakinkan orang-orang yang mendengar setiap perkataan 

yang terlontar keluar dari mulutnya. Senyuman percaya diri 

muncul perlahan, degupan tiba-tiba berjalan normal, keringat 

terhenti menetes, ia dapat menghela nafas lega selepas itu. 

*** 

 

ARI kejauhan tampak wanita tua, dengan selendang bermotif 

batik selalu mengalunginya. Ia berusaha mendekati kerumunan, 

memaksa masuk sesegera mungkin. Namun apa daya, roda tak 

bisa secepat langkahan kaki manusia. Wajah penuh harap mucul 

pada keriput yang tersebar merata, ia ingin tau siapa yang 

nantinya menjadi calon anggota baru di keluarga ini. Dengan 

berbagai pertanyaan yang diluncurkan oleh wanita tua itu, Reyhan 

menjawabnya dengan tenang dan yakin. 

Hingga saat dimana semua keyakinan terganti dengan 

keraguan dan ketegangan, panas menggerombol di ruangan itu. 

Sesaat setelah Reyhan mengatakan bahwa ia adalah anak pertama. 

Semua pasang mata tertuju dan menatapnya begitu kuat, timbul 

tanya dalam benak Reyhan “Apa yang salah dari ucapanku?” 

Laluwanita tua bernama Darmi itu menjelaskan, “Suku 

Jawa memang dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang 

teguh adat istiadat dari para leluhur, tak peduli jaman sudah 

berubah seperti apa. Melanjutkan tradisi bersifat wajib, dan 

mereka percaya, ada hal-hal buruk yang terjadi jika 

menyepelekannya.Kepercayaan ini menyangkut soal pernikahan, 

dimana anak pertama dilarang menikah dengan anak ketiga dari 

masing-masing keluarga.“Lusan” ya, kami menyebut tradisi itu 

Lusan, yang merupakan akronim dari ‘ketelu lan kepisan’. Tradisi 

Lusan begitu mengerikan, karena kalau sampai ada pasangan 

yang melanggarnya, maka kemungkinan besar mereka 
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akanmengalami hal-hal buruk. Sama seperti yang aku alami saat 

itu.Aku masih menyimpan luka yang tak lekas mengering, 

sekalipun usiaku telah menua.Aku tak ingin cucuku merasakan 

nasib yang serupa, cukup aku saja.” ujar nenek Darmi lirih. 

“Kau tahu bukan, bahwa Auryna merupakan anak ke-3 dari 

6 bersaudara.Pastilah kau pernah sekilas mendengar tentang 

kepercayaan itu.Atau mungkin, kau sudah tak peduli dengan 

tradisi, karena waktu yang kau miliki hanya untuk pekerjaan yang 

kau geluti saat ini.Kau tak benar-benar asli jawa.” ujarnya dengan 

nada sinis. 

Reyhan terkejut mendengarkan penjelasan dari nenek 

Darmi.Ia berfikir bahwa di daerah tempat tinggalnya tak ada 

permasalahan seperti ini. Apa karena, keluarganya telah lama 

meninggalkan tradisi, tidak sepertinya. Reyhan tetap melakukan 

tradisi semestinya. 

“Ini tak wajar” teriak Reyhan dalam hati.Ia hanya 

memandangi sekitar, diam seribu bahasa, begitu kelu untuknya 

menjawab semua pertanyaan yang ada. Ibarat dia sebagai 

terpidana yang akan dijatuhi hukuman mati.  

Sebelumnya Auryna tidak pernah menceritakan apa-apa 

tentang larangan yang dianut oleh keluarganya ini, semacam 

tradisi yang dijelaskan.Jelas dia tahu bahwa Reyhan adalah anak 

pertama dari 3 bersaudara. Reyhan berada di ujung jurang, ia 

harus mengambil keputusan dengan segera. Keluarga besar 

Auryna mendesak untuk mereka tidak melanjutkan hubungan ini, 

karena apabila dilanjutkan kedepannya kehidupan mereka tidak 

berjalan dengan tentram atau tidak sesuai dengan harapan yang 

diinginkan.Reyhan bergelut dengan pikiran serta perasaannya 

sendiri. 

Tiba-tiba Auryna mengatakan “Aku tetap ingin 

melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan, tidakkah kalian 

bahagia mendengar bahwa aku akan menikah?seharusnya seperti 

itu. Namun apa yang terjadi, kebahagiaan itu serasa sakratul maut 
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untuk keluarga ini. Mencekik hingga nafas terhenti.Aku pun ingin 

hidup bahagia bersama dengan pria yang ku cintai, hanya 

sederhana yang ku pinta, restuilah hubungan kami.”beribu tetes 

air mata berjatuhan. Reyhan tak iba melihat kekasihnya, namun 

bibirnya tetap kelu untuk mengeluarkan kata-kata. 

*** 

 

ERDENGAR suara lantang dari sudut ruangan, memecah riuh 

kesedihan. Ya, Ridwan, seseorang yang sejak tadi mengamati 

perbincangan ini. 

 

Ia menguatkan penjelasan yang disampaikan Auryna, ia 

mengatakan “Tak apalah mereka melanjutkan hubungan ini 

kejenjang yang lebih serius. Itu hanyalah sebuah mitos, 

kepercayaan orang dulu. Kita sudah hidup di jaman modern, 

kepercayaan bukanlah lagi patokan penentu masa depan. Dua hati 

saling mencintai, lalu apa hak kita memisahkan mereka? hanya 

karena terhalang tradisi. Cinta kelak membuat mereka bahagia, 

namun tradisi membuat bahagia menjadi petaka.Tak seperti 

itu.Jangan terpaku pada satu sudut, masih banyak sudut yang 

harus kau perhatikan.”Ia begitu tegas menjelaskan apa yang 

menurutnya benar. Dia membuka cara berfikir keluarga besarnya, 

ya, memang secara tidak langsung menyakiti hati neneknya. Dia 

percaya bahwa jodoh, rezeki, dan maut telah Tuhan yang 

mengatur. 

Namun, nenek Darmi tetap bersi keras mempertahankan 

pemikirannya tersebut.“Kau tak tahu menahu akan tradisi, jaman 

boleh berubah.Namun kepercayaan selalu melekat dalam batin 

ini.Jangan asal bicara, tak ada yang tahu kapan roh leluhur akan 

mengutukmu di kehidupan nyata.” ujarnya lantang. 

Ia memutuskan untuk membuka luka lama, mengundang 

ingatan yang telah lama ia buang. Supaya mereka semua tahu 

mengapa nenek Darmi begitu melarang hubungan itu. 

T 
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“Tak semestinya pertemuan ini berlangsung, mencabik luka 

dengan luka, aku hanya tak ingin petaka mengerucut pada 

keluarga ini.Aku pun melarang disertai dengan alasan, ini bukan 

hanya sebuah tradisi atau kepercayaan.Aku pun dulu melanggar 

kepercayaan keluargaku, demi memenuhi cinta penuh 

nafsu.Awalnya bahagia, namun petaka dengan cepat melahap 

bahagia tanpa sisa.Mungkin yang tertinggal, kepahitan yang 

bersemayam dibenak wanita biasa, berteman sepi, dan penyesalan 

selalu menghantui.Mimpi yang dibangun bersama, hancur 

seketika, pria itu menyelamatkan ku dari petaka yang seharusnya 

menimpaku.”Sambil mengusap beberapa genangan air dimatanya. 

Tak ada yang dapat menghentikan tetesan air 

matanya.Hening sesekali tertunduk, hanya tatapan yang 

tersisa.Seketika ruangan membisu, mati bersama 

waktu.Hubungan yang telah Auryna dan Reyhan yakini, seketika 

tumbang tak berbekas, hanya menjadi angan yang menetap dalam 

mimpi.Entah bagaimana keputusan akhir yang mereka 

ambil.Tetap terus berjalan sesuai hati atau bahkan harus 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan tradisi. Mereka siap 

dengan segala resiko yang akan menghampirinya nanti. Mereka 

percaya, Tuhan tak kan salah memberikan apa yang seharusnya 

menjadi milik mereka saat ini.  

*** 
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TIGA SURAT TERAKHIR 

Bahtiar Wahyu Ihwanto 
 

 

 

 

 

 

atahari masih terlihat samar di ujung barat. Suara 

adzan maghrib mulai terdengar beriringan. Bau khas 

daun basah merebak diantara desir angin hantarkan 

sang waktu pada senja nan syahdu. Lelaki berlesung pipi itu 

menghela nafas panjang. Sudah tiga hari ini sepucuk surat 

bertinta biru mengubahnya menjadi pendiam. 

Sungguh ia masih ingin menikmati hari-hari kebersamaan. Tapi 

belum saatnya kejadian ini hadir, Nanda sudah terlanjur 

memutuskan. 

“Maaf kita putus.” Begitu bunyi pesan Nanda pada baris 

terakhir. 

*** 

 

iko dan Andy duduk bersebelahan, mereka saling 

bercerita sambil bercanda. Ditemani segelas kopi dan 

rokok merk Surya 12. mereka sedang asyik menikmati 

pemandangan di atap rumah. 

“Foto siapa Mas ? Cantiknyaa!” bisik Riko saat Andy 

mengklik album foto adik angkatnya di facebook. 

“Iya Le. Gadis yang cantik! Tapi…” 

M 
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“Tapi kenapa ?” ucapan Andy membuat Riko penasaran. 

“Ng… enggak. Udah lama nih Aku nggak ada yang 

nawarin sebatang cokelat. Aku cuma mau tahu kabarnya, 

syukurlah dia baik-baik saja.” 

“Oooh, cinta terpendam nih ceritanya ?” ledek Riko. 

“That’s impossible! Biarpun Aku dan Nanda saudara 

angkat dan sah-sah saja berhubungan layaknya orang pacaran, 

tapi Aku udah anggap dia adik sendiri, Le. Jauh sebelum Ayah 

Anwar meninggal,” tegas Andy. 

“Oke dah. Kalau begitu Aku aja yang pacarin dia, 

ya!Gimana?” 

Andy terdiam sesaat. Bagaimana ia harus menceritakan 

kondisi sesungguhnya adiknya itu kepada sahabat baiknya ? sejak 

kedua orangtuanya meninggal, Nanda harus merasakan pahitnya 

kehidupan, bahkan Nanda sampai tak merasa betah di rumahnya 

sendiri karena Om dan Tantenya selalu memperebutkan tentang 

harta peninggalan kedua orang tuanya itu. 

Semenjak menjadi anak angkat dari Ayah Anwar, Andi 

diamanatkan oleh Ayah Anwar untuk mengurus semua 

peninggalan harta dari ayah angkatnya. Jika saja om dan tante 

Nanda memerintahkan untuk meninggalkan showroom mobil dari 

Ayah angkatnya itu, maka ia akan menurut saja. Asalkan tidak 

ada yang menyakiti adik angkatnya itu. 

Namun sudah lima tahun ini Andy sangat merasa 

kehilangan. Serbuk haram telah menggerogoti kehidupan dari 

adik angkatnya itu, hingga ia jarang sekali bisa bertemu dengan 

Nanda. Saat ini Nanda telah terjun kedunia Narkoba. 

“Serius  mau pacaran sama adikku Le ?” tanya Andy pada 

sahabatnya 

“Ya serius lah Mas, emang Aku gak ganteng ya buat jadi 

adik iparmu ?” 

“Haha, enggak Le, Kamu  udah ganteng kok, tapi...” 

“Tapi kenapa Mas ?” sahut riko dengan penuh penasaran. 
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“Dia itu pemakai Le...” 

Sejenak Riko terdiam mendengar kata kata dari Andy sahabatnya 

itu.  

“Lalu apa masalahnya Mas ? Kan kita bisa kirim dia ke 

panti rehabilitasi.” Balas riko dengan yakin. 

Andy hanya terdiam sambil menggelengkan kepalanya. 

Dia belum pernah berpikir sampai sejauh itu untuk mengirim adik 

yang sangat disayanginya ke tempat rehabilitasi. 

“Yaudah Le, Aku percaya Kamu” 

*** 

 

anda menyambut Riko dengan segenap hati. Tak ada 

yang diragukan dari cinta lelaki berlesung pipi itu. Hari-

hari menjadi berubah warna baginya. Terkadang bagai 

angkasa malam yang selalu bertabur bintang, kadang pula seperti 

bumi yang berlimpah sorot purnama. Hanya satu kata untuk 

suasana hati Nanda sejak Andy mengenalkan Riko beberapa 

waktu lalu.Indah. 

Hingga suatu hari saat mereka berbincang dalam mobil. 

Sementara Riko berada di depan kemudinya, Nanda tak sengaja 

melihat foto pengumuman sebuah acara di smart phone 

kekasihnya. 

“Kamu mau pergi kemana ?” tanya Nanda sambil 

memperlihatkan foto di smartphone milik Riko. 

“Biasa mau nongkrong sama temen temen, sekalian ada 

sosialisasi anti narkoba. Kamu ikut ya ?” Sahut Riko. 

“Enggak ah, aku kan nggak kenal sama temen temen 

kamu.” 

“Ya makanya kamu ikut biar sekalian kenal sama temen 

temen aku. Siapa tau kamu bisa dapat pencerahan dan berhenti 

memakainya” balas Riko. 

N 
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Riko mengajaknya sambil berharap bahwa Nanda sedikit 

banyak akan mengetahui akan bahaya serbuk haram yang telah 

dikonsumsinya selama ini dan berhenti melakukannya. 

“Tapi aku nggak akan bisa berhenti,Riko. Aku ini 

pecandu. Kamu tahu sendiri kan...” 

“Ya berarti sekarang sudah saatnya kamu 

berhenti,Nanda.” 

“aku nggak bisa. Kamu jangan menyudutkan aku seperti 

itu.” Balas Nanda dengan wajah penuh emosi. 

“Aku ini pemakai, jangan paksa aku untuk berhenti.” 

Tegas Nanda 

“Mungkin memang belum saatnya untuk 

mengatakannya.” Pikir Riko dalam hati, Ia sadar bahwa menjadi 

pecandu memang susah untuk berhenti. 

*** 

 

anda merasakan mulai sakit dan batuk, bahkan sampai 

berdarah. Dadanya terasa sesak dan sering pingsan. Hal 

itu diketahui Andy dan lantas langsung membawa 

adiknya itu ke rumah sakit.Setelah diperiksa oleh dokter ternyata 

Nanda menderita penyakit radang paru paru. Penyakit yang 

diderita nanda ini makin hari bukan malah makin membaik, tetapi 

malah semakin parah. Bahkan Ia tak dapat kemana mana dan 

hanya bisa terbaring lemas di rumah sakit. Sementara itu Riko 

yang cemas dan tak tau kenapa sampai sekarang Nanda tidak ada 

kabar berusaha mencari Andy, bahkan Andy juga sangat sulit 

untuk ditemui, karena ia setiap hari berada di rumah sakit.  

“Mas, kok aku ngerasa umurku nggak lama lagi ya.” 

“Jangan bilang gitu dek, Kamu pasti sembuh kok.” 

  “Kak Aku minta tolong ya, tolong kasih surat ini ke Riko 

ya. Tolong bilangin Aku minta maaf.” Pinta Nanda. 

“Iya Dek, nanti kakak kasih ke Riko suratnya.” Sahut 

Riko sambil bergegas pergi. 

N 
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 Andy lekas pergi mencari Riko dan akhirnya ia bertemu 

di warung kopi langganan tempat mereka nongkrong. 

“Ini ada titipan buat Kamu Le.” Sambil memberikan 

selembar surat kepada Riko. 

“Apaan nih Mas?” Tanya Riko. 

“Titipan dari Nanda Bro, yaudah Bro Aku pulang dulu 

masih ada urusan.”  

 Selepas itu Riko bergegas pergi ke rumahnya dan lekas 

membuka surat dari Andy itu. 

 “Maafin aku Riko mulai sekarang aku mau kita putus.” 

Begitulah isi surat dari kekasihnya itu. Ia hanya dapat 

memandang sambil terpaku melihat selembar kertas bertinta biru 

itu. Ia sangat bingung dengan keputusannya itu. Disisi lain ia 

memang masih sangat mengharapkan Nanda. Surat itu mengubah 

Riko menjadi sosok yang pendiam akhir akhir ini. Ia bahkan tak 

mau keluar kamarnya. 

 Seminggu berselang ia akhirnya harus memutuskan untuk 

bisa melupakan Nanda meskipun dalam lubuk hatinya masih 

sangat menyayangi Nanda. Riko duduk di teras depan rumahnya 

sambil melihat sepucuk surat dari kekasihnya itu serta 

menyiapkan korek api untuk mebakarnya dan berharap agar bisa 

melupakan Nanda. Tak lama berselang Andy datang untuk 

memberikan surat lagi kepada Riko.  

“Tunggu Le, jangan dibakar dulu. Ini ada titipan surat 

lagi buatmu dari Nanda.” Kata Andy 

Riko langsung membuka surat dari Nanda itu. 

Hai, Riko. Apa kabar? 

Terimakasih sudah membuatku tersadar.  

Maaf udah buat kamu kecewa 

Maaf aku nggak bisa nurut kata katamu 

Aku sadar aku hanya menjadi beban buat kamu 

Tapi kamu harus tau, aku tulus mencintaimu 

Karena bersamamu aku utuh! 
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Love, 

Nanda  

Riko membaca surat itu sambil meneteskan air mata.  

“Dimana Nanda sekarang Mas?” tanya Riko pada Andy. 

“Dia dirumah sakit Le, kondisinya saat ini kritis.” Sahut 

Andy. 

“Jadi selama ini dia di rumah sakit?”  

“Iya Le, Nanda nggak memberitahumu karena ia nggak 

ingin kamu sedih. Ia cinta banget sama Kamu, Le.” Jawab Andy. 

“Kita kerumah sakit aja sekarang Mas.” Balas Riko. 

 Mereka berdua lekas pergi ke rumah sakit. Setibanya 

disana Riko hanya bisa diam terpaku melihat keadaan kekasihnya 

itu terbaring lemas. Nanda sudah menghembuskan nafas yang 

terakhir kalinya. Dokter keluar ruangan sambil memberikan surat 

dari Nanda untuk yang terakhir kalinya pada Riko. Riko langsung 

bergegas membacanya. 

 

Hai riko, mungkin bila kamu membaca surat ini aku sudah tiada. 

Tuhan sudah memberikan ku banyak kebahagiaan dan 

kebahagiaan terakhir untuk hidupku adalah bertemu dengan mu, 

ini adalah salam trakhirku. Jadilah sosok yang tegar dan selalu 

tersenyum kepada semua orang . Saat kau membaca surat ini 

pasti kau menangis. Maaf sudah membuatmu menangis. Tapi 

berjanjilah, ini adalah tangisan trakhir kamu. Love Nanda.” 

 

*** 
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Citra Aulia Maharani 

 

 

 

 

 

 

amanya Dindra Pradana Sujalmo atau biasa dipanggil 

Indra. Ia adalah seorang dosen di Universitas Brawijaya 

yang berdarah asli Jawa. Kini usianya sudah beranjak 30 

tahun, namun ia belum menikah. Ia tinggal di jalan Kalpataru  

bersama ayah dan ibunya yaitu pak Jalmo dan bu Salma. Ia 

memiliki paras yang setara tampannya dengan artis Hollywood 

yang bernama Brad Pitt, jadi jangan kaget kalau dia memiliki 

banyak fans. Soal agama dan karirnya tidak perlu diragukan lagi, 

kalau kata orang jaman dulu bibit, bobot, dan bebetnya sudah 

dapat acungan empat jempol.Tak sedikit orang yang berada 

didekatnya merasa heran.Mana mungkin seorang Indra sampai 

saat ini belum menikah?Padahal banyak sekali wanita yang 

berusaha mendekatinya dari berbagai kalangan umur dan status 

sosial.Dari anaknya seorang gubernur Jawa Timur, Raden Rara di 

Kraton Yogyakarta hingga mahasiswanya sendiri pernah 

mencoba mendekatinya, tapi selalu gagal.Jangankan menikah, 

berita bahwa dia sudah memiliki pacar saja tidak pernah terdengar 

ditelinga. 

*** 

 

N 
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ubrak!!! suara pintu kamar Indra mengagetkan pak 

Jalmo dan bu Salma yang sedang sarapan.  

“Dra, kalau kamu sering tutup pintu seperti itu, lama-

lama bapak bisa jantungan.” kata pak Jalmo. 

“Maaf pak, abisnya aku terlalu bersemangat hari ini.” 

jawab Indra. 

“Semangat memang perlu ndra, tapi apa ya harus seperti 

itu.” kata pak Jalmo.  

“Sudah sudah, ayo ndra cepat sarapan dulu.” kata bu 

Salma yang memotong pembicaraan pak Jalmo dan Indra. 

Ditengah-tengah perbincangan tiba-tiba pak Jalmo 

membuat suasana yang awalnya adem ayem menjadi mencekam. 

“Ndra, kapan kamu ajak calonmu kemari?” kata pak 

Jalmo. 

“Calon apa to pak?”Jawab Indra sambil meminum teh 

yang ada didepannya. 

“Ya calon istrimu, masa calon gubernur, piye to.” pak 

Jalmo menjawab dengan heran. 

“Hehehe, belum ada calonnya pak.” jawab Indra.  

“Ndra ndra, sudah 5 tahun bapak sama ibu mendorongmu 

untuk segera menikah.Opo yo kamu masih nggak ngerti maunya 

bapak sama ibu. Bapak sama ibu iki kepengen nggendong cucu” 

Kata bu Salma. 

“Nggih bu, saya ngerti.Cuman Indra belum menemukan 

wanita yang pas.” jawab Indra. 

“Wanita yang pas gimana toh, ndra?Inget, umurmu sudah 

30, loh.”Lanjut bu Salma. 

“Ya… Kula penginnya wanita yang pinter dan mandiri. 

Lagian, Indra juga masih mau nata biaya hidup setelah nikah, 

bu.” jawab Indra dengan nada suara yang lembut. 

 Drtt… Drtt… Handphone Indra berbunyi karena ada 

pesan masuk dari Juno yang isinya “Ndra, nanti malam jam 7 

nongkrong di Kudos Cafe, ya?Ku tunggu, harus datang, 

G 
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ndra.”Sambil membaca Indra bergumam “Mau nongkrong aja 

sampai ke Surabaya, aneh-aneh saja Juno ini.” 

*** 

 

epat pukul 7 malam, Indra sampai di Kudos Café yang 

berada di Wonokromo. Gadis berkerudung merah dan 

berkulit putih yang duduk tepat didepannya membuatnya 

terpikat dan jatuh hati. Dia adalah Selvi, seorang perawat di 

Rumah Sakit Premier yang sangat terkenal di Surabaya. Jelas 

Indra langsung jatuh hati ketika mendengar perihal Selvi yang 

ternyata sangat pintar dan mandiri. Di usianya yang baru 25 

tahun, ia sudah mampu membiayai hidupnya sendiri dan orang 

tuanya. Ditambah lagi ternyata Selvi berdarah asli Jawa.Tanpa 

berpikir panjang, setelah pertemuan itu, Indra langsung mendekati 

Selvi dan rencananya mengajak ke jenjang yang lebih serius. 

*** 

 

iapa sangka diumurnya yang 30 tahun ini, dia menemukan 

wanita idamannya. Kini hubungan mereka makin lekat, 7 

bulan telah berlalu dan membuat Indra semakin yakin 

dengan pilihannya yaitu Selvi.Meskipun hubungan yang mereka 

lalui tak selalu berjalan dengan mulus tapi permasalahan itu 

mampu dilalui oleh mereka berdua.Tanpa basa basi Indra 

mengajak Selvi kerumahnya untuk dikenalkan ke pak Jalmo dan 

bu Salma.Sesampainya dirumah, pak Jalmo dan bu Salma 

menanyakan beberapa hal kepada Selvi.Tujuannya untuk 

menentukan apakah Selvi ini sudah masuk ke dalam kriteria bibit, 

bobot, dan bebet yang ok.Secara bibit, Selvi keturunan asli Jawa, 

dan berasal dari keluarga yang baik.Secara bobot, dia memiliki 

agama yang baik, mandiri, sopan, pintar dan memiliki pekerjaan 

yang mapan.Secara bebet, dia juga berasal dari keluarga yang 

sederhana.Maka tidak perlu diragukan lagi, Selvi sudah masuk 

T 
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dalam kriteria bibit, bobot dan bebet versi pak Jalmo dan bu 

Salma. 

 Setelah Indra mengantarkan Selvi pulang.Ia mendekati 

bapak dan ibunya yang berada diruang keluarga. 

“Pak… bu… bagaimana?” kata Indra. 

“Apanya yang bagaimana?”Jawab pak Jalmo. 

“Ah… bapak ini gak peka!Yang tadi itu lohpak.” lanjut 

Indra. 

“Yang tadi opo to, le?Nggak usah kode kodean begitu.” 

jawab bu Salma. 

“Apa bapak sama ibu suka sama si Selvi?Sudah masuk 

kedalam kriteria mantu indaman belum?” lanjut Indra. 

“Owalah ndra, kalau bapak dan ibumu ini sudah cocok 

sama nak Selvi. Anaknya cantik, baik dan sudah masuk bibit, 

bobot, bebet mantu indaman.” jawab pak Jalmo 

“Ya sudah kalau begitu, pak… bu… Indra mau menikahi 

Selvi.” kata Indra dengan wajah yang penuh kegugupan. 

“Kenapa nggak bilang dari kemarin, ndra?Kalau besok 

kita kesana, apa keluarganya nak selvi bisa?” jawab pak Jalmo. 

“Bener, pak?Nanti biar selvi ku hubungi dulu.” jawab 

Indra kegirangan. 

 Kegugupan Indra seketika langsung menghilang bak debu 

yang dihempas oleh angina yang bersuara merdu.Ia senang karena 

orang tuanya juga menyukai pilihannya.Ia pun langsung 

mengabari Selvi karena besok dia akan kerumahnya untuk 

melamar. Ia berharap tujuan kedatangannya disambut dengan 

baik dan pulang membawa kabar yang baik pula.  

*** 

 

agi yang cerah ditemani kicauan burung gereja 

memberikan semangat tersendiri untuk Indra. Ya, hari ini 

adalah hari yang ditunggu-tunggu olehnya dan 

orangtuanya.Batik berwarna biru dengan motif megamendung 

P 
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membuat Indra terlihat berwibawa dan rapi. Begitu pula dengan 

pak Jalmo, ia menggunakan batik berwarna merah dengan motif 

tambal yang lebih terkesan modern karena ia tak mau kalah 

dengan anaknya. Dirasanya sudah siap, mereka pun berangkat 

kerumah Selvi. 

“Assalamualaikum.” kata Indra sambil mengetuk pintu 

rumah selvi 

“Waalaikumsalam, wah ada tamu jauh.Mari 

masuk.”Jawab pak Tri (bapak kandung Selvi), lalu pak Jalmo dan 

Indra dipersilahkan duduk. 

“Mari nak indra, pak jalmo, diminum tehnya.” kata bu 

Tyas sambil menaruh teh di meja. 

“Matur suwun loh pak, bu.” jawab pak Jalmo. 

 Sekitar setengah jam lamanya orangtua Indra dan orang 

tua Silvi mengobrol sana sini. Dari panasnya pemilihan presiden 

di tahun ini, kasus korupsi sampai ke kemiskinan Indonesia yang 

makin bertambah.Obrolan itu tentu jauh dari tujuan utama Indra 

dan pak Jalmo ke rumah Selvi.Indra yang duduk disebelah pak 

Jalmo mulai gelisah dan gugup karena tujuan utama belum juga 

terucapkan. Lalu indra nyenggol tangan pak Jalmo yang 

bermaksud untuk segera membicarakan apa tujuan utamanya. 

“Begini pak Tri, sebenarnya saya dan indra datang kesini 

dengan tujuan yang agak penting.Indra ingin menikahi nak 

Selvi.” kata pak Jalmo. 

“Nggih pak.Kemarin Selvi sudah bilang ke saya dan 

ibunya kalau nak Indra mau kemari untuk melamar Selvi.Kalau 

saya dan ibu sudah setuju kalau Selvi menikah dengan nak 

Indra.Sebentar saya panggilkan Selvinya dulu.” jawab pak Tri, 

lalu memanggil Selvi untuk segera ke ruang tamu. 

“Bagaimana nak?” tanya pak Tri yang sebelumnya 

menjelaskan apa maksud kedatangan Indra dan pak Jalmo. 

“Inggih pak, Selvi mau.” jawab Selvi dengan nada suara 

pelan dan lembut. 
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“Alhamdulillah…” jawab serentak semua orang yang ada 

diruangan itu. 

 Jawaban dari Selvi dan orangtuanya membuat wajah 

Indra sumringah karena terlalu bahagia, begitu pula dengan Selvi. 

Setelah sekian lama ia sendiri, akhirnya ia mampu menjawab 

pertanyaan orang tuanya dan orang disekitarnya, bahwa Selvi lah 

yang ia nantikan selama ini. 

“Tanggal lahirnya nak Indra berapa ya? Niku loh pak, 

buat nentuin hari baiknya pernikahan mereka.” kata pak Tri 

“Kalau Indra 24 agustus 1985, wetonnya jumat pahing, 

pak.” jawab pak Jalmo 

“Jumat pahing itu jumlahnya 15 nggih pak. Kalau Selvi 

ini wetonnya rabu wage, jadi jumlahnya 11.” Jawab pak Tri 

sambil menghitung hari baik pernikahan dengan pak Jalmo. 

Beberapa saat kemudian pak Jalmo berkata “Sabtu kliwon nggih, 

pak?”. 

“Inggih pak bener, sabtu kliwon niku papan (joyo).Bearti 

tanggal 14 januari kalau tidak 25 maret nggih pak?” jawab pak 

Tri. 

“Bapak, kalau misal aku dan Selvi inginnya menikah 

tanggal 16 Februari 2016 apa boleh? Tanggalnya bagus pak.” kata 

Indra memotong pembicaraan pak Jalmo dan pak Tri. 

“Nak, kita ini berdarah asli Jawa, nak selvi pun dan 

keluarganya berdarah asli Jawa. Bukannya bapak menganggap 

bahwa hari lain itu hari yang buruk. Semua hari adalah hari baik, 

cuman dalam adat jawa weton kelahiran mu dan nak selvi 

dihitung untuk mendapatkan hari yang paling baik untuk 

pernikahan kalian. Dasar perhitungan hari baik dimana pada hari 

itulah diyakini sebagai hari keberuntungan dan keselamatan.” 

jawab pak Jalmo 

“Kita sebagai orang berdarah asli Jawa harus bisa 

menjaga kelestarian adat ini.Kalau tidak, bisa-bisa adat kita ini 
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terusir dengan adat modern.Lagian juga tujuan perhitungan ini 

baik untuk kalian.” tambah dari pak Tri. 

“Ya sudah pak kalau begitu.Saya dan Selvi nurut apa kata 

bapak.” jawab Indra dengan lesu. 

 Mereka akan dinikahkan hari sabtu kliwon, tanggal 25 

maret 2016. Meskipun mereka sedikit kurang menerima akan 

pilihan tanggalnya tapi lambat laun mereka berdua memahami 

maksud dan tujuan perhitungan hari baik untuk pernikahannya. 

Indra sangat bahagia karena sedikit lagi kewajibannya untuk 

menjadi anak akan terlaksanakan dan tidak lagi mendapatkan 

desakkan dari bapak dan ibunya untuk menikah, apalagi gossip 

dari orang-orang yang selalu curiga kenapa dia belum menikah 

juga. Tapi setelah pernikahan ini, Indra tak yakin desakkan orang 

tuanya hanya sampai disitu saja. Tiba-tiba ia teringat akan 

keinginan bapak dan ibunya. 

*** 
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NYEKAR YANG BERAKAR 

Desi Ayu Lestari 

 

 

 

 

 

 

i penghujung tahun dan di ujung jalan ini ku berdiri, 

diiringi angin yang berhembus ditemani daun-daun yang 

berguguran, semua terasa sama seperti sepuluh tahun 

lalu, iya... sepuluh tahun sebelum aku pergi dari desa ini, hanya 

saja ada 2 hal berbeda yaitu rumah pojok di samping masjid dan 

aku sendiri. Terakhir kumelihat rumah itu masih bersih dan rapi. 

Namun kini, rumah itu terlihat ditumbuhi banyak rumput yang 

tinggi, aku tidak peduli terhadap rumput tinggi itu, fikiranku 

hanya ingin masuk dan melihat isi di dalamnya, aku berjalan 

mendekat pada hal yang berbeda itu, selama ini aku menyimpan 

sebuah kunci tua yang sangat aku impikan untuk mempertemukan 

dengan tuannya. Kubuka lalu berbunyi “ Grek...Grek...” 

selayaknya pintu yang sudah usang, aku menatap setiap sudut 

rumah ini, semua yang kulihat membuatku berkata “Oh Tuhan... 

di sinilah asalku” lalu tak terasa air menetes menghujani mataku. 

*** 

 

ulu.... 

Ada seorang wanita tua pernah membelai rambut 

seorang remaja di kamar rumah ini dan sampai kini aku 

masih bisa merasakan belaian dari tangan lembut itu. Begitupun 

D 

D 



Nang Ning Nong 

66 

dengan lelaki paruh baya suami dari wanita tua itu, aku juga 

masih bisa merasakan dekapannya, dulu dikala aku terjatuh saat 

bermain sepeda, lelaki itu berlari untuk segera mendekapku, 

kurasa dia tak rela jika dunia membiarkanku menangis. Namun 

kini semua tak lagi sama, lelaki dan wanita tua itu telah 

mempunyai rumah lain, rumahnya hanya terbuat dari tanah tak 

ada pondasi kuat seperti bangunan di kota, tak ada semen maupun 

bata, ya... memang benar mereka tlah tiada, yang tersisa hanya 

diriku dan kenangan dari mereka. 

*** 

 

ku disini kembali untuk membangun sebuah klinik 

karena memang dari 10 tahun sebelum aku pergi 

jangankan klinik, orang menjual obat saja tidak ada, 

yang ada hanya jamu-jamu herbal bahkan dukun. Dulu disaat 

wanita tua dan lelaki paruh baya itu sakit mereka kesulitan untuk 

berobat sehingga membuat sakit mereka parah dan semakin 

parah. Memang rumah ini penuh kenangan namun wanita tua dan 

lelaki paruh baya itu pasti senang jika rumah ini ku sulap menjadi 

hal yang bermanfaat. 

*** 

 

embangunan klinik akan segera didirikan, aku harus 

mendatangi orang yang di tuakan di desa ini karena 

memang dari dulu desa ini sangat kental atas tradisi dan 

aku pun harus menghargai.  

*** 

bah Joko namanya, ia termasuk orang yang sangat 

dihormati di desa ini, saat kerumahnya Mbah Joko 

sampai lupa terhadapku, karena terakhir aku bertemu 

Mbah Joko kurang lebih umurku masih 19 tahun, namun kini aku 

datang bersama suami dan satu anakku. Setelah cerita yang 

panjang aku menangkap tutur Mbah Joko, katanya. 

A 

P 

M 
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“Ancene nduk... dunyo iki wes modern tapi deso iki tetap ra bakal 

lali karo adat istiadat, contoe jenenge toko kudu apik, ngadepe 

kudu bener, karo slametan”. (Memang benar nak... dunia ini 

sudah modern tapi desa ini tidak lupa terhadap adat dan istiadat, 

contohnya nama toko harus baik, arah toko harus benar, dan 

tasyakuran). 

*** 

 

emang mayoritas masyarakat desa ini berbahasa Jawa, 

namun bukan bahasa jawa seperti di Solo, aku pun 

masih mengerti apa maksutnya hanya saja aku sudah 

cukup lama pindah dari desa ini sehingga aku jarang 

menggunakan bahasa Jawa itu apalagi suamiku bukan orang asli 

desa ini. Aku tak pernah tak menghiraukan petuah dari siapapun 

jika itu baik karena sudah lama aku merindukan sebuah petuah, 

seperti petuah kedua orang tuaku dulu, akhirnya dengan segala 

pertimbangan terhadap tradisi yang harus diperhatikan klinik itu 

selesai dibangun. Klinik ini sudah difungsikan kurang lebih lima 

bulan, namun selama lima bulan itu banyak kejanggalan yang 

terjadi yang membuat aku bingung. Apa yang salah dengan klinik 

itu. Contohnya saja tiba-tiba atap klinik itu rubuh sehingga 

membuat pegawai toko luka-luka. Pegawai ku pun cerita, katanya 

terdapat suara kucing besar berlari sampai-sampai getarannya 

terasa sampai di lantai. Seminggu kemudian setelah cerita itu ku 

dengar, pegawai kami yang baru mengatakan bahwa mobil 

khusus klinik menabrak sebuah pohon, begitupun ceritanya 

seperti ada lelaki tua yang mengemudikannya.  

*** 

 

ku heran apa yang aku lupakan, jangankan nama klinik, 

arah klinik ini saja sudah kuperhitungkan, dijadikannya 

klinik ini sudah ku adakan tasyakuran. Lalu apa lagi? 

Awalnya aku beranggapan bahwa dunia telah modern, namun 

M 

A 
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selama aku kembali di desa ini aku harus yakin terhadap tradisi 

yang ada. Sempat ada perbincangan serius terhadap aku dan 

suamiku dan hampir membuat kami beradu mulut. 

“Yah, bagaimana dengan keadaan klinik kita? Banyak 

kejanggalan yang terjadi padahal kita tidak melupakan 

kepercayaan di desa ini” 

“iya bunda, apa kita rubah saja nama klinik kita, mungkin dari 

namanya ada yang salah” sautnya 

“Tidak, nama klinik ini sudah aku atur dengan gabungan dari 

nama kedua orang tuaku dan aku pun mendirikan klinik ini 

karena aku tidak ingin masyarakat desa ini merasakan hal yang 

sama seperti orang tuaku dulu yang kesulitan mencari dokter saat 

mereka sakit” jawabku mulai emosi 

“yasudah-yasudah kalau begitu, bagaimana kalau kita datangi 

Mbah Joko mungkin mbah Joko bisa menjawab keraguan kita” 

Saat perjalanan kerumah Mbah Joko ada tetangga lama yang 

menyapaku. 

“Sur arep menyang endi?” ( Sur mau kemana?) 

“Iki arep menyang omahe mbah Joko cak” (Ini mau kerumah 

Mbah Joko mas) 

“Sur aku ra nyongko koe bakal balik ning ndeso iki neh, mergo 

klinikmu masyarakat ndeso iki wes ra sambat bingung golek 

dokter” (Sur aku tidak menyangka kamu akan kembali di desa ini, 

berkat klinik yang didirikan oleh mu, masyarakat desa ini tidak 

mengeluh bingung mencari dokter) pujinya 

“Kabeh demi ibu karo bapak cak” (semua demi ibu dan bapak 

mas) 

“Sur dino iki dino jumat legi, opo koe ra nyekar nang kuburan 

emak karo Bapakmu” (Sur hari ini hari jumat manis, apa kamu 

tidak berziarah ke makan ibukmu?)  

“Loooo iyo to cak, dino iki dino jumat, sur lali, yowes cak, sur tak 

menyang kuburan emak karo bapak disek” (Looo iya mas, hari ini 
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hari jum’a, Sur lupa, yasudah, Sur ke kuburan ibu dan bapak 

dulu) 

*** 

 

etelah pembicaraan itu baru aku teringat sudah lama aku tak 

pernah nyekar ke makam Emak dan Bapak. Bahkan berdirinya 

toko ini aku lupa meminta restunya, yang aku ingat hanya nama 

dan kenangan dari mereka, ingat untuk mendatangi makam saja 

aku tidak, bagaimana untuk membersihkan makamnya., mungkin 

karena aku tak pernah nyekar dan tak meminta restunya saat akan 

mendirikan usahaku semua hal itu berakar dalam kehidupanku, 

memberikan tanda-tanda agar segera meminta restu kepada orang 

tuaku. Mbah Joko tidak membicarakan hal ini, mungkin beliau 

mengira kalau aku tidak mungkin lupa terhadap restu dari Ibu dan 

Bapaknya sendiri. 

*** 

 

emenjak kejadian itu aku nyekar ke makam Emak dan Bapak, 

udara sore itu begitu berbeda, angin yang berhembus sejuk 

kembali ku rasa, bebatuan ku rasa bernyanyi, pepohonan tak lagi 

ku takuti, ku rasa ku harus yakin terhadap tradisi dan budaya 

walaupun dunia sudah se-modern ini sehingga tak ada misteri 

yang harus ku terjemahkan lagi. Terlintas senyum dari wajah 

wanita tua dan lelaki paruh baya dalam mata ini. Aku harap 

usahaku berjalan lancar, do’a ku lontarkan sembari mencium batu 

nisan yang lama ku impikan. 

 

 

 

 

 

 

 

S 

S 
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MALAIKAT  ATAU MALING 

Desy Aningrum Tyas 
 

 

 

 

 

 

ajar segera kan tiba datang, tatkala angin terasa 

lembut merasuk tubuhku menembus sehelai sarung 

bermotif daun blimbing, dalam angan mimpi tentang 

pertemuanku dengan yati belum tuntas terekam oleh 

memoriku, namun mesin berputar yang berada di atas 

jendela telah menunjuk titik waktu, ia mulai gaduh 

memaksaku untuk segera beranjak dari tempat tidurku. 

“kringgg.. kringgg.. krriiinggg”  

“Allahu Akbar.. Allahu Akbar..” 

Lima ayat suci pemanggil umat telah dikumandangkan, 

para santri pun segera bergegas dari tempat tidurnya untuk 

mengambil air wudhu. Setelah mengambil wudhu para 

santri segera menuju masjid untuk melakukan sholat 

berjamaah, sudah semestinya bahwa tata tertib pondok 

pesantren  mewajibkan santrinya untuk selalu sholat 

berjamaah di masjid. Setelah usai sholat subuh berjamaah 

para santri diharuskan untuk melakukan setoran hafalan 

kitab kuning, namun kelihatan berbeda dengan Kirun yang 

tidak menyetorkan hafalan karena Kirun tidak bisa mengaji, 

akan tetapi karena ketaatan dan keistiqomahan Kirun dalam 

menjalankan tugasnya sebagai muadzin di masjid Kirun 

menjadi santri kesayangan K.H Ahmad Syafi’i. 

F 
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Disela-sela setoran kudengar seseorang memanggilku, 

“Run... Kirun..” dengan gesit segera kutoleh suara yang 

tidak asing itu. “Pak kiyai ternyata, ada apa pak kiyai 

memanggil saya? Apakah ada yang bisa saya bantu pak?”  

“Begini Kirun saya ingin minta tolong kamu belikan ikan 

asin untuk bahan masak istri saya di pasar.” 

“Baik pak kiyai saya akan segera pergi ke pasar untuk 

membeli ikan asin.” 

Aku segera menuju pasar untuk memenuhi perintah pak 

kiyai membeli ikan asin, namun aku tidak tahu apa itu ikan 

asin.”Sebenarnya apa sih ikan asin itu? Ataukah mungkin 

ikan asin itu ikan dan garam?” Gumamku dalam hati. 

Setelah aku membeli ikan dan garam di pasar segera aku 

menuju rumah pak kiyai untuk mengantarkan belanjaan ini. 

“Assalamuallaikum pak kiyai” 

“Waallaikumsalam” 

“Pak kiyai saya kirun ingin mengantarkan belanjaan 

dari pasar.” 

Pak kiyai pun heran saat mengecek belanjaan yang 

kubawa, karena penasaran  aku bertanya kepada pak kiyai 

kenapa beliau heran dengan belanjaan yang ku bawa. 

“Apakah ada yang salah pak kiyai?” 

“Kenapa kamu membeli ikan dan garam? Kan tadi saya 

menyuruhmu untuk membeli ikan asin bukan ikan dan 

garam Kirun.” Jawab pak kiyai dengan sedikit menahan 

tawa. 

“Lah saya kira ikan asin itu adalah ikan dan garam pak 

kiyai” 
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“Yasudah kirun tidak apa-apa, lain kali bila kamu tidak 

tahu maka lebih baiknya kamu tanyakan dulu benda 

atau barang apa yang harus kamu beli.” 

“Baik pak kiyai” 

Dengan perasaan malu aku meninggalkan rumah pak 

kiyai, betapa bodoh sekali aku ini sudah sedewasa ini aku 

tidak tahu apa itu ikan asin. 

Hari demi hari pun telah berlalu, di pesantren aku selalu 

menjadi bahan tertawaan teman-temanku karena aku yang 

tidak pandai mengaji bahkan aku selalu lambat dalam 

memikirkan sesuatu hal. Tapi aku merasa biasa dengan 

semua itu, karena menurutku dengan kepribadianku yang 

seperti ini aku bisa membuat orang lain bahagia meskipun 

aku yang menjadi bahan candaan mereka. 

 

Akhirnya hari yang selama ini kutunggu-tunggu tiba, 

hari dimana aku akan lulus dari pesantren ini. Sudah 5 tahun 

lamanya aku menuntut ilmu di pesantren ini, bahkan teman-

teman satu angkatanku pun sudah lulus terlebih dahulu 

karena mereka pintar mengaji dan cepat dalam 

menghafalkan kitab-kitab.  

Pagi telah datang kembali, masih terekam dengan jelas 

acara kelulusanku dan teman-temanku semalam. Pagi ini 

aku berencana untuk segera keruma pak kiyai untuk 

berpamitan, karena aku sudah tidak sabar ingin menemui 

malaikat tanpa sayapku yang tidak pernah lupa menyelipkan 

namaku dalam do’anya. 

“Tok.. tok.. tok...” 

“Assalamuallaikum pak kiyai” 
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“Waallaikumsalam warohmatullahi wabarokatuh, man 

antum?” Tanya Istri pak kiyai Syafi’i kepadaku dari 

balik pintu 

“Ana Kirun ya Ummi”  

Istri pak kiyai Syafi’i pun segera membukakan pintu 

untukku dan mempersilahkanku masuk untuk menunggu 

pak Kiyai. Aku yang dengan senang hati karena akan pulang 

ke kampung sangat tidak sabar ingin bertemu pak kiyai 

untuk segera berpamitan. Tak lama kemudian pak kiyai 

Syafi’i datang menemuiku. 

“Ada apa Kirun? Tumben sekali kamu datang ke 

rumah.” 

“Begini pak kiyai, maksud kedatangan saya kesini ingin 

berpamitan kepada pak kiyai, karena tugas saya 

menutut ilmu di pesantren ini telah selesai.” 

“Oh begitu, lalu apa rencana kamu selanjutnya?” 

“Saya berniat untuk pulang ke kampung halaman dan 

membantu ibu saya untuk mencari nafkah pak kiyai.” 

Jawab Kirun. 

“Baiklah jika itu keinginanmu Kirun, saya berpesan 

kepadamu dimanapun kamu, dan dalam keadaan 

apapun jika telah memasuki waktu sholat, jangan lupa 

untuk mengumandangkan adzan, seperti yang biasa 

kamu lakukan di pesantren.” 

“Baik pak kiyai, saya akan selalu mengingat pesan dari 

pak kiyai.” Jawab kirun dengan kepastian. 

Setelah berpamitan dengan pak kiyai aku pun segera 

pulang ke asrama santri putra untuk mengambil barang-

barang dan segera bergegas pulang kampung. Aku segera 

menuju terminal untuk mencari bus yang trayeknya menuju 
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kampung halamanku, tak lama aku menunggu sebuah bus 

kecil dengan gambar panda datang, dan aku dengan sigap 

segera masuk kedalam bus itu. Beberapa jam aku di dalam 

bus, akhirnya aku melihat gapura selamat datang ke 

kampungku. Setelah sampai aku dikampung segera kucari 

ibuku karena aku ingin segera mengungkapkan kerinduan 

yang sudah lama aku pendam ketika di pesantren.  

“Assalamuallaikum mak.... emakkk... Kirun sudah 

pulang mak.” Teriakku di depan pintu rumah yang 

sudah lama aku tak pernah membukanya.  

Pintu itu terbuka dan tiba-tiba seorang perempuan tua 

yang tak asing kulihat itu memelukku dengan penuh kasih 

sayang iya, dia ibukku. Ibu yang selalu kurindukan selama 

di pesantren.  

Hari-hari yang ku jalani di kampung dan di pesantren 

sangatlah berbeda, karena orang-orang di kampungku 

menganggapku sebagai seorang yang sholeh dan berilmu 

berbeda dengan di pesantren, yang mana aku selalu jadi 

bahan candaan teman-temanku karena aku paling bodoh 

diantara mereka. Tidak heran kenapa mereka 

menganggapku begitu, karena sudah biasa orang yang 

keluar dari pesantren di anggap seperti itu. Bukan hanya itu 

saja, orang-orang di kampungku pun memperebutkanku 

untuk menjadi mantu mereka.  

Aku tak menghiraukan mereka karena selama ini aku 

sudah memiliki pilihan sendiri, aku sudah lama jatuh cinta 

kepada Yati putri dari bapak Saman. Tak menunggu lama 

aku menikahi Yati, Yati yang baik hati membuatku yakin 

untuk memantapkan hatiku menikahinya. Selain itu, bapak 

Yati juga sangat setuju bila aku menikahi Yati. Pak Saman 
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berpesan agar aku bisa menuntun Yati menuju jalan yang 

lebih baik. 

Sudah 3 bulan aku menikah dengan Yati, dan aku baru 

tahu jika bapak mertuaku berprofesi sebagai komplotan 

maling. Pak Saman yang akhirnya mengetahui bahwa aku 

tak sepintar teman-temanku dan tidak bisa menuntun Yati ke 

jalan yang benar memutuskan untuk mengajakku bergabung 

menjadi komplotan maling dengan adik iparku, Sakur. 

“Hei Kirun..”  

“Iya pak, ada apa?” 

“Nanti malam kau ikut saja dengan aku dan Sakur, aku 

ingin mengajarkanmu bagaimana cara mencari nafkah 

dengan mudah.” 

Perasaan tidak enak mulai memenuhi hatiku. Malam 

hari pun tiba aku, Sakur dan pak Saman bersiap untuk 

melakukan aksi di rumah pak Afwan.   

Sakur menuntunku dan pak Saman menuju rumah pak 

Afwan, ia terlihat sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. 

“Gubrakkkk.....  

“heh kirun ayok kamu masuk bawa karungnya! Bapak 

di luar saja jaga dari luar...” kata Sakur 

Kirun dengan polosnya masuk ke rumah itu, namun ia 

kebingungan harus melakukan apa? Sakur menyuruhnya 

untuk masuk ke kamar utama. 

Kreekkk... kirun masuk ke kamar utama dan mendapati 

pak Afwan serta istrinya sedang tertidur pulas. Ia kemudian 

membuka lemari dan mencari barang-barang berharga 

disana. Namun ia tidak menemukan sesuatu apapun. 

Di ruang lain Sakur yang sedang mencari barang-

barang berharga tidak sengaja menjatuhkan barang sehingga 
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menimbulkan suara gaduh. Kirun yang gugup pun segera 

naik ke atas lemari karena takut pak Afwan dan istrinya 

terbangun. Tak lama Kirun di atas lemari tiba-tiba adzan 

subuh telah berkumandang. Kirun kemudian teringat akan 

pesan dari pak kiyai Syafi’i. Bahwa bagaimanapun dan 

dimanapun Kirun jika sudah waktunya adzan Kirun harus 

mengumandangkan adzan.  

“Allahu Akbar... Allahu Akbar...” suara merdu kirun 

menyerukan adzan dari atas lemari yang berada di kamar 

pak Afwan. Sakur dan pak Saman yang mendengar suara 

adzan yang dikumandangkan Kirun pun segera kabur dari 

rumah pak Afwan. 

Pak Afwan dan Istrinya akhirnya terbangun dan 

terheran-heran karena mendengar suara adzan dari atas 

lemarinya. Ketika pak Afwan membuka matanya pak Afwan 

kaget bahwa kamarnya sangat acak-acakan bahkan baju-

baju yang tersusun rapi dilemari pun semuanya sudah 

beserakan dilantai kamarnya. Namun, yang lebih membuat 

pak Afwan dan istrinya heran adalah adanya sesosok laki-

laki berjubah putih yang sedang adzan di atas lemari. 

Pak Afwan segera bangun dan mengecek barang-barang 

berharga yang ada di rumahnya. Namun, tak ada satupun 

barang yang hilang di rumahnya. Pak Afwan yang telah 

memastikan bahwa barang-barang berharganya tidak ada 

yang hilang dia segera bergegas menghampiri Kirun yang 

sedang menylesaikan adzan di atas lemari kamar tidurnya. 

“Siapakah kamu? Kenapa kamu berada di atas sana dan 

mengumandangkan adzan? Ataukah kamu seorang 

Malaikat yang menyelamatkan rumah kami dari maling-

maling itu?” Tanya pak Afwan penuh rasa penasaran. 
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Tanpa sempat menjawab pak Afwan pun menambah 

pembicaraan lagi. 

“Akan ku antarkan kau pulang kemana saja, silahkan 

kamu minta apa saja, akan aku berikan, anggap saja ini 

adalah rasa terimakasihku kepadamu yang telah 

menyelamatkan rumahku ini dari maling-maling itu.” 

Kata pak Afwan kepada Kirun. 

Di tempat yang berbeda, kelurga besar Yati dan Kirun 

telah bersiap-siap menggelar tahlilan untuk mendoakan 

arwahnya Kirun yang telah meninggal. 

Pak Saman mewakili keluarga kirun menyampaikan 

sepatah dua patah kata kepada segenap keluarga dan warga 

yang hadir dalam tahlilan. 

“Kepada segenap keluarga, dan warga yang hadir pada 

malam hari ini, kami atas nama keluarga besar Kirun 

memohon .....” 

Pak Saman belum selesai berbicara tiba-tiba terdengar 

seorang lelaki yang mengucap salam dari luar rumahnya, 

Pak Saman beserta orang-orang disitu penasaran siapa lelaki 

yang teriak-teriak mengucap salam itu. 

“Assalamu’alaikummm... Assalamu’alaikum...dek 

Yatii.. dek Yatii..” 

Yati tertegun, rasanya ia tidak asing dengan suara itu, ia 

tersontak beranjak membuka pintu. Yati tidak menyangka 

sosok lelaki yang ada di depan pintunya, ia pun jatuh 

pingsan, semua orang yang ada disitu pun dibuat ketakutan 

dengan hadirnya sosok lelaki yang memakai baju serba 

putih, dengan sorban yang melilit di lehernya. Harum 

semerbak bunga melati menambah suasana mistis datangnya 

sosok lelaki berpakaian serba putih itu. Kemudian laki-laki 
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itu masuk ke dalam rumah, ia put kaget melihat banyak 

orang di rumahnya. 

“hantuu... hantuuuu...” salah seorang warga 

“setann.. setannn.. tolongg...” warga lain 

Ya. Ternyata sosok lelaki yang berpakaian serba putih, 

berkalung sorban itu adalah Kirun. 

Kirun pun kaget dengan apa yang terjadi, ia bingung 

harus melakukan apa dengan keadaan yang terjadi di 

rumahnya, ia berusaha menjelaskan apa yang terjadi 

sebenarnya, akan tetapi semua orang merasa ketakutan 

padanya. Ia pun membangunkan Yati istrinya yang pisan. 

Kemudian masuklah pak Afwan beserta istrinya. 

“Assalamu’alaikum.. tenang.. tenang.. harap tenang 

bapak-bapak semuanya, ada apa ini?” kata pak Afwan. 

Di sisi tempat yang kejauhan sakur berbisik pada ayahnya. 

“Itu kan pak afwan Pak? Tanya Sakur kepada ayahnya, 

Saman. 

“Iya kur, benar itu pak Afwan”, jawab pak Saman. 

Kemudian pak Afwan mendatangi salah satu warga disana, 

kemudian ia bertanya apa yang terjadi. 

“Tenang pak.. tenang.. apa yang sebenarnya terjadi 

disini?” tanya pak Afwan 

“Saya disini diundang pak Saman untuk mendoakan 

almarhum Kirun pak” jawab warga 

“Apa? Almarhum kirun? Sejak kapan dia meninggal? 

Tanya pak Afwan. 

Tiba-tiba sadarlah Yati yang berada dalam pelukan Kirun 

“Kirunn suamiku.. benarkah ini kamu? Kamu masih 

hidup? Tanya Yati 

“Iya ini aku Kirun suamimu” jawab Kirun 
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“Lihat dia tidak meninggal (menunjuk ke Kirun), dia 

berada di rumah saya, dia telah menyelamatkan saya 

dari kemalingan kemarin malam, berkat dia 

mengumandangkan adzan maling-maling yang mau 

mencuri di rumah saya tidak jadi mencuri, mereka 

meninggalkan semua barang saya begitu saja. Aku 

bahkan sempat mengira ia adalah malaikat yang dikirim 

tuhan untuk menyelamatkanku” pak Afwan 

menjelasakan kepada semua orang 

“Alhamdulillah.. alhamdulillah ya Allah.. Malaikatku, 

menantu kesayanganku ternyata masih hidup..” pak 

Saman berlari mendatangi Kirun dan memeluknya. 

*** 
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MAKU Ani, aku tinggal di kos-kosan ini bersama 

temanku Nida. Kami kuliah di Universitas Merdeka 

jurusan Manajemen. Hari minggu aku bersama Nida 

berjalan menyusuri lorong kos-kosan. Gelap. Situasi yang cocok 

untuk menggambarkan lorong tempat kos-kosanku berada, hanya 

lampu di ujung kamar itu yang menerangi lorong ini. Aku dan 

Nida melangkahkan kaki dengan cepat. Tiba-tiba ada yang 

memanggil kami berdua. 

“ Ani…Nida…sini…main yuk…” suara yang entah dari 

mana asalnya, membuat bulu kudukku merinding. Lalu aku 

memegang erat tangan Nida. 

“Nida…aku takut…” kataku menatap Nida. 

“sama…aku takut juga…”, jawab Nida 

Lalu suara itu muncul lagi. Kini dengan suara lebih berat lagi dan 

juga serak seperti orang yang gak pernah bicara setahun. 

“Ani…Nida…sini…temani aku…”. Aku dan Nida langsung lari 

dengan kecepatan penuh keluar kos-kosan. Walaupun ini siang 

hari, tetapi kos-kosan itu terlihat gelap karena hampir tidak ada 

cahaya yang masuk dalam rumah itu. 

“Ani… kita ke café yuk!”, ajak Nida. Aku mengangguk 

yang artinya setuju akan ajakannya dan mengikuti dari belakang. 

Tiba-tiba Nida menatapku heran. 

A 
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“Ani, kau kenapa?”  

“…”. 

Entah kenapa mulutku tidak bisa digerakkan, dan mataku 

menatap Nida sinis. 

“Ani…jangan natap aku begitu dong…kamu marah sama aku?” 

Aku mencoba untuk berbicara tetapi mulutku tetap saja tidak bisa 

bergerak, seperti ada yang mengendalikanku. Nida cemas 

melihatku yang seperti ini. Ia menggoncangkan tubuhku pelan. 

“Ani…kau kenapa?” 

Akhirnya mulutku bisa bergerak. 

“ehm…aku gak apa-apa kok…hehe sorry… aku 

becanda.”, kataku bohong. 

Nida menatapku bingung. 

“beneran? Kamu gak apa-apa?”, tanyanya sekali lagi. 

Aku menggeleng, lalu kita berdua bergegas ke café dekat 

kampus. 

“tadi aku kenapa ya?”, batinku berkata. 

*** 

 

(malam) 

ku dan Nida sedang duduk di kamar sambil memainkan 

gadget masing-masing. Aku lagi main Subway Surf, 

sedangkan Nida lagi asik facebook-an. Ditengah asik 

bermain, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. 

Tok…Tok…Tok… 

Nida langsung mengecek ke jendela kamar kos. Sesudah 

mengintip, Nida langsung berlari dan bersembunyi di belakangku. 

Aku yang bingung langsung bertanya pada Nida. 

“eh! Kamu kenapa sih? Kamu lihat apa tadi?” 

“a-aku…li-lihat… b-baju putih…rambut panjang…muka 

pucat…kakinya melayang…lagi…nungguin di depan pintu…”, 

jawabnya gugup. Aku terkejut, lalu memegang tangan Nida erat. 

A 
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“kamu serius Nid?”, tanyaku pelan. Nida mengangguk 

tanda ia sungguh-sungguh. Aku pun langsung berbaring di temat 

tidur sambil menutupi tubuhku dengan selimut. Begitu pula 

dengan Nida. Kita pun tidur dengan perasaan bercampur aduk. 

Keesokan harinya, aku bergegas berangkat ke kampus 

menggunakan motor Nida. Sesampainya di kampus, kita langsung 

bergegas ke kelas. 

“semoga kita gak telat ya, Nid…”, kataku. 

“iya, semoga…”, jawab Nida. Tak lama kemudian kita 

pun sampai di depan pintu kelas. ‘hening’. Saat kita masuk, kelas 

sepi. Tidak ada satu orang pun. Aku bingung. 

“kemana semua ini?”, tanyaku. Nida hanya mengangkat 

bahunya. 

“oh iya, sekarang kan jam olahraga! Mungkin mereka ada 

di lapangan…”, kata Nida. Aku mengangguk, lalu pergi ke 

lapangan. Sesampainya di sana ternyata sepi juga. Aku menghela 

nafas. 

“haaa…kemana semua orang ini!!”, teriak ku kesal. Nida 

hanya menggelengkan kepalanya, lalu melihat jam tangannya. 

“ya ampun…sekarang masih jam 05.15…Ani…kita 

kepagian!!!” serunya. Aku terkejut, bukannya tadi di jam kamar 

kosan menunjukkan pukul 06.15 ya. 

“jam kamu error gak Nid?” tanyaku. 

“enggak kok…jam aku gak error…coba lihat jam 

tanganmu…”, ucapnya. Aku pun melihat jam tanganku. Aku 

terkejut, ternyata jamnya Nida tidak rusak. 

“eh iya, jam 05.15…kok jam di kamar kita jam 06.15 

ya?”, tanyaku takut. 

“jangan-jangan…yang ngutak-ngatik jam kamar kos 

kita… hantu yang tadi malam…”, seru Nida. 

“emm…entahlah…udah yuk kita ke kelas…palingan 

nanti juga ada yang datang.”, ajakku. Nida mengangguk, lalu kita 
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pun pergi meninggalkan lapangan. Tanpa kami sadari, hantu yang 

tadi malam memata-matai kita dari pojokan tembok. 

Hari mulai sore… 

“KKKRRRIIINNNGGG!!!” 

Bel pulang akhirnya berbunyi, para mahasiswa pun 

keluar dari kelas. Aku dan Nida berjaan menuju parkiran motor. 

“eh Nida, aku rasa…ada yang ngelihatin kita deh tadi saat di 

kelas…”, kataku takut. Nida menoleh kearahku. 

“siapa?”, tanyanya kemudian. 

“tidak tahu…dia sama seperti yang kamu ceritakan 

semalam…”, kataku. 

“kau serius Ani?”  

Aku mengangguk pelan. 

“aku makin penasaran…siapa dia ya? Kenapa dia ganggu 

kita?”, ujarku. 

“kalau begitu…mari kita mengungkap misteri itu!!!”, 

kata Nida semangat. 

“bukan sekarang juga kali…”, kataku. 

“laahh…terus kapan?”, tanyanya. 

“kita lakukan nanti malam.”jawabku. 

*** 

 

(malam) 

ku dan Nida sedang menuju ke kamar pemilik kos ini. 

Sesampainya di sana, aku mengetuk pintu kamarnya. 

Tok…Tok…Tok… 

“permisi bu…”, kataku. 

Ibu kos pun membukakan pintu kamarnya. 

“ya…ada apa ya?”, tanyanya. 

“emm…bu…kita mau menanyakan sesuatu…tapi…bisa 

gak jangan bicara di sini…”, aku memohon. 

“baiklah…tunggu sebentar…”, katanya. 

A 
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Aku dan Nida pun menunggu di depan pintu kos. Tak 

lama kemudian, ibu kos datang dengan penampilan yang lebih 

sopan. 

“kita mau kemana?”, tanyanya. 

“kita ke café dekat kampus aja ya…”, kata Nida. 

Kita bertiga pun pergi ke café. Sesampainya di café, kita 

duduk di kursi paling pojok. Lalu memulai percakapan. 

“emm…bu, saya mau bertanya…kenapa di kamar, kita 

selalu di gangguin oleh…’hantu’?” 

“hah! Hantu apa? Perasaan saya tidk pernah 

digangguin…”, katanya bohong. 

“malam hari suka ada yang mengetuk pintu kamar kita 

bu…tapi kita abaikan  dan pada suatu malam kita makin 

penasaran siapa yang mengetuk pintu…lalu saya coba mengintip 

ke jendela, pas ngintip saya malah lihat perempuan pakai baju 

putih, rambutnya panjang, mukanya pucet dan yang paling 

nakutin yaitu kakinya yang ngambang…”, jelas Nida panjang 

lebar. 

Ibu kos terkejut, lalu dia diam sejenak. 

“sebenarnya…ibu juga pernah dihantui…”, katanya jujur. 

“ibu tau siapa dia?”, tanyaku. 

“begini biar ibu jelaskan…8 tahun yang lalu, sebelum 

kalian menempati kamar itu. Ada seorang perempuan yang 

menempati kamar tersebut. Namanya Sasya. Ia dibunuh di depan 

kamarnya oleh pacarnya sendiri. Arwahnya gentayangan. Ingin 

balas dendam tapi ia terkurung di lorong gelap itu. Kalian jangan 

pernah menoleh ke belakang jika di panggil 1 kali. Yang manggil 

adalah dia. Dia menginginkan teman.  

Dia kesepian. Dulu, di masa hidupnya…”, ibu kos 

berhenti sejenak, lalu marik nafas dan melanjutkan ceritanya. “di 

masa hidupnya, ia tidak punya teman dan juga orang tua. Dia 

pernah cerita ke ibu kalau orangtuanya sudah tiada sejak dia 
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masih kecil. Ibu mohon pada kalian, mungkin hanya kalian yang 

dapat berkomunikasi dengannya.” 

Kami terkejut, hanya kami yang bisa membantunya. Aku 

dan Nida saling memandang. 

“maksud ibu?”, tanyaku. 

“hanya kalian yang bisa membebaskannya karena kalian 

telah menempati tempatnya.”, jawab ibu kos. 

“baiklah…kita akan mencoba membebaskannya. Tapi, 

bagaimana caranya?”, tanya Nida. 

“tepat jam 12 malam nanti. Kalian harus keluar dari 

kamar kalian tapi sebelum keluar kalian harus menaburkan garam 

ke pintu dan jendela agar ia tidak bisa masuk ke kamar kalian. 

Lalu kalian bawa sedikit garam, 1 paku dan pisau.” 

“paku dan pisau untuk apa?”, tanya Nida. 

“aku akan jelaskan setelah kalian membawa peralatan itu 

dan kalian keluar, maka dia akan keluar juga. Setelah dia keluar 

dan menghampiri kalian, kalian jangan takut. Kalian sebar sedikit 

garam di tubuhnya. Ia akan kepanasan, lalu menapakkan kakinya. 

Di saat itu juga salah satu diantara kalian harus menggoreskan 

apapun ke jarinya. Lalu darah yang keluar dari jari itu kalian 

paparkan pada ujung paku yang tajam tersebut.lalu tancapkan 

paku itu tepat di atas kepalanya hingga dalam, maka dia akan 

bebas dari kurungan.”, jelas ibu kos. 

“dia akan meninggalkan tempat ini kan?”, tanyaku. 

“iya…dan dia tidak akan kembali ke kosan ini karena 

kosan ini sudah terpasang pagar dengan paku emas.” Jawabnya. 

Setelah itu, kami pun beranjak pergi dari café menuju 

kosan. Setibanya di kos-kosan, aku dan Nida sedang 

mempersiapkan bahan-bahan yang dianjurkan oleh ibu kos. Aku 

mencari paku, sedangkan Nida tengah mencari garam dan pisau. 

“Ani…pakunya sudah ketemu belum?”, tanya Nida. 

“belum…aku taruh di mana ya?”, jawabku disertai tanya. 

“mungkin di kotak itu..”, kata Nida. 
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Posisiku tengah jongkok di dapur dan disampingku 

kananku Nida yang sedang mencari sesuatu. Kemudian aku 

membuka kotak yang berada di sebelah kiriku. 

“ketemu!!”, seruku. 

“diamlah…sudah malam tahu..”, kata Nida. 

“iyadeh…iya…kamu sudah ketemu?”, kataku. 

“garam sudah ketemu tingal pisaunya…naahh ini 

dia…sudah, aku sudah ketemu bahang-bahannya.”, katanya. 

“baiklah…ayo…sudah hampir tengah malam nih”, 

lnjutnya.  

Aku hanya mengangguk lalu pergi ke depan pintu kamar. 

Nida pun menyebarkan garam di belakang pintu dan jendela, kita 

pun keluar dari kamar. Setelah kita menutup pintu kamar, aku dan 

Nida terkejut karena ‘hantu’ yang bernama Sasya itu sudah ada di 

depan kita. Nida pun menyebarkan sedikit garam ke tubuh ‘hantu’ 

itu. ‘hantu’ itu pun langsung kepanasan dan kakinya yang 

sebelumnya mengambang langsung menapak. Aku pu 

menggoreskan jari telunjuk menggunakan pisau lalu darahku 

yang keluar di peperkan di ujung paku. 

“tolong jangan sakiti aku!!’, ucap ‘hantu’ itu. 

“maaf…aku hanya ingin membebaskanmu. Aku dan Nida 

minta maaf ya…”, kataku. Aku pun menancapkan paku itu ke 

kepala ‘hantu’ itu tapi setelah itu, tubuh ‘hantu’ itu bercahaya dan 

ia mengatakan sesuatu pada kita. 

“hiks…aku tau maksud kalian baik…hiks… aku mau 

mengatakan sesuatu paada kalian sebelum tubuhku 

menghilang…”, uacap ‘hantu’ itu. 

“kamu mau mengatakan apa?”, tanya Nida. 

“kamu…adalah kakakku… (sambil menunjuk Nida) 

namaku bukan Sasya tapi…Mira…aku…hiks…adalah adikmu 

yang menghilang 8 tahun lalu. Kak…aku merindukanmu 

kak…aku minta maaf jika aku menakuti kakak dan juga teman 

kakak…”, kata ‘hantu’ itu. Nida terkejut bukan main, ia memang 
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memiliki adik perempuan yang bernama Mira. Adiknya itu telah 

menghilang 8 tahun lalu. 

“Mi-mira…ka-kau 

mira…adikku…hiks…Mira…maafkan kakak…kakak tidak bisa 

menjagamu…hiks…”, ucap Nida sambil memeluk Mira. 

Aku tersenyum melihat mereka berdua. 

“kak…Mira pergi dulu ya kak…kakak jangan bersedih…kak Ani, 

jaga kakakku ya…jangan biarkan dia nangis…aku pergi dulu 

ya…aku kan selalu saying kakak…hiks…selamat tinggal kak…”, 

perlahan Mira menghilang. Nida sempat mengecup kening 

adiknya lalu tubuh adiknya mulai menghilang dengan bunga 

mawar putih yang beterbangan disertai cahaya yang muncul entah 

dari mana. Nida duduk sambil menunduk pasrah. Aku mengusap 

pundaknya pelan. 

“Nida…ayo masuk…jangan buat adikmu sedih…”, 

kataku. Nida pun bangun dan masuk ke kamar bersamaku. 

*** 

 

ari berganti hari…bulan berganti bulan…hingga 1 tahun 

kemudian setelah kejadian itu. Kos-kosan ini pun tidak 

pernah ada yang mengganggu lagi tapi Nida masih 

murung, selama ini aku sudah berusaha membuatnya tersenyum. 

Aku menatap Nida dengan tatapan sedih. 

“Nida…suah dong…jangan buat aku sedih juga”, kataku. 

“emm…maaf…aku bukan bermaksud membuatmu 

bersedih juga…”,kata Nida dan aku mengusap pundaknya. 

Sekarang aku berada di taman kota. 

“aku hanya merindukan adikku”,tambahnya. 

“aku tahu…adikmu juga sama sepertimu…tapi dia tidak 

mau melihatmu yang sedang patah semangat…”, kataku. 

“tapi…” belum sempat melanjutkan bicaranya, aku 

memotong pembicaraannya “tidak ada tapi-tapian. Sekarang aku 

H 
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mau kamu yang dulu. Ok! Aku gak mau tahu. Aku capek. 

Nid…ayolah…sadarkan dirimu!!!”, bentakku. 

Nida terkejut dengan bentakanku, lalu ia tersenyum. 

“kamu benar Ani…aku tidak boleh patah semangat. Ok! 

Mulai dari detik ini juga, aku tidak akan galau lagi!!!”, ucapnya 

dengan semangat. 

“janji?”, tanyanya. 

“janji!!!”, ucapnya lalu melingkarkan jari kelingkingnya 

ke jari kelingkingku. 

Lalu kita tertawa bersama. Tanpa disadari, dibelakang 

kita ada Mira yang tersenyum. 

“Terimakasih kak Ani…karena kakak telah 

mengembalikan diri kakakku yang dulu…”, batinnya. 

Di hari berikutnya, aku dan Nida menyusuri jalanan di 

sore ini. Sesekali canda dan tawa menghiasi perjalanan kami. 

Hingga kami tiba di suatu tempat yang bertuliskan ‘pemakaman 

umum’. Aku dan Nida pun mengunjungi suatu makam yang 

berada di pinggir dekat jalan. Batu nisan itu bertuliskan ‘Mira 

Anggraeni’. Nida langsung menaruh bunga mawar putih di atas 

makamnya kemudian kita mendo’akan adik Nida yaitu Mira. 

Setelah berdo’a, Nida memandangi makam adik tercintanya 

tersebut. Aku melihatnya hanya tersenyum. 

“Mira…adikku…semoga kamu tenang di sana ya…kakak 

di sini selalu mendo’akan dan merindukanmu…”, ucap Nida 

sambil mengelus batu nisan milik Mira, adiknya. 

“emm…Nida…sepertinya langit mulai gelap, sebaiknya 

kita pulang yuk…”, ajakku. 

Nida mengangguk, lalu menoleh ke arahku. Ia tersenyum 

getir seolah tengah menahan tangis. Aku menatapnya dengan 

tatapan perihatin. 

“kamu kalau mau nangis, nangis aja. Sini, peluk aku biar 

kamu lebih lega…aku tau kok kamu tidak akan langsung berubah 

seperti dulu…”, kataku sambil menangkup ajah Nida. Nida 
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tersenyum, lalu memelukku erat. Aku mendengar suara 

isakannya, sepertinya Nida mulai menangis. Dapat kurasakan jika 

bajuku mulai basah. Aku mengusap punggungnya pelan. 

“sudah…sudah… yuk kita pulang, sudah petang nih.” 

Ajakku. 

Nida pun melepaskan pelukannya dan menghapus 

airmatanya. Aku tersenyum, melihat sahabatku yang tersenyum. 

Aku merasa lega karena ia sudah mengungkapkan perasaan 

sedihnya. Kita pun bangun dan beranjak dari tempat pemakaman 

itu. 

*** 
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PETILASAN 

Faaizatun Nisa 

 

 

 

 

 

 

 irakat? Kakek selalu menyuruhku tirakat, semedi dan 

melakukan hal-hal kuno lainnya. Menyuruhku 

mengendalikan harimau, yang kata kakek bersemayam 

ditubuhku. Aku selalu ingin tertawa saat kakek membahas tentang 

harimau, mana ada harimau tumbuh ditubuhku? tetapi , aku hanya 

bisa mengangguk dan berlalu dari hadapan kakek. 

Sudah 2 tahun ini sejak usiaku beranjak 20 tahun, 

kakekku selalu mengatakan harimaunya telah bersemayam 

ditubuhku, namun aku fikir itu hanya cerita kakek saja. Zaman 

sekarang sudah tidak ada seperti itu, yang ada hanya harimau 

yang terkurung di kebun binatang atau harimau yang sedang 

mengalami kepunahan... 

Dari kecil aku memang sangat suka dengan binatang 

harimau. Bagiku, harimau adalah lambang keberanian, matanya 

tajam dan tubuhnya kokoh. Tetapi bukan berarti aku mengiyakan 

atau setuju dengan kata kakekku tentang harimau yang 

bersemayam di dalam tubuhku. Aku tidak terlalu peduli tentang 

itu, zaman telah lama berganti, cerita-cerita seperti itu sudah lama 

hanya menjadi mitos. 

 

*** 

 

 

T 
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2012 

Malam, hujan dirumah kakek 

 

aat itu usiaku 20 tahun, kakek menyuruhku untuk 

mengunjunginya dimalam hari. Aku sedikit malas namun 

ibuku terus memintaku mengiyakan permintaan kakek. 

Hari itu, hujan deras mengguyur desa kakekku, udara malam 

terasa lebih mencekam dari sebelumnya, aku mengernyitkan dahi 

memandang kakek yang duduk dihadapanku. Kakek bersila 

dengan menutup kedua matanya, bibirnya komat-kamit entah 

merapalkan apa.  

“Kek ?” ucapku pelan.  

Namun kakek tidak bergeming. Sekali lagi aku mengernyitkan 

dahi, bingung dengan kakek yang masih saja terpejam. Sekian 

lama aku menunggu, akhirnya kakek membuka matanya dan 

langsung menatapku dengan tajam. Aku terpaku pada mata 

kakek, saat itu aku merasa dihadapanku bukanlah kakek. Mata itu 

sangat tajam, seperti dapat menerkam segala hal. Seketika kakek 

menggeram sangat kencang. Sedikitpun aku tidak takut, hanya 

saja aku penasaran ada apa sebenarnya dengan kakek? Namun 

tiba-tiba tubuh kakek menegang lalu matanya terpejam kembali. 

Aku menahan nafas, kejadian ini seharusnya tidak mengejutkan, 

karena kakekku terbiasa dengan tradisi lama dan hal-hal goib. 

Hanya saja malam ini aku melihat langsung kejadian yang tak 

pernah kumengerti. Rasanya aku dapat merasakan mata tajam 

kakek, aku juga merasa berada disana, meski aku tidak tau 

perasaan apa itu. 

“Kau mengerti sekarang nak?” ucap kakek seraya membuka mata.  

“Mengerti apa kek?” bingung dengan pertanyaan kakek. 

“Tentang harimau yang bersemayam ditubuhmu.” 

Aku terkejut, kejadian tadi begitu membingungkan tapi sekarang 

kakek malah membicarakan harimau omong kosong itu lagi. 

S 
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“Tidak kek, tadi kakek hanya menggeram saja dan itu sangat 

membingungkan.” 

“Itu adalah perwujudan harimau nak, sama dengan harimau yang 

bersemayam ditubuhmu.” 

“Aaahhh.. Kek setiap kali bertemu denganku, kakek selalu 

membahas tentang harimau. Aku tidak pernah mengerjakan 

apapun kek.. tirakat, semedi atau apapun itulah...aku tidak pernah 

melakukannya ... jadi bagaimana bisa harimau kakek bersemayam 

ditubuhku?” aku kesal dan beranjak dari hadapan kakek. Namun 

sebelum aku membuka pintu rumah kakek, aku mendengar kakek 

memanggilku. 

“ Nak, banyak pantangan yang harus kau ketahui.” Kakek 

menghela nafas. Aku terdiam  

“Minuman keras, mencuri, menipu, dan yang terakhir berzina 

harus kau jauhi.” Kakek sedikit terbatuk. Aku sudah sangat kesal 

tentang semua omong kosong ini. Segera ku raih gagang pintu, 

lalu keluar dari rumah kakek. Malam itu udara terasa sangat 

dingin, tak berangin dan terasa sunyi. 

*** 

 

2014 

Kotaku yang bising 

 

ku tidak terlalu tampan, tapi wanita-wanita selalu senang 

bersamaku. Sejak aku mengerti cara menyukai wanita 

aku tidak pernah kesulitan saat mendekati mereka, 

terkadang mereka datang sendiri hanya dengan sekali kutatap. 

Dimana tempatku, disana akan ada wanita yang dengan sukarela 

menemaniku. Tetapi kedekatanku dengan setiap wanita 

merupakan ancaman terbesar dalam hidupku meskipun pada 

akhirnya aku selalu menampiknya. 

A 
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“Coba le, temukan wanita yang benar-benar kau cintai, jangan 

setiap kau memperkenalkan wanita kepada ibu selalu berganti-

ganti.” Ucap ibuku menasehati.  

 Aku memang beberapa kali memperkenalkan wanita ke 

ibuku, namun selalu akan berganti setiap minggunya. Bagiku 

wanita dapat kapan saja aku pilih dan aku ganti. Setiap aku bosan 

aku dapat langsung meninggalkannya lalu mulai mencoba 

mencari wanita lain yang lebih menarik. Bagiku masa muda harus 

dinikmati dengan melakukan apa saja yang kita ingin kerjakan. 

 

*** 

2016 

Musim hujan bulan maret 

 

 

murku sudah masuk usia pantas menikah, ibuku berkali-

kali menyuruhku untuk memperkenalkan wanita yang 

benar-benar aku sukai. Hingga sore ini ditemani hujan 

aku bertemu dengan wanita yang memiliki mata teduh itu, dialah 

yang seterusnya akan mendampingiku. Yang aku perkenalkan 

kepada ibu dan kakekku.  

“ namanya sri bu, kek, dia yang akan aku pilih menemani hari-

hariku.” Ucapku dibawah derasnya hujan yang terdengar di atap 

rumah. Ibuku tersenyum bahagia, sedangkan kakek banyak 

terdiam seperti banyak yang ia fikirkan.  

 Dihari pernikahanku, Sri tampak pucat. Tak ada lagi 

senyum diwajahnya. Saat kutanya ia hanya terdiam. Berkali-kali 

aku bujuk baru akhirnya sri mau berbicara. Ternyata sri kaget 

dengan ucapan kakek tentang aku, tentang harimau yang 

bersemayam di dalam tubuhku. Lagi-lagi kakek membahasnya, 

aku sempat marah namun ibu dan Sri menahanku. Selain karena 

usia kakek yang semakin tua, hari ini adalah hari pernikahanku 

tak mungkin aku akan merusaknya. 

U 
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*** 

 

walnya kehidupan pernikahanku sangat menyenangkan. 

Namun entah mengapa lambat laun aku merasa mulai 

bosan. Aku mulai mendatangi lagi tempat-tempat saat 

dulu aku sering berkumpul dengan teman-temanku, aku juga tetap 

sering dikelilingi oleh banyak wanita. Istriku beberapa kali 

mengeluh tentang kedekatanku dengan beberapa wanita namun 

aku tidak menggubrisnya. Apalagi akhir-akhir ini istriku mulai 

cerewet seperti kakekku mengingatkanku tentang tirakat, semedi 

atau segala hal tentang harimau didalam tubuhku,. Aku tidak tau 

sejak kapan istriku percaya akan omong kosong tentang harimau 

itu. Setiap hari istriku akan menyelipkan kertas kedalam 

dompetku entah apa isinya aku tidak pernah ingin tahu.  

  Hingga suatu malam sepulang dari berkumpul dengan 

teman-temanku istrku merengek, mengatakan malam ini aku 

harus melakukan semedi di Gunung Salak bersama kakek.  

“Ayolah mas sekali ini saja kau patuhi perintah kakek, siapa tau 

itu memang berguna untukmu.”  ucap istriku berkali-kali. 

“Kau ini Sri semakin lama cara fikirmu sama dengan kakek, 

sudah aku bilang aku tidak ingin mengerjakan hal-hal seperti itu.” 

ucapku kesal. 

“Sekali ini saja mas. Setidaknya kau pernah melakukannya.” 

rengek Sri lagi 

“Aku tidak mau Sri, berapa kali lagi harus aku ucapkan?” 

amarahku memuncak, seketika aku mengambil jaket ingin pergi 

saja dari rumah. Namun langkahku sangat berat. Kepalaku terasa 

sangat sakit. Sekilas aku melihat diriku dicermin entah mengapa 

bayangan yang muncul dicermin seperti bukan aku, ada taring 

dan mata tajam seperti membayangi wajahku. Aku kebingungan 

berlari meninggakan istriku yang terus berusaha mengejarku.  

 

A 
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*** 

 

ku berada ditempat teman-temanku berkumpul. Namun 

aku memilih duduk dipojok badanku menggigil, keringat 

deras mengucur dari kepalaku. Rasanya wajah yang 

kulihat dicermin terus membayangiku. Bahkan kata-kata kakek 

mulai bermunculan didalam otakku. Seperti serempak sengaja 

hadir bagai mengejarku. Tiba-tiba beberapa wanita 

menghampiriku, menggodaku. Hingga aku benar-benar terlena, 

namun aku tak sengaja melihat kaca bayang taring dan mata 

tajam itu semakin jelas, ‘harimau’ wajahku terlihat seperti 

harimau. Tetapi aku sudah tidak peduli, aku tetap menghabiskan 

sisa malam itu bersama wanita-wanita yang tak kukenal. Sedang 

diujung gang Sri sedang menangis tersedu menutup mulutnya dan 

sesekali mengelus perutnya.  

*** 

 

dzan subuh sayup-sayup mengalun. Dari kejauhan 

teriakan-terikan histeris terdengar dari salah satu 

bangunan. Sedang aroma subuh yang harusnya segar 

berubah menjadi aroma menyengat seperti daging yang hangus 

saat dimasak. Warga ramai berkerumun, rela menghirup aroma 

hangus yang semakin menyengat. Dipojok ruangan tertinggal 

dompet usang dengan isinya yang berserakan, memperlihatkan 

kertas-kertas yang tulisannya mulai pudar. 

*** 

 

Jember, 04 Oktober 2017 

 

 

Petilasan : Bekas peninggalan 

 

 

A 

A 
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LAMJAME dan KISAH MASA ITU 

FajrinNurjanah 

 

 

 

 

 

 

emara laut dikejauhan yang berjejer rapi menemani 

indahnya laut lepas. Panjang-panjang batang pohon itu 

seakan mengisyaratkan bahwa telah lama ia ditanam. 

Sang surya yang tak pernah enggan menampakkan wajah di desa 

serambi Mekkah itu. Deburan ombak dan hempasan angin 

semakin melengkapi indahnya desa itu. Asri! Perahu nelayan 

berjejer, isyarat telah siap untuk berlayar. Seorang gadis kecil 

yang masih lugu dengan gelak tawa yang tak pernah pudar, kini 

hanya bisa duduk termangu meratapi kisah masa itu.  

Anisa, gadis lugu yang kebahagiaannya telah direnggut 

oleh tsunami. Tak hanya kebahagiaan, bahkan mungkin gairah 

hidup pun ia tak punya. Kini si gadis lugu itu berada di desa 

orang, bukan hanya desa orang, akan tetapi ia kini berada di 

negeri orang. Tak usah bertanya dengan siapa ia berada di negeri 

orang! Sudah barang tentu, ia hanya sebatang kara di negeri yang 

penuh hiruk pikuk kehidupan. 2004, adalah masa yang tak pernah 

bisa ia lupakan. Saat itu ia masih sangat mungil, masih suka 

mengompol. Ayah yang tegas dan galak selalu memarahi Anisa 

ketika ia mengompol, bagaimana tidak? Kasur mereka hanya 

satu, itu pun untuk satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 

kakak, Anisa, dan adik. Namun sang ibu yang sangat sabar dan 

penyayang selalu saja membela Anisa, karena baginya itu masih 

hal yang wajar, Anisa masih kecil.  

C 
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“Anisa.. bangun! Ayo bangun.. ini sudah siang.” Tegur 

Mutia, kakak Anisa. 

Namun Anisa masih enggan beranjak dari kasur, karena ia tau 

bahwa ia telah mengompol. 

“Ibu!” Jerit Mutia, ia sadar bahwa adiknya telah 

mengompol.  

“Sudah tak apa. Cepat buka bajunya dan pergi mandi!” 

Seru ibu. 

“ngompol lagi?”Tegas ayah dengan wajah suram dan alis 

yang menyatu dari luar kamar. 

Anisa langsung bergegas turun dari kasur karena ia takut 

mendengar suara ayah, ia tau bahwa ayah pasti akan marah besar 

ketika ia lagi-lagi mengompol. 

 Sudah menjadi rutinitas sehari-hari Anisa bersama kakek 

nya di pagi hari, ia sangat bahagia ketika sang kakek mengajak 

nya keliling kampung dengan menggunakan becak kayuh. Setelah 

dirasa waktu untuk berangkat sekolah telah tiba, Anisa meminta 

kakek untuk mengantarnya pulang, karena ia selalu ikut ibunya 

untuk mengantar Mutia pergi sekolah. 

*** 

 

uatu hari, ayah Anisa mengalami kecelakaan dan kakinya 

terluka parah. Keluarga yang baru saja mendapatkan 

kedamaian dan kebahagiannya kembali setelah 1 bulan 

ayah dan ibu Anisa memilih untuk hidup rukun, kini keluarga itu 

kembali dirundung kesedihan. 

“Ayah! Kaki ayah masih sakit? Kalau ayah butuh sesuatu, 

ayah panggil Anisa saja ya yah..”  Gadis lugu itu sangat sayang 

pada ayahnya, meskipun ia sering dimarahi oleh ayahnya. 

“Bagaimana ini? Beras sudah hampir habis, susu Anisa 

juga sudah habis, dan aku tak punya simpanan uang sedikitpun” 

Lirih ibu di sudut rumah sederhana milik mereka. 

S 
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“Ibu kenapa?” Tanya Anisa. Namun ibu hanya tersenyum 

dan menyembunyikan semuanya. 

 Pagi itu, Anisa merengek karena ia inginkan susunya. 

Akan tetapi, ibu tak kunjung datang membawakan susu tersebut. 

Bukan karena ibu tak mendengar tangisan Anisa dikarenakan 

lebatnya hujan, melainkan ibu sedang bingung, darimana akan ia 

dapatkan susu untuk ia berikan kepada gadis lugu itu.  

“Ibuuu.. aku mau susu ku.. ibu.. susuuu.. ibuuu..” 

“Iya sebentar nak.. ibu pergi beli susu mu dulu.” Sambil 

menggendong si bungsu, ibu pergi meminta susu kepada 

tetangga. 

“Ini susu mu.. Sudah, tak perlu menangis lagi! Ayo cepat 

minum susumu!” 

“Kenapa ibu basah? Lalu kenapa lama sekali susu ku 

datang?” Sahut Anisa. 

“Sudah tak perlu banyak bicara, yang penting ibu sudah 

membawakan mu susu. Ayo cepat tutup matamu itu!” Sambil 

melantunkan sholawat, ibu berusaha membuat Anisa tidur.  

 Setidaknya ia tak akan melihat anaknya menangis lagi 

karena tidak mendapatkan susu yang ia mau, untuk hari ini saja. 

Ayah dengan sangat gagah memaksakan diri untuk berjalan, 

karena ia berfikir jika ia terus berbaring, maka anak istrinya akan 

kelaparan. 

*** 

 

abtu malam minggu, Anisa merasakan sayatan di hatinya. 

Entah karena apa ataupun karena siapa. Ia hanya benar-

benar sedang merasakan sedih yang sangat memuncak, 

sekilas terbesit bahwa ia akan jauh dari keluarganya dan saat itu 

adalah malam terakhirnya bersama mereka.  

Keesokan harinya, minggu, 25 Desember 2004, pukul 

07.30, Anisa merasakan ada yang berbeda dengan hari-hari 

biasanya. Semua keluarga besarnya berkumpul, om dan tante 

Anisa pun pagi itu ikut sarapan bersama, meskipun hanya dengan 

S 
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nasi goreng sederhana ala ibu terkasih. Kakek dan nenek pun tak 

ketinggalan untuk ikut sarapan bersama.   

“Yeee.. nasi goreng.. ada telur dadarnya lagi.. waaahhh.. 

sedaaappp.. kakak! Ayo cepat kesini, nanti gak kebagian nasi 

goreng atau telur dadarnya, pasti ngambek.” Anisa mengajak 

Mutia yang sedang asik menonton film kartun bertemakan natal. 

“Tia! Asik banget sepertinya? Gak baik loh nonton 

kartun-kartun semacam itu.” Tegas om mereka. 

“Tau tuh kakak.” 

“Apaan sih Anis? Bilang aja kalau kamu pingin nonton 

yang lain, iya kan?” sahut Mutia dengan nada tinggi. 

“Nggak kok, mending aku makan nasi goreng.” 

“Eh.. eh.. kok goyang-goyang?” Tante ku merasakan 

goyangan yang berasal dari perut bumi yang semakin lama 

semakin kencang. 

“Gempaaa…” Teriak ayah. 

 Semua orang bergegas keluar rumah, saking dahsyat nya 

kekuatan gempa itu membuat tanah-tanah dibelakang rumah 

Anisa retak. Tambak ikan yang juga berada dibelakang rumah 

Anisa, airnya berbuih-buih seperti air yang sangat mendidih. 

Gempa yang mengakibatkan banyak kerusakan itu berlangsung 

selama 30 menit. Saat pak Sofyan, teman karib ayah Anisa datang 

kerumah untuk meminta nasi karena nasi dirumahnya tumpah 

akibat gempa, saat itu pula rombongan orang yang diangkut oleh 

satu truk berteriak “ie laot iek” artinya, air laut naik. Ayah Anisa 

sangat panik, semua orang kesana kemari berteriak sambil 

berlarian untuk menyelamatkan diri. Ayah berlari ke kerumunan 

orang untuk mencari Mutia. Ternyata ayah menemukan Mutia 

sedang dibonceng pak Sofyan. 

“Bang! Ku titip anak-anak ku. Tolong selamatkan 

mereka, bawa mereka jauh dari sini. Tolong bang.. selamatkan 

anak-anak ku!” Sambil menyerahkan Anisa dan Hakim, adik 

bungsu Anisa kepada pak Sofyan. 
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“Gak mau om.. Hakim mau disini bersama ayah, kalau 

ayah mati, Hakim juga mau ikut mati.” Seru Hakim, itu adalah 

kalimat pertama yang Hakim lontarkan secara lancar. 

“Bang! Ku titip anak-anak ku.” Lagi-lagi ayah berpesan 

seperti itu dengan mata yang berkaca-kaca. 

“Ayah? Ibu mana? dimana ibu, ayah?” Anisa masih 

sempat menanyakan ibunya, namun ayah hanya tersenyum dan 

tidak menjawab apapun. 

*** 

 

ak Sofyan lalu menghidupkan motornya dan bergegas 

pergi dari tempat itu dengan membonceng Mutia, Anisa 

dan istrinya. Anisa menengok kearah ayahnya, ia melihat 

ayahnya dan Hakim masih tetap berada di tempat tadi ia berpisah, 

ayahnya masih terus memandangi Anisa. Hingga suara gemuruh 

terdengar semakin kencang dan dekat, lalu air meratakan 

segalanya dalam sekejap, hanya dalam hitungan detik semuanya 

luluh lantah. Anisa terpisah dari pak Sofyan, istri pak Sofyan dan 

Mutia kakaknya. Anisa ditemukan oleh seorang polisi dan 

mengantarkan ia ke tempat pengungsian. Hari pun berganti 

malam, namun Anisa belum menemukan pak Sofyan dan Mutia. 

Syukur, keesokan harinya ia dapat berjumpa dengan pak Sofyan 

dan kakanya.  Anisa yang baru saja bertemu dengan pak sofyan 

langsung menodongkan beberapa pertanyaan kepada pak Sofyan. 

“Om! Dimana ayah, ibu dan Hakim?” 

“Ayah, ibu dan Hakim akan kesini besok.” 

“Sungguh ya om..” Dengan wajah polosnya ia meyakini 

perkataan pak Sofyan. 

Dua hari berlalu, namun orang-orang yang Anisa cari tak 

kunjung datang seperti yang pak Sofyan katakan, “mana mereka 

om? Katanya mau kesini? Tapi kok gak datang-datang?” 

P 
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“Anisa ikut om aja yah, ke kampung halaman om di kota 

Cane! Nanti mereka akan menyusul kita ke Cane. Ayo siap-siap, 

besok kita akan berangkat menuju Cane.” 

*** 

 

antas Anisa mempercayai ajakan pak Sofyan dengan 

iming-iming bahwa orang tua dan adiknya akan 

menyusulnya ke Cane. Anisa dan Mutia disambut sangat 

hangat oleh keluarga pak Sofyan disana, mereka sangat ramah 

kepada Anisa dan Mutia, hingga cerita tentang Lamjame dan 

masa itu sejenak terlupakan, sampai pada suatu waktu Anisa 

menonton TV, ia disuguhkan dengan berita bahwa desa yang ia 

tempati dulu sudah rata oleh air dan mayat menumpuk bak ikan 

laut berserakan. Pak Sofyan sontak menghampiri Anisa, karena ia 

menjatuhkan piring dari tangannya. Lalu dipeluklah Anisa, dan 

pak Sofyan meminta maaf karena selama ini berbohong. Pak 

sofyan berjanji bahwa keesokan harinya mereka akan pergi 

menuju Lamjame untuk mencari mayat ayah, ibu dan Hakim. 

Akan tetapi, sesampainya disana, Anisa dan pak Sofyan yang 

tidak dapat menemukan mayat mereka, karena semua mayat 

disitu telah membusuk akibat terendam air berhari-hari. Pak 

Sofyan coba menenangkan Anisa sembari mengajaknya pulang ke 

Cane, karena mereka sudah mencari selama 3 hari namun 

hasilnya nihil. Ditengah perjalanan pulang, Anisa mendengar 

beberapa anak-anak korban tsunami yang masih selamat sedang 

berkumpul sembari bernyayi untuk menghibur diri. 

“Lonperatep lon dodaidi dalam ayon tepet mata.. teka 

gempa minggu uro tsunami tuhan bribala.. anek gatawo bak 

tuhan.. mungken ajai katrok teka.. tuhan pekeh salah hamba 

tuhan.. pekeh desya hamba..” 

*** 
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eberapa minggu kemudian, ada seseorang yang datang ke 

kediaman pak Sofyan di Cane dan mengaku bahwa ia 

adalah kerabat dari Anisa dan Mutia yang hendak 

membawa mereka pulang ke rumah orang tersebut. Pak Sofyan 

lantas menyetujui permintaan orang tersebut dikarenakan ia 

percaya bahwa orang tersebut adalah benar-benar kerabatnya, 

mendengar dari cerita yang orang itu paparkan pada pak Sofyan. 

Akhirnya Anisa dan Mutia dibawa pergi oleh kerabatnya.  

 Sampailah Anisa dan Mutia di rumah kerabatnya itu, 

namun mereka tidak merasa kebebasan sedikitpun dirumah itu, 

berbanding sangat terbalik dengan ramah tamah di rumah pak 

Sofyan. Ingin makan saja, Anisa merasa ketakutan karena mereka 

harus menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu, barulah 

bisa makan. Anisa pernah meminta susu, akan tetapi diberi air 

gula saja. Suatu hari Anisa melihat kakaknya menangis karena 

lapar, namun belum bisa makan karena tugas mencuci baju belum 

rampung.  

 Dengan susah payah membagi waktu antara melakukan 

pekerjaan rumah dan sekolah, akhirnya Anisa pun tamat SD, dan 

ia melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya dengan beasiswa 

karena nilai Anisa sangat memuaskan sehingga ia layak 

mendapatkan beasiswa dan bersekolah di salah satu SMP ternama 

di Aceh, PP. Ummul Aiman. Namun setelah berlangsung selama 

3 bulan ia menjadi siswa di pondok tersebut, Anisa kehabisan 

uang saku dan sering sakit-sakitan. Akhirnya pihak pondok 

memulangkan Anisa, dan setelah ia kembali ke rumah 

kerabatnya, ia tidak di perkenankan kembali lagi ke pondok 

tersebut. Anisa diberi kesempatan untuk bersekolah di dekat-

dekat pemukimannya, tepatnya di MTS Dhiyaul Huda. Akan 

tetapi, ia dan Mutia kakaknya harus sambil bekerja supaya bisa 

menyambung hidup.  

*** 

B 
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i sore hari yang sangat indah, sang senja yang tersenyum 

dengan indah, kakak beradik ini malah sedang 

bertengkar hingga sesuatu terlontar dari mulut si kakak 

“Memang begini ini kalo bukan sedarah.” 

“Apa maksud kakak?”  

Mutia hanya menampakkan wajah kesalnya, dan 

membuat Anisa terus bertanya-tanya tentang makna tersirat dari 

perkataan Mutia tadi. Anisa lantas pergi meninggalkan kakaknya 

di teras rumah itu. Tapi Anisa tak henti-hentinya bertanya, 

“Siapa aku sebenarnya?”. 

 

*** 
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LANDAUR 

Hafidatun Munawaroh 

 

 

 

 

 

 

abar mengenai keberadaan  harta karun itu sudah 

terdengar sejak lama. Hampir seluruh penghuni 

desa percaya bahwa di dalam hutan terlarang yang  

terletak di sebelah desa yang konon berhantu itu menyimpan 

harta karun yang di yakini sebagai peninggalan leluhur. 

Menurut para tetua hutan itu sangat angker dan 

berpenunggu. Oleh sebab itu, tidak sembarang orang dapat  

pergi ke hutan tersebut. 

 Harta karun itu dijaga oleh sosok makhluk yang 

sangat menyeramkan, tubuhnya  besar panjang, wajahnya 

menyeramkan dan menampakkan rupa yang berbeda pada 

setiap orang yang ditemui, orang-orang menyebutnya 

Landaur.  Akan tetapi, bukan itu yang membuat orang 

enggan untuk berusaha mencari keberadaan harta karun itu. 

Di desa kami orang sakti atau dukun banyak ditemui tetapi 

tidak satu pun dari mereka berani untuk mencari atau 

sekedar memasuki hutan terlarang itu. Selain penampakan 

menyeramkan, makhluk penunggu harta karun itu juga bisa 

merasuki jiwa dan  membuat manusia menjadi gila. Itulah 

K 
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mengapa sampai saat ini hutan itu masih terlihat rimbun tak 

terjamah tangan manusia. 

*** 

alam itu Rojim sudah bersiap- siap. Tangan 

kanannya menggenggam oncor yang belum 

dinyalakan sedangkan tangan kirinya membawa 

sarung yang di dalamnya berisi parang,  celurit dan 

perlengkapan lain yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia 

membangunkan istrinya Suminah yang sedang terlelap 

bersama kedua anaknya. Ia akan berpamitan pada istrinya.  

“Mau kemana pak ?” 

“Aku akan pergi, aku sudah tidak kuat dengan kemiskinan 

ini. Aku akan mencari harta karun itu” 

Suminah terpengarah mendengar pernyataan 

suaminya itu.Ia tidak tahu sejak kapan suaminya 

memikirkan hal ini atau sejak kapan suaminya memiliki 

keberanian untuk menembus hutan terlarang itu dan berniat 

mencari harta karun yang belum jelas keberadaannya. 

Suminah belum selesai dengan pikirannya sendiri tetapi 

suaminya sudah pergi menyusuri gelap malam dengan oncor 

ditangan kanannya. 

Kabar mengenai kepergian Rojim untuk mencari 

harta karun belum ada yang mengetahui. Penduduk desa 

tidak tahu bahwa salah satu dari mereka sedang 

mengantarkan diri untuk bertemu makhluk yang bernama 

Landaur itu. Suminah tidak tenang, ia terus memikirkan 

keadaan suaminya yang sudah tiga hari pergi dan tidak 

kembali. Suminah memutuskan untuk menemui tetua desa 

berharap akan mendapat bantuan untuk mencari suaminya. 

M 
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 Orang-orang dikumpulkan di balai desa.Orang sakti 

atau dukun desa juga dipanggil. Orang-orang kebingungan 

atas apa yang sedang terjadi, satu sama lain saling bertanya 

mengapa mereka dikumpulkan ditempat ini. Namun, takada 

yang tahu jawabannya.Hanya Suminah dan tetua desa yang 

bisa menjelaskan.Tetuadesa mulai bicara, orang-orang 

diam-menyimak penasaran. Suminah disilakan bicara, ia 

mulai menceritakan duduk permasalahan. Suasana kembali 

riuh setelah Suminah selesai bicara. Orang-orang yang 

berada ditempat itu merasa tak percaya atas apa yang 

diceritakan Suminah tentang suaminya. Para dukun yang 

ada disana juga tidak percaya, Rojim lelaki miskin yang 

tidak memiliki kesaktian ilmu kanuragan ataupun keahlian 

beladiri itu berani pergi ke hutan terlarang itu. Tetua 

kembali bicara menengahi suasana yang mulai ramai dengan 

perbincangan tentang Rojim, tetua desa akan menyampaikan 

maksud dikumpulkannya penduduk desa.  

“Bagaimana jika kita cari  Rojim di hutan terlarang itu, 

adakah yang ingin membantu ?” 

Orang-orang yang berada di balai diam seolah tidak 

mendengar pertanyaan tetua desa. Orang sakti atau dukun 

yang berada disana pun juga tak bersuara. Tetua mengulangi 

pertanyaannya tetapi tetap saja tidak ada jawaban.Tetua 

mengerti, selama ini memang belum pernah ada yang berani 

menginjakkan kaki di hutan terlarang itu bahkan dukun 

sekalipun. Tetua tidak lagi bertanya untuk ketiga kali, ia 

menatap Suminah seolah meminta Suminah mengerti dan 

mengikhlaskan suaminya. Suminah menangis. 

*** 
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eberapa minggu setelah kepergian Rojim sering 

terdengar suara gaduh dari tengah hutan. Penduduk 

desa ketakutan, menurut dukun desa suara gaduh itu 

merupakan suara Rojim yang sedang disiksa oleh makhluk 

penunggu harta karun  hutan terlarang. Di malam hari 

kadang juga terlihat cahaya merah berkelebat  dan muncul 

kabut hitam tebal dari tengah hujan yang menuju arah 

perkampungan.Penduduk desa semakin ketakutan, tidak ada 

seorang pun yang berani mendekati hutan terlarang untuk 

mencari tahu apa yang terjadi. Melihat kejadian ini, tetua 

mengumpulkan orang sakti atau dukun desa, disuruhnya 

untuk menerawang apa yang sedang terjadi.  

Dimulailah acara penerawangan.Para dukun duduk 

bersila membentuk lingkaran.Mereka mulai mengucapkan 

bahasa-bahasa yang mungkin hanya mereka yang mengerti 

maksudnya. Beberapa jam mereka duduk diam seperti 

patung tanpa pergerakan hingga akhirnya pada tengah 

malam kepala mereka bergerak pelan ke kanan kekiri 

sesekali mengernyitkan dahi seolah sedang berusaha 

mengamati sesuatu yang terlihat remang-remang.  Sebelum 

sepertiga malam penerawangan selesai, kabar buruk datang. 

Desa akan tertimpa bahaya, cahaya merah yang berkelebat 

di hutan adalah wujud kemarahan makhluk penunggu harta 

karun dan arwah-arwah jahat yang dibawa kabut hitam 

sedang berkeliaran menuju perkampungan. Tetua kaget 

bukan kepalang, diperintahkannya seluruh penduduk 

menyiapkan persembahan. 

Keesokan harinya semua penduduk pergi 

keperbatasan desa dimana hutan terlarang itu berada, 

Suminah juga hadir disana.Mereka akan melakukan 

B 
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persembahan sesuai perintah tetua desa. Sesampainya 

disana, penduduk desa terkejut melihat keadaan hutan 

terlarang.Hutan itu tidak lagi rimbun. Rerumputan banyak 

yang terbakar pepohonan banyak yang tumbang, mungkin 

ini ulah makhluk penjaga harta karun yang sedang marah. 

Merka semakin ketakutan. 

Upara persembahan dimulai.Keheningan 

menyergap.Ditengah pelaksanaan persembahan suara gaduh 

terdengar dari dalam hutan, para dukun segera membaca 

mantra pengusir roh jahat dengan lantang.Tetua desa 

mengucapkan doa-doa. Penduduk desa yang berada disana 

mungkin juga sedang membaca doa selamat. Semuanya 

terlihat sedang mengucapkan sesuatu meski tidak jelas apa 

yang diucapkan. 

Suara gaduh itu tidak terdengar lagi, penduduk desa 

sedikit tenang.Tiba-tiba sosok laki-laki kurus dengan oncor 

ditangan kanannya dan parang ditangan kirinya keluar dari 

tengah hutan.Suminah terpengarah, penduduk lain juga. 

Mereka tak percaya pada apa yang dilihatnya. 

“haha.. Kalian bodoh !pergilah dari sini, Jangan 

mengganggu ku aku sedang mengumpulkan harta karunku. 

Aku akan membangun istanaku disini, haha”  

Lelaki kurus itu tertawa lagi, tidak ada yang berani 

mendekati.Tetua memerintahkan penduduk kembali ke 

desa.Lali-laki itu telah gila, Landaur telah merasuki jiwanya. 

Suminah juga ikut kembali ke desa.Ia tidak percaya 

dengan apa yang dilihatnya. Rojim masih hidup, Landaur 

tidak membunuh suaminya.Suminah senang akan hal itu. 

Awalnya saat di perbatasan hutan tadi ia ingin sekali 

mendekati suaminya, bertanya keadaan suaminya layaknya 
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seorang istri yang telah lama ditinggal pergi dan kembali 

bertemu suaminya. Namun, keinginannya ciut saat suaminya 

mengusir warga dari kawasan hutan terlarang dan terus 

tertawa layaknya orang gila.Suminah percaya bahwa 

Landaur memang ada dan telah bersemayam dalam tubuh 

suaminya. 

Suminah dan warga desa telah pulang ke rumah 

masing-masing hanya tetua desa dan para dukun yang masih 

berada di balai desa.Tetua akan membicarakan perihal 

kejadian yang telah menimpa Rojim. Tetua mengerti, 

kejadian ini akan sangat berbahaya bagi desa karena itu para 

dukun dikumpulkan, ia akan akan meminta para dukun 

melindungi desa dengan mantra-mantra. 

Sebenarnya bukan hanya tetua desa saja yang merasa 

khawatir atas kejadian yang menimpa Rojim, hampir 

seluruh warga desa juga merasa resah.Hanyasaja, mereka 

diam tidak berani membicarakan. Konon, siapa saja yang 

membicarakan apapun yang berkaitan dengan makhluk 

penunggu hutan terlarang tidurnya tidak akan tenang, ia 

akan dihantui mimpi-mimpi buruk setiap malamnya. Oleh 

karena itu, warga bungkam enggan membicarakan. 

Suminah pun demikian, ia juga tahu perihal mimpi-

mimpi buruk yang akan menghantui siapa saja yang berani 

membicarakan makhluk penunggu hutan terlarang itu. 

Suminah juga ketakutan tetapi jauh didalam hatinya ia 

penasaran. Suminah menyambung kembali potongan 

ingatannya mengenai suaminya, ia kembali mengingat  

ucapan terakhir suaminya. 
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“haha.. Kalian bodoh !pergilah dari sini, Jangan 

mengganggu ku aku sedang mengumpulkan harta karunku. 

Aku akan membangun istanaku disini, haha” 

Suminah berhenti menerawang.Iaingat ucapan 

suaminya perihal harta karun hutan terlarang. Hal inilah 

yang menggoda Suminah untuk terus memikirkan suaminya, 

benarkah suaminya telah menemukan harta karun itu ? 

Apakah harta itu berupa perhiasan, perak atau emas 

batangan ? Dimanakah harta karun itu ? Suminah ataupun 

warga tidak melihat Rojim membawa harta karun itu saat di 

perbatasan hutan terlarang kemarin. Harta karun itu memang 

ada hanya saja selama ini tidak ada yang menyadarinya. 

Warga desa ataupun Suminah memang tidak melihatnya tapi 

Rojim memang telah menemukannya.Sayang, Landaur telah 

bersemayam dalam tubuh lelaki itu. 

*** 
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GARA-GARAAMPLOP 

Masfika Dyah W. 

 

 

 

 

 

 

Pak’e pak’e aneh-aneh saja.” Ujar perempuan berjubah 

merah sambil memegang sebuah cangkir yang berisi air. 

“Aneh kenapa toh buk?” Jawab seorang lelaki cungkring 

yang tengah berusaha mengatur nafasnya. Pak Joko namanya. 

Memang semenjak 2 bulan lalu pak Joko  berambisi 

menjadi kades, kepala desa. Bukan untuk member nama buat 

keluarganya. Pak Joko ingin menghapus kejanggalan di desa 

tersebut. Memang tak aneh, pak Joko satu-satunya orang yang 

mengerti agama di desa tersebut. Selain itu pak Joko ingin 

membanggakan almarhum bapaknya. 

Walau bukan orang besar, Pak Joko yakin menjadi kades 

adalah langkah awal baginya untuk merubah desa ini. Semua 

keinginan itu bermula dari pohon beringin di pusat desanya. 

Pohon itulah tuhan mereka. Sangatlah dikeramatkan. Banyak 

orang bodoh yang tiap harinya menaruh sesajen untuk pohon 

keramat itu. 

*** 

 

Bondo opo Jok?” Seorang lelaki yang bertubuh kekar 

yang biasa di sapa Edi menyambut Joko di teras. 

“Kalau kamu ingin jadi kades ya harus ada duwit.” 

“ 

“ 
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Joko hanya tersenyum mendengar ucapan teman dekatnya 

itu. Rasanya sudah habis kata-katanya untuk menjawab. 

“Wes to. Kalau Allah sudah berkehendak semuanya akan 

jadi.” Jawab pak Joko. 

Jawaban yang ia lontarkan membuat tertawa 

keduanya. Edi, sahabatnya memang tak percaya dengan ke-

Agungan Tuhan. Ia lebih senang memuji sesuatu yang nyata 

dibanding dengan sesuatu yang semu. Tapi perbedaan tak 

menjadi keduanya jauh. Memang sudah berpuluhan kali Pak 

Joko meluruskan sahabatnya. Tapi nihil. Mungkin Allah tak 

memberi hidayah, itulah pikirnya. 

“Ileng pak’e ileng. Kita wong cilik.” Istri pak Joko semakin 

naik darah, mengingat anaknya yag terakhir telah 

mengenyam Perguruan Tinggi dan perlu mengeluarkan 

banyak biaya. 

“Gajiku pasti tak kasihkan anak kita buk. Pak’e janji ga 

bakal makan duwit pemilihan kepala desa.”  

“Lalu? Kalau kampanye gimana? Ga ada duwit ga bakal ada 

yang milih.”  

Pak Joko hanya tersenyum mendengar perkataan 

istrinya. Hanya modal kemauan dan keyakinan itu cukup 

pikir Joko. Memang dia tak punya apa-apa, motor  pun tak 

punya. Ia hanya memiiki sepeda unta, TV 14 inchi dan radio 

yang selalu menemani harinya.  

*** 

 

entari telah menampakkan dirinya. Pagi ini sangat 

cerah. Pak Joko sudah berpakaian rapi dengan 

mengenakan kemeja dan celana panjang berwarna 

gelap. Tak lupa sepatu fantofel yang sudah disemir sehingga 

M 
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terlihat berkilau. Pagi ini ia hendak pergi ke kantor desa, 

mencalonkan diri menjadi kepala desa. 

“Bismillah. Buk, aku berangkat dulu. Assalamualaikum.” Pak 

Joko pun melangkahkan kakinya menuju kantor desa. 

“Waalaikumsalam. Pak’e hati-hati ya!” Jawab istri pak Joko 

sambil dirundung rasa cemas. 

Langkah Pak Joko semakin berat, keyakinannya mulai 

goyah, ia seperti dilema. Antara ragu dan yakin, antara kalah dan 

menang. Hatinya terus berdegup seiring dengan hentakan 

kakinya. Dia tertegun melihat Pajero putih yang parkir di depan 

kantor desa dan orang-orang yang sedang mengerubungi mobil 

tersebut seperti halnya tontonan langka. Ternyata mobil itu milik 

anak juragan tahu. Ia muda dan tampan. Usianya sekitar 24 tahun. 

Pak Joko masih heran melihat kedatangannya. 

“Dia muda, ganteng dan juga sarjana. Apa tujuannya datang 

kemari?” Tanya pak Joko kepada salah seorang perangkat desa 

yang sedang berdiri di luar. 

“Dia adalah kepala desa masa depan kita.” 

Pak Joko hanya bisa terdiam. Nyalinya makin ciut 

mendengar pernyataan salah satu perangkat desa tersebut. 

“Assalamualaikum” Pak Joko melangkahkan kakinya menuju 

ruang pendaftaran sambil dipenuhi rasa kegelisahan ia melihat 

sesosok pemuda tampan yang disebut-sebut anak juragan tahu  

itu.  

“Benar kata perangkat desa itu” katanya dalam hati. Pak Joko 

menghela nafas panjang sambil menata kembali mentalnya yang 

hamper jatuh. 

“Ini pak formulirnya!” pemuda tampan itu menyodorkan 

selembar kertas formulir di tangannya kepada pak Joko. 

“Dia sangat ramah ternyata, ku kira dia sombong.” Ucap pak Joko 

dalam hati sambil mengambil kertas yang telah disodorkan 

tersebut. 
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Pertemuan singkat Pak Joko dan pemuda tersebut tak 

menyurutkan keinginannya. Ia optimis dan terus optimis. Hari 

kampanye pun tiba. Masing-masing calon kepala desa 

mengutarakan visi dan misinya di depan masyarakat termasuk 

Pak Joko walau usianya terpaut jauh dari usia caon kepala desa 

yang lain namun semangatnya semakin membara. 

*** 

Pidatonya bagus. Sangat berwibawa visi misinya pun jelas, 

Joko piye?” sahabat pak Joko sangat cemas. Apalagi setelah 

mendengar pidato dari anak juragan tahu tersebut. Ia merasa 

kemampuan sahabatnya jauh dari kemampuan pemuda tersebut, 

“Ya bagus toh, berarti dia punya kualitas yang baik.” Pak Joko 

menjawab dengan santainya. 

“Sudah siap duwit berapa Jok?” 

“Buat apa? Aku gapake duwit-duwitan.” 

“Loh gimana toh kamu iki” 

“Gimana apanya? Ya bagus to!” 

“Oalah lah, yo pasti kalah.” 

“Kalau menang Alhamdulillah, kalau kalah yaweslah.” 

“Ya wes karepmu war.” 

Seusai berpidato dan berkampanye Joko dan Edi mampir 

di sebuah warung. Seperti biasanya mereka bercerita dan 

bersenda gurau. Mereka sangat akrab walaupun beda keyakinan. 

Malam pun tiba. Pembicaraan seakan terus menyambung. 

Mengingat esok adalah hari pemilihan, Edi pun mengajak 

sahabatnya untuk pulang. Keduanya masih berjalan 

berdampingan. 

“Di, opo toh kui?” Joko menghentikan langkahnya sambil 

mengamati seseorang dengan amplop tebal. 

“Oh itu pasti anaknya juragan. Ia sedang bagi-bagi duwit.” Edi 

langsung menarik Joko untuk bersembunyi. 

“Astagfirullah.”  Pak Joko sambil mengelus dada.  

“ 
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Semenjak kejadian itu pak Joko masih tak percaya, 

pemuda sebaik itu melakukan sebuah hal yang sangat keji. Pak 

Joko semakin takut mungkin apa yang dikhawatirkannya akan 

terwujud.  

*** 

 

ajah pak Joko lesu, ia berfikir mungkin harapannya 

telah pupus. Pemungutan suara dimenangkan oleh 

anak juragan tahu. Parahnya hanya ada 2 suara yang 

masuk pada Joko ya mungkin itu dari istri dan sahabatnya, Edi. 

Joko melamun sambil memikirkan bagaimana nasib desanya. 

Dipandanginya uang kertas sepuluh ribu dan dua puluh ribu yang 

ia keluarkan dari dompet. 

“Dasar uang laknat! Kau yang membuat semua hancur.”  Pak 

Joko menyobek-nyobek uang kertas tersebut dan membuang jauh-

jauh dari hadapannya. 

*** 
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KOLANG-KALING 

Moh. Ghufron Burhanuddin 

 

 

 

 

 

 

i luar masjid, awan mendung pekat tidak kunjung 

memuntahkan air hujan yang seharusnya 

membasahi tanah sedari tadi, seolah mengerti nasib 

buruk yang dialami Sunar dan keluarganya. Semua musibah 

itu terjadi begitu saja pada hari yang sama. 

Pagi itu, Sunar sedang bersiap-siap untuk berangkat ke toko 

bajunya. 

“Buk… kemarin ayah bertemu dengan orang musafir… 

ayah lihat musafir itu lagi kelaparan, jadi ayah belikan ia 

makanan dan ayah berikan ia beberapa lembar uang.Kasihan 

buk, ayah gak tega melihatnya”. Sunar menceritakan 

kejadian kemarin yang ia alami sepulang dari menjaga toko 

baju miliknya. 

Romlah sudah terbiasa mendengar cerita tentang apa yang 

telah suaminya lakukan setiap hari. Namun, Romlah merasa 

heran kenapa suaminya selalu membantu orang padahal 

keadaan ekenomi keluarganya pas-pasan. 

“Yah… kenapa ayah selalu membantu orang? Tidak hanya 

musafir, tiap kali ada pengemis lewat depan rumah ayah 

pasti memberikan uang dan makanan. Tiap kali ayah 

D 
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melihat orang kesusahan pasti ayah bantu… ya meski tidak 

seberapa..padahal keadaan ekonomi kita pas-pasan, beda 

sama tetangga sebelah yang kaya raya tetapi tidak 

memberikan apapun setiap pengemis lewat di depan 

rumahnya” 

“Ibu itu gimana sih… seharusnya Ibu bangga karena ayah 

sudah membantu orang.Gini ya bu… dulu ayah pernah 

mengikuti pengajian. Kata kiyai, barang siapa yang 

mensedakahkan harta yang ia miliki maka Allah akan 

mengganti apa yang telah ia sedekahkan menjadi berlipat-

lipat.” tutur Sunar kepada istrinya yang tidak memahami apa 

yang telah dilakukan olehnya. 

“oh iya yah.. memang ayah ini suami yang baik.” balas 

Romlah meng-iyakan apa yang dikatakan suaminya.  

“Buk, Ayah berangkat dulu.” 

Romlah menghiraukan perkataan sang suami. Dia sibuk 

mengurusi anaknya yang sudah menginjak kelas 6 SD. 

“Ayo cepat pasang seragam sekolahmu.Ibu mau ke pasar.” 

Tiap pagi Romlah mengantar jemput anaknya ke sekolah 

karena pasar tempat ia berjualan buah tidak jauh dari 

sekolah anaknya. 

*** 

 

iap hari Sunar berangkat ke toko bajunya 

menggunakan sepeda motor. Jalan yang ia lewati 

selalu sama. Di lampu merah, ada seorang pengemis 

menghampiri Sunar.Sunar mengeluarkan selembar uang 5 

ribu, sebelum memberikan uang tersebut sunar berdo’a 

dalam hatinya. Do’a yang selalu ia ucapkan tatkala ia 

memberi sesuatu kepada orang lain. 

T 
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“Ya Tuhan jangan kau ganti sekarang apa yang telah aku 

berikan kepada orang tersebut, biarlah dulu sampai berlipat-

lipat apa yang seharusnya aku dapatkan dari apa yang telah 

aku lakukan, dan di saat aku membutuhkannya maka 

berikan sekaligus kepadaku.” 

Dengan tersenyum, Sunar mengendarai sepeda motornya. 

Namun tiba-tiba senyum Sunar menghilang, melihat asap 

tebal yang berasal dari tempat toko baju miliknya berada. 

Sunar menambah kecepatan laju sepeda motornya. 

“kebakaran…kebakaran…” 

Beberapa orang berteriak sambil terbirit-birit membawa 

ember berisi air.Sunar yang berada di atas sepeda motornya 

langsung turun, dengan tergesas-gesa dia berlari menuju 

toko baju miliknya berharap toko bajunya aman. Namun 

naas sekali, toko bajunya sudah dilahap api karena sumber 

api berasal dari toko makanan sebelah toko baju miliknya.  

Sunar diam terpaku, tidak percaya atas apa yang dilihatnya. 

Toko baju miliknya sudah tidak bisa diselamatkan 

lagi.Semuanya menjadi abu. Terbayang jerih payah yang 

sudah ia lakukan untuk membuka dan merintis toko baju 

yang ia miliki sangatlah tidak mudah. Beberapa penjual 

yang memiliki nasib seperti sunar berteriak dan menangis. 

Mereka hanya bisa melihat toko mereka hangus dilahap api, 

hanya menyisakan tembok yang sudah hangus berwarna 

hitam.  Beberapa warga yang mencari air untuk 

memadamkan api tersebut kewalahan, jarak sumber air 

dengan pertokoan cukup jauh. Pemadam kebakaran tiba di 

lokasi kejadian setelah semuanya hilang hangus terbakar. 

Pada saat itu pula, musibah dialami oleh istri sunar. Pagi 

menjelang siang, tas berisi uang hasil belanja Romlah 
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dicopet oleh dua orang yang sudah mengincarnya sejak tiga 

hari yang lalu. Romlah hanya bisa pasrah, dua pencopet 

tersebut berhasil membawa lari uangnya dan lolos dari 

kejaran warga. 

*** 

 

unar duduk di kursi tamu meratapi musibah yang 

dialaminya tadi pagi. Tiba-tiba sang istri datang 

dengan raut muka sedih duduk di samping Sunar. 

“kamu kenapa buk?” Sunar langsung bertanya, melihat 

istrinya tidak kalah tertekan dari pada dirinya. 

Sunar tercengang, kaget dan tidak percaya mendengar cerita 

istrinya. 

“Mimpi apa aku semalam, kenapa musibah ini terjadi pada 

keluarga kita?”.Tiba-tiba Sunar langsung kepikiran 

anaknya.Dia memiliki firasat buruk mengenai anaknya.Dan 

benar saja, Sunar mendapatkan telfon dari guru tempat 

anaknya sekolah.Deni mengalami kecelakaan saat berjalan 

pulang.Luka yang dialami Deni cukup parah.Serpihan kaca 

mobil yang menabrak Deni mengenai mata dan kepalanya, 

mengharuskan anaknya dioperasi. 

Sunar dan Romlah terpukul mendengar bahwa anak mereka 

berada dalam keadaan koma. Selain itu, mahalnya biaya 

operasi anaknya mengharuskan Sunar untuk menjual 

perabotan rumah yang ia miliki. Kini rumahnya kosong 

tanpa perabotan-perabotan bagus yang susah payah Ia beli.  

Sunar mulai mencari pinjaman uang untuk biaya perobatan 

anaknya.Dia berkeliling dari ujung desa ke ujung 

desa.Namun nihil, tidak ada satupun warga yang 

memberinya pinjaman. 

S 
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“Kemana lagi aku harus mencari pinjaman uang ya Allah?” 

gumam lelaki tersebut sambil melihat kaligrafi bertuliskan 

ALLAH. 

Masjid menjadi tempat ia beristirahat setelah seharian 

berkeliling desa mencari pinjaman uang tetapi tidak ada 

satupun orang yang mampu memberikan pinjaman uang 

kepada Sunar. 

Sunar semakin bingung, dia tidak berani meminjam uang ke 

rentenir karena bunga yang mereka tentukan terlalu tinggi 

apalagi dia tidak yakin dapat melunasinya tepat waktu, dan 

untuk meminjam uang ke bank, Sunar tidak punya lagi 

barang-barang yang bisa ia jadikan sebagai jaminan.  

Sunar melihat keadaan sekitar masjid, suasana masjid yang 

sunyi bertolak belakang dengan pikirannya yang 

rumit.Pandangannya tertuju pada seorang kiyai yang sedang 

khusyu’ berdzikir. Tiba-tiba dia teringat perkataan seorang 

kiyai dari pengajian yang ia ikuti 10 tahun silam.  

“Ya Allah… dimana janjimu? Mana hasil dari apa yang 

telah aku lakukan? Bukankah sudah banyak yang aku 

sedekahkan?Bukankah sudah berlipat-lipat?Sekarang aku 

membutuhkannya.” Ucap lirih Sunar sambil melihat 

kaligrafi bertuliskan  ALLAH.  

“Aku selalu mensedekahkan uangku kepada pengemis yang 

selalu melewati rumahku, tokoku.Aku selalu menolong 

orang-orang yang kesusahan.Aku berikan nasi pada orang 

yang kelaparan. Tapi apa yang aku dapatkan? Dan inikah 

balasanmu ya Allah?” ucap Sunar kesal dengan suara sedikit 

meninggi. 

Cukup lama Sunar terdiam di dalam masjid.Akhirnya dia 

beranjak pergi menuju ke Rumah Sakit.Dia berjalan dengan 
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pikiran dan perasaan kacau.Dia merogoh kantong celananya 

yang hanya ada beberapa lembar uang 10 ribuan. 

Tiba-tiba di depannya melintas mobil dengan kecepatan 

tinggi. “duaar” mobil tersebut hilang kendali dan menabrak 

seorang anak kecil yang sedang melintasi jalan raya. 

Terkejut Sunar dan langsung menghampiri kecelakaan 

itu.Tanpa berpikir panjang, Sunar merangkul dan 

mengangkat anak kecil tersebut yang sudah terkapar tidak 

berdaya dan membawanya langsung ke rumah sakit yang 

tidak jauh dari tempat kecelakaan. 

Tiba di rumah sakit, anak kecil tersebut dibawa ke ruang 

UGD.Selang beberapa waktu seorang dokter keluar 

menghampiri Sunar. 

“Permisi pak, anda keluarga dari pasien?” 

Dengan ragu sunar menjawab “iya dok.” 

Sunar mendengarkan perkataan dokter dengan 

seksama.Keadaan anak tersebut sangatlah parah.Luka yang 

dialaminya mengharuskan anak tersebut segera 

dioperasi.Sunar teringat anaknya yang sedang koma.Dengan 

perasaan iba Sunar menyanggupi semua pembiayaan operasi 

dan pengobatan anak tersebut. 

Setelah mengisi berkas danmengurus prosedur pembayaran 

operasi anak tersebut, Sunar mengeluarkan uang yang Ia 

miliki. 

“Sus, saya hanya punya uang segini” Sunar menunjukkan 

beberapa lembar uang  yang jumlahnya tidak seberapa untuk 

melunasi pembiayaan operasi tersebut.  

”Sisanya akan saya lunasi segera Sus” 

Dari belakang, Romlah menepuk pundak Sunar dan 

memeluk suaminya dengan erat. 
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“Ada apa buk?” 

Dengan tertatih Romlah berkata “Deni sudah siuman Yah, 

sekarang dia masih ditangani dokter.” 

Pipi Sunar basah, air matanya mengalir. 

Tiba-tiba ada seorang wanita dengan pakaian rapi 

mendatangi Sunar dan Romlah. 

“Bapak Sunar?” 

Sunar kebingungan dan mengangguk dengan perlahan. 

“Saya orang tua dari anak yang bapak selamatkan.Saya 

sudah mendengar semuanya dari dokter.Terima kasih 

banyak pak sudah menyalamtkan anak saya.Dan saya sudah 

tau anak bapak juga sedang dirawat di rumah sakit ini. Oleh 

karena itu, saya akan menanggung biaya perobatan anak 

bapak sampai anak bapak pulih kembali. 

Sunar dan Romlah saling bertatapan tak percaya apa yang 

sedang ia hadapi. 

“Terima kasih ya Allah… maafkan hamba yang meragukan 

keagunganmu.. Allahuakbar…Allahuakbar…Allahuakbar. 

*** 
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CAT MERAH di ATAP RUMAH 

Mohammad Ilham Felani 

 

 

 

 

 

 

armin datang lagi padaku. Pagi itu masih terlalu pagi 

untuk bertamu, hawa dingin menerobos lapisan 

Statum Korneum merasuk kedalam tulang yang 

paling dalam. Sambil menyeruput kopi ampyangyang sudah 

dingin, Parminsebentar basa-basi sekedar membangun 

jembatan untuk meminjam uang.  

“Apa yang mesti kupinjamkan? Aku tak punya min” 

jawabku. Wajah parmin terlihat lesu, matanya berlinang  

 “Penyakit anakku kambuh lagi Man”. Ujarnya 

singkat.       

 “Sudah coba pinjam ke juragan Husein?” Tanyaku. 

Juragan Husein adalah orang kaya di Desa Panti, namun 

pinjam uang padanya bukanlah solusi, untuk dapat pinjaman 

harus rela menjadi jongos, dan diperlakukan kurang baik. 

  “Aku tak berani pinjam padanya Man, kau tau 

sendiri bagaimana dia memperlakukan orang miskin seperti 

kita. Kita bagai menjilat pantatnya sampai mengkilat.” 

Jawab parmin dengan kesal, pikirannya penuh. Matanya 

berlinang, mata teduh yang menyimpan banyak nestapa dan 

kesedihan. Parmin adalah kawan baikku, buruh tani yang 

jujur, tulus ikhlas dengan semua keadaan yang di hadapinya, 

P 



Nang Ning Nong 

124 

dengan semua kesederhanaannya. Memang saat itu anaknya 

sering sakit-sakitan karena penyakit TBC nya yang sudah 

parah hingga muntah darah. Karena Parmin tak punya biaya 

lagi maka ia memutuskan untuk merawat anaknya di rumah. 

 Sedangkan aku hanyalah Usman, seorang pemilik 

tanah yang hanya sepetak, tanah yang tak berarti lantaran 

tak ada modal untuk mengelolanya.    

 “Sungguh ngeri hidup di negeri ini, masalah datang 

bertubi-tubi namun tak ada solusi. Kemana kau tuhan? Apa 

yang kau rencanakan? Tolong sembuhkan anakku tuhan” 

eluh parmin tak kuasa menahan tangisnya.   

 “Maafkan aku Min, aku juga tak bisa membantu, aku 

sendiri butuh uang untuk membayar hutangku pada pak ali. 

Sudah dari kemarin aku di gedor-gedor suruh cepat 

membayar hutangku yang belum bisa ku bayar. nanti sore 

mari kita ke rumah Juragan Husein, kita memelas padanya, 

mungkin dia mau berbaik hati meminjamkan pada kita 

uangnya yang banyak itu.” jawabku menenangkan.  

*** 

 

ore ini sungguh berbeda, senja tak menyebar warna 

jingganya, langit perlahan pucat, burung-burung 

berbondong pulang tanpa jejak, petir menggelegar 

bagai teguran. Dengan wajah yang lesu, aku dan Parmin 

baru saja pulang dari rumah Juragan Husein, setelah 

berusaha mengemis dan memohon meminta pinjaman uang 

namun tak di kabulkan. Aku sempat kesal dengan perkataan 

Juragan Husein yang membuat hatiku seperti teriris. 

 “Kalian orang miskin, mana mungkin bisa 

membayar hutang? Tak mungkin kalian bisa 

mengembalikan uangku. Apalagi kau Usman, sudah menjadi 

rahasia umum di desa ini bahwa kau adalah keluarga 

S 
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rampok, darah keturunan rampok, pamanmu, bapakmu, 

bahkan dirimu pun yang tak merampok pasti nanti akan 

menjadi rampok. Bukankah ada pepatah mengatakan Buah 

jatuh tak jauh dari pohonnya. Bisa-bisa uangku malah tak 

kembali” 

“Aku bukan penjahat!” teriakku dalam hati, biarkan 

orang berkata demikian, Keyakinanku mantap pada bertani, 

sudah lama aku menekuni pekerjaan ini. Setiap musim akan 

terus berganti, dan pada sebutir padi ada beras putih yang 

mengelupas cangkangnya dan menyisakan isi. Cipratan cat 

merah yang ada di atap, menciptakan kutukan pada 

keluargaku. Dengan keadaanku yang sekarang ini yang 

serba kekurangan ini, aku merasakan sekarat yang berlipat-

lipat, aku harus tetap hidup, pinjam uang untuk bayar hutang 

itu jawabanku untuk sekarang. 

*** 

 

angit mengucurkan tangisannya dengan tenang, 

dingin yang semakin larut semakin terurai, malam di 

telan sepi, jalanan begitu sunyi. Tiba-tiba suara 

warga desa gaduh memecah keheningan malam itu,  warga 

desa di gegerkan dengan perampokan dan pembunuhan 

yang terjadi di rumah Juragan Husein. Uang dan 

perhiasannya raib. Juragan Husein dan istrinya mati tertusuk 

belati di bagian perut sebelah kiri, dengan tangan dan kaki 

terikat, dan mulutnya tersumpal kain. 

Warga mulai menerka-nerka dan mengira-ngira 

siapa sebenarnya pelakunya, desas desus warga pun mulai 

berbuah cerita, mata mereka tertuju padaku entah apa yang 

ada di pikiran mereka.      

  “Saya yakin Parmin dan Usman pelakunya, kemarin 

sore mereka kesal karena Juragan Husein tidak memberinya 

L 
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pinjaman uang.” Teriak salah satu warga di tempat kejadian. 

 “Saudara-saudara, itu semua fitnah, saya dan Parmin 

tak melakukannya, bukan kita yang membunuhnya. 

Memang benar waktu itu kami meminjam uang pada 

Juragan Husein tapi kami sadar betul terhadap etika, untuk 

apa kami beragama jika kami melakukan dusta. Kami orang 

miskin yakin terhadap kejujuran bahkan itu di anjurkan di 

dalam agama, Saya bersumpah lebih baik saya di patuk ular 

jika saya dan Parmin membunuhnya karena kesal. Biarlah 

kami di panggang di api neraka jika kami melenceng dari 

kebenaran” aku melakukan pembelaan dengan suara lantang 

dan kaki bergetar.  

*** 

 

ada suatu malam selang kejadian yang menimpa 

Juragan Husein, aku baru selesai pulang dari 

mushola yang berjarak 100 meter dari rumahku. 

Malam itu istriku masih mengenakan mukena dan 

mengambilkan minum dari dapur. Tiba-tiba dikejauhan 

terdengar warga desa gaduh, aku melihat di lubang bilik 

banyak lampu senter dan petromak menyala. 

“Ya bunuh saja” 

“Usir saja dari kampung sini” 

“Bakar saja rumahnya” teriak warga desa gaduh. 

Istriku kaget 

“ Kok kamu mas?” 

“Demi Allah, aku tak berbuat jahat dik,” aku 

kebingungan 

“Saudara Usman, saudara sudah di kepung polisi, 

kalau mau selamat menyerahlah, saudara sudah tidak bisa 

kabur” teriakan polisi dari luar. “Kalau saudara tidak mau 

P 
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keluar dalam hitungan ketiga, kami akan mengeluarkan 

tembakan peringatan, satu... dua... ti...g... “ 

 Secepat yang aku bisa, aku keluar mengangkat 

tangan dengan nafas terengah-engah, di pintu kulihat ratusan 

warga desa dengan wajah geram mulai melontarkan sumpah 

serapah, 

 “Anjing” 

“Babi” 

“Setan”  

“Tai”  

“Sampah..” 

 Segalanya keluar dari mulut warga, kata-kata tak 

mewakili pri-kemanusiaan,warga desa seperti serigala 

bengis yang gelap mata, tak ada rasa kasihan sama sekali, 

dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok, dari 

celurit sampai arit, di acung-acungkan ke arahku serempak 

berkata “Allahhu akbar”  

“Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan. Biarkan 

pengadilan yang memutuskan hukuman” aku memelas 

memohon belas kasihan.     

 “Sudah tak perlu ada pengadilan, tuduhan kami 

semakin bulat setelah Parmin di patok ular, kebusukanmu 

sudah tak bisa di tutupi lagi keluarga rampok” teriak salah 

satu warga dengan melemparkan batu ke arahku, diikuti 

warga lain yang ikut ikutan melemparkan batu dan balok 

kayu.  

 Aku masih di selimuti kebingungan, lemparan batu 

mengenai pelipis bagian kananku. Kepalaku terasa berputar, 

darah mengucur dari kepalaku. Belum berhenti sampai situ, 

Sebuah senjata laras panjang di todongkan ke arah kepalaku 
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menggiringku mendekati puluhan warga dan polisi, Duk... 

Dak... aku di kerumuni pukulan warga, polisi ikut-ikutan 

menendangku, aku semakin tak berdaya.  Dor.. tiba-tiba 

suara tembakan terdengar sayup di langit. 

Warga mulai berhenti mengeroyokku, tubuhku mati rasa. 

Rasanya tubuh bagian kananku hancur diinjak-injak dan 

dipukuli warga. 

Aku terkapar di tanah,  seorang polisi menggotongku 

dan melemparkanku ke atas bak mobil, tanah dan becek 

darah bercampur di tubuhku. Selang beberapa saat, ada 

seorang lagi yang di lemparkan keatas bak mobil, sebagian 

tubuhnya menindih bagian tubuhku.  Antara sadar dan tidak 

aku melihat tubuh yang terkapar dan penuh luka itu.  

 “Parmin?”  

Kami di tangkap atas tuduhan perampokan juga 

pembunuhan. 

*** 
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CINTA BERUJUNG PETAKA 

Motmainnah 

 

 

 

 

 

 

alam ini sangat tenang. Suara gemuruh angin, riuhnya 

pepohonan, seakan tidak terdengar pada malam ini. 

Mereka ikut larut dalam acara pernikahan ini. 

“Wau... ternyata kau cantik juga ketika menjadi pengantin”. 

“Ayo akan ku antarkan kau menemui para tamu”. Kataku degan 

nada setengah mengejek. 

“Sudah jangan banyak ngomong, kau harus segera menyusul ku”. 

Kata kakak ku sembari mengejek ku. 

 Aku duduk di sebelah kakak ku menemani mereka 

menyapa para tamu. Seperti pengawal saja. Dari sudut sana aku 

merasa ada seorang yang memperhatikan ku. 

“Sepertinya ada yang sedang memperhatikan ku”. Gumam ku 

dalam hati. 

“Dia Ahmad adik dari kakak ipar mu, aku belum sempat 

mengenalkan mu padanya”.  

“Mari aku kenalkan kau kepadanya”. Bisik kakak ku. 

 Aku berkenalan dengan nya, dia Ahmad adik dari kakak 

ipar ku. Siapa yang tidak tertarik dengannya? Seorang pria muda 

mapan dan tampan, pembawaan yang easy going membuat 

M 
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siapapun nyaman berbincang dengannya. kita berbincang – 

bincang membicaraan segala hal seperti sudah kenal lama saja. 

Mulai dari pekerjaan, film, musik, makanan kesukaan, sampai 

membicarakan kisah cinta kakak kita. Sejak malam itu aku 

semakin dekat dengannya, dia sering menelpon ku hanya untuk 

bertanya kabar atau mengajak makan selepas pulang kerja. Ku 

rasa aku tertarik dengannya dan dia pun begitu. Dia mulai sering 

berkunjung ke rumah ku untuk mengajak ku jalan – jalan.  

 Hari itu dia berkata akan melamarku di depan keluar 

besar ku. Alangkah senangnya hati, ini ingin rasanya aku 

melayang—layang di udara setelah mendengar ucapan itu.  

“Apakah kamu siap jika besok aku bersama keluarga ku akan 

menemui keluargamu untuk melamarmu”. Katanya dengan nada 

gugup. 

Seketika suara ku seakan tertahan untuk menjawab 

pertanyaannya, aku hanya bisa mengangguk – nganggukkan 

kepala. 

*** 

 

eesokan harinya dia bersama keluarganya datang 

kerumah ku selepas isyak dengan membawa beberapa 

seserahan, dia benar – benar melamar ku. Kebagiaan ini 

tidak bisa ku sembunyikan, sudah lama aku menunggu datang nya 

malam ini. Seorang pria yang benar – benar serius ingin menikahi 

ku.  

“Marwah...” 

“Apakah kau setuju dengan pertunangan ini?”. Ayah bertanya 

pada ku. 

Aku hanya tersenyum menandakan aku setuju dengan 

pertunangan ini. 

 “Jadi kapan kita melaksanakan pernikahan kedua anak kita? 

Tidak perlu waktu lama, ku rasa mereka berdua cocok”. Kata 

mertua ku. 

K 
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 Selepas Ahmad dan keluarganya pulang, mak Simah 

datang dari dapur dengan raut wajah marah dan serius. 

“Apa yang kalian pikirkan?.” Katanya dengan serius. 

“Ahmad adalah adik kandung kakak ipar mu nak”. 

“Kau tidak boleh menikahinya”. 

“Tradisi melarang hubungan ini”. Lanjutnya. 

“Sudahlah mak, itu hanya mitos. Aku tidak percaya tradisi – 

tradisi seperti itu. Lagian apa salahnya? Cucu mu ini menyukai 

Ahmad dan begitupun dengan Ahmad”. Ayah menyela 

pembicaraan mak Simah. 

“Perhatikanlah masa depan dari cucu mu ini. Jika Marwah 

menikahinya, maka masa depannya akan terjamin. Keluarga 

Ahmad adalah keluar orang kaya dan terpandang mak”. 

Lanjutnya. 

“Terserah kalian, aku ini orang tua yang hanya mengingatkan. 

Anak jaman sekarang hanya mementingkan cinta dan 

kebahagiaan, hilang sudah ajaran leluhur”. Kata mak Simah 

dengan nada marah—marah.  

 

*** 

 

 bulan kemudian aku menikah dengan Ahmad. Hari itu hari 

jumat manis dimana hari itu merupakan hari baik yang 

telah ditentukan keluargaku. Proses pernikahan berjalan 

dengan lancar dan sakral. Semua berjalan sesuai rencana ku 

dengan Ahmad. Sungguh moment yang akan terus mengisi 

pikiran ku. Semua tamu undangan datang, hanya satu orang yang 

tidak ku lihat daritadi. Ya, mak Simah aku tidak melihat mak 

Simah daritadi. Sampai acara sungkeman pun dimulai dia tidak 

ada, harusnya ia yang memberi berkat pertama padaku. Karena 

aku cucunya. 

 

“Ibu, mak kemana?”. Tanyaku. 

2 
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“Emakmu di kamar nak, dia tidak mau menghadiri pernikahan ini 

dan ibu telah memujuknya berkali - kali. Tapi sudahlah jangan 

kau pikirkan pikiran orang tua memang begitu”. Jawab ibuku 

sambil membisikkan di telingaku. Tanpa menjawabnya ku 

lanjutkan proses sungkeman ini, tapi aku tetap memikirkan 

mengapa mak Simah tidak mau hadir dalam pernikahan ini? 

Apakah dia masih cemas dan marah dengan kejadian lalu?. 

 Acara pun telah usai, segera ku temui mak Simah di kamarnya 

untuk meminta restu darinya. 

“Mak, apakah kau tidak menyayangi cucu mu ini?”. 

“Apakah kau tidak ingin melihat ku bahagia”. Tanyaku  

“Justru karena aku menyayangi mu cucu ku, aku tidak ingin 

petaka datang padamu karena kesalahaan”. Jawabnya sambil 

memalingkan wajahnya pada ku. 

“Sudahlah mak, doakan saja cucu mu ini. Berikan berkat mu 

untuk pernikahan ini”. Kata ku. 

*** 

 

udah 5 bulan aku menikah... kehidupanku sangat bahagia 

selayaknya pengantin baru yang sedang dimabuk cinta. 

Kemana – mana harus selalu berdua. Ahmad sangat 

mencintai ku, dia tidak pernah membiarkan aku sendirian dalam 

mengurus rumah. Aku begitu merasakan indahnya suatau 

pernikahan, indahnya memiliki teman hidup yang mampu berbagi 

segala nya. Semenjak menikah aku mengundurkan diri dari 

pekerjaan ku, Ahmad tidak mengijinkan ku untuk bekerja. Hari – 

hari ku terisi dengan mengurus rumah, memasak makanan untuk 

Ahmad, dan menunggu nya pulang kerja.  

 Di tahun pertama pernikan ku aku mulai menghadapi 

kesusahan. Ekonomi suami ku menurun, perbedaan pendapat 

yang selalu muncul, masalah demi masalah datang dalam 

keluargaku. Aku sempat mencurahkan keluh kesah ku kepada 

kakak ku. 

S 
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“Aku merasa suami berubah dengan ku, dia tidak sama dengan 

pertama kami menikah”. Curhat ku. 

“Aku jadi teringat perkataaan mak Simah, dia dulu tidak setuju 

dengan pernikahan mu”. Kata kakak ku. 

“Tapi mengapa kak? Bukankah orang yang saling cinta berhak 

untuk menikah?”. Jawabku 

“Ya, kamu memang benar, tapi bukankah ada batasan – batasan 

dalam pernikahan?. Leluhur kita telah melarang untuk melakukan 

pernikahan silang antar saudara. Tapi kita tetap 

melakakukannya.” Lanjut kakak ku. 

“Lalu mengapa kau baru memberitahu aku kak?”. Tanya ku. 

“Mak Simah sudah mencoba menjelaskan ini kepada ayah ibu, 

tapi mereka tidak memperdulikannya”. Jawab nya. 

“Dan aku memang setengah percaya akan hal ini, akan terjadi 

malapetaka dalam keluarga kita”. Lanjut nya. 

“Jika ini terjadi maka akan ada salah satu korban diantara kita, 

entah itu keluarga mu atau keluarga ku. Aku merasa takut hal ini 

akan terjadi”. Kakak ku menunujukkan kekhawatiran nya. 

*** 

 

ku menceritakan percakapan ku dengan kakak kepada 

suami ku, tapi dia hanya menganggap ini kepercayaan 

yang tidak ada artinya. Kita tetap tidak memperdulikan 

omongan kakak ku dan mak Simah, aku dan suami ku terlalu 

sibuk mencari uang untuk menutupi kebutuhan ekonomi kita. Aku 

masih tidak sadar dengan malapetaka yang dimaksud mak simah. 

Hingga keadaan perekonomian kita semakin tidak terkendali, aku 

pun terpaksa untuk bekerja lagi. Tapi itu masih tidak membantu 

keadaan keluarga ku. Setiap hari kebingungan untuk 

mendapatkan uang. Hingga akhirnya keadaan ekonomi ini 

berdampak pada kesehatan suamiku, suami ku tidak sehat seperti 

dulu. Sekarang dia mulai sakit - sakitan, dan tedapat perdebatan 

terus - menerus antara aku dan suami ku. Kami tidak seharmonis 

A 
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dulu. Keaadaan suami ku yang semakin parah memaksa ku untuk 

mencari uang lebih keras lagi , dan dengan menahan malu aku 

harus meminjam uang kepada orang tua ku untuk pengobatan 

Ahmad. 

 

*** 

  

ari ini jumat manis, dimana hari yang pernah 

membuatku sangat bahagia hingga aku tidak dapat 

mengukur kebahagiaan itu. Dan hari yang telah 

membuat hatiku hancur dan menyadari akan kesalahan—

kesalahanku. Hari ini suami ku meninggalkan ku untuk 

selamanya tanpa berkata sesuatu kepadaku. Aku masih tidak 

percaya akan hal ini.  

“Secepat inikah kisah kehidupan kita?”. 

Mengapa kau meninggalkan aku?”.  

“Jangan seperti ini, aku tidak ingin sendiri di dunia ini”. Ku ulang 

kata itu berkali kali di samping jenazah suamiku. Terbesit di 

kepala ku tentang malapetaka yang dimaksud mak Simah.  

“Apakah ini ada hubungannya dengan perkataan mak Simah? 

Adat istiadat? Leluhur?”.  

“Ah aku tidak mengerti ini semua”. 

“Ini tidak adil”. Gumam ku. 

 Lantunan dzikir Lailahaillah mengiringi suami ku sampai 

pada peristirahatan terakhirnya. Aku masih tidak percaya bahwa 

aku telah menjadi janda hanya dalam waktu 2 tahun. Adat telah 

merenggut kebahagian ku. Adat hanya memberi kesempatan 2 

tahun untuk ku bahagia, untuk merasakan menjadi wanita 

sesungguhnya. Omongan mak simah makin jelas arahnya. Aku 

makin tidak bisa mengelak dengan perkataannya. Semua yang dia 

ucapkan terjadi dalam hidup ku.  

“Semua ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah kesalahan. 

Bukankah aku sudah melarang untuk menerima pinangannya? 

H 
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Dan kau sekarang korban dari perbuatan mu sendiri”. Kata mak 

simah. 

Air mata ini semakin deras menetes di wajahku. Dada ini terasa 

sangat sesak sehingga ku menarik nafas berkali—kali. Ibuku tidak 

melepaskan rangkulannya dariku. 

“Sudahlah nak, kau tegarkan hatimu. Ini bukan hanya 

kesalahanmu”. Kata ibu sambil mengelus pundak ku.  

“Salah ibu dan ayah yang terlalu memikirkan kebahagiaan mu 

tanpa menghiraukan adat istiadat dan kepercayaan leluhur kita”. 

Lanjutnya sambil beranjak dari dipan bambu itu. 

“Tapi aku masih belum percaya bu, aku belum percaya hal ini 

akan menimpaku. Habis sudah kebahagiaan ku”. Kata ku 

“Habis sudah, habis.... harus ku cari kemana? Aku harus 

bagaimana?”. Aku terus mengulang perkataan itu. 

Mak simah yang daritadi nyirihsambil menyimak pembicaraan 

kita berkata “Kalian hanya bisa menyesalinya, ini akibatnya jika 

meremehkan adat kita dan tidak mau mendengarkan perkataan 

orang tua. Hanya cinta dan kebahagiaan”. 

*** 
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ku pernah kerja di restoran ternama di Malang ketika 

baru lulus SMK. Setiap hari harus naik angkot gonta-

ganti dua kali karena jarak tempuh tempat tinggalku ke 

tempat kerjaku memakan waktu satu jam. Setiap masuk angkot, 

kakiku selalu tersandung tangga yang ada diangkot sebanyak tiga 

kali dalam seminggu. Satu bulan duabelas kali kakiku tersandung.  

“Hati-hati, Mbak.” kata seorang pemuda yang kurasa 

mahasiswa sambil memegang tanganku saat aku hampir 

tersungkur. 

“Hehehe... Tangganya terlalu tinggi, Mas.” kataku sambil 

menahan malu. 

Pemuda yang semula duduk disamping pintu segera 

bergeser dan menyilakanku untuk menempati tempat duduknya. 

Aku duduk disamping pintu dan pemuda itu yang wajahnya mirip 

Dendi Santoso pemain sepakbola Arema duduk disebelahku. Ada 

beberapa penumpang lainnya yang ada di hadapanku. Aku masih 

terngiang betapa eratnya dia memegang tanganku agar ku tetap 

bisa mengendalikan tubuhku. 

“Mau kemana, Mbak.” sambil berbisik pelan. 

“Daerah Kayutangan, Mas.” kataku bersikap cuek. 

“Aku belum menyukaimu, Mbak. Tidak tahu kalau 

besok. Tunggu saja.” candanya yang membuatku risih dan malu. 

A 
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Tanpa kuberitahu bahwa aku adalah seorang pelayan, 

pastinya dia sudah tahu karena aku sudah mengenakan kemeja 

kerjaku yang bertuliskan Restoran Melati. Sebelum aku pindah 

angkot, aku dan pemuda itu sempat berkenalan. Dimas namanya, 

seorang mahasiswa universitas di Malang yang sedang 

menempuh ujian skripsi.  

Tibalah aku ditempat kerjaku. Semua pelayan beraktivitas 

seperti biasa. Tapi, tidak denganku. Aku masih tercengang di 

ruang tunggu pelayan untuk mengantarkan menu yang dipesan 

oleh pengunjung.  

“Aku suka Dimas” kataku dalam hatiku. Mungkin kau 

tidak setuju karena terlalu cepat aku punya rasa terhadap orang 

yang baru saja aku kenal. Terserahlah, apa yang ada di pikiranmu 

aku tidak peduli. Memang itu yang kurasakan saat itu.  

*** 

 

elang beberapa hari, Dimas menghampiri restoran 

tempatku bekerja. Aku melihat aura wajahnya yang sangat 

berbahagia. Dan tak luput ku perhatikan senyumnya untuk 

menyapaku. 

“Gita.” ada seseorang yang memanggilku kurasa itu mas 

Adit karena ku hafal betul dengan suaranya. Adit adalah seorang 

kasir di restoran tempat kerjaku. 

“Iya mas, sebentar ada apa?” tanyaku sambil menatap 

orang yang ada tepat dihadapan mas Adit. 

“Loh, Dimas.” aku terheran. Suasana hatiku senang sekali 

saat itu. 

“Iya git, mas saya pesan steak Salmon dua.” katanya 

kepada mas Adit 

Restoran tempat kerjaku memang menyajikan masakan 

cina, asia dan beragam makanan laut atau yang biasa dikenal 

orang seafood. 

“Kamu mau menemaniku makan?” tanyanya kepadaku. 

S 
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“Sebentar saya izin atasan dulu, Dim.” Kataku sambil 

menuju ruang tempat pimpinanku berada. Karena aku juga harus 

profesional dalam bekerja. Dan pimpinanku mengizinkan aku 

menemani Dimas dengan durasi yang tak lama setengah jam. 

Karena situasi restoran pada saat itu cukup ramai.  

Aku menuju Dimas. Ia duduk di floor utama tepat 

dibawah lampu utama restoran. Banyak basa-basi saat aku 

menemani Dimas makan, dan intinya Dimas mengajakku jalan-

jalan lusa.  

“Lusa?” tanyaku untuk memperjelas. 

“Iya. Sabtu malam. Ada acara?” katanya dengan wajah 

berserinya. 

“Engga ada sih, boleh deh.” kataku yakin. 

Selesai makan, Dimas pamit pulang ke rumahnya di 

Singosari dengan mengendarai motor cbnya. Aku melihatnya dari 

kejauhan. Restoran tempat kerjaku tidak menjalankan sistem shift, 

aku bekerja mulai pukul 09.00 sampai pukul 22.00. Dan pastinya 

aku berangkat dua jam sebelum waktu kerjaku untuk menghindari 

segala kemungkinan terburuk dan sampai dirumah 1 jam setelah 

aku keluardari restoran tempat kerjaku. Aku pulang ke rumah 

dengan angkot seperti biasa. 

*** 

 

ku meminta cuti kerja selama dua hari ditempat kerjaku 

karena badanku sakit semua dan beristirahat dirumah. 

Setelah badanku agak baik, aku jalan menuju dapur dan 

makan siang di tempat makan rumahku. 

“Nduk, Ibu bantuin menyapu halaman rumah.” kata ibuku 

sambil menyetrika baju. 

“Iya buk, sebentar.” kataku sembari mengikat rambutku. 

Aku menuju halaman rumahku yang cukup luas. Ada dua 

pohon mangga yang setiap harinya selalu menggugurkan 

A 
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daunnya. Selesai menyapu aku duduk di depan teras rumah 

sambil menyaksikan pemandangan senja kala sore itu. 

“Kok cepat, Nduk? Itu masih ada daun yang belum 

tersapu. Nanti kalau tidak bersih, suamimu berewokan, lho.” kata 

Bu Amir sembari minum teh di depan teras rumahnya bersama 

Bu Asih, dan Bu Indri. 

Maklum, ibu-ibu di desa kala sore hari pasti berada di 

depan teras rumahnya sambil ngerumpi 

“Sudah bersih itu, Bu. Lagipula nanti daunnya gugur lagi. 

Terimakasih doanya, Bu. Oh ya, Bukannya Pak Amir juga 

berewokan ya?” kataku sambil tersenyum sinis. 

Lagipula Dimas tampan dan tidak punya brewok sama 

sekali. Dia juga tipe pria humoris, karena pada saat diangkot 

sering melakukan sesuatu yang kuanggap tidak penting, tapi 

untuk menghiburku. Aku juga tidak terpikir kenapa yang ada di 

pikiranku nama Dimas. 

“Dasar anak tidak tahu sopan santun, bicara sama 

orangtua kok gitu. Anak buruh kayu aja berlagak sok. Kerja 

dikota pergi pagi pulang tengah malam. Jadi lonte?” kata Bu Indri 

yang terkenal pedas bicaranya. 

Mendapat tamparan omongan seperti itu, emosiku sedikit 

terpancing. Bagiku harga diri paling penting. 

“Jangan seenaknya kalau bicara. Anakmu bisa apa? 

Hanya memungut uang darimu dan suamimu itu.” Lanjutku. 

“Ada apa, Nduk. Kok sampai terdengar dari belakang.” 

kata ibu sambil memegang tanganku dan mengajakku untuk 

masuk kedalam. 

“Lihat, Bu. Itulah contoh Ibu yang salah mendidik 

anaknya.” Lanjut bu Indri sambil menunjuk ke arah Ibuku. 

“Sudah, Nduk segera masuk, sholat dan mandi.”  

Aku heran, betapa sabar dan relaxnya Ibuku menghadapi 

orang seperti itu. Satu bulan setelah kejadian itu, aku re-sign dari 

restoran tempat kerjaku. Aku juga sudah menabung dari hasil 
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kerjaku untuk keperluanku sendiri. Aku tidak bisa menahan 

emosiku dan tidak kuat menghadapi perkataan tetanggaku yang 

selalu iri dengan keluargaku. Dan aku membantu Bapak menjadi 

buruh kayu dan sesekali membantu ibu ke sawah mengolah sawi. 

*** 

 

ku menikmati malam mingguku dengan Dimas, pria 

yang kukenal diangkot pada saat aku berangkat kerja. 

Dia membawa motornya dengan sangat hati-hati, di 

perjalanan tidak banyak kata yang terucap dari bibirnya begitu 

juga denganku. Aku heran Dimas sifatnya agak kaku malam itu. 

Meski begitu, hatiku merasa aman dan nyaman ketika bersama 

Dimas. Tak lama kemudian ia membelokkan motornya ke salah 

satu gerobak nasi goreng dan sejenisnya yang berjejer diantara 

pedagang kaki lima lainnya.  

“Mau makan apa?” tanya Dimas 

“Sama seperti kamu.” Jawabku 

Aku duduk diatas trotoar bersama Dimas. Tak lama 

kemudian dua nasi goreng dan dua es jeruk datang 

menghampiriku. Kami makan sembari melihat lalu lalang 

kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta.  

“Sudah punya pacar?” tanya Dimas sambil menatap 

mataku. 

“Belum. Kenapa?” kataku. 

“Jangan bohong.” kata Dimas sembari mengeluarkan 

senyum sinisnya. 

“Aku nggak punya pikiran untuk pacaran, aku punya visi 

untuk menikah.” kataku, agak canggung sih tapi ya sudahlah biar 

urusan Dimas nantinya. 

“Ya sudah, selesai wisuda nanti akan ku lamar kamu.” 

katanya dengan mata serius, dan tak kutemukan dimas selalu 

cairkan suasana dengan candaan khasnya. 

“Omong kosong apa ini, Dim”.  

A 
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“Aku sudah menghubungi kedua orangtuaku, dan mereka 

menyetujui yang penting aku bahagia.” 

“Bilang sama, Bapak.” kataku menantangnya. 

Suasana hatiku saat itu sedang terkoyak-koyak antara rasa 

sedih dan senang. Aku sedih karena umurku yang masih baru 

lulus SMK akan dipersunting orang lain. Dan aku senang karena 

bertemu sosok pria seperti Dimas. Di perjalanan pulang kami 

menjumpai sekerumunan orang yang sedang bertengkar. Dan 

tidak lama salah satu orang terlempar ke tengah jalan. Kurasa itu 

Setya Novanto. Aku juga tak jelas melihatnya karena motor 

Dimas juga menjauhi kerumunan massa itu. Dia terkenal kebal 

hukum di persidangan. Tapi tidak bisa mengelak jika bertemu 

dengan orang biasa yang tak memiliki kedudukan dan dilempar 

ke tengah jalan oleh kerumunan massa yang tak memiliki jabatan 

di depan hukum. 

“Gedung kura-kura ini mencatat sejarah baru. Bahwa 

pimpinan tertinggi sebuah lembaga yang mewakili rakyat adalah 

tersangka korupsi uang rakyat. Ini namanya bukan lagi senjata 

makan tuan, tetapi wakil ‘memakan’ yang ia wakili.” teriakan 

salah satu massa yang terdengar oleh seluruh pengguna jalan 

malam itu. 

Aku jadi ingat nasehat, Bapak pada waktu melihat salah 

satu saluran televisi di rumah. Ku lihat petinggi DPR terjerat 

beberapa kasus korupsi. 

“Mbokya hati-hati kalau pilih wakil toh,Nduk!” 

Aku dan Dimas menghiraukan kerumunan massa tadi dan 

segera pergi dari tempat itu. 

*** 

 

elasa malam ada dua mobil parkir di depan rumahku, 

sambil sesekali membunyikan klakson. Astaga, Dimas 

menunaikan janjinya untuk bertemu, Bapak dan ternyata 

serius untuk melamarku. Dia membawa kedua orang tuanya serta 

S 
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kerabatnya ke rumah. Dimas tahu rumahku karena dia pernah 

menjemput dan mengantarku ketika aku pergi makan nasi goreng 

bersamanya. Di ruang tamuku yang sederhana itu berkumpul 

keluargaku, dan keluarga Dimas untuk membahas pertunanganku 

dengan Dimas. Alhamdulillah, Bapak memasrahkan keputusan 

sepenuhnya berada di tanganku. Dan aku menyetujuinya. Tapi, 

ada yang aneh ketika aku melihat Dimas. Dimas menumbuhkan 

brewok hingga hampir menuju telinganya meskipun belum tebal, 

aku merasa geli. 

“Kenapa kamu menumbuhkan berewok, Dim?” tanyaku 

kesal. 

“Biar seperti orang India.” candanya. 

Aku mengesampingkan kesalku karena candaan Dimas 

mampu buatku tersenyum kembali. 

“Aku cinta kamu. Itu bahasa Indonesia, kalau bahasa 

Indianya aku nggak tahu.” katanya sambil memegang tanganku. 

Baru kutahu ternyata dia membeli sebuah cream 

penumbuh rambut yang terkenal di media sosial. Dan baru 

kusadari ini tidak terlepas dari lingkungan sekitarku terutama Bu 

Amir yang pernah menasehatiku untuk hidup bersih. 

“Omongan Bu Amir bisa dipertimbangkan dan bisa 

dijadikan referensi.” kataku dalam hati. 

*** 
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antunan bunyi musik tarian dari ruang kelasku yang  

begitu merdu, penuh dengan tembang yang membuat 

badan ini ingin saja bergerak. Tarian yang berasal dari 

daerah jawa,yang mempunyai sejarah menarik apabila 

diceritakan. Benar,tari gambyong namanya . Sebuah tari yang 

dibawakan oleh para wanita muda,yang khususnya masih remaja. 

Memiliki gerak tari yang begitu indah dan memiliki makna. Saat 

itu,aku sedang bersama teman-temanku. Tepat pada hari kamis 

sore di sebuah kelas yang sudah sepi karena memang murid 

lainnya sudah pulang. Kami berlima.  

Niat kami ingin berlatih tarian tersebut untuk acara 

pementasan. Kala itu memang sangat sepi, udara di sekolahku 

yang sejuk dan banyaknya pepohonan rindang membuat kami 

senang berada di dalam sekolah meskipun pada jam kosong. 

“Sinta,kemarilah” ujarku dengan tangan melambai padanya. 

Beberapa saat itu,sinta datang padaku bersama teman-teman yang 

lain. Kupikir sebelumnya,latian ini tak akan jadi. Karena memang 

hanya aku yang datang. Kami berlima bergebas untuk melakukan 

latihan. 

 “Dimana kamu naruh ?”tanya amel temanku.  

“Ada di dalam tasku.ambil sja” Jawabku sambil menalikan 

sampur pada pinggang. 

L 
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“Ayo kita pemanasan dulu. Biar luwes dan gak kaku..” 

Ujar dinda . Kamipun bersiap membuat barisan acak. lima belas 

menit pemanasan kami  kira itu sudah cukup membuat badan ini 

lemas. 

 “istirahatlah dulu,nanti kecapek.an” kata ku sambil ngs- ngosan 

duduk diatas meja.  

*** 

 

an beberapa menit saat istirahat selesai, aku melanjutkan 

latian bersama temanku lainnya. Musik pun diputar. 

“Jrenjeng..Ono crito..critane..lare wadon..ya e ya e o” 

suara awal musik tarian gambong itu. Aku sudah mulai menari. 

Kufokuskan diriku untuk benar-benar menjiwai isi gerakan tiap 

nadanya. Memang kami semua bukan yang asli berkutik dalam 

dunia tarilam masalah tari. Ada tiga temanku yang belum bisa 

berkutik sama sekali dalam bidang tari. Tapi aku tetap 

mengajaknya,karena kupikir mereka pasti bisa. Aku saat itu 

berada pada barisan awal pinggir kiri. 

 “Tak ada yang melihat,tapi kita harus tetap serius” 

Ujarku pada teman-teman lainnya . 

 “Tentu ! jika hanya bercanda terus,kapan marine rek?” sautan 

dari salah satu temanku yang memang sudah piawai dalam tari. 

 Aku merasa sangat menjiwai tarian ini.meski ini belum 

lombanya,tapi sungguh aku berhasil. Maju mundur kaki kanan 

dan kiriku, mengikuti tiap ketukan gendang dlam musik yang 

tepat. Tangan bergerak melontang dan menyiur-nyiur,melambai 

seakan memanggil seseorang.  

“Aku merasa kita masih belum kompak pada bagian berputar” 

Kata Santi temanku. 

 “Ayo kita kompakkan lagi gaes..”Sautku dengan wajah sedikit 

melawak.  

“Hey,jam berapa kita selesai?” Tanya Amel. Ia memang tidak 

boleh pulang terlalu malam oleh orangtuanya.  

D 
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“Sebentar lagi,kira-kira besok kita baru akan pulang. Bisa jadi 

kita semua tidur sini dan berangkat dari sini juga.” Jawabku 

dengan muka mengejek Amel. 

“Kau ini gila apa,kau tau sendiri ibuku sepertia apa galaknya, 

Mak lampir aja kalah !”  Jawaban Amel. 

“Hahahahahahahahahaha” sautku,kemudian dilanjutkan oleh 

anak-anak lainnya. 

“hust !!,diam !. Kalian janga cengengesan ya,ini hampir 

malam,sepi lagi.” Kata Amel  dengan wajah cemberut kesal. 

“Sudah sudah. Ayo latian lagi.” Jawab Sinta. 

*** 

 

ak lama kemudian kita lanjut pada latihan dibagian yang 

belum terkompakkan tadi. Lantunan musik memulai. 

Kamipun berbaris sesuai dengan formasi yang telah 

ditentukan.satu persatu dari kami mulai menari sesuai dengan 

tempo musik tersebut.  

“Hey, Bu Anita pamit pulang dulu ya nak,masih mau ngurus anak 

Rewel dirumah”(kata bu Anita sambil berdiri dan menjinjing tas 

miliknya). 

“Oh iya sudah bu,terimakasih sudah datang” (Jawab Lisa salah 

satu temanku).Kepulangan Bu Anita memang membuat kelas ini 

menjadi semakin sunyi. Dan akupun merasa ada yang sedikit 

berbeda dari hawa-hawa sebelumnya.  

“Nyalakan lagi musiknya”(ujarku).  

Kami semua kembali menari. Melanjutkan latihan yang mungkin 

sudah membuang waktu banyak demi sebuah acara yang akan 

diadakan. Tepat pada bentuk formasi melingkar,dimana kami 

semua akan berputar seuai dengan tarian tersebut..,tiba-tiba.. 

“Masyaallah....”(Teriakku kencang dengan wajah kaget). 

Semua teman-temanku berhenti. Mereka spontan menoleh 

kearahku. 

T 
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“Hey nadia,kau kenapa?”(saut anisa sambil menggeplak 

punggungku) 

“Kalian gak liat?”(jawabku dengan gugup) 

“Liat apa?gak ada apa.”(saut anisa) 

Mereka bingung melihatku. Badanku kaku,omonganku gagap dan 

pandangnku terfokus pada satu arah. Dan tak lama kemudian, 

“Aaaaaaaaaaaa....”(teriak amel dengan menutup mukanya). 

“Hey,ada apa lagi?kenapa kau mel?”(tanya Anisa dengan rasa 

penasaran) 

“Itu,Anu...Anu,,”(jawab Amel dengan gugup) 

Teman-temanku seakan heran padaku dan Amel.mereka terlihat 

semakin penasaran. Hingga pada akhirnya aku menjawab” Ada 

setan”. “apa? Setan?”(jawab Lisa). Mereka terdiam semua.dan 

tiba-tiba mereka berlali keluar kelas tanpa memikirkan barang-

barang yang masih berada di dalam kelas tersebut. Aku 

menggeret amel menuju lapangan. Dan merekapun mengikutiku. 

Setelah di lapangan itu Anisa terus menanyakan padaku dan juga 

Amel.  

“Apa yang terjadi sebenarnya?” (Kata Anisa) 

“Jadi begini,aku tadi tidak sengaja melihatseorang wanita tua 

yang duduk di tengah-tengah bangku kelas. Ia terlihat sangat 

tua,rambutnya panjang berwarna putih,wajahnya keriput dan ia 

menggeleng-gelengkan kepalanya seakan sedang menikmati 

lantunan musik lagu ini”(jawabku sambil ngos-ngosan) 

Kulihat teman-temanku terkaget semuanya.mereka terlihat sangat 

takut dengan apa yang aku ceritakan. Amel kemudian juga 

menjelaskan pada mereka tentang apa yang mereka lihat. 

“Ya,benar kata Nadia. Aku juga melihatnya. Dia terenyum-

senyum,giginya hitam dan ada beberapa bagian yang ompong. 

Sangat menakutkan.”(kata Amel). 

*** 
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eadaan sudah semakin larut. Hanya kami yang berada pada 

sekolah itu. Tema-temanpun juga semakin takut,mereka 

mengajak untuk segera pulang. Kami semua berlari lagi menuju 

parkiran. Dan setelah sampai di parkiran,kami memutuskan 

untuk pulang. Meskipun begitu perbincangan kami tetap berlanjut 

di jalan. Kami semua masih merasa aneh dan takut. Apalagi aku 

yang benar-benar melihat sosok wanita tua itu langsung. Rasanya 

badanku masih kaku,keringat dingin dan detakan jantung yang 

berdebar kencang belum usai dari tubuhku. Sesampainya 

dirumah,aku masih penasaran dengan kejadian itu. Aku bertanya-

tanya dalam pikiranku,”mengapa itu bisa terjadi?” dan akhirnya 

aku memutuskan untuk sedikit mencari iformsi di internet. Apa 

yang aku temukan? Ternyata memang benar,sebuah lagu atau 

musik tari tradisional bisa memanggil dan mendatangkan sebuah 

aruah dan juga makhluk halus yang tak diundang. Tergantung 

tentang musik apa yang kita putar. Misal lingser wengi. Yang 

memang bisa mengundang datangnya makhluk halus. Lihat saja 

pada irama musiknya,tembang dengan irama yang merdu tapi 

membuat tubuh ini merinding. Apalagi ditambah lirik jawa yang 

memang apabila diartikan dapat memunculkan makna yang 

mistis. 

*** 
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PENUNGGU POHON 

Nadia Ikmawaty 

 

 

 

 

 

 

 

am sudah menunjukkan pukul 15.00, senangnya bisa 

mengakhiri hari terakhir kuliah dan secepatnya aku bisa 

pulang kampung. Dengan perasaan riang gembira aku mulai 

mengendarai motorku yang kuanggap lebih dari seorang kekasih , 

ya karena aku sudah lama menjomblo hehe.. Tak akan bosan aku 

melihat beberapa pepohonan yang berbabaris rapi dipinggir jalan, 

pastinya tak akan jenuh pula karena  jalan menuju rumah 

udaranya sangat sejuk. Setelah hampir sekitar 30 menit sampailah 

saat dimana aku harus berhati-hati karena berlubangnya jalan 

aspal yang parah tanpa ada perbaikan, ya aku sering berfikir 

bahwa kelak jika aku sudah menjadi dewasa, akan kuganti 

kedudukan  bupatiku saat ini dan jika sudah tercapai, akan ku 

bangun seluruh jalan-jalan meuju desa yang sudah tak layak ini , 

sekedar mimpi sih! Mimpi yang selalu ku amini sendiri. Aku 

terus berjalan hingga memasuki hutan hutan milik perhutani yang 

tumbuh didekat kawasan rumahku, aku juga melewati beberapa 

pohon yang sudah mulai termakan usia dan menghawatirkan 

apabila terus dibiarkan dan tak ditebang. Salah satu pohon yang 

indah itu diberi nama kajuh pote dengan warga setempat yang 

dalam arti bahasa indonesia adalah  “kayu putih” dengan warga 

setempat karna pohonnya berwarna putih dan memiliki bunga 

yang bagus berwarna pink merona, namun sangatlah tinggi. 

J 
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Kulewati pohon itu sembari mengucapkan salam, yahh begitulah.. 

beberapa orang bertingkah seperti, namun ada juga yang 

membunyikan klaksonnya saat melewati pohon itu. Tak lama 

kemudian aku sampai kerumah dan kedua orangtuku sudah 

menyambut dengan riang.  

“kok baru pulang nduk? Kuliah sampai sore kah kamu” . ucap 

bapak  “iya pak, hari ini kuliahku full, jadi baru bisa pulang 

sesore ini 

“ayo nduk, makan dulu, kamu pasti lelah”.  ucap ibu  

“iya bu”. Tapi suapin ya. Jawabku dengan nada manja sambil 

memeluknya 

“Hmm dasar anak manja”. Ibuku menjawab sambil menjewer 

telingaku  

*** 

 

etelah makan, aku bergegas menuju tongkrongan 

yangsudah biasa kusinggahi bersama tetangga dekat 

rumah, ya ada saja bahan pembicaraan yang kita  mulai 

dari menggosip, menceritakan hal lucu dan kabar terbaru,  wajar 

lah memang sebagian besar orang desa seperti itu. Saat menuju 

rumah mbak pon dari kejauhan sudah kudengar suara ocehan 

mereka yang heboh.Ternyata mereka memang sudah berkumpul, 

ada mbak pon dan lita diteras rumah mbak pon. 

“kapan kamu datang ? serentak mbak pon dan lita menanyakan 

hal yang sama kepadaku 

“baru saja kok” setelah makan aku langsung kesini  

“ kamu belum tau ya berita terbaru kemarin malam soal truk yang 

mati tiba-tiba saat melintas di pohon kayu putih itu?” Tanya mbak 

pon dengan nada terburu-buru 

“Belum mbak, ibuk belum cerita, soalnya aku buru-buru kesini 

barusan , emang gimana kejadiannya mbak?” tanyaku dengan 

rasa penasaran 

S 
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“semalem ada truk bermuatan aspal yang lewat situ, pas lagi 

enak-enaknya lewat tiba-tiba mesinnya mati gak bisa dihidupin, 

nah supir truk itu kan katanya punya kelebihan semacam indigo 

gitu , terus dia komunikasi sama makhluk halus penunggu pohon 

kayu putih itu, katanya sih supir itu diperingatkan jika nanti 

melewati kayu putih itu lagi, dia disuruh mengucapkan salam dan 

pada saat itu karena truknya tidak bisa hidup, si penunggu pohon 

itu menyuruh agar si supir truk meminta garam kepada warga 

setempat untuk ditabur ke area sekitar kayu putih sambil 

membacakan shalawat dan salam. Benar saja setelah 

melakukannya, truk itu langsung bisa hidup lagi lohh. Kok bisa 

ya gitu ya hii” 

“eh iya loh , aku juga denger cerita itu dari nenekku yang tinngal 

dekat pohon itu, dia memang meembenarkan cerita itu karena 

supir trukny yang meminta garam kepada nenekku, ya tentu saja 

meminta garam dan menceritakan hal aneh yang terjadi 

kepadanya, nenekku sih tidak takut karena udah biasa mendengar 

cerita aneh semacam itu” 

Saut lita sambil meneruskan cerita mbak pon  

“untung ya aku belum pernah sekalipun mengalami kejadian aneh 

disana, palingan juga aku agak merinding saja waktu melewati 

pohon itu, hawanya memang sudah berbeda, kok aku jadi takut ya 

semisal pulang  kampung  malam-malam”.  

“kita kan juga sudah tau, dari dulu juga sudah banyak kejadian 

aneh yang terjadi setelah melewati pohon itu, warga setempat saja 

kan masih sering juga diganggu, banyak yang kendaraannya mati 

tiba-tiba dan gak tau penyebabnya apa setelah melewati pohon 

itu. Belum lagi dulu mbak sri dan suaminya, (saudaraku) pernah 

bercerita bahwa dia pernah melihat beberapa orang berjalan 

mengelilingi pohon itu tengah malam dengan membawa sesajen 

seperti orang selametan gitu, pikirnya sih mungkin warga 

setempat sedang mengadakn selametan untuk pohon itu, tetapi 

saat diklarifikasi dengan tetangga yang lain orang-orang gk ada 
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yang ngadain selametan , apa jangan-jangan itu hantu ya” ucap 

mbak pon  

“ bisa jadi sih mbak, aku juga pernah dengar kalau dulu ada satu 

anak yang mengatakan hal terlarang, dengan nada menantang  

dia bilang jika tidak takut kepada hantu dan ingin hantu tersebut 

keluar saat melewati pohon itu dengan naik motor. Setelah dia 

sampai rumahnya, dia kesurupan jih yang berada dipohon kayu 

putih itu loh, hantu itu tk mau keluar dari tubuh orang itu, namun 

setelah dibantu kiyai akhirnya hantu tersebut bisa dikeluarkan. 

Tiba-tiba dari belakang ada yang menepuk pundak mbak pon  

“heh sudah kalian jangan menggosip terus, gak usah percaya 

sama yang begituan. Kamu ini lagi pon masih saja suka 

menggosip, urusi dulu anak kita , dia sudah kelaparan dari tadi.” 

Ocehan mas tono kepada kami, dia suami mbak pon yang 

biasanya bekerja sampai malam hari disebuah toko bangunan, dia 

terlihat emosi karena ocehan kami membangunkannya, 

maklumlah karena hari ini hari libur kerjanya, jadi dia 

menghabiskannya dengan tidur dan tidur. Serentak aku dan lita 

membubarkan diri karena merasa tak enak hati melihat sikap mas 

tono, Kami berdua pulang kerumah masing-masing dengan 

perasaan masih terheran-heran bagaimana semua kejadian aneh 

itu bisa terjadi 

*** 

 

hari kemudian kami berkumpul lagi pada sore hari tepatnya 

set 5 sore.tiba-tiba mas tono sudah pulang kerja, namun dia 

langsung masuk kamarnya daan tak mengoceh lagi 

terhadap kami. Mungkin moodnya saat ini sedang bagus, begitu 

menurutku. 

“loh mbak, kok tumben mas tono jam segini sudah pulang? 

Biasanya kan dia pulangnya malam”  tanyaku kepada mbak pon 

2 
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“iya tumben juga mas tono gak marah-marah sama kita kan 

biasanya dia paling gak suka liat kita menggosip seperti ini” lita 

menambahkan pertanyaanku kepaada mbak pon 

Dengan menggendong anaknya yang masih kecil itu mbak pon 

menjawab 

“dia memang sengaja pulang lebih awal karena dia takut. 

“takut kenapa mbak? Tanyaku sambil memotong pembicaraannya 

“semalem pas dia pulang kerja, sepeda motornya terasa berat 

setelah melewati pohon kayu putih itu,  dia pikir ada yang gak 

beres dengan motornya, tetapi rasanya aneh, karena seperti ada 

seseorang yang memboncenginya dan memeluknya erat sekali, 

punggungnya berasa geli, rasanya seperti tersentuh rambut yang 

panjang dan lebat sekali. Mas tono sampai tak bisa mengucapkan 

ayat alqur-an, jangankan membacanya, berkata-kata saja sudah 

tak bisa, mulutnya serasa gagu, berat dan kaku. Setelah sampai ke 

pemukiman warga barulah sosok yang memboncengi mas tono 

menghilang. Dia baru kali ini mengalaminya. Semalam saat dia 

menceritakannya padaku aku juga merasa merinding, apalagi 

semalam memang malam jum’at kliwon kan. Sekarang mas tono 

agak takut jika pulang malam, maka dari itu sekarang dia bakalan 

sering izin pulang sore sama bosnya“ 

“oh pantesan mas tono tidak memarahi kita, ternyata dia sudah 

mengalaminya. Aku semakin yakin kalau pohon itu benar-benar 

angker.” Ucap lita 

Tak terasa adzan maghribpun berkumandang, mengakhiri 

percakapan kami yang tiada habisnya tentang pohon itu. Namun 

yang jelas dari situ kami menyadari bahwa semua yang terjadi 

tidak hanya mitos belaka, melainkan fakta yang nyata, dimana 

terdapat seorang penunggu dipohon tersebut dan warga setempat 

mempercayainya, pohon itu sudah lama adanya namun misterinya 

tak terpecahkan sampai sekarang dan tidak bisa difikir melalui 

nalar manusia.  

*** 
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RAMBUT PANJANG IBU 

Nuril Azizah 

 

 

 

 

 

 

uara gemericik air menerpa kulit bumi masih 

terdengar minggu pagi ini. Hujan deras sejak 

semalam tadi nampaknya belum reda masih senang 

berjatuhan seolah tak merasa kesakitan ketika terhantam di 

permukaan bumi.Angin berhembus memasuki ruang 

kamarku melalui celah-celah ventilasi.Dingin menembus 

selimut tebalku membuatku tak ingin beranjak dan 

membuka mata. 

Terdengar suara orang berbincang dibalik pintu 

kamarku .canda tawa adikku pun terdengar gaduh mengusik 

telingaku. Suara itu seperti angin lalu, sungguh aku sengaja 

tak menghiraukan.Kesejukan pagi itu membuatku tetap 

bertahan di bawah selimut tebal yang menutupi 

tubuhku.Suara langkah seorang membuka pintu dan menuju 

ke arah tempat tidurku.Seperti biasanya ibu memasuki 

kamar dan membuka tirai.Sorotan sinar matahari menerpaku 

masuk melalui kaca jendela memaksaku untuk membuka 

mata. 

Aku menarik napas panjang ketika kulihat ibu 

berbincang-bincang dengan seorang laki-laki paruh 

s 
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bayayang sepertinya sangat ku kenal.Laki-laki yang 7 tahun 

lalu berada dihadapanku dan mengucapkan pesan untuk 

menjaga ibu dan adik-adikku.Laki-laki yang 7 tahun lalu 

berbadan kekar, tinggi, dan memiliki warna kulit sawo 

matang, kini ia hadir dihadapanku dengan segala perubahan, 

badan kurus kerontang  dan kulitnya pun menjadi hitam.Ya, 

ini sosok ayah yang kurindukan, yang selama 7 tahun ini 

hanya kudengar suaranya melalui telepon genggam, itupun 

bisa dihitung berapa kali perbulan. 

 Aku memandang mereka berdua tanpa tersirat rasa 

percaya sedikitpun bahwa laki-laki di dihapanku ini adalah 

ayah yang selama ini aku bayangkan dan selalu kuimpikan 

kepulangannya.aku memandangi ayah ketika itu, terlihat 

banyak kerinduan yang tersimpan dari sorot matanya yang 

mendayu-dayu menatapku, matanya berkaca-kaca berbinar 

tak bisa membohongiku. Namun, sedari tadi ia hanya 

memandangiku tak mengucap satu katapun. 

 Sikapnya tetap sama, sikapnya yang dingin dan 

jarang bercanda ini membuatku benar-benar percaya. 

Ayahku pulang.Sosok yang aku rindukan sekarang dia ada 

di hadapanku.Namun, ayah tetap menatapku dan tak 

berbicara apapun.Tatapan rindu yang tadinya kulihat ada di 

matanya perlahan menghilang, membuatku semakin 

bingung. Ada apa dengan ayah?. Memang dia orang yang 

jarang bercanda tapi belum pernah aku ditatapnya seperti 

ini, seolah penuh kemarahan yang tak bisa ia sembunyikan. 

Suara langkah seseorang menuju pintu rumah 

memudarkan pandangan tajam ayah terhadapku. Saiman, 

seorang lelaki yang kudengar dijodohkan denganku, seorang 

lelaki yang tiga hari lalu kutampar di depan ibuku karena 
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perlakuannya terhadapku, seorang lelaki yang tak pernah 

kuharapkan kedatangannya, kini ia berani menampakkan 

diri di depanku. Kekesalanku memuncak ketika saiman 

berani merayuku dengan kata-kata manisnya di depan 

ayahku. Ingin rasanya aku mendaratkan tamparan di kedua 

pipinya untuk yang ke sekian kalinya. Ya memang, tak 

jarang aku menampar Saiman sejak ia seringkali datang ke 

rumah dan ibu menyuruhku untuk menemuinya.Ia selalu 

mengambil kesempatan mengelus rambut panjangku. 

Alasannya ia sangat menyukai perempuan yang berambut 

panjang. Perlakuannya yang tidak sopan itu sangat 

membuatku risih.Namun, tetap saja perlakuannya tak pernah 

berubah meski seringkali aku menamparnya. 

Saiman memang lelaki yang pandai mengambil hati, 

termasuk mengambil hati ayahku., namun tidak dengan 

hatiku. Aku sudah sangat muak dengannya. Ayah dan 

Saiman terlihat begitu akrab. Keduanya berbincang panjang 

layaknya seorang sahabat yang saling merindukan karena 

lama tak bertemu.Di tengah perbincangan ayah dan Saiman, 

terlintas di benakku kenapa ayah menjodohkanku dengan 

orang seperti Saiman yang tak pernah mencoba berbuat 

sopan terhadapku.Entahlah aku tak pernah bisa menolak 

kemauan ayah. 

Kemarahanku memuncak ketika Saiman berpamitan 

pulang dan kini lagi-lagi aku berhasil menampar Saiman di 

depan ayahku sendiri. Bagaimana tidak ia kembali mencoba 

mengelus rambutku yang kini tinggal sebahu itu. Aku 

sengaja memotongnya agar Saiman tak lagi menyukaiku dan 

tak lagi mengelus rambutku. Namun, tetap saja ia mencoba 
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menyentuh rambutku lagi. Tamparanku kali ini tampaknya 

membuat Saiman sedikit kesakitan. 

 Ayah berdiri dari tempat duduknya ketika Saiman 

sudah tak berada di ruang tamuku dan berjalan 

mendekatiku. (Plakkkkk) suara tamparan yang mendarat di 

pipi kananku ini mengangetkan ibu yang sedari tadi 

meninggalkanku bersama ayah dan Saiman di ruang tamu. 

Tamparan ayah tak sebegitu keras dan aku tak sebegitu 

merasa sakit di pipiku, tapi betapa aku bingung dan sakit 

hati diperlakukan seperti itu tanpa tau apa salahku. 

Mungkinkah ayah marah karena aku menampar Saiman di 

depannya.Ibu hanya mendekapku dan menenangkanku, 

tanpa berbicara satu kata pun, ayahpun begitu.Ia masih 

menatapku, namun tatapannya kini berubah lagi, sorot 

matanya mendayu-dayu seperti timbul rasa iba ketika 

memandangku. 

“Kenapa semua diam??” aku membentak namun 

percuma tak ada jawaban. 

“ayah kenapa ayah tega menamparku? Apa salahku 

ayah?Apa karena aku menampar Saiman ketika ia tidak 

sopan terhadapku tadi?Apa itu salahku?” dengan nada 

sedikit tinggi kucoba untuk bertanya pada ayah, namun 

tetap saja hanya pandangan-pandangan tajam yang 

kudapati. 

 Sekian lama ruangan hening dan hanya terdengar 

suara hembusan nafas dari kami bertiga.Aku memutuskan 

untuk pergi dari ruang tamu, ku merebahkan tubuh ini ke 

tempat tidur dan kugebrak pintu kamar dengan 

keras.Semakin aku bingung dengan keadaan ini.Seketika 

rasa rindu berubah menjadi kesal yang tak beralasan. Ayah 
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memang keras dan disiplin, sebelum 7 tahun ia jauh dari 

kami, ia menerapkan peraturan-peraturan yang harus 

dipatuhi, segala yang melanggar peraturan akan ia kenai 

hukuman, hukumannya pun ringan seperti menyapu 

halaman dan merapikan bunga-bunga yang dirawat di 

halaman rumah kami. Tak pernah sedikitpun ia menyakiti 

salah satu dari kami.  

“kenapa anak itu begitu keras kepalanya, tak bisakah dia 

menuruti nasihatku, bagaimana bisa kau mendidiknya 

menjadi seperti itu bu ?” Ayah sedikit menyalahkan ibu. 

“pak… bagaimana bisa kau menyalahkanku. Seharusnya 

kau menyalahkan dirimu itu pak. Kau telah lama 

meninggalkan anak-anakmu tanpa tau bagaimana 

perkembangan mereka, kau hanya sibuk dengan 

pekerjaanmu, dan kini kau menganggapku salah 

mendidik anak itu” Ibu membela dirinya di hadapan 

ayah. 

“Lagi pula anakmu itu tak menyukai Saiman.Saiman pun 

selalu berbuat tak sopan terhadapnya.Sepertinya ia tak 

akan pernah mau menerima perjodohan ini” dengan nada 

sedikit rendah ibu melanjutkan pembelaannya. 

“aku sama sekali tak mempermasalahkan Saiman dan 

perjodohan ini, tapi bu, aku sudah seringkali berpesan 

kepadamu, jangan kau biarkan anak itu memendekkan 

rambutnya!! Sudah itu saja, apa kau tak mampu hanya 

menjaga pesan yang sangat ringan ini!!” bentak ayah 

kepada ibuku. 

Aku dapat mendengarnya dari celah-celah pintu 

kamar yang sedikit terbuka.Ada sedikit pertengkaran kecil 

antara ayah dan ibuku. Ibu mencoba membela diri dan 
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membelaku di depan ayah, namun tetap saja ayah bersikeras 

dengan kekesalannya karena rambutku kupotong sebulan 

yang lalu tanpa seizin ayah dan diluar sepengetahuan ibu. 

Bagaimana tidak aku memaksa untuk memotongnya, 

rambutku yang terurai sepanjang lutut itu sangat 

mengganggu dan ayah pun tak pernah memberikan alasan 

mengapa aku dilarang untuk memotongnya dan ibupun tak 

pernah memberitahuku tentang alasan itu. 

“Ayah !!jadi ini alasan ayah menamparku tadi, bukan 

karena Saiman tapi hanya karena aku memotong 

rambutku sependek bahu. Apa ayah pulang hanya 

ingin melihat rambutku setelah 7 tahun lamanya ayah 

tak melihatnya. Ayah tak pernah tau keadaanku, ayah 

tak pernah peduli padaku, ayah sibuk dengan 

pekerjaan ayah dan tak pernah menyempatkan pulang 

hanya sekedar merayakan hari raya bersamaku. Ayah 

tidak menyayangiku ya, ayah hanya sayang pada 

rambutku. Aku benci ayah!!”. Aku keluar kamar dan 

terlepas kontrol membentak-bentak ayah di depan ibu. 

( Plaaakkk) kali ini tamparan mendarat di pipi kiriku, bukan 

ayah tersangkanya melainkan ibu. 

“Kau tak seharusnya berbicara seperti itu kepada 

ayahmu”, bentak ibu kepadaku. 

Ayah hanya memandangiku penuh iba sedang ibu 

menatapku penuh amarah. Aku sungguh bingung dengan 

keadaan ini.Seluruhnya terdiam membisu.Aku tak berani 

menatap wajah ibu dan ayah.Tamparan ibu masih begitu 

terasa panas di pipiku.Aku beranjak kembali pada kamar 

tidurku dan merebahkan tubuhku. Kupejamkan mata , 

kucoba lupakan kejadian yang baru saja berlalu. 
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*** 

 

ancaran cahaya putih tiba-tiba menerpa wajahku, 

sontak saja aku merasa terganggu dan membuka 

mataku. Kudapati ibu sedang membereskan meja 

belajarku yang semalam memang kubiarkan berantakkan. 

“bangunlah, tak baik anak perempuan sering bangun 

terlalu siang”, suara ibu menyadarkanku dari alam 

bawah sadarku. 

“ayah mana bu?” tanyaku seperti orang tak sadarkan diri 

pada ibu. 

Ibu menatapku bingung, “ada apa denganmu?Tak biasanya 

kau menanyakan ayahmu yang sudah 7 tahun tak pulang 

itu”.Tanya ibu keheranan. 

Aku hanya terdiam tak menjawab pertanyaan ibu, ibupun 

beranjak keluar dari kamarku. 

*** 

ore hari itu langkahku terhenti di depan sebuah pusara 

seseorang yang wafat 19 tahun yang lalu. Tertulis 27 

Juni 1998 pada tanggal wafatnya.Aku semakin tak 

mengerti mengapa ibu mengajakku kesini setelah aku 

menceritakan mimpi yang ku alami, tadi pagi. Aku menatap 

ibu penuh tanya, namun kulihat ibu hanya menghela napas 

panjang dan sedikit membungkuk seraya menepuk 

punggungku yang sedari tadi duduk di depan pusara yang 

tak kutahui milik siapa. 

“mungkin sudah saatnya nak, kau mengetahui 

semuanya. Inilah alasan ayahmu tak memperbolehkan 

kau memotong rambutmu.Ibumu sangat menyukai 

P 
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wanita yang berambut panjang, dia pun memiliki 

rambut sepanjang milikmu karena ia pun tak pernah 

diperbolehkan memotong rambutnya oleh kakekmu. 

Kata ayahmu, ibumu selalu berharap memiliki anak 

perempuan yang berambut panjang seperti miliknya, 

namun ibumu terlebih dahulu dipanggil oleh-Nya 

sehari setelah kelahiranmu.Ayahmu hanya ingin 

mengabulkan keinginan yang selalu diharapkan oleh 

ibumu itu.Sungguh ayahmu sangat menyayangi kamu 

dan ibumu” suara itu terdengar lirih ditengah isak 

tangisku. 

*** 
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NASIB ANAK MELAYU DI PATANI 

Qistina 

 

 

 

 

 

 

i ufuk timur, matahari belum tampak. Udara pada pagi 

hari terasa dingin. Alam masih diselimuti embun pagi. 

Aku kedengaran suara orang pijak ranting kayu di 

sebelah rumahku, suara pijak ranting kayu dan sampah sarap 

makin dekat, kulihat di celah dinding kayu yang usang, alamak ! 

ramainya mereka, militer yang berbaju hitam memikul senjata 

menuju ke arah rumahku , ku berlari ke sebelah bilik dapur, 

kuintip semula, Ya Allah, disini pun ada, ternyata kini rumahku 

dikepung?, lantas kubergegas ke tilam tidur, mengejutkan 

suamiku yang sedang terbaring di tilam, tubuhnya masih hangat 

demamnya belum reda, kumemanggilnya dengan suara yang 

gemetar, “Abang bangun sekarang kita dikepung, tetamu yang 

tidak diundang datang kemari Bang,” pucat kelihatan wajah 

suamiku, dia tersungkur karena pusing dan demamnya sejak tiga 

hari yang lalu. 

 Kok !kok !pintu rumahku yang using diketukberkali-kali, 

jantungku berdenyut dengan kuatnya,  “Abang pergilah, biar di 

sini dik yang uruskan, laricepat” suamiku mengeleng kepalanya, 

kutahu dia seorang yang bertanggungjawab, tak mungkin 

diatinggalkanku dan anak-anaknya begitusaja,  “Ayo Bang,” 

sekali lagi kuhambatnya…namun suamiku masih di situ, 

tubuhnya yang tak upaya kerana demam itu semakin longlai , 

akhirnya roboh di situ, suara ketuk pintu masih kuat , kali ini 

D 



Nang Ning Nong 

162 

lebih kuat bersama ugutan “ Buka pintu, kalau tidak kami kan 

tembak, cepat buka”  aku tergesa ke pintu, “ Jangan, saya disini, 

jangan tembak !” di kala itu anakku menangis terkejut dengan 

suara yang mengugutkan kami, walau anak kecil masih belum 

mengerti bahasa Thai, namun dengan suara yang nyaring bengis 

itu dia tahu bahawa kami sedang dalam bahaya.  

 Setelah pintu dibuka ,mereka bergegas masuk ke 

rumahku dengan memasang senjata ke arahku, seorang dari 

kalangan mereka pandang kemukaku “ di mana suamimu, Haris 

?”   Aku tercengang tak dapat jawab, “Dimana dia ??”  Tanya lagi 

sambil menoleh ke tubuhku yang kini berbadan dua, aku tunjuk 

tempat suamiku tersungkur tadi , “ Dia disana, sedang demam, 

ada apa?, Apa hal ni?” 

Berpuluh orang menerkam kearah suamiku, senjata di  kepala 

suamiku yang rebahitu, “ Kau dikepung sekarang, ikut kami 

keBalai polis” arahansalahseorangmerekadengansuara yang 

bengis, sambil mereka menggarikan dua belah tangan suamiku. 

Nisrin, anak sulung yang berusia enam tahun mengejar ke arah 

askaritu “Jangan, jangan bawa bapa saya pergi, kesian dia demam 

tu” dengar ujar kakaknya itu, Aisy yang baru usia genap dua 

tahun kejar kearah bapanya sambil menangis dengan kuat. “ bapa 

! bapa!” . Tanpa menghirau ratapan dua anak kecil itu, mereka 

mengheret suamiku dengan kuat tanpa perikemanusiaan. 

Aku menjadi serba salah, tangisan dua anakku 

menyakitkan hati, suamiku dibawa pergi. Aku  terus ke 

rumah bapa penghulu ceritakan semuanya. Sebenanrnya 

bapa penghulu dan seluruh penduduk kampung telah 

maklum apa yang berlaku  tetapi tidak siapa yang boleh 

menyekat tindakan askar-askar tersebut kerana sekarang 

kuasa di tangan mereka, mereka bermaharajalela boleh laku 

apa saja. Aku bawa kedua orang anakku ke balai polis, 

ternyata di situ tiada kelehatan suamiku, aku tanya pegawai 
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polis, jawapan sangat hampa, sejak pagi tadi tiada orang 

yang bernama Haris dibawa kemari. Aku ke tempat kemp 

militer yang terletak di daerah itu juga , berjam-jam aku 

tunggu tiada jawapan, di mana suamiku.  

Akhirnya aku pulang kerumah dengan hampa , entah 

kemana suamiku dibawa pergi .Malam itu merupakan 

malam yang sangat panjang, aku tak lena tidur, ku tidak 

selera makan namun ku mesti makan kerana bayi lapan 

bulan dalam kandunganku sangat memerlukan pada zat 

makanan. 

Keesokan hari aku pergi semula ke kamp Militer itu, 

Aku merayu untuk jumpa dengan suamiku, akhirnya mereka 

beri peluang jumpa tapi hanya dengan masa yang amat 

singkat hanya 15 minit sahaja. Ternyata tangannya masih 

dibelenggu dengan  gari. Ku diberitahunya dia  dituduh 

terbabit jenayah bom di pasar pada dua hari yang lalu. Ku 

terkejut kerana pada hari tersebut suamiku terlantar datas 

tilam mengalami demam yang bersangatan, mana boleh 

pergi melakukan jenayah tersebut. Tetapi kasus ini tidak 

bisa selesai dengan baik karena kami tidak ada saksi yang 

boleh dipercayai, Ketua Askar minta resit dan surat jaminan 

dari hospital, namun tidak dapat kami berikan karena 

suamiku tidak pergi rawat di hospital oleh kerana 

kekurangan uang , kami miskin uang yang ada sedikit hanya 

sedia untuk membeli beras sahaja. 

Dua bulan berlalu , kini suamiku masih di penjara. 

Aku bawa Aireen anak bongsuku yang baru sebulan 

usianya, menziarahi bapanya. Ku dapati senyum manis 

kelihatan di raut wajah suamiku, dia amat bahagia  dapat 

lehat anaknya. Di sini ku berjanji akan membela dan 
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mendidik ketiga-tiga anak perempuan supaya jadi insan 

yang baik. 

*** 
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POJHIEN 

Qoni’ Atul Habibah 
 

 

 

 

 

 

EHIDUPAN di sebuah kota yang sangat moderen dan 

penuh dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi 

dan memiliki pemikiran yang sangat luas. Banyak 

perkantoran yang menjulang tinggi dan juga kampus-kampus 

yang tentunya memiliki mahasiswa-mahasiswa moderen dari 

generasi milenial. Mereka adalah generasi yang menjadikan 

handphone dan internet sebagai kebutuhan utama. Selain itu 

pendidikan yang tinggi menjadi hal yang tidak kalah penting dari 

kebutuhan-kebutuhan yang lain. 

Semester ganjil telah datang dan banyak mahasiswa yang 

sudah memulai awal semester ganjil dengan segala aktivitas di 

kampus. Riska adalah seorang mahasiswi kedokteran Universitas 

Kanadarma di Surabaya dan telah berjalan selama tujuh semester. 

Dia adalah mahasiswa berprestasi di kampusnya. Banyak 

kejuaraan-kejuaraan yang telah diraihnya selama kuliah di 

Fakultas Kedokteran. Riska adalah mahasiswa yang memiliki 

pemikiran luas dan logis. Dia juga termasuk orang yang tak 

percaya dengan hal-hal gaib atau magis yang tak bisa diterima 

akal, namun dia tetap menjadi muslim yang baik dan tentunya 

percaya dengan adanya Tuhan. Riska mempunyai sahabat yang 

sangat peduli terhadapnya, Raka dan Esa. Mereka juga sedang 

K 
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menjalani kuliahnya semester tujuh bersama Riska. Namun, 

berbeda dengan Riska, Raka dan Esa masih sedikit percaya 

dengan adanya hal-hal gaib karena menurut mereka hal magis 

sebenarnya memang ada di sekitar mereka, dan hal tersebut tak 

mengganggu kehidupannya. Mereka juga sangat menyukai hal-

hal yang berbau kebudayaan di daerah-daerah tertentu. 

Awal semester tujuh ini, mereka dihadapkan dengan 

tugas utama selama menjadi mahasiswa yaitu, mengabdi kepada 

masyarakat untuk menjadi seorang dokter. 

“Semoga aja tugas kali ini kita bareng ya”, ucap Riska kepada 

Esa dan Raka. 

“Aku mah bareng siapapun ok-ok aja, selagi masih ada tempat 

tinggal dan makanan”, sahut Raka. 

“Raka pikirannya gak jauh-jauh sama makanan”, Esa merengut 

kepada Raka. 

 

*** 

 

UA hari kemudian pengumuman penempatan tugas 

pengabdian kepada masyarakat, diunggah oleh fakultas 

Kedokteran Universitas Kanadarma di website.  

“Aduh aku deg-degan nih kita barengan atau nggk ya 

penempatannya, Esa?” 

“Aku berharap bisa terus bareng kamu Riska”, sahut Esa. 

Mereka berdua mulai membuka laptop mereka masing-

masing untuk melihat pengumumannya. Beberapa menit 

kemudian, pengumuman penempatan tugas pengabdian kepada 

masyarakat terlihat dengan jelas di layar laptop mereka. Jeng 

jenggg, Esa dan Riska ditempatkan di daerah yang sama. Mereka 

tepatnya ditempatkan di Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit, 

Situbondo. 

Pengabdian masyarakat akan dilaksanakan tiga hari ke 

depan setelah pengumuman. Segala persiapan mereka lakukan 

D 
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selama dua hari. Pengabdian tersebut akan berlangsung selama 40 

hari di desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit, Situbondo. Banyak 

persiapan yang mereka perlukan karena menurut teman-teman 

yang lain bahwa Desa Tambak Ukir adalah desa yang sangat jauh 

dari kehidupan kota. Menurut teman-temannya juga kalau desa 

tersebut susah mendapatkan sinyal telepon ataupun internet 

karena berada di daerah dataran tinggi. Keadaan geografis seperti 

itu tak membuat Riska, Esa, dan Raka heran atau kaget. Mereka 

sangat memahani bahwa dalam pengabdian masyarakat ini benar-

benar harus totalitas dalam membantu masyarakat 

menyembuhkan sakit-sakit yang diderita dan membantu untuk 

menciptakan lingkungan yang sehat di desa yang terpencil. 

 

*** 

 

EHARI sebelum pelaksanaan pengabdian, Riska, Raka, 

dan Esa telah berangkat ke Desa Tambak Ukir. Pada hari 

Minggu mereka segera pergi dari Surabaya ke Situbondo 

dengan mengendarai mobil pribadi. Selama perjalanan mereka 

hanya mengobrol hal-hal biasa dan merencanakan apa saja yang 

akan mereka lakukan di Desa Tambak Ukir nanti saat 

pengabdian. 

Lima jam perjalanan mereka lalui. Sesampainya di Desa 

Tambak Ukir, Riska mulai tercengang dengan kondisi yang ada. 

Mulai dari jalan yang berlubang-lubang, terik panas matahari, 

masyarakat yang kucel, hingga lemahnya jaringan internet. 

“Gak salah ta tempatnya di sini?”, bisik Riska pada Esa. 

“Ya nggak lah Ris. Kita kan dateng ke sini juga buat 

memperbaiki keadaan dan kesehatan warga yang ada.” 

“Tapi ini di luar perkiraanku banget.”, Riska masih belum 

percaya dengan tempat yang akan dia tinggali untuk 40 hari itu. 

 

*** 

S 
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ARI-HARI pengabdian mulai mereka jalani dengan 

sukarela dan senang hati. Mereka banyak membantu 

warga desa Tambak Ukir dalam mengatasi penyakit-

penyakit yang diderita warga. Riska dan kawan-kawannya juga 

banyak melakukan banyak sosialisasi untuk menjaga lingkungan 

dan pola hidup yang sehat. Warga Desa Tambak Ukir merasa 

sangat senang dengan hadirnya mahasiswa kedokteran yang 

dengan sukarela membantu warga di desa. 

Suatu hari, Riska, Esa, dan Raka diundang salah satu warga 

untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan. Warga Desa Tambak 

Ukir menyebut pesta pernikahan dengan Parlo.  

“Wihh pesta di sini dengan di Surabaya bener-bener beda 

banget yaa.” kagum Raka akan kelestarian tradisi yang ada di 

desa. 

“Ya pasti beda banget lah. Kebanyakan kalau di desa masih 

bener-bener menjaga budaya dan tradisi yang ada.” Sahut Esa. 

Beberapa menit setelah mereka datang, ada beberapa 

bapak-bapak membentuk lingkaran di tengah Parlo. Mereka 

melantunkan kata-kata yang Riska dan teman-temannya tidak 

pahami. Mereka seperti orang yang menengadahkan tangan 

sembari menari-nari di lingkaran tersebut. Riska, Esa, dan Raka 

mulai kebingungan apa sebenarnya maksud dari gerakan-gerakan 

itu. Kemudian Raka yang sedikit bisa berbahasa Madura bertanya 

kepada salah satu warga tentang acara apa yang sedang mulai. 

“Bok, nika nyamana tarian nape?” 

“Jeriya benni tari. Nyamana Pojhien. Biasana jet sering 

bede e parlo-parlo bik e slamettanna enik se bhuru rembik.”, 

jawab Ibu yang berada di samping Raka. 

Raka menjelaskan kepada Riska dan Esa bahwa apa yang 

sedang berlangsung di tengah pesta bukanlah disebut tarian tapi 

tradisi Pojhien yang memang sering diadakan pada pesta 

pernikahan dan tasyakuran bayi yang baru lahir. Riska, Esa, dan 
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Raka masih terlihat bingung dengan apa yang bapak-bapak di 

lingkaran itu ucapkan. Berkeliling membentuk lingkaran dan 

terdpaat sedikit tarian. 

“Eh Riska, mungkin Pojhien ini bisa kita katakan tradisi 

lah yaa, tapi mereka bersarung dan berpeci. Seperti ingin ibadah 

saja. Iya nggak, sih?”, Esa meyakinkan Riska. 

“Emm kalau dilihat dari pakaiannya sih, iya kayak yang 

mau sholat gitu. Ah tapi masak sih sholat kok begitu caranya. Gak 

mungkin lah.”, Riska tidak setuju dengan pendapat Esa. 

Dalam perjalanan pulang dari Parlo, Riska, Esa, dan Raka 

kebetulan bertemu dengan Kepala Desa Pak Sholihin. 

“Permisi, Pak. Maaf numpang tanya. Tradisi Pojhien tadi 

itu maksudnya gimana ya, Pak? Kok kami belum pernah lihat 

sebelumnya.”, tanya Riska dengan penasaran. 

“Oh iya, Nak. Itu memang tradisi yang masih sering 

dipakai di desa Tambak Ukir. Biasanya memang ada di pesta 

pernikahan dan juga tasyakuran bayi yang baru lahir. Tujuannya 

adalah meminta kepada Tuhan agar pernikahannya dijauhi dari 

hal-hal yang dapat memecah kedua mempelai. Kalau untuk bayi 

biasanya ya.. biar bayinya sehat terus dan dijauhi dari jin. Intinya 

berdoa kepada Tuhan meminta kebaikan melalui untaian-untaian 

kata yang dilagukan dan tarian.”, jelas Pak Sholihin dengan logat 

Maduranya. 

“Oh begitu ya, Pak. Tapi kalau dipikir-pikir rasanya kok 

aneh ya, Pak. Kan kita sekrang...”, tiba-tiba omongan Riska 

dipotong oleh Esa. 

“Oh gitu ya, Pak. Ya sudah terima kasih ya, Pak. Maaf 

sudah malam begini kita malah tanya-tanya ke Bapak.” 

“Oh tidak papa lah. Namanya juga tanya, kan harus 

dijawab.”, kata Pak Sholihin. 

“Ya sudah, Pak. Kami pamit kembali ke kontrakan dulu. 

Bapak hati-hati di jalan.”, Raka menambahkan. 
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Raka dan kawan-kawan juga Pak Sholihin melanjutkan 

perjalanan pulangnya. 

“Ihh kalian nih apaan sih main potong omonganku aja.”, 

geram Riska kepada teman-temannya. 

“Gimana gak mau aku potong. Aku sama Raka nih udah 

tau arah omonganmu tadi ke mana.”, sahut Esa. 

“Iya nih Riska. Udah lah Ris, ini tuh udah malem. Gak baik 

debat malam-malam. Apalagi bareng Pak Kades. Gak enak tau.”, 

tambah Raka. 

 

*** 

 

EBERAPA hari setelah parlo dan pojhien berlangsung, 

aktivitas Riska dan teman-temannya seperti biasa dalam 

mengayomi warga. Namun, dalam pikiran Riska masih 

mengganjal tentang pojhien. 

“Esa, kamu kan sahabatku nih. Aku mau cerita tentang apa yang 

aku rasa selama ini. Kok sejak aku lihat pojhien rasanya aneh yaa. 

Kamu bisa bayangin nggak sih, zaman sekarang masih ada 

kepercayaan minta doa melalui cara-cara gituan. Duhh gak masuk 

akal banget gitu.”, Riska cerita kepada Esa. 

“Ya ampun Riska, itu udah beberapa hari yang lalu kok 

masih aja kamu pikirin to, Ris.” 

Beberapa hari kemudian teman-teman pengabdi di Desa 

Tambak Ukir diundang untuk menghadiri acara ngolang are atau 

acara aqiqah bayi yang baru lahir.  

“Wah kita diundang acara lagi lagi rek. Hmm kita makan 

besar hari ini. Hahaha.”, Raka mulai memikirkan makanan di 

acara ngolang are nanti. 

“Pikiranmu nih gak pernah lepas dari makanan.”, kata Esa. 

“Eh nih acara aqiqah seperti biasa kan? Gak ada acara-

acara yang gak masuk akal seperti kemarin to?”, Riska 

meragukan acara aqiqah itu. 

B 
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“Namanya juga aqiqah, ya pasti sama aja lah di tempat 

manapun. Pasti intinya mendoakan bayi itu.”, Raka memastikan 

Riska untuk hadir di acara ngolang are tersebut. 

“Ris, udah lah kita datang aja. Anggep lah menghormati 

udangan dan acara yang ada di desa ini.”, Esa menambahkan. 

Akhirnya Riska dan teman-temannya menghadiri acara 

aqiqah di rumah salah satu warga Desa Tambak Ukir. Acara 

tersebut dihadiri banyak warga desa. Yang terlihat ada Buk 

Haderi dan Mak Tima juga ibu-ibu yang lain membantu di bagian 

dapur. Acara terlihat berjalan seperti biasa. Namun, sama seperti 

Parlo yang di tengah acara diadakan pula tradisi Pojhien. Berdoa 

meminta kepada Yang Maha Esa kebaikan untuk bayi dengan 

cara berputar-putar dan menari sembari membaca doa-doa dalam 

bahasa Madura yang sulit dimengerti artinya. 

“Lho, kokmasih ada aja sih tradisi ini. Aku tuh bener-bener 

gak bisa percaya dan mudah menerima hal-hal begini.”, Riska 

mulai menolak dengan acara pojhien. 

“Riska udah lah, kita ikuti aja acaranya. Toh kan sah-sah 

aja kalau cara mereka berdoa begitu.”, ucap Raka. 

“Sah gimana. Agama mereka apa coba? Islam kan? Nahh 

emangnya islam pernah ngajarin cara berdoa macam begitu? Gak 

nyambung aja, namanya berdoa searusnya khusyuk biar Allah 

dengerin. Tapi ini malah nari-nari. Yakin Allah bakal ngabulin?”, 

Riska membantah. 

Riska mulai tidak tahan dengan tradisi pojhien yang 

dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak dapat 

diterima akal. Riska mulai berpikiran untuk menghentikan acara 

tersebut karena semakin lama, semakin kuat saja suara-suara yang 

dikeluarkan bapak-bapak yang sedang menari itu. 

“Sudah yaa, aku udah gaj tahan dengan semua ini. Hal-hal 

semacam ini bisa membuat orang-orang semakin keliru dalam 

beribadah dan akhirnya akan mempercayai kekeliruan itu.”, Riska 

mencoba untuk menghentikan acara yangsedang berlangsung. 
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“Eh eh Riska. Jangaannn . Riskaaaa. Riskaaa.”, Esa dan 

Raka berteriak memanggil Riska untuk menghalangi 

perbuatannya. 

“Hentikan semua ini! Apa sebenarnya yang sedang kalian 

lakukan dengan semua ini? Berdoa kata kalian? Berdoa macam 

apa yang Islam ajarkan hingga seperti ini jadinya. Ini zaman 

moderen, yang semua bisa kita dapatkan dengan mudah. 

Termasuk ilmu agama. Tradisi-tradisi semacam ini tak ada dalam 

Islam.”, Riska berteriak dengan keras di tengah acara. 

“Apa maksudmu Nak Riska? Kenapa kamu tiba-tiba 

menghancurkan acara sakral ini?” Pak Sholihin heran dengan 

tingkah laku Riska. 

“Apa Bapak tidak sadar dengan perbuata yang berkedok 

ibadah ini? Kata orang-orang Pak Sholihin lah yang 

berpendidikan tinggi di desa ini. Tapi kenapa Bapak tidak pernah 

menolak adat-adat semacam ini?” 

“Heh bekna reh sapa? Mak sanyamanna ngocak ngak 

jeriya. Aria tradisinia reng dinnak lah. Arapa mak egenggu?”, 

(Hei kamu ini siapa? Kok seenaknya ngomong begitu. Ini tradisi 

kami. Kenapa kamu mengganggu?) Buk Haderi membentak 

Riska. 

“Kalian mengaku Islam, tapi apa yang kalian perbuat ini? 

Apakah Islam mengajarkan cara berdoa kepada Tuhan dengan 

begini caranya? Dipikir saja sudah tidak masukakal. Kenapa 

masih saja dilaksanakan di acara apapun? Saya ingin tradisi-

tradisi semacam ini segera dihapuskan.” Riska mendesak Pak 

Sholihin dan warga yang lain. 

“Woiii. Bekna e dinnak perak ngampong. Tugassa perak 

arawat reng sakek. Arapa a mak tager lenyale Pojhien? Mun jet 

tak narema, kassak mole bei. Engkok tak buto obat-obat deri 

bekna.”, (Woi. Kamu di sini hanya menumpang tempat tinggal. 

Tugasmu hanya merawat orang sakit. Ngapain kamu menghina 

Pojhien? Kalau memang tidak suka, sana pergi saja. saya tidak 
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butuh obat-obatan darimu) Mak Tima mengusir Riska dan hendak 

memukulnya saking geramnya. 

“Eh sudah sudah. Sudah lah Riska. Kita di sini harus 

bersikap sopan untuk tugas kita sebagai pengabdi masyarakat. 

Kelakuanmu sudah di luar batas.”, Raka mencoba untuk melerai  

menenangkan Riska. 

“Apa yang salah dari perbuatanku? Aku merasa benar 

karena apa yang aku lakukan untuk menolak kekeliruan yang ada 

di desa ini. Bila terus menerus terjadi kekeliruan ini, siapa juga 

yang akan merugi nantinya.”, Riska masih mengotot. 

Terdengar dari arah dapur dan halaman depan bisikan-

bisikan dari semua warga yang hadir ujaran kebencian dari apa 

yang telah dilakukan Riska pada acara ini. Warga Desa Tambak 

Ukir percaya betul dengan tradisi pojhien karena telah turun 

temurun selalu dilakukan sehingga wajar bila mereka geram dan 

benci bila ada yang merusaknya. 

“Sudah. Bawa Riska sekarang ke rumah saya.”, Pak 

Sholihin meminta Raka dan Esa. 

Pada akhirnya acara dibubarkan karena kekacauan yang 

terjadi. Riska pun dibawa ke rumah Pak Sholihin untuk diberi 

pengertian tentang warga di Desa Tambak Ukir dan Pojhien yang 

selalu dipercaya. 

“Riska, mengapa kau sangat benci dengan Pojhien padahal 

kau baru beberapa hari melihat pojhien dan belum memahami 

maksud warga di desa ini masih melestarikannya?”, Pak Sholihin 

mulai memberi pengertian kepada Riska. 

“Tadi sudah saya jelaskan di sana dan Bapak tau apa 

maksud saya berbuat demikian.”, kata Riska. 

“Nak, mari kita pikirkan bersama. Pojhien ini sudah lama 

kami lakukan karena nenek moyang kita terus melakukannya. 

Mereka melakukan pojhien tentu dengan maksud dan tujuan yang 

jelas. Tujuan mereka sama, yaitu meminta perlindungan Tuhan 

Yang Maha Kuasa. Hanya saja memang caranya seperti ini. Tapi 
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Tuhan tentu Maha Mendengar segala doa hambanya meskipun 

dengan cara apapun. Kami warga Desa Tambak Ukir tidak tahu 

apa yang akan terjadi bila tradisi yang maksudnya meminta 

perlindungan kepada Tuhan harus dihentikan. Kami tidak mau 

mengambil resiko. Apalagi pojhien ini sudah lama dilaksanakan 

dan kami merasa senang juga kehidupan kami selalu dilindungi 

Tuhan dengan doa-doa yang dipanjatkan pada Pojhien.”, Pak 

Sholihin menjelaskan kepada Riska. 

“Tapi pak.....”, Riska membantah. 

“Riska, sudah lah tidak perlu dibantah lagi. Ini tradisi yang 

tidak bisa kita hapus denagn mudahnya. Setiap orang mempunyai 

kepercayaan dan cara masing-masing dalam memohon kepada 

Tuhan. Kita harus mengetahui dan menerima itu.”, Esa 

menambahkan. 

“Betul kata Pak Sholihin dan Esa, Ris. Kita hidup di negara 

yang penuh dengan keberagaman dalam hal budaya, tradisi, dan 

juga kepercayaan. Tak akan muncul semboyan bhinneka tunggal 

ika bila tak ada keberagaman yang ada.”, Raka meyakinkan 

Riska. 

Riska tak berkomentar dengan ucapan teman-temannya. 

Dia hanya berpikir dan mencoba mempercayai apa yang Pak 

Sholihin dan teman-temannya katakan. Namun, keraguan masih 

menyelimutinya ditambah dengan pendirian yang dia pegang 

teguh. 

*** 

 

AK terasa 40 hari telah berlalu begitu saja. Riska dan 

teman-temannya harus segera kembali ke Surabaya untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Riska tidak begitu 

memikirkan dengan apa yang telah terjadi selama dia mengabdi di 

Desa Tambak Ukir. Dia hanya berusaha menciptakan hal-hal 

yang berkesan dan tidak akan terlupakan tanpa menghiraukan 

tradisi-tradisi yang ada. Berbeda dengan Raka dan Esa yang 

T 
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sangat menyukai kebudayaan dan tradisi yang ada di Desa 

Tambak Ukir karena mereka tak pernah melihat tradisi atau pun 

kebudayaan-kebudayaan yang masih lestari di Surabaya. 

Persahabatan mereka tak terputus meski perbedaan yang mereka 

sering hadapi. 

*** 
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SHALAWAT NURUL ANWAR 

Affan Kusuma Putra 

 

 

 

 

 

 

US yang aku tumpangi akhirnya  masuk terminal 

Bondowoso setelah kurang lebih 1 jam perjalananku 

disaat matahari keluar dari persembunyiannya, Situbondo 

tempat kelahiranku yang disebut sebagai Kota Santri dan sesuai 

dengan sebutannya aku merupakan alumni dari salah satu Pondok 

Pesantren terkenal Salafiyah Syafi’iyah – Siitubondo. Udara pagi 

yg sejuk dalam perjalanan tiba-tiba lenyap seketika dan berganti 

dengan bau solar ditambah dengan panasnya mesin tua 

memanggang bus bersama isinya. Untung para penumpang sudah 

banyak turun di sekolah dan pabrik swasta yang awalnya sesama 

penumpang banyak bersinggungan badan. Namun, dari sebelah 

kiriku bertiup bau keringat melalui udara yang masuk dari jendela 

kaca bus yang tak terawat itu. Dari belakang terus menerus 

mengepul asap rokok dari mulut seorang laki-laki dengan 

seragam dinas berwarna krem lengkap dengan lencana emas di 

dada kirinya . 

 Begitu bus berhenti pedagang asongan pun menyerbu 

masuk. Bahkan beberapa dari mereka sudah menanti sebelum bus 

masuk terminal mereka bersiap sedia seakan-akan mengikuti 

perlombaan lari cepat, seketika aku merasa memasuki sebuah 

pasar yang sangat hiruk-pikuk. Celakanya, mesin bus tidak 

dimatikan dan sopir melompat turun begitu saja. Dan para 

B 
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pedagang asongan itu menawarkan dagangan dengan suara 

melengking agar bisa mengatasi suara derum mesin. Mereka 

menyodor-nyodorkan dagangan, bila perlu sampai dekat sekali ke 

mata penumpang. Berlalulah para pedagang asongan mereka 

turun dengan mengeluh ketika mendapati tak seorang pun mau 

membeli dagangannya. Kemudian, masih ada saja orang yang 

naik bus namun tidak berniat untuk pergi ke suatu tempat 

menjajakan suara diiringi dengan alunan gitarnya sama halnya 

dengan pedagang asongan, mereka menyodor-nyodorkan bungkus 

1 pack permen kosong sebagai wadah uang setelah mereka 

menyanyikan sebuah lagu, menjadi kesal ketika mereka meminta 

uang mengatakan “seikhlasnya mas..mbak...” namun disaat para 

penumpang mengatakan “maaf mas ..” mereka menjawab 

“semoga rezekinya makin banyak mbak...hehehe”. 

 Suasana sungguh sangat bising ketika bus lain juga tiba di 

terminal, mulai gerah, terasa mual akibat bau solar dan para 

penumpang tak berdaya melawan keadaan yang cukup sangat 

menyiksa itu. Dalam keadaan seperti itu, harapan para 

penumpang hanya satu hendaknya sopir cepat datang dan bus 

segera bergerak kembali untuk meneruskan perjalanan ke Jember. 

Namun laki-laki yang menjadi tumpuan harapan itu kelihatan 

sibuk dengan kesenangannya sendiri. Sopir itu enak-enakan 

mengobrol dengan sopir lain sambil menyeruput kopi yang sudah 

dipesannya. “Jika saja Statsiun Kereta Api di Panarukan itu masih 

dibuka mungkin aku sudah sampai di Jember sekarang” 

gumamku dalam hati.  

 Sementara para penumpang lain kelihatan sangat gelisah 

dan jengkel, aku mencoba bersikap lain. Perjalanan semacam ini 

sudah sering aku alami ketika 2 tahun yang lalu sesama SMA 

ketika ingin pulang kerumah dari pondok. Dari pengalaman 

seperti itu aku mengerti bahwa ketidaknyamanan dalam 

perjalanan tak perlu dikeluhkan karena sama sekali tidak 

mengatasi keadaan. Supaya jiwa dan raga tidak tersiksa, aku 
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selalu mencoba berdamai dengan keadaan. Tiba-tiba terdengar 

suara teriakan dari penumpang “Ayo pak cepetan saya hampir 

telat ke kantor ini!!!” teriakannya dari pintu bus. Perhatianku 

langsung pecah ketika aku hendak membaca keadaan dari awal 

ketika pedagang asongan yang agak kesal dagangannya tidak 

laku, pengamen yang menyindir penumpang, sopir yang tak acuh 

terhadap nasib para penumpang dan kemudian pegawai negri 

yang terlambat itu berteriak kesal. 

 Masih banyak hal yang belum sempat aku baca ketika 

seorang ibu-ibu naik ke dalam bus. Kerudung merah, baju daster 

bunga-bunga yang kusut, beralaskan sandal jepit. Dia naik dari 

pintu depan. Begitu naik wanita itu mengucapkan salam dengan 

fasih. Kemudian dari mulutnya mengalir Shalawat dalam 

suaranya yang bening. Tangannya menadahkan mangkuk kecil. 

Wanita itu mengemis. Aku membaca tentang pengemis ini 

dengan perasaan yang sangat dalam. Aku dengarkan baik-baik 

shalawatnya. Ya, persis yang dilafalkannya itu Shalawat Nurul 

Anwar. Aku pun sering membaca shalawat seperti itu 2 tahun 

yang lalu ketika masih di pondok saat ada pengajian atau 

shalawat akbar yang dilakukan setiap malam jum’at. Sekarang 

kuliat dan kudengar sendiri ada wanita membaca Shalawat Nurul 

Anwar untuk mengemis.  

 Kukira pengemis itu sering mendatangi pengajian-

pengajian. Kukira dia sering mendengar ceramah-ceramah. 

Kukira wanitu itu sering ikut Shalawat Akbar. Lalu dari 

pengajian, ceramah ataupun acara shalawat akbar seperti itu dia 

hanya mendapat sesuatu untuk membela kehidupannya di dunia 

yang cukup kejam ini. Sesuatu itu adalah Shalawat Nurul Anwar 

yang kini sedang dikumandangkannya sambil menadahkan 

sebuah mangkok kecil kepada para penumpang. Ada perasaan 

tidak percaya “Bagaimana bisa dia tahu shalawat itu? Darimana?” 

pertanyaan-pertanyaan itu masih berputar-putar di otak. 

Kemudian muncul pula perasaan tidak setuju mengapa hal-hal 
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yang  kalis seperti bacaan shalawat itu dipakai untuk mengemis. 

Tetapi perasaan itu tiba-tiba hilang begitu saja ketika pengemis 

itu sudah berdiri di depanku. Mungkin karena shalawat itu, 

tanganku bergerak merogoh isi dompet dan memberikan 2 koin 

500 rupiah. Aku mencoba membaca raut wajah si wanita 

pengemis itu. 

 Disana aku melihat kepasrahan, kelaparan yang 

memperkuat penampilan kemiskinan. Wajah-wajah seperti itu 

sangat kuhafal karena dulu, selalu hadir mewarnai di kawasan 

pondok pesantren. Pengemis-pengemis berlalu-lalang untuk 

meminta-minta kepada para santri yang berpapasan. Perasaan 

heran itu pun kembali muncul setelah dia melewatiku “Jika benar 

dia sering datang pengajian-pengajian, mendengar ceramah dan 

mengikuti acara shalawatan. Tapi mengapa hanya Shalawat Nurul 

Anwar yang dia lafalkan terus-menerus?” membuatku menjadi 

lebih penasaran. Ah, kukira ada yang tak beres. Ada yang salah. 

Sayangnya, aku tak begitu tega menanyakan bahkan menyalahkan 

pengemis yang terus membaca shalawat itu. 

 Perhatianku terhadap si pengemis itu terputus oleh bunyi 

pintu bus yang dibanting. Kulihat sopir sudah duduk di belakang 

kemudi. Sama halnya dengan para penumpang kondektur pun 

juga cukup kesal dan jengkel karena dirasa penumpang sudah 

penuh dan siap untuk berangkat. Namun sopir baru saja duduk di 

belakang kemudi setelah mengahabiskan kopinya. Mereka 

akhirnya bertengkar melalui kata-kata yang tak sedap didengar. 

Dan bus terus melaju meninggalkan terminal Bondowoso. 

 Sopir yang masih emosi menjalankan busnya dengan 

gila-gilaan. Kondektur diam. Tetapi kata-kata kasarnya mendadak 

meledak lagi. Kali ini bukan kepada sopir, melainkan kepada 

pengemis yang berdiri di dekat pintu belakang itu sambil 

berpegangan pada kursi penumpang. 

“He, Marni kenapa kamu tidak turun? Ikut ke Jember mau jadi 

apa kamu? Gembel disana sudah pada numpuk tau!” 
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Pengemis itu diam saja  

 

“Turun!” perintah dari kondektur itu.  

 

“Bus cepat seperti ini aku harus turun?”  

 

“ Tadi siapa suruh kamu naik?” dengan jengkel kondektur itu 

bertanya 

 

“Saya naik sendiri. Tapi saya tidak ingin ikut. Saya cuma mau 

ngemis, kok. Coba suruh sopir berhenti. Nanti saya akan turun. 

Mumpung belum jauh”  

 Aku mendengar perdebatan itu dibelakang. Kondektur 

kehabisan kata-kata. Dipandangnya pengemis itu seperti hendak 

menelannya mentah-mentah. Yang dipandang pasrah. Dia 

tampaknay rela diperlakukan bagaimanapun asal tidak didorong 

keluar bus yang melaju makin cepat. Kondektur meninggalkan 

pengemis itu dan menuju pintu depan bus begitu saja. Si 

pengemis merasa sedikit lega, bergerak sambil memperbaiki 

posisinya di dekat pintu belakang. Mulutnya kembali bergumam  

“Allahumma shalli 'alaa nuuril anwaari....”  

 Shalawat itu terus mengalun dan terdengar makin jelas 

karena tidak ada lagi suara kondektur yang menariki ongkos. Para 

penumpang membisu dan terlarut dalam pikiran masing-masing. 

Aku pun mulai mengantuk sehingga lama-lama aku tak bisa 

membedakan mana suara shalawatan dana mana bunyi bising 

mesin bus. Bisa jadi aku sudah berada di alam mimpi dan di sana 

kulihat ribuan orang membaca shalawat dengan suara lantang 

seperti pada acara shalawat akbar. Anehnya, mereka yang 

berjumlah banyak sekali itu memiliki rupa yang sama. Mereka 

semuanya mirip sekali dengan wanita berkerudung merah yang 

mengenakan daster dan beralaskan sandal jepit itu yang naik 
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dalam bus yang kutumpangi di terminal Bondowoso. Dan dalam 

mimpi pun aku berpendapat bahwa mereka bisa mengahafal dan 

melafalkan degan fasih shalawat itu dengan sempurna  karena 

mereka sering datang pengajian-pengajian, mendengar ceramah 

dan mengikuti acara shalawatan. Dari kegiatan tersebut mereka 

hanya memperoleh bacaan yang kalis dan untungnya boleh 

dipakai modal untuk tangan dibawah. 

 Kukira aku masih dalam mimpi ketika kurasakan 

peristiwa yang hebat. Mula-mula aku mendengar suara tubrukan 

yang sangat dahsyat. Kemudian kulihat para penumpang bus 

beterbangan dan jatuh disekelilingku. Mereka itu terluka bahkan 

diantaranya tampak sangat mengerikan. Karena merasa takut aku 

pun beristighfar untuk menenangkan diri. Aku coba bangkit 

namun aku terjatuh, kakiku tidak sanggup menopang badan ini 

untuk berdiri  tegak. Ketika kuraba kaki ini berlumuran darah. Ya 

Allah. Tiba-tiba aku tersadar bahwa diriku terluka parah. Aku 

terjaga dalam posisiku yang tak mampu bergerak ini dan 

didepanku ada malapetaka. Bus yang kutumpangi sudah terkapar 

di tengah sawah dan bentuknya sudah tak karuan. Di dekatnya 

terguling sebuah truk tangki yang tak kalah ringseknya. Dalam 

usahaku yang kedua kucoba merangkak ke jalan raya. Namun 

rasa sakit ini memaksaku untuk duduk kembali. Kulihat banyak 

kendaraan berhenti. Kudengar orang-orang merintih. Lalu samar-

samar kulihat seorang wanita berkerudung merah mengenakan 

daster bunga-bunda yang kusut dan beralaskan sandal jepit keluar 

dari bangkai bus. Badannya tak tergores sedikit pun. Wanita itu 

dengan tenang berjalan kembali ke arah kota Bondowoso. 

 Telingaku dengan gamblang mendengar suara wanita 

yang terus berjalan itu dengan tenang ke arah timur: “Allahumma 

shalli 'alaa nuuril anwaari....” 

 

 

*** 
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KRISTAL DALAM AIR 

Rohmatika Nur Isnaini 

 

 

 

 

 

 

emua orang berbondong-bondong menuju suatu tempat, 

seakan tempat tersebut adalah solusi dari segala masalah. 

Kemudian ada seorang remaja yang bernama Rani sedang  

kebingungan dan bertanya-tanya “mau kemana semua orang-

orang ini ?” kemudian Rani bertanya pada seorang nenek yang 

sedang sibuk menata berbagai macam botol-botol minuman yang 

siap dijualnya.  

“Mau kemana semua orang-orang itu nek ?” 

“Kesana(sambil menunjuk pada suatu tempat)” 

“ Kesana ? memangnya tempat apa itu nek ?” 

“Kalau ingin tau, ya kesana saja kamu!” 

Kemudian Rani berjalan mengikuti langkah orang-orang  

tersebut, hingga pada saat sampai pada tempat tersebut Rani 

hanya melihat kain berwarna hijau yang panjang hingga menutupi 

apapun yang ada didalam kain tersebut, Rani penasaran ingin 

melihat apa yang ada di dalam kain panjang tersebut, hanya saja 

Rani tidak bisa melihatnya karena terhalang oleh banyak orang 

yang sedang khusuk melatunkan bacaan-bacaan yang dapat 

membuat ruangan tersebut menjadi sejuk. Karena tidak melihat 

apapun yang aneh, sehingga Rani keluar dari rungan tersebut dan 

kembali ke tempat dimana seorang nenek-nenek tersebut 

berjualan, kemudian Rani membeli air mineral untuk 

menghilangkan rasa hausnya.  

S 
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“Nek beli air mineralnya satu!” 

“ Ini (sambil menyodorkan minuman tersebut)” 

“Berapa nek ?” 

“Rp.3000” 

Sehabis membayarnya Rani lantas meminum air tersebut, karena 

memang pada saat itu cuaca sangat terik. Pada saat itu pula ada 

seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya membeli air 

mineral dengan begitu banyak. Rani hanya kebingungan 

melihatnya. Setelah ibu tersebut pergi, kemudian Rani 

menanyakannya pada nenek tersebut.  

“ Untuk apa kira-kira ibu tersebut membeli air sebanyak 

itu nek?”  

“Yaa untuk ditaruh disebelahnya makam Habib Sholeh 

bin Muhsin al-Hamid” 

“Dimana ada makam nek?” 

“ Didalam, tempat yang tadi kamu masuk bersama orang-

orang.” 

“Tidak ada makam nek di dalam, hanya ada kain hijau 

yang panjang menutupi semua isi yang ada di dalamnya, lagian 

orang-orang ini ada-ada saja air kok ditaruh disebelahnya 

makam” 

“Yaa itu kepercayaan orang-orang saat pergi ziarah, 

kebanyakan membawa air dan menaruhnya disebelah makam 

beliau, untuk di doakan kemudian airnya diminum” 

‘Untuk apa coba? Langsung diminum juga sama saja 

akan menyehatkan badan” 

“Mereka percaya kalau air ditaruh disebelah makam 

beliau lebih banyak yang mendoakan sehingga air tersebut lebih 

baik untuk kesehatan tubuh” 

“Itu namanya musrik nek” 

“Yaa mau bagaimana lagi memang sudah tradisinya 

seperti ini” 
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“Yaa seharusnya tradisi ini di musnahkan nek, kalau 

memang berniat ziarah itu tidak salah, tetapi kalau sudah berniat 

menaruh air disebelah makam untuk kesehatan ini yang salah” 

“ Bagaimana mau memusnahakan? Sudah terlanjur 

melekat pada tradisi.” 

“Yaa setidaknya kita tidak mengikuti tradisi yang salah” 

“Dimana letak kesalahannya ? mereka hanya menaruh air 

disebelah makam beliau karena memang faktanya air tersebut 

dapat menyembuhkan beberapa penyakit, itu sudah saya buktikan 

sendiri.” 

“Sebenarnya tidak ada yang salah nek, hanya saja cara 

mereka melakukan hal tersebut yang salah, karena hal tersebut 

dapat menimbulkan kemusrikan nek”  

“Kamu ini masih muda, jadi jangan sok tau ” 

“Bukan sok tau nek, hanya memberi tau mana yang salah 

dan mana yang benar” 

“Kalau memang kamu bilang itu salah coba saja buktikan 

pada saat kamu sakit, kemudian minum air tersebut tidak lama 

pasti kamu akan sembuh” 

“Bukan tidak percaya nek, hanya saja saya tidak mau 

melakukan hal tersebut karena hal  itu dilarang oleh agama, 

walaupun air tersebut tidak ditaruh disebelah makam tetapi kita 

doakan dan meminta agar diberi kesembuhan maka khasiatnya 

juga sama nek, coba saja kalau tidak percaya” 

“Tetapi kan lebih bagus kalau air tersebut di taruh 

disebelah makam, lebih banyak yang mendoakan, sehingga 

kasiatnya lebih ampuh” 

“Ya sudah kalau memang nenek lebih percaya seperti itu, 

yang penting saya sudah memberitahu mana yang salah dan mana 

yang benar” 

“Memang seperti itu anak muda jaman sekarang, sering 

tidak percaya pada tradisi yang memang sudah benar adanya” 

“Ya sudah nek saya permisi saja kalau begitu” 
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*** 

 

emudian Rani melanjutkan perjalanannya menuju 

tempat dimana angkutan umum biasa mangkal untuk 

menunggu penumpang. Ke esokan harinya Rani 

melakukan aktivitas seperti biasa salah satunya adalah  pergi ke 

sekolah, dan setelah sampai di sekolah Rani kebingungan karena 

teman sebangku Rani yaitu Ita tidak masuk sekolah, Rani 

bertanya pada teman-teman yang lain, merekapun kompak 

menjawab tidak tahu. Akhirnya Rani bertannya pada Aldo 

tetangga Ita.  

“Eh Aldo, kamu tau tidak kenapa Ita sekarang tidak 

masuk sekolah?” 

“Aku tidak tau alasan kenapa Ita tidak masuk sekolah, 

hanya saja ibunya menitipkan surat padaku” 

“Ya sudah mana sekarang suratnya” 

“Tunggu sebentar aku ambil di tasku” 

Kemudian Aldopun masuk kedalam kelas dan mengambil surat 

yang ada di dalam tasnya.  

“Ini suratnya” (sambil menyodorkan suratnya pada 

Rani)” 

“Makasih ya Aldo” 

“Iya sama-sama” 

*** 

 

anipun bergegas menuju kelasnya kembali, dan menaruh 

suratnya di meja guru. Saat jam istirahat Rani menuju 

kelasnya Aldo kembali dan mengajak Aldo untuk pulang 

bersamanya karena Rani ingin menjenguk Ita yang sedang sakit 

dirumahnya. Setelah jam pelajaran berakhir Rani dan Aldo 

menuju rumah Ita yang bertetanggaan dengan Aldo, kemudian 

Aldo mengantarkan Rani menuju rumah Ita.  

“Assalamualaikum Ita..., Ita...” 

K 

R 
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“Walaikumsalam, Eh ada Aldo, sama siapa ini? Ayo 

mari-mari masuk” 

“Ini tante Rani temannya Ita” 

“Owh Rani, sepertinya Ita pernah cerita sama saya 

tentang Rani ini” 

“Hehehe iya tante saya Rani teman sebangkunya Ita, tadi 

itu saya bingung mencari Ita ternyata tidak masuk sekolah, 

kemudian saya bertanya pada Aldo, katanya juga tidak tahu,  

hanya tante menitipkan surat saja pada Aldo, memang Ita sakit 

apa tante?” 

“Masih belum tahu karena masih belum ke dokter, 

sepertinya ya penyakitnya kambuh lagi. Mari ke kamarnya Ita 

kalau mau ngobrol sama Ita” 

Pada saat masuk ke dalam kamarnya Ita, Rani pun melihat Ita 

sedang terbaring lemah di atas kasur. Kemudian mereka berdua 

berbincang-bincang tentang bagaimana kondisi kelasnya tadi, 

kemudian apa saja tugasnya. Setelah perbincangan panjang 

selesai, kemudian Rani bertanya tentang penyakit yang sedang di 

derita Ita, kemudian Ita menjawab “penyakit lama yang kambuh 

lagi, tapi sudah di mintakan air ke pak ustadt  sama ibuku” pada 

saat itu juga  Rani kebingungan dengan alasan keluarganya Ita 

untuk memintakan Ita air pada pak ustadt untuk kesembuhannya, 

kenapa tidak dibawa ke dokter saja yang sudah jelas-jelas 

bidangnya untuk menyembuhkan orang sakit, karena 

kebingungan Rani pun bertanya pada Ita.  

“ Memang air apa kok bisa menyembuhkan kamu tanpa 

adanya obat dokter?” 

“Air biasa Rani, hanya saja sudah di doakan, kebetulan 

pak ustadt itu tadi mau berziarah di makam Habib Sholeh bin 

Muhsin al-Hamid kemudian ibuku menitipkan air untuk ditaruh di 

sebelah makam beliau dan di doakan agar penyakitku lekas 

sembuh” 
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“Loh bagaimana bisa air biasa kemudian setelah dibawak 

ziarah dapat menyembuhkan penyakitmu?” 

“Ya bisa Rani, kan air tersebut sudah di doakan disebelah 

makam beliau, kata ustadt tersebut seperti itu” 

“Loh bagaimana ustadt tersebut kok mengatakan seperti 

itu, bukankah itu hal yang musrik?” 

“Yaa saya juga tidak tahu, saya hanya mengikuti kata-

kata ibu saya” 

“Iya Ita itu hal yang musrik ketika kita percaya bahwa air 

yang ditaruh di samping makam beliau dapat menyembuhkan 

penyakit” 

“Yaa saya juga tidak tahu mengapa ustadt tersebut juga 

percaya akan hal tersebut” 

“Iya itu yang akan saya tanyakan sama kamu Ita mengapa 

seorang ustadt yang mengerti tentang agama bisa melakukan hal 

seperti itu?” 

“Memang mana airnya ?” 

“Itu “ (sambil menunjuk pada air tersebut) 

“Seperti air mineral pada umumnya, tidak ada yang 

berbeda” (Rani mengangkat air tersebut dan melihatnya, bahwa 

memang tidak ada perbedaan pada air tersebut) 

Kemudian ibunya Ita datang sambil membawakan minuman 

dingin untuk Rani dan Aldo. Pada saat itu ibunya Ita bertanya 

pada Rani “kenapa kok memegang air yang diberi oleh pak ustadt 

tersebut, dengan memasang muka kebingungan”, setelah Rani 

menjelaskan dan bertanya apa alasan ibu tidak membawa Ita pada 

dokter malah memintakan air pada pak ustadt, padahal itu hal 

yang musrik dan dilarang oleh agama? Lalu ibunya Ita 

menjawabnya”sebenarnya bukan saya tidak mau membawa Ita 

pada dokter hanya saja saya belum sempat karena masih semalam 

penyakitnya Ita kambuh, dan kebetulan tadi pagi ada pak ustadt 

yang berangkat ziarah di makam Habib Sholeh bin Muhsin al-

Hamid, sehingga saya menitipkan air untuk di doakan agar 
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penyakit yang di derita Ita bisa mendingan, karena kata pak ustadt 

ketika air tersebut diberi kata-kata ataupun ucapan yang baik 

maka air tersebut juga akan membawa dampak yang baik pula 

pada orang yang meminumnya, dan pada saat ziarah kan juga 

membacakan ayat-ayat al-qur’an siapa tahu berdampak baik pada 

kesembuhan Ita. Jadi bukan karena air tersebut di taruh di sebelah 

makam beliau, tetapi karena memang air dapat membawa dampak 

baik ataupun buruk tergantung dari apa yang di ucapkan oleh 

orang yang akan meminumnya”.  

*** 
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DUA PILIHAN 

safinas 

 

 

 

 

 

 

agi yang cerah mengiringi hari ini, sinar mentari telah 

menampakkan wujudnya, percikan embun membasahi 

rerumputan, dan yang tak kalah menarik ialah  suara 

burung yang sedang bernyanyi seakan membuat Susana kota 

seketika menjadi suasana di pedesaan, Sungguh nikmat yang 

tuhan berikan pada pagi itu. 

Jam menunjukkan pukul 06.00  Secangkir kopi telah ku 

siapkan di atas meja makan tua yang entah sudah berapa tahun 

umurnya, ini sudah jadi rutinitas setiap pagi ku, menyiapkan kopi 

khas bikinan bunda.  

“Bun kopinya sudah siap” 

“iya kak makasih, oh iyaa nanti pulang jam berapa kak?” Hal itu 

yang selalu bunda tanyakan padaku 

“seperti biasa bun jam 5 sudah dirumah”  Meskipun 

kadang jadwal pulang tak sesuai, ya… namanya juga mahasiswa 

selain tugas kuliah  masih banyak kegiatan yang lain seperti 

tanggung jawab di sebuah UKM, dan masih banyak lagi. 

   *** 

 

murku sekarang 20th bisa di katakan aku sangat 

beruntung karna bisa menikmati  bangku kuliah, 

mungkin untuk kebanyakan orang ini hal biasa, tapi 

tidak untukku. Kenapa gitu? Yaa Aku wanita keturunan darah 

P 

U 
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arab, yang memang kebanyakakn tidak terlalu memikirkan 

pendidikan yang tinggi, bisa dikatakan  “lulus SMA sudah harus 

menikah” “Katanya”  Jadi tak heran jika ada acara keluarga  

selalu bermunculan pertanyaan seperti “kapan nikah?” “kapan 

nyusul” “calonnya mana?. Nikah nikah dan nikah, seperti tidak 

ada pertanyaan lain. 

Aku anak pertama dari 3 bersaudara jadi wajar jika 

ambisiku untuk kuliah dan kerja itu sangat tinggi,selain untuk 

membanggakan orang tua pastinya. Aku juga punya tanggung 

jawab lebih untu bisa menyekolahkan adikku. 

Percakapan percakapan kecil pun berakhir dan jam pun sudah 

menunjukkan pukul 06.30 

“aku jalan dulu bun” Sambil mencium kening dan tangannya . 

“malam sudah di rumah ya kak, mau ada tamu “ 

“siap komandan”. 

    *** 

 

ama seperti biasa aku mahasiswa pertamanya yang ada di 

kelas, entah mereka semua berangkat jam berapa, di 

kampus aku melakukan aktivitas yang dilakukan 

mahasiswa pada umumnya, mencatat, presentasi, bergosip dan 

banyak lagi. 

Waktu menujukkan jam 04.30 dan sudah saatnya untuk 

PULANG!!!  Dengan penuh semangat ku langkahkan kakiku 

menuju  parkiran, di perjalanan tiba-tiba ada seseorang yang 

menepuk pundakku dengan sangat keras. 

“ aduhhh…. pelan dong”  Sahutku dengan nada tinggi. 

“pulang bareng yuk”  Kata pria di sampingku yang tiba-tiba 

merangkul pundakku. 

DIA entah apa yang bisa ku katakan lagi selain aku 

menyayaanginya dan mencintainya, lelaki tampan yang bisa 

memikat hati dengan seribu mantranya, entah jurus cinta apa yang 

S 
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di berikan sehingga aku tak butuh waktu yang lama untuk 

menerimanya. 

“aku bawa sepeda sendiri” Sahutku sambil melempaskan tangan 

yang menggelantung di pundakku. 

“Ya…. Ga masalah  tetep aku antar, biar aku tau kalau tuan 

putriku ini sampai rumah dengan selamat” 

“Dasar gombal yasudah cepetan keburu hujan”. 

Dan diapun hanya tersenyum , mungkin senyuman  itu sudah 

mewakilkan kata “oke, siap, laksanan, dan lain sebagainya” 

Akupun pulang dan di kawal dari belakang “bak putri raja 

yang di kawal pengawalnya” mungkin sebagian orang berfikir  

aku wanita manja, tapi bagaimana lagi? Aku tak bisa menolak 

permintaannya, kalau nolak sama saja aku masuk ke kandang 

sinya yang sedang kelaparan dan butuh banyak asupan daging. 

Sesampainya di rumah aku memarkirkan sepeda motorku 

kemudian menghampiri dia yang masih menunggu di depan 

gerbang rumah. 

“Yaudah sana pulang gih, makasihh yaaa” 

“ Diusir niii ceritanya?? Nanti mau ikut liat bola ga?”  

“Malam ini mau ada tamu jadi aku gabisa ikut” 

“Yasudah, besok kuliah aku yang jemput ya?” 

“Terserah” Sahutku sambil menutup pintu depan rumah setelah ia 

pergi untuk pulang, Mungkin dia sedikit kecewa karna memang 

minggu-minggu ini aku jarang ada waktu untuk dia, karna 

memang banyak kesibukan lain yang haru di kerjakan. 

    *** 

 

ssalamualaikum bun, wahhhh sepertinya ada yang masak 

enak nih.. ,oiya bun kalau boleh tau mau ada tamu dari 

mana sih??  Kok sepertinya special sekali”  Sambil 

mengicip masakan satu persatu bak chef handal. 

“Nanti kamu akan tau sendiri, sudah sana kamu bantu persiapan 

yang lain ” Sahutnya sambil melanjutkan aktivitas” 

A 
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“Siap laksanakan” Akupun terus membantu aktivitas mulai 

memasak, menyapu, mengepel dan lain sebagainya. 

Hingga senja pun datang dimana pertemuan anatara cahaya terang 

dan gelap bersatu, senja mungkin sebgian orang tidak mengerti 

bahwa sebenarnya senja adalah berakhirnya sebuah cerita indah. 

Detik demi detik pun seakan hilang karna waktu yang terus 

berjalan. 

“tok.. tok.. tok.. , assalamualaikum” uara seorang laki-laki yang 

sedang mengetuk pintu depan rumah. 

“kak kakak bukain pintunya” Pinta bunda yang masih sibuk di 

dapur. 

“Iya bun sebentar”  Ku langkahkan kakiku menuju pintu itu. 

Terlihat 4 orang yang sangat asing untukku. 2 orang laki-laki dan 

2 orang perempuan. Aku tak pernah melihat mereka sebelumnya. 

“Iyaaa? Perlu dengan siapa?” Tanya ku dengan penuh 

kebingungan. 

“Ibunya ada?”Tanya seorang perepuan itu 

“Iyaa ada, silahkan masuk tante” Sambil mempersilahkan masuk 

keempat orang itu, sambil berfikir “mungkin ini tamu yang ibu 

tunggu-tunggu, tapi mereka siapa?, ahh sudahlah mungkin teman 

ibu” 

Dan akupun segera memberitahukan ibu perihal tamu tersebut 

“Bun ada 4 orang tapi aku gatau mereka siapa” Tanyaku heran  

“Kamu  pake baju rapi lalu antarkan kopi ke meja tamu, setelah 

itu kamu diam di kamar sampe nnti tamunya pulang” Sahut ibuku 

sambil meninggalkan aku sendiri di dapur. 

Kebingungankupun beratambah saaat ibu hanya menyuruhku 

mengantarkan kopi dan berdiam diri di kamar. Tapi aku 

membuang fikiran aneh dan tetap melakukan apa yang ibu suruh. 

Semua sudah ku lakukan mulai dari mengantarkan kopi, memakai 

baju yang rapi dan berdiam diri di kamar. 

Tamu misterius itupun pulang. Yaaaaaa meskipun aku gatau 

mereka pulang atau tidak tapi aku mendengar bunyi pintu yang 
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aritnya tamu sudah pulang, karna penasaran akupun langsung 

keluar dan menghampiri ibu 

“Bun kenapa aku harus diam di kamar dan berpakaian rapi ? ada 

apa? Ceritain dong!!” 

Tanya ku dengan penuh penasaran 

Ibupun mengajakku untuk duduk di ruang tamu tadi. 

“Jadi gini kak.. bunda percaya kalau kaka sudah besar dan bunda 

sudah siap buat ngelepas kakak, ini juga demi masa depan kakak, 

demi kebahagiaan kakak”  

Aku hanya terdiam dan kembali bertanya 

“Bun apa maksdunya? Ngelepas kakak? Bunda mau ngasihkan 

aku ke orang? 

Tanyaku dengan penuh kebingungan, 

“Bukan kak jadi tadi bunda sudah nerima lamaran lelaki itu untuk 

kamu” 

 

Aku hanya terdiam dengan tubuh yang sangat kaku dan entah 

darimana datangnya air yang terus menetes di pipi kanan dan 

kiriku, “Seperti di sambar petir” Mungkin itu yang aku rasakan 

saat itu, 

“Bun? Apasih bun!!! Tunggu sebentar, BUN….Bunda gabisa 

seperti itu, kenapa bunda ga Tanya aku dulu? ,  bunn yang mau 

nikah aku bukan bunnda jadi bunda harus Tanya sama aku 

dulu!!” 

Sahutku  dengan sangat penuh amarah dan tak kuasa 

membendung air mata 

“Dia orang baik kak…. imannya pendidikannya ekonominya 

semuanya sudah mapan, jadi tunggu apalagi?” 

Sahutnya sambil mencoba menenangkanku 

“Tidak bisa seperti itu bun, aku tak mengenalnya bahkan nama 

dan  orangnya pun aku tak tahu , lagian kan aku masih kuliah, 

lagian kan bunda yang selalu semangat untuk bisa mengantarkan 

aku ke bangku kuliah” 
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Akupun terus melontarkan kalimat negosiasi agar ibu bisa berfikir 

kembali. 

“Kan tidak ada larangan untuk menikah meskipun kuliah?  

Entah apa yang orang itu yakinkan kepada ibu sehingga ibuku 

tidak lagi memikirkan masa depanku. 

“Tapi bun… Bunda harus tau aku tak mungkin meniggalkan 

kekasihku hanya karna ada lelaki yang dari mana di berasalpun 

aku tak tahu….  Bun bunda kan seorang wanita, harusnya bunda 

faham tidak segampang itu melepaskan lalu menerima dan aku 

juga tidak mungkin merelakan kuliah ku, tujuanku kuliah karna 

aku ingin keluarga kita tidak di pandang sebelah mata dan aku 

juga ingin bunda bisa bang melihat anaknya memakai toga, 

ayolah bun.. hidup Cuma sekali, aku masih ingin menikmati masa 

mudaku”. 

Akupun terus menangis. 

“terserah kamu nak, disini ibu hanya ingin memberikan yang 

terbaik untukkmu, ibu juga tidak akan meneroboskanmu ke dalam 

lubang yang salah, semua keputusan ada di kamu,  kamu mau 

menikmati kesenangan  yang sifatnya hanya sementara atau kamu 

ingin kebahagiaan untuk masa depan” 

Dan aku pun tak henti-hentinya menangis seakan tak  ada pilihan 

lagi. 

*** 
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MAK NUN 

SitiFatimatusZahro 

 

 

 

llahuakbar.. allahuakbar.. 

Lantunan sajak nan indah yang selalu 

dikumandangkan sang muadzin  di masjid putra  

terdengar jelas hingga ke asrama putri, sang fajar 

masih belum menampakkan diridi luar, tapi 

semua santri wajib bangun dan segera bergegas, meski 

masih bermalas-malasanuntuk sekedar beranjak, karna tak 

mau meninggalkan bahu penyangga yang selalu setia 

menunggunya menyandarkan kepala,  tetap saja tak boleh 

ada alasan untuk terlambat dalam sholat berjamaah.  

*** 

ari masih tabu mentari juga malu-malu untuk 

memperlihatkan wajah cerahnya, tapi  kewajiban 

tetaplah yang paling utama.  Sebelum iqomah di 

lantunkan  semua santri wajib berkumpul di musholla untuk 

melakukan pujian, semua santripun menaati peraturan yang 

ada.  Sangat  jarang ada yang terlambat bahkan hampir tidak 

ada yang tidak jamaah. Karna selain menjadi kewajiban 

A 

H 
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seorang muslim para santri juga dikekang dengan ketat nya 

peraturan pesantren. 

Tidak dengan nya   

“Mak Nun” 

 Santri keamanan yang selalu menjaga gerbang. 

Hampir setiap hari Mak Nun terlambat bahkan 

sempat beberapa kali tidak ikut berjamaah di musholla. Tak 

heran jika setiap pagi Mak Nun berlangganan mengeliling 

lapangan voly 100 kali dan membaca surat At-Taubah 

sebanyak 3 kali dengan satu kaki sebagai sanksi. 

*** 

anyak santri yang sesekali mencibirnya dengan 

sindiran  pedas,banyak pula yang tidak suka 

padanya. Bagaimana tidak? selain MakNun sering 

terlambat berjamaah dan menjadi sorotan negatif bagi santri 

lain, dia juga sering tidak merawat dirinya. bahkan hanya 

untuk sekedar mandi dan membersihkan diri saja tidak dia 

lakukan. untuk mengemban amanat yang sang kyai berikan  

untuk menjaga gerbang.Tidak sulit memang jika difikirkan 

karna amanat kyai hanya sekedar menjaga gerbang saja 

tidak lebih.  

Seperti hari biasa Mak Nun kembali mejadi tontonan 

ribuan santri putri karna kini menjadi satu-satunya penghuni 

lapangan voly. Beribu ribu pasang mata memandang dengan 

tajam seolah berkata bahwa kenapa dia tak pernah lelah 

untuk tidak menaati peraturan. Tapi Mak Nun masih dengan 

wajah lugunya kembali menatap beribu ribu pasang mata 

yang memandanginya dengan sejuta senyuman tulus dan 

B 
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seolah juga berbicara bahwa Mak Nun tak pernah ingin 

melanggar peraturan yang ada. 

Saat kembali ke kamar ada saja santri yang masih asyik 

membicarakannya. 

“gak ada capeknya ya dia (Mak Nun) lihat saja bentar lagi 

dia pasti balik lagi ke tempat ternyaman (pos keamanan) 

menurutnya” ucap teh Mira kepadaku 

“aku hanya membalasnya dengan senyuman” lalu pergi 

untuk mengambil air wudhuk di kamar mandi 

Sesampainya disana, kutemui lagi orang berbeda dengan 

topik yang sama. 

“Astaghfirullah .. aku hanya dapat mengelus dadaku saat 

itu, kenapa mereka  tak henti hentinya membicarakan 

keburukannya orang lain padahal mereka sudah tau bahwa 

itu dosa.” Ucapku dalam hati. 

*** 

aat aku kembali kekamar kudapati barang-barang 

Mak Nun yang berserakan di lantai kamar. ada yang 

bau, dan banyak baju kotornya, memang tidak heran 

jika Mak Nun selalu menjadi topik terhangat yang nyaman 

diperbincangkan setiap saat. Tapi setidaknya jangan 

menyentuh barang-barangnaya apalagi ada salah satu santri 

yang membuang bajunya keluar kamar karna jijik melihat 

berserakan. 

“Jangan Naf” ucapku sedikit berteriak 

“sesaat Nafa menoleh, tapi tetap membuang bajunya Mak 

Nun ke luar kamar” 

“itu baju sudah bau kotor lagi ngapain taruk di kamar Jeng 

merusak pemandangan saja” ujar Nafa dengan nada kesal. 

S 
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Kuambil dan kutaruh bajunya Mak Nun di timba 

baju kotor yang biasa aku gunakan untuk bajuku. Terkadang 

aku memang iba kepada Mak Nun selain karna di kampung 

kami satu desa di pesantren kami malah satu kamar, juga 

Mak Nun tidak terlalu buruk untuk sekedar menjadi teman 

karna pada dasarnya Mak Nun memang baik, hanya saja 

perilakunya yang kurang memungkinkan di hati para santri 

yang lain. 

Dulu Mak Nun tak seperti ini dia selalu pulang ke 

kamar, dia juga sama seperti santri lain mandi dua kali 

sehari, tak jauh berbeda dengan saaat ini ku akui 

perubahannya tapi ku tak tau kenapa? 

Malam ini hujan turun dengan derasnya angin juga 

bertiup dengan kencangnya hingga menggugurkan ribuan 

daun dari rantingnya dan  menjatuhkan bunga kesayangan 

dari tangkainya, tapi tidak dengan tidurnya Mak Nun 

bahkan sedikitpun dia tak risih akan bisingnya suara 

gemercik air yang sudah jelas mengguyur tubuhnya. 

Aneh memang tapi itulah kenyataannya sedetikpun 

Mak Nun tak merasa terganggu apalagi sampai bangun dari 

tidurnya tak hanya itu, selama ini Mak Nun tidur di tempat 

biasa hanya beralaskan sepasang kayu yang biasa kita 

gunakan di sekolah.Sesederhana itu tempat yang tersedia, 

Mak Nun tetap saja kidmat pada kyai. pada amanah yang 

selama ini tetap Mak Nun taati. 

Hari dan bulan berlalu tahun juga sudah berganti tapi 

kesetian tetap terjaga di hati Mak Nun dengan mengemban 

beban yang dipikulnya setahun belakangan ini dengan ikhlas 

dan sabar menjalani mendengar hujatan dan semua ocehan 

yang harus dia pahami seolah tak pernah berhenti. 
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Allahuakbar..allahuakbar.. 

Sajak yang setiap hari ku dengan lantunan yang 

sangat merdu dan indah tapi kali ini terasa berbeda, 

suaranya hampir tak pernah menemani sebuhnya semua 

santri selama ini, tidak hanya aku Mira, Ajeng, Mak Nun, 

Nafa dan semua santri mengatakan bahwa lantunan sajak 

subuh  ini sanagtlah merdu, merasuk ke relung hati anehnya 

lagi membuat mata para pencinta tidur seperti tersanggah 

oleh batang korek api. 

“Setelah sholat berjamaah semua santri harap berkumpul di 

aula dan musholla” begitu isi pengumuman yang 

disampaikan dibalik pengeras suara. 

Ribuan santri berkumpul di tempat dan waktu yang 

sama seperti yang telah ditentukan sebelumnya, perasaan 

yang bercampur aduk antara penasaran dan takut akan di 

panggil sang kyai karna permasalahan membuat semua 

santri terlihat cemas dan bingung, karna memang jarang 

sekali kyai mengumpulkan kami dengan keadaan yang 

terbilang agak sedikit formal. 

“Kyai rawuh” 

Semua santri putri mulai menundukkan kepalanya 

hal ini yang biasa di lakukan santri putri ketika bertatap 

muka langsung dengan kyai hal ini juga  merupakan ke 

khasan dari salam takdim snag murid kepada kyainya. 

“Assalamualaikum..wr..wb” salam kyai dengan begitu 

semangatnya. 

“Waalaikumussalam..wr..wb” tak kalah serentaknya, 

jawaban semua santri putri. 

Dalam isi ceramahnya kyai tak jauh berbeda dengan 

biasanya sesuai tema dengan al-quran-hadist andalannya, 
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mulai dari sambutan, isi, bahkan penutup tidak ada hal yang 

begitu mengejutkan, setelah itu kyai memanggil seorang 

lelaki yang menurutku sedikit lebih dewasa dari pada kami, 

tampan, berkulit putih, berhidung mancung, bermata bulat 

dan berbadan kekar dengan peci yang menempel rapi di 

kepalanya. 

Lalu kyai membuka percakapan serius, 

memperkenalkan seorang sesempurna malaikat itu kepada 

kami seluruh santri. Kyai mengatakan bahwa seseorang itu 

adalah putra bungsunya yang baru kembali karna harus  

menyelesaikan studi S1 nya di salah satu universitas di 

Kairo. 

Semua terkagum-kagum 

“wah..” ucap nafa di sampingku 

“sudah tampan, pintar , sempurna deh pokoknya” ucap ajeng 

yang juga duduk bersampingan dengan  nafa” 

Lagi-lagi tak berhenti membicarakan orang lain, itulah 

kekurangan mereka. 

Ada yang lebih mengejutkan lagi dan tamparan bagi 

mereka semua yang sudah jatuh hati kepada ustadz 

diya’bahwasannaya ustadz akan di jodohkan dengan salah 

satu bidadari tanpa sayap yang telah kyai pilihkan. 

Dengan nada yang begitu meyakinkan nama Mak 

Nunlah terpanggil sebagai calon istri ustad diya’, semua 

santri tercengang mendengarnya, seolah tak percaya dan 

memang terlihat mustahil tapi itulah kenyataannya. Bahkan 

primadona pesantrenpun tidak bisa berkutik, karna yang 

kyai pilih bukan perihal cantik wajahnya, munafik 

perilakunya tetapi yang setia takdim kepada perintahnya. 
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Mendengar semua itu banyak santri yang tidak 

menerimanya, bahkan ada yang semakin membenci Mak 

Nun , bukan hanya perihal hari patah hati para santri kyai 

juga menyindir dengan bijak semua santri yang selama ini 

memaki Mak Nun dengan begitu keji. 

Kyai dawuh “ kalian tidaklah lebih baik darinya (Mak 

Nun)” 

Dia rela mempertaruhkan semuanya hanya demi 

menjaga amanah yang telah di berikan kepadanya, dia tak 

peduli puluhan tetes keringat yang mengalir dari tubuhnya, 

tak peduli jutaan air hujan yang menghantam tubuhnya dia 

tetap pada tugasnya menjaga ribuan santri agar tidak keluar 

dari batasan. 

Bahkan mungkin bidadari surga cemburu melihat 

ketaatannya pada gurunya 

Semua  santri terdiam, 

Dan. 

*** 
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Pahlawan Patani 

Sulaiman 

 

 

 

 

 

 

uan Guru Haji sulong, nama sebenarnya  Haji Muhammad 

Sulong 

Lahirnya di kampung Anak ru. Bapaknya Haji abdul kadir 

bin Muhammad. 

Haji sulung mempelajari teteng ilmu agama daripada ayahnya. 

Dan rumah menjadi pondoknya untuk mempelajari sejarah 

peradaban Islam dan Melayu pada semasa kecilnya. 

Sulung dikatakan anak yang nakal tetapi   pintar kecerdasan 

sangat tinggi.  

Ketika usianya 8 tahun,  bapaknya mengantarnya ke Pondok Haji 

Abdul Rashid di Kampung Bandar, Patani Darussalam. Menerima 

pendidikan di situ selama 4 tahun. 

pada usia 12 tahun Haji sulung diantar oleh bapaknya belajar 

agama di Makkah al-mukaromah sekaligus mengerjakan Ibadah 

Haji di Mekah Haji Sulung berkawan dengan pelajar-pelajar dari 

Kelantan dari dan juga dari Patani yang memang sudah banyak 

pada masa sebelumnya. 

Haji sulung dapat pendidikan yang sangat cukup bagus dan 

tinggi. 

*** 

T 
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etelah beberapa tahun tinggal di Negara orang. Pada tahun 

1924, Haji Sulung kembali ke Patani Darussalam, di 

tengah-tengah pergolakan yang sedang memucancak di 

dalam negerinya sendiri. 

Haji Sulung berfikir untuk membangunkan sebuah sekolah agama 

untuk menjadi tiang bagi masyarakat, dan ternyata banyak orang 

mendukung membantu untuk membangunkan sekolah agama 

dapat dinamakan madrasah al Ma'arif al-Wataniah. 

pakar sejarah Patani Darussalam mengatakan ini adalah sekolah 

agama pertama di patani Darussalam yang berbeda dengan sistem 

pendidikan pondok yang sudah terlebih dahulu beroperasi. 

pemilihan nama wathaniah yang berarti kebangsaan juga 

menandakan protes dan isyarat penentangan yang dilakukan oleh 

haji sulung dan mendirikan madrasahnya sistem ini baru kerana 

bukan hanya berbeda dengan sistem pengajian Pondok sedia ada 

bahkan Madrasah ini juga melaksanakan sistem pendidikan yang 

menggunakan bilik darjah,menggabungkan ilmu-ilmu umum. 

Murid-murid yang bersekolah disini kelihatan cergas bahkan 

tangkas.Keadaan begini menimbulkan rasa iri hati di pihak 

talibarut dan perisik penjajah Siam. 

sambutan dan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak 

mereka di Madrasah ini cukup tinggi namun demikian umur 

Madrasah Al Ma'arif Al wathaniah ini tidak bertahan lama tidak 

sampai tiga tahun, penjajah Thailand mengarahkannya ditutup 

secara kekal. 

Dengan penutup sekolah ini, tidak ada lagi pilihan bagi Haji 

Sulung. Beliau pun menolak secara senyap.  Haji Sulung tetap 

mengajar, meskipun dengan menggunakan kaedah lama yaitu 

mengajarkan kitab-kitab sebagaimana kaedah-kaedah pusat-pusat 

pengajian pondok sebelumnya. 

Lalu pada tahun 1939, Haji Sulung membangun suatu organisasi 

untuk trus bergerak dan melaksanakan rancangan-rancangannya.  

Anggota organisasi Al-Hay'ah al-Tanfiziah li al-Ahkam 

S 
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Syariatyang didirikannya pada tahun 1939, dengan keahliannya 

11 orang ulama besar patani. 

*** 

Setelah tamat perang dunia 2 kejadian yang berikutnya adalah 

kekuasaan Phibul Songgram bertambah besar dan dia bertambah 

beraitoriti lagi diktator dalam menjalankan kekuasaannya. Seperti 

yang telah disebutkan sebelum ini kemuncak kediktatoran Phibul 

Songgram terhadap orang-orang Melayu ialah merampas dan 

menutup jabatan Qadhi bagi keperluan hukum umat Islam. 

1947 hingga 1954 adalah tahun-tahun genting bagi Haji sulong 

dan juga sangat genting bagi seluruh patani Darussalam jawatan 

Haji Sulung sebagai Ketua Majelis agama Islam Patani 

dimanfaatkannya untuk memimpin umat Islam Patani melawan 

ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh penjajah 

Thailand. 

Pada tahun itu juga rakyat Patani Darussalam memberi 

kepercayaan kepemimpinan pada Haji sulung dan melati Kanya 

sebagai penyambung lidah aspirasi rakyat Melayu muslim Patani 

Darussalam pada 1 April 1949 berlangsung pertemuan antara para 

pemimpin Melayu di(bandar) Patani. Hasil pertemuan tersebut 

para pemimpin Patani  Darussalam menyampaikan memorandum 

kepada wakil-wakil penjajah siam kesepakatan yang disusun 

dalam pertemuan tersebut kemudian dirangkaikan dalam satu 

senarai yang mengandungi tujuh tuntutan rakyak Patani 

Darussalam, untuk disampaikan kepada Perdana Menteri 

Thailand 

emerintah Thai hendaklah melantik pemerintah daerah 

(Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun) mereka yang 

beragama Islam.Hasil kemakmuran di  empat wilayah ini 

hendaklah dibelanjakan untuk wilayah ini saja.Pelajaran Bahasa 

Melayu dibolehkan, diajar di sekolah dasar sehingga tingkat 

empat.Pegawai Negeri di empat wilayah ini 80 persen diambil 

dari kalangan orang Islam lokal.Membolehkan bahasa Melayu 

P 
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digunakan di kantor pemerintah disamping bahasa 

Thai.Membolehkan Majlis Agama Islam menggunakan Undang –

Undang sendiri (hukum syariat).Pemerintah hendaklah 

menjauhkan Mahkamah Syariah daripada mahkamah pemerintah 

di empat wilayah ini. 

Selang beberapa bulan setelah mengemukakan tujuh tuntunan ini, 

tepatnya pada 16 Januari 1948, atas perintah Kaluwong atau 

Gabenor Patani, Phaya Ratna Pakdi, Haji Sulung ditangkap 

dengan dakwaan melakukan pemberontakan terhadap negara. Dua 

hari berselang, empat orang yang turut serta dalam pertemuan, 

juga ditangkap Mereka adalah Wan Uthman 

Ahmad, Haji Wan Husain Wan Din, Ahmad Haji Sulung (anak 

Haji Sulung) dan Che Ishak Abbas. 

Hukuman pun dijatuhkan. Haji Sulung dipen- arakan selama tiga 

tahun dua bulan. Dalam pen- jara inilah Haji Sulung menulis 

risalah yang sangat terkenal dan menjadi inspirasi perjuangan 

rakyat Patani. 

*** 

etelah dibebaskan pada tahun 1952, Haji sulung kembali 

ke Patani Darussalam dan melakukan aktiviti lamanya, 

menjadi guru agama. Kali ini, pengikutnya kian bertambah 

dan lebih meluas lagi yang menghadiri ceramah-ceramah dan 

pengajian yang disampaikan oleh Haji Sulung Pada hari-hari yang 

dijadualkan, iaitu ketika Haji sulung mengajar atau berceramah, 

pusat bandar Patani bagaikan pasar malam. Ramai sekali bahkan 

riuh rendah manusia yang berdatangan. Jamaah datang dari 

wilayah-wilayah yang jauh, tidak hanya dari bahagian selatan 

seperti Jambu, Nad Tanjung dan Palas. 

Selain mengajar mengaji, Haji Sulung diam-diam terus 

mengorganisasikan gerakan penentangan terhadap penjajah Siam. 

Tiba pada suatu hari, ketua perisikan Siam yang berpangkalan di 

Songkhla iaitu Bunlert Lert Pricha memanggil beberapa orang 

supaya menghadap dan memberikan laporan. Mereka yang 

S 
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dipanggil menghadap ialah Che Ali bin Che Wok, Wan Uthman 

bin Wan Ahmad, Che Ishak bin Abbas dan Haji Sulung sendiri. 

Ternyata, salah seorang di antara empat orang yang dipanggil ini 

telah datang lebih awal iaitu Che Ali. Tidak lama dia diizinkan 

pulang dengan pesanan agar Tok Guru atau Haji Sulung diminta 

datang. 

Sebagai memenuhi panggilan, tiga orang iaitu Ahmad Haji 

Sulung iaitu anak kepada Haji Sulung biarpun tidak dijemput, 

beliau tetap mendampingi bapanya itu. Ini disebabkan Haji 

Sulung tidak boleh berbahasa Siam dan anaknya bertindak 

sebagai jurubahasa. Malangnya setelah pertemuan itu, Haji 

Sulung dengan kedua-dua rakan serta anaknya sendiri, hilang. 

Mereka tidak pernah kembali ke rumah masing-masing. Sampai 

hari ini, jasad dan kerangkanya tidak pernah ditemui. Untuk 

membela diri, pejabat perisikan Songkhla menunjukkan bukti 

tanda tangan keempat-empat orang yang datang itu, kononnya 

telah pulang dan keluar dari pejabat perisikan. Tetapi dari 

keterangan yang dihimpun oleh masyarakat, nampaknya besar 

kemungkinan Haji Sulung dan rakan-rakannya dibunuh. 

Mayatnya dibuang ke laut dekat Pulau Tikus pada malam Sabtu, 3 

ogos 1954. Perjuangan Haji Sulung memang terhenti di sini. 

Jasad Haji Sulung memang ghaib dan tidak pernah ditemui, tetapi 

semangat perjuangan Patani Darussalam telah diwariskannya dan 

masih berterusan sehingga saat ini. 

*** 
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DAHAGA SUNGAI JELAGA 

Tamara Damayanti 

 

 

 

 

 

 

entingan gamelan khas jawa terdengar semakin 

melengking pada gendang telinga masyarakat Kaliurang 

kala malam jumat kliwon singgah. Pusaran air pada 

tengah sungai semakin menggelembung seperti hendak menelan 

seseorang bersama buih-buih bercampur tanah kecoklatan. 

Bambu-bambu bersama jelaga dari obor yang memagarinya 

seakan hidup dan menjadi pengawal pada bantalan sungai 

tersebut. Penduduk abangan percaya jika pada dasar sungai 

tersebut terpendam istana megah yang dipimpin oleh wanita 

cantik jelmaan laba-laba berapi. Dinding istana tersebut terangkai 

dari tulang-tulang manusia, atapnya merupakan tumpukan 

tengkorak kepala dan perkakasnya dari darah yang menggumpal. 

Arwah-arwah gentayangan dari tumbal sungai, kini menetap pada 

istana tersebut sembari menunggu kawan. 

Penduduk yang setiap hari menikmati kemaslahatan 

sungai menyangkal bahwa deru gamelan tiap malam jumat 

merupakan tanda kehausan sungai merengkuh tumbalnya. Karena 

tanpa sungai tersebut, mereka tak dapat mengairi hamparan 

ladang dan kebun, membangkitkan listrik serta memenuhi 

kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Mereka pun 

sering bermain air dan mencari udara segar di sekitar sungai. 

L 
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Alhasil mereka tak hilang ataupun hanyut. Lambat laun suara 

gamelan tersebut sudah tak asing di pendengaran. Dalam pikiran 

mereka, suara tersebut muncul dari perumahan yang jauh di 

seberang sungai. 

*** 

erisik memori, rombongan mobil berhias karangan 

bunga berhenti pada bawah pohon asam, tepat pada 

hilir sungai. Wanita cantik dengan balutan kebaya 

putih serta rumpunan melati pada gelungannya turun dari salah 

satu mobil. Kemudian disusul oleh pria berjas hitam dengan 

bunga warna putih seperti melati pada sakunya. Mobil lain pun 

mulai pergi dan meninggalkan mereka berdua. Entah atas dasar 

apa, mereka memilih sungai untuk tempat peraduannya. Mungkin 

untuk sekedar membersihkan diri atau rindu akan segarnya sungai 

yang jernih. Hingga kejadian tak terduga pun terjadi. Pengantin 

tersebut hilang dan tak ditemukan hingga bertahun-tahun. 

Penduduk sekitar tetap tak acuh dan tetap menjadikan sungai 

tersebut sebagai sumber kehidupan. Penduduk abangan pun gusar 

dan melakukan ritual meminta perlindungan serta memberikan 

bangkai ayam setiap malam purnama. 

*** 

aun menguning dan tahun berganti, penduduk abangan 

kian sepuh dan tidak lagi memikirkan dahaga dari 

sungai tersebut. Obor-obor kian menjelma temaram, 

jelaganya menyublim pada embun malam. Gamelan itu terdengar 

kembali dan pusarannya melebar. Terdengar dentingan suara 

sendok memukul mangkok bergambar ayam jago dari kejauhan. 

Suara tersebut terhenti pada hilir sungai dan seseorang tampak 

mencuci mangkok bekas para penikmat bakso. Jelaga mulai pekat 

hingga yang terlihat hanya gerobak usang berwarna coklat. 

Hilangnya penjual bakso kini mencuri simpati penduduk sekitar. 

M 
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Mereka mulai harap-harap cemas. Penduduk abangan mulai 

menebar mawar dan menghidupkan menyan dengan mulut komat-

kamit berharap penjual bakso kembali dengan hidup ataupun 

jasadnya naik ke atas permukaan. 

Tiga hari berlalu, penduduk semakin cemas dan diam 

seribu bahasa. Hingga tepat pada saat adzan ashar berkumandang. 

Pekatnya jelaga mulai memudar dan sosok pria mulai terlihat. Ia 

basah dan linglung. Dengan terbata-bata ia menceritakan 

kisahnya di dasar sungai. Wanita cantik memberikan ia 

penawaran, tinggal pada istana itu dan menjadi raja atau mati. 

Akhirnya ia pun bersedia tinggal  selama tiga hari yang nyatanya 

seperti tiga bulan disana. hingga akhirnya, ia ditolong dengan 

wanita berkebaya putih layaknya pengantin untuk kabur darisana 

dengan selamat. 

*** 

 

ua sejoli merajut cinta diam-diam tanpa ikatan 

pernikahan. Hingga ia lupa akan batas norma-norma 

dalam masyarakat. Lelaki itu nyatanya hanya singgah 

sebentar untuk mencari udara segar bak menepi pada dermaga 

lalu kembali pada tujuan utama. Entah apakah dosa atau 

kesenangan yang perempuan itu dapat. Hal terburuknya lelaki itu 

tak kembali lagi dan meninggalkan ia bersama kandungan yang 

mulai membesar. Tepat pada saat hujan turun sembari menghapus 

jejak kenangan sang ayah, bocah lelaki itu lahir. Ia begitu bersih 

dan mungil. Ibunya memberi nama “Tegar”, dengan harapan 

kelak ia akan tegar menghadapi hidup tanpa sosok sang ayah. 

*** 

ati mulai meranggas menandakan musim hujan akan pergi. 

Tegar melihat seorang pria menggandeng tangan ibunya. 

D 
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“Siapa dia, bu?” ucapnya lirih 

“Dia yang akan menggantikan ayahmu,” katanya sembari 

memasuki rumah. 

Semakin hari sosok pria itu tak asing lagi, ia selalu datang setiap 

hari. Hingga pada akhirnya ibunya setuju untuk menikahi duda 

wiraswasta tersebut dan merantau jauh, meninggalkan dirinya. 

Kini ia tinggal bersama kakek dan neneknya yang sudah sepuh. 

*** 

 

egar yang mengenakan kaos merah jambu, kini tengah 

asyik melihat teman sejawatnya menjilat es potong 

berbungkus kertas kado di tepian lapangan. Ia duduk 

berjajar dengan bunga liar berwarna senada dengan baju yang ia 

kenakan. Tenggorokannya mulai kering dan ia hanya bisa 

menelan ludah melihat es potong yang begitu segar di kala panas 

matahari menggilas kulit insan di bumi. Ia termenung dan 

temannya seolah acuh tak acuh bahwa ia tengah duduk dengan 

lemas. Tak ada uang saku untuk bermain, uang saku yang dia 

dapatkan untuk bersekolah telah ia tukar dengan gulali merah 

muda. Ia tahu nenek dan kakeknya tak akan memberikan uang 

lagi padanya. 

*** 

araknya foto bersama lalu mengunggahnya pada 

media sosial juga merangkul kalangan teman sebaya 

Tegar. 

“Ayo kita foto bersama,” seru salah satu teman tegar di sudut 

lapangan. 

“Dimana?” tanya yang lain secara bersamaan. 

T 
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“Ikuti aku, aku kemarin melihat tempat sepi berlatar bambu-

bambu hijau.” 

Mereka pun mengangguk tanda setuju. Tegar pun pulang, lalu 

meminta izin sang nenek. Namun sayang, ia tak diizinkan karena 

neneknya memiliki firasat buruk. Tegar pun dengan tegas 

menjelaskan bahwa ia hanya akan berfoto bersama lalu segera 

pulang. Dengan berat hati pun sang nenek memberikan izin 

dengan wejangan bertubi-tubi. 

 Deretan kaki mungil mereka pun menyusuri hamparan 

sawah serta rel kereta api yang tak layak pakai. Suara aliran air 

mulai terdengar, ternyata tujuan teman mereka adalah sungai 

yang pada bantalannya berdiri barisan bambu hijau kokoh serta 

obor-obor yang menghitam. 

“Sepi kan? Kita bisa bermain bola dan berenang sepuasnya 

disini,” celetuk bocah yang mengajak Tegar serta temannya 

kesini. 

“Kalau begitu, ayo kita foto bersama sembari renang,” tambah 

bocah tersebut. 

Mereka pun menanggalkan pakaian dan menceburkan diri pada 

sungai tenang yang berbuih. Tubuh basah mereka pun di abadikan 

dengan ponsel terbaru milik teman Tegar. 

“Gar, matamu hitam dan mukamu terlihat pucat pada foto ini.” 

“Mungkin karena aku kelelahan, ayo kita pulang,” ajak Tegar. 

“Jangan, kita belum bermain bola. Kapan lagi kita kesini.” 

Tegar pun mengiyakan. Tetapi, ia lebih memilih duduk pada 

bebatuan besar di pinggir sungai. Sementara yang lain bersiul 

kegirangan karena mereka leluasa bermain, mengingat tak ada 

ruang kosong untuk bermain bola di tempat ia tinggal. 

Layang-layang merah diseberang sungai mencuri 

pandangan Tegar. Seketika terukir senyuman di bibirnya yang 

kecil. Ia menunjuk kegirangan berharap temannya yang tengah 

asyik bermain bola tertarik pada barang berbentuk belah ketupat 

tersebut. Tapi nihil, tak ada seorang pun yang dapat melihatnya, 
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temannya seolah acuh tak acuh pada apa yang dikatakan Tegar. 

Entah atas dasar apa, Tegar pun mencoba berenang ke seberang 

sungai. Tapi sayang, tubuhnya termakan arus hingga ia pun 

hilang. Temannya pun tak bisa menemukannya, mereka pulang 

dengan wajah pucat serta trauma yang mendalam. Mereka pun 

bercerita dengan terbata-bata atas apa yang terjadi. 

*** 

elasan orang mulai mencari jasad Tegar, entah dalam 

keadaan hidup ataupun tiada. Guratan senja kemerahan 

mulai tampak hingga pencarian dilanjutkan esok hari. 

Neneknya begitu terperanjat hingga ia kehilangan kesadaran 

berkali-kali. Masyarakat abangan pun percaya bahwa anak itu 

tenggelam dan menghilang karena ia merupakan hasil dari 

perbuatan yang dilarang agama. Sehingga tubuhnya berbau harum 

dan disenangi para jin disana. Terlebih ia menggunakan celana 

merah yang jin sangat suka pada warna tersebut. Namun 

masyarakat lain tetap meyakini bahwa jasad anak tersebut pergi 

jauh karena arus yang deras, bukan karena jin atau semacamnya. 

*** 

eminggu berlalu, tapi jasad belum ditemukan. Bantalan 

sungai dipenuhi oleh warga yang ingin tahu kelanjutan 

peristiwa tersebut. Mereka pun bergotong royong 

mencari. Pada deretan penonton, seorang gadis 

berkacamata dengan rambut sebahu yang nyatanya mata 

batinnya terbuka melihat seorang bocah memanggil dirinya di 

seberang sungai. Bocah itu digandeng oleh wanita cantik. Gadis 

itu menjauh tapi bocah itu mendekatinya, bocah itu pun 

menceritakan bahwa yang menggandengnya adalah jin dalam 

sungai ini, ia dipaksa untuk memanggilnya dengan sebutan 

“mama”. Gadis itu pun tahu, bahwa mayat bocah tersebut 

terperangkap pada bebatuan di dasar sungai. Ternyata benar, ia 
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begitu disukai jin dalam sungai tersebut, sehingga jasadnya pun 

enggan untuk dipulangkan. Jin tersebut merasa iba terhadap 

bocah  yang nyatanya saat hidup ditelantarkan oleh kedua orang 

tuanya. Saat gadis itu ingin menyelamatkan bocah ini, jin wanita 

cantik tersebut geram dan berubah menjadi laba-laba berapi, 

hingga gadis ini pun pergi. 

Butiran air mata jatuh pada pelupuk mata keluarga 

maupun tetangga saat gadis itu datang ke rumah Tegar dan 

menceritakan segalanya. Gadis itu menyarankan agar 

mendatangkan seorang priyai dari penduduk abangan. Semua 

setuju, karena tak tahu apalagi yang harus dilakukan. 

“Bawakan tujuh macam makanan kesukaan bocah ini dan taruh 

pada tempat ia tenggelam,” cakap priyai abangan tersebut. 

Neneknya pun menuju pada sebuah toko depan rumahnya, 

melengkapi tasnya dengan tujuh macam jajanan kesukaan Tegar 

dan bergegas menuju ke sungai. Langit mulai memerah di kala 

bungkusan makanan itu mengapung pada tempat Tegar 

tenggelam. Mulut priyai tersebut sedang komat-kamit dan bau 

khas serta asap kemenyan kini menyatu pada jelaga obor-obor 

disana. 

“Tolong lepaskan, mari buat perjanjian. Akan saya ganti 

dengan tumbal darah kambing segar,” suara priyai itu terdengar 

memohon. Matanya yang terpejam kini terbuka dan menyuruh 

keluarga Tegar untuk pulang. Keesokannya, tim penyelamat 

semakin bertambah dan berpencar untuk mencari jasad Tegar. 

Keluarganya mulai gelisah dan tak tahu cara apa dan bagaimana 

yang harus di lakukan. Hingga seorang tetangga datang, memberi 

tahu bahwa jasad Tegar telah dimukan. Hati keluarga begitu 

kacau, antara bahagia karena telah menemukan jasad yang telah 

berhari-hari menghilang atau hati yang merana karena kehilangan 

sosok Tegar yang begitu ceria. 

*** 
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ubuh yang dulu begitu mungil kini melembung membiru, 

mata yang dulu sayu kini membesar, hingga kulit 

putihnya lebam dimana-mana. Ia meninggalkan rumah 

dengan senyuman dan kembali dengan senyuman tetapi membuat 

hujan pada tiap pipi keluarga serta tetangga dekatnya. Ibunya 

yang dulu pergi meninggalkannya, kini datang pada saat 

pemakaman dengan raut wajah datar. Mungkin ia sedih tetapi ada 

rasa bersalah atas tak bertanggung jawabnya ia dalam menjaga 

buah hatinya. Taburan mawar pun mengantarkan jasadnya 

bersama tumpukan tanah pemakaman. 

*** 

radisi memberikan sesajen pada orang yang telah 

meninggal pada tiap malam jumat, terus dilaksanakan 

oleh keluarga Tegar. Nasi kuning, ayam dan lauk lainnya 

dengan diiringi buah tersaji pada meja kecil di dekat pintu kamar 

Tegar. Selama berminggu-minggu lauknya selalu ayam. Hingga 

pada suatu ketika, gadis berkacamata itu datang dan memberikan 

pesan Tegar kepada keluarga. 

“Bu, Tegar bilang kalo dia tidak suka ayam, ia lebih suka dengan 

telur dadar sama seperti yang disiapkan ibu ketika ia hendak pergi 

ke sekolah,” ucap gadis itu kepada nenek Tegar. 

Semenjak itu, sesajen pun di ganti dengan telur dadar. Gadis 

berkacamata itu pun kembali, 

“Dia lagi duduk di ranjangnya, makan sesajen dengan lahap. 

Kakinya berayun karena begitu senangnya. Tapi saya tidak bisa 

berkomunikasi, karena “mama” sedang berada disampingnya.” 

“Tidak apa, melihat ia bahagia saya ikut bahagia juga,” ucap 

nenek lirih sambil memijat kaki sang kakek yang masih trauma 

atas kematian cucunya. 

T 
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“Tapi ibu tidak usah cemas, disana ia dilindungi oleh arwah dari 

pengantin berkebaya putih.” 

Pohon jati meranggas lagi, helai daun terakhir hanya 

menunggu sapaan angin untuk jatuh. Kabar peristiwa kemarin 

mulai memudar. Bisikan ibu-ibu di pagi hari sembari memegang 

erat sayur-mayur pada jemarinya pun berpindah topik. Tapi 

sungai tetaplah sungai. Janji adalah hutang. Hausnya tak akan 

hilang, dengan lentingan gamelan menjadi pengingat. Pusaran 

airnya melebar dan terbuka lagi. Bambu-bambunya mempunyai 

mata elang. Serta jelaga dari jajaran obor kian pekat hingga gelap 

menanti tetesan darah. 

*** 
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KAMAR LORONG PENCIPTA KENANGAN 

Ula Karunia 

 

 

 

 

 

 

ahkan, pembicaraan kita hari ini akan menjadi kenangan. 

Aku terus berjalan memasuki lorong, membuka satu-

satunya pintu kamar yang mungkin sudah sejak lama 

tertutup. Kamar ini terbilang unik, meskipun berada di lorong tapi 

sangat terang, karena cahaya dari arah barat masuk melalui 

ventilasi yang sudah terbuka sebelum aku berdiri di sini. Wajahku 

tengadah, mataku memenuhi seluruh ruangan. Hampir seluruh 

dinding terpenuhi foto-foto berukuran 4R tanpa figura. 

Aku terus melangkah mengikuti alur sekumpulan foto yang 

mengitari kamar ini. Setelah ku perhatikan dari dekat, rupanya 

foto seorang lelaki berwajah sama dengan pose yang berbeda-

beda. Aku terus mengikuti deretan foto hingga mataku berhenti 

pada catatan kecil yang terpajang diantara ratusan foto. 

“Biarkan foto-foto ini tetap terpajang” isi dari catatan itu. 

Aku termenung sejenak , menciptakan perkiraan yang tiba-tiba 

muncul dalam pikiranku. 

“mungkin lelaki itu pacar atau mantan terindah pemilik kamar 

sebelumku, yang jelas lelaki itu pasti sangat berarti, sehingga 

fotonya saja dibiarkan terpajang bahkan memintaku untuk tidak 

melepas” kataku dalam hati. 

B 
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Disela lamunanku, tiba-tiba terdengar seorang bapak 

memanggilku. Rupanya pak kos yang sedari tadi berdiri di depan 

pintu kamar dengan membawa tas ransel dan kardus-kardus yang 

berisi buku. Aku segera mengambil barang-barang dan mulai 

membersihkan kamar baru. 

Seperti biasanya sepulang kuliah, aku selalu duduk di tepi jalan 

raya, tidak ada maksud apa-apa, hanya saja aku senang menikmati 

suasana jalan raya sekedar istirahat sejenak untuk melepas penat. 

Tengok kanan-tengok kiri kepalaku tak pernah lepas dari gerakan 

itu. tiba-tiba aku tersentak kaget, sepasang mataku menangkap 

wajah lelaki yang ada dalam foto. Lelaki yang berdiri tepat 5 

meter di sampingku menoleh ke arahku dengan senyuman lebar, 

nampaknya dia tahu kala aku sedang memperhatikannya. Dia 

menatap dengan akrab seakan kita sudah mengenal sejak lama. 

Perlahan dia berjalan mendekatiku dengan mata yang masih 

tertuju padaku, kurang lebih 15 detik sepasang mata kami saling 

bertemu. 

” Terima kasih semesta berkat luka yang tercipta semakin 

membuatku dewasa.Kepergianmu tidak menimbulkan jatuh air 

mataku hanya saja menyisakan sedikit luka yang akan sembuh 

dengan waktu.” 

Mataku tertahan karena ucapan yang baru saja ku dengar, salah 

satu quotes yang terpajang di kamar, dibaca lancar oleh lelaki itu. 

yang  membuat bingung, quotes itu hasil dari pemikiranku sendiri 

belum pernah aku publikasikan di media sosial.  

Lelaki itu tersenyum seakan mengerti dengan segala 

kebingunganku. 

“Aku tak bisa berkutat ketika kenangan menjadikan aku rapuh 

dan terus memaksaku untuk mengingatmu. Cemburu pun 

perlahan mulai menjamu berpacu dengan rindu yang menggebu-

gebu.” Kali ini quotes kedua yang ia baca. 
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Aku melihatnya penuh Tanya, lagi-lagi dia hanya tersenyum 

seakan mengerti dengan kebingunganku dan sengaja 

menggodaku. 

*** 

ku sengaja tidak duduk di tepi jalan raya agar tidak 

bertemu dengan lelaki itu lagi. Aku memutuskan 

langsung pulang ke kos. 

Rupanya semesta menginginkan kami bersua, untuk 

sekedar saling sapa. Aku menjumpai lelaki itu di depan gang yang 

biasa kulewati setiap hari, aku bersikap apatis, tanpa menoleh 

kepadanya aku tetap memantapkan langkahku kemudian 

melewatinya. 

“Bukannya kamu seharusnya berada di kelas sekarang untuk 

menerima pelajaran statistik?” 

Langkahku tertahan, spontanitas badanku berbalik. 

Dia masih saja melihatku dengan tersenyum. 

Tanpa mempedulikannya, aku meneruskan langkahku yang 

sempat tertahan seraya mempercepatnya agar dia tidak 

membuntutiku. Nafasku sedikit lega, ketika menengok ke 

belakang lelaki itu sudah tidak ada. 

Aku terus memikirkan pernyataan-pernyataan seorang lelaki yang 

saat ini kupandangi fotonya. Pernyataan lelaki itu terus 

memburuku, menyesakkan pikiranku dan mendorong untuk cari 

tau. aku memutuskan untuk mencari pemilik kamar lorong 

sebelumku. Tapi itu hanya sia-sia saja setelah aku tau pemilik 

kamar lorong sebelumku pulang ke kampung halamannya jauh 

hari sebelum aku menempati kamar lorong ini. 

Udara segar merasuk ke tubuhku, jalanan masih terlihat sepi. 

Hanya penjual sayur keliling yang terlihat. Aku sengaja berangkat 

kuliah lebih pagi untuk menenangkan pikiran. Tiba-tiba seseorang 

menepuk bahuku spontanitas aku menengok, lagi-lagi wajah 

lelaki itu yang kulihat. 

A 
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“berhentilah memikirkanku” lelaki itu memulainya. 

“aku tidak memikirkanmu” jawabku singkat  

Aku terus berjalan menghindari lelaki itu, pikiran yang mulai 

tenang kini berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang seakan 

mengejarku. Kenapa dengan lelaki itu? Kenapa dia bersikap 

sangat aneh? kenapa kita sering berjumpa? Kenapa lelaki itu tau 

semalaman aku terus memikirkannya?  

*** 

ampir setiap hari kita bertemu, di jalan, di depan gang, 

di warung makan bahkan di kampus. Dia seakan 

mengetahui segala aktivitasku dari pagi hingga malam. 

Dia hafal jam berapa aku berada di kampus, di jalan dan di 

warung makan. Dia selalu memulai pembicaraan padahal aku 

hanya menanggapi satu kata saja. Pernah sesekali aku 

melabraknya, menanyakan segala kebingungan dan kerisihanku 

tapi tetap saja dia hanya menjawab dengan senyuman lebar. 

Lelaki itu terlalu tua untuk menjadi seorang mahasiswa, mungkin 

dosen muda lebih cocok dilihat dari raut wajahnya. Pikirku dalam 

hati seraya memandangi fotonya. 

Ada yang mengganjal dalam pikiranku, rasanya aku pernah 

melihat suasana jalan raya dalam foto. Aku beralih ke foto 

lainnya, tempat-tempat yang disinggahi lelaki itu tidak asing 

bagiku. Aku mencoba mengingat-ingat, sekilas nampak sama 

seperti suasana jalan raya di depan kampus yang kunikmati setiap 

hari.  

*** 

ku lebih sering keluar daripada menghabiskan waktu di 

kamar, Karena aku tak ingin melihat wajah lelaki itu 

meskipun lewat foto. Aku memutuskan jalan-jalan 

mengelilingi kota dan menyapa suasana malam. Jalanan terasa 

sepi, arus kendaraan yang semula padat kini hanya satu atau dua 

H 
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saja yang melintas. Aku masih saja duduk termenung di depan 

toko roti ditemani segala pertanyaan yang membuat bingung 

akhir-akhir ini. Siapa sebenarnya lelaki itu? mengapa dia tahu 

segala aktivitasku? Ada hubungan apa lelaki itu dengan pemilik 

kamar sebelumku? 

Seorang wanita tiba-tiba duduk disampingku. 

“Boleh aku duduk di sini?” Wanita itu memulai pembicaraan 

“Iya silakan” Sahutku 

“Aku Vina pemilik kamar lorong sebelummu.”  

Aku memang pernah menciptakan kenangan bersama lelaki itu. 

tapi aku bukan tersangka yang memajang fotonya, pemilik kamar 

sebelumku juga bukan, pemilik kamar sebelumnya lagi juga 

bukan. Bahkan, aku sempat cari tahu siapa dalang dibalik 

terpajangnya foto itu tapi tetap saja tidak ketemu. Mungkin, foto 

itu sudah terpajang sejak lama.” 

Mataku terbelalak, nafasku berhenti sejenak, jantungku berdegup 

kencang, aku masih saja diam. Lelaki itu, quotes-quotes itu, 

jadwal pelajaran, semua terpajang di dinding kamarku. Aku 

berusaha menolak untuk percaya, tapi…. 

*** 
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SEGUMPAL KENANGAN DAN IMPIAN 

Valencia Cesarina Agustiningsih 

 

 

 

 

 

 

race tertegun melihat anak-anak kecil berlarian melewati 

halaman rumahnya. Mereka baru saja pulang sekolah, 

terlihat raut wajah ceria dan gelak tawa tanpa rasa beban. 

Mereka berbondong-bondong membawa jajanan yang bersaus 

merah, minuman berwarna, dan gorengan penuh bumbu 

penyedap. Jajanan sekolah memang cenderung memakai banyak 

bumbu penyedap dan mengandung banyak pewarna, tetapi masa 

kecil tak lengkap rasanya tanpa mencicipi jajanan sekolah yang 

kurang sehat dan tidak higienis. Grace sedih, anaknya Randi 

beberapa hari ini tidak bersekolah karena demam hingga Grace 

mengambil jatah cuti kerja untuk menemani anaknya. Lamunan 

Grace terhenti saat mendengar teriakan dari pembantunya. 

“Bu... Randi step!”, teriak mbak Irah dengan ekspresi panik dan 

kebingungan. Grace langsung berlari mencari telepon 

genggamnya. Tiba-tiba tetangganya Pak Andy mendengar 

teriakan mbak Irah dan berlari ke rumah Grace dengan 

mengenakan sarung dan baju berwarna kuning. 

“Ada apa ini Bu? Randi step?” 

“Pak tolong saya, suami saya masih dalam perjalanan pulang. 

Bantu saya untuk antar Randi ke rumah sakit, Pak”, jawab Grace 

dengan mata berlinang. 

“Tidak usah khawatir Bu, ada tukang pijat handal di rumah saya. 

Beliau bisa menyembuhkan anak yang step dengan doa-doanya.” 

G 
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Awalnya Grace tak percaya, tetapi dia mencoba untuk 

berpikir tenang dan menerima saran Pak Andy. Tukang pijat itu 

dituntun menuju rumah Grace, ia berjalan pelan dan memakai 

tongkat panjang khas orang buta. Tubuhnya sedikit membungkuk 

dan kepalanya agak teleng, wajahnya meneduhkan hati setiap 

orang yang melihat, senyuman kecil tergores dibibir mungilnya . 

Dengan tenang tukang pijat itu menyentuh tangan Randi, doa-doa 

dan mantra mulai dia ucapkan, tak lama dari itu Randy mulai 

tenang dan tertidur pulas. Suhu tubuhnya normal dan Randi dapat 

tertidur pulas setelah kejadian itu. 

“Terimakasih Pak Andy, terimakasih mbak karena bantuan kalian 

anakku kini menjadi lebih tenang.” 

“Iya Bu. Saya ikut lega akhirnya Randy pulih kembali. Semoga 

Randy cepat sembuh dan bisa bersekolah lagi.” 

Tukang pijat itu hanya tersenyum dengan menundukkan 

kepala tanda mengiyakan ucapan Grace. Raut wajahnya berbinar 

menyiratkan pesan bahwa dia adalah wanita lembut dan tegar. 

Grace mengingat raut wajah, suara, senyuman, dan gaya berjalan 

perempuan itu. “Apakah dia teman masa kecilku dulu?” gumam 

Grace dalam hati. 

“Maaf. Apa benar namamu Ana?” 

“Kau Grace teman masa kecilku dulu?” jawaban Ana membuat 

Grace tercengang. Ada rasa bersalah dihatinya, jika mengingat 

masa lalu mungkin Grace adalah penyebab Ana berhenti sekolah 

dan beralih profesi menjadi tukang pijat. 

*** 

na memang terlahir tidak sempurna. Saat dalam 

kandungan ibu Ana pernah membunuh hewan dengan 

sengaja. Menurut kepercayaan orang kuno saat 

mengandung seorang ibu dilarang membunuh hewan karena dapat 

berakibat buruk pada bayinya. Usia kandungan sang ibu sudah 

mencapai 9 bulan. Ibu Ana menjemur padi di atas genting dan 

A 
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terjatuh. Karena merasa kesakitan dan kesal ibu Ana 

membanting-banting barang di rumah. “Hey! Jangan 

membanting-banting barang saat mengandung! Nanti anakmu 

cacat. Kau mau anakmu terlahir tidak sempurna? Berhentilah 

bersikap konyol!” Gertak bapak ana. 

Saat masih kanak-kanak Ana suka bermain dan belajar, 

layaknya anak kecil pada umumnya. Ibu Ana sangat menyayangi 

dan mencintainya, merawat Ana dengan penuh kelembutan dan 

larangan-larangan yang harus dipatuhi Ana. Memang, Ibu Ana 

sangat percaya dengan tahayul dan mitos maka tak heran jika dia 

memberi banyak peraturan yang terkadang tak masuk akal. 

 Ana memiliki teman dekat sejak SD, namanya Grace. 

Kemanapun mereka selalu bersama, duduk di bangku yang sama, 

berjalan kaki saat berangkat dan pulang sekolah, bermain 

bersama, dan belajar bersama. Sampai pada suatu masa Ana 

menyadari jika dirinya berbeda. Ana tak bisa melihat tulisan di 

papan dengan jelas sehingga harus melihat tulisan di buku catatan 

Grace. “Mengapa cara berjalanmu lucu dan matamu terus 

bergerak Ana? Kau manusia aneh.”, Ana hanya terdiam menahan 

rasa malu saat diejek teman-temannya.  

 Saat beranjak remaja, Ana mulai belajar membuat tempe 

dan berjualan saat bel istirahat berdering. Dia berjalan seorang 

diri menuju rumah sakit untuk berjualan, setelah itu Ana kembali 

lagi ke sekolah untuk belajar. Ana membuat tempe dibantu oleh 

ibunya, dia harus berjualan demi mendapat uang sangu dan 

membantu orang tua membayar biaya sekolah. Semakin hari 

penglihatan Ana semakin buruk yang biasanya bisa melihat 

sesuatu dengan jelas apabila jaraknya dekat, kini hanya setitik 

cahaya saja yang dapat dia lihat. 

“Ana. Mengapa kau terus melihat buku catatanku? Apakah kau 

tak pernah tau jawabannya? Aku risih dengan sikapmu, lebih baik 

kau cari teman baru yang mau memberi contekan padamu.” 
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“Aku tidak mencontek jawabanmu Grace, aku hanya melihat soal 

dan catatan. Aku tak bisa melihat dengan jelas.” 

“Kau ini memang aneh dan berbeda. Mengapa kau memaksakan 

diri untuk bersekolah di sekolah orang-orang normal?.” 

Perkataan Grace sangat menyakiti hati Ana, sejak kejadian itu 

Grace enggan bermain bersama Ana. Ana tak memiliki teman 

yang mau menerima keadaannya. Banyak orang yang merasa iri 

dengannya karena selalu mendapat juara kelas tetapi selalu 

melihat catatan orang lain.  

“Aku berbeda Bu. Aku tak bisa melihat. Aku tetap ingin 

bersekolah tapi aku malu, aku juga sedih melihat bapak dan ibu 

harus bekerja lebih keras untuk membayar biaya sekolahku.” 

 “Kau tidak berbeda, kau sama seperti anak yang lainnya. Apapun 

yang terbaik untukmu, Ibu selalu mendukungmu Ana.” 

“Lebih baik tidak usah sekolah sekalian. Menyusahkan orangtua 

saja. Kau tinggal saja bersama kami sampai tua nanti”, respon 

Bapak Ana sambil meramu minyak urut dan minyak yang 

berkhasiat menyembuhkan gatal pada tubuh. 

“Tapi... aku ingin sekolah, aku ingin menuntuk ilmu. Aku ingin 

berguna bagi orang lain.” 

Brakkkk. Suara meja yang dibanting hingga minyak-minyak itu 

jatuh kemana-mana. 

“Apa yang bisa diharapkan dari anak cacat sepertimu?! Kau ini 

tak berguna bisanya menyulitkan orangtua. Jangan terlalu tinggi 

bermimpi kau harus sadar kau itu siapa!” 

Perasaan hancur menggerogoti pikiran Ana. Dia 

menyembunyikan kepedihan itu seorang diri. Impiannya untuk 

menjadi seorang dokter pupus, entah apa yang akan terjadi di 

masa depan Ana, tanpa ilmu dan kemampuan bekerja yang 

dimiliki. Ditemani dengan Ibunya, Ana datang ke sekolah untuk 

mengajukan permohonan berhenti sekolah. 
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“Gila kamu. Anak secerdas kamu berhenti sekolah hanya karna 

tidak bisa melihat?!” Ujar pak Broto guru kesenian di sekolah 

Ana. 

“Maafkan saya pak. Mungkin ini yang terbaik untuk hidup saya 

kelak.” 

Ana menjawab pertanyaan pak Broto dengan tenang dan 

senyuman tulus. Walau hatinya hancur, Ana tetap berusaha tegar 

dan menerima nasib yang menimpanya. Ana terus menjalani hari-

harinya dengan berjualan tempe di rumah sakit. Banyak 

perubahan perilaku dan sikap darinya, Ana menjadi lebih percaya 

diri. Selama di rumah Ana diajarkan untuk membuat tempe, tahu, 

tape, kue kering, dan merajut oleh ibunya dengan penuh 

kesabaran dan cinta. Setiap pagi Ana selalu menari dengan 

diiringi lantunan musik yang indah. Dia merasakan kebebasan 

saat menari, tubuhnya yang gemulai bergerak kesana kemari, 

tangannya yang lentik terus bergerak dengan indah membuat 

ibunya bangga memiliki anak seistimewa Ana. 

*** 

erasa bosan, Ana pergi dari rumahnya seorang 

diri untuk mencari pengalaman dengan menaiki 

bus antarkota. Rasa takut dan cemas melingkupi 

Ana, tak tau arah dan tujuan tak ada teman yang 

mendampingi tak ada Ibu yang selalu setia menemani. Ana 

mulai menyesal, tak terasa airmata menetes dipipi lembut 

itu. Dia berpikir pasti bapak marah bila mengetahui Ana 

pergi tanpa pamit karena Ana hanya meminta ijin pada 

Ibunya untuk pergi diam-diam. Tekadnya untuk mencari 

pekerjaan di luarkota mulai redup. 

Ana duduk disebelah seorang kakek tua berjubah putih. 

Wajahnya sungguh misterius dan dingin. Jenggot putih 

menyelimuti wajah keriput itu, rambutnya ikal dan tebal, 

M 
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kacamata hitam untuk bergaya diletakkan di atas kepalanya. 

Saat di dekati kakek itu berbua menyan menyengat hidung 

Ana yang mungil. Ana berusahan keras melihat garis wajah 

itu, ya terlihat kakek sedang menatap wajahnya, tetapan 

sangat tajam dan meyakinkan. 

“Kau ingin kemana dan apa tujuanmu?” tanya kakek itu 

kepada Ana yang kebingungan. 

“Aku ingin mencari pengalaman di tempat ini, Kek. Aku 

ingin berguna untuk orang lain.” 

Kakek itu membacakan doa-doa ditelinganya, seketika Ana 

terbangun. Ya, ternyata itu semua hanya mimpi. Ana 

kelelahan menangis hingga dia tertidur pulas. 

 Hari sudah malam, Ana terus berjalan dengan 

tongkat kayu buatan ibunya. Malam semakin sunyi di 

jalanan itu, di balik kabut muncul sosok misterius mendekati 

Ana dan menepuk pundaknya. Lagi-lagi bau menyan dan 

kembang setaman tercium. 

“Ikutlah denganku” 

“Siapa kau?!” bentak Ana dengan rasa sedikit takut. 

“Aku orang yang duduk bersamamu saat dalam bus. Kau 

Ana. Aku akan memberikan engkau tempat tinggal dan 

pengalaman.” 

Seperti terhipnotis Ana langsung mengangguk dan 

mengikuti langkah kakek tua yang semakin cepat. Tubuhnya 

melayang terbawa angin kencang. Kabut putih mengiringi 

perjalanan mereka. Ana menari mengikuti gerak angin yang 
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mengantarkan dia menuju tempat beristirahat. Saat 

membuka mata Ana berada di suatu tempat endah dimana. 

Yang dia lihat hanyalah kegelapan. Ada seseorang yang 

menyentuh dirinya. 

“Kau disini sejak kapan?” tanya perempuan yang 

menghampiri Ana. 

“Aku datang bersama kakek itu. Dia yang mengajakku 

kemari, sebenarnya ini tempat apa?” 

“Ini tempat pelatihan pijat. Mari ikut denganku.” 

Ana bersyukur ternyata banyak orang yang bernasib 

sama dengannya. Ana merasa dirinya lebih beruntung 

karena bisa melihat sedikit cahaya. Dia menemukan teman-

teman baru dan belajar banyak hal dari kisah-kisah 

temannya. Kakek itu tak terlihat lagi, Ana sangat 

berterimakasih pada kakek misterius itu. Karena 

pertolongannya Ana memiliki pengalaman. Setelah lulus 

dari pelatihan Ana pulang membawa berita baik, hatinya 

gembira karena lamaran kerjanya diterima di suatu salon 

penerima jasa pijat. Ana menelepon orangtuanya 

mengabarkan kesuksesan yang telah dia raih.Ana pulang ke 

rumahnya dengan membawa ayam, sayuran, buah dan 

jajanan dari hasil bekerjanya. Blakkkk... suara rotan 

terdengar kencang menyabet punggung Ana. 

“Sekarang kau berani mencuri?! Uang sebanyak itu kau 

dapat dari mana, ha?!” 
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“Aku bukan hewan, tak perlu memukulku dengan benda itu. 

Aku datang untuk berbagi kebahagiaan akhirnya aku bisa 

meraih mimpiku menjadi orang yang berguna, tapi Bapak 

marah dan menyambut kedatanganku dengan kasar.” 

“Kau sudah tidak waras, kau tidak boleh bekerja di tempat 

yang jauh dari Ibu dan Bapak. Jangan gegabah Ana. Kau ini 

bodoh mana mungkin orang lain bisa menerima engkau 

bekerja.” 

“tapi...!” 

“Diam kau! Kau akan aku jodohkan dengan seseorang. Kau 

tak boleh lagi pergi dari kami! Besok dia akan datang 

melamarmu.” 

“Tidak! Aku tidak mau... Ibu tolong aku bu.” 

“Benar nak. Lebih baik kau tetap bersama kami disini. Kau 

bisa membantu Ibu membuat kue dan tempe, setidaknya kau 

sudah berguna bagi kami. Ikutilah permintaan bapakmu kali 

ini.” 

 Airmata Ana seketika tumpah dengan deras. 

Impiannya tak dapat ia raih karena keegoisan orangtua yang 

selalu menganggapnya orang cacat yang tak berguna. Bapak 

Ana semakin marah ketika mengetahui Ana pergi sendiri 

tanpa didampingi siapapun. Ibu Ana tak bisa berbuat apa-

apa. Dia hanya menangis melihat anaknya menjerit kencang 

tanda enggan dijodohkan. Lagi-lagi Ana terkekang cita-

citanya. Seharian dia hanya berdoa meminta petunjuk dan 
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ketabahan. Sedangkan Bapak Ana berperilaku seakan tak 

terjadi apa-apa. 

“Semuanya sudah sirna. Impian dan masa depanku. Aku 

harus berdiam diri disini sampai menjadi bangkai.” 

*** 

 

eesokan harinya lelaki tampan, bertubuh tinggi, 

badannya atletis, berkulit putih, berjalan gagah menuju 

rumah Ana, Baswari namanya. Lelaki itu datang desa 

yang sangat jauh, dia didampingi oleh pak Edi si penjual bakso 

samping rumah Ana. Nampaknya pak Edi yang menawarkan 

perjodohan ini. Ana menikah dengan lelaki yang tak dicintainya, 

jangan mencintai mengenal saja tidak. Hari-hari Ana jalani 

dengan ketidaknyamanan. 

“Aku mencintaimu Ana. Aku harap kau bisa menerimaku, untuk 

saat ini kita tinggal di samping rumah orangtuamu. Agar kita bisa 

hidup mandiri.” 

“Akan kucoba hidup bersamamu, suamiku.” 

Rumah ini dibeli oleh Ayah Ana sejak dua bulan yang 

lalu. Untuk menyambung hidup ana membuka praktek pijat di 

rumahnya dan memasang telepon rumah dengan tujuan 

memudahkan pelanggan saat ingin menggunakan jasa pijat Ana. 

Pelanggan Ana semakin banyak namanya mulai dikenal dari 

mulut kemulut. Kehidupan Ana semakin baik dan sejahtera. Tiba-

tiba kakek tua itu datang ingin dipijat oleh Ana. 

“Anda kakek tua yang menolongku saat itu? Ya aku mengingat 

bau ini. Aku sangat berterimakasih karena kebaikan kakek aku 

bisa sukses saat ini. Walau rumah tanggaku berantahkan.” 

K 
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“Lelaki itu tidak baik. Tinggalkan dia Ana. Kini aku ajarkan kau 

mantra untuk menyembuhkan anak yang sakit.” 

Ana berdua di kamar pijat bersama kakek itu. Karena penasaran, 

Baswari membuka pintu dan yang mengejutkan dia hanya melihat 

Ana seorang diri tertidur pulas. Ana hanya sendirian tak ada 

siapapun di kamar pijat itu. 

 Suami Ana ternyata orang yang sangat malas dan bodoh. 

Ana mengajarkan suaminya membuat dan berjualan tahu. Ana 

mendampingi Baswari dengan sabar, menemaninya berjalan pada 

teriknya matahari siang untuk berkeliling menawarkan tahu. 

Setelah dirasa Baswari mulai mengerti, Ana kembali ke rutinitas 

awalnya. Seringkali tahu habis tapi jumlah uang yang diterima 

tidak sesuai. Ternyata sisa tahu yang tidak laku dimakan oleh 

baswari saat perjalanan pulang. Tak hanya itu seringkali Baswari 

bertingkah konyol dan bodoh. 

Karena tidak tahan akhirnya Ana memutuskan untuk 

berpisah dengan Baswari. Lelaki tampan berotak udang itupun 

pergi dari kehidupan Ana. Awalnya dia tak ingin berpisah karena 

terlalu mencintai Ana. Tapi Ana mengusirnya dengan paksa. 

*** 

 

race menatap Ana dengan penuh rasa sesal. “maafkan 

aku Ana, karena aku kau berhenti sekolah dan jadi 

seperti ini”. 

“apa yang kau katakan? Ini sudah jalan hidupku. Aku bahagia 

dengan apapun yang menimpaku sekarang.” 

“Aku senang bisa bertemu denganmu disini. Aku berharap kau 

selalu bahagia.” 

G 
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 Setelah berbincang lama hingga teh Ana habis, Ana 

berpamitan dan melanjutkan perjalanan menuju rumah 

selanjutnya. Rumah yang menanti kedatangan Ana dengan hati 

sukacita, dari kejauhan Ana berjalan berdua dengan seseorang 

berjubah putih yang selalu mendampingi, melindungi, dan 

mengajarkan dia banyak hal. 

*** 
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ZUHUD 

VinaAdillaBurhan 

 

 

 

 

 

 

bu Hanafi, seorang anak penurut dan baik yang 

merupakan pewaris tunggal pemilik pabrik konveksi 

terkenal di Jember. Namun, orang tuanya tidak 

menginginkan Hanafi untuk meneruskan usaha itu. Mereka 

menginginkan Hanafi menjadi seseorang yang mengejar 

kehidupan akhirat saja dibandingkan 

kehidupandunia,dengantujuan agar kelak dapat menjadi panutan 

dan contoh dimasyarakat. Sejak beberapa tahun terakhir orang tua 

Hanafi memang mengalami perubahan, awalnya mereka biasa 

saja dalam mengejar akhirat dan menjalankannya sesuai dengan 

syariat. Namun, akhir-akhir ini semakin berkurang minatnya 

untuk mengejar dunia. Bahkan usaha konveksinya yang telah 

berkembang pesat pun mulai tidak diurusnya dengan baik, hingga 

mengalami kerugian yang cukup banyak. 

Keinginan orang tuanya merupakan hal yang sangat 

berat. Karena sejak SMAHanafi bercita-cita untuk melanjutkan 

pendidikan hingga S3 ke luar negeri. Namun, harapannya harus 

terpatahkan dan pupus ketika kedua orang tuanya memaksa untuk 

mengejar kehidupanakhirat saja dibandingkan dengan dunia. 

Tekanan batin pun menyiksa hari-harinya. 

A 
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ari demi hariterlewati. Resah, susah, 

dangelisahsemakinmenghantui. 

Iaterusmemikirkanalasan yang 

tepatuntukmembujukkedua orang tuanya.  

Kalaitumataharitertutupiawanhitam, 

gerimismulaimenghujaniatap-ataprumahnya. Seakan-

akanmengertitentangperasaan yang sedangdialaminya. Sunyi, 

heningdantakbersuara. Hanyagemercik air yang 

jatuhketanahdanatap-ataprumah yang menggema.Langkah kaki 

terdengarmendekatsecaraperlahan, memecahkanlamunan 

Hanafi.Ternyata, 

seorangpriaparuhbayamendekatinyadanmemulaipembicaraan 

yang cukupserius. 

“Le… Sidopengennengpondokndi?” 

tanyaayahnyamenepiskeheningan. 

“Mbotensemerap yah. Kula 

tasehpengenkuliahsanesmondok.”jawabnya. 

“Wes le.Mondokikuluwihapik.” saran ayah Hanafi. 

“Yah, Hanafi nikupengen kuliah mawon. Sanes mondok. 

Yen mondok nggeh monggo kaleh kuliahaken pindah. “ ucap 

Hanafi kepada ayahnya. 

“Le, dunyo iku ora penting. Yen kuwe duwe ilmu akhirat, 

mengko rezeki dunyo bakal 

nggodakpisan.Orausahkhawatirmergodunyo”jawab ayahnya. 

“Yah, kuliah niku penting. Dunyolan akhirat niku kudu 

imbang. Sanes ngeten niki yah. Kula pengen kuliah, mangke 

nggeh saget nyenengne ayah kaleh ibuk kan?” paksa Hanafi agar 

diijinkan berkuliah. 

“Le, wes ayah karo ibuk ngeridhoi kuwe mondok! Ora 

ono alasan liyane. Kuwe ora pengen ayah ibuk iki menyang surgo 

ta le? iyo? Pengen dadi anak ora genah kuwe ta? Seneng ndelok 

ayah ibuk mengko disikso?“ tegas ayahnya dengan sedikit 

mengungkapkan kekecewaan. 

H 



Nang Ning Nong 

234 

 Hanafi hanya bisa terdiam, menjawab akan menjadi 

masalah besarbaginya. Tekanan demi tekanan yang menumpuk 

semakin membuatnya tidak dapat mengontrol emosi diri. Setelah 

perdebatan itu, waktunya hanya digunakan untuk melamun 

dengan menghisap sebatang rokok dan kopi hitam. Satu pack 

rokok dalam sehari habis ia geluti. Bahkan yang awalnya ia tidak 

suka bergaul dengan wanita pun mulai bermain-main dengan 

wanita. Memacarinya, kemudian menyakiti dan akhirnya 

meninggalkan, begitu seterusnya hingga tak terhitung berapa 

banyak wanita yang telah dibuatnya menangis. Walaupun 

sebenarnya ini semua hanyalah bentuk pelampiasan Hanafi, 

bukanbenar-benarkeinginannyauntukmelakukansemuaitu. 

*** 

 

inar jinggamulaimemasukisela-selaventilasiruangitu. 

Kicauanburungbersautanbagaikansebuahmelodialampagi 

yang mententramkanpikirandarilelahnyaaktivitassehari-

hari. Namun, seketikakedamaianberubahmenjadikepahitan. 

Hanafibarumengingatjikapadahariini tibalah waktunya untuk 

pergi ke tempat yang sangat tidak 

diinginkannyaatauseringdisebutnyasebagaipenjarasuci.  

Denganberathatiiameninggalkankehidupanternyamannya. 

Tanpaterasadisudutmatanyamengalirderas air itu, 

walaupunberusahategardankuat, 

tetapsajaiatakmampumenahannya. Setibanya di pondok pun 

iatetapsajabelummenerimadenganikhlaskeputusan orang 

tuanyaini. 

Kehidupan pondok yang penuh dengan keterpaksaan dan 

tekanan mulai dijalaninya hari demi hari secara perlahan. Ia 

merasa sangat tidak nyaman untuk tinggal di pondok itu. Setiap 

malam hanya bisa menangis dan ingin sekali melarikan diri. 

Namun, jika hal itu ia lakukan, semakin membuat kedua orang 

tuanya kecewa.  

Setelahsekitar 6 bulanberada di pondok, ia mulai 

menemukan kenyamanan yang membuatnyabetahberadadissana. 

S 
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Tidak ada lagi alasan untuk melarikan diri. Semua dijalaninya 

dengan senang hati, bahkan ia berpikir untuk menjadi abdi dalem 

dan mengabdi hingga tua nanti di pondok tersebut. 

Kesadaranakankehidupanakhirat mulai membuka hatinya, 

jika ayah dan ibu ingin yang terbaik untuknya. Namun 

penyesalanakanmasakelamnya juga datang menghampiri. 

Semakin ia menyesal, semakin bertambah kuat imannya untuk 

mengejar akhirat.  

Hanafi kini benar-benar berhijrah, ia benar-benar 

meninggalkan kehidupan dunia seperti yang kedua orang tuanya 

minta. Meninggalkan seluruh kehidupan dunia yang dulu pernah  

menjerumuskannya, ataubahkanmerusaknya 

Setelah setahun berlalu ia tinggal di pondok Assalaffiyah, 

Kyai Mustofa selaku pemilik pondok pesantren Assalaffiyah 

memanggilnya untuk menghadap ke ndalem. 

“Assalamualaikum…” ujar Hanafi. 

“Waalaikum salam. Mlebu le.”. jawab Kyai. 

“Hanafi Kuwe kesok muleho yo le? Menyang o neng 

bapak ibuk, njaluk ijin oleh munggah neng kelas unggulan PK 

opo ora” ujar Kyai Mustofa. 

“Njeh Kyai. “ jawab Hanafi. 

“Mulehe ati-ati yo le. Ojo lali bali neng pondok” nasihat 

Kyai. 

“Njeh Kyai. Maturnuwun. Assalamualaikum…” ujarnya 

dengan bergegas keluar dari ndalem Kyai. 

“Waalaikum salam” jawab Kyai  Mustofa. 

 Kecerdasannya dalam menghafal matapelajaran diniyah 

dipondokmenjadikannya terkenal dikalangan santri, pengurus, 

pembina, dan Kyai Mustofa pun mengenalnya. Karena itulah ia 

akan dipindahkan menuju kelas khusus atau unggulan agar t 

semakin berkembang dan luas pengetahuan tentang akhiratnya. 

*** 
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ala itu tepat sebulan ia berada di kelas unggulan, 

kegelisahan dan ketidaknyamanan mulai timbul di 

rasakannya. Sistim pada kelas unggulan ternyatatidak 

sesuai dengan ekspektasinya. 

Iaberpikirjikakelasunggulandapatmenjadikannyasemakindekatden

ganpenyuciandiri. Namuntidak, 

semuabertolakbelakangdengankeyakinan pada dirinya yang ingin 

menjadi seorang wirid dan sufi. 

Mata pelajaran diniyah yang semakin memberatkan, 

setoran hafalan yang  menumpuk dan adanya musyawarah dengan 

model debat menjadikan Hanafi semakin sumpek. Ia tidak ingin 

melakukan musyawarah dengan debat, karena hal itu 

dianggapnya sebagai penyebab timbul penyakit hati. Dendam 

yang timbul karena perdebatan, iri dan dengki semakin 

membuatnya tidak betah untuk tetap tinggal disini. 

Sebenarnya, Hanafi hanya ingin mencari ketenangan 

mengejar akhirat dan tinggal pada tempat yang benar-benar 

mengajarkan tentang “penyucian hati”, agar jiwanya yang kotor 

dari  kekhilafan dunia dapat suci dan bersih kembali pada 

fitrahnya. Serta meninggalkan kehidupan dunia yang dianggapnya 

sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi.  Karena ia 

menganggap manusia yang tinggal didunia ini sebagian besar 

adalah yahudi, sekalipun beridentitas muslim. 

Kecintaannya yang sangat tinggi terhadap Allah, Rasul, 

dan Islam menutup dirinya untuk menjangkau kehidupan dunia, 

yang selalu ia pikirkan hanyalah akhirat, akhirat, dan akhirat. 

Dunia akan mengikuti ketika ia mengejar akhirat. Pendapat ini 

sekilas tidak masuk kepada logika orang awam, namun orang 

yang mempunyai jiwa zuhud akan merasakan hal yang 

samasepertinya. Hanafi pun hingga enggan untuk mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari pemerintah, 

karena uang itu dianggapnya uangsyubhat atau tidak jelas asalnya 

darimana. 

*** 

K 
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uatu hari, padasaatHanafi melaksanakan ro’an,ia tidak 

sengaja melewati ndalem Kyai Mustofa. Tiba-tiba seorang 

pembina pondok pesantren mengawasinya dengan sangat 

tajam dan berbicara pada seorang perempuan tua di sebelahnya, 

perempuanitumerupakan ibu dari Pembina tersebut. 

Iamengatakanjika baru saja melihat Nabi 

Khidirmelintasdihadapannya.  Hanafi 

merasaherandanmenanyakan pada dirinya sendiri, apakah 

mungkin ia didatangiolehNabiKhidir, 

danapakahmungkiniamerupakanseorang wali Allah. Namunia 

rasa tidakmungkindenganbanyaknya dosa dan khilaf yang 

telahdilakukan masalalu. 

Rasa stress dan penat yang dirasakan Hanafi semakin 

mengusik pikiran jernihnya. Ntahmengapadanalasanapa, dengan 

nekat ia akhirnya melarikan diri dari pondok pesantren 

Assalaffiyah. Ia merasa jika pondok tersebut tidak cocok sebagai 

tempat seorang Sufi yang inginberzuhudgunamencari kehidupan 

akhirat daripada dunia. Pengajaran dan penekanan tentang ilmu 

wirid belum terlalu dalam dilaksanakan pada pondok tersebut.  

Hanafi lelah mengejar dunia yang hanya berupa bayangan 

saja. Namunlogikanyatentang kehidupan dunian telahiaputuskan, 

sehingga tidak pernah lagi ragu mengambil resiko yang akan 

diterimanya. Ia hanya tahu jika ini adalah takdir Allah yang harus 

dijalaninya. Menjadi seorang sufi merupakan keinginan dan 

tekadnya yang sudah bulat, memperdalam tasawuf dan wirid, 

menjauhkan hati dari penyakit hati, dan menjaga diri dari 

masalahduniawi. 

Dalamhati yang terdalam, ia tidak ingin mengecewakan 

orangtuanya. Namun ia tidak bisa bertahan dalam ketersiksaan 

batin yang dianggap dapat memperlambat 

prosesnyauntukberzuhuddanmendekatkandirikepada Allah. 

Memilih diantara keduanya merupakan kesulitan yang 
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tidakmudahuntukditentukandengansembarangan. 

Resikodandampakjangkapendekataupunpanjangakanmenjadiperti

mbangan yang semakinmemberatkan. Namunkeinginannya 

menjadi seorang sufi sangatlahkuatdanmenurutnyawajibuntukia 

perjuangkan. Hingga ia pun denganterpaksaharusmengirimkan 

surat untuk kedua orang tuanya, lebih khusus kepada 

ibunya.Karenaiaingin orang tuanyameridhoiapapunkeputusan 

yang telahiaambil, agar 

segalanyadapatdipermudahdandiberikankeselamatandimanapunia

berada. 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Bu, sepuntene. Kulo katah salah teng 

panjenengan. Kulo mbota niat ajenge ndamel 

panjenengan kaleh ayah kecewa dateng kulo. Kulo 

mboten kiyat teng pondok. Bu, sepuntene. Kulo mboten 

nateh ngrepoti panjenengan maleh. Sepuntene, nawi 

surat niki ndamel ati panjenengan lara sanget. Kulo 

nyuwun pandhungane mawon, mugi dilancarkan urusan 

kulo. Ibu kaleh ayah mboten usah khawatiraken kulo. 

Insyaallah kulo bakalan sehat waras nganti mengko. 

Mboten semerap kulo badhe wangsul kapan, namung ibu 

dhungaaken mawon nggeh bu. Ridhoi kulo bu. Sepuntene 

bu sepuntene. 

 Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

      Abu Hanafi 

 

*** 
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GUNUNG KUDUNG 

Wardahtul Hidayah 

 

 

 

 

 

 

obil tua bergaya retro berwarna merah itu 

menghampirinya, ia kebingungan, di desanya belum 

pernah terjamah oleh besi besar yang bisa berjalan dan 

dapat mengangkut sedikitnya empat sampai lima orang tersebut. 

Ia pun terkejut hanya bisa mengangah dan melototkan mata 

sipitnya saja, sang empunya mobil mempersilahkan ia naik. 

Dengan lugunya ia naik begitu saja, orang-orang di sekitar jalan 

memandangi mobil tersebut. Bagaimana tidak? dalam benak 

mereka, mereka bertanya siapa yang mempunyai ide sehingga 

bisa menggerakan besi sebesar itu dan siapakah penggagas 

terbentuknya besi besar tersebut. Maklum saja pendidikan mereka 

hanya ditempuh di alam, bapak mereka sebagai gurunya dan 

kerbau sebagai media pembelajarannya. Orang-orang itu tak 

sedikitpun memikirkan bahwa bunga desanya sedang berada di 

dalam benda menakjubkan yang baru saja mereka lihat itu. 

Mereka melanjutkan kembali rutinitas penunjang sandang pangan 

mereka tanpa berpikir panjang milik siapa dan siapa yang berada 

di dalam mobil tersebut.  

“Sudah siap?” Tanya lelaki berkumis tebal berbadan 

kurus kering dan berjaket coklat tersebut kepada Aminah. Tak 

sepatah katapun Aminah menanggapi pertanyaan lelaki itu. 

Aminah terus saja menundukan kepalanya dan sesekali melihat ke 

arah luar jendela mobil. Seumur hidupnya baru kali ini menaiki 
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benda yang dudukannya empuk berlaju kencang dan tidak berbau 

lengur. Ia benar-benar mengagumi keindahan tata letak bangku 

yang ada di dalam mobil tersebut. Sepanjang jalan Aminah tidak 

berhenti menatap kagum terhadap pohon-pohon yang cepat 

berlalu dihadapannya itu.  

*** 

 

uasana persawahan memang selalu menyejukkan, 

menanamkan kedamaian kepada siapa saja yang berdiri 

diatasnya. Tak heran jika orang-orang itu betah tinggal 

disana meskipun akses menuju kesana tidak begitu mudah. Tidak 

banyak orang yang menduduki desa itu, hanya sekitar tiga puluh 

sampai empat puluh kepala keluarga saja. Minimnya pengetahuan 

membuat mereka terpengangkap dengan adanya adat-adat serta 

kebiasaan leluhur. Gunung kudung, fenomena yang tak asing bagi 

warga yang tinggal di sekitar lereng Semeru, hal itu terjadi ketika 

segelintir awan sedang asik menyelimuti gunung, seakan akan 

gunung tengah berteduh dibawahnya, indah kelihatannya dan 

selalu elok dipandang mata. Tetapi warga desa tidak selalu 

bahagia ketika gunung kudung telah menampakkan wujudnya. 

*** 

 

eduanya sedang menikmati indahnya perjalanan hanya 

sedikit percakapan yang terlontar dari mulut mereka.  

“Bagaimana dengan ibu-bapakmu, apa mereka 

mengizinkan kamu pergi denganku?” ungkap si lelaki.  

Aminah memandangi wajah kekasihnya dengan sedikit heran.  

“Bodoh, orang kabur mana mungkin diizinkan” 

gurutunya dalam benaknya, tapi ia tidak menjawab 

pertanyaan kekasihnya. 

“Dari mana kamu dapat kendaraan ini?”,  

“Sudah diam saja yang penting kita bisa bersama”.  

S 
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 Cinta memang membutakan segalanya, menutupi yang 

salah dengan asmara, mengelabuhi norma dengan tindakannya, 

berdalih seolah-olah itu hanyalah hal biasa asalkan bisa bersama. 

Ketika sepasang insan sedang memadu kasih dengan indahnya 

dan melupakan segala ketentuan tak tertulis yang ada, maka hal-

hal yang tak diinginkanpun bisa saja terlaksana.  

*** 

 

rang tua serta warga desa terus berusaha mencari 

keberadaan Aminah, berbagai cara mereka lalukan mulai 

dari berpencar keseluruh pelosok desa, menabuhi dengan 

menggunakan panci, hingga pergi ke dukun tersohor 

kampungnya. Entahlah mengapa warga selalu berpatokan kepada 

dukun, bahkan rasa-rasanya dukun adalah ahli ternama yang bisa 

segalanya tanpa harus menempuh sekolah kemana-mana. Ketika 

dukun mengatakan sesuatu maka warga langsung saja menelan 

bulat-bulat dan mengiyakan perkataannya. Meski dukun tahu 

segalanya, dukun perlu memastikan kapan dan dimana terakhir 

Aminah terlihat. Hal ini guna penentuan kejelasan ke arah 

manakah Aminah pergi. Banyak spekulasi muncul dari mulut 

warga. Ada yang mengatakan bahwa Aminah terakhir terlihat hari 

senin pagi. Ada yang mengatakan Aminah terlihat terakhir selasa 

siang bahkan ada yang mengatakan bahwa Aminah terlihat 

terakhir selasa malam di sebelah gubuk bersama seorang lelaki. 

Setelah spekulasi itu semakin tak karuan baru kemudian bapak 

Aminah mengatakan bahwa ia terakhir melihat anaknya hari Rabu 

siang setelah sebagian warga pulang dari sawah.  

“Rabu Kliwon?” tanya si dukun. 

“Nggeh1mbah.” 

“Lima belas dibagi empat sisa berapa?” pertanyaan yang 

seolah pertanyaan bodoh itu terlontar dari dukun yang 

selama ini diyakini warga.  

“Sisa tiga mbah”  

O 
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“Anakmu ini pergi ke utara, untung dia tidak pergi ke 

barat, kalau dia pergi ke timur mungkin dia sudah ketemu 

Dewa Yama. Tunggu saja beberapa hari dia akan pulang 

sendiri.” 

 Setelah pulang dari dukun itu, orang tua Aminah 

menyiapkan benang lawe tuju warna lalu dimakkukan ke dalam 

kantong kuning bersama kembang macan kerah2, setelah itu 

diletakkan di lemari pakaian Aminah disertai dengan niat 

sungguh agar putri mereka bisa pulang dengan selamat.  

Hampir seminggu menghilang entah kemana akhirnya 

Aminah pulang dengan sendirinya. Warga desa meyakini bahwa 

bantuan dukunlah yang membuat Aminah pulang dengan selamat 

dan tak kekurangan sedikit apapun dari dalam dirinya. 

Kepulangan aminah disambut bahagia oleh warga desa serta 

kedua orang tuanya. Aminah merupakan bunga desa yang 

menjadi idaman hampir semua jejaka disekitar rumahnya, jadi 

kepulangannya merupakan hal yang ditunggu-tungguh. 

 Raga Aminah memanglah telah pulang, tetapi tidak 

dengan jiwanya. Ini bisa jadi efek samping dari ajian-ajian yang 

digunakan oleh dukun itu yang disalurkan melalui berbagai 

sesajen untuk memanggil Aminah. Akhir-akhir ini dia sering 

bertingkah aneh. Menghindar jika bertemu orang, duduk 

melamun disamping rumah, dan tak jarang ia tertawa geli seorang 

diri. Kejadian beberapa hari lalu terus menghantui pikiran 

Aminah, tak pernah nyenyak tidurnya serta tak pernah enak 

makannya. Bagaimana tidak, lelaki yang selama ini ia percayai 

telah meninggalkannya begitu saja. Harapan-harapan yang telah 

dibangun oleh Aminah telah runtuh begitu saja setelah Arman 

meninggalkannya. Aminah sangat mencintai Arman, bahkan ia 

rela pergi dari rumah serta menyerahkan segala yang dia punya 

hanya untuk lelaki yang ia kira dapat menjadi pendamping 

hidupnya kelak.  

*** 
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eberapa bulan telah berlalu, kemegahan Semeru telah 

berada pada puncaknya. Matahari samar-samar muncul 

dari peristirahatannya, menabrakan sinarnya pada 

kokohnya Semeru dan awan telah menudungi pucuk Semeru. 

Gunung Kudung itu kembali, membuat warga sedikit resah dan 

was-was. Seperti biasa kemunculan Gunung Kudung itu diikuti 

oleh terroh3, suatu pertanda alam buruk dan mengisyaratkan telah 

terjadi ketidakbenaran. Warga membincangkan siapakah yang 

menyebabkan Semeru itu bertudung kembali. Keadaan desa 

menjadi kacau setelahnya. Setelah warga tahu bahwa yang 

menyebakan Gunung Kudung itu kembali adalah Aminah. 

”karena yang indah tak selalu bermakna sama” 

*** 

 

Jember, 22 September 2017  
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Catatan Kaki 

Nggeh     : iya (dalam bahasa jawa 

krama alus) 

Kembang macan kerah : sebutan untuk bunga tujuh rupa 

dalam adat jawa 

Terroh    : keadaan alam yang 

buruk, biasanya ditandai dengan cuaca mendung selama bebrapa 

hari. 
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NING, SAYA DULUAN. 

YuniarEka Agustin 

 

 

 

 

 

umah joglo yang di desain dengan karakterstik adat 

jawanya itu tampak unik. Ukurannya hanya sekitar 

9x11 meter. Dengan ruang tamu diluar pintu utama, 

namun masih berada di teras rumah. Di ruang tamu itu 

hanya ada meja dan kursi dengan beberapa foto yang 

terpajang rapi di dinding kayu. Di atas meja juga ada dua 

toples bekas kemasan khong guan, satu berisi melinjo dan 

yang satunya lagi berisi rengginang. Bilik-bilik kamar di 

dalam rumah juga hanya dibatasi oleh sekat-sekat kayu. 

Dengan lantai yang belum di keramik, namun orang jawa 

sering menyebutnya plesteran. Di dapurnya belum ada 

kompor, namun sudah ada tungku pemanas yang biasa 

disebut tumang. Jadi tidak heran, jika di belakang rumah 

banyak kayu kering yang ditumpuk. Kayu-kayu itu nantinya 

dibakar untuk memasak di tumang. Rumah itu milik laki-

laki tua yang tinggal bersama istri dan kedua orang anaknya. 

Laki-laki tua itu adalah orang yang gemar mendalami 

ajaran-ajaran agama islam. Dan istrinya, adalah seorang 

perempuan tua yang masih kental dan patuh terhadap adat 

istiadat Jawa yang sudah diajarkan kepadanya sejak ia masih 

kecil. Mereka adalah keluarga yang terbilang cukup 

harmonis. Kedua anak mereka sangat berbakti. Meskipun 
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terkadang Arianar, anak laki-laki mereka seringkali 

membuat kegaduhan di dalam rumah. Sedangkan Ariani, 

adalah wanita kalem yang kini berusia hampir 30 tahun. 

Sayangnya, sampai saat ini ia masih belum bertemu dengan 

jodohnya.  

“Nduk, cobalah kau cari laki-laki yang mungkin 

cocok untuk kau jadikan seorang suami. Usiamu hampir 

berkepala tiga. Apa kau juga tak ingin segera menikah 

nduk?”, tanya perempuan itu kepada Ariani.  

“Sebentar sajalah mak. Aku masih belum terfikir 

untuk segera menikah mak. Biarlah jodoh datang dengan 

sendirinya. Toh, aku adalah anak perempuan. Bukan 

perempuan yang harus mencari laki-laki mak. Tapi laki-laki 

yang seharusnya mencari perempuan. Bukankah begitu 

mak?”, jawab ia sembari mengupas bawang merah. 

“Ya tidak selamanya begitu nduk. Kamu juga harus 

bisa memilih laki-laki yang bobot, bibit dan bebetnya jelas. 

Nah, untuk itulah kenapa perempuan juga seharusnya 

mencari laki-laki”, kata perempuan itu.. 

“Ah sudahlah mak sabar dulu. Nanti jodoh Ariani 

pasti datang sendiri”, jawab Ariani. 

Perempuan tua itu merasa sedih karena anak 

peremuannya belum juga menikah. Ia takut Ariani alot 

untuk menemukan jodohnya. Kekhawatiran perempuan tua 

itu adalah hal wajar yang dialami oleh seorang ibu yang 

mulai menginjak usia renta. 

Suatu pagi, ketika laki-laki tua pemilik rumah joglo 

itu sedang duduk santai di ruang tamu , tiba-tiba Arianar 

duduk dan mengajaknya berbicara. Arianar sepertinya ingin 

membicarakan sebuah hal yang serius kepada bapaknya itu. 
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“Pak, aku ini sudah besar. Usiaku hampir 27 tahun. 

Pekerjaan sudah ada. Penghasilan juga sudah cukup”, kata 

Arianar membuka pembicaraan. 

“Iya le, Alhamdulillah. Bapak bangga kau bisa 

bekerja untuk membantu keperluan keluarga kita”, jawab 

lelaki tua itu. 

“Lantas, sekarang Arianar ingin meminang 

perempuan yang sudah aku pilih pak. Untuk apa aku bekerja 

sudah selama ini. Tapi, uang hasil pekerjaanku hanya untuk 

berfoya-foya tidak jelas”, jelas Arianar. 

“Apa le? Kau ingin meminang perempuan? 

Maksudmu, kau akan menikahi perempuan yang sudah kau 

pilih?, tanya lelaki tua itu. 

“Iya pak. Arianar sudah cukup umur pak. Daripada 

aku medekati perempuan itu tanpa menikahinya, nanti hanya 

menimbulkan fitnah yang akan memalukan keluarga, pak. 

Lebih baik aku nikahi saja perempuan yang sudah kupilih 

itu”, jawab Arianar egas. 

Seketika, lelaki tua itu merasa kaget karena 

anakanya seberani itu ingin meminang seorang gadis. Ia 

berfikir, jika ini ia adukan kepada istrinya, jelas istrinya 

tidak akan setuju. 

“Bapak coba bicarakan kepada ibumu dulu ya le. 

Yang jelas ini bukan perkara mudah le. Kau harus pikirkan 

matang-matang le”, jawab sag bapak dengan perasaan 

bingung. 

Tiba-tiba, perempuan tua itupun datang dan 

bergabung di teras rumah sembari membawakan kopi untuk 

sang suami. Setelah dirasa sudah cukup santai, lelaki tua itu 

memulai pembicaraan. 
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“Buk’e, anak ragil kau ini berniat mempersunting 

wanita pilihannya”, kata lelaki tua itu. 

“Apa le? Kau minta untuk menikah?”, jawab 

perempuan itu dengan perasaan kaget dan bingung. 

“Iya mak. Usiaku sudah cukup. Pekerjaan juga sudah 

punya kan mak? Penghasilanku juga bisa dibilang cukup 

mak. Jadi, tidak salah kan aku segera menikah mak? 

Daripada nanti aku hanya menyebabkan fitnah bagi keluarga 

ini?” jawab Arianar tegas. 

“Tapi, kau tak bisa menikah sekarang lee. Tunggu 

ning mu saja dulu lee. Kau baru bisa menikah setelah ning 

mu menikah”, jawab perempuan tua itu dengan tegas. 

“Kenapa harus begitu mak? Ning sudah berumur 

hampir 30 tahun. Dan masih saja belum menikah. Sampai 

kapan aku harus menunggu ning mak? Apa iya, akibatnya 

harus Arianar yang menerima? Ini tidak adil mak”, bentak 

Arianar. 

Dari balik bilik kamarnya, Ariani mendengarkan 

percakapan kedua orang tuanya dan adiknya itu. Ia merasa 

bersalah karena adiknya harus mendapatkan akibat dari apa 

yang bukan kelakuannya. 

“Sudahlah mak. Biarkan Arianar menikah dulu mak. 

Aku ikhlas”, terang Ariani yang tiba-tiba keluar dari bilik 

kamarnya. 

“Tidak bisa Ariani! Adat istiadat emak mengajarkan 

bahwa adik dari anak perempuan tidak boleh menikah dulu 

sebelum kakaknya menikah. Kalau itu dilanggar, maka kau 

akan susah mendapatkan jodohmu nak. Ingat nak, kau sudah 

hampir 30 tahun. Kalau kau membiarkan adikmu menikah 
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dulu, lantas umur berapa kau akan menikah nduk?”, jawab 

ibunya sembari menangis. 

“Tapi mak, kalau Ariani tidak segera mendapatkan 

jodoh. Kasihan Arianar yang sudah siap lahir batin untuk 

mempersunting gadis yang dipilihnya itu”, Jawab Ariani. 

“Aku akan pergi dari rumah ini sampai aku diijinkan 

untuk menikah! Dan kau ning! Segera lah cari jodoh  ning. 

Kau mau terusan perawan sampai tua nanti? Kalau kau tak 

menikah-menikah. Akupun juga akan ikut jadi perjaka tua 

ning!”, bentak Arianar. 

Setelah perdebatan itu, Arianar pergi meninggalkan 

rumah dengan perasaan kesal. Arianar merasa bahwa ibunya 

sudah tidak memikirkan perasaan anaknya lagi. Ia merasa 

bahwa ibunya hanya memikirkan kakaknya saja tanpa 

memikirkanya lagi.  

“Bagaimana bisa mak sangat melarangku untuk 

menikah? Bukankah tujuanku menikah adalah untuk 

keselamatan kehormatan keluargaku sendiri?” Arianar 

menggerutu sembari menyusuri jalan yang entah kemana 

tujuannya ia pergi. 

*** 

 

i rumahnya, perempuan itu menyesali atas apa 

yang telah terjadi pada keluarganya. Ia kembali 

teringat akan kisah di masa lalunya, yang 

membuatnya melarang Arianar untuk menikah sebelum 

Ariani menikah. Konon, di desa perempuan itu, ada sebuah 

keluarga yang hidupnya sangat sejahtera. Keluarga tersebut 

adalah keluarga petuah desa. Hanya saja, kemakmuran 

keluarga tidak sejalan dengan kebahagiaan anak sulungnya. 

Anak sulungnya adalah seorang perempuan. Dia memiliki 2 

D 



Nang Ning Nong 

250 

orang adik perempuan. Ketika anak sulung tersebut berusia 

27 tahun, adik pertamanya meminta untuk menikah. Dengan 

perasaan yang berat, adik perempuannya menikah terlebih 

dulu. Selisih 2 tahun adiknya menikah, anak bungsu iupun 

teta belum menemukan jodohnya. Akhirnya, adik keduanya 

juga telah meminta untuk menikah. Namun, oleh kedua 

orang tuanya dilarang. Anak ragilnya merasa kesal, 

sehingga mengancam akan mempermalukan keluarganya. 

Akhirnya, dengan berat hati, anak sulung itu membiarkan 

adik keduanya menikah juga. 

Sampai setelah 4 tahun kedua adikya menikah, anak 

sulung itu belum juga menemukan jodohnya. Kedua orang 

tuanya semakin cemas akan hal itu. Sehingga, kedua orang 

tuanya mencoba membawanya ke orang yang dianggap 

mangerti kenapa hal ini bisa terjadi. Diceritakanlah kepada 

keluarga tersebut bahwasannya mereka telah melanggar adat 

yang telah turun-temurun di masyarakat Jawa. Anak 

sulungnya itu akan sulit menemukan jodohnya, karena 

kedua adiknya telah menikah terlebih dulu dan ada 

keberatan di hati anak sulungnya itu. Kedua orang tuanya 

semakin cemas. Tidak tega melihat anaknya menjadi seperti 

itu. Sedang anak sulung itu semakin tua. Ia semakin terlihat 

sering murung dan jiwanya terganggu. Lantaran, sampai 

berusia 45 tahun pun, ia belum juga menemukan jodohnya. 

Kedua orang tuanya menyesali apa yang telah terjadi pada 

anak sulungnya itu.  

“Saya tak mau, apa yang terjadi di masa lalu terulang 

kembali pada Ariani pak. Saya tak mau Ariani menjadi gila. 

Saya tak mau Ariani menemukan jodohnya pak. Saya tak 

mau Ariani menjadi gila. Kita merawatnya, menyayanginya 
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sehngga ia tubuh menjadi dewasa, menjadi wanita secantik 

ini”, keluh perempuan itu. 

“Sudahlah mak. Ariani sudah mengizinkan adiknya 

itu untuk menikah dulu kan? Janganlah kau risau akan 

petuah mu itu, mak. Kasihan Arianar dan Ariani. Mereka 

akan bertengkar dengan sesama saudara kandung mak”, ajak 

lelaki tua itu berbicara dengan istrinya. 

“Bukankah itu sudah petuah pak? Petuah yang sudah 

turun temurun? Bagaimana nasib Arianar kalau dia tidak 

menemukan jodoh nanti pak?”, perempuan ituu mulai 

menangis. 

“Mak, kita masih punya Tuhan. Jodoh, rezeki, dan 

umur sudah dicatat-Nya sejak manusia masih dalam 

kandungan mak. Percayalah pada Tuhan mu mak. Allah 

Yang Maha Esa. Berdoalah untuk kebaikan anak-anak kita”, 

terang lelaki tua itu. 

“Tapi pak,” ,  

“Sudahlah mak, biarkn saja Arianar menikah. 

Tujuannya dia menikah itu baik. Menghindarkan diri dari 

fitnah mak. Mulia sekali”, lanjut lelaki tua itu. 

“Baiklah pak. Kau cari anak laki-lakimu itu”, jawab 

perempuan tua itu. 

Akhirnya, perempuan tua itu mencoba berfikir 

jernih. Mengikhlaskan untuk melanggar petuah yang sudah 

turun-temurun di ajarkan kepadanya. Ia mencoba percaya 

kepada pemilik kehidupan ini. Dan suaminya kini mencari 

anaknya untuk diajaknya pulang.  

Setelah lama mencari, tiba-tiba terdengar adzan 

berkumandang. Ia pun memutuskan untuk pergi sholat 



Nang Ning Nong 

252 

sebelum melanjutkan mencari anaknya. Ketika hendak 

mengambil wudhu’ ia bertemu dengan anak yang dicarinya. 

“Alhamdulillah. Le, setelah sholat ini, marri kita 

pulang nak”, ajak lelaki tua itu. 

“Untuk apa aku pulang pak, kalau bapak sama emak 

tidak mau menikahkan aku”, jawab Arianar. 

“Sudahlah le, pulang saja dulu”, ajak lelaki tua itu. 

Setelah selesai sholat, mereka berdua sama-sama 

pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, lelaki tua itu 

mengajak seluruh anggota keluarganya untuk berkumpul. 

“Begini le. Kami minta maaf jika kemarin telah 

melukai hatimu. Tapi disini kami hanya menunjukkan 

kekhawatiran kami terhada ning mu. Bukan melarangmu 

untuk menikah. Tapi, inshaAllah ning mu merestui dan 

ikhlas. Kalau ningmu setuju, baiklah kami akan pergi 

melamar gadis yang kau pilih itu le. Tapi, Ariani 

bagaimana? Apa ikhlas adikmu menikah dulu?” tanya lelaki 

tua itu. 

“Ariani ikhlas bapak. Jodoh, rezeki, dan umur sudah 

ada yang mengatur jauh sebelum Ariani lahi mak, pak. 

Janganlah risau akan Ariani yang tak kunjung mendapatkan 

jodoh. Ariani merasa, jodoh Ariani juga semakin dekat”, 

jawab Ariani. 

“Bagaimana buk’e ?” , tanya lelaki tua itu kepada 

istrinya. 

“Bismillah. Iya le, mak sama bapak akan menemui 

kedua orang tua dari gadis yang kau pilih itu. Tapi, mak 

sama bapak akan tetap menentukan tanggalnya terlebih 

dulu. Supaya kau dan dia selamat sampai ke keluargamu 
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nanti le. Untuk Ariani, ikhlas ya nduk?” jawab perempuan 

tua itu. 

“Enggeh mak. Ariani Ikhlas”, jawab Ariani. 

“Maturnuwun ning. Maturunuwun mak. 

Maturnuwun pak. Arianar janji, tidak akan memalukan 

keluarga. InshaAllah perempuan itu jodoh Arianar. 

Perempuan baik dan sholehah. Amin”, jawab Arianar. 

Akhirnya, Arianar menikah dengan gadis yang 

dipilihnya itu di hari yang sudah ditentukan oleh kedua 

orang tuanya sesuai penanggalan adat Jawa. Namun, setelah 

pernikahan itu berjalan 7 bulan, perempuan tua itu mulai 

resah lagi akan nasib anak perempuannya. Kala itu, anak 

perempuannya genap berumur 30 tahun.  

Namun, ternyata Ariani telah bertemu dengan laki-

laki yang dia puja tanpa sepengetahuan orang tuanya. 

Nampak berwibawa dan berhasil merebut hatinya. Mereka 

saling mengenal satu sama lain. Hingga akhirnya, laki-laki 

itu menemui kedua orang tua Ariani untuk mempersunting 

Ariani. Perasaan kedua orang tua Ariani lega, karena 

ternyata Ariani telah menemukan jodohnya. Akhirnya, 

Ariani menikah ketika istri dari adiknya tengah megandung 

8 bulan anak pertamanya. Kedua orang tuanya sangat 

bahagia. 
 

ini, rumah joglo berukuran 9x11 meter itu tidak 

lagi dihuni oleh keluarga kecil itu. Nampak dari 

depan teras rumah, tatanan ruang tamu terlihat 

masih sama. Hanya saja, 2 toples itu sudah dimasukkan 

dalam almari kuno yang mereka punya. Selain itu, foto-foto 

yang terpajang di dinding kayu itu, kini lebih banyak lagi. 

K 
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Juga di halaman rumah, tampak anak kecil sedang bermain 

bersama-sama. Kini, lelaki tua itu semakin renta. Sedang 

perempuan itu telah tenang di alam sana setelah melihat 

cucu pertama dari Ariani lahir. Yang tidak prnah beda dari 

keluarga ini hanya satu, dinding kayu yang menopang 

rumahnya itu tidak keropos dimakan rayap. Dinding yang 

menjadi saksi bisu hiruk pikuk keluarga kecil itu. Dengan 

kekentalah adat istiadat Jawa yang selalu mereka pegang. 

Dinding kayu jati pada masa itu. Yang selalu kuat dan 

kokoh. Berbeda dengan kayu jati saat ini. 

 

*** 
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entari melangkah pergi karena tak kuasa 

mempertahankan terang di kala senja. Cakrawala 

berwarna kuning kemerah-merahan seperti hati 

Abah yang sedang memerah.Kabar bahwa Aldy terkena 

kasus tawuran antar pelajar hingga babak belur di kotanya 

terdengar sampai daun telinga Abahnya yang sedaritadi 

menunggu sosok kehadiran Aldy di ruang tamu.Melihat 

Abahnya Aldy tak heran sebab Abahnya sudah biasa 

memberikan wejangan ketika dia berbuat salah. 

“Urang sunda teh Kudu hade gogog hade tagog, kudu sae 

tutur bahasa jeung laku lampah1.malu atuh sama nama 

marga yang diberikan turun-temurun oleh nenek-buyut 

kita,” nasihat Abah2 kepada Aldy ketika mengetahui sang 

jagoan keluarganya berbuat onar terlibat perselisihan antar 

sekolah di kotanya. 

“Apa atuh Bahpentingnya nama marga kita?naon bedana 

orang lain kalawan urang? Sami-sami neda sangu, sarta 

sami-sami peryogi oksigen.Apa atuh yang bisa dibanggakan 

                                                 
1Peribahasa sunda artinya, harus baik budi bahasa dan tingkah laku. 
2   Abah=ayah 

M 
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dari nama marga kita?” (apa bedanya orang lain dengan 

kita? sama sama makan nasi, dan sama sama butuh oksigen) 

Timbul perasaan jengkel tiap kali Abahnya membicarakan 

tentang marga dari sebuah nama “Linggabuana”. Konon 

nama marga yang tersematkan di belakang nama Aldy 

bukanlah sembarang marga. Teteh3 Aldy cerita kalau marga 

itu memiliki nilai sejarahnya.Abahnya bernama Lutfi 

Fitratudin Aji Linggabuana merupakan garis keturunan dari 

kerajaan sunda yang memegang kekuasan di ujung barat 

pulau jawa yang dipimpin oleh Maharaja Linggabuana.Abah 

Aldy sangat kental dan memegang teguh adat dan tradisi 

orang sunda, hal  itu ditambah dengan tersematnya nama 

marga “Linggabuana” hingga kepercayaan leluhur tertanam 

kuat dalam diri Abahnya. Sedangkan, Ibunya merupakan 

keturunan blasteran Jawa dengan Sunda. 

“Jang nyaur kudu diukur, nyabda kudu diungang4.Segala 

perkataan harus dipertimbangkan sebelum diucapkan.Kita 

adalah keturunan keraton sunda Aldy, jangan pernah 

melupakan sejarah keluarga kita.Sebagai anak muda 

seharusnya melestarikan dan menjaga tradisi budaya 

kita.apalagi kamu sebagai anak cucu keturunan dari kerajaan 

sunda. patut berbanggalah dengan marga yang diberikan 

nenek buyut kita,” jawab Abahnya tersenyum tampak 

kekaguman di wajahnya. 

“Mau keturunan bupati atau presiden.Aldy mah ga peduli 

Bah. Aku tak mau dikekang hanya oleh sebuah nama yang 

                                                 
3Sebutan untuk kakak perempuan. 
4 Peribahasa sunda artinya, segala perkataan harus dipertimbangkan 
sebelum diucapkan , senantiasa mengendalikan diri dalam berkata-
kata. 
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membuat segalanya menjadi terbatas oleh aturan-aturan 

yang Abah katakan,” timpal Aldy seraya melangkah pergi 

ke kamar tak kuasa mendengar nasihat yang dilontarkan 

oleh sang Abah. Melihat tingkah laku Aldy, Abahnya 

tampak tenang dan tersenyum. Dia menganggap pandangan 

hidup serta nasihat yang diberikan kepada Aldy melainkan 

demi keselamatan hidup sang buah hatinya.  

*** 

 

eberapa tahun berlalu, setelah lulus SMA Aldy 

melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi di 

jawa tengah. Sebelum keberangkatannya ke tanah 

rantau, Aldy pamitan kepada keluarganya, sungkem dan 

menyalami lengan Ibu dan Bapak untuk pamit pergi 

meninggalkan rumah tempat dia tumbuh dewasa. Seperti 

biasa ketika salamAbahnya selalu melontarkan wejangan. 

“kalau nanti di rantau Ulah puraga tamba kadengda5. 

Dalam belajar harus sungguh-sungguh.Kerjakan tugas-tugas 

yang diberikan dosen dengan sebaik mungkin.Dalam 

pertemanan Ulah nyieun pucuk ti girang jeung ulah gindi 

pikir belang bayah.Jangan mencari bibit permusuhan 

Aldy.Jangan punya pikiran buruk terhadap sesama.” 

“Bah Aldy teh udah dewasa.Abah tidak perlu sesering itu 

menasihati Aldy.Aldy sudah bisa memilih mana yang baik 

dan mana yang buruk untuk kehidupanku sendiri Bah,” 

balas Aldy tanpa memedulikan perkataan Abahnya.Dia juga 

tak memedulikan mimik wajah Ibu yang mulai tampak 

                                                 
5Peribahasa artinya dalam mengerjakan suatu pekerjaan jangan asal 
dikeriakan saia, tetapi harus dengan sungguh-sungguh sehingga 
hasilnya memuaskan. 

B 
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murung melihat buah hatinya mulai berkembang dewasa 

menjadi kupu-kupu yang baru saja keluar dari kepompong 

dan siap terbang bebas. 

Ketika SMA Aldy memang merupakan sosok teman yang 

mudah bergaul dengan siapa saja.Walaupun dia orang kaya 

dan tersemat marga “linggabuana” di belakang namanya tak 

membuat Aldy tinggi hati.Dia tidak mau masa putih-abunya 

hambar atau rusak hanya karena marga yang disematkan 

dalam namanya.Hingga suatu ketika Aldy bertemu gadis 

keturunan Jawa yang membuat hatinya teduh dan nyaman. 

Benih-benih asmara terjalin saat pertama kali bertemu 

dalam suatu kegiatan ospek di kampusnya. 

“Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Rina 

Nurfadilah. Bisa dipanggil Rina.Saya dari 

Yogyakarta.Terima kasih,” Aldy memandang gadis yang 

sedang memperkenalkan dirinya.Entah kenapa ketika 

melihatnya ada aliran-aliran seperti listrik yang menjalar 

menuju hatinya hingga berdegup kencang sampai nafas 

terengah tak menentu.Gadis berkacamata yang memiliki 

wajah lonjong dengan pipi bulat ketika tersenyum.Mata 

yang indah menampakkan kejujuran dalam hati. Dalam 

sekali waktu Aldy terjebak dan tersesat di kota cintanya, 

menterjemahkan segala isyarat hingga limbah penat dan 

lelah pun hilang membias indah tergetarkan oleh dada. 

Tulang rusuk selalu tahu dimana dia diciptakan.Asmara 

yang terjalin berlanjut ketika Aldy dan Rina disatukan 

dalam satu kelompok di ospek. Mereka saling membantu 

satu sama lain, misalnya saat Rina hampir terkena hukuman 

karena lupa tidak membawa name tag sebagai tanda 

pengenal. Aldy pun dengan sengaja menghilangkan name 
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tagnya agar bisa menemani sang pujaan menerima 

hukuman. Sampai suatu hari Aldy memberanikan diri untuk 

mendekati dan memulai pembicaraan kepada sang pujaan 

hatinya saat sedang duduk sendirian di kantin kampus. “hay 

Rin sendirian aja, mana teman-temanmu?” 

Hening beberapa saat, sebab Rina terkejut akan kedantangan 

Aldy secara tiba-tiba. Dengan gugup Rina menjawab 

“ohh… mmm… teman-temanku lagi melaksanakan solat di 

masjid… kamu sendiri lagi apa disini?” 

“setelah kuliah tadi perutku meronta-ronta. Jadi aku pergi ke 

kantin untuk menenangkan si perut hehehe…” jawab Aldy 

berusaha terlihat gagah menghilangkan rasa berdebar-debar 

yang dibuat hatinya saat dirinya sedang berada dekat dengan 

sang pujaan hatinya. 

“oalah… makannya sebelum kuliah tuh isi dulu perutnya… 

apalagi hari ini jadwal kuliah padat, kalau perut belum di isi 

bisa-bisa kamu kena sakit magh lagi kan repot jadinya.” 

“kamu pintar juga ya soal perut hehehe… boleh aku duduk 

di sebelahmu Rin?” Tanya Aldy melihat kursi kosong 

disebelah Rina.Percakapan berlangsung lama hingga 

berlanjut setiap hari.Benih cinta antara mereka hadir di 

awali dengan rasa saling suka dan malu-malu sampai 

akhirnya mereka saling mengaku.Sampai setiap waktu 

dipenuhi dengan derasnya air rindu yang tak 

terbendung.Ketika salah satu diantara mereka tidak ada 

kabar sedikitpun hatinya merasa kehilangan. 

Musim demi musim silih berganti.Tak seperti jagung, 

seiring berjalannya waktu benih-benih cinta semakin 

tumbuh tanpa diberi pupuk.Sikap kedewasaan saling 

menghargai dan saling mengasihi turut menghiasi sepanjang 
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kisah cinta mereka. Sikap kedewasaan terlihat ketika mereka 

saling memegang prinsipakan terus bersama sampai 

memakai toga di atas kepala. kemudian cinta mereka 

bertahan sampai toga yang di anggap mahasiswa seperti 

mahkota di selimuti dengan intan nan berlian. 

kisah cinta yang terjalin selama di perantauan tak diketahui 

oleh orang tua Aldy. Watak Abahnya yang seringkali 

menasihati dia menyebabkan dirinya tak berani 

menceritakan kepada Abah.Namun, anak mana yang tak 

mau hubungan cintanya tak direstui? 

Belum sempat sang senja mengucap kalam, hadirnya petang 

membawa angin malam penyebab resah dalam gelap penuh 

hampa yang dirasakan Aldy. Tak ingin dia mentari itu 

pergi.Namun apalah daya.Kepastian itu harus segera 

terdengar oleh orang tuanya yang telah sabar 

membesarkannya.Abahnya sedang duduk di pelantaran 

halaman depan rumah menikmati senja yang akan berakhir 

di cakrawala. Melihat kedatangan sosok Aldy dia bertanya 

“aya naon Aldy?meni cicing wae dina lawang panto maneh 

teh.” (Ada apa Aldy? malah diem aja di daun pintu kamu 

teh) 

“Bah maafkan Aldy jika selama ini menyusahkan 

Abah.Aldy hanya ingin memberitahu Abah kalau Aldy 

selama hidup di perantauan menemukan perempuan yang 

membuat Aldy cinta.” 

“hahaha.. urang mana atuh awewe anu midamel hate maneh 

luluh?”(hahaha.. orang mana atuh perempuan yang 

membuat hati kamu luluh?) 

“kenapa tertawa begitu Bah? Apa yang lucu? Aku serius 

Bah lainna heureuy.dia asli orang jawa Bah.Sudah 4 tahun 
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aku menjalin asmara dengannya,” (bukannya bercanda) 

jawab Aldy, Abahnya diam sejenak seperti sedang 

memikirkan sesuatu. Lalu Aldy melanjutkan “Bah Aldy 

sudah dewasa. Aldy berhak menentukan pilihan apa yang 

terbaik bagiku. salah satunya memilih tambatan hati yang 

menurut Aldy pantas untuk diriku. Aldy sudah menjalin 

hubungan sejak dari Kuliah dan dari dulu aku sudah 

berkomitmen untuk menjadikan dia pasangan hidupku,” 

terang Aldy panjang lebar 

Abahnya menghela nafas sejenak menenangkan selaput-

selaput paru-paru yang semakin renta seraya bergumam, 

“maneh orang sunda lain? Maneh oge keturuan kerajaan 

Linggabuana lain? Apal lain sejarahnya kuluwargi urang 

sadayana parantos peperangan bubat?Tabiat urang jawa teh 

sok haus kana kakuasaan Aldy.kumaha lamun harta urang 

dibeakkeun ku manehna?Nenek buyut kita rela mati demi 

kehormatan dan harga diri bangsa dan negaranya.Kita tidak 

boleh melanggar larangan estri ti luaran6.Tindakan 

keberanian prabu linggabuana dan putri dyah pitaloka untuk 

melakukan bela pati7 harus kita hormati dan muliakan 

sebagai garis keturunannya.” (kau keturunan orang sunda 

bukan? Kau juga keturunan kerajaan Linggabuana bukan? 

Tau kan sejarahnya keluarga kita semua setelah peperangan 

bubat? Tabiat orang jawa tuh suka haus kekuasaan. Gimana 

kalau harta kita dihabiskan sama dia?) 

                                                 
6Suatu larangan yang lahir setelah peristiwa perang bubat yaitu tidak 
boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi 
mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit.Peraturan ini 
kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda 
untuk menikahi orang Jawa. 
7Berani mati. 
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“dunia sudah modern Bah. Pemikiran setiap orang telah 

berubah dan mulai meninggalkan sejarah itu, tidak ada lagi 

sentimen dendam atau permusuhan antara suku sunda dan 

jawa.Semua orang berhak memilih pasangannya sendiri 

tanpa harus terikat oleh tradisi seperti yang Abah 

pertahankan,” tegas Aldy dengan raut wajah muram.Dia 

menolak pemikiran Abahnya.Dia mengira semua omong 

kosong itu telah terkikis ditelan oleh perkembangan zaman 

yang semakin pesat. Namun, nyatanya, pada zaman yang 

serba mudah ini, pada zaman  yang telah mengalami 

modernisasi, dia masih menemukan orang yang tetap 

mempertahankan adat kebiasaan kuno yang sudah lama 

tidak muncul pada zamannya. 

*** 
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