
KETENTUAN LOMBA DALAM RANGKA PEKAN SENI MAHASISWA DAERAH
(PEKSIMIDA) DKI JAKARTA 2010

A. Lomba Penulisan Karya Sastra
1. Umum

a. Pada setiap naskah wajib dilampirkan foto copy KTM yang masih berlaku
b. Naskah diketik ukuran kwarto HVS 80 gram, 2 (dua) spasi, huruf times new roman 12
c. Naskah dibuat rangkap 2 (dua),
d. Peserta tidak boleh mencantumkan nama peserta pada naskah yang dilombakan,
e. Biodata peserta ditulis pada lembar terpisah dari naskah
f. Naskah dikirim ke panitia dengan disertai CD
g. Naskah yang diikutsertakan dikirim ke panitia selambat-lambatnya pada tgl 10 Mei 2010.
h. Naskah yang akan diikutsertakan dapat dikirimkan ke Bidang Kemahasiswaan UG Jl. Margonda Raya 100 Ruang D427
i. Naskah merupakan karya sendiri (asli) yang belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diikut sertakan dalam lomba lain,
j. Naskah tidak mengandung unsur SARA.

2. Khusus
1) Cerpen

Naskah cerpen harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Tema dan Teknik pengungkapan bebas
2) Panjang naskah antara 5-10 halaman
3) Penilaian cerpen:

a) Isi :
 Gagasan lokal tetapi dipahami universal,
 Merepresentasikan nilai-nilai sosial, edukatif, religius

b) Bahasa :
 Kelincahan bercerita/berkisah,
 Enak dibaca
 Keruntutan
 Pilihan kata/diksi; kata-istilah tertentu lokal tetapi dipahami universal, diksi dalam memulai cerita, diksi dalam

keseluruhan cerita, diksi menutup cerita, diksi dalam judul cerita.
c) Kreativitas :

 Memilih alur yang unik dan kreatif
 Mengungkapkan perilaku tokoh cerita yang unik dan kreatif
 Setting yang unik dan kreatif
 Tema yang unik dan kreatif

2) Penulisan Puisi
Naskah puisi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Bentuk puisi: bebas baik epik maupun lirik
2) Teknik pengungkapan puisi: bebas
3) Panjang antara 1 sampai dengan 5 halaman
4) Penilaian puisi:

a) Kesegaran ungkapan
b) Keutuhan dan keselarasan
c) Diksi dan gaya bahasa

3) Penulisan Lakon
Naskah lakon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Naskah dibuat untuk satu babak, panjang antara 15-20 halaman
2) Maksimal durasi pementasan 60 menit
3) Penilaian lakon:

a) Kreatifitas dan kesegaran ungkapan
b) Keutuhan dan keselarasan
c) Pengkayaan dramatik

B. Lomba Lukis
1. Tema bebas
2. Materi

a. Seni lukis (dua dimensi)
b. Ukuran minimal 40 x 60 cm, maksimal panjang 200 x 200 cm



c. Medium dan Teknik bebas
d. Tahun penciptaan 2009 dan 2010

3. Ketentuan
a. Karya yang dikirim wajib disertai identitas peserta dan perguruan tinggi peserta
b. Karya yang dikirim siap untuk dipamerkan dengan atau tanpa bingkai.
c. Setiap karya wajib disertai label yang berisikan keterangan: judul; tahun; media; ukuran; dan konsep penciptaan atau deskripsi karya

singkat.
d. Karya dapat dibawa langsung
e. Peserta menyerahkan karyanya kepada panitia maksimal 10 Mei 2010, disertai foto karyanya.
f. Biaya pengiriman pengambilan ditanggung oleh peserta yang bersangkutan (perguruan tinggi)
g. Apabila terjadi kerusakan karya selama pengiriman dan pengembalian, bukan menjadi tanggung jawab panitia.
h. Seluruh karya akan dipamerkan dan dinilai oleh Tim Juri
i. Karya yang akan diikutsertakan dapat dikirimkan ke Bidang Kemahasiswaan UG Jl. Margonda Raya 100 Ruang D427.

4. Kriteria penilaian
a. Ide dan konseptual
b. Pengelolaan elemen visual
c. Penguasaan teknis

C. Lomba Komik Strip
1. Tema

“Lingkungan Indonesia”
2. Pengertian

Komik strip adalah rangkaian gambar dan teks yang menjelaskan ceritera. Komik strip memiliki ciri-ciri yaitu terdiri dari rangkaian gambar
terpisah, gambar lebih penting dibandingkan teks, didesain untuk dicetak dan berceritera (Kunzle,1973). Sesuai dengan nama “komik”, maka
ceriteranya mengandung hal yang lucu. Ciri komik strip antara lain:
a. Terdiri dari rangkaian gambar yang mengandung cerita;
b. Gambar lebih dominan dibanding dengan teks;
c. Bersifat komikal; dan
d. Dirancang untuk dipubikasikan.
Dalam perkembangannya, komik strip seringkali dijadikan media untuk menampilkan gambar sindiran/karikatur. Rangkaian gambar yang mula
pertama diperkenalkan oleh Komik Strip kemudian melahirkan rangkaian gambar dalam bentuk buku yang lazim dikenal dengan nama Buku
Komik. Berbeda dengan pendahulunya, buku komik tidak lagi diidentikkan dengan cerita lucu (Sofyan Salam).

3. Ketentuan
a. Setiap mahasiswa mengirim 1 (satu) contoh karya (Lomba karya komik strip PEKSIMIDA akan dikerjakan dan dibuat langsung pada saat

lomba (on the spot) di STIKOM Interstudi dengan batas waktu lomba 120 menit).
b. Menggunakan kertas putih dengan ukuran 40 x 60 cm (vertikal dan horizontal).
c. Komik dibuat minimal 3 kolom/strip.
d. Media dan teknik gambar, bebas.
e. Karya-karya yang dikeluarkan sebagai pemenang lomba menjadi arsip/dokumen panitia.

4. Penilaian
a. Kesesuaian karya dengan tema.
b. Kadar komunikasi dan humor
c. Penguasaan teknik visualisasi
d. Keunikan dan orisinilitas karya.

5. Waktu Penyerahan Contoh Karya
a. Contoh karya diserahkan paling lambat tanggal 10 Mei 2010
b. Tempat penyerahan contoh karya: Ruang D427 Bidang Kemahasiswaan UG Jl. Margonda Raya 100 Depok

D. Lomba Desain Poster
1. Tema

’’Budaya daerahku hari ini”
Karya membawa pesan yang mempromosikan potensi budaya daerah sebagai bentuk ekspresi yang mencirikan daerah asal peserta

2. Penyajian
a. Setiap mahasiswa dapat mengirimkan lebih dari satu buah karya.
b. Karya diserahkan paling lambat tanggal 10 Mei 2010.
c. Karya harus dibuat dengan menggunakan komputer grafis. Boleh menggabungkan antara karya foto (scanning) dengan teks.
d. Peserta dapat menggunakan software desain grafis yang tersedia (freehand, correldraw, photoshop, illustrator, maupun software-software

open source) secara bebas.
e. Karya berukuran 60 cm x 90 cm yang dicetak digital, disajikan dalam bentuk 2 dimensi yang siap pamer.
f. Di belakang setiap karya agar dicantumkan: nama peserta, nama perguruan tinggi peserta, judul, deskripsi singkat.



g. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta, tetapi hak cipta tetap milik pembuat karya
h. Menyertakan surat pernyataan bahwa materi karya tidak bertentangan dengan hak kekayaan intelektual pihak lain

3. Penilaian
a. Ide atau gagasan.
b. Komunikasi
c. Eksekusi (teknik penyajian)

4. Waktu Penyerahan Karya Disain Poster
a. Penyerahan karya paling lambat tanggal 10 Mei 2010
b. Tempat penyerahan karya: Ruang D427 Bidang Kemahasiswaan UG Jl. Margonda Raya 100 Depok

E. Lomba Film Pendek
1. Tema

”Aku, masyarakatku dan daerahku yang mampu mandiri”
Menggambarkan/merekam berbagai sisi kemandirian masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, baik di perkotaan, pedesaan maupun
pedalaman)

2. Ketentuan:
a. Karya lomba harus disertakan dalam bentuk VCD/DVD atau Mini DV (digandakan 2 kali)
b. Durasi keseluruhan antara 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) menit
c. Sesuai dengan kaidah-kaidah Sinematografi
d. Karya film tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku
e. Segala akibat penuntutan hak cipta (musik, cerita, dll), dari pihak lain menjadi tanggung jawab pembuat film.
f. Melampirkan sinopsis dan nama-nama pendukung
g. Karya film dibuat antara tahun 2008 – 2010

3. Penilaian:
a. Ide atau Gagasan yang utuh menampilkan keunikan masyarakat dan daerahnya, diutamakan yang mengandung unsur mendidik dan

mencerahkan.
b. Komunikatif dan Informatif

4. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta tetapi hak cipta tetap milik pembuat karya.
5. Penyerahan karya film paling lambat tanggal 10 Mei 2010
6. Tempat penyerahan karya film: Ruang D427 Bidang Kemahasiswaan UG Jl. Margonda Raya 100 Depok

F. Lomba Fotografi
1. Tema

“Indonesiaku Masa Kini”.
Menggambarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik aspek kesenian, politik, atau keseharian. Boleh menonjolkan aspek yang
positif atau yang negatif.

2. Ketentuan
a. Setiap mahasiswa dapat mengirimkan karya foto berwarna dan/atau hitam putih maksimal 5 (lima) buah.
b. Lomba foto dibagi dalam 2 (dua kategori), yaitu lomba foto berwarna dan lomba foto hitam putih.
c. Foto yang dilombakan berukuran 12 R (sisi terpanjang tidak lebih dari 40 cm).
d. Foto ditempel (mounted) di atas kertas karton tebal dengan tepi  5 cm (keliling).
e. Dibelakang setiap karya agar dicantumkan: nama peserta, nama perguruan tinggi peserta, judul, lokasi pemotretan dan tahun pemotretan

kamera yang digunakan, besar diafragma yang digunakan, kecepatan (speed) dan filter tambahan.
f. Bebas menggunakan segala jenis kertas foto.
g. Karya yang disertakan dalam lomba adalah karya baru (2009 - 2010) dan orisinal serta belum pernah dilombakan atau dipublikasikan

melalui media massa.
h. Diperbolehkan menggunakan semua kreativitas, teknik, dan trik foto, baik menggunakan kamera analog atau digital

3. Penilaian
Kriteria penilaian didasarkan pada:
a. Orisinalitas
b. Komunikatif
c. Teknik dan proses
d. Penyajian

4. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta tetapi hak cipta tetap milik pembuat karya.
5. Penyerahan foto paling lambat tanggal 10 Mei 2010

Ke Bidang Kemahasiswaan D 427 Universitas Gunadarma Jalan Margonda Raya Kampus Depok

G. Lomba Baca Puisi
1. Ketentuan Umum

b. Dalam pembacaan (lomba) tidak boleh menggunakan alat pengiring baik yang dimainkan  sendiri maupun yang dimainkan orang lain.
c. Lomba dilaksanakan dalam 1 (satu) babak.



d. Peserta membacakan 1 puisi berjudul ”Senja di Pelabuhan Kecil” karya Chairil Anwar (Naskah puisi lihat Lampiran I)
e. Lomba dibagi dalam 2 (dua) kategori putra dan putri.

2. Penilaian:
a. Penafsiran : Ketepatan penafsiran, jeda, tekanan
b. Penghayatan : Ketepatan/takaran rasa, totalitas emosi, dan ekspresi fisik
c. Vokal : Penyajian secara lisan meliputi; Kenyaringan, kejelasan artikulasi, dan intonasi
d. Penampilan : Kostum, dan sikap (teknik membawakan diri  di depan pemirsa)

3. Penampilan
Penyajian secara lisan, ekspresi fisik, wajah, anggota tubuh, keutuhan

4.       Audisi
Mahasiswa yang telah mendaftar untuk mengikuti lomba ini wajib mengikuti audisi pada tgl 8 Mei 2010 di D414 pukul 09.00-12.00.

H. Lomba Monolog
1. Tema

Tema bebas asal tidak bertentangan dengan nilai dan etika bangsa Indonesia.
2. Materi

a. Demi terciptanya standar pementasan yang ideal, dibutuhkan karya yang memiliki struktur dramatik, kuat dan lengkap, baik dari segi tema,
alur penokohan, maupun setting.

b. Gaya pementasan bebas,
c. Naskah yang dilombakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Judul Naskah Lomba Monolog (Naskah Monolog Lihat Lampiran II)
No Judul Pengarang

1 Trik Putu Wijaya
2 Ibu yang anaknya diculik itu SGA
3 Nagina N. Riantiarno
4 Monolog Topeng Rahman Sabur
5 Wanci Imas Sobariah

3. Ketentuan
a. Jumlah pemain 1 (satu) orang
b. Waktu pementasan minimal 10 dan maksimum 15 menit
c. Kelengkapan panggung yang disediakan antara lain: level, kain hitam, dan peralatan tata suara.
d. Waktu setting panggung dan persiapan maksimal 10 menit
e. Ilustrasi monolog bisa dalam bentuk live musik rekaman, kaset, atau CD
f. Properti dan trik pemanggungan harus memperhatikan keamanan dan keselamatan peserta lain.

4. Penilaian
a. Keaktoran (penghayatan, vokal, plastisitas komunikatif, dan kerjasama)
b. Penyutradaraan (interpretasi naskah dan unity)
c. Penataan artistik (tata pentas, tata cahaya, tata surya, rias dan busana)

5. Audisi
Mahasiswa yang telah mendaftar untuk mengikuti lomba ini wajib mengikuti audisi pada tgl 8 Mei 2010 di D414 pukul 09.00-12.00.

I. Lomba Seni Suara
1. Jenis Lomba:

1) Pop Hiburan
a. Lagu dan Babak

Setiap peserta membawakan 1 (satu) lagu wajib yang ditentukan panitia. Untuk putera membawakan lagu Bukan Cinta Biasa (Afgan)
dan untuk puteri membawakan lagu Teruskanlah (Agnes Monica)

b. Waktu (Durasi Penyajian Lagu)
Setiap peserta diberikan kesempatan membawakan lagu sesuai dengan durasi lagu wajib.

2) Keroncong
a. Lagu dan Babak

Setiap peserta membawakan lagu wajib yang ditentukan panitia. Untuk putera membawakan lagu Kr. Remaja Pancasila (Budiman
BJ) dan untuk puteri membawakan lagu Kr. Rayuan Kelana (Sapari, WS Nadri)

b. Waktu (Durasi Penyajian Lagu)
Setiap peserta diberikan kesempatan membawakan lagu sesuai dengan durasi lagu wajib yang dinyanyikan.



3) Seriosa
a. Lagu dan Babak

Setiap peserta membawakan lagu wajib yang ditentukan panitia. Untuk putera membawakan lagu Elegie (FX. Soetopo) dan
untuk puteri membawakan lagu Tidurlah Anakku (Nick Matheus)

b. Waktu (Durasi Penyajian Lagu)
Setiap peserta diberikan kesempatan membawakan lagu sesuai dengan durasi lagu wajib

4) Dangdut
a. Lagu dan Babak

Setiap peserta membawakan lagu wajib yang ditentukan panitia. Untuk putera membawakan lagu Masih Adakah Cinta
(Muchsin Alatas) dan untuk puteri membawakan lagu Si Kecil (Rita Sugiarto)

b. Waktu (Durasi Penyajian Lagu)
Setiap peserta diberikan kesempatan membawakan lagu sesuai dengan durasi lagu wajib.

2. Penilaian
Hal-hal yang akan dinilai oleh Tim Juri adalah:
1) Materi suara dan interpretasi
2) Teknik
3) Penampilan: etika panggung, kewajiban sikap.

3. Audisi
Mahasiswa yang telah mendaftar untuk mengikuti lomba ini wajib mengikuti audisi pada tgl 29 Mei 2010 di D414
Sesi I: pk. 09.30-12.00.
Sesi II: pk. 13.00 – 16.00.



Lampiran I
NASKAH PUISI WAJIB PEKSIMIDA

SENJA DI PELABUHAN KECIL
Puisi karya Chairil Anwar

Ini kali tidak ada yang mencari cinta
di antara gudang, rumah tua, pada cerita
tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut
menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut
Gerimis memepercepat kelam. Ada juga kelepak elang
menyinggung muram, desir hari lari berenang
menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak
dan kini tanah dan air hilang ombak
Tiada lagi. Aku sendiri. Berjalan
menyisir semenanjung, masih pengap harap
sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan
dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap

Dari: Deru Campur Debu (1949)



Lampiran II
NASKAH MONOLOG

TRIK

monolog oleh:

Putu Wijaya

Aku ditanya oleh seseorang, apakah kau masih bangga menjadi orang Indonesia? Tanpa berpikir lagi aku menjawab, singkat, tegas lugas.

Tidak.

Ah, Apa? Bangga atau tidak?

Aku ulangi menjawab lebih pasti:

Tidak!

Ada wartawan, entah karena kurang sumber berita, entah karena halaman korannya kurang iklan, entah karena mau cari gara-gara, supaya bisa merebut
perhatian pembaca, mencegatku ketika pulang dan bertanya:

Ada kabar burung, apa betul Ente tidak bangga lagi menjadi orang  Indonesia?

Tidak menunggu lagi dia mengulang pertanyaannya, aku jawab secara jantan: tidak! Dan ketika dia mengulangi pertanyaannya untuk meyakinkan aku, apa
sebenarnya inti dari yang ditanyakannya, aku tak menunggu lagi dia komplit bicara. Langsung saja kusergap: tidak, tidak dan tidak! Wartawan itu manggut-
manggut sambil tersenyum. Nampaknya jawaban itu benar-benar memuaskannya. Sebab sesudah itu dia tidak bertanya lagi. Tanganku dijabat dan diguncang-
guncangnya, sambil berbisik:

Dari semua orang yang sudah aku wawancarai, hanya kau yang bisa menjawab dengan cepat, sederhana tetapi jelas. Yang lain berpikir dululama,
seringkali menyanyi ke Barat ke Timur, mengutip berbagai ucapan orang lain, lalu menjelaskan sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, filsafat,
tetapi akhirnya mengembalikan pertanyaan itu kepadaku: Pendapat Anda sendiri bagaimana?

TERTAWA

Maaf. Bukan aku yang ketawa, tapi wartawan itu. Dia memotretku lalu memberikan aku kartu nama sambil minta alamatku. Terpaksa aku menjelaskan di mana
aku tinggal. Kalau ditulis alamatku panjang sekali, lebih merupakan petunjuk belok kanan dan belok kiri di gang-gang yang berbelit seperti cacing.Itulah yang
kemudian jadi perkara besar. Pak RT dan Pak RW datang ke rumahku. Semula kukira kedatangan mereka untuk mengusut perkara gossip yang sudah santer
tersebar, bahwa aku pernah mengintip anak Pak RW mandi.Aku sudah siap dengan penjelasan bahwa itu bukan kesengajaan tapi kecelakaan. Maksudku aku
tidak sengaja membuka jendela ketika diundang ke rumah seorang teman yang rumahnya berlantai tiga di samping kediaman Pak RW. Karena AC di kamar
freonnya habis, aku kegerahan dan membuka jendela. Tidak tahu anak Pak RW sedang mandi di kamar mandinya yang terbuka karena atapnya sedang
direhab.

Terus-terang aku sempat tertegun sampai 10 menit. Tapi apa salahnya? Bukan hanya laki-laki suka mengintip, perempuan juga. Aku hanya mau blak-blakan
saja. Ada orang tertegun sampai satu jam. Dalam keadaan terkejut, ketika kita tertegun, waktu berjalan relatif tidak menghitung, bahkan waktu bisa tidak
bergerak. Tapi baiklah, kalau itu memang dianggap sebagai kesalahan, aku bersedia minta ampun. Atau apa pun. Tapi yang jelas, tidak mungkin untuk
membatalkan apa yang sudah kulihat. Manusia bukan komputer yang ingatannya bisa dighapus.

KETAWA

Kalau ini, aku sendiri yang ketawa mekipun hanya di dalam hati. Bukan ketawa mengejek atau ketawa jahil. Bukan ketawa politik seperti para pemimpin itu.
Juga bukan ketawa kemenangan sebab barangkali hanya aku yang baru pertama kalinya melihat anak Pak RW telanjang bugil. Yang bener saja. Tidak ada
orang mandi yang tidak telanjang.



KETAWA LAGI

Maaf! Aku ketawa sebenarnya karena aku kecewa. Kenapa aku, bukan orang lain yang melihat itunya mekipun indah tapi sedikit besar sebelah. Kalau boleh
memilih lagi, lebih baik aku tidak pernah melihatnya telanjang. Sebab akibatnya sangat berat. Sejak kejadian itu, setiap kali dia lewat, apa pun pakaiannya, di
mataku dia terus saja telanjang bugil. Bayangkan, apa itu bukan siksaan?

MEMUKUL SESUATU MEMBUAT BUNYI.

Dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa terimakasih kami terhadap Anda yang sudah jadi warga yang baik di lingkungan pemukiman kita ini,
kami minta dengan segala kerendahan hati kami, supaya Anda kembali ke tempat asal Anda!.

Itu suara Pak RW. Sopan tetapi seram. Aku jawab.Lho kenapa, tanyaku, pura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya malu, sebab kukira masih tetap soal inti-
mengintip itu. Ternyata bukan.

MENUNJUKKAN SURAT KABAR

Beliau menunjukkan surat kabar yang memuat fotoku dan pernyataanku bahwa aku tidak bangga menjadi orang Indonesia.

MENGUBAH SUARA.

Warga asli di sini berkeberatan Anda tinggal di sini. Kami tidak mengizinkan orang yang memprovokasikan kebencian kepada bangsa tinggal di sini! Itu teror!
Subversip! Kami berikan Anda waktu 24 jam, supaya Anda berkemas-kemas.

MEMUKUL LAGI EMMBUAT BUNYI

Ya Tuhan, berkemas-kemas untuk apa, mau ke mana? Ini kan rumahku, masak aku diusir dari rumahku sendiri. Ini bukan zaman kolonial lagi. Indonesia kan
sudah merdeka. Kalau begini caranya, nasibku sama dengan Inul yang diusir dari Jakarta.

BATU-BATU BERHAMBURAN DARI LUAR MENGENAI TUBUHNYA

Aduh, aduh, ini apa-apaan? Pak RW!

BATU BESA MENIMPA KEPALANYA. DIA JATUH.

Heeeeheee ini belum ada 24 jam aku sudah diserang? Heeee!

BATU LEBIH BESA LAGI MENBONJOK. DIA TERPAKSA MENCARI PERLINDUNGAN. KEMUDIAN MENGUBAH SUARA MENIRUKAN YANG MELEMPAR
BATU.

Provokator! Kalau kamu tidak mau minggat sekarang, rumah ini akan kita bakar! Kita seluruh warga tidak mau menanggung dosa, karena
keberengsekan satu orang! Minggat kamu bangsat penjual bangsa! Mau dimutilasi kamu ya?!

MENGUBAH SUARA KEMBALI MENJADI DIRINYA.

Tidak ada gunanya ngomong dengan orang yang sudah kalap. Demi keselamatan, terpaksa aku serabutan mencomot apa saja yang tergapai, lalu lari meloncati
pagar lewat jalan belakang. Rencanaku berlindung ke rumah seorang teman. Tapi di tengah jalan, ketika aku periksa tas, ternyata dompetku tidak terbawa.
Identitas dan uang, masih tertinggal di rumah.

MENCAMPAKKAN TASNYA.

Apa boleh buat aku terpaksa batal ngabur, tapi balik pun tak berani. Akhirnya aku pergi ke kantor polisi untuk membuat pengaduan.

Pak, maaf saya mengalami musibah, saya diusir dari rumah saya sendiri oleh orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang saya katakan.

Karena petugas tidak menanggapi, aku tunjukkan kepalaku yang benjol.

Untung hanya benjol, Pak, coba kalau saya tidak pakai helm, saya sudah gegar otak. Masak saya diusir begitu saja, padahal itu rumah saya sendiri.
Sejak kapan orang tidak boleh tinggal di rumahnya sendiri. Memang saya bukan orang asli Betawi, tapi saya warga DKI, saya juga punya nomor



NPWP, Pak. Tapi KTP saya ketinggalan tidak sempat saya bawa. Sekarang saya minta tolong, supaya saya bagaimanalah caranya agar bisa
mengambil kembali KTP saya. Itu saja. Sesudah itu, baik, saya bersedia pergi dulu sampai marah mereka mereda.

Polisi itu memperhatikan, lalu bertanya dengan curiga.

Nama Anda siapa? Kenapa Anda sampai diusir dari rumah Anda sendiri.

Ya itu juga yang dari tadi saya tanyakan, Pak.

MENUNJUKKAN KORAN

Ini Anda kan?

Terus-terang ya. Tapi

BERTERIAK MEMANGGIL KAWANNYA.

Ya betul! Ini orangnya!

MENJAMAH TELEON DAN LAPOR PADA ATASAN.

Betul Pak. Ini dia, kami sudah berhasil menggerebek. Kami jamin tidak akan bisa melarikan diri. Siap Pak! (MEMANDANG TAJAM). Jadi kamu yang
kemaren ada di koran ini? Kamu yang mengatakan bahwa kamu tidak bangga lagi menjadi orang Indonesia?

Betul, Pak. Dan saya heran kenapa begitu saja dipermasalahkan? Apa tidak ada peker4jaan lain?

MENAMPAR TIBA-TIBA.

Kurangajar! Jaga mulut kamu! Masih untung kamu masih hidup, mestinya kamu sudah jadi rendang karena menghina 220 juta penduduk
Indonesia, termasuk aku abdi negara ini!

Menghina? Menghina bagaimana, Pak? Sumpah, saya memang tidak bangga jadi orang Indonesia. Jujur saja! Apa Bapak sendiri bangga?.

BANGUN MENENDANG KURSI.

Bangsat! Kurang ajar kamu! Kami di sini dilatih untuk bela negara tahu! Kamu menantang ya?!

MENGHUNUS SENJATA.

Kamu tahu ini apa?

Senjata, Pak.

Tapi kamu tidak pernah merasakan bagaimana kalau ini ditempelkan di kepala kamu dan ditembakkan sampai otak kamu muncrat kan!?

Belum, Pak!

Makanya jangan nantang!

Kok saya dibilang menantang, Pak. Saya paling takut pada senjata. Saya hanya mencoba jujur saja, Pak.

MENGOKANG SENJATA.

Ayo ngomong lagi biar aku punya alasan



Melihat senjata itu, aku tak berani lagi bicara. Apalagi lop senjata itu tepat mengarah ke jidatku. Alangkah dekatnya kematian. Kalau aku buka mulut lagi, pasti
telunjuknya yang memegang pelatuk itu bergerak. Aku ketakutan dan mencoba tenang tapi sudah terkencing di celana.

AIR KENCING TERCURAH DARI PERUTNYA KE KAKI DAN MENGGENANGI LANTAI. PRTUHSD MSRSH.

Kurangajar! Menghina petugas negara ya?! Kamu menghina bangsa! Kalau saja aku punya peluru sudah tadi aku berondong kepala kamu! Kamu
tahu apa? Anak kemaren sore. Tahunya hanya mencak-mencak menuntut. Negeri ini kita rebut dengan darah dan air mata tahu? Kakekku mati di
masa revolusi, membela bangsa dan negara. Bapakku hilang di perbatasan membela kehormatan negara. Aku menyerahkan jiwa-ragaku untuk
menjaga kewibawaan negara sebagai aparat negara aku bertanggungjawab untuk melindungi rakyat. Dan sekarang kau seenak perutmu
menghina??? Bangsat buka lagi mulutku sedikit saja supaya aku punya alasan memasukkan sepatu boatku ke mulut kamu!!

GEMETAR

(MENGUCAP) Aku tidak menyesal, tapi aku takut. Aku belum siap ke neraka dan tidak akan pernah siap. Aku terpaksa diam saja. Menjadi pengecut dalam
banyak hal banyak untungnya. Ketika dia menendang aku ke dalam sel, aku tak berani membantah. Aku pikir, justru lebih aman dalam sel daripada dibiarkan
bebas tapi kemudian bonyok dikeroyok massa yang kalap. Lebih baik dikurung daripada jadi bulan-bulanan petugas yang sudah kehilangan akal waras.

Tetapi ternyata aku keliru. Di dalam sel yang berisi sekitar 30 bromocorah, ternyata 100 kali kali lipat lebih tidak aman. Begitu masuk aku langsung berhadapan
dengan bajingan-bajingan tengik yang merasa bauku busuk. Penipu, maling, pedagang narkoba, penculik, pembunuh, bahkan ada pemakan manusia,. Mereka
ikut-ikutan tidak merasa nyaman berdampingan dengan orang yang tidak bangga menjadi orang Indonesia. Mereka tahu betul, kenapa aku dilemparkan ke
dalam sel.

MENGUBAH SUARA

Heeee, kami semua di sini memang pelaku kriminal, tapi kami tidak seperti kamu! Kami tetap bangga jadi orang Indonesia!

Aku berlutut, menyembah, minta ampun. Tapi mereka tidak peduli. Berebutan mereka menghampiri mau menghajar dan menggagahi. Aku dijamah, digampar
dan celanaku sudah ditarik. Sebentar lagi aku akan lumat. Untung Pak RT dan Pak RW datang lagi, menyelamatkan.

Dengan membayar uang jaminan aku dikeluarkan.

Minta maaf, katanya. Soal pelemparan batu itu kita tidak tahu-menahu. Itu ulah dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tapi semuanya akan
kita bereskan. Tenang saja. Everything is oke

Aku bingung, tak tahu pasti mesti bagaimana. Demi keselamatan aku manut saja. Mereka membawaku ke rumah Pak Amdal. Pengusaha kaya-raya yang
mencalonkan diri menjadi Gubernur itu, rumahnya lebih hebat dari istana. Dijaga ketat oleh para pendukungnya, Puluhan wartawan dari berbagai media
termasuk infoteinmen menunggu

Aku langsung dikerubut. Tapi Pak RW cepat membawaku menemui Pak Amdal. Dengan ramah-tamah calon pemimpin itu menerimaku, seakan-akan ia sedang
memamerkan, begitulah perilakunya kalau nanti menduduk kursi.

MENGUBAH SUARA MENIRUKAN AMDAL

O jadi Saudara ini yang sudah memberikan kesaksian bahwa Saudara tidak bangga kepada NKRI?

Ya, Pak.

Anda berani sekali.

Itu bukan soal keberanian, Pak, tapi soal kejujuran.

Persis. Itu maksudku. Apa Anda merasa itu bagian dari kebebasan berpendapat, dus hak azasi, realisasi dari penegakan demokrasi? Atau?

Tidak.

Jadi apa itu namanya?

Pernyataan sikap saja, Pak.



Jadi Saudara bersikap tidak bangga kepada negara yang sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata bahkan nanah oleh ratusan ribu
pahlawan kita ini?

Ya. Saya tidak bangga.

Bangsat!!!!!

Aku terperanjat. Beliau berteriak tiba-tiba sambil menggebrak meja.

Panggil masuk semua wartawan!

Tak usah dipanggil lagi, semua wartawan sudah menyerbu masuk ketika mendengar suara gebrakan.

Saudara-saudara para wartawan, inilah warga kita yang sudah memberikan pernyataan mengejutkan di media massa beberapa waktu yang lalu itu
dengan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak punya kebanggaan lagi kepada Indonesia. Sebagai putera daerah, saya merasa sangat terpukul. Kita
yang sedang berada di Simpang Sembilan Bencana karena adanya: KKN, disintegerasi, narkoba, wabah, demam berdarah, gempa, tsunami, bom,
terorisme, gunung berapi, lumpu panas, korupsi, banjir, longsor, topan badai, kebakaran hutan, bentrokan suku dan agama, jadi bertambah pedih oleh
pernyataannya itu. Saya langsung sadar bahwa pernyataan itu dapat menjadi pemicu kekacauan. Dan betul saja, belum tamat satu hari, rakyat yang
sudah lelah, terbakar dan mengamuk. Mereka melempari rumah beliau ini dengan batu yang memecahkan genting dan kaca serta merubuhkan tembok
pagar rumah. Saudara ini sudah dianggap melancarkan penghinaan. Untunglah saya cepat bertindak, sehingga massa tidak sempat bertindak lebih jauh.
Kalau umpama terlambat sedetik saja, mungkin sudah terjadi peristiwa berdarah. Tak hanya itu, aparat petugas hukum pun sudah langsung bertindak.
Sebagai petugas keamanan mereka memang harus mengamankan kita, sehingga Saudara ini kemudian dijebloskan ke dalam sel. Tetapi berita itu juga
sudah sampai ke sel. Para pelanggar hukum ternyata walau pun cacad kepribadiannya, tetapi rupanya rasa kesadaran kebangsaannya tetap tinggi. Begitu
Saudara ini masuk, mereka langsung hendak mengeksekusi dengan caranya sendiri. Hartanya dirampas dan kontan mau di ….. maaf disodomi. Saya
terpaksa bertindak lagi. Saya tebus beliau ini dan berikan jaminan sedemikian rupa, sehingga beliau bisa dikeluarkan dari sel sebelum sempat diobrak-
abrik. Sekarang ini dia berdiri di depan Saudara-Saudara Pers tidak kurang sesuatu apa pun.  (KEPLOK TANGAN) Saya sudah berbicara dari hati ke hati
dan mengatakan bahwa ulahnya itu sangat, amat berbahaya bagi rakyat jelata. Pernyataan itu dapat membuat wilayah kita ini terpuruk, karenanya
sebelum orang luar yang bertindak, kita sendiri harus membenahi. Syukur alhamdulillah, suara saya masih dapat mengetuk kesadarannya. Hari ini beliau
ini akan menyampaikan maaf kepada seluruh bangsa, karena sudah memberikan pernyataan yang keliru. Memang maaf tidak bisa membatalkan apa
yang sudah terjadi, tetapi setidak-tidaknya memotong dan menghentikan apa yang tidak kita inginkan terus kejadian. Saya terpaksa membatalkan rapat
penting dengan tim sukses saya dalam menuju ke jabatan yang jauh lebih penting dari kepentingan pribadi, demi untuk mengklarifiikasi Saudara ini.

Calon Gubernur itu lalu meraih tanganku, mengguncangnya, lalu menepuk-bepuk bahuku, sehingga semua bertepuk tangan lagi emberikan aplaus. Dia
mengangguk dan melambai lalu mengedipkan mata kepadaku. Entah kenapa aku percaya semua peristiwa itu adalah bagian dari skenarionya menuju jabatan
kursi gubernur.

Tak kurang dari 20 mikrophone, tape recorder, kamera, tustel menyerbuku. Aku terdesak ke sudut. Semua bertanya:

Apa betul Saudara sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Saudara tidak bangga lagi pada Indonesia?

Apalagi yang bisa kujawab kecuali berterus-terang:

Betul!

Mengapa Saudara menyatakan begitu? Ada sponsorkah?

Tidak. Karena aku ditanya.

Saudara sadar apa arti pernyataan Saudara itu?

O ya, tentu saja. Kenapa tidak. Sadar sekali.

Dan sekarang Saudara menyesal?

Menyesal?

Ya. Bertobat. Anda bertobat?

Bertobat? Kenapa harus bertobat?



Semua geger.

Lho kalau begitu mengapa Saudara mau minta maaf?

Siapa yang mau minta maaf?

Saudara kan?!

Aku? Kenapa aku harus minta maaf?

Karena Saudara sudah menghina!

Menghina?

Ya!

Menghina siapa?

Menghgina Bangsa Indonesia!

Bangsa Indonesia yang mana?

Bangsa Saudara sendiri!

Aku kaget.

O itu? Bangsa Indonesia yang memakan trilyunan uang rakyat itu? Yang menjual hutan, laut, gunung, sumberdaya alam, yang melalap habis lahan, pulau,
yang menazisi kehormatan bangsa itu? Aku merasa tersanjung kalau mereka masih bisa merasa terhina. Berarti masih ada harapan. Selama mereka
masih punya kepekaan rasa sebagai manusia, aku masih boleh berharap nasib kita akan membaik. Tapi pada Indonesia yang penuh dengan korupsi,
manupulasi, kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, kekejaman, kepada Indonesia yang penuh segala kecurangan, ketimpangan, maaf Saudara-Saudara
wartawan, dibayar pun aku tidak akan pernah bangga. Aku benci dan keki. Aku begitu mencintai negeri yang kaya raya ini, tak sepatutnya aku bangga
negeri tercinta ini hidup di bawah garis kemiskinan selama berabad-abad. Sementara kalian semua, tidak seorang pun dari kalian yang mencintai negeri
ini, karena kalian tetap saja bangga padahal segala macam kebathilan itu masih berjaya  bahkan semakin bersimaharajalela sekarang! Perempuan
dizalimi, golongan minoritas mau dibasmi, penduduk mpedalaman mau dibasmi, hah! Bukan aku, tapi kalian yang sudah menghina NKRI, menghina 220
juta jiwa, karena masih bisa bangga padahal semua keberengsekan itu sudah terjadi dan sekarang makin menjadi-jadi. Kamu semua brengsek, pelac
………

Ya. Semua itu harusnya kumuntahkan ke hadapan mereka. Tapi semua lahar panas itu hanya tersangkut di tenggorokan, lalu dengan sekuat tenaga aku telan
kembali masuk ke dalam perut. Untuk nanti saja lain kali dikeluarkan lewat pelepasan lain di ujung perut besar bersama kotoran. Sialan! Pak Amdal, kandidat
Gubernur itu paham betul bagaimana menjinakkan pemberontak kesiangan seperti aku. Skenarionya memang canggih. Sambil tersenyum manis di ujung pintu
sana, ia melepas puteri Pak RW. Dewi Dyah Permata, perawan yang tubuhnya memnghanguskan itu dan sudah selalu mengganggu dalam mimpi basahku,
berjalan ke arahku sambil berdesah lirih. Langsung badanku meriang dan pikiranku menjadi becek.

Bang, Abang sekarang adalah ujung tombak tim sukses Bapak. Jangan disia-siakan kepercayaan dan kehormatan yang tidak diberikan kepada
sembarang orang ini. Mainkanlah seindah-indahnya, Bang, demi masa depan kita.

Masa depan kita? Ya Tuhan. Kalimat itu begitu membunuh. Aku tersembelih, kejepit, tak bisa mengatakan apa-apa lagi, kecuali berseru dalam huruf kapital
kepada semua kuli tinta itu dengan suara lantang::

Ya, sayang. Saudara-saudara wartawan, beribu ampun. aku sadar sekarang, sesadar-sadarnya. Aku sudah melakukan kekeliruan dan dosa besar,
menghujat, menghina bangsa dan negaraku sendiri. Untung berkat petuah Pak Amdal aku jadi eling. Sekarang aku insaf dan bersumpah akan tetap
bangga kepada Indonesia apa pun yang sudah dan akan terjadi. Biar para pemimpin korupsi aku akan terus berbakti!

JEPRETAN LAMPU PIJAR MENJEPRET BERTUBI-TUBI.

Ya ampuin, para wartawan itu menghajarku dengan kameranya. Aku jadi head-line! Tetapi itu tidak penting. Yang utamanya, Dyah Permata, putri  Pak RW
mendekat dan “oh my god” lalu, lalu, bangsat, mengecup pipiku dengan bibir basah. (MENDESAH-DESAH) Kunci mobil hadiah Pak Amdal ada di tasku, Bang.
Abang pasti akan dijadikan kepala protokol bila Bapak menang dalam Pilkada. Dan ayahku sendiri memang sudah siap menjadi Dirut Perusahaan real estatnya.
Datanglah Abang nanti dalam upacara pernikahanku dengan putra sulung Pak Amdal yang akan segera pulang dari Amerika.



Tajung Pinang, 16 September 06.



Ibu yang Anaknya Diculik Itu

sebuah monolog

(sekuel Mengapa Kau Culik Anak Kami)

PANGGUNG GELAP.

MUSIK FADE IN. LIGHTING FADE IN.

Adegan terakhir drama Mengapa Kau Culik Anak Kami : IBU terkulai di kursi seperti orang mati. Pintu, jendela, televisi, telepon, perabotan, buku, cangkir teh,
dan lain-lain masih seperti dulu—tetapi waktu telah berlalu sepuluh tahun. Musik yang terakhir kalinya dalam drama itu kini mengawali monolog ini. Bapak sudah
meninggal dunia, tinggal IBU kini di ruang keluarga itu, masih terkulai seperti sepuluh tahun yang lalu. Rambut, wajah, dan busananya menunjukkan betapa
sepuluh tahun telah berlalu.
MUSIK FADE OUT

Terdengar dering telepon, mirip telepon kabel, tetapi jelas dari telepon genggam IBU yang tergeletak di meja. IBU yang tertidur tampak bergerak karena telepon
yang berbunyi, tetapi sampai telepon genggam takberbunyi lagi, IBU takjuga terbangun.

Telepon genggam berdering untuk kedua kalinya, dan IBU berganti posisi lagi karena itu, bahkan kemudian terbangun, tapi tidak langsung menyambar telepon.
Agak bengong sejenak, sebelum akhirnya melangkah ke telepon kabel, seperti tidak terlalu peduli. Ketika diangkatnya, barulah ia tersadar bahwa yang berbunyi
seperti telepon kabel itu sebetulnya telepon genggam. Ditaruhnya telepon kabel, dan melangkah lagi menuju telepon genggam. Saat dipegangnya telepon
genggam itu, deringnya sudah berhenti. IBU berdecak kesal, entah karena dering itu berhenti, entah karena mendapat telepon. Namun ia tetap berusaha
mengetahui siapa yang menelepon, dengan memperhatikan layar telepon genggam itu. Lantas telepon genggam itu diletakkannya kembali ke meja.

IBU

(sambil melakukan sesuatu di ruangan itu)

Hmmh. Ibu Saleha, ibunya Saras yang dulu jadi pacar Satria. Sekarang apapun yang terjadi dengan Saras dibicarakannya sama aku, seperti Saras
itu punya dua ibu. Dulu almarhum Bapak suka sinis sama Ibu Saleha, karena seperti memberi tanda kalau Saras itu tentunya tidak bisa terus menerus
menunggu Satria. “Orang hilang diculik kok tidak mendapat simpati,” kata Bapak. Kenyataannya selama sepuluh tahun Saras tidak pernah bisa pacaran sama
siapapun. “Saya selalu teringat Satria, Ibu, saya tidak bisa,” katanya.

Hhhh. Satria, semoga dia tahu betapa besar cinta Saras itu kepadanya, meski ibunya itu selalu saja mau menjodohkan Si Saras itu. Ya, sama
eksekutiflah, sama pengusaha kayalah, sama asisten menterilah, sama anggota DPR-lah, hiiiii… (menunjukkan rasa jijik), ujung-ujungnya jalan sama anak LSM
juga. Tentu, bukan LSM yang bagi-bagi supermi dan baju bekas, tapi lagi-lagi LSM urusan orang-orang hilang. Bagaimana Si Saras itu bisa melupakan Satria
kalau caranya begitu? “Siapa yang mau melupakan Satria, Ibu, justru ingatan kepada Satria itulah yang membuat semangat hidup saya menyala,” kata Si Saras.
Tapi itulah persoalan ibunya Saras itu sekarang. Kemarin di telpon ibunya cerita, “Saras sekarang jalan sama dua orang,” katanya, “selain sama si anak LSM
orang-orang hilang itu, ia juga jalan sama seorang pendaki gunung.” Aduh, Ibu-ibu ini… (dengan nada geli campur haru). Tapi inilah soal yang pernah
kubicarakan sama Si Saras. “Kuhargai cintamu yang besar kepada Satria, sehingga kamu selalu terlibat urusan orang-orang hilang ini,” kataku, “tapi cinta adalah
soal kata hati, Saras, karena kalau terlalu banyak alasan dan perhitungan dalam percintaan, nanti tidak ada tempat untuk hati lagi…” Ah, Saras, memang
rasanya ia seperti anakku juga. Semenjak Bapak meninggal setahun yang lalu, rasanya semakin peduli dia kepada rumah ini, membantu aku membereskan
kamar Satria, seperti tahu betul rasa kehilanganku setelah ditinggal Bapak…

Saat itu IBU sudah sampai ke kursi tempatnya duduk tadi, dan duduk di situ. IBU terdiam, melihat ke kursi tempat Bapak biasanya duduk. Lantas melihat ke
sekeliling.

IBU
Bapak… Kursi itu, meja itu, lukisan itu, ruangan ini, ruang dan waktu yang seperti ini, kok semuanya mengingatkan kembali kepada Bapak. Seperti

ini juga keadaannya, bahkan aku masih ingat juga pakai daster ini ketika kami berbicara tentang hilangnya Satria. Waktu itu sudah setahun Satria tidak kembali,
dan kami masih seperti orang menunggu. Aku waktu itu masih percaya Satria suatu hari akan kembali… Kenapa harus tidak percaya, kalau memang tidak
pernah kulihat sesuatu yang membuktikan betapa Satria tidak akan kembali… Apa salahnya punya harapan… Hidup begitu singkat, apa jadinya kalau harapan
saja kita tidak punya… Jadi dalam setahun itu harapanlah yang membuatku bertahan hidup. Harapan bahwa pada suatu hari Satria pasti pulang kembali…
Berharap dan menunggu. Berharap dan menunggu. Berharap dan menunggu. Tapi Bapak memaksa aku untuk percaya bahwa Satria sudah pergi. “Satria sudah
mati,” katanya. (berusaha sangat amat keras untuk menahan tangis). Ah! Tidak! Aku tidak mau percaya itu! Meski dalam hatiku sudah terlalu sering kuingkari
diriku, bahwa kemungkinan besar Satria mestinya sudah mati.

(memandang ke arah kursi Bapak)



Pak, Bapak, kenapa kamu hancurkan semua harapanku? “Kita harus menerima kenyataan,” katamu. Nanti dulu, Pak. Menerima? Menerima? Baik.
Aku terima Satria sudah mati sekarang. Tapi aku tidak terima kalau Satria itu boleh diculik, dianiaya, dan akhirnya dibunuh.

(IBU tampak kuat kembali)

Bapak sendiri yang bilang, ada teman Satria yang dibebaskan bercerita: Sebelum dilepas tutup matanya dibuka. Di hadapannya, orang-orang yang
menculiknya itu menggelar foto-foto di atas meja. Itulah foto-foto keluarga teman Satria yang diculik. Foto orangtuanya, foto saudara-saudaranya. Lantas orang-
orang itu berkata, “Kami tahu siapa saja keluarga Saudara.” Huh! Saudara! Mana mungkin manusia bersaudara dengan monyet-monyet! Apalagi maksudnya
kalau bukan mengancam kan? Bapak bilang teman Satria ini juga bercerita, suatu hari salah seorang yang waktu itu mengancam terlihat sedang memandangi
dirinya waktu dia baru naik bis kota. Ini apa maksudnya Pak? Supaya teman Satria itu tidak boleh bercerita tentang perbuatan mereka? Teror kelas kambing
maksudnya? Apakah ini semua boleh kita terima begitu saja?

(mendadak sunyi, IBU menghela nafas)

Sudah sepuluh tahun. Satria sudah mati. Bapak sudah mati. Munir juga sudah mati.

(melihat ke arah kursi Bapak lagi)

Apa Bapak ketemu sama Satria di sana? Enak bener Bapak ya? Meninggalkan aku sunyi sendiri di sini. Apa Bapak dan Satria tertawa-tawa di atas
sana melihat aku membereskan kamar Satria, menata gelas dan piring, sekarang untuk kalian berdua, setiap waktu makan tiba, padahal aku selalu makan
sendirian saja. Memang aku tahu Bapak dan Satria tidak ada lagi di muka bumi ini, tapi apa salahnya aku menganggap kalian berdua ada di dalam hatiku?
Apakah kalian berdua selalu menertawakan aku dan menganggapku konyol kalau berpikiran seperti itu?

(diam sejenak)

MUSIK FADE IN.

IBU
Kadang-kadang aku bermimpi tentang kalian berdua, tetapi kalau terbangun, aku masih juga terkenang-kenang kalian berdua, dengan begitu nyata

seolah-olah kalian tidak pernah mati. Impian, kenangan, kenyataan sehari-hari tidak bisa kupisahkan lagi.

Jiwa terasa memberat, tapi tubuh serasa melayang-layang.

(nada dan gaya percakapan berubah, juga bahasa tubuhnya)

Jauh, jauh, ke langit, mengembara dalam kekelaman semesta, bagaikan jiwa dan tubuh telah terpisah, meski setiap kali tersadar tubuh yang
melayang terjerembab, menyatu dengan jiwa terluka, luka sayatan yang panjang dan dalam, seperti palung terpanjang dan terdalam, o palung-palung luka
setiap jiwa, palung tanpa dasar yang dalam kekelamannya membara, membara dan menyala-nyala, berkobar menantikan saat membakar dunia…

MUSIK FADE OUT

(kaget sendiri, berbisik tertahan, memegang kepalanya, menutupi wajahnya)

Ah ! Ya ampun! Jauhkan aku dari dendam!

(jeda, tangannya, menengadah kembali)

Tapi…. bagaimana mungkin aku merasa perlu melupakan semuanya, jika kemarahanku belum juga hilang atas perilaku kurangajar semacam itu.

(bernada dingin)

Menculik anak orang dan membunuhnya…

Hmmh. Apakah setiap orang harus kehilangan anggota keluarganya sendiri lebih dulu supaya bisa sama marahnya seperti aku?



(jeda, lantas nadanya berubah lagi)

Bapak… aku yakin dia ada di sana, karena kusaksikan bagaimana dia dengan tenang meninggalkan dunia yang fana; tetapi aku tidak bisa
mendapatkan keyakinan yang sama jika teringat kepada Satria. Memang akalku tidak bisa berpikir lain sekarang, bahwa Satria tentu sudah tidak ada. Tetapi Ibu
mana yang kehilangan anak tanpa kejelasan bisa tenang dan bahagia hanya dengan akalnya, tanpa membawa-bawa perasaannya? Bagaimana perasaanku
bisa membuatku yakin, jika Satria pada suatu hari memang hilang begitu saja? Ya (tangannya menambah tekanan) begitu saja… Bahkan orang mati saja masih
bisa kita lihat jenazahnya!

(memandang ke arah kursi)

Pak, Bapak, apakah Bapak melihat Satria di sana Pak? Apakah Bapak ketemu Satria? Apa cerita dia kepada Bapak? Apakah sekarang Bapak
sudah tahu semuanya? Apakah Bapak sekarang sudah mendapat jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan kita?

(mengalihkan pandang dari kursi)

Ah! Bapak! Dia sudah tahu semuanya! Tapi aku? Aku tentunya juga harus mati lebih dulu kalau ingin tahu semuanya!

Tapi aku masih hidup, dan aku masih tidak tahu apa-apa. Hanya bertanya-tanya. Mencoba menjawab sendiri. Lantas bertanya-tanya lagi.

Dulu aku bisa bertanya jawab dengan Bapak.

Sekarang aku bertanya jawab sendiri.

Hhhh…

(jeda)

Tapi apa iya aku sendiri? Apa iya aku masih harus merasa sendiri jika begitu banyak orang yang juga kehilangan? Waktu itu, ya waktu yang seperti
takpernah dan takperlu berlalu itu, bukankah ratusan ribu orang juga hilang seketika?

(berubah nada)

Bapak, kadang aku seperti melihatnya di sana, di kursi itu, membaca koran, menonton televisi, memberi komentar tentang situasi negeri. Seperti
masih selalu duduk di situ Bapak itu, pakai kaos oblong dan sarung, menyeruput teh panas, makan pisang goreng yang disediakan Si Mbok, lantas ngomong
tentang dunia. Tapi Si Mbok juga sudah meninggal, menyusul Bapak, menyusul teman-temannya pemain ludruk yang semuanya terbantai dan mayat-mayatnya
mengambang di Kali Madiun…

(jeda)

Sebetulnya memang tidak pernah Bapak itu membicarakan Satria, malah seperti lupa, sampai setahun lamanya, sebelum akhirnya mendadak keluar
semua ingatannya pada suatu malam entah karena apa.

Sudah sepuluh tahun, banyak yang sudah berubah, banyak juga yang tidak pernah berubah.

Bagiku Satria masih selalu ada. Tidak pernah ketemu lagi memang. Tapi selalu ada. Memang lain sekali Satria dengan kakak-kakaknya. Dua-
duanya tidak mau pulang lagi dari luar negeri, datang menengok cuma hari Lebaran. Yang sulung Si Bowo jadi pialang saham, satunya lagi Si Yanti jadi kurator
galeri lukisan, kata Bapak dua-duanya pekerjaan ngibulin orang.

“Ya enggaklah kalau ngibul,” kataku, “apa semua orang harus ikut aliran kebatinan seperti Bapak?”. Biasanya Bapak ya cuma cengengesan. Dasar
Bapak. Ada saja yang dia omongin itu.

Aku sendiri rasanya juga sudah mulai pelupa sekarang. Susah rasanya mengingat-ingat apapun. Belakangan sebelum meninggal Bapak juga mulai
pikun. Lupa ini-itu. Kacamata terpasang saja dicarinya ke mana-mana (geli sendiri). Tapi ia tidak pernah lupa tentang Satria. Ia selalu bertanya, “Seperti apa
Satria kalau masih hidup sekarang?”, atau “Sedang apa ya Satria di sana?”, atau kadang-kadang keluar amarahnya: “Para penculik itu pengecut semuanya!
Tidak punya nyali berterus terang! Bisanya membunuh orang sipil tidak bersenjata, sembunyi-sembunyi pula!”

Bapak, kenapa kamu tidak pernah muncul dalam mimpiku untuk bercerita tentang Satria? Pasti Satria menceritakan semua hal yang tidak diketahui
selama ini, bagaimana dia diperlakukan, dan apa sebenarnya yang telah terjadi.



MUSIK FADE IN
IBU

(dengan tekanan baru, melankolik, sedih, dan berat)

Kenapa kamu tidak sekali-sekali muncul Bapak. Muncul dong sekali-sekali Bapak. Duduk di kursi itu seperti biasanya.

Memang kamu selalu muncul dalam kenanganku Pak, bahkan juga dalam mimpi-mimpiku, tetapi kamu hanya muncul sebagai bayangan yang lewat.
Hanya lewat, tanpa senyum, seperti baru menyadari betapa kenyataan begitu buruk.

Duduklah di situ dan ceritakan semuanya tentang Satria.

Ceritakanlah semua rahasia.

MUSIK FADE OUT

(jeda, menghadap penonton, tapi tetap bicara untuk dirinya sendiri)

Kursi itu tetap kosong. Seperti segalanya yang akan tetap tinggal kosong.

Apakah semua ini hanya akan menjadi rahasia yang tidak akan pernah kita ketahui isinya?

Rahasia sejarah. Rahasia kehidupan.

Tapi ini bukan rahasia kehidupan yang agung itu.

Ini suatu aib, suatu kejahatan, yang seandainya pun tidak akan pernah terbongkar….

Telepon genggam IBU berdering. IBU seperti tersadar dari mimpi.

IBU

(mengambil telepon genggam)

Pasti ibunya Saras lagi.

(setelah melihat layar telepon genggam itu)

Eh, malah Si Saras.

(menaruhnya di telinga)

Ya, hallo…

Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Saras, telepon genggam itu terloncat dari tangan IBU yang terkejut, seolah tiba-tiba telepon genggam itu
menyetrum.

IBU

(menghadap penonton)

Gila! Para pembunuh itu sekarang mau jadi presiden!

LIGHTING BLACK OUT.



MUSIK MENGHENTAK MASUK.

MUSIK FADE OUT.

LIGHTING FADE IN.

PEMERAN IBU MENGHORMAT PENONTON.

SELESAI.

Kampung Utan, Senin 27 Oktober 2008. 18:45,



NAGINA

Monolog: N. RIANTIARNO

(NAGINA DAN NARATOR, IBARAT SATU RAGA DUA JIWA)

(NARATOR MERIAS WAJAH DIRI TANPA TERGESA):

Dia memakai semua atribut kepalsuan. Meski sesungguhnya, dia jujur, tulus dan seluruh ruang di hatinya dipenuhi rasa kemanusiaan. Wataknya halus,
gampang tersentuh. Dia dermawan, suka menolong. Selalu bersikap ramah, sopan-santun terpuji, dan kata-katanya penuh keyakinan diri. Yang tak kenal dekat,
akan menganggap pribadinya kuat. Padahal dia rapuh, mudah goyah.

Dia memoles tubuh aslinya, bertentangan dengan wujud yang sudah ditakdirkan baginya. Gaun yang bagus, nampak mewah dan modis, dia beli dengan harga
diskon di Butik Malibu, Raja Plaza. Itu sudah termasuk sepatu merahjambu dan tas tangan dengan warna senada. Wangi parfum yang menyengat, hadiah
seorang pengagum, menyerbak dari badan. Semua yang lekat di tubuh, nampak diserasikan. Dia sadar, mode sanggup mengubah penampilan. Dan kepribadian
bisa terangkat naik, membikin orang terkesan.

Wig, bulu mata plastik lentik, coklat tua warna lipstik, dan pipi merah rona hasil pulasan kosmetik, melengkapi wajah. Dia memasang pantat palsu dan teteknya
montok akibat suntikan silikon. Kulit putih bersih, lengan dan betis mulus, bulu-bulunya dia cukur setiap pagi. Tangan dan kaki terawat baik, juga kuku-kuku.
Tentu, dia langganan setia Salon Herman Tandayu. Hidung mancungnya, hasil operasi tiga tahun lalu di Singapura dan dikontrol rutin tiga bulan sekali, nampak
serasi dengan mulut dan pipi.

Dia ingin jadi wanita. Padahal 30 tahun lalu dia lahir di Cirebon sebagai bayi lelaki. Tapi naluri kewanitaan, terpancar sangat menyerbu. Ibarat bah, sanggup
membongkar cengkeraman cakar takdir. Tingkah lakunya sehari-hari cukup menjadi bukti. Dan kabar burung beredar, setahun setelah operasi hidung, dia
muhibah ke Jepang untuk mengganti kelamin. Kini, tepatkah fungsi kelamin yang sudah dia ganti itu? Hanya Sang Pacar yang bisa membuktikan. Tapi, siapa
pacarnya, jarang yang tahu. Kehidupan pribadinya tak minat dipublikasikan. Yang jelas, secara resmi dia memang belum menikah. Dan dia tidak mau melakukan
nikah siri. Tapi, siapa dia itu sih?

Namanya Nagina. Biasa dipanggil sesuai ejaan; Nagina. Tapi bisa juga dibaca menjadi Na-Jii-Naa. Mengapa namanya begitu, juga jarang yang tahu. Entah
nama asli atau palsu, orang tahu dia enggan menyandang nama keluarga. Kalaupun ada tambahan, paling embel-embel miss di depan namanya. Naa, itu dia
suka. Miss Na-Jii-Na. Ya, hati-hati, bukan Va-gii-na. Jangan salah eja.

Malam ini dia berpraktek di rumahnya. Sejak 5 tahun yang lalu, dia dikenal sebagai peramal jitu. Di setiap jam praktek, ruang tamu dipenuhi puluhan klien yang
antre menunggu giliran. Dan tak seorang pun yang tidak puas dengan layanan plus ramalannya. Tapi benarkah dia peramal jitu?

(NARATOR BERUBAH MENJADI NAGINA YANG LUWES):

Sekarang? Baik. Dari mana mulai? Nama sudah, catatan pribadi sudah, pekerjaan, umur, kota tempat lahir .. aaah ya, perkara ramal-meramal.

Tapi, mohon, please, apa yang saya omong, jangan dianggap pidato pengakuan. Orang yang suka mengaku, sering sok jujur. Artinya ya, tidak jujur. Banyak
yang diungkap, tapi masih tetap banyak yang disembunyikan. Saya memilih, lebih baik apa adanya. Tuhan juga pasti paham, jika ada yang lupa atau sengaja
tidak diungkap, bisajadi itu lantaran malu atau takut. Ya, jangan malu takut, jangan takut malu. Itu alamiah, manusiawi, hak asasi.

Praktek baru dibuka satu jam lagi, tapi di dalam sana sudah antre 20 langganan. Setiap hari, bisa tiga kali lipat dari jumlah itu. Untung, saya libur Sabtu dan
Minggu. Simpan tenaga. Kalau tidak, habis enerji, tidak ada waktu untuk diri sendiri. Capek 24 jam mengurusi perkara orang lain. Pak Presiden saja dikasih libur
untuk memancing dan bikin lagu pop, masa saya tidak? Menolong orang kewajiban. Istirahat, itu hak pribadi.

Kata orang, saya peramal jitu. Sebagian besar ramalan saya, memang tepat. Mungkin karena itu, setiap akhir tahun saya selalu diminta media massa untuk
menulis ramalan tahun depan. Saya tulis atau ‘ngoceh di teve tanpa ragu. Dan konon, melesetnya cuma sekitar 15 persen saja. Selebihnya tepat. Tentu saja,
guru saya adalah Nostradamus, Joyoboyo dan Ronggowarsito.

Apa yang saya ramal? Banyak. Berbagai hal. Semua sisi dari kehidupan manusia. Sos-pol-ek-bud-han-kamnas, Juga olahraga, kesenian, karier tokoh-tokoh,
kesehatan, bisnis dan cinta. Ya, cinta dan bisnis. Tahun lalu, saya ramalkan akan lahir sapi dengan kaki lima. Dua bulan lalu terbukti. Saya ramalkan dua
pasangan selebriti yang kelihatannya sangat serasi, terlibat skandal dan bercerai. Sebulan lalu terbukti. Saya ramalkan sebuah bank raksaksa bangkrut,
nasabah dan negara dirugikan. Terbukti. Apalagi? Saya ungkap kenyataan, tahun ini adalah Tahun Corona. Tahun yang panas luar biasa, suhu alam maupun
suhu politik. Ada dua bintang besar di salah satu gugusan tata surya yang menyatu garis orbitnya. Lagi-lagi terbukti.

Gelombang panas menghantam Amerika dan Eropa. Tsunami di mana-mana. Kriminalitas meningkat, suhu politik di berbagai negara berubah-ubah sulit
terbaca. Dua presiden dikudeta, satu dimakzulkan dan turun tahta, pers mendadak ekstra galak, buruh bergolak, demonstrasi terjadi hampir setiap hari, koalisi
pecah, resafel kabinet. Dunia kacau, bumi gonjang-ganjing.



Salju jatuh di benua Afrika. Bukan di puncak Gunung Kilimanjaro tapi di padang gurun yang sangat gersang. Israel dan India ‘ngotot ingin ujicoba senjata
nuklirnya, persekutuan negara barat berkeberatan. Kebudayaan mulia merosot eksistensi dan kualitasnya diganti secara provokatif oleh budaya slogan dan
produk serba instan. Para pejabat memang makin banyak yang gemar melukis dan baca puisi, tapi teater mati suri, karena pemerintah tidak peduli. Film nasional
meningkat produktivitasnya tapi didominasi oleh lawak-konyol dan horor picisan. Televisi diserbu telenovela yang kisahnya melulu perselingkuhan dan musik
dangdut mulai kehilangan penggemar.

Ini zaman orang sulit membedakan arti antara: polisi, polusi, kolusi, korupsi, ilusi, somasi dan solusi. Juga sulit dibedakan arti antara kartel dan wartel, antara
mosi dan asi, antara nespot dan pispot, antara failing kabinet dan kabinet yang failed. Antara makzul dan bergajul. Antara begal, bengal, kental, kenyal, legal dan
cekal. Antara kutang dan hutang, antara fasilitas dan obesitas, antara dialog dan monolog. Lihat, perhatikan! Para pejabat lebih suka bermonolog, menghindari
dialog. Dan para politikus lebih sering bermimpi jadi selebriti dibanding memikirkan kesejahteraan rakyatnya.

Banyak orang besar mati, tulis saya tahun lalu. Terbukti. Pernah dalam dua bulan, tujuh kali saya memakai pakaian hitam tanda berkabung. Dalam setahun, dua
kali saya mengibarkan bendera setengah tiang. Saya memang peramal jitu. Hanya saja, saya tak mampu meramal diri sendiri. Itu sering bikin prihatin. Saya
tidak sanggup mencari tertuduh perkara pembunuhan atau perkosaan, kejahatan yang semakin banyak terjadi belakangan ini. Saya juga tak sanggup
memberitahu tempat persembunyian para koruptor yang buron. Begitu saya paksakan, mata batin saya langsung berubah hitam sehitam-hitamnya, mata
berkunang-kunang, saya limbung.

Tapi anehnya, saya pinter mendatangkan, apalagi mengusir hujan. Orang menyebut saya ‘pawang hujan’. Ya, saya itu. Saya bersahabat dengan matahari,
angin, awan dan air langit atau hujan. Cuaca adalah karakter alam yang mudah ditebak. Apa saja yang saya minta, selalu dikabulkan. Minta hujan, pasti hujan.
Minta panas, panas. Semua tergantung order dan nilai tukar mata uangnya. Tak perlu malu, yang penting hasilnya bermutu.

Mengapa saya pinter meramal? Dan kenapa saya yang dikasih anugerah kepintaran meramal? Padahal, kata banyak orang, saya ini cacat. Tidak sempurna.
Pembangkang takdir. Penghujat irama alam. Tubuh dan jiwa saya ganda, mendua. Saya warga masyarakat kelas dua, yang kalau sudah kebelet kencing di
bioskop suka bingung harus masuk pintu WC yang mana: pria atau wanita. Mereka bilang, saya biang penyakit dan tidak layak dipercaya.

Tapi mengapa mereka datang kepada saya, padahal saya sering tidak diakui sebagai wanita? Saya banci, kata mereka yang gemar membenci. Saya waria,
tuduh mereka yang tidak suka. Lihat baik-baik! Semua ini palsu. Hidung, mata, pipi, susu, paha, pantat. Palsu. Kalau tidak percaya, saya copot semuanya. Untuk
membuktikan. Tidak perlu? Perlu? Perlu? Oo, tidak perlu, sebab bisa kena jerat pasal UU Pornografi yang penuh kontroversi itu. Baik. Tidak perlu. Terimakasih.
Lebih baik percaya saja, saya ini palsu. Titik.

Tapi, tolong kasih tahu saya, mengapa mereka tetap datang dan minta bantuan? Dan mengapa tetap saya ladeni? Mengapa mereka tidak meminta bantuan
kepada peramal lain? Banyak peramal yang lebih jago dari saya.

Dulu, saya banci jalanan. Lima tahun. Cari uang, jadi pelacur. Langganan luber, karena servis bagus. Teknik main cinta saya, kata semua langganan, tergolong
prima. Jangan salah, prima. Bukan primata. Apa saja permintaan langganan, oke, saya berikan. Mau main cara apa saja, oke, saya layani. Dan saya ikut oke
juga. Ikut nikmat juga. Bener. Tidak bohong.

Maaf, kalau terpaksa buka rahasia dapur. Tapi, akhirnya saya jadi buruan banyak lelaki hidung belang. Dicari-cari, dikejar-kejar, diuber-uber. Mereka sebut saya
‘Kembang Taman Krakatau’, ‘None’ sekaligus ‘Abang Jakarta’ swasta. Bangga juga. Tiga judul direbut sekaligus. ‘Three in one’. Banci lain mana mampu
menyandang 3 judul? Beneran. Tidak bohong.

Kalau tidak percaya, tanya mereka. Banyak kawan se-angkatan yang masih hidup. Bisa ditanyai. Mereka ada yang masih cabo jalanan. Meski ada yang insyaf,
buka jahitan atau salon. Ada juga yang jadi tukang ojek, buka usaha roti bakar dan bur-cang-jotam (bubur kacang hijau dan hitam), buka kios pijit tradisional.
Kami tidak putus hubungan. Saya sering bantu kalau mereka kesulitan uang. Saya mendirikan koperasi simpan pinjam. Saya buka butik ala kadar, menyewakan
rok-blus lengkap asesorisnya. Harganya, nauudzubillah minzalik, murah nian. Namanya juga subsidi. Ini swadaya. Bukan bantuan pemda. Sampai sekarang
saya tetap bantu sebisanya semua kawan yang dulu senasib sepenanggungan. Saya wajib ‘bantu mereka.

Demi Langit, saya tidak pernah menyembunyikan latar belakang. Untuk apa? Dan mereka juga tidak saya larang, kalau minat cerita, betapa kacaunya saya
semasa gitacinta di SMA itu. Saya tekad; jangan melupakan sejarah, ya ‘kan? Pamali. Bisa dikutuk donya. Ingat! Jasmerah: jangan suka menjilati darah. Eh,
salah, ‘Jangan siksa si baju merah’. Salah lagi. Pokoknya begitu. Tapi sekarang sudah jadi Jasbiru ya? ‘Jangan sampai bibirmu ungu’. Hauss ..

Aduh, aduh, kalau sudah larut begini, pasti lenyap itu kewibawaan dan jadilah, keluar lagi itu watak cabo recehan di zaman dinosaurus dahulu. (BIKIN POSE-
POSE MENGGODA SEPERTI SAAT MASIH MEJENG DI JALANAN,

SAMPAI AKHIRNYA JENGAH SENDIRI). OeMJi. Sudah-sudah. Stop. Stop. Jaim. Jaga imij. Bek tu de poin: perkara kebisaan saya meramal. Perkara kerja
saya yang sekarang. Ah, tapi lima tahun di jalanan, memang sulit dilupakan, sudah sangat melekat. Stop atuh, eneng, abang .. ya gitu. Jaim, bo!

Semua langganan, yang sudah kumpul berjejalan di ruang tunggu sana itu, tahu asal-muasal saya. Saya datang dari comberan, dari kawasan yang sering
dianggap sebagai bak-sampah masyarakat. Saya penyakit menular, wabah, yang memang dianggap pantas untuk dibasmi. Tapi siapa sangka, rasanya mereka
tak peduli masa lalu saya. Mereka lebih butuh ramalan dibanding biodata, curiculum vitae. Dan saya bahagia, karena saya diterima. Kalau saya menyapa, ‘Hallo
ibu, tante, mbak, kok makin langsing saja. Diet apa?’, mereka senang sekali dan senyumnya langsung mengembang.



Saya biasa menyapa ramah, ‘Apa kabar? Anda kelihatan bercahaya dan wangi. Pakai parfum apa? Beneran, saya mencium bau harum yang nikmat begitu
Anda masuk ruangan ini’. Mereka langsung merasa nyaman dan berteman. Lalu saya bilang lagi, ‘Baik. Jadi, ada problem apa? Apa yang saya bisa bantu? Ingin
tahu apa? Tapi cerita ya? Jangan ada yang disembunyikan, jangan sampai ada yang ditahan-tahan, nanti bisa kena sakit niir’. Mereka senang. Berbuka hati,
brubul-brubul, semua diceritakan tanpa malu. Kadang saya sampai pusing karena begitu banyak yang harus diingat; nama-nama orang, nama tempat, jam,
tanggal, bulan, tahun .. bujubuneng banget.

Tujuh tahun lalu, saya menerima anugerah itu. Kekuatan itu. Pangsit itu. Ya, pangsit. Aduh, sering banget slip of the tongek. Tapi, memang ini zaman sulit
membedakan arti antara: pangsit, wangsit, wasit, pangsus, pansus, kasus, sassus .. Tapi, paham ya, apa yang dimaksud? Intinya, anugerah itu.

Bagaimana prosesnya, saya sudah lupa. Saya cuma ingat, waktunya hampir jam empat pagi. Saya barusan meladeni langganan yang kesembilan, langganan
yang minta posisi aneh-aneh tapi bayarannya sangat bagus. The Last Lelaki on The Road. Saya barusan cebok di pinggir kali. Aduh, kasar lagi, maksud saya
bukan cebok, tapi cuci badan bagian bawah. Mendadak ada mercon, eh, maksud saya, cahaya, jatuh di kali depan saya. Kurang ajar, setan belang, sambel
asem, begok, bangsaaat, apaan itu? Saya kaget bukan main. Mercon, eh, cahaya, apaan itu? Siapa jail begini? Amper subuh lagi? Jahat banget sih, keterlaluan
bercandanya. Canda preman itu.

Tapi, waktu saya tengok kanan-kiri, saya heran. Mercon, eh, cahaya, dari mana? Siapa jail? Sepi begini. Tidak ada orang lain, cuma saya dan sungai. Memang
ada centeng dan cabo-cabo lain, tapi sudah pada ‘ngorok semua. Dengkurnya malah kedengaran sampai Tugu Monas. Betul. Gila. Bikin takut.

Terus, apa-apaan ini? Sinar. Cahaya. Ya, cahaya di permukaan air kali. Lalu ada kepala bayi di situ. Kalau ingat lagi kejadian waktu itu, aduh, berdiri bulu
ibukota Itali saya. Bujubuneng. Kepala bayi. Dan bisa ‘ngomong, lagi.

Kalau tidak salah, dia panggil nama saya; Nagina. Lupa saya. Dia panggil saya Nagina atau Najina atau Najima. Yang jelas bukan Vagina. Tapi rasanya sih,
Nagina atau Najina. Pokoknya itu yang saya ingat. Padahal itu bukan nama saya. Waktu itu nama saya Wince. Nama komersil, nama jabatan. Ya, singkatan
modern dari nama katepe; Harwindo. Naa, saya ingat, dia bilang lagi; ‘Sudah waktunya kamu berguna untuk orang lain’. Gile, mampus saya. Kejadiannya persis
seperti adegan film. Mistis. Dramatis. Misteri abiis ..

Naa, ya kan? Yang bener saja. Apa saya sekarang tidak berguna bagi nusa dan bangsa? Kan kerja saya membikin banyak orang pada senang badan dan
hatinya? Paling tidak nafsu jalang mereka terpuaskan dan tidak berujung negatif, misal memperkosa orang tidak berdosa. Saya berguna, tahu? Ibarat air saya ini
pelepas dahaga. Ibarat nasi saya pelepas lapar. Tapi, karena takut, itu semua saya ucap dalam hati. Mana bisa omong, orang bibir pada kaku. Mata melotot dan
telapak kaki kayak dipantek di tanah. Saya jadi patung, bo. Bukan patung Selamat Datang di HI itu, tapi patung begok, coy.

Eh, dia bilang lagi; ‘Pergi kamu dari sini dan tolonglah orang lain!’ Sudah itu, sudah. Dia hilang. Langit gelap lagi. Permukaan air kali hitam lagi. Saya bingung.
Saya merenung. Itu instruksi macam apa? Lagian, siapa dia? Bayi ajaib dari mana? Kok, gak jelas konsepnya. Ya memang gak jelas, kayak instruksi sutradara
karbitan di sinetron-sinetron kita. Bagaimana judulnya? Berguna untuk orang lain? Lalu apa jenisnya? Terus, caranya? Tapi jelasnya ya memang cuma begitu
itu. Cuma dua kalimat. Dan kalimat kedua, dia suruh saya pergi dari tempat mesum ini. Mengapa? Supaya bisa berguna untuk orang lain. Bagaimana caranya?
Itu yang tidak dikasih tahu. Busyet ..

Sesudah itu, beneran, saya sakit panas, sebulan. Setiap malam saya mengoceh tidak keruan. Kata teman-teman, saya suka bicara sama mahluk yang tidak
kelihatan. Hantu dong, yang saya ajak omong. Iya, memang. Dan kata mereka lagi, mata saya suka melotot, kayak lihat yang gaib-gaib begitu. Tuh, tuh, berdiri
lagi deh, bulu ibukota Itali saya …

Tapi, sesudah sembuh, mata saya jadi lebih terang. Kalau lihat orang, saya pasti lihat juga dimensi lain di belakang orang itu. Atau semua benda dan mahluk
yang jadi bayangannya atau yang membayangi dia. Saya bisa lihat sejelas-jelasnya. Anehnya, apa yang saya omong, padahal cuma ceplas-ceplos, mendadak
dipercaya orang dan kata mereka, terjadi, banyak yang persis. Dari mana saya mendapat kekuatan itu, sumpah mati, saya tidak tahu. Dari kepala bayi di sungai
itu barangkali. Dari siapa lagi, ya ‘kan?

Begitulah riwayat kenapa saya jadi tokoh nasional dan sangat dibutuhkan. Tapi, terus terang, hidup kayak gini, capek banget. Lima tahun mengungkap kutukan.
Dan tidak boleh salah. Melenceng sedikit saja, orang langsung bawa golok. Saya suka ngeri, tapi gak bisa lari. Ya, lagian mau lari ke mana? Muka sudah dikenal
karena sering muncul di televisi, di koran dan majalah. Banyak orang, dengan berbagai cara, coba-coba cari kesempatan supaya bisa saya ramal. Tapi saya
bener-bener capek melihat masa depan kita yang semakin gelap. Pengen stop. Bisa tolong saya? Please. Ah, nasib .. nasib ..

(SUARA BEL BERDERING, PERTANDA PRAKTEK MERAMAL DIBUKA)

Aduh, habis waktunya kita kongkow. Saya harus buka warung. Kalau tidak, bisa didemo. Permisi. Kalau ada sumur di ladang, besok kita sama-sama mandi .. tuh
‘kan ‘slip of the tongek’ lagi. Kebiasaan buruk. Maaf, para klien sudah menunggu. Kalau di situ mau, silakan datang kepadaku, nanti aku kasih tahu apa yang situ
ingin tahu. Goodbye. Sampai jumpa. Ciao.

(BERBALIK SEJENAK LALU BERBALIK LAGI DAN BERUBAH MENJADI NARATOR

YANG BICARA SAMBIL MENCOPOTI YANG DIANGGAP PALSU DARI BADANNYA)



Tidak ada yang dramatis, tragis, filosofis, apalagi politis. Cerita biasa, iklan tentang kualitas produk dibumbui banyolan pinggir jalan dan sedikit horor. Nagina,
Na-Jii-Naa dan saya, sama saja. Jadi, tidak ada yang perlu diperdalam atau dipelajari. Ini cuma bagian cerita dari rangkaian hidup biasa. Begitulah
kenyataannya. Begitulah nyatanya.

Tapi lihat, perhatikan baik-baik! Hari ini, dengan segala maaf, saya libur meramal. Saya capek mengungkap kutukan. Kenyataan harus dibukakan. Kita sudah di
pinggir jurang. Lihat! Saya copoti semua yang palsu. Saya copoti satu-satu. Satu-satu. Sudah waktunya saya membuang topeng-topeng dan kepalsuan. Tak
guna terus dipertahankan. Sudah waktunya semua kepalsuan dibuang. Sudah waktunya. Buang! Buang! (DIULANG-ULANG) …

HINGGA CAHAYA PADAM

DAN MONOLOG SELESAI



“MONOLOG TOPENG”

Karya : Rachman Sabur

SANG PEMAIN MEMBAWA PETI TOPENG, LENGKAP DENGAN SEGALA PERALATAN TETABUHANNYA. TETABUHAN DIMAINKAN. SANG PEMAIN
MENGELUARKAN TOPENG HITAM DAN TOPENG PUTIH DARI DALAM PETI TOPENG. DIMAINKANNYA KEDUA TOPENG ITU DENGAN TANGANNYA
DAN MULUTNYA MENEMBANGKAN SULUK PEPERANGAN. SANG PEMAIN LAIKNYA SEORANG DALANG.

Wajah kita adalah topeng-topeng

Semua wajah bertopeng

Topengku dan topengmu saling menterjemahkan isyarat

Ayo! Siapa diantara kita bersedia menanggalkan topeng dirinya?

Aku tahu wajahmu dan kaupun tahu wajahku

Topengmu dan topengku saling menatap jahat!

Wajah-wajah dibalik topeng

Topeng-topeng bercengkrama dipanggung hidup

Lalu saling bunuh!

Topengmu dan topengku bergerak terus bergerak

Menarikan kehidupan

Menarikan kematian………….

BUNYI TETABUHAN DIMAINKAN KEMBALI. SANG PEMAIN MENGENAKAN TOPENG PUTIH

Waska! Aku dengar kemiskinanmu dimana-mana

Lapar badan dan lapar jiwa telah membuatmu angkuh

Dan kau tak pernah takut mati

Kau dengar Waska? Nasibmu bagai kereta waktu

Berjalan terus berjalan

Menelusuri rel-rel kehidupan yang kumal

Yang telah begitu lama kau kenal

Waska ! aku lihat borok-borok ditubuhmu pagi hari

Dan kau tak perduli matahari

Sementara kau diam membisu

Kereta waktumu lewat begitu saja

Perjalanan hendak kemana Waska?

Dan kau tetap tak perduli

Waska ! aku lihat sinar dimatamu merah menyala-nyala

Waska ! kau dengar ?

Berjuta-juta orang meneriakkan lapar dibelakangmu

Waska-Waskamu meraung-raung

Mereka menggeram lapar

Mereka menatap nanar

Mereka berkeliaran dimana-mana

Waska ! Waska gelisah dimana-mana

Mereka mengembara keseluruh penjuru kota

Mencari-cari kuburnya sendiri

Menggali-gali kuburnya sendiri



Lalu tentang impian besarmu

Tentang perampokan semesta

Mengendap dalam kekosongan yang purba

Waska ! aku melihat kau bunuh diri

Kekosongan dan nasibmu telah sempurna

SANG PEMAIN MEMBUKA DAN MENUTUP PETI TOPENG BERULANG KALI. KEMUDIAN SUNYI. SANG PEMAIN MEMBUKA TOPENGNYA.

Begitulah, kegelisahan dramatik yang terjadi dari seorang tokoh legendaris yang ada dalam lakon sandiwara Umang-Umang. Tapi apakah benar Waska itu telah
mati? Telah bunuh diri ?

Apakah benar ? Waska sebelumnya pernah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa ?

Dan apakah benar Waska itu gila ?

Untuk lebih jelasnya saya akan menghubungi dia.

Mudah-mudahan Waska mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya.

Permisi, saya memanggil Waska.

Waska…….. ! Waska…….. ! Waska……… !

Waskaaaaaaa………………! Waskaaaaaaaaaa…………..!

SANG PEMAIN MENGENAKAN TOPENG HITAM. BUNYI TETABUHAN DARI PETI TOPENG MENGIRINGI KEMUNCULAN WASKA.

Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat saya, kiranya saya perlu menjelaskan, bahwa saya bukan lagi seorang Waska. Saya adalah seorang
Semar. Dan siapa bilang saya ini sudah mati ? He……. he…….. he…….. itu kan hanya dalam lakon sandiwara saja. Sungguh saudara! Saya belum mati. Saya
belum ingin mati. Saya masih cinta hidup. Kecintaan saya terhadap kehidupan ini begitu luar biasa ! kalau ada yang mendengar kabar bahwa saya telah mati, itu
isyu ! jangan percaya ! orang saya masih hidup, dikatakan sudah mati ? bagaimana ini ? lalu dikatakan juga bahwa saya ini, katanya pernah bertemu dengan
malaikat Jibril ? bohong itu ! Lha, saya hanya pernah bermimpi ketemu dengan almarhum Mbah saya. Masa Mbah saya dikatan malaikat ? itu mengada-
ada……. Itu berlebihan. Jangan-jangan malaikat Jibril nantinya tersinggung dan almarhum Mbah saya juga tersinggung oleh fitnah ini.

Baik, sekarang pertanyaan mana lagi yang belum saya jawab ?

Oh ya ! tentang proyek “Jembatan Surga “. Proyek itu adalah proyek kemanusiaan - religi yang paralel dengan bisnis juga. Tidak apa-apa kan ? halalkan ?
proyek itu juga bisa dikatakan sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan yang telah memberikan rejeki yang berlimpah. Karena terus terang saja, kehidupan saya
sebelumnya tidak seperti sekarang ini. Astaga ! saya jadi teringat kembali ke masa hidup saya dulu. Masa sulit dan pailit……… Tapi maaf………. Sekali lagi
saya mohon maaf …….. saya harus segera pergi. Saya harus memimpin rapat para pemegang saham. Saya pikir, saya sudah menjawab semua pertanyaan.
Maaf, saya harus segera pergi.

SANG PEMAIN BERGERAK KE PETI TOPENG DAN MEMBUKA TOPENGNYA. LALU KEMBALI KE PENONTON

Bagaimana saudara-saudara ? meskipun belum puas, tapi untuk sementara kita puas-puaskan saja dulu. Dan yang jelas, bahwa Waska masih hidup sehat
wal’afiat, segar bugar. Kalaupun sekarang ia berganti nama menjadi Semar, itu semata karena kebutuhan administrasi saja. Bagaimanapun ia tetap seorang
Waska. Sekali Waska tetap Waska ! Hidup Waska !

Nah, sekarang mari kita berikan kesempatan bicara kepada Semar. Barangkali ia juga ingin menyampaikan sesuatu.

Segera akan saya panggil Semar. Semaaaaaaaarr…………!!

Semaaaaaaarrr…………!! Semaaaaaaaaaaarrr……………!!

SANG PEMAIN BERGERAK MENCARI-CARI SEMAR DIANTARA PENONTON. KEMUDIAN IA MENGENAKAN TOPENG HITAM.

Maaf, sebelum saya bicara lebih jauh, terlebih dahulu saya harus meluruskan sebuah kebengkokan. Saya bukan Semar, saya adalah Waska. Saya betul-betul
Waska. Memang banyak sekali orang bernama Waska. Tapi saya adalah Waska yang paling Waska. Waska dari segala Waska. Dunia saya adalah dunia
Waska. Penderitaan saya adalah penderitaann Waska. Borok saya adalah borok Waska. Sakit saya adalah sakit Waska. Dendam saya adalah dendam Waska.
Kemiskinan saya adalah kemiskinan Waska. Lapar saya adalah lapar Waska.

IA MEMUKUL-MUKUL PETI TOPENG. IA SEMAKIN GELISAH.

Bagaimana lagi saya harus menjelaskan ? bagaimana lagi Waska?

Percuma saja saya menjelaskan karena mereka tidak punya telinga.

Berfikir Waska ! berfikir !

Percuma saja saya berfikir karena mereka tidak mau menerima pikiran orang lain.

Berdo’a Waska ! Berdo’a !

Percuma saja saya berdo’a karena Tuhan sudah tidak mau mendengar. Lebih baik saya diam. Diam bagai batu. Saya memang batu. Batu yang angkuh ! saya
harus menjadi angkuh karena semua orang telah menjadi musuh.

Istirahatlah Waska. Kau begitu lelah…….. tidurlah.



Siapa bilang saya lelah ? aku tidak lelah ! bangsat ! mereka mengunyah-nguyah dagingku ! mereka menghisap darahku !

Ah……..pandangan mataku meremang. Kepalaku seakan mau copot. Tubuhku………….. Oh tubuhku …….. begitu kaku dan berat. Lidahku ? kenapa lidahku ?

TUMBANG

Bertahanlah Waska ! Bangkitlah Waska ! Ayo bangkitlah Waska !

BANGKIT

Ya……..aku harus bangkit……..aku harus bertahan. Kubuktikan aku adalah seorang Waska…………..

TUMBANG

Berdirilah Waska ! Ayo berdiri ! Kau harus berdiri diatas kakimu sendiri !!

BANGKIT

Aku harus berdiri ! Ayo kaki ! Berjalanlah !

TUMBANG

Waska ! ayo bangkitlah ! buktikan bahwa kau adalah seorang Waska !

BANGKIT

Waska ! buktikan bahwa kau adalah batu yang angkuh ! Ayo buktikan Waska !

TUMBANG

Bangsat ! Aku masih tetap seorang Waska. Aku masih bisa bangkit, berdiri dan berjalan. Ayo kaki ! Berjalanlah ! Kemana kau suka ! Ayo kaki ! kau harus
berjalan ! Mengembaralah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke lembah-lembah. Carilah mata air yang sejuk untuk membasuh kakimu yang lusuh……..untuk
mengobati luka hatimu.

O betapa sejuknya mata air itu menyentuh kepalaku yang mau pecah………….

BANGKIT DAN TUMBANG

O rupanya aku ini betul-betul sudah tua………aku lelah………Ya Tuhan……….. sungguh ! aku sudah terlalu lelah……………..

BANGKIT DAN TUMBANG

Waska !Bertahanlah Waska ! Bukalah hatimu ! Bukalah pikiranmu !

BANGKIT DAN TUMBANG

Aku sudah tidak tahan lagi……..aku sekarat…….Ya Tuhan……

TUMBANG

IA MENANGIS. KEMUDIAN SUNYI. BEBERAPA SAAT KEMUDIAN SANG PEMAIN BANGKIT SAMBIL MEMBUKA TOPENGNYA.

Begitu besar penderitaan Waska. Begitu besar keinginan Waska untuk hidup dan bertahan menjadi seorang manusia. Begitu indah dan menyakitkan.

Sekarang akan saya panggil keduanya. Waska…….. ! Semaaar….!

Waskaaaaaaaaa……!!! Semaaaaaaaaarrrr………..!!!

SUNYI

Semar adalah Semar. Waska adalah Waska. Seorang Waska menginginkan menjadi seorang Semar dan seorang Semar menginginkan menjadi seorang
Waska. Keduanya bisa ada, dan keduanya bisa juga tidak pernah ada………

SANG PEMAIN MEMAINKAN TETABUHAN DI PETI TOPENG

SELESAI

(DIMAINKAN SEORANG PRIA)



Wanci

monolog oleh:

Imas sobariah

KEJADIAN INI BISA DIMANA SAJA, KOTA BESAR ATAU KOTA KECIL. HANYA ADA SEORANG PEREMPUAN UMUR 30 –AN, TAPI KELIHATAN JAUH
LEBIH TUA DARI UMUR SEBENARNYA DAN KELIHATAN KURANG WARAS. SAMBIL MENCARI MAKANAN DI TONG SAMPAH ATAU SAMPAH-SAMPAH
YANG BERSERAKAN, PEREMPUAN ITU KADANG BERNYANYI KECIL, KADANG TERTAWA SAKIT ATAU APA SAJA MENGISI KEKOSONGANNYA. TAPI
TIBA-TIBA DIA BERSEMBUNYI DI BALIK PUING-PUING ATAU APA PUN PENUH KETAKUTAN. TAK SEBERAPA LAMA, PEREMPUAN ITU PERLAHAN
KELUAR DARI PERSEMBUNYIANNYA.

Saudara-saudara barusan lihat anak saya ? hah ? masa tak tahu itu si Endang dan si Eti ?

Saya takut ketemu dia…..kenapa ? ….tidak…tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata…lingkaran….lingkaran itu harus diputuskan….. sudah saya bilang jangan
dilahirkan, jangan hidup, jangan saya.. .. jangan …jangan yang lain juga

Tidak nurut…siapa yang salah…siapa ? PEREMPUAN ITU BERBISIK diam, diam, malu ! bilang saja tak jadi, geser…geser …nasibnya ! PEREMPUAN ITU
SEPERTI TERSADAR DAN MALU.

Tuhan, Tuhan…… bagaimana ini ? seperti biasa, kau selalu diam.

Ngomong-ngomong, sudah kenal saya belum ? pasti belum kan ? emang saya siapa ? he he… nama saya Icih prihatini. Orang-orng memanggil saya Icih,
sebuah nama kecil dari kampung. Orang prihatin ! …he…he… saya lahir dan dibesarkan di kota kecil yang dikutuk sekaligus abadi dibutuhkan, baik secara
terang-terangan maupun umpet-umpetan, siapa yang tak pernah mendengar daerah lokalisasi ! kapan dan di mana pasti ada.

TIBA-TIBA TERDENGAR SAYUP-SAYUP MUSIK KETUKTILUAN

ATAU MUSIK PERGAULAN, PEREMPUAN ITU MENARI AMAT SERIUS DENGAN EKSPRESI KEPEDIHAN DAN BERTOLAK BELAKANG DENGAN MUSIK
YANG DINAMIS.

Saya harus bersyukur kepada Tuhan SAMBIL SETENGAH BERBISIK nama Tuhan disebut cukup
langka.. he…he…itulah kesalahan terbesar bersama. Kecil-kecilan saya penari, karena saya selalu sedih dan mengeluh, saya harus punya yang bisa
diunggulkan.

Anugerah yang menyelamatkan saya dari lingkaran….membuka pikiran dan hati saya …walau sampai saat ini saya masih asli miskin...tapi miskin lain urusan
bukan ? bukan kutukan ….ya, punya nasibnya sendiri…….PEREMPUAN ITU DIAM, LALU MENGENDAP-ENDAP…….SETELAH YAKIN TAK ADA SEORANG
PUN, LALU IA BERBICARA LAGI

Ini rahasia terbesar hidup saya, ini kekayaan boleh dibilang takkan pernah habis . Bisa menyimpan rahasia ini atau tidak ? saya bisa celaka tujuh turunan dan
…… lingkaran ini tak akan putus !

Saya nggak mau jadi seperti ibu saya, bekas pelacur atau bekerja seperti bapak saya germo ibu saya. Begitu juga nenek saya punya pekerjaan yang diturunkan
sama ibu saya dan kakek saya, laki-laki pengangguran yang jatuh cinta dan kasihan dengan nasib nenek yang diwarisi kemiskinan. Lelaki itu nekad ngawinin
nenek saya dengan syarat membantu usaha yang tak lain usaha birahi. Dan sejak itu nenek saya dibiarkan hidup normal mungkin kalau jaman sekarang
pensiun dini he….he… Tapi nenek saya tidak bisa hidup normal, sulit keluar dari tempat yang sudah turun-temurun itu. Kakek sudah masuk lingkaran itu…
pernah nenek saya pindah kampung, tapi sial orang-orang cepat tahu siapa kakek-nenek saya. Orang –orang mengusir dan menyumpahi keluarga kami, dan
……….balik lagi ke tempat kami semula. Dan ibu saya ? jadi penerus karena dipaksa keadaan miskin dan buta huruf. Tidak hanya kami tapi semua tetangga ,
orang-orang yang datang dan pergi di kampung kami, mukanya jadi kelihatan sama, jalannya sama, semuanya sama seperti pelacur ! ha.. ha … ha... Hanya
satu atau dua orang sakti bisa keluar lingkaran , tapi kalau sudah mentok ya balik lagi.

PEREMPUAN ITU KAGET DAN MENGUMPAT KARENA TIDAK TERIMA DI SANGKA PENGEMIS

Sedekah ? sedekah apa ? Mas salah alamat, saya bukan pengemis, saya lagi berjuang ! aneh, orang tak bisa bedakan orang yang sudah pasrah sama orang
yang sedang berjuang !

TERDENGAR LAGI SUARA MUSIK SEOLAH-OLAH TERJADI DI SEBUAH LAPANGAN, DAN PEREMPUAN ITU KEMBALI MENARI. LAMA-LAMA TEMPAT
ITU MENJADI SESAK, DAN PEREMPUAN ITU HAMPIR TERJATUH.

Aduh jangan dorong-dorong mas….aduh-aduh sabar…sabar…PEREMPUAN ITU TERJATUH DAN ADA SESEORANG MENYERETNYA DENGAN KASAR

Saya tak ingat lagi, siapa yang menyeret saya. Saya minta tolong sekuat tenaga, tapi percuma orang-orang di lapangan itu menganggap saya bahan
permainan mungkin semuanya dianggap wajar diterima penari seperti saya. Saya tak ingat lagi dibawa kemana, badan saya sakit semua. Saya tertidur dan
mulai sadar mendengar suara ibu saya menangis begitu dalam. Bapak tak bisa berbuat banyak, mungkin seperti menampar mukanya sendiri dan harus terima
semuanya dengan tak punya perasaan. Tapi saya sangat kaget, siapa laki-laki yang duduk dekat pintu itu ? laki-laki itu tinggi besar, mukanya lumayan ganteng
dan berkumis tebal. Ibu saya ngenalin Kang Usup orang yang nolong saya, bebaskan saya dari si Ompong. Jagoan di kampung kami. Kami sekeluarga hanya
mengucapkan terimakasih. Kami tak lapor polisi, percuma ! mereka pasti mencibir “ Ini kan tempatnya ! salah sendiri ! ”

Tak ada yang percaya saya perawan. Saya nggak mau masuk lingkaran itu.

SAYUP-SAYUP TERDENGAR MUSIK TRADISIONAL SEBAGAI PENGIRING PENGANTAR PENGANTIN. DAN PEREMPUAN ITU DENGAN HIDMAT
SEPERTI PENGANTIN DI DEPAN PENGHULU.



Dua bulan kemudian, Kang Usup datang melamar saya. Entah kenapa saya langsung mau dinikahi laki-laki yang tak jelas asal-usulnya. Kang usup katanya
sudah yatim piatu dari kecil, di kota kerja serabutan, maklum tak punya Ijasah sekolah Tinggi. Tapi sekarang Kang Usupkerja jadi penjaga keamanan di toko
milik Babah Aliong. Yang paling penting bagi saya, dua hari sesudah nikah saya dibawa ke kota dan hidup di sana. Saya tidak punya waktu buat mikir-mikir,
pokoknya saya pindah dari sini !. Saya yakin, semua orang yang melihat kepergian saya merasa lega dan bungah. Mereka ada yang iri sama saya. Tetangga
saya bilang sama anaknya, “ Tuh lihat si Icih ! mulai sombong mau ninggalin kampung ini. Emak jamin, nggak lama lagi dia pasti balik lagi. Emang gampang
nyari makan di kota. Inget ! kamu jangan kayak si Icih ! “.

PEREMPUAN ITU SEPERTI DUDUK DI PELAMINAN DENGAN KEBAHAGIAAN YANG DISEMBUNYIKAN. KEMUDIAN PERGI LAYAKNYA
BERGANDENGAN.

Di kota, kami hidup seperti orang lain umumnya, ketakutan saya sedikit-sedikit mulai hilang. Saya lupa… waktu itu umur saya lima belas tahun. Di kampung
kami seumur itu sudah cukup untuk dikawinkan. Kami hidup sederhana sama kang Usup, kami ngontrak rumah setengah tembok. Saya rawat bersih. Rumah itu
ada dua kamar, jaga-jaga kalau kami tak lama lagi punya anak. He…he…hidup saya tenang, setiap kang Usup berangkat atau pulang kerja saya mencium
tangannya mencari berkah…kang Usup pulang tak mesti, yang jelas dia nggak pernah di rumah malam, maklum jaga toko. Kebiasaan kang Usup setiap pulang
kerja, pasti bawa oleh-oleh makanan jam berapa pun dia pulang. Kami kadang-kadang seperti anak kecil, berebut makanan, kejar-kejaran…karena kami satu
sama lain tak mau membuang bungkus makanan.

Tak menunggu setengah tahun, saya hamil anak pertama . Anak laki-laki, kami beri nama Endang. Setahun dari situ, lahir lagi anak kami yang kedua. Anak
perempuan yang kami beri nama Eti. Terus terang, kami tak tahu arti nama-nama itu, kami hanya meniru nama-nama orang terkenal di kampung saya. Si
Endang nama anak pak Lurah, Si Eti nama anak orang yang paling kaya. Hidup kami sangat sederhana tapi bahagia. Saya yakin, saya sudah keluar dari
lingkaran. Kami benar-benar bahagia saudara-saudara, siapa pun yang melihat keluarga kami pasti terharu atau iri. Tapi ……PEREMPUAN ITU LANGSUNG
TERDIAM, MENERAWANG BEGITU SEDIH DAN BEGITU MARAH. IA MENUTUP MUKANYA, BERCAMPUR MALU…… lingkaran itu…lingkaran itu…
…..datang juga…jemput ! kami bahagia…saya tak percaya semua ini ! saya yakin keajaiban ini…..saya yakin betul …….. tak mungkin saya salah berdoa,
malah kang Usup yang ngajarin saya ……

Malam itu, ……. saya sedang mengandung delapan bulan anak saya yang ke tiga. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Perasaan saya jadi tak
enak…ketukan itu di ulang lagi, suara ketukan itu lain dari biasanya. Cepat-cepat saya membukakan pintu…..begitu kagetnya saya…ternyata dua orang polisi !
saya jadi panik………… polisi itu bertanya pada saya.

“ selamat malam, apa betul ini rumahnya Bapak Usup Cakra ? “

Saya jawab tapi badan saya gemetar tak karuan tak bisa berhenti.

“ betul pak, ada apa ya ? tapi suami saya sedang tidak ada. Masih jaga malam ……….“

Polisi itu mungkin kasihan melihat perut saya yang buncit.

“ maaf bu, kami hanya memberitahukan, Pak Usup sekarang ada di kantor polisi. “

“ kenapa pak ? “ entah apa rasanya, badan saya seperti melayang-layang.

“ kami tidak bisa menjelaskannya di sini, nanti saja di kantor. “

“ Tapi Pak ………… “

PEREMPUAN ITU TERDUDUK LESU

Duh Gusti…… sulit diterima siapapun. Kang Usup yang saya banggakan itu ………..…. ternyata bukan jaga toko seperti yang saya ceritakan. Kang Usup……
juga Germo ! lingkaran ! lingkaran ! lingkaran itu berputar-putar…….Kang Usup ada di situ……..kenapa Gusti, Kang Usup ada di situ ? sulit dipercaya ! saya
yang salah, bertahun-tahun kami hidup bersama tak tahu pekerjaan suami saya sendiri ! atau kang Usup yang sangat pintar menyimpan rahasia ? Saya tak bisa
lihat gelagat. Ah, sudahlah hidup saya dan anak-anak harus terus !. Anak saya yang ke tiga lahir tanpa ditunggui bapaknya, kang Usup entah sampai kapan di
penjara. Masalah kang Usup sangat banyak, bukan karena s germo saja, ada masalah lain yang saya nggak ngerti. Saya putuskan, kang Usup lingkaran akhir
dalam kehidupan kami. Saya buka celengan buat ngelahirin di bidan. Anak saya yang ketiga saya namai sendiri, namanya Aep
Putus Cakra. He…he…nama itu memang saya pikirkan dalam –dalam….putus, artinya memutuskan, Cakra adalah nama belakang kang Usup. Pokoknya jangan
sampai kelakuan bapaknya nurun !

PEREMPUAN ITU MERUBAH SEMANGATNYA, MEMPERLIHATKAN PERUBAHAN DENGAN SEMANGAT BARU.

Saya harus berubah ! Kang Usup pernah bilang, “ Cih, Tuhan nggak mungkin merubah nasib kamu kalau kamu tak berubah ! “

Saya putuskan, nggak ngarepin sama Kang Usup lagi.

Untuk makan sehari-hari, saya jualan kue. Keliling di sekitar tempat kami tinggal atau jualan di sekolahan. Si Endang dan si Eti kadang bawa kue jualan
disekolahnya. Mereka saya latih prihatin. Si Aef, gantian ngasuhnya. Kalau kakaknya sekolah pagi, ya saya bawa jualan keliling.

Kami pernah pindah rumah kontrakan dua kali, semua tetangga nanya kang Usup terus. Di rumah kontrakan baru punya Pak Haji, kami Cuma bayar
setengah. Soalnya Pak Haji tahunya anak-anak saya, anak yatim. Memang saya suruh mereka, kalau ada yang nanya Bapaknya bilang saja ninggal kecelakaan.
Kecelakaan hidup ! he…he…. Nggak terasa, Si Endang dan Si Eti tambah besar, kayak remaja
lainlah. Mereka punya banyak teman. Si Endang mulai main Gitar-gitaran sana, gitar-gitaran sini, Si Eti juga mulai senang dandan. Si Eti sama temannya kumpul
di rumah si A, di rumah si B, dan tak jarang kumpul di rumah kami. Sayang, saya cuma menyekolahkan mereka sampai SMP, tak sanggup lagi. Saya cuma
penjual kue keliling, ya kadang-kadang saya dapat order kue untuk acara selamatan kecil-kecilan.

Ternyata jualan kue keliling banyak bawa rejeki. Si Endang, saya titipkan kerja di bengkel motor. Istrinya yang punya bengkel langganan kue saya bertahun-
tahun. Ya, lumayanlah bisa ngurangin biaya hidup kami. Begitu pun Si Eti, saya titip pegawai personalia di pabrik plastik. Dia itu anak kos dekat rumah
kontrakan kami. Anak baru, pindahan dari pabrik plastik di Tangerang, katanya.



Saya selalu membayangkan, Si Eti, Si Endang juga Si Aep bisa hidup kayak orang lain. Kawin , punya rumah, punya tabungan. Dan saya ? saya Cuma ngurus
cucu-cucu. Jaga mereka kalau Emak-bapaknya kerja. Dan pasti saya mendongeng kecerdikan binatang, bunga dan apa saja untuk cucu saya. Juga kalau
mereka nanya kakeknya, eyang dan saudara-saudaranya, saya pasti ngarang yang bagus-bagus. sore- sore, saya buat teh manis dan pisang goreng sebelum
mereka pulang. Kalau sudah begitu, saya ikhlas kalau Tuhan cabut nyawa saya.

Saya jadi lupa. waktu anak saya sudah kerja, saya cuma mikirin biaya sekolah si Aep. Mungkin karena dari dulu bekerja keras, Entah kenapa badan saya
mudah sakit-sakitan. Saya tak bisa jualan seperti dulu. Untunglah kedua anak saya sedikit-sedikit bisa membantu kebutuhan sehari-hari.

PEREMPUAN ITU MENGHELA NAFAS PANJANG

Hampir setahun anak saya kerja, masalah mulai muncul. Pegawai personalia, yang masukin si Eti kerja di pabrik plastik itu….merkosa si Eti karena cintanya
ditolak. Padahal, saya menganggap dia kayak anak sendiri…dia sangat baik. Apalagi sesudah masukin si Eti kerja, dia itu pahlawan keluarga kami. Entah setan
mana yang bikin bajingan itu nekad…sayangnya kami tak bisa apa-apa…… kami bodoh dan miskin !. Pernah tetangga kami lapor Polisi, lagi-lagi kami sial.
Katanya, bukti-buktinya tak ada lagi. Si Eti Cuma dapat malu dan takut. Kami hanya bisa pasrah…

Nasib, nasib ! kurang afdol rasanya kalau miskin pasti ditindas pula. Eh…si laki-laki pemerkosa itu, dengan tenangnya melenggang lewat rumah kami setiap
pagi dan sore hari. Malah dia bilang, si Eti yang fitnah dia. Katanya lagi, si Eti sering dibawa bosnya pergi entah kemana…

Si Eti di PHK dari pabrik …..… Si Eti juga hamil buah perkosaan itu….kami tak tahu mengadu kemana……. Ya, hanya Tuhan, satu-satunya yang kami punya.

Satu- satunya yang diharapkan bantu biaya sehari-hari cuma si Endang.

Hidup kami terasa sangat berat…

Si Endang, punya tanggung jawab berat. Tapi apa boleh buat.

Sembilan bulan sudah kandungan si eti. Jadi siksaan. Gimana nasib cucu saya nanti.

Bayi mungil itu lahir selamat dibantu bidan tetangga kami.

Perasaan senang, sedih dan sangat marah kalau ingat bapaknya.

PEREMPUAN ITU TIBA-TIBA MENGGIGIL….SEPERTI TERSERANG DEMAM…TAPI DIA MELAWANNYA SENDIRI DENGAN BERGUMAM LAGU
MENIMANG ANAK….

Semenjak cucu saya lahir, entah kenapa Si Endang sering ngelamun dan sangat pemarah. Si Eti apalagi. Dan Si Aep makin hari makin sering gugup kalau
ketemu orang. Kami sangat malu, kami tertekan. orang-orang tak berhenti-berhentinya ngomongin kami.

Si Endang tak tahan lagi, dia kalap. Dicarinya pegawai personalia itu. Si Endang maksa orang itu ngawinin si Eti, tapi dia memang bajingan sejati. Bajingan itu
nolak mentah-mentah. Eee dia malah maki-maki menghina keluarga kami. Si Endang tak bisa lagi nahan amarahnya. Pegawai personalia itu dihajarnya sampai
babak belur. Sudah bisa ditebak nasib Si Endang dan keluarga kami…Si Endang di bui !

Karena kami sangat susah, belum empat puluh hari lahir anak Si Eti. Si Eti terpaksa cari kerja…dan anaknya saya yang ngasuh. Si Eti tak mau cari kerja di
Pabrik, katanya masih takut. Karena kepeped, si Eti kerja di tempat bilyard. Saya tak tahu jadi apa. Dia kerja dari malam sampai subuh. Saya kasihan betul lihat
dia. Habis gimana lagi, kami perlu makan dan kami harus pindah kontrakan.

Saya nggak nyangka, mau nengok Si Endang di penjara itu mahal juga. Katanya hidup di penjara itu gratis. Nyatanya kalau saya nengok ke sana harus bayar
itu, bayar ini. Di sana banyak preman juga, belum lagi kalau mau makan agak enakan harus beli.

PEREMPUAN ITU TERDIAM KEMUDIAN MENCERACAU….lingkaran itu datang …lingkaran itu datang lagi ….PEREMPUAN ITU TERTAWA SAMBIL
MENAHAN AIR MATANYA…

Cuma beberapa bulan si Eti kerja di bilyard itu. Dia banyak berubah……dandanannya, kelakuannya. Dia kayak artis-artis di TV. Dan cucu saya satu- satunya,
diambil temannya Si Eti. Saya nggak setuju, tapi Si Eti maksa saya. Katanya dia orang kaya, tak punya anak. Saya nggak yakin sama orang itu. Dandanannya
tak kalah sama Si Eti. Saya jadi curiga…seminggu kemudian Si Eti ngajak pindah rumah. Bukan lagi ngontrak di bedeng, tapi rumah kamar tiga. Nggak lama
dari situ Si Eti nebus kakaknya Si Endang keluar penjara. Saya jadi bingung, dari mana si Eti dapat duit

banyak ? tiap saya tanya, Si Eti pasti marah. Keluar dari penjara, si Endang dikenalkan si Eti sama temannya yang punya Salon. Si Endang kerja jaga
keamanan di Salon itu.

Hidup saya jadi nggak tenang. Si Eti pulang kerja bukan tengah malam lagi, pagi malah siang. Yang nganter pulang gonti-ganti laki-laki, kalau saya tanya pasti
dia jawab teman kerja. Saya nggak bisa dibohongi…….. lingkaran itu jemput si Eti….duh Gusti gimana ini ? pernah saya bilang sama si Endang kelakuan
adiknya itu, eee ….si Endang malah bilang “susah mak hidup jaman sekarang mah kalau kita lurus-lurus saja. “ Saya jadi kapok. mendingan ngomong sendiri,
biar unek-unek saya keluar he…he…

Si Eti lama-lama jadi tak pernah pulang, untuk makan sehari-hari saya jualan, kadang jadi buruh cuci, kadang jadi kuli angkut di pasar, kadang jadi buruh kupas
bawang. Apa saja saya lakoni. Saya pernah nanya sama temannya si Eti di mana dia, katanya si Eti ke luar kota ada kerjaan. Saya jadi heran, apa tempat
kerjanya itu buka cabang di luar kota ? belum putus keheranan saya itu, si Endang …… si Endang…….. bawa banci tua ke rumah saya…… PEREMPUAN ITU
MENANGIS PEDIH ……. dia bilang, dia mau pisah rumah. Katanya, kerja kejauhan. Saya tanya siapa banci tua itu, dan dia jawab, itu temannya yang mau kos
bareng.

Duh gusti apa lagi ini…saya lihat banci itu, tua, mukanya pucat tapi dandanannya menor. Si Endang jadi aneh.

Saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa berdoa supaya dia selamat.

Di rumah saya cuma berdua sama si Aep. saya bingung. Tiba-tiba tetangga saya datang dan minta maaf takut saya tersinggung, Dia cerita, si Eti perempuan
nggak bener. Dan katanya, kalau saya nggak percaya, dia ngajak saya lihat langsung. Dia tahu dimana dan kemana si Eti sekarang itu.



Anehnya, saya nggak kaget. Saya pura-pura nangis meraung-raung karena malu dengan tetangga saya itu.

Dua bulan setelah saya menangis meraung-raung, waktu itu tengah malam. Pintu rumah saya ada yang gedor-gedor, ”Mak tolong Mak..Mak tolong Mak …cepat
buka pintu Mak ! buka !” saya sepertinya pernah dengar suara itu…begitu saya buka…ternyata banci tua temannya si Endang !. Mukanya babak-belur. Saya
cuma melongo, saya betul-betul nggak ngerti kenapa. Banci tua itu cerita, dia sangat cinta sama si Endang. Saya mau muntah dengarnya. Dan dia bilang si
Endang juga cinta dia. Saya nggak percaya, mana mungkin bisa …kepala saya jadi pusing . Banci itu bilang, sejak itu dia janji mau nanggung semua keperluan
si Endang. Tapi katanya lagi, lama-lama kalau dia ngamen dapat duit sedikit si Endang sering pukul dia. Sekarang banci malang itu sadar dimanfaatkan juga
dibohongi si Endang. Anehnya banci itu tetap sayang sama si Endang. Mungkin dia bingung mau pergi kemana.

Saya jadi gelap pikiran. Banci itu pergi, saya bawa si Aep pergi. Tak ada lain dipikiran saya, saya harus putuskan lingkaran ini ! kaki saya terus berlari dan
berlari. “ Mak, Aep mau dibawa kemana, Mak ? Kaki Aep sakit Mak. Mak duduk dulu Mak, Aep nggak kuat lagi. Mak masih jauh ya Mak ? “ Saya
berhenti di rel kereta api, secepat kilat saya dekap si Aep karena saya tahu sebentar lagi kereta itu menabrak kami !!

Tapi, kami gagal …entah bagaimana saya dan si Aep… begitu sadar kami dikerumuni orang banyak di pinggir rel.

Duh gusti …jangankan hidup, mati pun susah.

Sejak itu si Aep ketakukan kalau melihat saya dan menganggap saya gila, apalagi orang-orang di rel itu mengusir saya. Katanya, saya ibu yang mau nyelakain
anaknya sendiri. Orang-orang meneriaki saya gila. Saya nggak pernah ketemu si Aep lagi. Beberapa kali saya cari Si Aep, nggak pernah ketemu. Apa mungkin
si Aep dibawa orang-orang waktu itu ? Aep Emak minta maaf, kamu nggak salah nak, Emak nggak gila… emak nggak tahan lagi. Aep,
Emak pasti doain supaya Aep selamat.

Saya nggak mau pulang kampung, biar orang-orang bilang saya gila. Lingkaran itu mungkin nggak mau jemput orang gila hi hi…

PEREMPUAN ITU KEMBALI BERNYANYI SENDIRI…..
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