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Sekilas Kata 

Alhamdulillah! Segala puji hanya 
bagi Allah SWT yang telah menggenapkan 
usiaku 50 tahun pada hari ini, 11 Desember 
2010, sehingga aku dapat menyelesaikan 
buku kumpulan cerpen ini. 

Semula ingin kuterbitkan dalam 
bentuk buku konvensional. Namun 
ongkosnya sangat besar dan khawatir hanya 
akan menjadi konsumsi rayap belaka. 
Akhirnya kupilih menerbitkan  dalam format 
e-book  ini, dengan harapan dinikmati oleh 
orang yang benar-benar gemar membaca. 

Buku ini berisi 15 cerpen pilihan 
yang telah dipublikasikan oleh Media 
Indonesia, Bangka Pos, Majalah Amanah, 
Sumatera Ekspres, dan lain-lain dalam kurun 
waktu 1989-2010 dengan tokoh utama 
M@cver (baca: ma’per). 

Mohon izin dan terima kasih kepada 
pemilik foto yang kujadikan ilustrasi. Semoga 
keikhlasan Anda semua menjadi amal sholeh 
yang Insya Allah mendapat balasan setimpal 
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BUKAN SAHABAT SEJATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sheila On 7 mendendangkan tembang 
Sahabat Sejati di pesawat TV, tatkala Pak 
Pos menyampaikan sepucuk surat 
kepadaku. Dari M@cver (baca: ma’per), 
sahabat sejatiku! Sejak aku merantau 
puluhan tahun silam, surat M@cver 
merupakan satu-satunya media informasi 
tentang kampungku. Surat kabar harian 
pertama dan terkemuka di kampungku yang 
baru terbit beberapa tahun lalu, belum 
beredar di perantauanku. 
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Berkat informasi dari M@cver, aku 
selalu tahu perkembangan kampung 
halamanku. Aku sangat gembira mendapat 
kabar bahwa warga kampungku telah 
berhasil menggapai cita-cita tujuh turunan: 
membentuk kerajaan baru! Aku dapat 
membayangkan betapa suka citanya warga 
kampungku menyambut detik-detik 
bersejarah: Proklamasi Kemerdekaan dari 
Kerajaan Draculand! 

Sejenak aku merasa menyesal, karena 
tidak sempat berpartisipasi dalam episode 
terakhir perjuangan melawan arogansi 
penguasa lama. Memang aku termasuk 
rakyat yang pengecut dan mudah putus asa. 
Dahulu aku terpaksa meninggalkan 
kampungku karena menghindar dari jeratan 
aparat keamanan pada saat melakukan 
demonstrasi menuntut pembentukan 
kerajaan baru. Kerajaan Kawamuah! Sejak 
itu, keinginan membentuk kerajaan 
kuanggap hanya sebagai mimpi buruk 
belaka. Sungguh aku merasa bangga dan 
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kagum, ternyata generasi berikutnya berhasil 
mengubah impianku menjadi kenyataan. 

Sheila On 7 terus berteriak: 

Merdeka kita, kita merdeka… 

Tak pernah kita pikirkan 

ujung perjalanan ini 

Tak usah kita pikirkan akhir perjalanan ini 

 “Keceriaan mulai berubah menjadi 
kecemasan,” kata M@cver, mengawali 
suratnya. Tulisan tangan M@cver tampak 
berantakan, mencerminkan betapa gemetar 
tangannya saat menulis surat ini. “Arogansi 
penguasa lama sebagai musuh bersama 
telah dikalahkan. Sekarang muncul musuh 
baru, berupa ambisi dan nafsu ingin 
berkuasa.” 

Dadaku berdegup kencang saat 
membaca permulaan surat M@cver. Bulu 
tengkukku berdiri setiap mendengar kata 
ambisi, nafsu dan kuasa. Di mataku ketiga 
kata tersebut seperti sudah ditakdirkan 
berwajah seram. Orang yang telah dikuasai 
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oleh ketiganya selalu kehilangan rasionalitas. 
Bagi mereka, tidak ada sahabat sejati dan 
musuh abadi, yang ada hanyalah 
kepentingan pribadi. 

“Sekarang warga kampung kita sedang 
meributkan calon raja.” Lanjut M@cver. 
“Banyak calon, isu dan opini berkembang. 
Tuntutan masyarakat agar raja nanti berasal 
dari putera daerah mendominasi opini publik 
saat ini. Lucunya calon yang tidak pernah 
ikut memperjuangkan kemerdekaan, malah 
menjadi corong membela arogansi masa 
lalu, tiba-tiba diunggulkan oleh salah satu 
parpol besar. Sebagai rakyat biasa, aku 
cemas terhadap fenomena ini. Reinkarnasi 
kekuatan lama merupakan mimpi buruk yang 
terburuk bagi kehidupan demokrasi. 
Andaikan kamu sempat, aku mohon 
segeralah pulang kampung…” 

 Lama aku termenung. Selama bergaul 
dengan M@cver, aku belum pernah melihat 
dia secemas itu. Berarti sekarang 
keadaannya benar-benar serius. Aku harus 
segera menolongnya. 
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Tiga hari menjelang pemungutan suara 
pemilihan raja Kawamuah, aku tiba di 
kampungku. Aktivitas masyarakat terpusat 
pada acara pemilihan raja. Aksi demonstrasi 
mendukung dan menentang salah satu calon 
terjadi di mana-mana. Di depan gedung 
Majelis Rakyat, masjid-masjid, lapangan 
sepakbola, taman-taman kota, dan di jalan-
jalan raya. 

M@cver mengajakku ke masjid raya. 
Selesai Sholat Zuhur, jamaah masjid 
melaksanakan diskusi tentang calon raja. 
Mereka berusaha meneropong para calon 
raja dari berbagai aspek. Mulai dari 
profesionalitas, kapabelitas, sampai 
moralitas para calon. 

“Dari segi profesionalisme dan 
kapabelitas, calon-calon yang diajukan 
sangat meyakinkan. Semuanya menyandang 
dua sampai tiga gelar kesarjanaan, mulai 
dari universitas terkenal hingga universitas 
picisan,” kata salah seorang jamaah. 

“Memang, mereka sangat cerdas. Tapi 
untuk mengisi kemerdekaan ini tidak cukup 
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hanya dengan kecerdasan belaka. Kita perlu 
orang berintegritas tinggi dan bermoral luhur. 
Kerajaan ini akan runtuh sebelum berdiri, jika 
dipimpin oleh orang yang kenyang 
pengalaman culas di masa lalu.” 

“Apa masih ada orang jujur di dunia 
ini?” tanya seorang pemuda, pesimis. 

Jamaah masjid terperanjat. Mereka 
nyaris tidak percaya atas pertanyaan 
pemuda itu. Asumsi mereka, setidak-
tidaknya orang yang berada di dalam masjid 
ini dapat dianggap sebagai orang-orang 
beriman, baik, jujur dan adil. Entah kalau 
yang tak pernah ke masjid! Bagi mereka, 
manusia yang telah dikuasai ambisi, nafsu, 
dan kekuasaan pun mustahil melakukan 
kemungkaran di masjid. Selama ini di sini 
tidak pernah terdengar orang kehilangan 
sandal di masjid, misalnya. Provokasi, fitnah, 
dan propaganda politik tidak pernah 
dilakukan di atas mimbar masjid mereka. 

“Lantas siapa yang akan kita dukung?” 
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Kelihatannya jamaah masjid mulai 
kebingungan. Sebagian mereka hanya 
tertunduk. 

“Saya mengusulkan M@cver sebagai 
calon raja dari kampung kita!” tiba-tiba 
seorang tokoh masyarakat memecah 
keheningan. 

“M@cver? Apa alasannya?” 

“Dia itu jujur, sholeh dan cerdas.” 

“Tapi M@cver tidak punya gelar 
sarjana!” 

“Aha! Itulah keluhuran budi seorang 
M@cver. Dia itu sebenarnya seorang sarjana 
dari universitas terkemuka. Tapi dia tidak 
pernah berbangga-bangga dengan gelar. 
Baginya kualitas nalar lebih penting daripada 
kuantitas gelar!” 

“Kalau begitu, kita dukung M@cver! 
Setuju?” 

“Setuju!!!” 

Demonstrasi mendukung M@cver 
sebagai raja Kerajaan Kawamuah digelar 
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berbagai komponen masyarakat di 
kampungku. Aksi kelompok baru ini sempat 
mengkhawatirkan calon-calon terdahulu. 
Strategi money politic yang telah mereka 
lancarkan terancam sia-sia. 

Masyarakat sekarang tampak makin 
pintar saja, semboyan mereka: “Uang Yes, 
Dukungan No!” makin popular. Uang yang 
diberikan para calon ambisius mereka ambil 
sebanyak-banyaknya, tetapi pilihan mereka 
tetap pada M@cver! 

Pesta rakyat memilih raja secara 
demokratis berlangsung di seluruh penjuru 
negeri. Seperti diharapkan sebagian besar 
warga masyarakat, M@cver berhasil meraih 
dukungan enam puluh persen rakyat pemilih. 
M@cver dikukuhkan sebagai raja pertama di 
Kerajaan Kawamuah. Sesuai konstitusi 
kerajaan, dia bersumpah: “Bersedia diapit 
bumi dan langit, apabila curang dalam 
melaksanakan tugas!” 

“Selamat, Bat!” kataku, memberi 
semangat kepada M@cver. “Aku bangga 
kamu dipercaya rakyat untuk memimpin 
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negeri ini. Jangan khianati amanat rakyat. 
Semoga rakyat kita lebih sejahtera selama 
kepemimpinanmu!” 

“Terima kasih. Insya Allah aku akan 
berusaha sekuat tenaga.” 

Aku tidak dapat berlama-lama tinggal di 
kampungku. Aku segera kembali ke 
perantauan. Aku menyadari sebagai orang 
yang pernah lari dari perjuangan, tidak 
pantas bagiku tinggal di sini. Apalagi rajanya 
sekarang adalah sahabat sejatiku. Aku takut 
terjebak dalam nepotisme. Kalau aku tetap di 
sini, pasti M@cver akan memberi jabatan 
penting bagiku, sekaligus jembatan genting 
bagi masa depanku. Sebab di manapun dan 
kapanpun nepotisme merupakan musuh 
besar demokrasi. 

Aku sudah sangat berbahagia apabila 
sahabatku M@cver berhasil mengantarkan 
rakyat Kawamuah kepada kemakmuran 
abadi. Selama puluhan tahun di bawah 
kekuasaan Kerajaan Draculand, rakyat 
Kawamuah telah terjerembab dalam lembah 
kejumudan. Rakyat Kawamuah tidak diberi 
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kesempatan maju di berbagai bidang. 
Kekayaan alam yang terkandung di dalam 
bumi Kawamuah dieksploitasi untuk 
kepentingan Kerajaan Draculand. Lapangan 
pekerjaan dikuasai oleh wangsa Draculand 
yang berkuasa sewenang-wenang. 
Sementara rakyat Kawamuah hanya sebagai 
penonton di negerinya sendiri. Sekaranglah 
saatnya bagi rakyat Kawamuah untuk 
bangkit dan menunjukkan jati dirinya. 

Setelah tiga bulan M@cver berkuasa, 
kaum oposisi mulai menggoyang kursi 
kekuasaannya. Isu yang ditiup sampai keluar 
negeri, termasuk di perantauanku, M@cver 
terlibat Burokgate. Skandal penjualan besi 
burok (buruk) bekas kapal karam dan rangka 
bangunan industri masa lalu. Dikabarkan 
M@cver melakukannya untuk kepentingan 
pribadi bersama kroni-kroninya. Uang hasil 
penjualan tersebut tidak dimasukkan ke 
dalam kas kerajaan. 

Sebagai sahabat sejati M@cver, aku 
tidak percaya dia berbuat sekeji itu. Berita 
media massa tidak dapat aku terima begitu 
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saja. Sekarang ini banyak beredar koran 
provokatif. Kalau pembaca kurang kritis, 
sangat mudah terseret ke dalam aksi 
anarkis. Maka sebagai sahabat sejati, aku 
merasa perlu mendengar langsung 
keterangan M@cver tentang Burokgate. 

“Bat, jujur saja, bagaimana sebenarnya 
Burokgate itu?” tanyaku tulus. 

“Semua yang diberitakan Koran itu, 
benar terjadi.” jelasnya jujur. 

“Jadi kamu terlibat korupsi, kolusi dan 
nepotisme?” 

M@cver mengangguk sambil 
memperbaiki letak kaca mata tebalnya. 
Astaga! 

“Bagaimana semua itu bisa terjadi?” 

“Itulah, Bat! Sebagai sahabat sejatiku, 
kamu terlalu cepat pergi. Seharusnya kamu 
dulu itu tetap di sini. Memberi pertimbangan, 
bisikan dan embusan angin surga padaku.” 

“Oh, maafkan aku!” 
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“Perlu kamu ketahui, setelah aku 
berkuasa, para demonstran yang dulu 
mendukungku tiba-tiba saja ada yang 
mengaku sebagai sahabat, bahkan sebagai 
saudara. Dulu, hanya kamu sahabat 
sekaligus saudaraku. Banyak di antaranya 
kemudian sok akrab dengan memanggilku 
‘Abang’…” 

“Bagus itu, berarti kamu benar-benar 
diterima masyarakat!” 

“Ya. Tapi kemudian mereka meminta 
pengertianku, bahwa mereka telah banyak 
berkorban ketika mereka mendukungku dulu. 
Singkatnya mereka minta uang. Kamu tahu 
sendiri, aku ini miskin. Lalu mereka 
menunjukkan jalan ke neraka itu. Aku hanya 
membuat memo agar usaha mereka berjalan 
mulus. Sumpah, aku tidak pernah melihat 
uangnya sepeserpun!” 

Masygul aku melihat M@cver begitu 
jujur menyesali perbuatannya. Dia terlanjur 
mengkhianati amanat rakyatnya karena 
ditipu para sahabatnya sendiri, yang ternyata 
bukan sahabat sejati. Para sahabat baru 
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M@cver itu hanya tertarik pada materinya 
saja. 

“Arti teman lebih dari sekadar materi…” 
bisikku, mengutip lirik lagu Sheila On 7. 

*** 
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GURU PROFESIONAL 
 

 

 

 

 

 

Sekali lagi M@cver melirik arlojinya. 
Pukul setengah tujuh pagi Waktu Negeri 
Kawamuah. Negeri ini diberi nama 
“Kawamuah” supaya rakyatnya kreatif dan 
inovatif. Sebelumnya rakyat negeri ini 
terkenal dengan karakter “dek kawa nyusah”, 
artinya tidak mau bersusah payah 
melakukan sesuatu, lebih baik menerima 
takdir apa adanya. Oleh karena itu daya 
kreasi rakyat negeri ini sangat rendah, 
sehingga selalu ketinggalan dari daerah 
lainnya. Selalu jadi pengekor, tidak mampu 
menjadi pelopor. 

M@cver menatap jendela kaca 
rumah kontrakannya. Perlahan-lahan 
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matanya mengiringi butiran air hujan 
menoreh kaca jendela itu, membentuk aliran 
sungai. Guru senior itu semakin cemas 
tatkala butiran air semakin banyak dan 
akhirnya membasahi seluruh bidang jendela. 
Hujan makin lebat! Dalam hati dia menyesali 
isterinya yang mencegahnya berangkat 
ketika hujan baru turun rintik-rintik tadi. 

”Sekali-sekali tidak masuk...” 

”Diam kau!” 

”Ah, jangan sok! Kamu kira murid-
muridmu akan berduka cita kalau kamu tidak 
masuk?” tanya isterinya mengejek. 

M@cver pura-pura tidak mendengar 
ejekan isterinya. 

“Sudah berapa tahun kamu jadi 
guru?” tanya isterinya lagi, kali ini lebih 
serius. ”Coba lihat Guru Rupsi. Sekarang dia 
sudah ditetapkan sebagai Guru Profesional. 
Sementara kamu masih seperti yang dulu. 
Jalan di tempat, sampai pensiun!” 

Ah! Soal pangkat, golongan, status 
profesionalis dan rezeki adalah masalah 



 

BALADA M@CVER                 surtam@amin 

22 

nasib, demikian pikir M@cver sederhana. 
Kebetulan saja si Rupsi itu bernasib baik. 
Guru satu ini memang sama-sama dengan 
dia menjadi guru. Hanya nasibnya berbeda. 
Walaupun sering tidak masuk dan hanya 
memberi catatan saja ketika mengajar, 
rupanya pangkat lebih suka hinggap di 
pundaknya! Salahkah dia?   

M@cver tidak suka lama-lama 
memikirkan masalah nasib. Bagi dia yang 
penting bisa mengajar. Bisa mendapatkan 
pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi 
kemanusiaan. Itu saja! Dia bersyukur 
kesejahteraan guru sekarang jauh lebih baik 
dibanding guru zaman dulu. M@cver yakin, 
apabila kita bersyukur atas nikmat yang 
diberikan Allah, maka Allah akan menambah 
nikmat itu. Dari dulu dia selalu ingat pesan 
ibunya: ”Menyukai yang dikerjakan lebih 
penting daripada mengerjakan yang disukai.” 
Dengan begitu dia sangat menyukai 
tugasnya sebagai guru, meskipun dulu dia 
bercita-cita ingin menjadi dokter. 
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Rasa sykurnya menjadi berlipat 
ganda tatkala melihat keadaan sekarang, 
betapa ketatnya kompetisi meraih predikat 
sebagai guru yang diangkat pemerintah. 
Banyak warga negeri ini yang telah memiliki 
surat kelayakan mengajar, baik strata satu 
bahkan strata dua belum berhasil menjadi 
guru negeri. Sementara dirinya hanya 
tamatan Diploma satu. Alangkah maha 
pemurahnya Tuhan yang telah memberi 
kesempatan kepadaku lahir pada masa 
belum banyak orang berminat menjadi guru!  

Banyak orang mengatakan M@cver 
itu totol. Kurang usaha. Tidak mau 
berkorban. Terlalu idealis. Sok suci! Dan 
sebagainya, dan sebagainya. 

”Zaman sekarang hampir di setiap 
lingkungan hidup sudah terkontaminasi,” 
kata seorang temannya suatu hari. ”Kita 
memang perlu bersih. Tapi mengorbankan 
sedikit idealisme untuk mendapatkan hak 
kita, saya kira tidak apa-apa. Kita harus 
berusaha...” 
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”Saya sudah berusaha,” tangkis 
M@cver. ”Saya sudah laporkan kepada 
Kepala Sekolah tentang nasib saya ini. Saya 
juga sudah mengadu kepada pengurus 
organisasi profesi. Hasilnya tetap nihil. Nihil!” 

”Itu belum cukup. Pengurus 
organisasi profesi kita memang lebih asyik 
memperjuangkan karirnya sendiri daripada 
memikirkan nasib anggotanya. Salah kita 
juga, mengapa dulu memilih mereka menjadi 
pengurus! Sekarang orang mau ini...” bisik 
temannya sambil menggesekkan telunjuk 
dengan jempolnya. 

M@cver tak menanggapi sinyalemen 
temannya itu. Dia takut terhadap segala 
sesuatu yang berbau fitnah. Apalagi yang 
bernada provokatif. Sebagai seorang guru, 
M@cver selalu mengusahakan 
berlangsungnya pendidikan yang bermakna 
bagi pengembangan pribadi dan watak 
peserta didik, agar mereka tidak kehilangan 
kepribadian dan kesadaran akan makna 
hakiki kehidupan. Jadi apa ada yang tega 
menelantarkan nasib guru? 
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Pukul tujuh pagi. Hujan belum reda. 
M@cver mengambil jas hujan.Tanpa peduli 
omelan isterinya, M@cver segera berangkat 
dengan sepeda motor kreditannya. Selama 
dua puluh tahun lebih menjadi guru dia 
belum pernah datang terlambat, apalagi 
mangkir. Dia selalu ingat pribahasa lama: 
“guru kencing berdiri, murid kencing berlari.” 
Bahkan dia sering mencemaskan: “kalau 
guru kencing berlari, murid mengencingi 
guru.” Karena itulah M@cver selalu 
menghindar ketika digoda teman-temannya 
untuk sesekali kencing berlari. Kalau saja 
harus membeli sertifikat guru professional 
yang sudah menjadi haknya, salahkah jika 
murid-murid akhirnya cukup dengan membeli 
saja ijasah tanpa harus belajar keras? 

Hujan masih deras. Belum ada guru 
lain yang hadir, termasuk Kepala Sekolah. 
Sang Bos hanya sekali-sekali saja datang 
pagi. Maklum, Bos! Sibuk mengurus dana 
BOS. 

Seorang pegawai Tata Usaha 
menghampiri M@cver. 
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”Sudah pukul tujuh seperempat, Pak. 
Apakah lonceng tetap dipukul?” tanya 
pegawai itu. 

”Pukul saja.” 

”Tapi guru lain belum hadir.” 

“Yang penting anak-anak masuk. Itu 
hak mereka.” 

“Kalau dipikir, tidak adil ya, Pak?” 

”Apanya yang tidak adil?” 

”Itu, hak. Saya perhatikan di sini 
yang dipenuhi haknya justru yang malas-
malas. Lihat saja Guru Rupsi. Dia sering 
ngobrol di kantin, padahal ada tugas 
mengajar. Anak-anak bilang, guru satu itu 
sering menjual buku di kelas. Sore-sore 
mengadakan kursus pelajaran dia di 
rumahnya. Bagi yang tidak membeli buku 
dan tidak ikut kursus rapornya merah.” 

M@cver tersenyum mendengar 
laporan orang tua itu. “Sudahlah, Pak. Yang 
penting sekarang, mari kita bekerja sesuai 
dengan kewajiban masing-masing.”  
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Waktu istirahat guru-guru ramai di 
ruang tata usaha. Masing-masing 
memegang selembar kertas berwarna 
kuning. M@cver merasa ingin juga 
menerima kertas sejenis, yang tak lain dari 
Sertifikat Guru Profesional. Secarik kertas 
kecil itu sangat bermakna bagi setiap guru. 
Selain berfungsi sebagai alat untuk 
meningkatkan penghasilan, kertas itu juga 
sebagai simbol kesuksesan dan 
penghargaan bagi seorang guru yang telah 
berbakti pada ibu pertiwi. 

“Punya Pak M@cver tidak ada,” jelas 
pegawai urusan persuratan. ”Heran. Padahal 
Guru Lusi dan Guru Nepo baru bertugas lima 
tahun, sudah dapat Sertifikat Guru 
Profesional.” 

Setelah mendengar penjelasan 
singkat pegawai tata usaha itu, M@cver 
menghadap Kepala Sekolah. 

“Saya mengerti perasaan Pak 
M@cver,” hibur Kepala Sekolah. ”Tapi kita 
harus sabar. Ini namanya belum rezeki kita. 
Nanti akan saya kirim surat resmi. 
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Sementara itu Pak M@cver juga harus 
berusaha. Bila perlu datang langsung ke 
instansi yang berwenang. Tanyakan apa 
masalahnya. Maklumlah sekarang, kita harus 
jemput bola...” 

Lesu M@cver meninggalkan ruang 
Kepala Sekolah. Diambilnya selembar kertas 
dari buku ulangan murid. Ditulisnya sebaris 
kalimat, kemudian dimasukkan ke dalam 
saku kemejanya. Tanpa bicara apa-apa 
kepada rekan-rekan guru, M@cver segera 
menghilang. Dan... 

Braak! 

Hanya dua setengah meter dari pintu 
gerbang sekolah, kepala M@cver pecah. 
Aspal jalan banjir darah. M@cver ditabrak 
truk pengangkut timah. Guru M@cver tewas, 
harapannya punah. 

Beberapa menit kemudian semua 
media massa elektronik di Negeri Kawamuah 
menyiarkan berita tewasnya guru M@cver, 
dalam acara Breaking News. Semuanya 
memuji kesabaran dan pengabdian M@cver 
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dalam melaksanakan tugas. Salah seorang 
komentator mengatakan, bahwa kita semua 
saat ini nyaris percaya eksistensi guru 
seperti M@cver hanya merupakan fosil 
sejarah belaka. Kita tidak menyangka, guru 
idealis seperti itu masih ada di “Negeri 
Seribu Satu Sulap” ini. 

Malam harinya stasiun TV Negeri 
Kawamuah menayangkan komentar orang-
orang penting. Mulai dari wakil orang tua 
murid sampai Menteri Pendidikan dan 
Pengajaran. Seorang pejabat kepegawaian 
Kementerian P dan P mengemukakan: 
”Segenap jajaran pendidikan dan pengajaran 
sangat berduka cita. Kami kehilangan ujung 
tombak terbaik. Pada saat bangsa ini masih 
mengalami kemiskinan akal sehat, yang 
menjadi sumber malapetaka di seluruh 
penjuru negeri, seorang pahlawan 
pendidikan gugur. Tanpa tanda jasa! Sangat 
tepatlah langkah Menteri P dan P 
memerintahkan pemasangan bendera 
setengah tiang di sekolah-sekolah dan 
kantor-kantor pendidikan selama tujuh hari 
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tujuh malam untuk menghormati dan 
mengenang jasa-jasa beliau. Dalam hal 
kepegawaian, pemerintah menganugrahkan 
kepada Guru M@cver kenaikan pangkat 
anumerta tiga tingkat dari pangkat terakhir, 
serta selembar Sertifikat Guru Profesional.” 

Berikutnya ditayangkan pula riwayat 
hidup M@cver secara lengkap. Sampai 
acara berita terakhir, semua aspek 
kehidupan M@cver terungkap tuntas. Hanya 
satu yang tidak disiarkan oleh TVNK, RNK, 
maupun TV dan Radio Swasta, koran serta 
majalah dalam dan luar negeri, yaitu 
selembar kertas yang ditemukan paramedis 
rumah sakit umum dalam saku kemeja 
M@cver berisi tulisan: ”Ternyata guru 
profesional adalah guru yang hanya rajin 
menghitung persyaratan kenaikan 
pangkat dan sertifikasi guru, meskipun 
malas mengajar. Dirgahayu guru!” 

*** 
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GELENG 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aku terkejut membaca daftar nama 
caleg pada pemilu negeri Kawamuah tahun 
ini. Nama M@cver  berada pada urutan 
pertama di bawah tanda gambar Partai 
Paling Bohong. Heran, setahuku sebelum ini, 
sang raja dongeng dari negeri Kawamuah itu 
tidak suka berpolitik. Sehari-hari kerjanya 
hanya menghibur masyarakat dengan 
dongeng-dongeng segarnya di kedai-kedai 
kopi. 

Yang lebih aneh lagi, nama partai dan 
lambangnya itu. Gambar “Burung Belatuk”! 
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Nama dan lambang ini berkonotasi negatif: 
hanya pandai mengatakan “tahu”, tetapi tidak 
pernah bisa berbuat. Itulah kesan 
pertamaku. Orang-orang partai ini tidak 
paham psikologi sosial, pikirku. Mereka tidak 
mengerti strategi pemasaran. Tidak bisa 
mengambil hati massa. 

“Apa tidak ada nama lain?” tanyaku 
pada M@cver di sekretariat partainya. 

“Apalah arti sebuah nama?” dia balik 
bertanya. 

“Nama mencerminkan visi partai. 
Nama yang indah menawarkan harapan 
cerah.” 

 M@cver tertawa. “Kamu masih 
terjebak dalam paradigma lama. Politik 
modern harus berbasis kerakyatan.” 

“Maksudnya?” 

“Sebagai politikus kita harus tahu 
selera rakyat dan karakter politik bangsa.” 

“Justru itu! Rakyat kita sekarang mulai 
mendambakan kejujuran dan keadilan. 
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Tetapi partaimu malah mengusung tema 
kebohongan. Apa bukan bunuh diri 
namanya?” 

 M@cver  menepuk pundakku. 

“Bat, bat …” katanya. “Kamu masih 
lugu seperti dulu. Kami paham betul, rakyat 
kita sangat mengharapkan kejujuran dan 
keadilan. Sebagai politikus kami juga 
mengerti, bahwa logika politik sering terbalik. 
Kamu tahu maksudnya?” 

“Kalau kampanyenya 
memperjuangkan kepentingan rakyat, 
realisasinya menjadi lebih mementingkan diri 
sendiri dan atau golongan?” 

“Betul. Betul sekali! Oleh karena itu 
kami kampanyekan bahwa partai kami 
adalah partai paling bohong. Kami yakin, 
banyak yang percaya para politikus sering 
sulit menepati janjinya. Berarti nanti kami 
menjadi polikus paling tidak bohong, alias 
paling jujur dan amanah.” 

“Bagaimana kalau kalian ternyata 
mampu menepati janji?” tanyaku menguji. 
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“Tak mungkin. Bangsa Kawamuah 
sudah ditakdirkan sebagai bangsa pelupa. 
Begitu mudah mengucapkan janji, lebih 
mudah lagi untuk melupakannya.” 

Sebagai bagian dari bangsa 
Kawamuah, malu juga rasanya dicap 
sebagai bangsa pelupa. Tapi apa boleh buat, 
memang begitu adanya. Sejak dahulu kala 
karakter bangsa Kawamuah tidak pernah 
berubah. Pada saat berjuang, sangat mahir 
meneriakkan slogan-slogan moralis. Namun 
setelah mendapat kedudukan, fasilitas 
pribadilah yang selalu dikais. 

Kampanye pemilu dan pemungutan 
suara di negeri Kawamuah kali ini 
berlangsung damai dan simpatik. Tak ada 
darah yang tumpah. Tak ada jiwa yang 
terjajah. Beda sekali dengan pemilu-pemilu 
sebelumnya, ketika Jenderal Tandrun Luah 
masih berkuasa. Waktu itu hanya partai 
Tandrun Luah saja yang bebas 
berkampanye. Partai lain selalu dipojokkan 
dan dicekal. Bahkan seorang pejuang rakyat 
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bernama Kandra Kayet dibuang ke pulau 
terpencil karena mendukung partai lain.  

Para pengamat politik dalam dan luar 
negeri terkecoh. Di luar dugaan sama sekali, 
partai  M@cver  berhasil meraup suara 
terbanyak. Lebih dari tiga puluh persen 
rakyat negeri ini menitipkan suaranya 
kepada Partai Paling Bohong, dengan 
harapan di “Pondok Demokrasi” nanti suara 
mereka berkumandang merdu.  

Rakyat negeri Kawamuah mulai lebih 
percaya kepada wajah baru daripada para 
politikus senior yang telah terbukti ingkar 
janjinya. Mereka tak terlalu peduli apakah 
calon yang dipilih itu berdaya ingat kuat atau 
lemah. Yang penting beda! Rakyat sudah 
bosan hidup susah. Sudah lelah antre solar 
dan minyak tanah. Makin berat membayar 
uang sekolah. 

Sebagai pendatang baru di “Pondok 
Demokrasi”, M@cver  berusaha tampil 
prima. Reputasinya sebagai raja dongeng 
harus dipertahankan. Para penggemarnya 
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pasti kecewa kalau dia gagal menjalankan 
misinya: membuat maya seolah nyata! 

Pada bulan keenam M@cver duduk di 
kursi legislatif, dia didemonstrasi para 
pendukungnya. 

“Hai M@cver, mana kinerjamu?!” kata 
juru bicara demonstran. 

“Sabar, Saudara-saudara…” M@cver 
berusaha menenangkan massa yang 
berdemonstrasi tanpa mengindahkan tata 
krama dan nilai-nilai budaya bangsa itu. 
“Sekarang ini saya baru beradaptasi. 
Berubah dari sebagai pendongeng menjadi 
anggota legislatif tidak semudah menelan 
ludah.” 

Untunglah kharismanya sebagai raja 
dongeng masih kuat. Para demonstran 
bayaran itu dapat memahami kondisi 
M@cver sekarang. Memang benar dia perlu 
waktu untuk menyesuaikan diri. Terlalu 
kejam menggugat kinerja M@cver pada 
waktu sesingkat ini. 
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Masyarakat negeri Kawamuah 
kembali ke kampung masing-masing. 
Mereka kembali sibuk dengan aktivitas 
sehari-hari. Sebagian besar masyarakat 
negeri Kawamuah bekerja sebagai pencari 
cacing tanah alias geleng. Invertebrata yang 
termasuk kelompok annelida ini sangat 
digemari bangsa Fo-shih, negeri di seberang 
lautan. Rasanya lezat dan bergizi tinggi. 
Khasiatnya dahsyat, dapat membuat pria 
lebih perkasa di hadapan wanita serta 
mampu meningkatkan kecerdasan otak dan 
daya ingat. 

Walaupun demikian rakyat negeri 
Kawamuah tidak pernah mengkonsumsinya. 
Sehingga sampai sekarang bangsa ini tetap 
lekat dengan predikat bangsa pelupa. 
Sebagai komoditas ekspor, harga cacing 
tanah sangat mahal sedangkan daya beli 
rakyat sangat rendah. Supaya terkesan 
konstitusional, nenek moyang mereka 
mengutuk bangsa Kawamuah dan seluruh 
keturunannya yang berani makan geleng. 
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“Barang siapa di antara bangsa 
Kawamuah dan segenap anak cucu 
keturunannya makan geleng, maka dia akan 
menjadi raja jungur yang berprilaku rakus 
dan suka menghalalkan segala cara!” begitu 
bunyi prasasti persumpahan yang dipasang 
di tempat-tempat strategis di seluruh penjuru 
negeri. 

Dulu hewan ini dilindungi pemerintah. 
Masyarakat tidak boleh memburunya. Hanya 
perusahaan milik pemerintah dengan hak 
monopoli saja yang boleh 
mengeksploitasinya secara besar-besaran, 
sehingga menimbulkan kerusakan hutan dan 
lingkungan hidup. Pada sebagian besar 
permukaan bumi negeri Kawamuah 
menganga megalubang bekas penggalian 
geleng.  

Tetapi sejak terjadinya revolusi 
budaya di negeri Kawamuah, rakyat bebas 
berburu geleng. Pemerintah pasca-revolusi 
budaya beranggapan bahwa segala yang 
ada di bumi dan di dalam tanah diciptakan 
Tuhan semata-mata untuk kesejahteraan 
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manusia. Oleh karena itu rakyat dipersilakan 
menangkap geleng sebagai salah satu 
ciptaan Tuhan. Apalagi lapangan pekerjaan 
lain sebagai alternatif semakin langka. Di 
samping itu, hasil perkebunan Puren 
harganya makin merosot. Banyak petani 
Puren kemudian beralih profesi menjadi 
pencari geleng. 

Keasyikan memburu geleng membuat 
rakyat lupa pada M@cver, anggota legislatif 
pilihan mereka. Tak terasa sudah empat 
tahun M@cver berkiprah di dunia politik. 
Selama itu dia tidak pernah mengunjungi 
para pendukungnya. Entah apa yang 
dikerjakan M@cver di gedung “Pondok 
Demokrasi” itu, tidak ada lagi yang peduli. 
Mungkin dia termasuk salah satu anggota 
legislatif yang melegalkan perburuan geleng 
secara bebas, sehingga kerusakan 
lingkungan semakin parah. 

Rakyat seolah-olah baru terbangun 
dari tidur panjang ketika tiba-tiba M@cver  
muncul di desa mereka. Sang raja dongeng 
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itu membawa ratusan paket sembako dan 
kaos partai. 

“Hai, rakyat pendukung setiaku, 
sekarang saya datang membawa harapan 
baru!” teriak M@cver menggunakan alat 
pelantang suara dari atas mobil kredit. 
Beberapa anggota Tim Suksesnya 
membagikan paket sembako dan kaos 
kepada hadirin. 

Para tokoh masyarakat mengucek-
ngucek matanya. Setengah tak percaya 
mereka memperhatikan wajah M@cver. 
Banyak perubahan pada diri sang raja 
dongeng itu. Jasnya tampak terlalu sempit 
membungkus perutnya yang sudah buncit. 
Mobil kreditnya yang baru lunas setahun lagi 
itu masih mengilap, kontradiktif dengan kaki-
kaki rakyatnya yang baru pulang dari 
mencari geleng.  

Kemiskinan masih tetap setia 
memeluk kehidupan rakyat negeri 
Kawamuah yang diwakili M@cver. 
Perburuan bebas geleng selama ini hanya 
menguntungkan para pemilik modal dari luar 
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negeri. Rakyat setempat hanya sebagai kuli 
dengan penghasilan dapat sari makan sari. 
Sangat tidak sebanding dengan kerugian 
berupa kerusakan lingkungan yang 
merupakan titipan anak cucu itu. 

“Hai M@cver, sekarang sudah 
waktunya kamu menunjukkan kinerjamu 
sebagai anggota legislatif! Apa yang telah 
kamu lakukan untuk kemajuan negeri ini?” 
tanya tokoh masyarakat.  

“Sabar, Saudara-saudara…” M@cver 
merayu para tokoh masyarakat yang mulai 
beringas. “Sekarang ini saya sedang 
melakukan konsolidasi. Partai kita harus 
lebih kuat menghadapi pemilu mendatang. 
Mengubah kemelaratan menjadi 
kemakmuran tidak semudah menelan 
ludah...” 

Fuih! Seluruh hadirin meludah ke 
tanah. 

“Bangsat kau M@cver! Empat tahun 
menjadi anggota legislatif telah mengubah 
kepribadianmu. Kamu telah tercabut dari 
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akar budaya bangsa Kawamuah. Identitas 
sebagai bangsa pelupa sudah hilang dari 
dirimu. Sekarang kamu sudah berubah 
menjadi seorang yang sangat ingat pada 
janji: paling bohong! Pasti kamu telah 
melanggar sumpah leluhur: makan geleng!” 

“Maaf, maaf, Saudara-saudara…” 
M@cver tergagap. 

Kesabaran rakyat hilang ditiup angin. 
Ucapan M@cver tidak didengar lagi. Massa 
ramai-ramai melempar M@cver dengan 
paket sembako dan kaos partai. 

“Makanlah sendiri sembako dan kaos 
ini, raja jungur!” teriak massa makin ganas. 

M@cver mengambil jurus langkah 
seribu tambah sejengkal. Dia lari dan 
sembunyi di rumahku. 

“Bat, tolong Bat. Rakyat mengamuk,” 
kata M@cver gemetar. 

“Benarkah kamu sudah makan 
geleng?” tanyaku menyelidik. 
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“Sumpah. Tidak pernah. Jangankan 
makannya, melihatnya saja aku jijik.” 

“Kalau begitu apa dosamu?” 

“Mungkin inilah hukum karma. Dulu 
aku sering membuat orang mengantuk ketika 
mendengar dongenganku. Sekarang, di 
ruang sidang anggota legislatif, aku selalu 
mengantuk ketika membahas masalah 
rakyat. Bat, sungguh, menjadi pendongeng 
ternyata lebih bahagia daripada sebagai 
anggota legislatif!” 

Hari itu juga M@cver memutuskan 
mundur sebagai anggota legislatif. Aku tidak 
tahu bagaimana caranya dia melunasi sisa 
kredit mobilnya nanti.        

*** 
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GUBERNUR (BUKAN) JENDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala M@cver yang makin botak 
mulai terasa panas. Pekan-pekan terakhir ini 
dia banyak membaca koran lokal yang 
berlomba menyajikan berita-berita panas 
sekitar pemilihan gubernur. Mulai dari 
demonstrasi organisasi pemuda 
menyampaikan kriteria calon gubernur, 
sampai pada indikasi money politics yang 
lazim dilakukan para calon gubernur dan tim 
suksesnya.  
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Salah satu berita yang menggelitik 
M@cver  sampai hari ini adalah berita pada 
koran berwarna pertama di provinsi ini yang 
terbit hari Kamis yang lalu.  Hari itu M@cver  
baru pulang menghadiri acara Kenduri 
Sastra di ibukota negara. Setibanya di 
bandara, dia ditawari koran lokal oleh 
seorang anak usia SD yang gagal 
melanjutkan sekolah karena kemiskinan 
orang tuanya. Berita itu bertajuk “Kriteria 
Gubernur Versi Organisasi Pemuda”. 

Tidak kurang dari selusin kriteria 
dikemukakan Organisasi Pemuda 
berasaskan agama dan moralitas itu. Kriteria 
yang paling menarik bagi M@cver adalah 
gubernur nanti harus sudah kaya sebelum 
menjadi gubernur. Alasannya agar selama 
menjadi gubernur tidak melakukan korupsi, 
kolusi, dan nepotisme alias KKN. Makhluk 
yang memiliki karakteristik seperti kentut, 
mudah tercium baunya tapi sulit dibuktikan 
wujud dan pelakunya. Oleh karena itu kriteria 
satu ini sulit terpenuhi. 
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Namun sebagai pelipur lara boleh 
juga menjadi perhatian ala kadarnya. 
M@cver mencoba meneropong calon yang 
kira-kira cocok dengan kriteria tersebut. 
Selama tiga hari tiga malam dia merenung, 
mencari calon yang paling tepat. Dia teringat 
pada amanat Pejabat Gubernur saat 
pengumuman pemenang sayembara 
lambang daerah, yang kemudian 
kontroversial itu, bahwa orang kaya itu 
adalah para seniman. Mereka sangat kaya 
imajinasi, kreativitas, dan idealisme. Para 
seniman profesional seperti Joshua, Sherina, 
Krisdayanti, Luna Maya, dan sebagainya 
juga kaya secara material. Yang rada-rada 
kere adalah para seniman proposal, baru 
ada aktivitas kalau proposalnya disetujui 
pejabat birokrasi saja. Payah! 

Setelah menimbang, mengingat, 
memperhatikan, dan seterusnya, M@cver 
menjatuhkan vonis, bahwa  gubernur ideal 
versi dia adalah dirinya sendiri.  Sebagai 
seniman profesional, bukan seniman 
proposal,  M@cver  merasa dirinya paling 
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tepat untuk menjadi gubernur. Dia akan 
memajukan bidang kesenian sebagai 
komoditi andalan. Kesenian merupakan 
sumber daya yang tak pernah habis 
sepanjang masa. Dengan seni hidup menjadi 
indah. M@cver ingin mengubah seluruh 
potensi dan aspek kehidupan di provinsi ini 
menjadi sumber keindahan. Dia ingin melihat 
seluruh rakyat provinsi ini bersuka-cita 
berenang dalam samudra kehidupan yang 
indah. Segera melupakan duka lama akibat 
penjarahan tangan-tangan jahil yang 
serakah. 

Impian M@cver duduk di kursi 
gubernur menjadi kenyataan. Bukan sekadar 
duduk-duduk seperti dilakukan petugas 
kebersihan setelah merapikan ruangan 
pejabat terhormat itu. M@cver  memang 
terpilih sebagai gubernur provinsi ini. 
Mayoritas rakyat provinsi ini terpukau pada 
visi, misi, dan program kerja yang 
dipaparkan M@cver pada acara kampanye 
menjelang acara pemilihan gubernur. 
Rupanya nurani rakyat provinsi ini sudah 
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mulai dialiri selera seni yang tinggi, tidak 
sekadar mengutamakan kepentingan politik 
kelompok dan stabilitas kantong pribadi.    

Hari-hari pertama sebagai gubernur, 
digunakan M@cver untuk mempelajari arsip-
arsip di kantor itu. Persis seperti yang 
dilakukan Max Havelaar ketika baru diangkat 
sebagai asisten residen Lebak residensi 
Banten pada tahun 1856. Seperti halnya Max 
Havelaar, M@cver  bertekad melakukan 
pembersihan karat-karat birokrasi. Bagi dia, 
bersih itu indah. Dia tak peduli pada 
pengalaman pahit Max Havelaar, dipecat 
Gubernur Jenderal Duymaer van Twist 
karena tindakannya itu dianggap 
bertentangan dengan kelaziman di 
lingkungan birokrasi. M@cver merasa tak 
gentar karena sekarang dia sendiri yang 
menjadi gubernur, kendati bukan jenderal, 
sebagai penguasa tertinggi di provinsi ini. 
Menurut dia, perubahan radikal hanya dapat 
terwujud apabila dimulai oleh pemimpin 
tertinggi di suatu wilayah. 
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Pengalaman menarik bagi M@cver 
pada pekan pertama sebagai gubernur, dia 
banyak sekali kedatangan tamu. Mereka 
berasal dari berbagai kalangan. Ada birokrat, 
seniman, pengusaha, tokoh pemuda, 
pimpinan LSM, dan sebagainya.  

Dari unsur birokrat, M@cver 
menerima laporan bahwa sektor strategis 
tertentu perlu mendapat perhatian lebih 
serius kalau ingin segera melihat kemajuan. 
Orang yang menanganinya harus 
profesional, kreatif dan inovatif. Birokrat 
tersebut memperkenalkan dirinya sebagai 
seorang yang berasal satu kampung dengan 
M@cver. Kemudian dia menyarankan sektor-
sektor strategis itu agar diurus oleh orang-
orang yang jelas asal-usulnya, termasuk 
daerah kelahirannya. M@cver hanya 
menebar senyum. 

Wakil seniman menyampaikan rasa 
syukurnya karena seniman telah dipercaya 
memimpin provinsi ini. Mereka optimis, 
dengan kekayaan imajinasi, kreativitas, dan 
idealisme, provinsi ini segera menjadi negeri 
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yang indah seperti taman firdaus. Di ujung 
pembicaraan mereka menyodorkan map 
berisi proposal pergelaran seni. 

“Eksistensi provinsi kita ini perlu 
diperkenalkan melalui pergelaran seni. 
Dengan begitu dunia luar tahu bahwa kita 
memiliki kekayaan seni dan budaya yang 
tinggi dan berlimpah,”  jelas wakil rombongan 
seniman. 

M@cver melirik angka yang tertera 
pada rencana biaya. Luar biasa! Kembali 
M@cver  menebar senyum. Para seniman 
merasa lega. 

Berikutnya, ketua organisasi pemuda 
yang merasa sebagai pendukung kuat 
pencalonan M@cver, mengucapkan selamat 
dan merasa ikut berbahagia atas terpilihnya 
M@cver sebagai gubernur.  

“Dalam sejarah bangsa kita, pemuda 
selalu muncul sebagai pelopor perubahan,” 
kata ketua organisasi pemuda itu setengah 
menggurui. “Oleh karena itu eksistensi 
mereka jangan diabaikan.”  
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Secara panjang lebar pemuda itu 
membentangkan kisah sejarah pergerakan 
pemuda sejak Budi Utomo tahun 1908, 
Sumpah Pemuda 1928, Penculikan Rengas 
Dengklok 1945, Orde Baru 1966, Malari 
1974, sampai Gerakan Reformasi 1998.  

Pada setiap tonggak sejarah 
tersebut pemuda selalu berada di depan 
secara gagah berani melawan kezaliman, 
sehingga korban berjatuhan dianggap 
sebagai bunga bangsa. Darah mereka 
adalah sumber kehidupan generasi ini, yang 
terus mengalir sampai akhir episode sejarah 
yang mereka perjuangkan. Sebab oleh 
generasi pada episode sejarah berikutnya 
kadang-kadang mereka malah dianggap 
sebagai pengkhianat bangsa, terutama oleh 
tangan-tangan kekar yang berkuasa 
memutarbalikkan fakta sejarah. 

M@cver manggut-manggut. Sesekali 
dia melirik arlojinya. Dia sadar waktu Zuhur 
sudah hampir usai. Tetapi M@cver berusaha 
melayani tamunya dengan baik dan tanpa 
pandang bulu. Menurut dia, gubernur itu 
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adalah pelayan rakyat. Jadi dia harus 
menghormati majikan-majikannya itu dengan 
pelayanan prima. Kehilangan waktu Zuhur 
saat ini masih bisa dijamak pada waktu 
Ashar nanti, pikirnya. Walaupun dia tahu, ini 
bukanlah keputusan yang bijak.  

“Sebagai wujud penghargaan 
terhadap perjuangan pemuda, tidak 
berlebihan kiranya Bapak meningkatkan 
kualitas pemuda kita. Peningkatan kualitas 
sumber daya manusia itu perlu dilakukan 
melalui jalur pendidikan. Kami harapkan 
Bapak sudi menugaskan salah seorang 
pemuda daerah ini untuk sekolah kembali di 
salah satu perguruan tinggi terkenal di 
negara kita dengan biaya dinas,” usul salah 
seorang pemuda, anggota rombongan. 

“Menurut saya, pemuda yang tepat 
untuk disekolahkan itu adalah ketua 
organisasi pemuda ini,” tambah pemuda 
lainnya sambil menunjuk ke arah ketua 
organisasi pemuda. Pemuda yang ditunjuk 
meremas-remas jarinya sendiri. 
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M@cver sedikit terperanjat 
mendengar kata penutup rombongan 
pemuda itu. Bukan karena substansi 
pembicaraan, melainkan karena dia mulai 
mengantuk, kelelahan, seharian melayani 
para majikannya. 

Jam dinding menunjukkan pukul lima 
sore. M@cver mempersilakan rombongan 
tamu terakhir masuk. 

“Kami dari kelompok pengusaha 
muda daerah,” juru bicara kelompok itu 
memperkenalkan diri. “Maaf kami telah 
mengganggu waktu istirahat Bapak. Izinkan 
kami mengucapkan selamat atas terpilihnya 
Bapak sebagai gubernur.” 

M@cver terkesan atas sopan-santun 
kelompok ini. Dia berusaha menahan 
kantuknya supaya terlihat tetap segar dan 
sungguh-sungguh dalam melayani 
majikannya. Dia membiarkan kelompok 
pengusaha ini mendominasi pembicaraan. 
Sebagai pejabat, dia harus tampak lebih 
pandai mendengar. Suatu keterampilan yang 
langka dimiliki para pejabat masa lalu. Waktu 
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itu para pejabat jarang sekali mau 
mendengar pendapat orang lain karena 
merasa pendapat dialah yang paling benar. 

Sebelum meninggalkan ruangan, 
para pengusaha itu menyerahkan masing-
masing selembar amplop. Ada sepuluh 
amplop putih tipis di tangan M@cver saat ini. 

“Buka dan agendakan surat ini,” 
M@cver menyuruh sekretarisnya. 

“Ini dari para pemborong tadi, Pak?” 
tanya sekretaris bingung. 

“Ya. Segera dibuka. Jangan 
biasakan menunda pekerjaan.” 

“Tapi, Pak…” 

“Mungkin ada sesuatu yang sangat 
penting segera ditanggapi.” 

“Biasanya kalau amplop dari 
pemborong selalu dibuka oleh …” 

“Ah! Itu kebiasaan buruk. Masa 
sebagai gubernur tugas saya membuka 
amplop? Percuma ada staf sekretariat!” 
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Sekretaris itu geleng-geleng kepala. 
Gubernur bagag! Makinya dalam hati. Pelan-
pelan dengan tangan gemetar dia membuka 
amplop itu satu per satu. Astaga! Isinya cek 
semua. Angka-angka yang tertulis dalam cek 
itu jumlah nolnya jauh lebih banyak daripada 
jumlah nol dalam cek yang tercecer di 
gedung DPR tempo hari. Sekretaris itu makin 
gemetar. Seumur hidup baru sekali ini dia 
melihat cek dengan jumlah nol sebanyak itu! 

“Cek! Cek, Pak!” 

“Suruh Sekda saja mengeceknya!” 

“Ya ampun, Pak! Ini cek. Duit. 
Rezeki nomplok, Pak!” 

M@cver  terperangah. “Untuk apa?” 

“Untuk Bapak. Untuk menyulap 
kehidupan Bapak, dari seniman kaya 
imajinasi menjadi pejabat berlimpah materi, 
Pak!” 

“Astaghfirullah! Saya tidak mau 
menjadi tukang sulap atau sebagai bahan 
sulapan. Kembalikan segera kepada orang-
orang tadi. Segera! Saya mau pulang.” 
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Keesokan harinya, pagi-pagi sekali 
salah seorang dari kelompok pengusaha 
kemarin berkunjung ke rumah dinas 
gubernur. M@cver sedang minum kopi 
bersama seorang sahabatnya yang baru 
datang dari kampung. 

“Kami semua mohon maaf setulus-
tulusnya, Pak!” pinta pengusaha itu dengan 
nada memelas. “Kemarin itu kami benar-
benar khilaf. Kami menyesal. Tidak 
sepantasnya kami berbuat begitu terhadap 
Bapak. Sebagai seniman profesional yang 
kaya imajinasi, pemberian kami kemarin itu 
sangat tidak memadai. Oleh karena itu kami 
telah sepakat untuk menambah jumlah 
nolnya, atau Bapak dapat menulis sendiri 
berapa jumlah yang sesuai pada cek kosong 
ini …” Pengusaha itu menyerahkan selembar 
amplop seperti kemarin. 

Ingin rasanya M@cver menampar 
muka orang itu. Penghinaannya bertambah 
keji. 

“Pulang. Pulang saja, dan bawa 
kembali barang ini!” 



 

BALADA M@CVER                 surtam@amin 

59 

Pengusaha itu merasa ketakutan. 
Tanpa basa-basi lagi dia langsung angkat 
kaki. 

“Kurang ajar kau, M@cver!” maki 
sahabatnya. “Baru menjadi gubernur saja 
kamu sudah berani menentang ajaran nenek 
moyang kita.” 

“Ada apa sebenarnya?” tanya 
M@cver heran. 

“Permintaan yang tidak dikabulkan 
sungguh sangat menyedihkan. Tetapi 
pemberian yang ditolak jauh lebih 
menyakitkan lagi. Kamu telah menyayat hati 
orang tadi. Nenek moyang kita mengajarkan, 
jangan pernah menolak pemberian orang, 
apalagi dengan cara kasar seperti itu.” 

M@cver  sadar akan kekhilafannya. 
Dia takut kualat kalau melanggar ajaran 
nenek moyangnya. “Panggil orang tadi!” 
perintah M@cver pada petugas keamanan. 

Keputusan M@cver itu ternyata 
mendatangkan kebahagiaan bagi orang-
orang di sekitarnya. Para pengusaha 
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bersuka ria. Lebih-lebih lagi isterinya. 
Seumur hidup belum pernah dia melihat nol 
sebanyak itu. Ini betul-betul ajaib. Sebentar 
lagi kehidupan isteri M@cver akan berubah 
seratus delapan puluh derajat. Sebagai 
wanita Indonesia dia akan mewarisi budaya 
bangsa, mendapat status ikutan dari suami. 
Kalau suaminya disebut ‘Bapak Gubernur’, 
maka dia akan dipanggil ‘Ibu Gubernur’ 
secara otomatis. Itulah kebanggaan dan 
keistimewaan wanita Indonesia dibanding 
kaum prianya. Pria Indonesia tidak pernah 
dipanggil ‘Bapak Presiden’ ketika isterinya 
menjadi ‘Ibu Presiden”. 

Tiga bulan kemudian berbagai 
komponen masyarakat terdiri dari organisasi 
pemuda, mahasiswa, LSM, dan kelompok 
demonstran bayaran berdemonstrasi di 
depan Kantor Gubernur. Mereka menuntut 
M@cver mundur sekarang juga. Menurut 
para demonstran, selama kepemimpinan 
M@cver provinsi yang dibangga-banggakan 
seluruh rakyat ini tidak mengalami kemajuan. 
Malah ada indikasi dekadensi moral 



 

BALADA M@CVER                 surtam@amin 

61 

merajalela, terutama di lingkungan birokrasi. 
Pelayanan masyarakat baik intern maupun 
ekstern semakin buruk. Salah satu 
contohnya, untuk mendapatkan SK kenaikan 
pangkat saja seorang pegawai harus 
membayar sejumlah uang tertentu kepada 
petugas. Terhadap sesama pegawai saja 
saling ‘makan’ satu sama lain. Bagaimana 
pula terhadap masyarakat umum? Proyek-
proyek pembangunan yang diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat, ternyata berlumuran lumpur 
KKN. Banyak pelaksanaan pekerjaan tidak 
sesuai dengan bestek. 

“Bagaimana semua ini bisa terjadi?” 
tanya M@cver pada Inspektur Provinsi. 

“Pernahkah Bapak menerima 
amplop dari para pemborong sebelum 
proyek-proyek itu dilaksanakan?” Inspektur 
Provinsi balik bertanya. 

Nah! M@cver paling sulit melupakan 
sesuatu. Dia sangat ingat pada pagi jahanam 
itu! Dan yang paling jahanam adalah 
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sahabatnya yang mengajarkan budaya 
nenek moyangnya dulu! 

“M@cver mundur atau 
dimundurkan?!” teriak para demonstran 
semakin garang. 

“Mundurkan sekarang!” balas yang 
lain. 

“Mundur sekarang?” tanya M@cver 
terkekeh. “Sekarang?” 

“Sekarang bukan waktunya tidur dan 
bermimpi, Bat!” kataku pada M@cver yang 
sedang terlelap di kursi kerjanya dengan kaki 
bergoyang-goyang di atas meja. Aku biasa 
memanggil ‘Bat’ sebagai kependekan 
‘sahabat’ pada M@cver, sahabat sejatiku itu.  

Rupanya semalaman dia tidak tidur, 
sehingga sampai pukul sembilan pagi ini dia 
masih pulas. Komputer di atas meja kerjanya 
masih menampakkan naskah cerpen yang 
sedang digarapnya belum selesai.  

***  
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Pengaruh perubahan abad mulai 
terasa di Kerajaan Kawamuah, tempat 
sahabatku M@cver bermukim. Kawula 
kerajaan yang terkenal lembut nan penurut 
itu, tiba-tiba berubah menjadi beringas kritis. 
Tatanan kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang disemai dan dipelihara 
selama dua millennium terdahulu, berusaha 
diubah oleh kawula muda yang belum 
kebagian kebahagiaan selama ini. Termasuk 
sistem pergantian pemimpin kerajaan. 
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Sejak kerajaan itu berdiri, pergantian 
raja berdasarkan turun-temurun. Menurut 
konstitusi kerajaan, seorang raja berganti 
apabila yang bersangkutan wafat. Anak 
sulung raja, laki-laki atau perempuan sama 
saja, secara otomatis menjadi raja. Dalam 
perkembangan selanjutnya, untuk memberi 
kesan demokratis, pemilihan raja dilakukan 
oleh Lembaga Selalu Setuju, beranggotakan 
wakil-wakil kawula negeri. Calon raja baru 
harus  berasal dari keturunan raja yang 
lama, dengan tradisi calon tunggal. Sehingga 
rakyat jelata seperti M@cver mustahil 
berpeluang menjadi raja, bermimpi, apalagi 
bercita-cita menjadi raja saja sudah 
dianggap lancang! 

Seiring perubahan abad yang lalu, 
pemilihan raja di Kerajaan Kawamuah kali ini 
berlangsung benar-benar demokratis. Siapa 
saja yang berminat menjadi raja dibolehkan 
mencalonkan diri. Banyak rakyat negeri ini 
mencoba bakat terpendamnya ikut dalam 
pemilihan ‘Raja Milenium III’. Termasuk 
M@cver, sahabat sejatiku. 
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“M@cver mencalonkan diri jadi raja?” 
tanyaku keheranan, tatkala membaca daftar 
nama calon raja Kerajaan Kawamuah 
melalui internet. Namanya tercantum pada 
nomor urut 50. 

“Bapak kenal dengan calon itu?” tanya 
Royyan, anak bungsuku yang bergelar ‘Es-
Dua’, setelah kuliah selama tiga bulan 
setengah di Perguruan Instant Cetak 
Intelektual Sekadar Ada Nama (PICISAN). 

“Tentu! Beliau itu sahabat Bapak 
sejak masih bercelana kodok,” jelasku 
bangga. Siapa yang tidak bangga kalau 
sahabatnya menjadi calon raja? 

“Jangan-jangan Bapak mengaku 
sahabat karena dia sedang menjadi calon 
raja?” 

“Bukan dia, tapi b-e-l-i-a-u. Ingat, 
kamu sekarang sudah Es-Dua. Harus 
mampu membedakan penyapaan antara 
rakyat jelata dan orang besar. Apalagi beliau 
itu, calon raja. Roy, Roy, sebentar lagi, 
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Bapakmu ini mendapat gelar ‘Sahabat Raja 
Milenium III’, Uhuy!” 

“Bapak, sadarlah! Jangan mabuk 
gelar begitu! Calonnya juga nomor 50. mana 
mungkin terpilih? Lagi pula apa benar calon 
raja itu, M@cver sahabat Bapak dulu?” 

“Ah, jangan sok kamu! Bapak 
kuliahkan kamu di PICISAN itu karena waktu 
itu kamu sedang mabuk gelar juga, tahu! 
Tapi Bapak pikir, lebih baik mabuk gelar 
daripada mabuk miras atau narkoba.” 

“Rebung tak jauh dari pohon!” gumam 
Royyan sambil terus berlalu. 

Seharian aku nongkrong di depan 
komputer. Pemilihan raja paling demokratis 
di seluruh dunia itu diliput seluruh jaringan 
informasi dan komunikasi di muka bumi ini. 
Untuk meyakinkan bahwa calon raja itu, 
benar-benar M@cver sahabatku, aku 
membuka file direktori Riwayat Hidup Calon 
Raja. 

Perlahan-lahan wajah M@cver 
muncul di layar monitor. Kumis tebal dan 
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jenggot kambingnya, sangat khas. 
Rambutnya yang lembut mulai sedikit 
memutih. Kebiasaannya mencuci rambut 
dengan ramuan tradisional membuat 
kepalanya tetap rimbun, tidak cantang 
seperti kepalaku. Untuk menambah 
keyakinan, kubandingkan wajah itu dengan 
wajah yang tertera pada kartu Lebaran yang 
dikirim M@cver tahun lalu. Tak salah lagi. 
Wajah itu, secara sah dan meyakinkan 
benar-benar wajah M@cver, sahabatku. 

Di bagian lain diceritakan pula bahwa 
M@cver adalah seorang rakyat biasa. Lahir 
di sebuah pulau yang terkenal karena 
tuanya. Setelah yatim piatu, pada usia dua 
belas tahun M@cver bermigrasi ke kerajaan 
Kawamuah. Sejak itu, hubungannya dengan 
warga di negeri asalnya terputus, kecuali 
dengan seorang sahabat karib bernama... 
(tertulis di layar monitor namaku dengan 
huruf kapital bercetak miring. Duh, 
senangnya hatiku!). 

Masa kecil M@cver di negeri asalnya 
sangat menyedihkan. Sebagai anak dari 
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keluarga fakir (lebih sengsara daripada 
keluarga prasejahtera), M@cver berusaha 
bekerja keras untuk menyambung hidup dan 
sekolahnya. Bersama sahabat sejatinya, 
M@cver bekerja di pabrik bata setelah 
pulang sekolah. Kadang-kadang dia ikut 
romusa (rombongan mutik sahang). 

Pada saat harga timah melonjak di 
pasaran internasional, M@cver dan sahabat 
sejatinya ikut pula melimbang timah itu. 
Sayang, beberapa waktu kemudian sempat 
terjadi konflik antara para pelimbang dan 
pihak salah satu perusahaan tambang, yang 
berbuntut penundaan sementara kegiatan 
pelimbangan oleh warga masyarakat. Agar 
perut  tetap terisi, M@cver dan sahabat 
karibnya beralih profesi, menjadi loper 
Koran. 

Mulanya usaha itu maju pesat. 
Masyarakat gemar sekali membaca berita 
tentang pemerkosaan, pembunuhan, 
demonstrasi menggugat pejabat, kelakuan 
asusila artis terkenal, dan kenaikan gaji 
pegawai. Namun setelah para pembaca 
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merasa dibohongi koran, mereka ramai-
ramai mogok baca koran. Mereka kecewa, 
berita kenaikan gaji yang mereka baca 
kemarin ternyata menurut berita hari ini baru 
sekadar wacana saja. Sedangkan berita 
rencana kenaikan BBM kemarin, hari ini 
dampaknya sudah jadi kenyataan dengan 
naiknya harga sembako di pasar dan 
hilangnya beberapa jenis bahan bakar dari 
peredaran. M@cver dan sahabatnya kembali 
kehilangan pekerjaan. Seandainya kala itu 
sudah ada program Jaring Pengaman Sosial 
yang tidak salah sasaran, nasib M@cver 
mungkin jadi lain. 

Menjelang maghrib, proses 
perhitungan suara pemilihan raja secara 
langsung oleh rakyat, selesai secara 
dramatis. Tanpa disangka, di luar jangkauan 
prediksi para pengamat dan analis politik, 
M@cver terpilih sebagai raja baru dengan 
perolehan suara fantastis. Enam puluh 
persen! Tiga puluh lima persen lainnya 
dibagi tidak merata untuk empat puluh 
sembilan calon lainnya. Sementara lima 
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persen sisanya, dinyatakan tidak sah karena 
dilobangi dengan api rokok oleh pemilih yang 
tidak tertarik pada seluruh calon. 

Aku adalah orang pertama yang 
bergembira atas terpilihnya M@cver sebagai 
raja baru Kerajaan Kawamuah. Seonggok 
fasilitas dan kesempatan perbaikan karier 
terbayang di mata. Mumpung sahabat sejati 
sedang berkuasa, aku berharap mendapat 
jabatan empuk. Kalau tidak jadi menteri, 
sebagai sekretaris jenderal departemen pun 
jadilah, pikirku. Setidak-tidaknya di 
departemen yang sudah berkarat nodanya. 
Pengalamanku bertahun-tahun sebagai 
penyapu jalan, sudah lebih dari cukup 
mampu untuk membersihkan departemen 
yang sudah terkontaminasi Kuman-Kuman 
Nakal alias KKN. 

Detik demi detik berlalu penuh 
perhitungan dan penantian. Tanganku selalu 
dalam posisi siaga penuh, siap-siap 
menerkam telepon seluler kalau tiba-tiba 
berdering. Isteriku kuminta membuat segelas 
kopi bercampur garam, supaya tidak 
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mengantuk. Aku khawatir, saat aku tertidur 
misalnya, M@cver meneleponku, 
menawarkan jabatan menteri. 

Lima jam telah berlalu. Telepon dari 
M@cver belum juga berdering. Dalam hati 
aku menyumpah-nyumpah: “Sahabat sialan! 
Mentang-mentang sudah jadi raja, lupa pada 
sahabat sendiri!” 

“Sabar dulu,” bujuk isteriku. “Beliau 
‘kan baru terpilih jadi raja. Pasti masih sibuk 
dengan upacara-upacara kerajaan.” 

Kupikir nasihat isteriku itu ada 
benarnya juga. Dan pengaruh kopi 
bercampur garam rupanya sudah menurun. 
Aku mengantuk, dan tertidur. 

Keesokan harinya, tanpa disangka-
sangka M@cver meneleponku.  

“Hallo, sahabat! Apakah Kamu ada 
waktu berkunjung ke kerajaanku?” tanya 
beliau. 

“Pasti. Aku dapat jatah menteri apa?” 
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”Menteri? Ah, jangan neko-neko 
kamu!” 

”Masa sudah jadi raja, sahabat sendiri 
tidak dapat jatah?” 

”Aku ini jadi raja di kerajaan 
Kawamuah. Di sini tidak laku jatah-jatahan. 
Apalagi kamu bukan tenaga profesional di 
bidang teknis.” 

”Lalu untuk apa aku berkunjung ke 
kerajaanmu?” 

”Bersilaturahim. Sekaligus pelesir 
gratis sambil melihat langsung kebudayaan 
di kerajaanku. Bagaimana? Kalau bersedia, 
ajak istri dan anak-anakmu. Besok pesawat 
tercanggih Sekalikedip akan menjemputmu 
di bandara.” 

Pesawat Sekalikedip mendarat tepat 
di pintu istana raja. M@cver langsung 
memelukku. Melepas kerinduan setelah 
berpisah selama setengah abad. Kemudian 
aku menyuruh kedua anakku menyalami 
M@cver. Terakhir, aku memperkenalkan 
istriku. M@cver menyalaminya, lalu bersiap-
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siap ingin mencium pipi istriku seperti 
kelakuan beberapa tokoh yang ditayangkan 
TV. Dengan gerak cepat aku mencegahnya. 

”Jangan porno, ah! Bagaimana 
mungkin kamu bisa memberantas pornografi, 
kalau adegan cium pipi dengan wanita bukan 
muhrim kamu peragakan di depan umum 
begitu? Ingat, setiap gerak-gerikmu sekarang 
ini langsung dilihat oleh seluruh mata di 
muka bumi ini.” Aku memperingatkan 
M@cver tanpa canggung. Sebab siapa lagi 
yang akan memperingatkan beliau kalau 
bukan sahabat sejatinya sendiri. 

”O, sorry! Terima kasih, Bat. Kamu 
betul-betul sahabat sejati. Aku perlu seorang 
penasihat pribadi yang cerdik untuk 
memperingatkan aku agar tidak tergelincir 
dalam menjalankan roda pemerintahan. 
Kamu tamat SLTP ’kan? Aku tidak mau 
mendapat bisikan penasihat pribadi yang 
hanya tamat TK atau tidak tamat SD.” 

”Sekarang musimnya Es-Dua, Es-
Tiga, dan Profesor Doktor!” kataku 
merendah. 
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”Percuma dikelilingi orang-orang yang 
banyak es-nya, kalau tidak mampu 
mendinginkan situasi. Malah membakar 
emosi massa!” 

Baru sebulan menjadi penasihat 
pribadi M@cver, aku sudah diajak keliling 
daerah. Aneh memang program sahabatku 
ini. Sejak menjadi raja, beliau lebih 
mengutamakan mengunjungi daerah-daerah 
daripada berkunjung ke luar negeri. 
Seandainya aku jadi raja, pasti prioritas 
utamaku bertandang ke luar negeri. 
Mumpung ada kesempatan pelesir gratis! 

”Makanya seumur hidup kamu tidak 
akan jadi raja!” kata M@cver dengan gaya 
humor tingkat tingginya.  

Pada kunjungan kesekian ke daerah, 
aku merasa aneh melihat kelakuan M@cver. 
Biasanya beliau sangat lahap menyantap 
hidangan yang disiapkan secara khusus dan 
serba enak. Maklumlah, pada masa kecil 
kami dulu, dapat lauk rusip dan daun 
singkong saja sudah sangat mewah. Yang 
namanya ayam dan daging sapi, kami 
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rasakan hanya dua kali setahun. Ketika 
orang kampung nganggong di masjid pada 
hari raya Idul Fitri dan Idul Adha saja.  

”Kenapa kamu tidak nafsu makan, 
dan bermuram durja, wahai sahabatku?” 
tanyaku hati-hati. 

”Apakah kamu tidak melihat keanehan 
pada jamuan makan malam tadi?” 

”Tidak. Semuanya rapi, tertib, dan 
lancar. Hidangannya enak sekale!” 

”Itulah anehnya. Daerah ini termasuk 
kategori desa miskin. Dari mana panitia 
mendapat makanan semewah itu?” 

”Mungkin rakyat di sini seperti di 
kampung kita dulu. Mereka nganggong 
setiap ada pejabat berkunjung ke daerah.” 

“Aku tidak setuju diterapkan di 
kerajaan ini. Tadi diam-diam aku sempat 
bertemu seorang kawula di luar gedung. Dia 
mengatakan seluruh warga disuruh pejabat 
daerah menyumbang untuk membiayai 
konsumsi, akomodasi, transportasi, serta 
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upeti selama raja dan rombongan berada di 
daerah ini.” 

“Apa salahnya orang menyumbang? 
Mereka akan dapat pahala!” 

”Bat, kita ke daerah ini sudah dibekali 
biaya perjalanan dinas dalam jumlah yang 
cukup. Mengapa harus membebani mereka 
lagi? Mengapa?! Ayo, sebagai penasihat 
kamu harus memberikan argumentasi yang 
rasional. Aku tidak mau, di akhirat nanti 
didakwa telah menari dan berkaraoke di atas 
cucuran darah, keringat, dan air mata rakyat. 
Kehadiran kita di tengah masyarakat 
seharusnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. Bukan sebaliknya, 
rakyat menambah kesejahteraan kita. Walau 
baru sebulan jadi raja, aku sudah merasakan 
bagai panas setahun dihapus hujan sehari. 
Kelaparan yang kita alami berpuluh-puluh 
tahun lalu, sudah terbalas oleh kelezatan 
makanan dan kenikmatan lainnya selama 
sebulan ini.” 

Aduh pusiiing memikirkannya! 
Beginilah kalau orang miskin tiba-tiba 
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menjadi raja. Kebiasaan hidup sengsara sulit 
diubah untuk menyesuaikan dengan gaya 
hidup mewah sebagai seorang pejabat tinggi 
yang sudah menjadi tradisi. Kalau begini, 
lebih baik aku mengundurkan diri saja dari 
jabatan penasihat raja. 

”Bat, mulai hari ini aku mengundurkan 
diri sebagai penasihatmu.” Kataku pada 
M@cver. 

”Bagaimana kamu ini? Sepanjang 
sejarah bangsa kita, pantang ada pejabat 
mengundurkan diri dari jabatannya. Apa 
kamu tidak takut kualat melanggar tradisi?” 

”Biarlah. Lagi pula pengunduran diri 
ini terjadi di Kerajaan Kawamuah. Bukan di 
kampung kita.” 

Seratus hari kemudian, aku terkejut 
membaca berita di koran internasional, 
bahwa M@cver, Raja Kerajaan Kawamuah 
wafat. Sebelumnya, atas permintaan sendiri 
sempat dirawat di sebuah pos kesehatan 
desa, karena sakit akibat kehilangan nafsu 
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makan sejak kunjungannya yang terakhir ke 
daerah. 

*** 

Catatan: 

- cantang: kepala setengah botak 

- rombongan mutik sahang: 
rombongan/kelompok pemetik lada 

- rusip: makanan terbuat dari ikan teri, 
berfungsi sebagai sambal 

- nganggong: tradisi membawa 
makanan ke masjid untuk dimakan 
bersama-sama 
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MALAM RENUNGAN SUCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arlojiku menunjukkan pukul dua belas 
malam. Lampu-lampu yang menghiasi 
pekuburan serentak mati. Bukan karena 
sudah kedaluwarsa atau kelelahan. Bukan 
pula terkena giliran pemadaman oleh PLN 
yang tak kunjung usai. Malam ini, tanggal 17 
Agustus seperti tahun-tahun sebelumnya, 
anak-anak desa kami yang menghargai jasa 
para pahlawannya mengadakan renungan 
suci.  

Di desa kami acara renungan suci 
bukanlah acara resmi kenegaraan. Acara ini 
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dilaksanakan semata-mata untuk merenung 
makna kemerdekaan yang diperjuangkan 
oleh para pahlawan, termasuk yang tidak 
dikenal sebagai pahlawan. Melalui acara ini 
para pemuda desa mencoba mengevaluasi 
perkembangan pembangunan dalam mengisi 
kemerdekaan. 

Tiba-tiba, seperti sudah diatur 
sebelumnya, ratusan remaja menyalakan 
obor masing-masing. Embusan angin 
malam, aroma bunga kemboja, dan 
keremangan cahaya obor membuat suasana 
pekuburan dan sekitarnya terasa bertaburan 
magis.  

Sejenak hati anak-anak dan cucu-
cucu bangsa itu hanyut dalam alunan lagu 
Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki. 
Beberapa remaja anggota paduan suara itu 
sempat menitikkan air mata pada saat 
menyanyikan bait : 

Siapakah kini pahlawan hati  

Pembela bangsa sejati. 

Telah gugur pahlawanku 
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Tunai sudah janji bakti. 

Gugur satu, tumbuh… 

Aku tak sanggup lagi mendengar 
kelanjutan syair lagu itu. Aku malu, setelah 
gugur satu pejuang, masih adakah sekarang 
orang berjuang tanpa pamrih seperti 
mereka? Masih adakah orang berjuang 
tanpa berharap agar diakui sebagai 
pejuang? Agar mendapat fasilitas dan 
prioritas dalam mengisi kemerdekaan? 

Aku teringat pada M@cver, sahabat 
sejatiku. Pada tanggal 5 Oktober 1945, 
sebagai mantan anggota barisan sukarela 
Pembela Negeri (Peri), kami sama-sama 
dilantik menjadi anggota tentara keamanan  
(TK). Ketika TK berubah menjadi Tentara 
Republik (TR) pada tanggal 24 Januari 1946, 
aku, M@cver, dan beberapa teman pejuang 
lainnya tidak dipakai lagi.  

Sebagai penghargaan terhadap para 
pejuang kemerdekaan, pada tahun 1962 
kami menerima Surat Keputusan Menteri 
Urusan Veteran. Berdasarkan surat 
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keputusan tersebut kami diakui dan disahkan 
sebagai “Veteran Pejuang Kemerdekaan”. 
Hanya sekadar pengakuan dan pengesahan! 
Anggota veteran yang rajin berurusan, 
kemudian mendapat tunjangan veteran dari 
pemerintah. Anak-anaknya mendapat 
fasilitas pendidikan. Sementara aku dan 
M@cver, karena malas berurusan harus 
puas dengan selembar kertas itu saja. 

Selama bertahun-tahun kami hanya 
sebagai penonton drama pengisian 
kemerdekaan. Beberapa aktor pendatang 
baru tiba-tiba muncul mengaku sebagai 
pejuang. Berkat kemahiran mereka berakting 
di muka publik, mereka berhasil menguasai 
republik ini dan mereguk madu kemerdekaan 
sampai tersedak. Sedangkan M@cver dan 
beberapa teman lainnya kuburnya pun nyaris 
tak dikenal. Tidak ada yang mengakuinya 
sebagai pahlawan!     

Aku lebih beruntung. Putriku yang 
cantik berhasil memikat hati putra seorang 
pejabat. Status sebagai besan seorang 
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pejabat mengantarku menjadi salah seorang 
pengusaha sukses di negeri ini.  

Diam-diam aku menyelinap, 
menghilang dari barisan peserta renungan 
suci. Kakiku terasa diseret kekuatan gaib. 
Aku segera meluncur ke pekuburan lain di 
ujung desa, tempat M@cver beristirahat 
untuk selamanya. 

Pekuburan ujung desa tampak gelap. 
Malam ini, di sini terkena giliran pemadaman 
listrik oleh PLN. Dengan menggunakan 
cahaya dari pesawat telepon seluler aku 
mencari kubur M@cver. Karena sudah biasa, 
aku tidak kesulitan menemukan kubur 
sahabat sejatiku itu.  

Pelan-pelan kuketuk kubur M@cver. 
Dia membuka pintu kuburnya. Rupanya dia 
belum tidur. 

“Maaf, aku mengganggumu malam-
malam begini!” kataku berbasa-basi. 

“Ah, kamu! Aku sudah menunggumu 
sejak tadi. Seperti biasa aku ingin 
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mengenang masa lalu bersamamu. 
Mengapa kamu terlambat?” 

“Tadi aku harus mengikuti acara 
renungan suci bersama para pemuda.” 

“Mengapa harus di sana?” 

“Maafkan aku, Bat! Sejak menjadi 
tokoh masyarakat, aku harus mengikuti 
kegiatan yang dilaksanakan warga. Tidak 
ada niatku untuk melupakanmu. Kumohon 
kamu maklum.” 

“Yah!” M@cver menarik napas 
panjang. 

Aku mengerti, dia sangat kecewa. Dia 
kadang-kadang iri juga pada teman-teman 
yang terbaring di pekuburan sana. Setiap 
tahun ribuan orang menghormati mereka. 
Entah karena kesadaran, atau merasa 
terpaksa karena status mereka sebagai 
tokoh masyarakat sepertiku. 

Bagiku kegiatan rutin tahunan ini 
lumayan juga manfaatnya. Paling tidak, 
setahun sekali anak-anak bangsa ini teringat 
pada para pejuang kemerdekaan. Karena 
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berkat pengorbanan para pejuang itulah 
mereka-mereka itu dapat hidup sejahtera 
seperti sekarang.  

Para remaja pembawa obor dan regu 
paduan suara itu dapat sekolah dengan 
lancar. Para tokoh masyarakat sepertiku 
dapat duduk di kursi empuk. Dapat berteriak 
“interupsi!” dengan keras dalam musyawarah 
desa mengatasnamakan suara rakyat. Tepuk 
tangan hadirin bergemuruh mendukung 
gagasan-gagasannya. Coba kalau hanya 
sebagai rakyat biasa, apakah ada yang mau 
mendengar jeritannya? 

“Sudah berapa lama kita merdeka?” 
tanya M@cver mengiris lamunanku. 

“Oh, enam puluh lima tahun.” 

“He..he.. sudah lama juga rupanya. 
Apa yang paling berkesan bagimu dalam 
perjuangan dulu?” 

Aku merenung sejenak. 

“Kurasa yang paling berkesan saat 
bertempur dengan tentara Jepang di 
perbatasan Puding Besar.” 
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“Kurasa juga begitu. Tembak-
menembak waktu itu seperti dalam adegan 
film saja.” 

“Saat itu lengan kananmu terserempet 
peluru musuh,” aku mengenang. “Untunglah 
waktu itu kita ditemani seorang gadis 
anggota palang merah. Dengan penuh kasih 
dia membalut lukamu, sehingga kita dapat 
meneruskan pertempuran dan memaksa 
musuh mundur sampai ke Mentok.” 

“Ah, jangan teruskan ceritamu!” 

Kulihat wajah M@cver tampak sedih 
ketika aku menyebut gadis anggota palang 
merah itu. Dia menyimpan banyak kenangan 
dengan gadis itu. Mereka sangat cocok 
sebenarnya. Tetapi malang bagi M@cver, 
ketika dia melamar gadis itu, dia ditolak. 
Orang tua gadis itu tidak setuju karena 
M@cver belum memiliki pekerjaan tetap. 
Padahal saat itu para orang tua selalu 
mendambakan seorang menantu bekerja 
sebagai karyawan tambang timah. Ungkapan 
“tak usah ye menggonde, kalau tidak kerje 
tetebe” sangat popular waktu itu. Tetebe 
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merupakan singkatan Tambang Timah 
Bangka (TTB). 

“Maafkan aku, Bat! Aku tidak 
bermaksud menyayat luka baru di atas duka 
lama.” 

“Itu lagu Ebit G Ade!” 

“Ha..ha..ha…” 

M@cver merangkulku. Kami 
berpelukan. Berpelukan, seperti teletubis!   

“Bagaimana usahamu sekarang?” 
tanya M@cver kemudian. “Kudengar kamu 
jadi orang hebat sekarang.” 

“Biasalah, Bat. Usahaku memang 
cukup maju. Tetapi sekarang iklimnya 
berubah.” 

“Berubah bagaimana?” 

“Kamu tahu sendiri, aku berhasil 
menjadi pengusaha sukses itu karena 
berbesan dengan seorang pejabat. Banyak 
order-order yang kuterima karena sentuhan 
tangan dingin besanku itu. Sekarang sudah 
sulit.” 
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“Masa iya?!” 

“Sekarang orde reformasi, Bat! 
Semua mata menatap curiga pada kita. 
Jangankan berbuat salah, berbuat benar pun 
digugat orang, terutama oleh para pemuda 
yang heroik seperti kita dulu.” 

“Hebat, kalau begitu. Para pemuda 
sekarang tentu lebih cerdas, lebih kritis, 
kreatif, inovatif, dan berdisiplin tinggi. 
Kesempatan mereka menuntut ilmu lebih 
terbuka, sebagai buah dari kemerdekaan.” 

“Ya.” 

“Mereka pasti lebih pintar bicara, lebih 
lancar berpidato tentang segala hal. Tentang 
keindahan masa depan. Bagaimana tentang 
penghargaan mereka terhadap para 
pahlawan?” 

“Wah, luar biasa! Setiap tahun para 
pemuda kita selalu menjadi pelopor dalam 
memperingati hari ulang tahun 
kemerdekaan. Tanpa diundang, dengan 
kesadaran sendiri barisan pemuda yang 
tergabung dalam berbagai organisasi 
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pemuda selalu memenuhi lapangan 
upacara.” 

“Ccckkk!” 

“Seperti tadi yang baru aku hadiri, 
acara renungan suci di pekuburan umum 
kampung kita, semuanya dilaksanakan oleh 
para pemuda.” 

“Mereka benar-benar sesuai dengan 
harapan kita. Harapan para pejuang 
kemerdekaan. Untuk mereka itulah 
sebenarnya kita berjuang dulu, Bat. Tapi 
apakah laporanmu itu benar? Kamu jangan 
memanipulasi data. Ingat, Belanda berhasil 
menjajah Indonesia selama tiga setengah 
abad karena mereka mampu memanipulasi 
data. Masyarakat dunia mengira rakyat di 
negeri jajahannya itu hidup makmur, 
semakmur negeri Belanda yang mereka 
lihat. Jangan-jangan dengan melihat perutmu 
yang semakin buncit, orang luar negeri 
mengira di negeri ini tidak ada lagi program 
raskin!”      
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Aku tersenyum-senyum sendiri 
mendengar pertanyaan M@cver. Dalam hati 
aku berkata: “Mencari kebenaran dan 
kejujuran sekarang ini lebih sulit daripada 
mencari jarum di tengah lapangan 
sepakbola.” 

Suara M@cver tidak terdengar lagi, 
karena aku sudah mengantuk. Aku terkejut 
ketika dari setiap kendaraan yang lewat di 
depan pekuburan terdengar suara sirene 
meraung-raung. Entah karena gembira, 
ataukah karena semakin beratnya beban 
yang dipikulnya selama ini. Rupanya 
masyarakat ramai-ramai memperingati detik-
detik proklamasi. 

*** 
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MAYAT DI TENGAH KOTA 
 

 

 

 

 

 

 

Tiba-tiba saja aku sudah berada di kota 
ini. Aku tidak tahu persis awal kejadiannya. 
Belakangan ini aku sering lupa terhadap 
peristiwa yang kualami di masa lalu. 
Termasuk tentang identitas diriku sendiri. 
Bahkan terhadap peristiwa yang baru saja 
dan sedang terjadi. Satu-satunya yang masih 
aku ingat adalah nasihat pengacaraku 
sebelum aku benar-benar kehilangan 
mestika: ingatan. 

“Berdasarkan hukum acara pidana, 
seseorang yang mengalami gangguan 
mental yang berat tidak dimungkinkan untuk 
diperiksa. Oleh karena itu apabila Tim 
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Penyidik akan melakukan pemeriksaan, 
Bapak pura-pura hilang ingatan,” saran 
pengacaraku waktu itu. 

“Bagaimana kalau nanti hilang 
betulan?” tanyaku cemas. “Maklumlah 
negara kita ini sangat luas. Sedangkan 
petugas pencarian kita masih sangat 
lamban. Beberapa aktivis pemuda yang 
hilang dulu itu saja sampai sekarang belum 
ditemukan juga!” 

“Ah, itu lain, Pak. Pokoknya tidak usah 
khawatir. Di negara kita ini semuanya bisa 
diatur!” 

“Okelah kalau begitu. Tapi Anda harus 
bertanggung jawab, ya?” pintaku akhirnya. 
Aku terpaksa mengalah pada pengacaraku 
daripada harus menjalani pemeriksaan atas 
tuduhan kejahatan yang pernah kulakukan di 
masa lalu. 

Matahari tengah mengangkangi kota 
ini, tatkala aku tiba di terminal bus kota. 
Sinar matahari terasa perih menyengat kulit 
kepalaku yang mulai botak. Bergegas aku 
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menerobos kerumunan orang yang berebut 
menaiki bus entah jurusan mana. Bau 
keringat bercampur asap knalpot menusuk 
hidung. Seumur hidup, baru sekarang aku 
mencium bau tak sedap ini. 

Ratusan atau mungkin ribuan 
kendaraan bergerak merayap seperti semut 
di atas ranting. Jalan kota ini seperti terlalu 
kecil untuk menampung kendaraan 
sebanyak itu. Berbagai jenis kendaraan 
saling berebut setiap jengkal jalan yang 
lowong. Tambahan kendaraan baru dan 
mewah setiap hari seolah-olah mengejek 
krisis ekonomi berkepanjangan yang 
melanda desa-desa di seluruh penjuru 
negeri. 

Seorang pengamen cilik lewat di 
depanku. Mendendangkan lagu gugatan 
terhadap penguasa dengan suara sumbang. 
Kurang ajar juga orang yang mengajari anak 
ini bernyanyi, makiku dalam hati. Masa kecil-
kecil sudah pintar mengutuk orang tua? 
Apakah di sekolah sekarang tidak diajari lagi 
pelajaran budi pekerti? Atau malah anak ini 
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tidak pernah sekolah karena kemiskinan 
keluarganya? Kasihan! Ingin juga rasanya 
aku memberikan uang recehan, tapi aku 
tidak punya apa-apa. 

Kota ini tampaknya semakin sempit 
saja. Luas bumi yang dihamparkan Tuhan di 
sini sudah tidak sebanding lagi dengan hasil 
kebudayaan manusia yang diciptakan secara 
kreatif dan inovatif. Menurut pemuda 
gondrong yang bergayut di sebelahku, kota 
ini sebagai tempat orang-orang serakah 
memuntahkan seluruh isi perut bumi yang 
dikuras dari desa-desa di seluruh penjuru 
tanah air. Orang-orang serakah itu 
bersenang-senang di sini dengan 
kegendutannya. Sementara orang-orang 
desa tetap kurus dan merana. Setelah 
dihisap sarinya, tanah-tanah di desa 
ditinggalkan dalam keadaan gersang, layu, 
pucat dan tidak produktif lagi. Seperti pelacur 
yang sudah menjadi nenek-nenek! 

“Akibat perlakuan tidak adil penguasa 
kemarin, hari ini banyak rakyat menuntut 
kemerdekaan daerahnya,” cerita pemuda itu. 
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“Mengapa baru sekarang?” tanyaku. 

“Dulu rakyat masih setengah buta. 
Selama dalam belenggu penjajahan, rakyat 
telah merasakan betapa pedihnya ditindas 
bangsa asing. Maka pada masa-masa awal 
kemerdekaan, rakyat menganggap masih 
mendingan kendati dieksploitasi bangsa 
sendiri. Ketika hasil buminya dirampas dan 
diangkut ke kota ini, mereka hanya bertanya: 
masih adakah yang tersisa? Bukan: sudah 
berapa banyak yang telah dibawa ke kota 
untuk kesenangan orang-orang serakah itu?” 

“Salah rakyat sendiri!” 

“Benar, rakyat memang salah. Karena 
kebodohannya, rakyat tidak sadar bahwa 
lagu pembangunan top down yang 
didendangkan penguasa kala itu sebenarnya 
untuk menidurkan mereka. Agar rakyat tidak 
berdaya, rakyat dibuat selalu tergantung 
pada penguasa. Apa-apa harus menunggu 
perintah. Inisiatif dan kreativitas rakyat 
dipasung. Meskipun ada kemampuan, rakyat 
menjadi tidak bisa membangun infrastuktur 
untuk kepentingannya sendiri. Jalan desa 
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yang rusak dan bandar di depan rumah yang 
kotor dan buntu selalu dibiarkan, tanpa ada 
yang berinisiatif memperbaiki dan 
membersihkannya secara swadaya,” papar 
pemuda itu panjang lebar dengan penuh 
semangat. 

Aku manggut-manggut saja mendengar 
ceramah pemuda itu. Kurasa sekali-sekali 
ada baiknya juga mendengar wejangan anak 
muda. Paling tidak, sebagai bahan 
perbandingan. Kuhapus keringat yang 
membasahi wajahku dengan lengan baju. 

“Sumber daya rakyat tidak 
dimanfaatkan untuk membangun kekuatan 
ekonomi, sosial maupun politik rakyat,” 
lanjutnya lagi. “Sebab kalau rakyat kuat, 
pemerintah menjadi lemah dan tidak dapat 
bertindak sewenang-wenang. Tetapi berkat 
dorongan para mahasiswa dan intelektual 
muda, sekarang rakyat baru terbangun dari 
tidur panjang dan bangkit berusaha merebut 
kembali haknya.” 

“Asal tidak menimbulkan disintegrasi 
saja!” gumamku. 
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Pemuda itu tidak menanggapi lagi. Dia 
bergegas turun dari bus. Berlari, dan 
menghilang ditelan keramaian lalu lintas. 

Bus yang kutumpangi masih merayap 
menuju ke arah pusat kota. Dari celah-celah 
kaca jendela bus, kulihat di depan ada 
sekelompok pemuda berikat kepala warna-
warni membentangkan spanduk. Mereka 
berorasi bergantian. Tak jelas apa yang 
mereka tuntut. Para pejalan kaki berkerumun 
menyaksikan aksi unjuk rasa para pemuda 
itu. Jalan menuju pusat kota macet total. 

Udara makin panas. Aku tak tahan lagi 
berada di dalam bus yang sesak ini. 
Sebagian penumpang turun. Ada yang 
melanjutkan perjalanan dengan berjalan 
kaki. Ada pula yang ikut berkerumun. 

Aku tidak tahu harus kemana. Sekadar 
melepas kelelahan dan kepanasan aku 
berteduh di bawah pohon yang membelah 
jalur jalan kota ini. Kupikir di sini lebih aman 
karena agak jauh dari kerumunan massa. 
Tetapi ternyata tidak. Dalam sekejap saja di 
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bawah pohon tempat aku berteduh sudah 
dipenuhi manusia. 

“Ada mayat!” teriak seseorang. 

“Mayat siapa?” 

“Entah!” 

“Gelandangan barangkali?” 

Satu demi satu orang-orang itu 
memperlihatkan mayat yang tergeletak di 
atas rumput kering. Mereka hanya melihat 
saja. Tidak ada yang berani menyentuhnya. 
Sebagian di antara mereka seperti mengenal 
mayat itu. Tapi tetap tidak melakukan apa-
apa. Tidak juga melapor kepada polisi atau 
memanggil ambulans, misalnya. Mereka 
malah tampak bersuka-ria. 

“Syukurlah, mati seperti itu lebih baik 
bagi dia!” komentar salah seorang yang baru 
keluar dari kerumunan. 

Aku masih belum tertarik untuk ikut 
menyaksikan mayat itu dari dekat. 
Menunggu agak sepi saja, supaya lebih 
jelas. Melihat perlakuan orang kota terhadap 
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mayat itu aku merasa ngeri juga mati di kota 
ini. Kalau di desa pasti sudah ada yang 
mengambil inisiatif, membawa mayat itu ke 
masjid. Orang desa menganggap mengurus 
mayat itu merupakan fardhu kifayah. Apabila 
tidak ada yang sudi mengurus mayat 
semacam itu, maka seluruh penduduk desa 
menanggung dosa. Tidak tahu, di kota ini 
orang masih percaya atau tidak pada dosa. 

Seorang lagi keluar dari kerumunan. 
Dengan suara lantang dia berpidato di depan 
khalayak: 

“Tuhan Maha Adil!” puji orang itu. 
“Balasan setimpal memang pantas diberikan 
kepada orang biadab semacam itu. Selama 
ini dia telah menganiaya banyak orang 
secara fisik maupun mental. Bertahun-tahun 
kita dibohongi. Diteror dan diintimidasi. 

Hukum manusia dapat dikibulinya 
dengan mulus. Sekarang baru tahu rasa. 
Tatkala Tuhan telah bosan melihat 
tingkahnya yang berlumuran dosa, mayatnya 
dipertontonkan di muka umum dalam 
keadaan hina. Sehina-hinanya!” 
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“Hore!” teriak yang lain sambil 
berjingkrak-jingkrak kegirangan. 

“Gantung saja supaya tampak lebih 
jelas!” usul seseorang. 

“Lebih baik dibikin mumi untuk dijadikan 
pelajaran bagi generasi mendatang!” saran 
yang lain lagi. 

Massa mulai berebut mengajukan usul. 
Masing-masing menganggap pendapat 
dialah yang paling benar. Perbantahan itu 
nyaris tak terkendali. Untunglah muncul 
pemuda yang kujumpai di dalam bus tadi. 
Dia berhasil menengahi pertikaian pendapat 
sepele itu. 

Aku kagum terhadap pemuda itu. Dia 
tampak berwibawa dan disegani kaum muda 
di sekitarnya. Anak ini potensial menjadi 
pemimpin masa depan. Biasanya seorang 
pemimpin kharismatik munculnya pada saat-
saat genting semacam itu. 

“Mengapa orang-orang tadi tega 
memaki-maki orang yang sudah meninggal?” 
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tanyaku heran pada pemuda yang kukagumi 
itu. 

“Orang yang sudah menjadi mayat 
itulah penyebab kesengsaraan rakyat 
sekarang ini. Selama bertahun-tahun dia 
memimpin perampasan kekayaan alam milik 
orang desa untuk memperkaya diri, keluarga 
dan kroni-kroninya. Selain kekayaan alam, 
orang itu juga telah merampas hak-hak asasi 
manusia rakyat di seluruh penjuru negeri ini.” 

“Oh!” 

Setelah orang-orang mulai surut, aku 
mencoba mendekati tempat tergeletaknya 
mayat tadi. Aku juga ingin tahu bagaimana 
rupa manusia biadab yang katanya tidak 
berprikemanusiaan itu. 

Astaga! Setelah melihat mayat itu tiba-
tiba ingatanku pulih kembali. Ternyata aku 
juga mengenalnya. Sangat kenal! Sungguh 
pilu hatiku jadinya. Tak sanggup aku 
menatapnya lebih lama lagi. Tanpa kusadari 
air mata telah membasahi pipiku. 
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“Kenapa Anda menangis?” tanya 
pemuda itu. 

“Alangkah sampai hatinya kalian 
memperlakukan mayat ini seperti itu.” 

“Anda juga mengenal mayat ini? Apa 
hubungannya dengan Anda?” 

“Itu mayatku!” kataku pelan, nyaris tak 
terdengar. 

*** 
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Koran itu masih di tangannya. M@cver 
seperti tidak percaya pada berita itu. 
Dikiranya kabar angin selama ini mengenai 
restrukturisasi pada perusahaan tempat dia 
bekerja itu hanya sekadar gertak sambal 
belaka. Semacam taktik untuk mewujudkan 
disiplin karyawan yang sejak dulu sangat 
sulit ditegakkan. M@cver tidak percaya akan 
adanya PHK sebagai rasionalisasi 
perusahaan. 
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Dibacanya sekali lagi koran itu. 
Ternyata tidak salah lagi. Restrukturisasi di 
perusahaan itu telah terjadi. Pagi kemarin 
telah berlangsung pelantikan pejabat-pejabat 
baru. Telah dipasang papan-papan nama 
kantor baru sesuai struktur baru. Dan telah 
ditancapkan di benak M@cver sebuah 
tonggak kekhawatiran. 

Terbayang-bayang di matanya wajah 
dua puluh empat ribu karyawan yang sedang 
menanti detik-detik PHK. Kemudian berbaris 
di belakang para karyawan itu istri dan anak-
anak mereka. M@cver kenal betul wajah-
wajah itu. Sebab beberapa tahun lalu seperti 
saat ini, semua orang itu telah 
menghadapnya. Tepatnya dihadapkan 
padanya. Pada dia sebagai aktivis parpol 
yang difungsikan di perusahaan itu. 

Beberapa tahun yang lalu itu M@cver 
berpidato di hadapan mereka: 

“Saudara-saudara sekalian. Saya 
ingatkan lagi bahwa saudara-saudara telah 
diberi makan oleh perusahaan. Dan 
perusahaan ini telah tumbuh dan 
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berkembang di bawah naungan parpol kita. 
Berarti kita semua, saya dan saudara-
saudara telah dihidupi oleh parpol ini,” 
M@cver mengacungkan tinggi-tinggi tanda 
gambar parpolnya. “Jadi, munafik dan 
menghianat apabila ada di antara saudara-
saudara yang masih ragu dan malu-malu 
menyoblos parpol kita pada pemilu nanti. 
Barang siapa menghianat pasti akan dilaknat 
oleh pemimpin perusahaan. Sedangkan bagi 
yang loyal pasti kekal dan bahagia di dalam 
surga perusahaan ini…” 

Pidato M@cver tidak sia-sia. Dalam 
pemilu tahun itu parpolnya mendapat 
kemenangan fantastis. Bahkan pada 
penghitungan sementara di beberapa TPS 
tercatat kemenangan lebih dari seratus 
persen. Bukan main! Sebagai ganjarannya 
M@cver dianugerahkan kenaikan pangkat 
dan jabatan istimewa. Titik-titik noda 
M@cver pun tercucilah sudah. (Off the 
record: selama menjadi karyawan, M@cver 
pernah terlibat KKN, kecil-kecilan katanya. 
Berkat aktivitas dan loyalitasnya yang luar 
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biasa di parpol itu, dia diamankan, mutasi ke 
tempat lain yang lebih empuk). Nama 
M@cver kemudian makin terkenal. Sejak itu 
tiada peristiwa penting di kota ini tanpa 
kehadiran M@cver. 

Kini M@cver termangu. Dia tidak 
percaya, tapi nyata. Dia tak kuasa 
membayangkan dua puluh empat ribu orang 
karyawan beserta istri dan anak-anak 
mereka datang lagi kepadanya sambil 
membawa masing-masing segenggam 
kemarahan yang siap dilemparkan 
kepadanya. Lalu mereka bertanya: 

“Hai M@cver, di manakah surga kekal 
bagi karyawan loyal seperti yang kau janjikan 
dulu?” 

M@cver merasa tidak mampu 
menjawab pertanyaan seberat itu. Dia tidak 
menyangkal telah mengumbar janji. Tetapi 
dia tidak menyangka kalau kalimat 
propaganda yang dikutipnya dari seorang 
narasumber tatkala mengikuti penataran 
indoktrinasi dulu, kini memercik ke mukanya 
sendiri. Sesungguhnya M@cver memang 



 

BALADA M@CVER                 surtam@amin 

111 

tidak paham atas apa yang dia ucapkan. 
M@cver hanyalah seorang penjual jimat, 
bukan juru selamat! 

Merasa takut akan diamuk massa, 
M@cver menggugat Ketua Parpolnya: 

“Saya mohon Bapak Ketua ikut 
bertanggung jawab atas nasib mereka!” 

“Itu urusan intern perusahaan, Bung 
M@cver!” 

“Tapi, mereka itu anggota kita…” 

“Tidak ada hubungan antara 
keanggotaan parpol dengan status mereka 
sebagai karyawan perusahaan!” 

“Pak. Dulu Bapak sangat perlu pada 
mereka. Saya Bapak suruh merayu, bahkan 
memaksa mereka supaya parpol kita 
menang gilang-gemilang. Kini setelah 
mereka akan tercampak ke tanah dan 
menjadi sampah, Bapak menyambut mereka 
dengan air ludah. Di manakah hati nurani 
Bapak?” 
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Bapak ketua melirik arlojinya. “Maaf, 
Bung M@cver. Saya harus segera 
menghadiri sidang pemantapan organisasi. 
Sebaiknya Anda mengemas mimpi-mimpi 
baru untuk diobral kepada massa Anda yang 
akan datang…” ujar Bapak Ketua sambil 
terus berlalu. 

M@cver terenyak di kursi tamu. Diam-
diam dia merasa berdosa. Diam-diam dia 
merasa amat hina. Diam-diam dia menyadari 
posisinya selama ini dalam parpol hanyalah 
sebagai anak tangga belaka. Alat bagi 
orang-orang besar untuk mencapai puncak 
singgasana. Sudah sekian banyak orang-
orang parpol memetik kenikmatan sebagai 
anggota parlemen berkat usahanya, 
umbaran mimpi-mimpinya bahkan 
ultimatumnya. Sementara dirinya sendiri 
tidak lebih dari sekadar pelengkap penderita. 
Alangkah malang nasibmu, wahai M@cver! 
Ejek suara yang bergema dalam kalbunya. 

Keesokan harinya M@cver dipanggil 
Kepala Bagian Personalia. “Silakan Bung 
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M@cver tandatangani formulir ini…” ujar 
Kepala Bagian Personalia. 

M@cver memperhatikan isi formulir itu 
secara seksama dan dalam tempo yang 
sesingkat-singkatnya.  

“Apa arti semua ini?” tanya M@cver 
setengah membentak. 

“Inilah cara yang terhormat untuk 
memecat Anda, Bung M@cver!” jelas Kepala 
Bagian Personalia sambil tersenyum. 
“Sebenarnya Anda lebih pantas 
diberhentikan secara tidak dengan hormat. 
Tapi kami masih memikirkan nasib Anda 
selanjutnya. Memberi kesempatan kepada 
Anda menandatangani formulir Permohonan 
Berhenti Atas Permintaan Sendiri ini kami 
anggap sudah merupakan penghargaan 
cukup tinggi bagi Anda!” 

“Apa salah saya?” 

“Soal kesalahan Anda, panjang 
ceritanya. Setebal catatan pada kami, 
selama Anda menjadi karyawan di sini 
ternyata hanya sekitar empat puluh persen 
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saja waktu Anda bekerja secara efektif. 
Selebihnya Anda gunakan waktu kerja untuk 
menghadiri rapat-rapat parpol, organisasi 
pemuda, kegiatan seni, olahraga dan 
sejenisnya. Orang seperti Anda tidak 
dibutuhkan lagi dalam perusahaan masa kini, 
apalagi masa mendatang. Anda tidak 
produktif.” 

M@cver tidak mampu membantah. 
Semua catatan bagian personalia benar 
adanya. Dia hanya berkeyakinan bahwa apa 
yang dia lakukan itu sebenarnya dalam 
rangka mengabdi kepada atasannya, kepada 
perusahaannya juga. Sebab waktu itu ada 
semacam konvensi bahwa kalau suatu 
perusahaan mau maju dan tetap eksis maka 
harus intim dengan parpol yang berkuasa.  

“Wahai Kepala Bagian Personalia, 
mulai saat ini saya tidak perlu lagi patuh 
pada Anda. Tidak perlu lagi mengabdi 
kepada atasan, kepada manusia besi yang 
tidak punya hati nurani. Permisi!” tegas 
M@cver sambil meninggalkan ruangan 
Kepala Bagian Personalia. 
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Di luar ruangan M@cver disambut oleh 
dua puluh empat ribu karyawan beserta istri 
dan anak-anak mereka. 

“Hai M@cver!” teriak mereka 
serempak. “Sekarang kami minta 
pertanggungjawabanmu. Mengapa kami 
semua akhirnya di-PHK?” 

“Saya juga di-PHK,” jawab M@cver 
lesu. 

“Bohong. Bohong. Bohong!” 

“Gantung saja!” teriak seorang 
provokator dari belakang melalui pengeras 
suara. 

“Ya, gantung saja!” sambut puluhan 
ribu mulut. 

Dan tanpa ada satu kekuatan pun 
dapat mencegahnya, dalam sekejap tubuh 
M@cver sudah diikat di pohon ficus yang 
berdiri kokoh di halaman kantor pusat 
perusahaan itu. Dari jauh tubuh M@cver 
yang gendut tampak seperti tanda gambar 
kontestan yang ditempel pada pohon besar 
saat berlangsungnya kampanye pemilu. 
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Sambil mengenang kemeriahan pemilu 
beberapa tahun yang lalu, satu demi satu 
para karyawan yang baru di-PHK itu 
menancapkan besi pagar ke tubuh M@cver. 
Persis seperti tatkala mereka menyoblos 
tanda gambar yang dikampanyekan oleh 
M@cver dulu. Kemudian dua puluh empat 
ribu orang istri karyawan itu yang diikuti oleh 
masing-masing tiga orang anak mereka 
melakukan hal serupa. Terakhir mereka 
menuliskan ‘PHK’ pada kening masing-
masing dengan darah yang mengucur dari 
tubuh M@cver. 

*** 
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PULANG! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masih gelap.   

Kelam bukan malam.  

Sepi tidak senyap. 

Aku rasakan detak jantung bagai 
tabuhan perkusi. Dengus napas seperti desir 
pasir ditiup angin pesisir. Berenang di ruang 
hampa, melayang tanpa beban. Tidak 
makan, tanpa terasa lapar. 

Setitik cahaya menusuk pandangan. 
Tidak panas, malah menyejukkan. 
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“Bukankah Aku ini Tuhanmu?” tanya 
suara merdu, entah dari mana. 

“Benar!” jawabku tanpa ragu. “Kami 
menjadi saksi, agar nanti kami tidak 
mengatakan: sesungguhnya kami tidak diberi 
peringatan terhadap hal ini.”1) 

Kembali gelap. 

Hari berganti minggu. Minggu beralih 
bulan. Tak terasa sudah sembilan bulan aku 
berada di alam gelap ini. Aku ingin sekali 
keluar. Menyaksikan alam lain yang belum 
kukenal. Mencoba menantang kehidupan 
sarat intrik dan konflik. 

Dengan menerobos lorong sempit 
dan menyibak hutan lebat, aku terpental 
keluar gua gelap. Matahari hangat 
menyengat. Aku mengernyit sambil menjerit. 
Ujian pertama kuhadapi. Ternyata alam lain 
yang belum kukenal ini tidak seramah 
anggapanku semula. Menyesal rasanya aku 
menuntut hijrah ke alam fana ini. Tapi 
terlambat. Arang sudah jadi abu. 
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“Terimalah takdirmu!” sabda suara 
merdu seperti dulu itu. “Di depanmu 
terbentang tiga jalan. Terserah padamu ke 
mana engkau mau. Sebagai pedoman, 
bacalah kitab ini…”  

Sebuah kitab tebal terbentang di 
hadapanku.   

“Apabila kamu mengikuti petunjuk di 
dalam kitab itu, niscaya kamu tidak akan 
tersesat sampai pulang kembali nanti!” 

Sekilas aku membaca isi kitab itu. 
Bahasanya puitis. Tuntunannya praktis. 
Setiap jalan dibentang dengan terang. 
Sangat jelas beda jalan mulus dan jalan 
lumus. Jalan mulus dilengkapi dengan 
berbagai rambu-rambu berupa suruhan, 
peringatan, dan larangan agar selamat 
sampai ke tujuan dan pulang kembali ke 
tempat asal. Sedangkan jalan lumus 
menawarkan kebebasan dan kenikmatan.  

Aku berpikir sejenak. Ah!  

“Kenapa repot-repot? Jalan lumus 
lebih gampang. Lempang tanpa ugeran yang 
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mengekang. Bebas tanpa batas akhir 
perjalanan,” bisik suara lembut merayu. 

“Tapi suatu saat aku harus pulang.” 

“Untuk apa?” 

“Aku telah berjanji, nanti akan 
menghadap pemberi kitab ini.” 

“Bodoh. Kitab syair itu pembatas 
kebebasan. Padahal kamu juga bisa menulis 
puisi yang lebih indah dan memikat hati para 
pembaca dan pendengar.” 

“Aku juga bisa?” tanyaku pada angin.  

Angin lelah bertiup. Pertanyaanku 
tersekat di jakun. Tak ada yang mendengar.  

“Aku juga bisa!” aku menjawab 
sendiri pertanyaanku. 

Kitab pedoman aku tinggalkan. Aku 
berjalan menuruti kata hati, menyusuri jalan 
lumus. Jalan bebas tanpa batas. Di jalan ini 
aku mereguk setiap keindahan yang 
kujumpai. Melalui jalan ini aku mencari dan 
terus mencari kenikmatan, walaupun 
kadang-kadang hanya fatamorgana.  



 

BALADA M@CVER                 surtam@amin 

122 

Matahari adil membagi cahaya. 
Jalan mulus maupun jalan lumus mendapat 
sinarnya. Proporsional, tidak merata. 
Kadang-kadang aku merasa iri melihat 
matahari. Dia jujur, transparan, dan 
konsisten.  

Matahari tidak pernah berbohong, 
sehingga anak kecil pun tahu persis, dari 
mana ia akan terbit dan ke mana ia akan 
tenggelam sesuai jadwal yang telah 
ditentukan. Matahari selalu terbuka, tidak 
merahasiakan aktivitasnya setiap hari, 
sehingga siapa pun dapat mengamati gerak-
geriknya tanpa merasa risih, was-was dan 
curiga pada pihak lain. Matahari sangat 
konsisten, amat patuh pada perintah sang 
penciptanya. Sejak dulu sampai sekarang 
tidak pernah melanggar perintah, untuk 
sekali-sekali sebagai selingan saja, mencoba 
terbit dari ufuk Barat dan tenggelam di ufuk 
Tenggara misalnya.   

Aku makin mantap melangkah. Di 
jalan lumus tanpa aturan aku lebih leluasa 
menjala matahari dan menangguk udara. 
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Hati bebas percaya tidak percaya pada 
kepercayaan apa pun. Otak bebas bepikir 
untuk memikirkan yang tak terbayangkan. 

Hari-hari kulalui penuh inspirasi. 
Imajinasiku melayang seperti elang. 
Kreativitasku terpacu. Jutaan puisi 
kuciptakan. Jutaan manusia membaca 
puisiku. Jutaan pujian kudapatkan. Jutaan 
hati terpikat pada puisi-puisiku. Jutaan kaki 
terseret, melangkah bersamaku pada satu 
jalan. 

“Kamu sangat luar biasa!” puji 
mereka. 

“Tidak juga,” kataku merendah. 

“Betapa tidak, kaki-kaki yang lumpuh 
tiba-tiba sembuh setelah membaca puisimu.” 

“Hati-hati yang patah merekah 
berbunga-bunga mendengar puisimu 
dibacakan.” 

“Otak tegang menjadi tenang.”  

“Mata buta dapat melihat.” 
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“Pohon-pohon ranggas berbuah 
lebat.” 

“Orang-orang mati hidup kembali!” 

 Aku terlena dilambung sanjung. Aku 
silau sorot lampu panggung. Diam-diam aku 
merasa, aku memang hebat. Aku merasa 
puisiku lebih hebat daripada syair yang 
ditulis pada kitab dulu itu. Semakin enggan 
aku membaca kembali kitab pertama yang 
kuterima. Aku semakin yakin, kitab puisi 
tulisanku sendiri mengandung mukjizat lebih 
dahsyat. Puisiku bukan sekadar syair, tapi 
mengandung magnet seperti sihir.  

Perjalananku makin jauh. Sepanjang 
jalan yang kulalui tak satu pun penghalang 
menghadang. Aku benar-benar bebas 
melangkah. Merdeka berpikir. Leluasa 
berkarya. Aku berjalan terus tanpa garis 
finish untuk berhenti.  

Entah sudah berapa lama aku 
berjalan. Entah sudah berapa jauh tempat 
asal aku tinggalkan. Aku tidak mampu lagi 
menghitungnya. Dan entah mengapa, kini 
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tiba-tiba aku merasa lelah? Lelah merasa. 
Lelah berpikir. Lelah berkarya. Lelah 
berjalan. Dan lelah segalanya! 

“Kamu hampir sampai di ujung 
jalan,” kata suara dari langit.  

“Jalanku tak ada ujung.”  

“Kamu harus pulang, sesuai janjimu 
dulu!” 

“Aku telah melupakannya.” 

“Bibir, otak, kaki, dan tanganmu lupa. 
Tapi sekeping daging di dalam dadamu yang 
bernama hati itu sebenarnya tidak. Dia 
sekali-sekali ingat padaku, pada tempat 
asalmu, dan pada tempat kamu harus 
kembali.”  

“Ah, omong kosong apa lagi ini?” 
tanyaku kebingungan. “Dari mana kamu tahu 
semua itu?” 

“Apa kamu tidak malu pada 
matahari?” 

“Matahari? Ah, dia itu makhluk tolol 
dan tidak kreatif.” 
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“Dia itu makhluk paling setia pada 
komitmen, sehingga dia abadi. Bandingkan 
dengan manusia. Mereka sering ingkar. 
Mereka diciptakan sebagai pemimpin di 
muka bumi. Tetapi kemudian, mereka 
mengingkarinya, berubah menjadi perusak 
bumi. Kini mereka rasakan akibatnya, alam 
melawan." 

“Aku tidak seperti mereka. Aku 
memberikan manfaat pada kehidupan. Yang 
tidak mungkin, menjadi nyata.” 

“Kamu lebih menyesatkan.” 

“Buktinya?” 

“Puisi-puisimu mengandung sihir. 
Kata-kata dalam puisimu sarat manipulasi 
makna. Kamu mengada-adakan yang tiada. 
Dan menafikan yang sesungguhnya ada. 
Kamu juga terlalu berani menjamakkan yang 
tunggal. Kamu sudah melampaui batas. 
Kamu harus diberi peringatan!” 

Kilat melukis langit. Petir membelah 
mendung. Awan gelap pecah. Gunung 
berapi muntah. Topan melesus. Sungai-
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sungai dan laut pasang. Pohon-pohon 
tumbang. Alam kembali ke asalnya, satu 
wujud tunggal. Hanya ada satu 
pemandangan, hamparan air luas dan 
dalam. Atau hanya setitik air saja, bila 
dipandang dari atas yang maha besar. 

Dari celah-celah molekul H2O yang 
membentuk air itu, aku mencoba mengintip 
deklamasi alam. Terasa sekali keindahan 
aslinya dengan hakikat makna tanpa 
manipulasi. Tidak ada desah angin yang 
mencemari kejernihan bunyi. Tidak ada gas 
CO2 dalam konsentrasi tinggi yang 
mengganggu pernapasan.  

Ternyata puisi-puisiku tidak ada 
artinya dibandingkan sajak alam ini. 
Barangkali inilah syair terindah yang pernah 
tercipta. 

“Bukan!” bantah suara dari langit. “Itu 
belum seberapa. Coba simak lirik berikut 
ini…” 

Dan apabila manusia ditimpa bahaya 
dia berdo’a kepada Kami  
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dalam keadaan berbaring, duduk 
atau berdiri, tetapi  

setelah kami hilangkan bahaya itu 
darinya, dia kembali melalui   

jalan yang sesat, seolah-olah dia 
tidak pernah berdo’a kepada Kami 2) 

Dan sesungguhnya Kami telah 
membinasakan  

umat-umat sebelum kamu, 
ketika mereka berbuat 
kezaliman 3) 

Kemudian Kami jadikan kamu 
pengganti-pengganti  

mereka di muka bumi 4) 

Maka pada hari ini Kami 
selamatkan badanmu  

supaya kamu dapat menjadi 
pelajaran  

bagi generasi sesudah kamu 5)  
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Astaga! Alangkah indahnya untaian 
kata dalam syair itu. Aku belum pernah 
membaca karya sastra sehebat ini.  

“Dari buku antologi mana syair itu 
kamu kutip?” tanyaku penasaran. 

“Jangan sembarangan. Itu bukan 
syair, bukan pula sihir!” 

“Lantas siapa penggubahnya?” 

Air yang tenang mulai 
bergelombang. Pohon-pohon rindang 
bermunculan. Burung-burung terbang 
melayang. Angin bertiup perlahan-lahan. 
Mereka melantunkan nyanyian alam. 
Iramanya merdu mendayu. Melodinya 
harmonis. Liriknya puitis:   

Dialah  Allah,  

tiada Tuhan melainkan Dia,  

Dia mempunyai al asmaaul husna 6)  

 

Astaghfirullah! Aku baru ingat 
sekarang. Untaian kata itu pernah kubaca 
dalam kitab pertama yang kuterima, tatkala 
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aku baru tiba di alam ini dulu. Aku menyesal 
mengapa kemudian aku melupakannya. 
Rasa rindu mengajakku kembali. Pulang! 

Tetapi masih adakah pintu ampun 
untuk diketuk? 

Di pintu-Mu aku terantuk 

Malu mengetuk wajah tertunduk 

 Tiap musim tiba kuucapkan sama 

 Minta maaf tanpa rasa bersalah 

 Tiap musim berlalu kuulangi dosa 

 Membuat maksiat seolah-olah sah 

Di pintu-Mu aku tersipu 

Betapa sulit punya rasa malu. 

Tangan maha besar merenggut 
tubuhku dari genangan air. 

“Inilah takdirmu. Rauplah air itu ke 
wajahmu. Wudhu!” 

*** 

Catatan: 
1)Q.S. Al A’raf: 172    
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2)Q.S. Yunus: 12     
3)Q.S. Yunus: 13     
4)Q.S. Yunus: 14 
5)Q.S. Yunus: 92 
6)Q.S. Thaaha: 8 
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PISTOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak kecil aku sangat suka pada 
pistol. Kemahiran para koboi memainkan 
pistolnya dalam film layar tancap di desaku 
membuat aku terpesona. Kekuatan dan 
kekuasaan sebuah pistol sungguh luar biasa. 
Seorang koboi yang memiliki pistol dua, 
selalu lebih unggul daripada koboi yang 
berpistol satu. 

Aku sering berkhayal memiliki pistol 
seperti koboi-koboi itu, supaya aku menjadi 
seorang pria perkasa. Untuk mewujudkan 
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khayalanku itu, aku membuat pistol-pistolan 
berbagai jenis dari bermacam bahan. Mulai 
dari pelepah pisang sampai papan bekas 
kemasan sabun. 

Pada usia remaja, anggapanku bahwa 
pistol memiliki kekuasaan luar biasa, 
bertambah tajam. Suatu hari, di hari lebaran, 
aku bermain di kebun karet tidak jauh dari 
rumahku. Para pemuda kampungku banyak 
berkumpul di sana. Mereka melakukan 
tradisi tahunan. Bermain kartu sambil 
menenggak bir campur arak. 

Tatkala para pemuda itu sedang asyik 
berpesta, Pak Kades beserta hansip dan 
para tokoh agama datang. Pak Kades yang 
baru tiga bulan menjabat itu bertekad ingin 
memberantas perjudian dan miras di desa 
kami. Menurut Pak Kades pada pidato 
iftitahnya seusai pelantikan tempo hari, judi 
dan miras itu dapat memerosotkan martabat 
manusia di mata manusia sendiri, apalagi di 
hadapan Tuhan. Oleh sebab itu judi dan 
miras harus segera angkat kaki dari muka 
bumi ini. 
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Tetapi sungguh malang. Ketika Pak 
Kades beserta perangkat desa berusaha 
membubarkan kawanan pemuda yang 
sedang asyik berjudi itu, tiba-tiba muncul 
seorang pria bertubuh kekar. Rambutnya 
yang pendek dan sepatu larsnya 
mengingatkan aku pada tokoh-tokoh dalam 
film perang Vietnam. Dan yang membuat 
suasana lebih mencekam, di pinggang pria 
itu bergantung sepucuk pistol. 

Aku melirik ke arah Pak Kades. Pejabat 
desa ini tampak gemetar melihat pria kekar 
itu mulai menimang-nimang pistolnya. Pak 
Kades berbisik kepada para hansip dan 
pemuka agama. Kemudian mereka 
meninggalkan lokasi perjudian tanpa 
komentar. Aku dapat memastikan Pak Kades 
beserta rombongan takut pada pistol itu. 

Setelah peristiwa itu aku semakin 
kagum pada pistol. Benda kecil itu benar-
benar memiliki kekuatan magis. Belum 
diapa-apakan, baru ditimang-timang saja, 
Pak Kades beserta rombongan sudah takut 
semua. Apalagi kalau sudah … dor! Sulit aku 
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membayangkannya. Alangkah hebat dan 
berkuasanya orang yang bisa memiliki pistol, 
pikirku. Dengan pistol bergayut di pinggang, 
kita bisa berbuat apa saja sesuka hati tanpa 
diburu rasa takut. Bisa berhutang banyak, 
tanpa takut ditagih-tagih, dan sebagainya. 
Termasuk bisa pakai motor tanpa helm di 
tengah kota! 

Setelah dewasa dan punya anak balita 
laki-laki, kerinduanku pada pistol belum juga 
padam. Karena itu aku menyambut gembira 
kehadiran pistol mainan di berbagai sudut 
pasar. Di kota-kota sampai ke desa-desa, 
hampir semua jenis pistol mainan aku 
borong. Supaya tidak dituduh ‘masa kecil 
kurang bahagia’ setiap akan membeli pistol, 
aku berkolusi dengan anak laki-lakiku. 

Anak itu aku suruh menangis di depan 
ibunya, minta dibelikan pistol. Kalau sudah 
begitu, lancarlah semua urusan! Kedua 
belah pihak merasa diuntungkan. Kami 
selalu bermain bersama. Aku senang, 
anakku bahagia. Kurasa melatih anak 
berkolusi sejak kecil tak ada salahnya. 
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Hitung-hitung untuk mensosialisasikan 
budaya bangsa. Bukankah kolusi sudah 
menyatu dalam darah dan daging bangsa, 
dan tidak mungkin lagi dipisahkan? 

Tragedi yang menimpa anak-anak 
sebagai akibat bermain pistol-pistolan secara 
tidak professional, sempat membuat aku 
sedikit ngeri juga. Sekian banyak korban 
terkapar di rumah sakit. Ada yang luka 
matanya. Ada pula yang hidungnya 
kemasukan peluru. Bahkan ada yang harus 
dioperasi karena biji matanya koyak 
tertembak. Hiii! 

Walaupun tidak ada larangan resmi 
bagi pengguna dan penjual pistol mainan, 
berangsur-angsur jenis mainan satu ini 
menjadi tidak popular lagi dengan sendirinya. 
Rupanya hukum alam siapa berbuat akan 
menanggung akibat, lebih ditaati masyarakat 
daripada hukum yang dibuat manusia. 
Dalam hukum manusia berlaku adagium 
siapa yang membuat (hukum/peraturan), tak 
akan terjerat. Maka banyaklah para 
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pelanggar hukum kelas kakap bebas dari 
tuntutan, tanpa proses yang jelas.  

Aku termasuk manusia yang takut 
menanggung akibat. Oleh karena itu atas 
kesadaran sendiri, aku dan anak kecilku, 
menyimpan semua pistol mainan kami dalam 
gudang. Sengaja tidak dimusnahkan, agar 
kami tidak melupakan sejarah. Suatu saat 
nanti barang-barang itu mungkin kami 
perlukan untuk menunjukkan kepada 
generasi penerus, bahwa pada masa lalu 
pernah terjadi tragedi yang memilukan. 
Dengan demikian generasi saat itu, tidak 
gegabah mencabut hukum alam siapa 
berbuat akan menanggung akibat! 

Obsesiku tentang pistol mulai 
memudar. Sekarang aku dan anakku beralih 
hobi memelihara burung. Tidak tanggung-
tanggung, kami memelihara burung walet. 
Bukan karena harga sarangnya mahal. 
Burung ini kami pilih karena perawatannya 
sangat mudah. Sediakan bangunan tinggi, 
diberi nuansa gua dengan gemericik air 
pegunungan yang romantis.  Sehingga 
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burung-burung yang bisa mencari makan 
sendiri itu dalam waktu singkat dapat 
berkembang biak dengan pesat. Suara 
cicitannya merupakan melodi alam yang 
indah dan tak tertandingi oleh komponis 
manapun. Aku dan anakku bahagia sekali 
menekuni hobi baru ini. Terutama dalam 
menikmati nyanyian walet setiap pagi dan 
sore hari. 

Celakanya, kebahagiaan yang baru 
saja kureguk diusik oleh manusia yang suka 
susah melihat orang senang dan senang 
melihat orang susah. Suatu malam, burung 
waletku panik. Mereka mencicit keras-keras 
dan beterbangan dalam ruangan 
menimbulkan bunyi gemuruh seperti angin 
ribut. Segerombolan pencuri berusaha 
menggondol sarang burung-burung itu. 
Untunglah aku cepat terbangun. 

Dipicu oleh kejadian malam itu, aku 
teringat kembali pada pistol. Andaikan aku 
punya pistol, pasti pencuri itu tidak berani 
mengusik hobiku. Jangankan pencuri, Pak 
Kades sebagai penguasa tertinggi di desa 
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saja gemetar melihat pistol. Aku jadi ingin 
sungguh-sungguh memiliki pistol. Pistol 
sungguh-sungguh. Bukan pistol mainan! 

Rupanya kriminalitas di desaku sedang 
memasuki musim semi. Di siang bolong hari 
berikutnya, Ketua LKMD nyaris tewas 
digolok orang tak dikenal. Pihak keamanan 
desa tersentak. Serta merta mereka 
mengeluarkan fatwa, bahwa orang-orang 
penting perlu dipersenjatai untuk melindungi 
diri. Merasa sebagai orang penting juga, aku 
gembira menyambut kabar baru ini yang 
bukan sekadar kabar burung. Berarti 
mimpiku memiliki pistol bakal terwujud. 

Namun fatwa pihak keamanan desa itu 
telah menimbulkan pro dan kontra di 
kalangan masyarakat. Heran, akhir-akhir ini 
setiap fatwa dan kebijakan baru yang 
diluncurkan selalu disambut pro dan kontra. 
Seolah-olah sulit mencapai kepastian 
hukum. Padahal katanya, sekarang ini 
supremasi hukum akan ditegakkan. Aku jadi 
curiga, jangan-jangan di desaku ada 
provokator yang sengaja ingin mengganggu 
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stabilitas. Dan ingin menggoyang kedudukan 
kades baru yang bertekad memberantas 
kejahatan dalam kehidupan masyarakat 
yang lebih demokratis. 

Untunglah pada saat harapanku 
memiliki pistol nyaris pupus, seseorang 
menawarkan sepucuk pistol FN 45 padaku. 
Harganya sepuluh juta rupiah. Sangat murah 
sekali dibandingkan dengan nyawaku yang 
terancam melayang bila tidak ada pistol. 
Tanpa pikir panjang lagi, pistol itu langsung 
aku ambil. 

Sekarang aku sudah sungguh-sungguh 
memiliki pistol. Pistol sungguh-sungguh. 
Bukan lagi pistol-pistolan dari pelepah pisang 
atau terbuat dari bahan plastik seperti dulu. 
Aku merasa lebih aman sekarang. Ke mana-
mana aku selalu ditemani pistol itu. Aku tidak 
merasa takut lagi diserang musuh secara 
tiba-tiba. Aku yakin seratus persen pistol ini 
mampu memproteksi jiwaku dari segala 
macam gangguan dan ancaman. 

Hari-hari bebas dari rasa takut ternyata 
tidak berlangsung lama. Ketika istriku 
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bertanya tentang izin memiliki dan 
menggunakan senjata api, aku mulai 
dihadapi rasa takut. Aku tidak memiliki izin, 
karena aku membeli pistol itu secara ilegal. 
Waktu itu aku tidak memandang perlu 
legalitas. Yang penting adalah rasa aman. 

Aku mulai hati-hati terhadap pistolku. 
Selain takut diketahui pihak berwenang, aku 
juga takut kalau pitolku diketahui anak laki-
lakiku yang berumur lima tahun itu. Aku takut 
dia mengira aku tidak konsisten. Sudah 
disimpan diambil lagi. Atau dia mengira pistol 
itu hanya pistol mainan. Lalu dia main 
tembak-tembakan dengan temannya. Maka 
pistol itu aku simpan di tempat yang tidak 
mungkin dijangkaunya. Di dalam lemari 
buku. Aku yakin dia tidak akan sampai ke 
tempat itu, karena dia belum bisa membaca. 

Suatu hari yang naas, aku terlanjur 
menyuruh anakku mengambil buku referensi 
di lemari buku. Sambil bersiul kegirangan dia 
menyerahkan buku itu padaku. 

“Pak, rupanya masih ada satu lagi 
pistol yang belum kita simpan di gudang,” 
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katanya sambil menunjukkan pistol yang 
diambilnya dari lemari buku tadi. 

“Roy!” sergahku. 

“Sudah lama aku tidak main tembak-
tembakan. Aku pinjam dulu, ya Pak?” 
sambungnya cepat sambil berlari. 

“Roy, jangan…” 

Dia tak peduli. Aku berusaha 
mengejarnya. Dia malah menantang sambil 
menodongkan pistol itu ke arahku seperti 
sering dilakukannya ketika kami main 
bersama. Pelan-pelan aku mendekat, 
bermaksud merebut pistol itu dari tangannya. 

“Awas, jangan mendekat!” ancamnya 
seperti adegan film. “Maju selangkah lagi, 
‘burung’ bapak terbang…” 

Aku tak percaya dia serius 
mengancam. Aku terus melangkah. 
Dan…dor! Aku tumbang seketika. 

“Bagaimana keadaan suami saya, 
dokter?” tanya istriku masih parau pada 
dokter yang baru selesai melakukan operasi, 
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mencungkil peluru yang bersarang di 
pangkal pahaku. 

“Bersyukurlah, Bu. Kalau sampai 
terkena ‘pistol’nya, pasti Bapak tidak bisa 
‘menembak’ lagi”. 

Istriku tersipu. Lalu mencium keningku 
dengan mesra.*** 

(Bingkisan ultah ke-6, 26 Maret 2000 
buat ananda M. Dzikri HadiyarROYyan) 
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TEMBAKAN MISTERIUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Selesai merekam ceramah untuk siaran 
rohani di TV swasta aku duduk di balkon. 
Belakangan ini, sebagai pengusaha sukses 
aku sering diundang berceramah di mana-
mana. Menurut panitia pengundang, aku 
telah berhasil menyandingkan kesejahteraan 
di dunia dan kebahagiaan di akhirat. 
Sehingga katanya, aku adalah profil orang 
kaya yang tidak sekular, dan seorang zuhud 
yang tidak melarat.  

Sambil menunggu waktu maghrib aku 
membaca majalah hiburan untuk pria. 
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Syukurlah, salah satu dampak reformasi, 
sekarang menjamur media seperti ini. Dulu 
hanya untuk wanita disediakan majalah 
hiburan. Sedangkan untuk pria hanya ada 
majalah serius belaka, tentang hukum, 
politik, sastra, sains dan segala topik yang 
membosankan. 

Yang paling menarik adalah halaman 
pertama setelah cover majalah. Di situ ada 
liputan aktivitas aktris berusia empat puluh 
lima tahun dalam filmnya yang terbaru. Ada 
fotonya yang di-close up memenuhi halaman 
majalah. Ada gambar wajahnya saja. Cantik! 
Ada yang memamerkan betisnya saja. 
Mulus! Kemudian ada gambar paha (maaf) 
menantang. Astaga! Pantas aktor berusia 
dua puluh tahun itu tergila-gila padanya. 
Masih mantap untuk ‘ditembak’. 

Dor! 

Tiba-tiba terdengar suara letusan pistol. 
Entah dari mana asalnya. Keningku terasa 
dingin. Kuraba pelan-pelan. Bocor! Liar 
mataku mengawasi bayangan yang melintas 
di balik pohon cemara. Sementara itu 
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isteriku, anakku, dan para tetangga 
berkerumun. Panik! Mereka memapahku dan 
salah seorang menelepon dokter. 

Aku terus mengawasi bayangan itu. 
Kukejar. Dia berlari makin cepat. Menyelinap 
di balik tembok tetanggaku. Aku melompati 
pagar, memotong jalan. Kini jarak antara aku 
dan dia Cuma sepuluh meter saja. Tapi 
bayangan itu masih tampak samar. Aku 
makin geram. Aneh, dia sepertinya sudah 
biasa dengan gang ini. Sama sekali dia tidak 
pernah keliru memasuki lekuk liku jalan ini. 

Pasti dia penembak misterius seperti 
pernah popular pada tahun delapan puluhan, 
tebakku. Dulu aku hanya dapat kabar dari 
koran. Waktu itu masyarakat selalu bertanya-
tanya siapa gerangan penembak yang lihai 
dan gaib itu? Para penjahat konvensional 
resah, karena mereka selalu menjadi 
sasaran utama. Untunglah dia tidak tertarik 
pada para penjahat white collar crime, 
sehingga budaya korupsi, kolusi dan 
nepotisme tetap berkembang biak bagaikan 
virus.  
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Aku makin terangsang mengejarnya. 
Andaikan aku berhasil menangkapnya, pasti 
masyarakat akan menobatkan aku sebagai 
jagoan. Sebagai pahlawan! Biar mati setelah 
itu tidak apa-apa. Mayatku akan dikuburkan 
di Taman Makam Pahlawan. Nanti anak-
cucuku merasa bangga berziarah dan 
melaksanakan upacara renungan suci. 

Nah, itu dia! 

Pada jarak tidak lebih dari lima meter 
aku baru dapat menangkap bentuk 
bayangan tadi. Ketika dia menoleh ke 
belakang, kulihat mukanya dibungkus 
masker. Berpakaian serba hitam, seperti 
ninja. Badannya tegap, setegap badanku. 
Seandainya dia mengajak duel otot saja, aku 
masih bisa meladeninya. Aku yakin hanya 
dalam satu ronde dia bisa KO. 

“Hei, berhenti!” perintahku. 

Dia tidak menggubris. Malah makin 
cepat berlari. Sial. Tali sepatuku lepas. Dia 
membelok ke tikungan. Aku kehilangan jejak. 
Untung kemudian aku bertemu gadis kecil.  
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“Ada melihat orang berseragam hitam?” 
tanyaku pada gadis kecil itu. 

“Ada, Om. Ke sana larinya. Ke lorong 
sana…” 

Segera aku mengejarnya. Kembali aku 
melompati tembok. Untunglah semasa 
remaja dulu aku aktif dalam kegiatan 
kepanduan. Jadi soal lompat-melompat 
seperti ini sudah tidak asing lagi. 

“Hm. Rasakan. Kau terjebak,” kataku 
dalam hati. Aku kegirangan. 

Buruanku terjun ke dalam got. Di situ 
ada lorong menuju bunker yang kubangun di 
bawah rumahku. Bangunan ilegal itu sengaja 
kurancang sebagai jalan alternatif untuk 
kabur, jika sewaktu-waktu diperlukan. 

Hati-hati sekali aku mendekatinya. 
Kucabut pistolku yang terselip di pinggang. 
Kuperiksa pelurunya. Masih penuh. Kalau 
sasarannya orang biasa, sebutir saja bisa 
membunuh dua orang. Tapi kali ini aku harus 
lebih cermat. Dia bukan buronan 
sembarangan. 
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Kuintip dari lubang kunci. Dia sedang 
kencing. Aha! Ini momentum yang tepat 
sekali. Saat-saat seperti ini jarang terjadi 
pada seorang profesional. Biasanya seorang 
penjahat profesional sangat sulit dikejar. 
Apalagi penjahat white collar crime. Sekali 
dia melarikan diri, seumur hidup tak akan 
tertangkap lagi. Selain karena kelihaian sang 
penjahat, para pengejarnya pun sering 
setengah hati. Mereka menganggap 
walaupun berhasil menangkap penjahat itu, 
karir mereka tidak akan membaik. 
Sedangkan kalau sukses membantu 
penjahat meloloskan diri, kompensasi nyata 
segera diterima. 

“Jangan bergerak!” gertakku garang. 

Dia terkejut. Air kencingnya memancar 
tak karuan. Sebagian besar membasahi 
celananya. Sebagian kecil muncrat ke 
mukanya. 

“Kurang ajar! Licik!” 

Aku tertawa, merasa menang 
selangkah.  
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“Sekarang kau berhadapan dengan 
aku. Menyerah sajalah. Aku orang baik-baik. 
Aku siap berunding, dengan syarat…” 

“Cukup. Kau tentu sudah mengenalku.” 

“Kamu pasti penembak misterius yang 
legendaris itu?” 

“Ternyata kau masih seperti yang dulu. 
Sangat tepat menebak sesuatu. Tidak heran 
betapa sering kau kena undian, sehingga 
menjadi kaya seperti sekarang ini. 
Walaupun…” 

“Stop!” bentakku, khawatir. Dia seperti 
sudah mengenalku. 

Dia tertawa misterius. 

“Sebaiknya kamu keluar saja. Mari kita 
bicara empat mata.” 

“Tawaran yang baik.” 

Sebelum dia keluar dari WC, aku 
mengambil tempat agak jauh dan terlindung. 
Siapa tahu dia curang. Berprasangka buruk 
terhadap orang seperti dia sangat 
diperlukan.  
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Pelan-pelan pintu WC terbuka. Sosok 
angker itu muncul. Seperti bandit keluar dari 
kamar bordil dalam film koboi dia melangkah 
ke arahku. 

“Hei, pengecut! Ayo kita bikin 
perhitungan…” 

Aku keluar dari tempat perlindungan 
dengan sikap waspada. Pistolku 
kusembunyikan, karena dia juga tidak 
memperlihatkan pistolnya. Setapak demi 
setapak kami melangkah saling mendekat. 
Ada rasa curiga di hatiku. Tanganku 
gemetar. Bersiap-siap kalau sewaktu-waktu 
dia mencabut pistolnya, aku harus lebih 
cepat memuntahkan peluru. 

Dia berhenti. 

“Bagaimana kalau senjata kita 
lepaskan?” 

“Begitu lebih jantan!” 

Maka kami saling mengeluarkan 
senjata. Dia lebih dulu membuang 
senjatanya. Jauh. Celaka. Aku jadi ragu-
ragu. Jangan-jangan dia punya pistol dua, 
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atau tiga, atau bahkan lebih. Mungkin saja ini 
hanya pancingan. Setelah aku membuang 
pistolku, yang cuma satu, dia baru meraih 
pistolnya yang lain.   

“Hei, jangan curang. Cepat lemparkan 
pistolmu…” 

“Apakah pistol kamu benar-benar 
hanya satu?” 

“Ha…haa…haaa…,” dia tertawa sinis. 
“Sudah kuduga. Kau ternyata tetap tidak 
berubah. Selalu curiga terhadap orang lain. 
Kau takut belangmu…”    

Malu rasanya disindir begitu. “Baiklah. 
Lihat ini, kulemparkan jauh-jauh!” 

“Nah, itu baru jantan! Sekali seumur 
hidup perlu juga bersikap jujur. Supaya nanti 
ada harapan masuk surga.” 

Heran. Pandai juga dia berkhotbah. 
Padahal dia seorang penjahat. Katakanlah 
begitu, sebab orang yang telah tega 
melakukan pembunuhan di sana-sini tanpa 
landasan hukum yang sah merupakan 
kejahatan terhadap hak asasi manusia. 
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Seharusnya orang yang pandai berkhotbah 
itu luput dari perbuatan keji dan munkar. Baik 
terselubung maupun transparan. 

“Sekarang katakan, apa maumu?” 
desakku. 

“Eksekusi!” 

“Haha! Jangan sembarangan, Bung. Ini 
negara hukum. Anda tidak boleh bertindak 
seenaknya tanpa landasan yang benar. Lagi 
pula, apa salah saya?” 

“Sebagai pengusaha kondang, 
kemampuan Anda bernegosiasi tidak ada 
tandingannya. Anda selalu memenangkan 
setiap tender yang digelar. Dengan 
kemahiran Anda memainkan data dan 
informasi, yang kalah jadi menang, yang 
menang harus kalah. Tetapi tidak di mata 
saya! Sebagai eksekutor yang tidak pernah 
salah sasaran.” 

“Silakan, kalau Anda dapat 
membuktikan kesalahan saya!” 

“Saya tahu ini salah satu strategi Anda 
untuk menunda eksekusi. Tetapi Anda 
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memang berhak mengetahui kesalahan-
kesalahan Anda selama ini. Apakah Anda 
sehat?” 

Aku hanya mengangkat bahu. Percuma 
berdebat dengan orang bertopeng seperti itu. 
Paling-paling akhirnya dia mendatangkan tim 
dokter independen untuk memeriksa 
kesehatanku. Percuma! 

“Sudahlah. Saya tidak perlu lagi 
mengatakan tidak sehat, hanya untuk 
mengelak proses hukum!” 

“Bagus! Sesungguhnya kesalahan 
Anda selama ini hanyalah sering tidak jujur. 
Banyak orang terkecoh karena sikap Anda 
itu. Termasuk profesi Anda sekarang ini. 
Aktivitas Anda sebagai rohaniawan sangat 
terpuji. Tetapi Anda belum sepenuhnya jujur 
dalam berbisnis. Anda telah menipu ummat 
yang terlanjur menganggap Anda sebagai 
seorang ulama pengusaha!” 

Dakwaannya sangat tepat. Heran, dia 
begitu kenal tentang diriku. 
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“Siapa Anda sebenarnya?” tanyaku 
penasaran. 

Pelan-pelan dia membuka topengnya. 
Astaga! Wajahnya mirip sekali dengan 
wajahku. Aku tak percaya. Bagaimana ini 
bisa terjadi? Kepalaku pusing, dadaku 
berdegub kencang. Pandanganku gelap, 
segelap tatkala listrik sering mati lagi! 

“Bagaimana, dokter?” terdengar suara 
istriku, cemas. 

“Sudah mulai membaik. Nanti setelah 
sembuh benar, tolong dijauhkan dari hal-hal 
yang dapat merangsang jantungnya 
berdetak tidak normal!” 

*** 
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TATKALA AKU INGIN MEMBUNUH 
ISTRI DAN ANAK-ANAKKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudah tiga hari aku merasa makan 
tak enak, tidur tak nyenyak, dan… (maaf: tak 
lancar berak!). Tragedi yang menimpa 
M@cver, sahabat sejatiku, tiga hari lalu 
masih terus mengusik pikiranku. Dewan 
Perwakilan Desa Kawamuah menolak 
pencalonan M@cver  sebagai Sekretaris 
Desa dengan alasan primordialis dan 
diskriminatif. Dia tidak dilahirkan di desa 
Kawamuah! 
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“Padahal aku tidak pernah memilih 
lahir di kota,” keluh M@cver. “Sejak benih 
ayahku tumpah di rahim ibuku sampai lima 
jam sebelum aku ditakdirkan melihat dunia 
ini, proses penciptaanku sebagai manusia 
berlangsung di desa Kawamuah.”    

Sambil mengusap keningnya yang 
makin melebar,  M@cver mengenang saat-
saat kritis yang dialami ibunya menjelang ia 
dilahirkan. Waktu itu Kawamuah baru berupa 
desa kecil. Tidak ada puskesmas, apalagi 
rumah sakit.  

Menjelang tengah malam perut ibu 
M@cver terasa sakit luar biasa. 
Pandangannya gelap, segelap alam malam 
itu. Di desa Kawamuah belum ada listrik, 
sehingga masyarakatnya tidak pernah 
bertanya kepada para tetangga: “kapan 
giliran kita mati lampu lagi?!” 

Di tengah gelapnya malam, ayah 
M@cver berlari ke rumah dukun beranak. 
Hanya dukun inilah satu-satunya tenaga ahli 
untuk menolong kelahiran bayi di desa.  
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“Wah! Banyak sekali keluar darah. 
Sebaiknya dibawa ke rumah sakit!” saran 
dukun beranak. 

Berkat bantuan Kepala Desa, satu-
satunya warga yang punya mobil ketika itu, 
ibu M@cver dievakuasi ke rumah sakit di 
kota malam itu juga. Dengan susah payah 
tim dokter rumah sakit milik perusahaan 
timah berhasil mengeluarkan M@cver dari 
perut ibunya. Tiga hari kemudian,  M@cver 
dan ibunya kembali ke desa. Mengembuskan 
separuh, eh seluruh napasnya di desa 
Kawamuah. Tetapi pada surat kelahirannya 
tertulis: lahir di kota! 

Petaka itu tiba 

Tiba-tiba datang atas dasar trauma 

Luka goresan penguasa nepotis masa 
lalu 

Mengunjam dendam, mengukir 
nepotisme baru. 

“Begitulah Bat, situasi sosial di desa 
kita saat ini,” kata M@cver agak pesimis. 
“Berhati-hatilah! Sebagai pegawai 
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pemerintah, urat lehermu akan selalu diintai 
wabah primordialisme itu. Bisa saja suatu 
saat nanti sebagai persyaratan menduduki 
jabatan tertentu, seseorang beserta istri dan 
anak-anaknya harus manusia asli desa 
Kawamuah!” 

Celaka! 

Istriku berasal dari Pulau Jawa, 
otomatis anak-anakku tidak asli lagi manusia 
desa Kawamuah. Berarti karirku sebagai 
pegawai pemerintah terancam! Sebentar lagi 
orang-orang asli desa Kawamuah 
berbondong-bondong menyerbu kantorku. 
Mereka mendesak agar aku segera 
menyerahkan kursi yang kududuki sekarang 
kepada manusia asli desa Kawamuah. Aku 
bingung, antara merelakannya begitu saja 
dengan harus mempertahankannya demi 
kehormatan dan masa depan. Harga sebuah 
kursi terasa begitu mahal! 

Aku mengadu kepada atasanku. 

“Arus primordialisme saat ini memang 
sangat dahsyat,” komentar atasanku. “Kita 
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tidak punya kesempatan mengelak lagi, 
selain memilih: tenggelam atau mengikuti 
arus itu.” 

“Maksud Bapak?” 

“Kamu harus tegas. Tinggalkan 
jabatanmu atau tetap bertahan dengan 
syarat: bunuh istri dan anak-anakmu!” 

Aku harus membunuh istri dan anak-
anakku? 

Tiga hari aku merasa makan tak enak, 
tidur tak nyenyak, dan tak lancar berak! 

Aku ingin membunuh istri dan anak-
anakku! 

Tekadku sudah bulat. Rasanya 
jabatan lebih penting daripada segalanya. 
Dengan menduduki jabatan tinggi aku akan 
mendapat berbagai fasilitas. Mulai dari nasi, 
baju, kendaraan sampai rumah dinas. Di 
samping itu pada setiap menjelang lebaran 
aku pasti mendapat kiriman banyak parcel, 
bingkisan, amplop dan sebagainya dari para 
bawahan dan rekanan. Para pembohong, eh 
pemborong, berduyun-duyun menyalurkan 
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‘zakat mal’-nya kepadaku pada setiap akhir 
Romadhon. Fasilitas itu mustahil tersedia jika 
aku hanya sebagai pegawai kecil dan biasa-
biasa saja. Memang enak! 

Tetapi sebagai seorang yang sejak 
kecil sudah belajar hidup demokratis aku 
tidak mau mengambil keputusan sendiri. 
Segala sesuatunya harus aku 
musyawarahkan dengan para korban. Istri 
dan anak-anakku! 

“Wahai istri dan anak-anakku,” kataku 
seusai sholat maghrib berjamaah. “Aku 
mendapat bisikan dari hati kecilku tentang 
sesuatu yang menyangkut kalian semua. 
Tapi aku merasa berat mengatakannya.” 

“Wahai suamiku, kami ini ada di 
sisimu hanyalah untuk meringankan 
urusanmu. Janganlah ada satu kata 
membuat lidahmu kelu.” 

Aku percaya, kalau istriku pasti setuju 
apa saja yang kuinginkan. Selama dua puluh 
tahun kami berumah tangga dia belum 
pernah sepatah kata pun membantah 
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ucapanku. Baginya, suami ke surga dia ikut, 
suami ke neraka juga nurut.  

Yang sukar diduga justru anak-
anakku. Terutama si Zhia, putri sulungku. 
Sebagai perempuan yang lahir pada hari 
Selasa Legi, dia berwatak keras dan suka 
mau benar sendiri. Sering kali dia berusaha 
memaksakan pendiriannya kepada orang 
lain. 

“Bagaimana pendapatmu, Zhia?” 
tanyaku hati-hati. 

“Katakan saja, Bapak.” 

Aku merenung sejenak. Menimbang-
nimbang, perlu tidaknya berterus terang 
kepada mereka. 

“Baiklah, istri dan anak-anakku. 
Sudah tiga hari ini aku ingin membunuh 
kalian semua.” 

“Apa?!” 

“Aku ingin membunuh kalian. Istri dan 
anak-anakku! Bagaimana menurut kalian?” 
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Istriku tertunduk. Setitik air matanya 
tumpah, membentuk aliran sungai menyusuri 
kerut pipinya. Tak ada kata yang terucap. 
Hanya ada sejuta makna terungkap dari 
diamnya. Bahwa vonis itu terasa berat 
baginya, namun sebagai istri yang baik dia 
wajib patuh pada perintah suami. Falsafah 
dari ibunya, ibunya dari ibunya lagi, dan 
seterusnya itu mengubah sebutir air matanya 
yang pekat menjadi sesungging senyum 
bening. 

Aku tak perlu mendengar suara 
istriku. Senyum dan sorot matanya yang 
teduh telah cukup memberi tanda 
kepasrahannya. 

“Zhia bagaimana?” 

“Apa alasan Bapak ingin membunuh 
kami?” 

“Bapak akan kehilangan jabatan 
apabila tidak membunuh kalian.” 

“Wahai Bapak! Kalau menurut Bapak 
jabatan itu lebih penting dan berkuasa 
daripada tuhan, silakan Bapak cabut urat 
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leher saya.” Kata Zhia pasrah, sambil 
menyodorkan lehernya ke hadapanku, 
sepasrah Ismail tatkala Ibrahim 
menyampaikan perintah Allah melalui 
mimpinya kepada anak kesayangannya itu. 

Satu rintangan berat telah sukses 
kulalui. 

Masih ada satu pendapat lagi ingin 
kudengar. Dari Roy, anak bungsuku. Tidak 
berat kurasa. Dia baru berumur delapan 
tahun dan sekolah di kelas tiga SD. 
Keberaniannya tak akan cukup untuk 
menentangku. Lagi pula akhir-akhir ini dia 
sedang gemar main game online dan 
facebook. Jauh dari sifat dan sikap 
kekerasan. 

Dulu dia suka main pistol-pistolan. 
Waktu itu sikapnya memang agak beringas. 
Biasalah bagi orang yang memiliki pistol. 
Gatal tangannya kalau tidak menembak. 
Sedikit-sedikit mencari gara-gara agar ada 
alasan untuk memuntahkan peluru. Kalau 
lawannya cukup tangguh, mengajak kawan-
kawan pakai truk untuk mengeroyok lawan! 
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Untunglah, sejak banyak anak-anak menjadi 
korban pistol mainan, anakku itu beralih 
hoby. Sekarang anakku itu berubah menjadi 
anak manis, anak mama. 

“Kamu bagaimana Roy?” tanyaku 
sekadarnya. 

“Bagaimana apa?” 

“Kamu setuju kalau Bapak bunuh?” 

“Bapak mau membunuh saya?” 

“Ya, sayang.” 

“Bapak serius?!” Roy membentak.  

Dilemparnya kopiah dari kepalanya. 
Dia berdiri, mengencangkan ikatan kain 
sarungnya. Wajahnya berubah. Merah. 
Rambutnya berdiri seperti sikat kloset. 
Tangannya diletakkan di pinggang. 

“Tolonglah sayang, izinkan Bapak 
membunuhmu!” rayuku. 

“Sebagai anak, saya wajib patuh pada 
perintah Bapak. Tapi alasan Bapak ingin 
membunuh saya sangat tidak bisa diterima 
peradaban masa kini dan esok.” 
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“Kamu tahu apa tentang peradaban 
anakku?! Sebenarnya Bapak bisa saja 
langsung membunuhmu tanpa persetujuan. 
Bapak berkuasa di rumah ini. Semua ini 
Bapak lakukan semata-mata demi 
demokrasi. Supaya terlihat seolah-olah 
Bapakmu ini seorang demokrat sejati.” 

Roy berlari ke kamarnya. Hanya 
sebentar. Kemudian dia muncul lagi sambil 
menggenggam pistol mainan meniru gaya 
Pierce Brosnan dalam film Die Another Day 
yang baru ditontonnya dari VCD bajakan 
seminggu lalu. 

 “Ambisi Bapak mengejar jabatan logis 
saja,” teriak Roy marah. “Ketakutan Bapak 
kehilangan jabatan hanya karena Bapak 
berada dalam lingkungan keluarga bukan 
orang asli desa, itulah yang saya tentang.” 

“Ini kenyataan dan sedang popular, 
Roy. Seluruh masyarakat menuntut hal itu.” 

“Itulah celakanya masyarakat desa 
Bapak.” 
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“Hus! Jangan sembarangan ngomong 
kamu!” 

“Bapakku, sadarilah. Arus globalisasi 
tak dapat dihindari. ACFTA*) sudah di depan 
mata. Sebentar lagi batas dunia hanya 
setebal kulit bawang. Kalau Bapak dan 
masyarakat desa Kawamuah masih tetap 
berpola pikir seperti sekarang ini, kehidupan 
Bapak seperti diujung ragum. Ruang gerak 
Bapak semakin sempit. Dihimpit budaya dan 
politik global.” 

Heran, dari mana anak ini mendapat 
pengetahuan semacam itu. Teknologi 
informasi dan komunikasi pasti telah 
meracuni pikirannya. Aku tidak boleh 
membiarkan dia lebih brutal lagi. Aku harus 
segera membunuhnya! Segera! 

Aku melompat ke arah Roy dengan 
jurus cakar harimau. 

Tetapi… sseert! Cairan pedas dan 
panas yang muncrat dari pistol mainan Roy 
lebih cepat menusuk bola mataku. Seketika 
dunia menjadi gelap. 
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“Maaf, Bapak! Air cabe bercampur 
bubuk sahang ini semula untuk menembak 
para pencuri kalau-kalau masuk rumah kita. 
Karena Bapak telah mencuri kebenaran dari 
kehidupan kami, maka Bapak ternyata lebih 
layak menjadi sasaran pertama.” ujar Roy 
bangga.  

Aku terkapar. Tak dapat melihat apa-
apa lagi untuk selama-lamanya. Mungkin ini 
lebih baik bagiku, agar tidak terjerumus ke 
dalam keserakahan yang lebih rakus lagi. 
Atau paling tidak, agar aku tidak usah risau 
menanti giliran mati lampu! 

*** 

*)ASEAN China Free Trade Area 
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TIDAK KENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keinginannya menjadi kaya dalam 
sekejap sudah tidak terbendung. Sesuatu 
yang ingin digapainya kini harus segera 
terwujud. Hanya dengan modal sepuluh ribu 
saja, dia bakal mengeruk keuntungan 
sebesar satu miliar. Luar biasa! 

Untuk mewujudkan impiannya itu, 
M@cver rela berkorban apa saja. Gajinya 
yang kecil sebagai karyawan rendahan, 
hampir sepertiga bagian digunakan untuk 
membeli nomor. Baik nomor kupon maupun 
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nomor buntut. Pokoknya prospek ‘bisnis 
kupon’ ini jauh lebih cerah daripada sebagai 
karyawan rendahan. Syukurlah pada masa 
krisis seperti sekarang ternyata masih ada 
anak bangsa yang sempat memberi jalan 
untuk meningkatkan penghasilan secara 
mudah, murah dan cepat. Demikian pikir 
M@cver. 

Tetapi sampai penarikan undian Sabtu 
malam kemarin, M@cver belum kena juga. 
Padahal dia sudah terlalu banyak berkorban 
untuk itu. Dia juga telah mengorbankan 
keyakinannya sebagai pemeluk agama yang 
taat. M@cver akhir-akhir ini rajin sekali 
datang ke tempat praktik seorang taipak. 
Maklumlah, untuk mengisi waktu luang, 
banyak karyawan selevel M@cver antre 
menunggu ramalan. 

“Sekali ini pasti kena,” kata taipak itu 
optimis. Dia menyerahkan lipatan kertas 
merah berisi nomor ramalan kepada 
M@cver.  
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“Itulah harapan saya,” ujar M@cver. 
“Saya sudah banyak berkorban. Gaji saya 
habis untuk beli nomor.” 

Setelah menyelipkan sedikit uang yang 
dibungkus dengan kertas merah di bawah 
pedupaan, M@cver pamitan sambil 
tersenyum penuh harap. Taipak manggut-
manggut sambil menyuruh pengunjung 
berikutnya duduk di depannya. 

Cara kerja taipak ini sederhana saja. 
Pengunjung menyampaikan maksudnya. 
Kemudian taipak kesurupan sebentar. 
Dilanjutkan merenung sejenak dengan mata 
terpejam. Melakukan processing data. Jari-
jari tangannya bergerak, seperti penari Bali, 
di atas asap dupa. Hasilnya ditulis pada 
selembar kertas merah. 

Uniknya ramalan yang diberikan taipak 
itu tidak pernah sama. Seratus orang 
pelanggan, seratus macam pula nomor yang 
diberikannya. Tetapi tak seorang pun klien 
yang tahu hal itu. Karena masing-masing 
beranggapan, ramalan sang taipak 
merupakan ‘rahasia negara’. 
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Sebagai objek peramal ulung, segala 
dokumen yang dikeluarkan taipak tidak boleh 
diekspos. Jika sampai diliput wartawan 
misalnya, periuk taipak bisa terbalik. Orang-
orang seperti M@cver tidak perlu lagi datang 
ke rumah taipak, karena tiap akhir pekan 
koran lokal maupun nasional akan membuat 
rubrik khusus “Ayo Kite Mimpi” di halaman 
muka. Yang untung besar pihak Koran. 
Oplahnya melonjak drastis. Sementara sang 
taipak hanya mendapat sedikit royalty 
sebagai pemasin. 

Dalam perjalanan, M@cver mendapat 
gagasan. Kalau kali ini tidak kena juga, 
taipak itu harus aku bunuh! Dan untuk lebih 
mempertegas gagasan ini sesampainya di 
rumah M@cver mengambil semangkuk 
garam. Kemudian dia menancapkan sebilah 
keris pusaka pada tumpukan garam itu. 

“Aku harus membunuhnya!” ikrarnya 
sungguh-sungguh. 

Begitulah. Ketika pagi ini dia dapat 
kabar tentang nomor yang keluar, M@cver 
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jadi kalap. Dia tidak kena juga. Aku harus 
membunuhnya! Bisik hatinya memprovokasi. 

Dengan membawa sebilah keris 
pusakanya, M@cver segera menuju rumah 
sang taipak, yang terletak di tepi pantai. Tapi 
sial. Taipak itu sedang keluar. Tidak 
diketahui kapan dia pulang. 

“Ayah diundang oleh salah seorang 
langganannya yang kena nomor buntut,” 
jelas anak gadis taipak itu. 

Fuih! 

Penipu! M@cver memaki sambil 
menendang angin. 

Darahnya serempak merayap ke 
bagian atas tubuhnya. Muka M@cver merah 
padam. Dia merasa dipermainkan. Ditipu, 
tepatnya. Taipak itu sengaja ingin 
menghancurkan dirinya. Memberi ramalan 
tidak benar. Maka sudah selayaknya 
mendapat imbalan berupa kematian. 

“Sudahlah. Dia hanya seorang taipak. 
Bukan maha pasti!” istrinya mencoba 
meredakan kemarahan M@cver, ketika dia 
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sangat putus asa tiba di rumah. M@cver 
membisu. Sambil bersandar di kusen pintu, 
matanya nanar menatap langit-langit rumah.  

“Coba lagi,” tambah istrinya. “Masih 
banyak kesempatan. Selagi kenyataan 
masih lebih buruk daripada harapan, undian 
itu tidak akan distop. Usaha 
pemberantasannya pun seperti memotong 
buntut cecak. Hari ini dipotong satu mili, 
besok tumbuh satu senti.” 

“Tapi…” 

“Tak usah cemas. Aku tidak akan 
pernah melarangmu membeli nomor. 
Asalkan seluruh kebutuhanku terpenuhi. Dan 
karirmu menanjak.” 

Itulah. 

Dan M@cver bertambah bingung. 
Akhir-akhir ini istrinya sering mengungkit-
ungkit masalah karirnya. Wajar memang. 
M@cver sudah cukup lama bekerja. Tapi 
posisinya tidak berubah. Masih sebagai 
karyawan biasa. Padahal ia termasuk 
seorang ‘pemabuk kerja’. Seringkali dia pergi 
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pagi pulang petang, penghasilan tetap pas-
pasan. Harapannya untuk dapat menduduki 
jabatan tertentu di perusahaan tempat dia 
bekerja, seperti menggantang asap. Peluang 
menggantikan seorang pejabat di 
perusahaannya hanya terbuka apabila 
pejabat tersebut meninggal dunia atau 
pensiun. 

Kegelisahan M@cver menjadi-jadi 
tatkala pihak manajemen perusahaan 
menerapkan peraturan baru di bidang 
pengembangan sumber daya manusia. 
Sekarang berlaku ketentuan, promosi 
jabatan berdasarkan tingkat pendidikan 
seseorang. Bukan atas kemampuan dan 
prestasi kerja. Semakin banyak ‘es’ yang 
disandang seseorang, semakin tinggi 
jabatannya. Misalnya karyawan 
berpendidikan ‘Es-Dua’ lebih berhak atas 
jabatan yang lebih tinggi daripada karyawan 
berpendidikan ‘Es-Satu’. Dan seterusnya. 
Bahkan ada rumor yang lebih mencemaskan 
M@cver, karyawan yang tidak bergelar ‘Es-
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Dua’ tidak dapat lagi naik pangkat mulai 
periode mendatang. Nah! 

Oleh karena itu karyawan yang 
progresif terus berusaha meraih gelar ‘Es-
Dua’ tersebut dengan segala cara. Bila perlu 
mengikuti Program Magister Instant. Tinggal 
mengisi formulir pendaftaran, bayar uang 
kuliah sekian puluh juta, tiga bulan setengah 
kemudian langsung diwisuda. Semudah 
menyeduh mie goreng! Tanpa susah-susah 
baca buku atau menyusun disertasi segala 
macam. Kuliah yang tiga bulan setengah itu 
pun dibikin serileks mungkin. Diskusi yang 
mirip ngobrol sambil minum kopi di ruang 
karaoke. Setelah itu masing-masing sudah 
dapat dengan bangga mengukir gelar ‘Es-
Dua’ pada pelat namanya. Gampang kan? 

Orang yang melihatnya tidak akan 
pernah bertanya dari universitas mana dia 
memperoleh gelar tersebut. Pihak yang 
berwenang pun tak berdaya menertibkan 
penyelenggaraan obral gelar yang 
dikabarkan tanpa izin operasional itu. Yang 
penting diselenggarakan atas dasar suka 
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sama suka. Masing-masing pihak merasa 
saling diuntungkan. Penyelenggara 
mendapat tambahan penghasilan, 
sedangkan peserta mendapat sertifikat untuk 
kenaikan pangkat dan jabatan. 

Sebagai manusia dan karyawan biasa, 
M@cver juga tergiur ikut memetik gelar ‘Es-
Dua Instant’ seperti itu. Itulah sebabnya dia 
sangat mengharapkan kena nomor kemarin, 
supaya dia juga dapat dengan mudah 
mengukir gelar ‘Es-Dua Instant’ di belakang 
namanya. Kemudian menyebarkan kartu 
namanya dengan gelar baru itu kepada 
seluruh kenalannya, orang-orang yang lewat 
di terminal, dan siapa saja yang dijumpainya. 
Bahkan kalau benar-benar kena satu miliar, 
bukan saja Es-Dua yang dapat dimilikinya 
dengan mudah. Dia juga dapat meraup Es-
Tiga, Es-Krim, Es-Lilin, De-Es-Be 
sepuasnya! 

M@cver mencoba melupakan 
semuanya dengan berbaring. Tapi sia-sia. 
Sampai pagi besoknya, M@cver tak mampu 
memejamkan matanya. Nasihat ayahnya 
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semasa dia masih kanak-kanak dulu 
terngiang kembali.  

“Janji itu harus ditepati!” kata ayahnya 
dulu. “Kalau tidak, berarti kamu munafik!” 

Aku munafik? Tanya M@cver dengan 
senyum mengejek pada dirinya sendiri. 

Tidak! 

Maka M@cver berkemas lagi. Keris 
pusaka diselipkan di pinggangnya. Konon 
keris itu bisa membunuh apabila melukai 
korban dengan mengeluarkan darah 
sekenyang lalat saja.  

Rumah taipak itu sepi. Seperti kemarin 
juga. M@cver tak peduli. Dia langsung 
masuk. Taipak itu tidak ada di kamar 
praktiknya. M@cver makin naik darah. Lalu 
dia memeriksa seluruh ruangan. Sia-sia. 
Akhirnya M@cver memasuki kamar anak 
gadis sang taipak. Gadis itu sedang…(maaf, 
baru selesai mandi). 

“Mana ayahmu?” tanya M@cver 
garang. 
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“Ke rumah sakit,” jawab gadis itu 
tersipu seraya meraih handuk untuk 
menutupi wilayah hutan lindung dan giri 
kembar. 

M@cver tak percaya. Tidak mungkin 
dua kali dia ke sini tepat ketika taipak itu 
tidak ada di rumah. Pasti taipak itu menyulap 
dirinya menjadi berupa anak gadisnya 
sendiri, duga M@cver. Bukankah dia 
seorang taipak? Dengan begitu dia bisa 
terhindar dari maut. Pasti! 

Tanpa memberi kesempatan kepada 
gadis itu mengenakan pakaiannya, M@cver 
menghunus kerisnya dan menghunjam-
kannya ke dada gadis itu. Dua kali. Gadis itu 
tercengang. Tak percaya, tapi nyata. Baru 
pada tikaman ketiga di perutnya dia dapat 
menjerit. Kecil jeritannya. Karena tepat pada 
saat itu denyut jantungnya berhenti. 

M@cver menerliti tubuh gadis itu. 
Dengan harapan dapat berubah menjadi 
tubuh yang sebenarnya. Yaitu tubuh si 
taipak. Tetapi mayat itu masih mayat 
perempuan. Sekali lagi M@cver membikin 



 

BALADA M@CVER                 surtam@amin 

184 

lubang pada rusuk mayat itu. Tidak berubah 
juga.  

Kemudian M@cver mengerahkan 
segenap tenaganya menghunjamkan keris 
pusakanya tepat di tengah-tengah liang 
kencing gadis itu. Siapa tahu harus simetris. 
Ternyata hasilnya sama saja. Tidak ada 
kemajuan. Mayat itu masih mayat 
perempuan. 

M@cver kecewa. Putus asa! 

“Tidak kena…” keluhnya lirih sambil 
menancapkan keris pusaka pada perutnya 
sendiri. 

*** 
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TATKALA ANAK-ANAK 
MENGGUGAT ARWAH AYAHNYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pukul dua belas tengah malam. Pintu 
kubur M@cver digedor dengan kasar. Lelaki 
itu terperanjat. Segera dia mengintip dari 
lobang kunci. Sinar bulan lima belas Sya’ban 
terang benderang di luar. 

M@cver makin terkejut bercampur 
heran melihat keempat orang yang datang 
menggedor pintu kuburnya itu. Perempuan 
cantik itu adalah istrinya yang sampai saat ini 
masih tetap menjanda. Dua orang pemuda 
ganteng itu pasti anaknya. Sebab baik wajah 
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maupun postur tubuh mereka jelas bak 
fotokopi dirinya. Atletis! Yang seorang lagi 
gadis kecil, cantik seperti istrinya. Apakah 
dia anak bungsuku yang baru berumur 
setahun ketika aku mati? Tanya M@cver 
dalam hati. 

Pintu kubur M@cver digedor lagi. Lebih 
keras. 

Lelaki itu membuka pintu. 

“Pak…” sapa perempuan cantik itu. 

M@cver hanya mengangguk. Malu dia 
pada istrinya itu. Dua belas tahun sudah dia 
menjadi janda, menjadi ibu sekaligus ayah 
bagi anak-anaknya. Dengan segala kekuatan 
yang ada, dia berusaha memberi nafkah dan 
pendidikan anak-anaknya. Untunglah sejak 
gadis dia biasa menerima jahitan pakaian 
wanita. Perempuan itu juga sangat setia 
pada suaminya. Dia rajin sekali ziarah ke 
kubur suaminya. Tetapi baru kali ini dia 
membawa serta anak-anaknya berziarah. 

“Ini anak-anak kita, Pak…” ujarnya 
kemudian. “Dzikri, anak sulung kita, baru 
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lulus Sarjana Hukum. Royyan, sebentar lagi 
ujian SMA. Dan ini, yang cantik ini, Zhia, 
anak bungsu kita, baru kelas dua SMP.” 

M@cver mengangguk kembali sambil 
tersenyum. 

“Ayo Dzikri, Royyan, Zhia, peluk ayah 
kalian,” bujuk perempuan itu selanjutnya. 

Dzikri segera merangkul ayahnya. Erat 
sekali. Sebutir air bening menetes dari 
kelopak matanya. Dzikri baru berumur dua 
belas tahun ketika ayahnya meninggal. Dia 
sudah dapat merasakan pukulan terhadap 
keluarganya saat ayahnya di-PHK, tiga tahun 
sebelum orangtuanya meninggal dunia. 
Dzikri juga terlibat langsung mengatasi 
kesulitan hidup keluarganya. Mereka 
kemudian, atas saran seorang kenalan, 
membuka toko buku sederhana. Sampai 
saat ini usaha itu menjadi penyangga utama 
kehidupan keluarga. Lalu sejak ayahnya 
meninggal, beban Dzikri bertambah berat. 
Sebagai anak sulung dia bertanggungjawab 
membantu ibunya mengurus keluarga. Pagi 
dia sekolah, sore menjaga toko buku. 
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Sementara ibunya sibuk dengan pesanan 
jahitan pakaian wanita.  

M@cver menepuk pundak Dzikri, ketika 
anak sulungnya itu melepaskan pelukan. 

Kemudian giliran Royyan. Anak ini 
berumur tujuh tahun waktu ayahnya 
meninggal dunia. Royyan menjabat tangan 
ayahnya sekenanya saja. Tak bergairah. 
M@cver maklum. Anak itu mungkin 
terpengaruh oleh tata karma remaja masa 
kini. Bagi mereka sungkem kepada orang tua 
dianggap sama saja dengan terhadap teman 
sebaya. 

Selanjutnya merupakan puncak 
kerinduan seorang ayah terhadap anaknya. 
Dua belas tahun yang lalu M@cver sering 
menggendong anak perempuannya itu pada 
waktu senggangnya. Kala itu secara diam-
diam, sebenarnya kasih sayang M@cver 
terhadap si Zhia melebihi kasih sayangnya 
terhadap kedua anak lelakinya. Kini M@cver 
ingin sekali menggendong anaknya itu, 
seperti dulu. Memeluk dan menciumnya 
seperti dulu. 
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Dengan segala rasa rindu yang tak 
tertahankan, M@cver berusaha memeluk 
Zhia, anak bungsunya itu. Tetapi gadis kecil 
itu mengelak. M@cver terjerembab. Bibirnya 
membentur tembok kubur. Dengan 
punggung tangan dia mengusap bibirnya. 
Merah. Bibir M@cver pecah! 

“Zhia, anakku…” rintih M@cver. 

Sang anak berkacak pinggang. 

“Jadi kamulah yang bernama M@cver 
itu?!” tanya Zhia garang. 

“Zhia!” bentak Dzikri. Ingin rasanya dia 
menampar anak itu. “Kurang ajar kau. Beliau 
Bapak kita. Bapakmu. Beliau dan ibu selalu 
mengajarkan tata karma kepada kita.” 

“Dzikri. Biarkanlah dia menyampaikan 
keluhannya. Sekarang bukan zamannya lagi 
melarang orang bicara.” M@cver melerai. 

“Memang. Saya sudah lama ingin 
melihat tampang orang bernama M@cver 
itu.” Gugat Zhia sengit. “Saya menyesal telah 
mencantumkan nama Anda pada Ijazah 
saya. Dulu saya kira Anda seorang malaikat 
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seperti diceritakan Ibu dan Kak Dzikri. 
Belakangan saya mengerti, ternyata Anda 
seorang penghianat. Gara-gara nama Anda 
di Ijazah dan Buku Rapor saya itu, saya 
ditolak menjadi Pelajar Teladan. Kak Royyan 
bernasib serupa. Tahun lalu dia dipecat 
sebagai ketua OSIS. Kak Dzikri gagal dalam 
tes wawancara untuk menjadi pegawai 
hanya karena mempunyai ayah bernama 
M@cver. Seorang penghianat bangsa.” 

M@cver menelan ludah. Begitu cepat 
masyarakat ini berubah, pikirnya. Apakah 
guru-guru sekarang tidak pernah lagi 
mengajarkan tata karma di sekolah? Hah! 
M@cver mendesah. 

“Dzikri, apa yang terjadi selama dua 
belas tahun ini?” tanya M@cver pada anak 
sulungnya.  

“Bapak. Maafkan kami. Saya dan ibu 
ternyata gagal mendidik adik-adik. Memang 
opini massa lebih dominan sekarang. 
Mereka sering baca koran, mendengar radio 
dan menonton televisi. Dari semua itu dan 
sikap arogan sebagian manusia, mereka 
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mengetahui bahwa orang-orang seperti 
Bapak ini kotor. Busuk dan penghianat 
bangsa. Siapa-siapa yang mempunyai 
hubungan keluarga dengan orang seperti 
Bapak dianggap tidak bersih lingkungan. 
Termasuk kami,” jelas Dzikri pilu. 

“Dan yang lebih tragis lagi,” sambung 
Dzikri. “Kami sering diasingkan dari 
pergaulan. Orang-orang takut bergaul 
bersama kami. Apalagi kawin dengan kami. 
Karena orang yang mertuanya saja seperti 
Bapak, juga dianggap kotor. Yang sudah 
bekerja bisa dipecat. Yang belum bekerja, 
tak mungkin mendapat pekerjaan.” 

M@cver mengusap wajahnya. “Sampai 
begitu?” keluhnya. 

“Ya. Kami semua tidak punya masa 
depan. Ini gara-gara Bapak,” dakwa Royyan. 
“Tapi apa sebenarnya yang telah Bapak 
lakukan pada masa silam, sehingga kami 
harus menanggung dosa-dosa Bapak dari 
masa ke masa?” 
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M@cver termenung. Peristiwa demi 
peristiwa kembali melintas di benaknya. 

Lima belas tahun yang silam, M@cver 
dipecat dari perusahaan tambang, tempat 
dia bekerja. Sebanyak seribu lima puluh 
orang buruh kasar seperti dia mengalami 
nasib yang sama waktu itu. Mereka dipecat 
dengan alasan mereka dianggap sebagai 
anggota suatu serikat buruh tambang yang 
berafiliasi dengan suatu organisasi terlarang.  

Sebenarnya M@cver sendiri tidak 
mengerti mengenai status keanggotaannya 
dalam serikat buruh itu. Memang sekitar 
sepuluh tahun sebelumnya dia pernah 
membubuhkan tanda tangan pada selembar 
formulir. Tetapi seingat dia, seluruh 
karyawan menandatangani formulir celaka 
itu. Karena kalau tidak mau 
menandatangani, orang itu akan diinterogasi. 
Diintimidasi. Bahkan didiskriminasi, kalau 
tidak dipecat. 

Samar-samar M@cver masih ingat 
ketika berbondong-bondong menuju balai 
pertemuan milik perusahaan. Dalam 
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pertemuan itu seorang tokoh perusahaan 
berpidato. Dia menjelaskan bahwa tujuan 
organisasi itu adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan anggota. Ditegaskan pula 
bahwa sebagai kaum yang loyal tentu saja 
semua karyawan harus menjadi anggota 
secara sukarela. Siapa yang tidak mau 
menjadi anggota diragukan loyalitasnya. 

Hanya itu yang diketahuinya tentang 
organisasi itu. Selebihnya dia hanyalah 
sebagai karyawan biasa. Tidak pernah ikut 
organisasi, baik rapat-rapat maupun aksi-
aksi massa. 

“Hanya itulah yang Bapak lakukan, 
anak-anakku,” kata M@cver kemudian, 
setelah dia menjelaskan keterlibatannya 
dalam organisasi itu. 

“Tapi mengapa kami menjadi korban?” 
tanya Royyan kurang puas.  

“Untuk apa SH-nya Kak Dzikri, kalau 
semua orang menganggapnya sebagai 
wabah?” tanya Zhia pula. “Untuk apa saya 
sekolah dan berprestasi, kalau setiap 
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prestasi yang saya ukir akhirnya dianulir? 
Untuk apa saya cantik, kalau tidak ada lagi 
lelaki yang mau menjadi pacar apalagi suami 
saya? Untuk apa?” Zhia menjerit histeris. 
Seperti harimau lapar dia menerkam 
M@cver. Dengan kuku-kukunya yang 
panjang itu, Zhia mencakar dada ayahnya 
yang lapang. 

M@cver merengkuh tubuh anak 
gadisnya. Dibelainya rambut gadis itu. 
Kemudian diciumnya pipi anak bungsunya itu 
berkali-kali, seperti sering dilakukannya dua 
belas tahun yang lalu. Zhia seperti bayi saja 
berada dalam pelukan ayahnya. 

“Zhia,” bisik M@cver kemudian. 
“Maafkan Bapak, nak. Engkau telah banyak 
menderita karena Bapak. Tapi yakinlah, tak 
ada orang tua yang bermaksud 
menyengsarakan anaknya. Bapak tak 
sejahat yang kalian duga. 

Sabarlah, nak. Semua yang kalian 
tuntut itu hanyalah bersifat sementara. 
Hanya titipan Allah, yang tidak akan dibawa 
mati. Jabatan Ketua OSIS hanya setahun. 
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Predikat teladan, belum tentu menjamin 
keberhasilan hidup. Banyak orang yang tidak 
teladan, tetapi sukses. Kemudian, 
kesarjanaan seseorang jangan dikira tidak 
berarti, hanya karena dia tidak diterima 
bekerja di instansi-instansi atau perusahaan 
besar. 

Anakku. Yang penting, kerjakanlah apa 
yang sanggup engkau lakukan untuk 
menyambung hidup dengan jujur, adil dan 
tidak merampas hak orang lain. Biarkanlah 
semua orang mengatakan engkau kotor, 
sebab di hadapan Allah belum tentu orang 
itu lebih bersih daripada engkau.” 

Zhia terkesima. Dia menatap wajah 
ayahnya dalam-dalam. Diam-diam dia 
merasakan kehangatan lain berada dalam 
pelukan orang yang hanya dia ketahui 
namanya saja selama ini. 

“Jadi Bapak juga percaya adanya 
Allah,” tanya Zhia ragu-ragu. M@cver 
menoleh pada Dzikri. 
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“Dulu, Bapak kita seorang Khotib, 
Zhia…” jelas Dzikri. 

“Oh… Maafkan Zhia, Bapak…” kata-
kata itu nyaris tak selesai diucapkan Zhia, 
karena tangisnya telah meledak. Dan dia 
menyusupkan wajahnya ke dada ayahnya. 
Dalam-dalam. *** 
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Pukul sepuluh pagi. Kening M@cver 
bersimbah peluh dingin. Bak gelas berisi 
batu es. Sudah sepuluh menit dia 
berhadapan dengan direktur perusahaannya 
tanpa mengucapkan setengah patah kata 
pun. Sementara Sang Bos sudah hampir 
habis kesabarannya. 

“Saya perlu ketegasan Saudara! Kapan 
Saudara akan menyelesaikannya?” tanya 
direktur dengan nada tinggi. 

M@cver masih membisu. Seolah-olah 
lidahnya dilem pada tenggorokannya. Dia 
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ingin mengatakan sesuatu, tapi alangkah 
susahnya. M@cver sangat menyesali 
keadaan ini! 

“Kalau Saudara tidak sanggup, katakan 
saja. Saya akan menempuh cara lain. Tapi 
Saudara jangan menyesal dan menyalahkan 
saya, bila terjadi apa-apa pada diri Saudara!” 

Itulah! Itulah, pikir M@cver, yang 
membuat dia menderita seperti saat ini. 
Setiap kali dia akan menolak kehendak 
atasannya itu selalu saja terbayang wajah 
istrinya yang lemah, wajah istri ikut suami. 
Selalu terbayang wajah lima orang anaknya 
yang masih kecil-kecil. Keenam orang itu 
mutlak menggantungkan hidupnya pada 
M@cver. Seandainya saya masih bujangan, 
saya akan memilih PHK daripada berbuat 
maksiat seperti ini, kata hati M@cver. 

Dulu, ketika melamar sebagai 
karyawan di perusahaan itu M@cver 
berharap mendapatkan kebahagiaan. 
Bertahun-tahun dia mencari pekerjaan yang 
layak bagi kemanusiaan. Berkali-kali dia ikut 
testing, selalu saja tidak lulus. Sebagai 
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penduduk asli daerah ini sering dia merasa 
cemburu. Sering dia merasa mengantuk, 
hanya sebagai penonton pemain asing 
beraksi mengeksploitasi bumi tempat dia 
dilahirkan dan merampas kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya. Setiap 
penerimaan karyawan baru, yang lulus selalu 
pelamar dari luar daerah. Terutama dari 
daerah asal penguasa daerah ini! 

Tatkala lulus testing di perusahaan itu 
empat tahun yang lalu, M@cver gembira luar 
biasa. Sebagai perwujudan kegembiraannya, 
M@cver mengundang teman-teman dan 
para kerabat serta tetangganya untuk 
bersama-sama mengungkapkan rasa syukur 
kepada Tuhan. Pokoknya gaji pertamanya 
saat itu habis untuk menjamu tamu-tamu. 

“Saya nyaris tidak percaya, kalau 
kebenaran itu masih ada,” ungkap M@cver 
dalam kata sambutannya. “Saya kira 
kegagalan saya selama ini mengikuti testing 
karena saya tidak mampu mengikuti arus, 
membayar persekot kepada petugas. Tapi 
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akhirnya saya lulus juga meskipun tanpa 
persekot. Inilah nikmat Tuhan…”  

Bagi M@cver rasa syukur tidak cukup 
hanya penghias bibir belaka, ia harus 
diwujudkan dengan perbuatan nyata. Salah 
satu bentuk perwujudan rasa syukur menurut 
M@cver adalah memelihara nikmat Tuhan 
itu agar selalu tetap berada di jalan-Nya. 
Karena itu M@cver berusaha selalu bekerja 
dengan penuh semangat, disiplin, jujur dan 
adil. Walaupun kala itu kata ‘jujur dan adil’ 
tabu untuk diucapkan, karena berkonotasi 
ekstrim. Dianggap akan menggoyang status 
quo! Akibatnya hingga kini sikap jujur dan 
adil masih berupa barang mewah. Tidak 
semua orang mampu memilikinya. Tak heran 
bila kini banyak pihak kurang yakin kalau 
sikap jujur dan adil dapat dilaksanakan oleh 
bangsa yang mengaku percaya pada Tuhan 
Yang Maha Esa ini. M@cver yakin bahwa 
apabila nikmat Tuhan itu disyukuri, maka 
Tuhan akan menambah nikmat-Nya. Dan 
itulah yang terjadi. Setelah setahun bekerja 



 

BALADA M@CVER                 surtam@amin 

203 

M@cver diberi kepercayaan sebagai Kepala 
Gudang. 

Hari-hari pertama melaksanakan tugas 
baru itu M@cver sangat kaget. 

“Saya mengerti, Saudara merasa 
bingung,” kata atasannya. “Sebagai pejabat 
baru, Saudara memang masih dalam proses 
adaptasi. Nanti kalau sudah serasi Saudara 
lebih ahli. Saya lihat Saudara punya bakat.” 

“Tapi, Pak,” M@cver mencoba 
membantah. “Barang yang saya terima itu 
tidak cukup…” 

“Itu biasa. Memang sepertinya kita ini 
berbohong. Tapi yang begitu itu harus kita 
lakukan. Saudara perlu mengerti, untuk 
mencairkan dana sebesar itu kita perlu 
memberi sekadar pemasin kepada mereka. 
Satu-satunya cara seperti itu tadi. Kita harus 
melebihkan jumlah barang dan harganya 
pada faktur dan menguranginya pada fakta. 
Tak apalah jadi faktur fiktif.” 

M@cver masih bingung, tapi terpaksa 
pura-pura mengerti. 
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Bertahun-tahun M@cver terjebak 
dalam kepura-puraan. Pura-pura mengerti 
kehendak atasannya. Pura-pura menerima 
barang yang tidak ada. Sering dia berusaha 
lepas dari jebakan itu, namun dia makin 
terpuruk. 

Kemarin M@cver berdiskusi dengan 
istrinya, siapa tahu perempuan lemah itu 
menyimpan sedikit kekuatan. 

“Saya juga tidak suka kamu tidak jujur,” 
kata istrinya. “Tapi kamu harus ingat nasib 
kita dulu. Sebelum kamu bekerja di 
perusahaan itu hidup kita melarat sekali.” 

“Saya tidak mau tubuh anak-anak kita 
dialiri darah haram.” 

“Kamu kan hanya terpaksa? Lagi pula 
kamu tidak dapat apa-apa dari kebohongan 
itu. Gaji yang kamu terima memang wajar 
sebagai imbalan yang sah. Saya yakin 
Tuhan Maha Bijaksana…” 

M@cver menggenggam jemari tangan 
istrinya. Diperhatikannya jari dan telapak 
tangan perempuan itu. Kasar. Beda sekali 
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dengan tangan istri direktur dan pejabat elite 
di perusahaannya. Tangan mereka bersih 
dan halus bak sutera. Maklum kerjanya 
hanya arisan dan latihan senam. Sementara 
istrinya harus ikut memikul beban hidup yang 
berat. Sepanjang hari bekerja tanpa henti, 
tanpa uang lembur. Mulai dari mengurus 
anak-anak, memelihara kebun, hingga ikut 
memikirkan kesulitan suaminya. 

“Besok saya harus menentukan sikap,” 
tegas M@cver pada istrinya. “Tiga tahun 
sudah cukup lama saya berlumuran dosa. 
Saya sudah siap menerima keputusan yang 
paling buruk sekalipun dari perusahaan…” 

Istrinya terdiam. Dia tahu, kalau 
suaminya sudah menentukan sikap, pantang 
untuk dibantah. 

“Bagaimana Saudara M@cver?!” desak 
direkturnya dengan nada membentak. 
M@cver terkejut. Atasannya tampak sangat 
marah. Melihat kemarahan atasannya itu dia 
menjadi semangat. Inilah saat yang 
ditunggunya. Selama ini pejabat itu selalu 
berkata ramah seperti orang tanpa dosa, 
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sehingga hatinya luluh dan merasa tak tega 
mengobarkan perang terbuka. Sebenarnya 
M@cver yakin, jika dia berani berkata benar, 
posisi atasannya itu akan terganggu. Rasa 
tak tega itulah yang membuat dia tersiksa 
dan terpaksa menahan diri selama ini. 

“Maaf, Pak,” M@cver berbasa-basi. 
“Sebenarnya dalam waktu sekejap saya 
sanggup menyelesaikannya.” 

“Nah! Tunggu apa lagi?” 

“Saya tidak mau lagi, Pak. Saya mau 
bertobat. Saya takut. Kali ini sudah 
keterlaluan. Saya harus menandatangani 
tiga jenis faktur fiktif. Tangan dua bisa jadi 
satu, Pak…” 

Direktur menampar mejanya yang 
berlapis kaca. M@cver terperanjat. “Ingat 
Saudara M@cver, ini merupakan 
pelanggaran disiplin! Saudara telah menolak 
perintah atasan. Saudara dapat dijatuhi 
hukum administratif!” 

“Saya sudah siap, Pak!” ujar M@cver 
sambil meninggalkan ruangan direktur itu. 
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Keesokan harinya bertepatan dengan 
direktur menandatangani surat pemecatan 
M@cver, Kepala Gudang itu 
menandatangani surat pengaduan kasus 
korupsi di perusahaannya. 

Seminggu kemudian datang Tim 
Pengganyang Korupsi ke perusahaan itu. 
Mereka terdiri dari sepuluh orang 
berseragam serba putih. Tidak ada saku 
pada baju dan celana mereka. Tas jinjing 
tempat alat-alat tulis tidak tampak juga. Satu-
satunya alat yang mereka bawa hanyalah 
sebatang obeng, sejenis tespen. 

“Dengan obeng ini kami dapat 
mengorek kasus korupsi yang paling rapi 
sekalipun dalam tempo sangat singkat,” jelas 
Ketua rombongan. “Alat ini membuat kami 
bekerja sangat efektif. Kami tidak akan 
terpengaruh oleh perasaan dan kepentingan. 
Karena itu tak perlu menggoda kami dengan 
pelayanan, tiket pesawat dan oleh-oleh. Tak 
ada gunanya. Kami tidak perlu semua itu. 
Kami ini makhluk steril. Di tangan kami akan 
tampak dengan jelas perbedaan antara yang 
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benar dan yang salah. Kalau nyata bersalah, 
pantang bagi kami menuntut bebas.” 

Sang Direktur mulai menggigil. Dia 
belum pernah melihat makhluk semacam ini. 
Ada rasa menyesal mengapa hal ini sampai 
terjadi. Tetapi sia-sia. Sepuluh orang 
petugas itu telah mulai melaksanakan tugas 
mereka. 

Seperti dikatakan petugas itu, dalam 
tempo sangat singkat kasus korupsi selama 
bertahun-tahun di perusahaan itu terungkap 
lengkap. Semua karyawan disuruh 
berkumpul di aula. M@cver dipanggil supaya 
berdiri di depan. 

“Inilah karyawan sejati,” ungkap 
anggota Tim sambil mengacungkan tangan 
M@cver, seperti wasit mengacungkan 
tangan petinju yang memenangkan 
pertarungan. “Kami sengaja tidak memakai 
istilah karyawan teladan, karena kriteria 
teladan lebih sering diukur dari jumlah 
piagam yang dikumpulkan dan kepintaran 
menjawab pertanyaan panitia. Bukan dari 
kebagusan moral dan pengabdian 
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sesungguhnya. Berkat informasi Saudara 
M@cver, uang Negara sebesar satu koma 
tiga triliun dapat diselamatkan. Kalau 
karyawan seperti ini banyak jumlahnya, pasti 
korupsi tidak akan hidup di negeri ini. Oleh 
karena itu M@cver pantas menerima 
penghargaan dari kami…” Petugas itu 
menyerahkan sebuah amplop kepada 
M@cver. 

M@cver terharu menerima 
penghargaan itu. Dia ragu, apakah pantas 
dia menerimanya. Jangan-jangan pengakuan 
dan pengaduannya yang ikhlas akan dinilai 
hanya untuk mendapatkan penghargaan 
belaka, bukan karena tanggung jawab moral! 

Berbagai reaksi muncul di aula. Para 
karyawan kecil dan selevel dengan M@cver 
merasa lega. Merasa terbakar rasa cintanya 
terhadap tanah air, bangsa dan Negara. 
Merasa berani menolak kemungkaran. 
Selama ini mereka takut mengeluh, takut 
memberi laporan tentang penyelewengan, 
karena mereka mengira kebenaran telah 
terkubur. Sementara para direktur merasa 
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jijik melihat M@cver. Menurut mereka, orang 
seperti M@cver harus dicabut hak hidupnya. 
Orang seperti itu sama dengan duri dalam 
daging, harus dibuang. Jauh-jauh! 

Kemudian satu persatu orang-orang 
yang simpati memberi ucapan selamat 
kepada M@cver. Mereka menerka-nerka 
jumlah hadiah dalam amplop yang diterima 
M@cver. Ada yang menduga satu miliar. 

“Ayolah, M@cver. Bukalah sekarang! 
Kami ingin melihatnya,” desak teman-
temannya tak sabar. 

“Baiklah. Sekarang kita buka…” Hati-
hati M@cver membuka amplop putih itu. 

“Nah. Hanya selembar tiket!” 

“Kemana?” 

“Ke Paris?” 

“Ke Baghdad?” 

“Ke Hirosima?” 

“Ke…” 
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Teman-teman M@cver mendesak dan 
memaksa terus. Mereka mengerumuni 
M@cver berdesak-desakan, berdorong-
dorongan, sehingga M@cver terjatuh dan 
terinjak. M@cver sudah terbaring di 
ambulans, tatkala teman-temannya secara 
bersama-sama berhasil membaca tulisan 
pada kertas berwarna hijau itu: TIKET KE 
SURGA! 

*** 
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