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MASA KECILKU

Masa yang paling indah, penuh canda tawa dan bebas untuk bermain. Pola asuh orang tua dan
lingkungannya yang membentuk karakter anak. Anak adalah sumber daya paling bernilai dan dia
adalah harapan terbaik untuk masa depan #kekerasan bukan bahasa kasih sayang

Tigor Sinaga dan Paula Nauli Boangmanalu menikah pada tahun 1980 di Kota Medan,
Sumatera Utara. Mereka berdua menikah karena sebuah perjodohan oleh pihak
keluarganya. Paula Nauli Boangmananalu panggilannya sehari-hari adalah Uli, ia
sebenarnya sedang menjalin cinta dengan Binsar Simanjuntak.
Bujuk rayu keluarga Uli yang mengatakan bahwa laki-laki yang merantau ke Ibukota tidak
bisa diharapkan karena pastinya sudah lupa dengan perempuan kampung. Pada saat itu ia
berusia 25 tahun. Di masyarakat dengan usianya itu sudah pantas dan wajib untuk segera
menikah.
Desakan masyarakat sekitarnya ditambah keluarganya Uli menjadi berpikir ulang tentang
hubungan cintanya kepada Binsar Simanjuntak yang sedang menempuh pendidikan di
Jakarta. Kecintaan dan kepatuhan sebagai anak yang berbakti pada orang tuanya, Uli
memutuskan untuk menerima perjodohan keluarganya dengan Tigor Sinaga.
Keputusannya memiliki konsekuensi yaitu mengorbankan cintanya dengan memutuskan
hubungan dengan Binsar Simanjuntak secara sepihak.

Semenjak tahun 1979 dia

memutuskan komunikasi dengan Binsar Simanjuntak.

*****
Uli panggilan sehari-harinya. Nama aslinya Paula Nauli Boangmanalu sehari-harinya,
membuka hatinya untuk Tigor Sinaga dengan saling mengenal. Perkenalan yang dibilang
cukup singkat yaitu selama 1 tahun terjalin antara Uli dan Tigor.
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Pada tanggal 14 Februari 1980, di Masjid Medan Raya atau Masjid Raya Al Mashun Jalan
Mesjid/ Sisingamangaraja Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan, Kota Medan Provinsi
Sumatera Utara. Uli dan Tigor resmi menjadi rumah tangga baru dalam ikatan pernikahan
yang suci dan sakral.
Tahun pertama awal pernikahannya Tigor dan Uli menetap di rumah kontrakan Simpang
Pos Padang Bulan Jalan Letnan Jenderal Jamin Ginting Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Rumah kontrakan itu milik Amang Tua/Bapa Tua Tigor yang bernama Valentine Sinaga1
yang sudah lama kosong tidak ditempati.
Tigor Sinaga sebelumnya bekerja di pelayaran Medan tepatnya PT Perusahan Pelayaran
Samudera Trikora Lloyd yang beralamat di Belawan I, Kota Medan dengan posisi
keuangan. Selama pernikahannya Tigor Sinaga banyak berlayar ke luar negeri. Paula Nauli
Boangmanalu sering ditinggal sendiri dan berladang.
Tahun 23 Desember 1981 Tigor dan Uli dikaruniakan seorang anak perempuan. Mereka
menamai puteri pertamanya bernama Serenauli Sinaga. Selang waktu satu tahun ternyata
Uli mengandung kembali anak keduanya.
Kebiasaan Tigor setelah menikah dan memiliki anak keduanya belum berubah, yaitu suka
main perempuan dan minum-minuman keras.
Pesta pora dan gaya hidup parlente menjadi kebiasaan Tigor bersama teman-temannya
dan menebar pesona pada setiap perempuan. Awal pernikahan Uli merasa bahagia meski
ada tantangan akan sikap Mak Tua/Inang Tua dari Tigor yang tidak menyukainya. Tapi Uli
dapat bersabar karena Tigor percaya padanya. Kebiasaan Tigor yang suka minuman keras
dan main perempuan itu sudah dianggap air mata yang sudah mengering, karena Uli sudah
tidak mau peduli yang terpenting baginya rumah tangga bisa bertahan dan gaji bulanan
utuh didapatnya.

1

Bapak Tua/Amang Tua Bahasa Toba artinya panggilan kita terhadap saudara laki-laki yang lebih tua dari ayah
kita
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*****
Uli sedang berbelanja ke pasar. Ia naik angkutan umum sambil menggendong Serena dan
ditambah perut yang sedang berbadan dua. Di pasar tiba-tiba dia bertemu dengan seorang
sosok pria yang tak asing baginya.
“Alamak, Binsar Simanjuntak?” bisik dalam hati Uli.

Mendadak tingkah Uli jadi grogi dan malu, Serena kemudian ditimang-timang dengan gaya
menghadap wajah Uli dengan tujuan agar Binsar tak mengenali wajahnya.
Tapi kenyataannya taktik Uli tak berhasil malahan membuat Binsar penasaran
terhadapnya. Binsar kaget saat menyadari keberadaan Uli tapi berusaha menenangkan
dirinya yang campur aduk.
Uli mengetahui Binsar yang mulai mengenalinya segera melambaikan tangannya sebagai
tanda mengentikan sopir angkut yang ditumpanginya.
Uli kemudian bergegas turun berharap dalam hatinya perjumpaan dengan Binsar segera
berakhir. Tanpa disadari Uli, Binsar mengikutinya. Kemudian Binsar memanggil namanya
tetapi Uli terus berjalan dan pura-pura tak mendengarnya. Dari arah belakang tubuh Uli, ia
kemudian mengengam tangannya.
“Uli…kamu Uli khan?”
Uli kemudian membalikkan badannya, tersentak kaget saat menyadari Binsar yang
memanggilnya.
“Binsar…!”, Uli Boangmanalu menjawab panggilannya dengan wajah yang memerah
dengan nada suara yang sedikit parau.
Binsar mengajak Uli untuk duduk di suatu kedai mie sop. Lalu Binasr Simanjuntak membuka
percakapan diantara mereka, “Uli, mengapa kamu tidak beri kabar selama ini? Kamu
menghilang begitu saja. 5 tahun lamanya aku jauh darimu untuk melanjutkan studi di
Jakarta?”
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“Maafkan aku, Binsar. Aku sudah melanggar janji kita. Sekarang kamu sudah lihat sendiri
aku sudah menikah”
“Aku bisa apa semua telah terjadi selaun menerima kenyaataan bahwa Uli sudah milik
orang lain. Selama ini aku mencari tahu informasi tentang keberadaanmu. Hanya perlu
kamu tahu bahwa aku tak pernah berbohong dan janjiku padamu telah kutepati. Aku
doakan semoga kamu bahagia dengan pilihanmu”
“Terima kasih buat kebesaran hatimu, semoga kamu menemukan bahagia dengan
pasangan hidup yang Allah berikan. “

Kata-kata yang terlontar dari bibir Uli Boangmanalu merupakan ungkapan perasaan yang
penuh rasa bersalah telah melukai hati Binsar yang ternyata tulus mencintainya. Ibarat nasi
sudah jadi bubur, konsekuensi yang ditanggungnya memutuskan menerima pinangan
Tigor Sinaga.
Kemudian mereka berdua bersama Serena puteri Uli yang beranjak usia 1 tahun lebih 5
bulan makan mie sop. Uli pamitan kepada Binsar untuk belanja. Binsar Simanjuntak tak bisa
berbuat apa-apa selain mengikhlaskan kenyataan kisah cintanya yang kandas di tengah
jalan. Dan menerima perempuan yang dia cintaisudah menjadi milik orang lain.

*****
Keluarga Tigor dan Uli bertambah dengan kehadiran anak keduanya yang diberi nama
Bonar Sinaga tepatnya pada tanggal 1 April 1984. Anak kedua laki-laki sang penerus marga
Sinaga. Kebahagiaan terpancar di hati Tigor dan Uli.
Tigor masih tak bosan dengan dunia mabuk-mabukkan. Sampai pedagang Jamu namanya
Rina jatuh hati kepadanya. Rina sering mampir kerumah si Tigor. Tapi Tigor hanya bermain
saja dengan perempuan itu karena dia masih ingin pertahankan rumah tangganya. Uli
dengan sabar melayani suaminya yang pulang dengan mabuk. Tak jarang juga harus
melayani permintaan suaminya yang meminta bercinta di ranjang dengan keadaan mabuk.
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Uli tak lagi merasakan rasa cemburu dengan tingkah laku suaminya. Terkadang Tigor hanya
mengajak Serena putrinya itu untuk jalan-jalan dan bertemu teman-temannya tanpa
mengajak Uli.
Jarak usia Bonar yang baru jalan 10 bulan, Uli mengandung kembali. Kehamilan anak yang
ketiga ini sebenarnya tidak dia harapkan atau bisa dibilang kebablasan karena baginya
cukup sudah memiliki dua anak yakini Serena dan Bonar. Ditambah lagi mengingat
sakitnya luar biasa proses bersalin Bonar, Uli harus mendapatkan 7 kali jahitan pada
vaginanya. Tapi sudah mau diapakan lagi, Uli dan Tigor menerimanya dengan keikhlasan
atas titipan Allah.
Tanggal 2 Mei 1985 di RSUD Pringadi, Jalan Professor HM. Yamin, SH Nomor 47 Sumatera
Utara untuk ketiga kalinya Uli melahirkan puterinya. Keluarga Tigor Sinaga dikaruniakan 3
anak. Mereka memberikan namanya anak bungsunya Dumariris Marsaulina Sinaga.
Panggilannya Marsa.

*****
Tigor Sinaga mulai dirundung rasa bosan. Kerja di PT Perusahan Pelayaran Samudera
Trikora Lloyd membuatnya tidak ada perkembangan. Ditambah habis uang untuk foyafoya dengan teman dan main perempuan. Dia mulai berpikir nasib anak dan isterinya
ditinggal terus berlayar. Akhirnya Tigor menyampaikan niat untuk berhenti bekerja dan
mencari pekerjaan baru yang bisa berkumpul dengan keluarga kepada Uli.
Tepatnya pukul 20.00 WIB dirumah kediaman Tigor selesai makan malam. Saat santai dan
nonton teve bersama anak-anak dan isterinya.
Tigor memulai membuka percakapan terkait keinginannya pada isterinya.
“Uli, menurutmu bagaimana jika aku berhenti bekerja?”
“Apakah abang sudah memikirkan matang-matang keputusan berhenti bekerja?”
“Aku sudah memikirkannya sampai kapan kita dengan situasi seperti ini aku sebulan
mungkin lebih jauh darimu dan anak-anak, ditambah lagi aku mulai jenuh dengan situasi
perusahaan”
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“Aku akan selalu mendukung semua keputusan abang jika itu yang terbaik. Paling utama
yang perlu juga abang pikirkan adalah keberlanjutan hidup kita dan anak-anak?”
“Uli, hal itu sudah saya pikirkan. Kita minta bantuan Bapak Tua aja. Aku mendapat berita
katanya Bapak Tua jadi Direktur Utama (Dirut) PTP XXVI2 di Jember. Bagaimana kalau
besok kita kunjungan saja kerumahnya sebelum dia ditugaskan di Jember?”
“Oooo begitu, Bapak tua khan orang kaya dikampung kita. Semua orang dia bantu masa
saudara bahkan anaknya tidak mau ditolongnya”

Pembicaraan antara suami isteri menjadi mencair bersama dengan canda tawa.
Kegelisahan tentang hal yang paling krusial dalam keluarga Tigor adalah masalah
keuangan. Kekhawatiran yang dirasakan Uli sebagai ibu dalam keluarganya adalah agar
dapur tetap mengepul dan ketiga anaknya bisa sekolah.

*****
Keesokkan harinya bertepatan hari minggu. Hari libur Tigor membawa anak-anak dan
isterinya berkunjung ke rumah Bapak Tua Valentine di jalan Pasar Baru Kelurahan Titi
Rantai Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Banyak orang
disana itu kompleks elite penghuni rumah tersebut adalah orang kaya. Tigor bersama
keluarga kecil saat tiba di depan pintu gerbang kediaman bapak tuanya, seorang lelaki
yang berseragam satpam menghampiri mereka.
“Ada perlu apa pak?”
“Saya ingin bertemu dengan Bapak Tua, apakah beliau ada di rumah?.”
“Sebentar ya pak?”

2

PTP singkatan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan. Badan Usaha Milik Negara
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Satpam itu bergegas kembali ke tempatnya, ia langsung berbicara ditelpon. Pak Satpam
memberitahukan kepada majikannya bahwa Tigor sekeluarga ingin bertemu. Setelah
menutup telponnya , ia menghantarkan Tigor keruang tamu.
Sekitar 15 menit Bapak Tua Valentine Sinaga menghampiri Tigor, Uli dan ketiga anaknya
diruang tamu yang lagi asyik bercanda. Tigor Sinaga menyapa Bapak Tuanya.
“Horas Bapak Tua, sehatkah?”
“Alahmdulilah, sehat kami keluarga disini Tigor. Kalian baik-baik sajakah? Sudah lama kamu
tak mengunjungi kami?”
“Kami sekeluarga baik Bapak Tua, maklum saya sering tugas keluar. Jadi kami jarang
berkunjung ke sini”
“Syukurlah kalian baik-baik saja, aku kira kalian sudah sukses lupa sama kami disini. Sudah
besar cucu-cucuku, selalu bahagia kami orang tua melihat kau dan Uli baik dan akur serta
anak-anak kalian tumbuh dengan baik. Kamilah orang tua kalian selepas orang tuamu Tigor
meninggal. Jadi janganlah lupa kabari kami”
“Terima kasih Bapak Tua, oya dimana Inang Tua?”
“Inang Tuamu biasa arisan, aku lagi malas mau kesana. Capek kurasa seminggu ini padat
sekali kegiatan di kantor”
“Ooo, Bapak Tua selamat ya atas kenaikan jabatan sebagai Dirut PTP XXVI. Katanya Bapak
Tua akan ditempatkan di daerah Jawa Timur, kalau tidak salah Jember ya?,
“Alhamdulilah ya Bapak Tua dipromosikan jadi Dirut disana. Kemungkinan kami akan ke
Jember minggu depan, makanya super sibuk sekali urus kepindahan ini. Terima kasih atas
ucapan kalian. Uli, kenapa kau diam? Sehatkah kamu? Tidak lagi bertengkar kalian? Apakah
Tigor buat ulah?,
“Uli, sehat dan kami baik-baik saja tidak ada masalah Bapak Tua”
“Kau rawat Serena, Binsar dan Marsa dengan baik. Mereka bertiga adalah cucukku. Aku
tahu tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga sangatlah berat belum lagi urus
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kali bolehlah. Tanggung jawabmu, Tigor sebagai kepala rumah tangga harus kau jalankan
yang baik. Sayangilah mereka ini. Ingat pesanku ini!”
“Iya Bapak Tua, saya akan lakukan amanah ini dengan sebaik mungkin. Bapak Tua,
kedatangan saya dan keluargaku ini tak hanya ingin berkunjung saja. Tapia ada maksud
lainnya “
“Katakan saja, apa maksudmu itu“
“Bapak Tua, saya sudah membicarakan hal ini dengan Uli, yakni keputusan saya berhenti
dari kerjaan saya karena saya selalu tinggalkan anak-anak dan isteri untuk bekerja diluar
negeri dengan waktu yang cukup lama. Saya mau minta tolong bapak Tua untuk bisa
carikan saya kerja“
“Ternyata itu maksud kalian kesini. Tigor kamu bukannya lulus SMA? Kalau begitu
masukkan lamaran kerjamu di PTP XXVI Jember. Kamu harus mulai dari mandor, jika
prestasimu bagus kamu bisa naik golongan. Makanya kamu harus kerja keras meski kita
family tapi tetap jaga nama baik keluarga ini. Karena kamu bukan dikampungmu tetapi di
tanah rantau. Jadi jaga diri baik-baik kau dan Uli“
“Benarkah itu Bapak Tua, baiklah segera saya masukkan lamaran kerja saya besok. Terima
kasih banyak bantuannya Bapak Tua, “ jawab Tigor Sinaga dengan raut wajah berseri dan
memegang erat tangan Uli.
“Terima kasih Bapak Tua, kami tak bisa balas kebaikan Bapak Tua pada kami, “
“Iya, kalian anggap aku ini siapa jangan sungkanlah. Ingat aku ini orang tua kalian
sepatutnya kami selaku orang tua membantu dan mendukung anaknya untuk maju. Aku
banyak bantu orang dan keluarga kampong kita yang mau kerja di perkebunan. Doakan
saja Bapak Tua keluarga ini sehat dan panjang umur. Jangan kau lupa Tigor kerja yang baik
jangan sampai kalian coreng nama baik keluarga kita ini, cukup itu saja aku tidak butuh
apapun karena yang terutama kalian sukses dan akur dalam rumah tangga”
Tigor dan Uli saling memandang dan mengangukkan kepala pertanda menyetujui petuah
yang disampaikan Bapak Tua Valentine Sinaga.
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*****
Sejam sudah berlalu. Percakapan yang berlangsung santai antara keluarga Tigor Sinaga
dengan Bapak Tuanya Valentine Sinaga diselingi candawa tawa. Tiba-tiba ada suara
langkah kaki menghampiri mereka. Dari kejauhan perlahan bayangnya sosok perempuan
yang mulai lanjut usia namun masih cantik dan terawat mulai jelas dan dikenali, dia adalah
Dame Ginting, isteri dari Valentine Sinaga. Pernikahan mereka berdua dengan dua adat dan
tradisi meskipun masih satu suku Batak tapi tradisi dan dialeknya berbeda, Valentine
Sinaga berasal dari suku Batak Toba dan Dame Ginting berasal dari suku Batak Karo.
Dame Ginting dikenal perempuan yang keras, judes dan pelit terkait persoalan uang dan
bantuan terutama kepada sanak saudara dari keluarga suaminya, Valentine Sinaga. Namun
sikap bertolak belakang Dame Ginting tampilkan kepada sanak saudara yang berasal dari
keluarganya sendiri. Pembedaan ini sudah dianggap hal biasa karena latar belakang status
sosial ekonomi yang berbeda. Keluarga sedarah kandung dari kakek dan nenek Tigor
Sinaga ada 3 saudara laki-laki yaitu Valentine Sinaga, Hamongan Sinaga dan Patar Sinaga.
Dari ketiga saudara satu mamak dan bapak , hanya keluarga Valentine Sinaga yang sukses
dan kelas status ekonominya di posisi menengah atas sedangkan keluarga dari dua
saudaranya yaitu Hamongan Sinaga dan

Patar Sinaga tergolong kelas menengah

kebawah. Ayah Tigor Sinaga adalah Hamongan Sinaga.
Valentine Sinaga memiliki kecerdasan, cinta kasih yang tulus bagi keluarga maupun sesama
serta jiwa pemimpin yang handal. Pantas saja setiap prosesnya dia lalui dengan kerja keras
dan tantangan dihadapi menempa, membentuk dan menjadikan pemimipin di setiap level
hingga menjabat Direktur Utama PTP XXVI yang sekarang melebur menjadi PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) XII3.
Valentine Sinaga mengajarkan dan mengajak sanak saudara, sesama suku Batak dan anak
cucunya bersama-sama maju. Royal dan hati yang tulus itu membuat isterinya Dame

3

PT Perkebunan Nusantara XII dibentuk berdasarkan PP No.17 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996 tentang
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan. PT Perkebunan Nusantara XII merupakan hasil
peleburan/penggabungan 3 buah PT Perkebunan (PTP) yang ada di Jawa Timur, yaitu PTP XXIII, PTP XXVI dab
PTP XXIX. Pemilik adalah Pemerintah Indonesia melalui PTPN XII. PTPN XII adalah sebuah bekas Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dibidang perkebunan di Provinsi Jawa Timur.
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Ginting kurang respek dengan sikap suaminya. Anggapan Dame Ginting adalah sebuah
kekuatiran kebaikan hati suaminya dimanfaatkan banyak orang termasuk keluarga, sanak
saudara dan anak cucunya dari suaminya. Wajah ketus, cerewet, pelit dan terkadang
tampak angkuh serta sombong menjadi ciri khas Dame Ginting. Maklumlah Dame Ginting
berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya. Pantas saja jika terkesan dia memandang
sebelah mata terhadap keluarga, sanak saudara dan anak cucunya yang berasal dari
suaminya, Valentine Sinaga.
Dame Ginting dengan gayanya, senyum simpul di bibirnya menyapa keluarga Tigor Sinaga
yang sedang asyiknya bersenda gurau dalam obrolanya dengan suaminya, Valentine
Sinaga.
“Hei gimana kabar kalian? Sudah kaya kalian tak pernah lagi berkunjung kesini, sombong
sekali kalian?, “ujar Inang Tua4 Dame Ginting dengan gaya sedikit judes dan angkuh
“Kami baik saja, bukan begitu Inang karena tugas kerjaan. Kami kesini malahan berniat
minta tolong Bapak Tua dan Inang Tua. Maafkan kami selaku anak yang jarang berkunjung
dan beri kabar pada orang tua “

Sapaan kata yang terucap di bibir Inang Tua Dame Ginting memecah suasana yang awalnya
santai menjadi sedikit tegang. Namun disepanjang obrolan mereka, Uli Boangmanalu yang
merasa tertekan perasaannya karena ia sadar betul pernikahannya dengan Tigor Sinaga
tidak disetujui oleh Dame Ginting. Dame Ginting merasa punya andil besar juga terhadap
Tigor Sinaga karena mulai SLTP sampai kuliah tinggal dan dibiayai oleh mereka. Sehingga
dia sering bersikap tidak ramah padanya, tak jarang pula mengeluarkan kata-kata kasar
dan melecehkan alasannya latar belakang Uli Boangmanalu yang berasal dari orang miskin.

Uli Boangmanalu merasakan sikap Inang Tua Dame Ginting pilih kasih terhadapnya
dibandingkan dengan menantu lainnya. Kesedihan yang dirasakan Uli akibat dari

4

Inang Tua atau Mak Tua dalam Bahasa Batak Toba adalah panggilan kita terhadap istri dari saudara laki-laki
yang lebih tua dari ayah kita
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penolakan keluarga besar Tigor Sinaga yang menyepelekan latar belakang keluarganya
sebagian besar dari keluarga miskin. Uli jarang sekali mau ikut kumpul bersama keluarga
besar Tigor Sinaga karena saudara-saudara dan keluarga besar selalu membicarakan
kesuksesan dan terkesan pamer harta yang dimilikinya sehingga muncul rasa minder dalam
dirinya. Anggapannya pertemuan keluarga besar Tigor Sinaga merupakan acara yang
sangat membosankan.

*****
Tigor Sinaga mengirimkan surat pengunduran diri dari PT Perusahan Pelayaran Samudera
Lyod. Pada tanggal 20 Maret 1986 diterima kerja di PTP XXVI dan ditempatkan didaerah
Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebagai mandor. Enam bulan
lamanya Tigor bekerja di tanah rantau, isteri dan ketiga anaknya di kota Medan. Tigor
Sinaga berniat membawa keluarga bersamanya di Jawa Timur, karena tujuannya adalah
bisa berkumpul dengan keluarganya. Tepatnya pada tanggal 30 September 1986 Tigor
Sinaga dan Uli beserta ketiga buah cinta mereka tinggal bersama di rumah dinas
perkebunan afdeling Kalibaru PTP XXVI, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
Awal-awal tahun 1986 Uli merasakan berat karena harus beradptasi dengan lingkungan
perkebunan dengan panggilan Ibu Mandor peninggalan penjajahan Belanda di Indonesia
yang masih bertahan di negeri ini. Kultur Jawa yang mulai Uli dan Tigor sama-sama belajar.
Jauh dari orangtua memaksanya untuk harus bisa bertahan demi masa depan keluarganya.
Tigor Sinaga terus berjuang keras untuk menunjukkan kemampuan dirinya sebagai mandor
karet. Selain dia terus belajar di dunia kerja yang baru digeluti yaitu perkebunan. Tigor ingin
mengejar ketertinggalannya dan menujukkan prestasi kerja supaya Bapak Tuanya bangga
padanya dan bisa naik golongan yaitu jadi staff tetap di PTP XXVI.
Hasil kerja kerasnya selama 2 tahun sebagai mandor kopi membuahkan hasil. Tahun 1989
Tigor dipindahtugaskan di Kantor Pemasaran yang bertempat di Kabupaten Jember. Tidak
mau melepaskan kesempatan itu maka Tigor Sinaga menerimanya dan membawa
keluarganya pindah ke Jember.
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Tigor Sinaga tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas seperti sebelumnya sehingga ia
harus mencari kontrakan rumah. Tigor dan Uli menemukan rumah kontrakan di Jalan S.
Parman, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember tidak jauh
dengan lingkungan pusat kota dari kantor PTP XXVI. Tigor hanya naik angkutan umum 10
menit sudah sampai di kantor.
Rumah kontrakan milik Haji Rusman pengusaha jual beli mobil dan pemasok beras (juragan
beras) setahunnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pak Haji Rusman dan isterinya Siti
Rahayu adalah orang yang baik dan ramah. Pak Haji Rusman dan Siti Rahayu dikaruniakan
2 orang anak yaitu Tutik dan Agus. Mereka sangat suka dan sayang sama Bonar Sinaga dan
Marsa Sinaga, karena Bonar tampan sekali dengan bibir tipis melebihi perempuan dan
Marsa yang gendut dengan rambut yang panjang dan berombak. Sedangkan Serena
Sinaga badannya kurus sekali dengan potongan rambut gaya kayak anak cowok. Serena,
Bonar dan Marsa sering sekali bermain di rumah Haji Rusman. Tutik anak sulung dari Haji
Rusman yang waktu itu sudah berusia 23 tahun lulus Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri
Malang sering mengajak Bonar dan Marsa jalan-jalan.
Bonar Sinaga dan Marsa Sinaga sewaktu masih anak-anaknya banyak disukai orang
sekitarnya. Kelucuan, keimutan, ketampanan dan kegemasan melihat mereka berdua.
Sampai-sampai ada yang mengangkat Bonar Sinaga dan Marsa Sinaga sebagai anak
pancingan bagi keluarga yang belum punya anak. Mitos anak pancingan bisa
mempermudah pasangan suami isteri mendapatkan keturunan.
Serena Sinaga puteri sulung dari Tigor Sianaga dan Uli Boangmanalu adalah anak pemalu
dan pendiam dengan gaya kayak anak laki-laki, karena dulu sebenarnya waktu
mengandung Uli berharap anak pertamanya laki-laki sedangkan Tigor ingin anak
perempuan maka Serena jadi anak yang tomboy.
Kakakku Serena menjadi pribadi pemalu, pendiam dan kutu buku. Ada kisah waktu dia
dibangku sekolah di SDN Karangrejo III-Jember Provinisi Jawa Timur yang menjadi faktor
dia menjadi sekarang ini. Serena Sinaga waktu kelas 1 SD pernah mendapatkan nilai
ulangan harian nol pada mata pelajaran matematika ketika dia menunjukkan hasil nilai
matematikanya kepada ayah kami Tigor Sinaga dan ia mendapatkan kemarahan ayah.
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“Ayah, Serena mau menujukkan nilai ulangan harian, “
“Sini biar Ayah lihat dulu ya borru?”

Ayahku waktu itu lagi asyik nonton teve chanel TVRI yang ada ditahun 1980-an dengan
warna hitam dan putih, ia kemudian berubah raut wajah yang awalnya berwajah sangat
penuh kasih sayang mulai melihat lembaran-lembaran kertas hasil ulangan harian Serena
mendadak raut wajahnya berkerut dan memerah tampaknya mau meradang meluapkan
kemarahannya.
“Apa ini Serena? Bodoh sekali kamu... masa nilai matematika nol…!”
Kata-kata yang terlontar dari bibir Ayah bernada tinggi dan terkesan kasar sambil
menyobek nilai ulangan matematikanya. Tigor Sinaga mencampakkan robekkan kertas
ulangan tersebut ke muka Serena yang pada waktu berusia 6 tahun.
Serena hanya diam sambil menahan air matanya agar tidak tertumpah membasahi pipinya.
Tapi tak bisa kakakku bendung kesedihan hatinya akhirnya isakan tangisnya terdengar oleh
kami. Abangku Bonar, aku dan mamak yang tadinya asyik bercanda sambil menonton acara
di stasiun TVRI kemudian tersentak kaget dan mengalihkan pandangan mata kami ke arah
ayah dan Serena. Mamak menghampiri ayah mencoba menenangkan hati yang sedang
dirundung amarah yang terkesan emosional.
“Sudahlah abang, khan bisa diperbaiki janganlah kau marah-marah dia khan masih kecil, “
ujar mamakku mencoba untuk menenangkan hati suaminya yang lagi marah
“Apa kau bilang Uli, karena masih kecil aku ingatkan dia agar giat untuk belajar. Kau juga
ngapain aja di rumah. Aku capek pagi sampai malam hari baru pulang kerja sedangkan
kamu urus anak-anak saja tidak becus…!”, jawab Ayah yang semakin meradang emosinya.
“Tega sekali kau Abang bicara begitu. Hanya karena nilai matematika Serena nol kamu jadi
marah-marah tidak jelas, kamu salahkan aku karena nilai itu. Emang kerjaanku di rumah
tidak banyak belum lagi urus kamu. Tugas mendidik anak bukan hanya milikku tapi juga
kamu, “ balas mamak dengan nada agak tinggi dan menahan amarah serta kepiluan
hatinya atas kata-kata suaminya yang kasar.
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“Terus aku lagi kau suruh urus anak-anak? Aku disini cari uang pantaskah kata-katamu itu?”,
jawab Ayah yang meradang penuh emosi sambil menujukkan tangan kearah wajah Uli dan
kami anak-anaknya hanya menatap kemarahan ayah dengan rasa takut dan diam membisu.
“Kamu kira urus keluarga itu mudah, belum lagi urus uang tiap bulan yang kamu anggap
cukup. Belum lagi kamu marah-marah kalau makanan yang aku hidangkan tidak suka
dengan seleramu. Abang tahu gaji setiap bulan yang kamu berikan tidak cukup ditambah
bayar listrik dan kontrakan rumah. Sehingga aku harus berhutang ke warung. Balasanmu
ini ke aku”
“Ooo kamu sudah pintar menjawab dan menentang suamimu, isteri yang soleha itu pandai
urus suami, didik anak-anak dan keuangan dengan baik. Kalau gaji sebulan yang aku
berikan tidak cukup ya sepatutnya kamu cukup-cukupkan, dasar perempuan bodoh “
“Kalau aku bodoh, kamu bulan depan yang urus gaji dan keperluan rumah ini biar kamu
bisa merasakan jadi aku. Jika aku perempuan bodoh kenapa kamu mau nikahi aku?,” sahut
Mamak dengan suara yang lantang dan parau menahan sesak didadanya.
“Sudahlah... malas aku dengar celotehanmu dasar kamu memang tidak mau mengalah dan
ingin benarnya sendiri. Bodat Inangmu5, “jawab Ayah dengan nada tinggi dan nyinyir.
“Ngeri kali kau bang, kalau marah jangan kau hina mamakku. Apa pernah kalau kita ribut
aku hina orang tuamu? Kayak sudah hebat kali keluargamu itu sehingga kau pandang
keluargaku serendah itu,” sahut mamak dengan air mata yang tak lagi bisa dibendungnya.

Tigor Sinaga masa bodoh dan meninggalkan Uli dan ketiga anak-anaknya. Dia pergi keluar
rumah menuju warung kopi langganannya dengan rasa kesal dan amarah yang meledak
dihatinya.
Uli hanya bisa menangis dan sesekali menghapus air mata yang sempat tertumpah, ia
mencoba tegar di hadapan anak-anaknya.

5

Bodat Inangmu Bahasa Batak Toba artinya Monyet Ibumu. Kata-kata ini biasanya dan cenderung kasar.
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Serena hanya diam mendengar lontaran kata-kata makian ayahnya. Baginya, hari ini jadi
hari terakhir dimarahi ayah. Ia bertekad dalam hatinya untuk giat belajar dan tak lagi dapat
nilai nol.
Aku dan Bonar hanya diam dan memeluk Ibunya dengan rasa ketakutan dalam hati kami.
Uli Boangmanalu kemudian menyuruh kami untuk tidur karena besok pahgi harus
berangkat ke sekolah. Ditempat tidur kami dibiasakan mamak untuk berdoa dulu. Doa bagi
kami bertiga merupakan ritual yang diajarkan orang tua, yaitu mau tidur, bangun tidur,
makan dan mau melakukan apa saja. Intinya mengutamakan Allah dalam segala hal
diimbangi dengan rajin sholat lima waktu dan mengaji.
Tak butuh waktu lama dalam rentang waktu 15 menit kemudian kami terlelap tidur.
Mamakku memandangi wajah putera-puterinya, air matanya perlahan menetes di pipinya.
Kesedihan yang berbalut luka mengingat perjalanan biduk rumah tangganya dari tahun
1981-1989 sudah 9 tahun berjalan kelakuan ayahku dari main perempuan, mabukmabukkan, keluarga besar dari Tigor Sinaga, gaji setiap bulan yang kurang dan harus
dicukupi, dan jauh dari orangtuanya begitu menyedihkan dan selalu mengalah demi
keutuhan keluarga. Baginya, penguat langkah hidup bagi Uli adalah ketiga anaknya.
Doa yang Uli panjatkan lewat sholatnya setiap saat dan puasanya agar bisa sabar, tawakal
dan Tigor Sinaga bisa berubah jadi suami dan ayah yang baik untuk keluarga ini. Meski
lantunan doa Uli Boangmanalu belum kunjung terjawab, namun keyakinannya Allah tidak
tidur dan tuli atas kehidupannya.
Pertengkaran yang seringkali mewarnai rumah tangganya, caci maki bahkan tak jarang
tangan Tigor Sinagapun melayang di tubuhnya, gaji bulanan yang tak cukup harus hemat
dan kadangkala harus berhutang pada warung, serta keinginan dia ingin melanjutkan
sekolah penyetaraan untuk menjadi guru hanya butuh dana Rp 3.000.000,- (Tiga Juta
Rupiah) agar bisa bekerja membantu pendapatan rumah tangga tidak di setujui oleh
suaminya. Kandaslah cita-cita Uli Boangmanalu untuk bisa menjadi guru. Perlu diketahui
bahwa mamakku dahulu lulusan SPG (Sekolah Pendidikan Guru).
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*****
Bagiku, pertengkaran ayah dan mamak menjadi tontonan bahkan santapan tiap bulan,
alhamdulilah banget jika petengkaran mereka cukup sekali sebulan karena kadangkala
rentang waktunya singkat. Masalah-masalah yang sering muncul adalah perangai ayahnya
yang keras, ucapan kasar yang kadang memaki dan paling menyakitkan hati ibuku saat dia
berkata “Bodat Inangmu” dalam bahasa kami Batak Toba artinya monyet ibumu. Ayah itu
selalu marah-marah di depan orang banyak, kata ibuku itu hal yang paling menyebalkan
tampak merendahkan dirinya. Mamak selalu mengatakan jika lagi masa tenang tanpa ada
pertengkaran kepada ayah.
“Abang, bisakah kamu tidak memarahiku didepan anak-anak dan orang banyak. Terkadang
itu membuatku sedih bagaimana jika dirimu berada pada posisiku?”
“Akh, kamu terlalu perasa dan memang kamu bodoh. Selalu harus diingatkan biar kamu
jera”

Kalimat itu seringkali aku dengar dari bibir mamak. Tapi selalu terbantahkan oleh ayah yang
selalu membenarkan sikapnya. Posisi dengan status sebagai suami sekaligus ayah menjadi
tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang merasa lebih bebannya yaitu pencari nafkah
utama dan imam bagi rumah tangganya. Bahasa kekerasan menjadi kekhususan untuk
dibenarkan bagi ayahku tujuannya agar rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah
warahmah. Meskipun ada memar ditubuh anak dan isterinya dan air mata atas sebuah
kepedihan hati yang teramat dalam.

*****
Ayah dan mamak memberi nama “Dumariris Marsaulina Sinaga”, panggilan sehari-hariku
Marsa. Aku adalah sibungsu yang sangat manja dan ceriwis.
Satu hal yang terindah yang aku ingat semasa kanak-kanak adalah sewaktu naik sepeda
bertiga sepeda yang gandeng tiga bahagia sekali. Ayahku didepan, kemudian kak Serena,
abangku Bonar dan aku ditempat belakang yang diikat kakinya. Pas waktu 17 Agustusan.
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Sejak kecil, aku gemar sekali bersolek, waktu kecil hari yang boleh dikatakan manis dengan
serba sederhana. Aku dengan Serena dan Bonar seringkali tiap hari minggu bermain
sampai didaerah Asrama Yonif 509 Kostrad. Dan saudaraku menjagaku. Meski kami tak
jarang sering berantem rebutan mainan ataupun makanan.
Aku, Serena dan Bonar paling suka sekali menunggu ayah dan mamak acara arisan batak
karena pastinya beliau membawa kami makanan atau kue setidaknya. Paling seringnya
sech kue khas batak yaitu lappet (ombus-ombus). Jika mamak hanya datang bawa tangan
kosong kami langsung berwajah cemberut. Kami bertiga selalu setia dalam penantian
kedatangan orang tua kami meski terkadang kami ketiduran. Tapi kami segera bangun dari
tempat tidur disaat mamak memanggil untuk menyantap makanan yang dia bawa.
“Serena, Marsa, Bonar dimana kalian? Kami datang ini? Ayo bangun ini mamak bawa
makanan!”, ujar Mamak pada kami anak-anaknya.
Aku, Serena dan Bonar dengan mata yang masih mengantuk bergegas menghampiri
mamak. Setelah menyantap makanan yang dibawanya barulah kami kembali melanjutkan
tidur.

*****
Semasa kecil, aku tak begitu memiliki banyak teman bermain. Bisa yang bisa dibilang
akrab. Dia bernama Siti Fatimah panggilannya Unyil dan kakak perempuannya bernama Sri.
Rumah mereka dibelakang kontrakan kami.

Bapaknya bernama Ismail dan ibunya

bernama Maimunah. Orangtuanya Unyil dekat juga dengan ayah dan ibuku. Keluarga
Bapak Ismail hidup dengan serba kekurangan. Mereka hidup kontrak tapi temboknya
gedeg6. Bapaknya Unyil kerja sebagai tukang bangunan, sempat kerja di Bali tapi karena
sakit akhirnya pulang lagi ke Jember. Aku, Serena dan Bonar memanggil orang tua Unyil
dan Mbak Tutik dengan Paklek dan bulek7.

6
7

Rumah Gedeg bahasa Jawa yaitu rumah yang terbuat dari bambu yang dianyam
Paklek dan Bulek dalam bahasa Jawa artinya paman dan bibi
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*****
Tahun 1989, aku masuk Taman Kanak (TK) Cendrawasih. TK yang didirikan dilingkungan
Kostrad Yonif 509. Jadi sering dech aku ketemu para tentara yang berlatih, upacara, dan
ada yang dihukum berlari mengelilingi lapangan Kostrad Yonif 509.
Aku masuk Taman Kanak-Kanak (TK) beda sekali dengan kakakku Serena. Dia hanya diberi
uang jajan Rp 250,- dan botol minuman sedangkan aku masih lumayan ada kotak bekal
makanan dan botol minuman. Tapi yang tak pernah lupa jajanan yang terbuat dari mie
bungkus merah dan putih dengan tulisan “krip-krip”. Abangku Bonar yang tidak mau
masuk TK jadi dia langsung masuk SD.
Permainan di masa kecil adalah main-main tanah, main di sungai kecil, main bongkar
pasang, dakon, benteng-bentengan, permaianan penjual dan pembeli seperti di pasar
bahan-bahanya dari daun-daun dan pelepah pisang, main boneka-bonekaan biasanya
dengan skenario keluarga, nonton film dengan kaset piringan, dan jalan-jalan dilingkungan
asrama Kostrad Yonif 509.
Aku selalu jadi pasukan yang paling kecil diantara teman-teman bermain. Rambutnya yang
ikal dan panjang sering jadi ajang percobaan oleh Unyil yang nama aslinya adalah Siti
Fatimah. Hingga pada suatu hari pada saat bermain salon kecantikan rambutku dipangkas
jadi petal, pulang kerumah kami kena marah-marah mamak.
“Marsa, kenapa dengan rambutnya kok jadi poninya petal begini ampun dech lihat
kelakuan kalian? Serena main apa kalian masa kamu kakaknya diam saja?”
“Tadi kita main-main salon-salonan terus Unyil gunting rambut Marsa jadi petal. Serena
minta maaf”
“Mak..mak.. maafin Marsa”, ujarku sambil menangis memegangi rambutnya dengan poni
petalnya berselimutkan dengan rasa takut kena marah mamakku
“Ya, lain kali Serena dan Marsa jangan lagi main-main rambut tidak ada acara guntingguntingan lagi. Kalian dengar dan ingat baik-baik pesan mamak ini !”
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Kalimat yang terucap dari bibir mamakku itu menjadi peringatan keras bagi aku dan
Serena. Kode keras dan sejak saat itu kami tidak berani lagi bermain dengan alat mainya
rambut dan gunting. Keesokan harinya, mamakku membawa ke salon untuk merapikan
rambutku. Tanpa perlawanan aku hanya bisa pasrah rambutku dirapikan oleh petugas
salon.

*****
Ketika usiaku berumur 7 tahun. Aku yang sedang duduk dibangku kelas 1 di SDN Karangrejo
III Jember, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi
Jawa Timur tidak jauh jaraknya tempat dia dari TK Cendrawasih lingkungan Arsama Yonif
509.
Tahun itu, 1991 keluargaku pindah kerumah sendiri tidak lagi tinggal dirumah kontrakan
milik bapak Haji Rusman. Meskipun jarak rumah kami tidak jauh dengan rumah bapak Haji
Rusman. Dan kami masih sering main kerumah mereka.
Rumah baru yang dibelikan ayah beralamat di Jalan S. Parman No.3, Sukorejo, Kabupaten
Jember. Wajah mamak senang sekali karena merasa bahagia punya rumah sendiri dan
enggak lagi dikejar uang kontrakan rumah. Meskipun rumah itu masih terbilang sempurna
ruangan-ruangan yang belum komplit terutama dapur, kamar mandi dan sumur yang
masih berdinding gedek bambu. Lantai rumah kami masih plester. Tapi kami mensyukuri
apa yang ada karena baru itu kemampuan orangtuaku.
Seperti biasa ayah dan mamak melakukan tradisi Batak “Memasuki Jabu atau Rumah”
meskipun secara sederhana karena kami tinggal di tanah rantau jadi memanggil Pak Tua
Ritonga bersama Inang Tua, beberapa saudara yang ikut punguan Batak di Jember.
Sebenarnya aku, Serena dan Bonar tak begitu paham bahasa batak Toba. Kami di rumah
sering menggunakan bahasa jawa dan Indonesia pokoknya campuran kayak permen nanonano. Hanya digunakan ayah dan mamak.
Seringkali Pak Tua dan Inang Tua Ritonga menyindir aku, Serena dan Bonar dengan
nasehatnya untuk belajar dan membiasakan bahasa bataknya agar tak lupa dengan bahasa
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asal dan budayanya. Tak jarang Pak Tua mengingatkan kepada ayah dan mamakku untuk
mengajarkan bahasa dan adat istiadat Batak Toba kepada kami.
Sindrome malas belajar tentang Batak Toba karena bukan bahasa dan adat istiadat yang
jarang digunakan sehari-hari, itu yang aku rasakan. Meskipun aku sedikit banyak paham
apa yang dikatakan saat ada punguan Batak juga Pak Tua dan Inang Tua bercakap-cakap
dengan ayah dan mamak tapi tidak bisa bicara aktif ya hanyalah bahasa Batak Toba yang
pasif.

*****
Mamak mendidik aku, Serena dan Bonar sedikit keras dan disiplin. Aturan itu diberlakukan
mulai usia 6 tahun dimulai dari kalau ada tamu harus membuat minuman, ada tamu tidak
boleh anak-anak mendengarkan percakapan mereka, pulang tidak boleh larut malam,
jangan pernah minta-minta kepada orang pokoknya itu pemberian dari orang dan harus
ditanya dulu sama orang tua, piket berbagi tugas membersihkan rumah, dilarang
menyisakan makanan karena cari uang susah dan beras mahal itu yang kami bertiga dengar
selalu saat mamakku mengomel.

Masih banyak lainnya aturan yang diberlakukan

dirumahku.
Jika dilanggar maka siap-siap aku, Serena dan Bonar terima sanksi mulai dari dimarahin,
tidak dibuka pintu rumah, sampai pada pandangan mata melotot tanda tidak boleh atau
dilarang dan tidak jarang kena cubitan serta dipukul sapu kalau sudah keterlaluan tingkah
kami bertiga.
Memar di bagian tubuh kami sudah menjadi hal biasa bagiku. Mungkin hal ini sama juga
yang dirasakan kakakku Serena dan abangku Bonar. Sebatas yang bisa aku lakukan
perlawanan hanya dengan mengunci pintu kamar sambil menangis menahan sakitnya, tak
jarang aku membantah ucapan-ucapan yang dilontarkan mamak.
“Marsa, jam berapa ini main saja kamu sudah tidak betah dirumahkah?,”
“Kenapa sech Mamak selalu saja ngomel-ngomel terus enggak boleh ini dan itu, aku pikir
yang penting semua beres. Apa enggak ada capeknya mak?”
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“Memanglah kamu ini pintar sekali menjawab, terus saja kamu melawan oranga tuamu.
Kebiasaan dirumah nanti terbawa-bawa ke luar sana. Kok enggak sekalian tidak usah
pulang sekalian kerumah ini? “

Aku langsung bergegas masuk menuju kamar tidur dengan membanting pintu, sambil ku
kunci kamar.
“Oooo banting aja pintu itu Marsa…!! Rusakkan saja, uang orang tuamu sudah banyak ya?”
“Biarin, ibu memang jahat sama Marsa,” jawabku dengan nada tinggi terdengar berteriak

Kira-kira jam dinding rumah Tigor Sinaga menunjukkan pukul 21.00 WIB. Aku masih didalam
kamar dan belum keluar dari jam 17.00 WIB. Tiba-tiba terdengar ketukkan pintu aku
langsung membuka pintu ternyata Serena.
“Marsa, kamu tidak laparkah? ayo makan nanti kamu sakit loh?”
“Tidak, akhh makan saja sana”
“Kenapa sech, kamu sech pulang sore dari sekolah. Pantas saja mamak marah. Mamak tadi
bilang suruh aku untuk mengajakmu makan”
“Malas, capek dengar mamak ngomel tanpa dengar penjelasanku, khan aku dan temanteman main dirumah Diana”
“Ya sudah terserah kamu, kuatir saja kamu lapar ntar sakit loh kamu”

Ayahku hanya diam saja, baginya kejadian seperti ini sudah hal yang biasa terjadi dirumah
kami. Mamakku diberikan keleluasaan untuk mendidik kami bertiga. Ayahku yang jarang
berbicara dirumah apalagi pada kami selaku anak-anaknya. Sejak dia dipindahkan tugas ke
Jember bagian pemasaran jenis Kopi yang dihasilkan di Jawa yaitu Robusta/Karlos,
Ijen/Arabica, dan JavaTypica, dia sering pulang larut malam selain menjualkan ke toko-toko
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juga tugas menagih. Tapi Serena yang menduduki nomor urut pertama dirumah yang
jarang bicara.
Serena punya zodiak yang sama dengan ayah yaitu Capricorn. Jadi pantas kalau mereka
tak pernah bisa akur, karena punya watak yang hamper sama, maka komunikasi yang
terjalin

datar-datar

saja.

Berbeda

dengan

abangku

Bonar,

ayah

cenderung

menomorsatukan bahkan memanjakannya. Ayah dan mamak selalu bilang mereka tidak
membeda-bedakan tapi tidak yang aku rasakan.
Mamak, paling cerewet dengan abangku Bonar tapi sebenarnya rasa sayangnya lebih
besar padanya. Tapi mamak tak mau mengakuinya. Dia hanya bilang Bonar itu anak lakilaki satunya beban tanggung jawabnya lebih besar dibandingan kami berdua anak
perempuannya. Belum sebagai penerus marga dan menafkahi keluarganya.
Aku dibesarkan dengan segala kesederhanaan. Mulai dari makanan kami yang penting ada
nasi. Sejak aku, Serena dan Bonar duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) tidak lagi diberikan
uang jajan hanya berbekal makanan dirumah. Kakak Serena dan abang Bonar semenjak
duduk dibangku SMP hanya diberi ongkos transportasi, tidak ada uang jajan.
Dirumahku, hal-hal sepele bisa jadi ribut dan juga perkara yang sering diulang-ulang.
Kadangkala aku merasa bosan dan anggap hal yang lumrah terjadi dirumah. Kalau malas
didengar dan dilihat langsung kekamar dan mengunci pintu kamar.
“Abang, berhentilah merokok ini semua demi kesehatanmu. Cobalah kau hitung harga
rokokmu selama sebulan bisa bantu biaya rumah kita”
“Sudahlah kau tak usah ajariku, ini uangku aku yang cari duit maka jangan kau larang,”
“Dengar itu mba Hesty, begitu dech kalau dibilangin abang ini”, ujar mamakku kepada
Tante Hesty yang menjadi teman dekat sudah seperti saudara sendiri baginya dan ayahku
“Namanya juga laki-laki sudah jangan kamu melarangnya, yang penting bagi kita nih ibu
rumah tangga jangan diotak-atik jatah bulanan rumah,” jawab Tante Hesty dengan nada
meledek kepada Tigor Sinaga
“Malas kali aku sama si Uli ini mba, sok ngatur yang penting urus aja itu anak dan rumah,”
sahut ayahku yang mulai bernada suara tinggi
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“Mba Hesty lihat aja kelakuan abang ini, egois dan keras kepala padahal ini juga demi
kebaikannya. Paling menyebalkan apalagi ampas rokoknya sembarangan dibuang. Capek
yang bersihkan rumah”
“Ya ada benarnya tuch ucapan Uli, kalau kamu tidak mau dilarang merokok ya jagalah
kebersihan, kasihan dunk isterimu harus bersihkan”
“Udahlah kayak benar sekali kau Uli, macam benar sendiri hampir seringkali kau ceramahi
aku, muak aku dengarnya tahu enggak kamu!!”, sahut ayah dengan nada yang mulai emosi
merasa tidak suka dinasehatin dan dipojokkan
“Abang kenapa kamu marah, khan aku cuma beritahu. Kok kasar sekali ucapannmu bilang
aku yang merasa paling benar sendiri, “ jawab mamak mencoba meredam emosi suaminya
“Dasar kau wanita cerewet, gimana suamimu betah dirumah lihat kelakuanmu. Mba Hesty
dengar ya Uli suka sekali bersikap sok mengatur dirumah. Urus anak aja tidak becus. Kalau
kami tengkar dirumah dia tidak mau layani keperluan saya. Tapi saya biarkan saja sebagai
suami saya kurang pengertian apa!”
“Eh abang sadar donk urus anak bukan tanggung jawabku sendiri. Mba Hesty sudah sering
lihat kita sering ribu. Seharusnya pertengkaran kita tidak tampilkan di depan orang. Aku
sebenarnya malu mba. Dia pikir gaji bulanan yang diberikan cukup. Aku jualan baju dia gak
pernah dianggap kerja. Meski aku ribut sama dia, aku masih siapkan kopi dan
kebutuhannya tapi apa yang aku dapat abang tak meminum kopi yang aku buat dan marahmarah kalau yang aku masak menunya itu-itu saja”
“Siapa yang tidak marah lihat isteri pulang kantor mukanya tidak ramah, didiamkan dan
suka lama kalau di rumah orang. Gosip yang ada sebentar tidak lama ribut sama tetangga.
Apa benar kelakuanmu itu sudah aku bilang jangan suka main tempat tetangga. Tahu
enggak kamu itu!”
“Eh abang aku gak pernah menggosip tempat tetangga, kalau ada kesusahan tetangga
masa kita enggak bantu. Kamu itu sering orang complain ke aku. Pak Tigor kok tidak
pernah permisi atau mukanya selalu ketus jika bertemu dijalan. Aku bilang ke mereka
memang wajah suami saya seperti itu tapi dia baik kok. Kurang apalagi aku ini ya bang “
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“Nah ini yang buat aku tak suka berkunjung tempat tetangga. Banyak hal yang bisa rusak
rumah tangga ini. Dibilang pintar tapi kamu bodoh ya,” sahut ayah dengan nada
melecehkan isterinya didepan Tante Hesty
“Siapa yang bilang aku pintar, kamu khan selalu bilang aku wanita bodoh. Terus aja kamu
bilang bodoh didepan orang”
“Bikin malu saja kau dasar Bodat Inangmu… Bodat Bapakmu… pantas saja kamu kayak
bodat. Ribut masalah apa jadi melebar kemana-mana”
“Kalau malu kenapa masih mau bertahan sampai selama ini. Kamu jangan bawa nama
orangtuaku, perlu kamu tahu Bapakku meninggal di Medan aku tidak kesana. Jasadnya
aku tak lihat karena kamu bilang tidak ada uang. Terus mereka tidak pernah merepotkan
kamu. Sepeserpun aku tidak berikan uang ke orang tuaku selama aku menikah. Hanya demi
keluara dan anak-anak kita ini,” balas mamak dengan berlinang air mata menahan
kepedihan hatinya atas ucapan dan tingkah laku suaminya
“Jadi mau kamu apa sekarang? Aku emang tidak ada uang untuk ikut dalam pemakaman
Bapakmu. Terus dari mana aku cari uang mahal biaya kesana dengan biaya rumah dan dana
sekolah anak-anak”
“Memanglah kamu egois, orang tuaku juga mertuamu selayaknya kamu menghormati
mereka. Selama Ini aku bertahan tapi habis sudah kesabaranku”
“Siapa yang tidak akui mereka sebagai orangtua. Kamu yang selalu memojokkanku. Kamu
anggap aku suami tidak benar ya. Kamu sudah tidak tahan dan tersiksa jadi isteriku. Kalau
begitu silahkan kamu angkat kaki dari rumahku ini”
“Ooo baiklah kalau itu maumu, tapi aku minta kamu sekarang buat tulis surat yang
berisikan kamu yang menceraikan aku. Dan anak-anak kamu yang urus. Biar hari ini juga
aku tinggalkan kamu dan anak-anak”
“Sudahlah, Uli??. Kamu coba pikirkan anak-anakmu sebelum buat keputusan lagian ini
sudah jam 23.00 Wib tidak enak dilihat tetangga,” sahut Tante Hesty menahan niat mamak
yang ingin minggat dari rumah
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Aku, Serena dan Bonar yang tadi asyik nonton teve mendengar pertengkaran ayah dan
mamaku langsung mereka beranjak dari ruang teve menuju ruang tamu. Aku dan Serena
merangkul mamak yang lagi menangis dan beranjak keluar dari rumah.
“Mak…mak… jangan pergi”, kata Serena dengan mengenggam tangan mamak
“Mamak, kami nanti sama siapa? Jangan pergi dari rumah ya,” kataku dengan menangis
“Kalian dirumah baik-baik saja, nanti kalau kalian besar ingatlah sama Mamakmu yang
bodoh ini ya. Jangan nakal, patuh sama ayah, dan belajar yang rajin. Ingat Mamak selalu
sayang kalian”
“Enggak boleh, Bonar tidak mau ayah larang mamak untuk tidak pergi dari rumah”, ujar
Bonar dengan nada memohon dan penuh emosi
“Melihat dan mendengar isak tangis dan apa yang dikatakan anak-anakmu. Apakah Kamu
tega tinggalkan anak-anakmu yang masih kecil butuh sentuhan kasih sayangmu? Tigor
hanya emosi saja. Sudah dari dulu tabiatnya begitu. Jangan kamu ambil hati bukannya ini
hal yang sudah sering terjadi tapi kalian baik-baik saja bukannya?,” ujar Tante Hesty yang
menenangkan hati mamak yang tak tega melihat Serena, Bonar dan aku yang menangis

Ayah hanya diam dan beranjak dari ruang tamu menuju ruang keluarga yaitu nonton
televisi. Seperti biasa ayah sama sekali berusaha tidak peduli apalagi menahan isterinya
yang ingin keluar dari rumah. Diapun tak bersikap apapun atas tangisan kami sebagai
anaknya.
Mamak hanya bisa menangis begitu pilu hatinya. Tampak terlihat raut wajahnya menahan
luka. Pernikahan bagi mamakku adalah ikatan yang membelenggunya ibarat penjara atas
dirinya. Barangkali cintanya sejatinya sudah luntur kepada ayahku, mamak saat ini
bertahan karena melihat kami bertiga selaku putera-puterinya.
Mamak berhenti dan berbalik arah melangkahkan kakinya kembali masuk ke dalam rumah.
Dia memeluk kami bertiga sambil menangis. Baju yang tadi dikemasnya dia letakkan di
meja.
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Tante Hesty terdiam dan hanya mampu melihat meskipun matanya mulai tampak berkacakaca menahan agar tidak jatuh dipipinya. Melihat apa yang terjadi membuat Tante Hesty
hanya bisa mengelus dada. Tante Hesty berdiri dari kursi yang didudukinya mulai
melangkahkan kaki mengahmpiri mamak. Tangganya merangkul tubuh mamak tanda
mengajak masuk dan mengantarnya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat.
“Istirahatlah kalian kasihan besok anak-anakmu sekolah bukannya,”ujar Tante Hesty
dengan menepuk pundak mamak
“Ya mba, makasih untuk perhatiannya buat kami. Maafkan kami ya mba”
“Sama-sama, kamu tidak perlu sungkan apalagi minta maaf, Uli. Kalian sudah aku anggap
saudaraku. Jadi kita keluarga sama-sama orang rantau sepatutnya saling menolong dan
menguatkan. Aku pamit pulang dulu ya. Tak perlu kamu antar. Pesanku sebaiknya kamu
diam saja Tigor lagi emosi, aku tahu dia tidak ada niat ingin berpisah denganmu. Doakan
saja semoga Tigor sadar dan berubah, juga lakukan saja tugasmu sebagai ibu dan isteri
yang baik karena yakinlah Allah tidak tidur”
“Ya mba, makasih. Insyallah aku akan jalankan amanah Allah ini dengan sebaikmungkin.
Hati-hati dijalan ya mba. Maaf tidak bisa mengantarmu”
“Ya, kamu tidak perlu kuatir. Khan ada Doni yang antar aku”

Tante Hesty beranjak dari tempat tidur melangkah keluar untuk pulang menuju rumahnya.
“Tigor, aku pulang dulu ya”
“Ya Mba, makasih. Maaf merepotkanmu sampai pulang malam hari. Doni sudah ada di
depan tuch. Hati-hati dijalan salam buat Mas Aryo”
“Oke, ntar aku sampaikan ke Mas Aryo. Kamu jangan emosi gitu. Kadang kau mulai belajar
sedikit untuk mengalah. Sabarlah demi anak-anakmu. Bukan bermaksut mengguruimu”
“Ya mba, aku sech santai aja. Saya kerja keras kayak begini untuk mereka, makasih mba.”
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Ayah menghantarkan Tante Hesty kedepan. Tante Hesty melambaikan tangannya.
Kemudian dia kembali kerumah dan mengunci pintu. Dia membuat kopi dan ditemani
rokok yang dihisapnya sambil berbaring menonton program acara ditelevisi.
Mamak menidurkan kami bertiga. Tak cukup butuh waktu lama, kamipun asyik terlelap
dalam buaiannya.
Kemudian mamak mengambil air wudhu untuk sholat. Dia memanjatkan doa untuk suami,
anak-anak, rumah tangganya dan dirinya diatas sajadah yang terurai. Tetesan-tetesan
airmata yang jatuh membasahi pipinya tak kuasa dibendung, hanya Allah tempat mengadu
satu-satunya dalam hidup ini yang ia andalkan.

Wanita Menangis
Menangis...
Bukan berarti cengeng
Menangis ...
Bukan berarti lemah
Menangis ...
Bukan berarti milik wanita saja
Menangis...
Bukankah juga bisa dilakukan laki-laki
Menangis...
Bukankah kewajaran layaknya manusia
*Coretan Pena Marsa Sinaga, Jember -1990

*****
Keesokkan harinya, mamak membuat sarapan buat kami bertiga yang mau berangkat
kesekolah dan menyiapkan kopi buat ayah. Namun, kenyataannya ayah pergi ke kantor
begitu saja tanpa meminum secangkir kopi yang telah dihidangkan mamak di meja makan.
Langkah kaki ayah keluar dari rumah tanpa ada sapaan. Aku melihat raut wajah ayah dan
mamak yang lagi aksi bungkam dirundung rasa jengkel, lelah, gengsi, lara dan bosan.
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Peristiwa ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi kami anak-anaknya bahkan bisa
berminggu-minggu ayah dan mamak tak saling tegur sapa. Begitu rumitkah menjadi
dewasa apalagi hubungan suami dan isteri. Hal yang tampak sepele bisa jadi masalah
besar. Itu yang aku rasakan dan terlintas dalam pikiranku saat aku masih anak-anak.

Cinta Teruntuk Suamiku
Suamiku…
Rindu ingin selalu tersenyum bersama
Suamiku…
Kangen bisa berbincang dengan kasih sayang
Suamiku...
*Lirih Hati Uli Boangmanalu, Jember-1990

Tak ada seorang isteri didunia ini yang merindukan surga. Bukankah surga itu bukan hanya
cerita atau dongeng yang diwariskan akan ada nanti masanya yang dikenal dengan akhirat,
tetapi surga itu bisa diciptakan di dunia.
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MASA MUDA MARSA SINAGA

“Matahari takkan pernah membenci bulan. Sebaliknya bulan takkan pernah mendendam pada
matahari. Mereka terus menghiasi alam semesta. Karna keduanya mencintai sang Bumi”

Matahari dan bulan tak pernah saling membenci, sama halnya pagi dan malam hari
beroratasi sesuai dengan porosnya. Senada dengan kehidupan yang terus bergulir. Aku
tumbuh dan dibesarkan dengan didikan ayah Tigor Sinaga dan mamak Uli Boangmanalu.

Aku suka sekali tampil dengan keberanian dan suka tampil di depan. Hobbi mulai kecil
adalah hal yang berbau seni baik itu menyanyi, mengarang indah, membaca puisi dan
teater.

Aku juga mulai dari SD selalu ikut perlombaan sekolah dalam membaca puisi dan
mengarang indah. Ia memperoleh beberapa piala penghargaan. Disamping itu, aku selalu
masuk peringkat dan juara di kelas.

Berbeda halnya dengan kedua saudaraku, Serena yang pemalu, pendiam, kutu buku dan
suka menonton film sehingga ia memakai kacamata silinder dan minus sedangkan Bonar
banyak berubah perangainya dulu waktu kecil dia adalah anak lelaki yang manis kini
menjadi anak yang nakal dan keras kepala tak mau diatur.

Namun semenjak dibangku SLTP Bonar mulai berubah jadi berani melawan dan nakal.
Tanda-tanda mulai tampak dia mulai sering melakukan kegaduhan di sekolah yaitu
berkelahi

dengan

teman

sekolahnya.

Lingkungan

pergaulannnya

yang

mulai

mempengaruhinya. Dia mulai sembunyi-sembunyi untuk merokok dan minum-minuman
keras. Mamakku selalu mengomel, menasehati dan mengingatkannya. Tak jarang pula
Bonar membantah omelan mamakku.

31 | P E N A C I N T A M A R S A

“Mak…mamak…buka pintunya?, “
“Sudah tidak usah pulang saja, emang aku ini ini kamu anggap satpam! Memang kamu
tidak ada kapok-kapoknya Bonar.“

Mamak dengan mata mengantuk, bangun dari peraduannya. Sambil berjalan dengan
malasnya menuju pintu yang diketuk Bonar Sinaga. Kemudian Bonar masuk setelah pintu
dibukakan oleh mamak. Dia hanya diam terus melangkah dengan tampangnya yang masa
bodoh menuju kamarnya tanpa mengubris omelan mamak.

Aku dan Serena menganggap kejadian seperti ini dirumah kami merupakan hal yang biasa
Bonar yang pulang larut malam bahkan sampai kadang dini hari. Terkadang aku menjumpai
Bonar sering muntah-muntah di kamar mandi dampak dari mabuk-mabukkan. Bonar juga
tak jarang pulang kerumah dengan wajah memar habis berkelahi atau tawuran.

Mamak, entah berapa kali mendudukkan abang Bonar untuk bicara dari hati ke hati. Tak
jarang pula mamak kami mendiamkan Bonar karena malasnya akan perangainya yang
hanya berkata maaf, ampun dan tidak akan mengulanginya tetapi beberapa hari kemudian
berulah lagi. Tapi anak tetaplah anak. Sejengkelnya hati mamak, dia tak bisa lama-lama
mendiamkan anaknya termasuk abangku Bonar yang menyebalkan itu kelakuannya.
Kadang muncul rasa malu dan kebencian di hatiku akan perangai abangku Bonar yang
membuat malu orang tuaku.

*****
Saat aku duduk dibangku SLTP kelas II (dua) masuk di kelas favorit tepatnya siswa-siswi
yang pandai berdasarkan nilai raport yang masuk peringkat 5 (lima) besar di kelas satu.
Sejak aku duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) sampai di SLTP selalu mendapat peringkat
di kelas karena tuntutan orang tua untuk jadi anak harus pandai. Biar tidak bodoh jadi
disekolahkan.
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Namun kadang hasrat liarku untuk coba merasakan jadi anak yang nakal. Aku mencoba
mengikuti gaya hidup remaja yang biasanya nongkrong, hura-hura, dan bolos sekolah. Aku
punya teman akrab sewaktu duduk di bangku SLTP yaitu Novi, Fifi dan Devi. Aku dan
teman-temanku pertama kalinya memberanikan diri untuk bolos sekolah sejak di kelas
dua.

Dua temanku sudah mempunyai pacar, kecuali aku yang masih jomblo. Novi punya pacar
Dimas yang lagi duduk dibangku SMA, Fivi mempunyai pacar Romi yang masih kuliah di
Politeknik Negeri Jember, dan Devi mempunyai pacar Syaiful yang masih sekolah di SLTP 2
Negeri Jember.
“Eihh Marsa, kamu enggak bosan jomblo?” tanya Dimas pacar Novi dengan bibir
tersenyum
“Senang jadi obat nyamuk Marsa, Dimas. Hehehehe…,” sahut Romi pacar Fifi sambil
godain Marsa yang raut wajahnya datar
“Jangan gitu donk, gini-gini dia sohib yang baik buat kami dan paling dewasa diantara kita
bertiga loh, benar enggak, Nov?”
“Nyantai aja pacar enggak usah dicari entar juga datang sendiri yang penting jomblo
bahagia daripada punya pacar sering ribut pakai nangis segala, hahahaha….,” jawabku
dengan bahagia bisa balas sindiran para kekasih hati teman akrabnya.
“Tuch dengarin nasehat Jomblowers,” sahut Dimas sambil meledek dengan tawa lebar

Kebiasaan aku dan teman-teman habis pulang sekolah biasanya suka nongkrong didaerah
kampus Universitas Negeri Jember (UNEJ). Biasanya kami nongkrong di taman kampus
UNEJ dari pukul 15.00 sampai 17.00 WIB. Alasan kami sering nongkrong didaerah itu ya
karena letak sekolah kami tak begitu jauh dari daerah kampus UNEJ. Jadi posisinya
strategis, mudah dijangkau dan irit ongkos pula.

Kadangkala aku, Novi, Fivi dan Devi kalau bosan dengan mata pelajaran yang killer alias
galak dan suasana belajar di kelas yang membosankan, solusi kami adalah bolos sekolah.
Paling sering kami nongkrongnya tempat kost pacar Fivi yaitu Romi, karena dia yang
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mahasiswa yang beralamat di daerah Jalan Mastrip. Kost-an Romi jadi tempat kita
mangkal. Pokoknya tinggal smes atau telpon Romi aja kalau kita mau kesana.
“Romi…romi ..??” ujar Fivi memanggil kekasihnya dengan mengetuk pintu kamar kostnya
“Iya bentar, ehhh kalian bolos lagi nih?”
“Ya begitulah lagi bosan sama guru yang super disiplin dan jahat biasa Ibu Norma guru
Matematika?” jawab Novi dengan geram
“Kalau begitu mari kita senang-senang menikmati hari ini?” sahut Devi menyemangati
tema-temannya
“Ayo mainkan musiknya teman…!!”, kataku dengan nada penuh semangat tampak dari
wajahku dan teman-teman yang berseri.

Romi santai-santai aja kostnya penampungan 4 (empat) ABG (Anak Baru Gede) yang
kuncup bunga yang lagi mau berkembang. Sekaligus Romi senang bisa ngedate sama Fivi
kekasihnya. Dia menganut filosofi “sambil menyelam minum air”. Kita memang sedikit
bandel tapi bukan cabe-cabean loh.

Kegiatan yang biasanya aku dan tema-teman jika kumpul adalah gossip, bernyanyi
mendendangkan musik sambil menari atau berjoged dan jalan-jalan/nongkrong. Pokoknya
menyenangkan, buang suntuk yang penting menyenangkan hati. Biar dibilang anak
kekinian gitu loh.

*****
Jarum jam dinding kamar Romi menunjukkan pukul 17.00 WIB, itu tandanya kami harus
beranjak dan bergeags pulang kerumah masing-masing. Aku tiba dirumah pukul 18.00 WIB.
“Assalamualaikum …”, kataku sambil membuka pintu rumah
“Wallaikumsalam, Marsa. Kau tahu ini sudah jam berapa?,” sahut mamakku dengan nada
marah dan jengkel
“Iya Mak… ,” jawabku dengan nada cemas dan bersalah berbohong pada mamak karena
sudah bolos sekolah
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“Anak perempuan pulang jam segini masih berseragam sekolah. Benar kamu sekolah atau
bolos lagi?”
“Benar kok aku sekolah, tadi belajar kelompok dirumah Novi terus angkutan umumnya
pada penuh. Jadi pulang terlambat dech…,” jawabku dengan rasa kuatir kebohongan ini
ketahuan mamak bisa habis diomelin selama seminggu
“Asal saja benar, raportmu makin jelek sejak kelas III ini, sebentar lagi mau ujian kelulusan.
Kamu harus mulai kurangi bermain, fokus belajar. Ingat itu…!”
“Ya…ya …ya… aku mengerti, Ibu. Ibu enggak capek ngomel terus..?”
“Nah ini berani melawan sama orang tua. Perlu kau tahu ya borruku, tidak ada orangtua
yang bosan-bosannya mengomel demi kebaikan anak-anaknya. Tujuannya agar kalian
nantinyatidak hidup susah seperti kami ini orang tuamu. Marsa lihat itu kakakmu Serena
tekun belajar dan enggak macam-macam. Apalagi pacar-pacaran. Ingat mau sekolah atau
pacaran? Kalau mau pacaran langsung nikah saja biar enggak usah orang tuamu biaya
sekolahmu,”
“Mulai dech Ibu banding-bandingkan aku dengan kak Serena. Perlu mamak tahu aku dan
kak Serena itu berbeda baik kesukaan dan kepandaiannya ya…”, jawabku dengan raut
wajah sebal dan cemberut
“Baguslah kalau kamu ingat pesan mamakmu ini, lihat kelakuan teman-temanmu bicara
cowoknya terus. Makanya mamak ini kuatir”

Percakapan aku dan mamakku kemudian berakhir. Aku bergegas ke kamar untuk mandi
karena sudah merasa gerah. Bau badanku bercampur dengan keringat membuat
aromanya asam.

*****
Tahun 2000 aku lulus Ujian Nasional SLTP dengan nilai yang standard tapi nilai raportku
masih masuk peringkat tiga besar. Ujian Nasional ini aku anggap dewi fortuna tak lagi
menghinggap sehingga keberuntunganku tak begitu bagus. Akhirnya, aku melanjutkan
pendidikan di SMA Negeri 1 Arjasa-Jember.
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Semenjak aku duduk di bangku SMA sedangkan Novi diterima di SMA 3 Negeri , Fivi di SMA
Pahlawan dan Devi SMKN I. Kamipun tidak lagi bisa bersama-sama lagi dan pertemanan
kamipun tak lagi intens dikarenakan komunikasi yang sudah jarang. Sibuk sama kegiatan
sekolah kami masing-masing.

Banyak orang bilang masa SMA adalah masa yang paling indah. Tapi tidak bagiku, karena
masa SMA adalah waktu dimana aku dan keluargaku harus berjuang keras. Kebutuhan
akan biaya keluarga kami yang semakin berat dikarenakan kami bertiga harus sekolah.

Aku tidak tahu pastinya kapan kebencian itu tumbuh dihati atas perangai ayahku yang
keras.
Tingkah ayahku yang selalu bertengkar dengan mamaku dengan melontarkan kata-kata
yang kasar dan tak pantas dikeluarkan oleh manusia manapun. Disamping itu
pertengkaran itu bermula dari hal yang sepele dan berujung pada luka lama yang masih
saja tak tersembuhkan.

Sebenarnya pembahasan pertengkaran mereka berdua selalu hal yang sama yaitu rokok
yang merusak kesehatan tubuh suaminya, gaji sebulan yang tak cukup, sikap ayahku yang
tidak menghargai isterinya dengan memarahinya didepan orang banyak tak jarang
terlontar kata-kata makian.

Mamakku mungkin sudah menumpuk luka dan air mata saat tangan ayahku menunjuk
kearah wajahnya dan mengahantam tubuhnya. Memar yang kadang mewarnai tubuhnya
menjadi hal yang biasa. Hingga mamakku mulai melawan agar tidk merasakan sakit-sakit
yang berlapis tak hanya fisik dan jiwanya.

Paling sering juga pelecehan kata-kata dari ayah tentang kerjanya yang serabutan, bagiku
mamakku termasuk isteri dan ibu yang kreatif kerja apapun yang penting menghasilkan
uang untuk membantu biaya rumah tangganya. Anggapan di kepala Ayah yang otoriter,
kolot, keras dan cenderung kasar bahwa kerjaan mamak hanya pencari uang cadangan.
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“Menyebalkan sekali bukan??.”, itu kata yang sering muncul di otakku saat mengingat
kelakuan ayah terhadap mamak.

Lelaki pertama di hidupku yang aku panggil ayah adalah seorang laki-laki yang sering
melontarkan kata-kata “bodoh, sok pintar, mudah ditipu, keras kepala”. Tapi kata yang
paling sering keluar dari mulut ayah adalah “bodat, jonggol” yang dia tujukan kepada
mamakku.

Mungkin sikap ayah selama ini merupakan bagian dari pembenaran baginya. Ia juga
melanggengkan pengetahuan yang menjadi warisan dari orangtua kami bahwa privilege
(hak istimewa) yang diberikan pada laki-laki dalam hal ini suami yang identitik dengan
kepala rumah tangga yang bertugas mendidik istrinya. Tujuannya rumah tangganya bisa
aman dan kondusif. Bahasa kekerasan dalam hal apapun dianggap bentuk cinta kasih.
Ditambah lagi dengan pelangengan tafsir agama yang sempit dan suku Batak yang
memegang teguh garis keturunan bapak (patrilineal). Makin berjaya dan diagungkan peran
dan kedudukan laki-laki.

Aku dan Serena selalu mendapat curahan hati atas pembenaran sikap orang tua kami. Ayah
dan mamak ibaratnya pelaku dan korban. Sehingga aku dan Serena berusaha menjadi
pendengar setia mendengarkan pengaduan ayah dan mamak. Jadi bingung juga jadi anak,
mencoba menerima kepasrahan atas keluarga yang dititipkan Allah. Bukankah anak
manapun dan siapapun tidak bisa menentukan ingin lahir dirahim ibu dan keluarga yang
kita inginkan.

Keluargaku semakin berat tantangannya dengan si Bonar yang semakin lama makin jauh
dari rangkulan kami begitu kejamnya lingkungan merenggut abangku yang semasa kanakkanaknya menjadi bocah yang manis, baik dan patuh. Kini menjadi anak laki-laki yang nakal
dan kasar.

Pergaulannya membuat menjadi pribadi yang emosional dan tak betah dirumah bahkan
dia menganggap anak yang dianak tirikan. Kami tidak menyangka lingkungan pergaulan
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membuatnya menjadi pribadi yang nakal, pemarah, keras kepala, dan kasar. Aku dan
keluarga merindukan Bonar Sinaga yang manis, patuh, taat beribadah dan penyayang
dalam untaian doa kami semoga Bonar bisa berubah.

Semenjak Bonar duduk SLTP sampai SMA sudah tidak peduli dengan urusan di rumah, dia
asyik dengan dunianya sendiri bersama tema-temannya yang kami anggap brutal, preman
dan nakal. Tapi mamak tetaplah mamak semarah apapun dan sesakit apapun hatinya atas
tingkah laku anak-anaknya, dia tetap sayang pada anaknya. Benarlah kata pepatah yang
mengatakan: “kasih ibu sepanjang jalan kasih anak sepanjang galah”.

Dua orang lelaki yang aku kenal semenjak kecil hingga sekarang ternyata sangat
mempengaruhi cara pandangku terhadap laki-laki. Bagiku, lelaki adalah mahluk yang
menyebalkan, egois dan terkadang kasar.

*****
Masa SMA adalah masa perjuangan yang pake banget tepatnya tahun 2000-2003, aku
mulai berpikir bahwa keadaan ekonomi keluarga kami yang pasang surut. Ayahku dipindah
tugaskan dari bagian pemasaran kopi di Jember ke perkebunan pegang karet tepatnya di
afdeling Wonojati PT Perkebunan Nusantara XII. Mamak yang pontang-panting menjadi
pencari nafkah cadangan. Keadaan yang sulit tapi keluargaku harus berjuang pendidikan
menjadi prioritas utama. Ditambah pikiran ayah dan mamak terhadap kelakuan si Bonar
yang selalu bikin malu keluarga baik lingkungan rumah, sekolah dan arisan punguan Batak
di Jember.

Namun keluarga kami masih bertahan salah satunya ada Mamak, sosok perempuan yang
tangguh dalam hidupku dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang ada padanya.
Tapi tetaplah mamakku adalah pahlawan hidupku. Meski aku seringkali jengah dengan
omelannya dan tak jarang pula aku membantah setiap nasehatnya.
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Mamak yang tak bisa meneruskan pendidikan dan kariernya menjadi seorang guru, dan
memilih menjadi ibu rumah tangga dengan sebuah kepasrahan yang harus diterimanya.
Meskipun ada keterpaksaan didalamnya saat mengambil keputusan itu secara sadar.
Kadang terlontar juga rasa sesal itu disaat bertengkar dengan ayahku.
“Kamu perempuan bodoh, anak-anak dirumah saja tidak bisa kamu urus. Kamu cuman
ngomel aja kalo gaji tidak cukup yang aku berikan!”
“Aku memang perempuan bodoh, tapi kenapa kamu masih saja mau bertahan hidup
denganku. Dari dulu semenjak anak-anak masih kecil kamu tidak setuju aku lanjutkan
pendidikanku untuk menjadi guru? Kalau dulu aku kamu ijinkan mungkin tak seperti ini
susahnya hidup kita. Dan aku sudah jadi kepala sekolah dan PNS seperti teman-temanku
lainnya”
“Sudahlah malas aku bahas itu, selalu kau ungkit-ungkit saja itu sudah masa lalu. Jadi
pikirkan itu. Lihat kelakuan Bonar bikin malu keluarga kita saja. Urus anak saja tidak becus!”

Peristiwa ini menjadi pengalaman yang berharga dan sangat membekas di otak dan relung
sanubariku. Wajah mamakku adalah perwakilan segelintir potret perempuan di sekitarku
dan mungkin negaraku yang bernama Indonesia bahkan dimuka bumi ini.
Aku berpikir serumit itukah permasalahan yang dihadapi seorang perempuan?. Apalagi
perempuan yang menyandang status ibu rumah tangga beban yang berlapis-lapis
ditambah kekerasan yang mungkin menerpanya terhadap kewajaran atas perlakuan
suaminya atas ikatan pernikahan dengan tujuan mendidik, harus menjaga kehormatan dan
martabat keluarganya.

Terpintas dibenakku bahwa laki-laki mempunyai keistimewaan dibandingkan perempuan.
Apalagi aku dibesarkan dari keluarga Batak yang jelas banget perlakuan istimewa untuk
anak laki-laki karena sebagai penerus marga. Bagiku adat itu nomor satu dan Tuhan di
nomor urutan kedua. Tampak jelas sekali bahwa mulai dari lahir sampai matipun semua
pakai adat yang berkaitan dengan uang.
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*****
Tahun 2001, tepatnya menimpa keluarga kami terutama mamak. Saat mendapat vonis
dari dari dokter di Rumah Sakit Kaliwates yang merupakan rumah sakit milik PTPN bahwa
mamakku mengidap kista di ovariumnya.

Mamak berharap tidak dioperasi tapi semua pengobatan medis dan alternatif dijalaninya
namun akhirnya dengan kebesaran hati mamakku harus siap menjalani di meja operasi.
Selama sebulan lamanya mamakku harus opname di rumah sakit Kaliwates kelas II.

Saat mamak rawat inap di rumah sakit kami bergantian menjaganya di rumah sakit. Apalagi
kami harus sekolah sedangkan ayahku harus kerja. Karena biaya rumah sakit sebagian
ditanggung PTPN dan sebagian harus ditanggung sendiri melalui potongan tiap bulan dari
gaji ayahku.

Serena dari dulu memang tak suka dan malas dalam memasak jadi kami membagi tugas
rumah bergantian hanya Bonar yang bebas dari tanggung jawab. Aku bagian memasak
dan mencuci baju sedangkan Serena bertugas membersihkan rumah, bilas pakaian
bersama, dan mencuci piring. Ayah jika hari sabtu dan minggu kadang memasak dan
mencuci pakaian, karena hari itu dia pulang dari area perkebunan. Ayah sekali seminggu
pulang kerumah.

Tetapi kami sekeluarga bersyukur senantiasa kepada Allah SWT yang mengulurkan
tangganNya untuk memberikan pertolongan umatNya. Bantuan dari teman-teman
pengajian, punguan batak, teman-teman kantor, tetangga sekitar dan buruh-buruh
perekebunan yang menjenguk mamak dirumah sakit.

Tapi gitu dech, saat mamak udah operasi dan baru selesai masa penyembuhan di rumah
sakit masih sempat-sempatnya ayahku marah-marah. Sebal juga lihat kelakuan bosku yang
satu itu.
“Itulah kamu, sok hidup sehat dan bersih tapi kena sakit juga”, kata Ayah dengan
menggerutu
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“Khan lebih menjaga kesehatan tubuh daripada mengobati. Kalau sekarang ini bagian dari
cobaan dari Allah SWT, bang”
“Hmmmm, mulai ceramah kayak ustadzah saja. Kamu mau nyindir aku tentang merokok.
Aku perokok tapi tidak pernah penyakitan kayak kamu. Jadi jangan ajari aku ya pikirkan
saja hidupmu”, balas Ayah dengan nada bicara yang nyinyir kepada isterinya

Aku kembali melihat laki-laki yang membesarkan diriku. Status Suami, kepala keluarga,
pencari nafkah dan ayah bagi anak-anaknya. Dia yang bernama Tigor Sinaga adalah laki-laki
yang pertama aku kenal saat aku kecil hingga beranjak dewasa.
Bisik hati kecilku “tak adakah sedikit belas asih itu dihati ayah untuk seorang perempuan
yang dinikahinya dan begitu setia mendampinginya selama ini?”.
Sembari pikiranku menerawang diawang-awang, kubuka kembali diary yang selalu aku
simpan di lemari bajuku. Membaca kembali tiap-tiap catatan hidupku lewat pena. Dan
akupun larut dalam curhatan hati atas pena dan diary.

Bukan Mauku
Bukan mauku tinggal di sini
tahun demi tahun
merayakan lebaran
tahun baru dan pawai
ketika sejuta ketupat dan opor ayam
tertelan dalam sejarah
Bukan mauku bermukim di sini
lahir dan besar dalam asuhannya
hanya diam membisu tahan lara
menelan caci maki dan air mata
Bukan mauku singgah di sini
berdamai dengan impian diri
membunuh sunyi dan kejenuhan
perjalanan
Bukan mauku dimaafkan di sini
akan hadirku
anak manusia terlahirkan tanpa hak memilih
41 | P E N A C I N T A M A R S A

di bumi ini
ya bumi yang penuh kebisingan,
keributan dengan wajah-wajah yang putih
suarakan penolakan dalam kedipan mata
ku sepi dalam kesendirian
entah kapan beranjak?
akan badai taufan dan gelombang yang berkepanjangan
menanti tibanya sang nahkoda
*Coretan Pena Marsa Sinaga, Jember-2001

*****
Januari tahun 2003, saat aku duduk dibangku kelas III IPS 1 SMA. SMA buat ku masa yang
paling berat dengan kondisi ekonomi menengah bawah dan hidup diperantauan tanah
Jawa. Membuatku harus mengorbankan masa SMA, dimana aku harus focus dengan
sekolah apalagi ujian Nasional dan harus lulus jika tidak lulus pasti bakalan berat
kedepannya.

Disamping itu, aku juga mulai mendaftarkan diri ke Universitas Negeri Jember melalui jalur
PMDK mempertahankan nilai raport dari semua mata pelajaranku minimal 7. Aku mulai
mendaftarkan diri dengan meminta saran kepada wali kelas dan beberap guru di sekolah.
Oleh karenanya aku harus lulus Ujian Nasional jika aku keterima kuliah lewat jalur PMDK8.
Jadi beban moral diri. Ditambah orang tua tidak memperbolehkan kuliah hanya di Jember
karena kakakku Serena sudah jauh dari keluarga sehingga mereka menyarankan untuk
masuk ke Universita Negeri Jember atau Politeknik Negeri Jember.

Dunia yang penuh kebahagian di masa muda selalu identik dengan pacaran, shopping dan
jalan-jalan, menggosip dan hura-hura. Cibiran bagi anak muda tida bergaya hidup seperti
itu dikatai kuper (kurang pergaulan) dan bukan kekinian.
8

PMDK atau Penelusuran Minat dan Kemampuan adalah jalur masuk yang diselenggarakan oeleh masing-masing
Universitas ataupun institute tertentu untuk menyaring mahasiswa yang memiliki bakat serta kemampuan
akademik dibandingkan calon mahasiswa biasa.
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Tapi aku harus pasrah dan berani berbeda karena keadaan ekonomi keluargaku.
Sebenarnya hasrat mau kesana dan kesini ada tapi kenyataan akan keaadan dalam hal ini
uang yang aku tak punya. Seragam sekolah mulai dari SD sampai SMA saja hasil warisan
atau dengan kata lain bekas dari Kakakku Serena. Buku pelajaran yang tak bisa diwariskan,
karena setiap jamannya pasti bukunya beda maka setiap kenaikan kelas ya beli buku lagi.
Pantas saja sampai saat ini jargon di negeriku Indonesia “ganti menteri ya ganti pula
kurikulumnya” masih tetap ada dan dianggap terbukti.

PENDIDIKAN KAUM TERTINDAS
Kami dilahirkan di tanah ini
Kami dibesarkan dengan carut marutnya negara ini
Kami pandai karna pendidikan

Pendidikan adalah kemerdekaan berpikir
Bukanlah pelangengan akan legalitas kekuasaan yang menindas
Pendidikan bukanlah alat sistemik penguasa yang lalim

Pendidikan adalah harga mati
Pendididikan memberikan keselamatan diri
Sejatinya pendidikan banyak tahu dan banyak mengerti

Pendidikan adalah pembebasan
Pembebasan dari belenggu kemiskinan, penindasan dan kebodohan
Pendidikan sejati melahirkan manusia yang utuh, bebas dan merdeka

Pendidikan adalah hak dasar manusia
Pendidikan bukanlah bicara kelas sosial
Pendidikan bukanlah legitimasi sistem paternalistik

Pendidikan adalah fondasi dan simbol kekuatan bangsa
Pendidikan mendekatkan realitas bukan anti realitas
Pendidikan membangun kesadaran kritis diri
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Karna pendidikan adalah tranformasi
*Coretan Pena Marsa, Jember, Tahun 2003

Pendidikan seharusnya mendekatkan dengan masyarakat. Tapi kenyataannya sekolah
menjadi barang yang mahal. Pantas saja ada yang mengatakan “wong cilik dilarang sekolah,
wong miskin dilarang sakit”. Kali ini aku masih patut beruntung dan bersyukur karena aku
terlahir dimana orang tua yang memegang teguh arti pentingnya pendidikan bagi
kehidupan di masa depan. Ayah dan mamak bukanlah orang kaya tapi pola pikirnya sudah
tercerahkan bahwa harta bukanlah segala-galanya tapi modal atau warisan yang paling
berharga adalah pendidikan. Karena mereka yakin dan percaya bahwa harta tidak sifatnya
permanen dan bisa dicari tapi pendidikan sifatnya kekal. Pandangan tentang pendidikan
yang orang tua yakini menjadi teladan kami anak-anaknya yang tertanam dalam sanubari.
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MELIHAT DUNIA DARI MATA MARSA

"Aku mencintaimu apa adanya, tanpa menuntut maka cintai aku apa adanya."

Jatuh cinta berjuta rasanya, itu kata orang kebanyakkan mereka yang dirundung cinta.
Cinta dalam hidupku tak semulus yang dibayangkan. Semenjak aku dan Serena duduk
dibangku Sekolah Dasar (SD) kelas VI ayah dan mamak kami sudah melarang untuk
namanya pacaran.

Pacaran itu tidak ada di kamus keluarga kami. Pilihan yang ditawarkan orang tua kamu
adalah sekolah atau menikah. Kata ayah dan mamaku, pacaran itu haram dan lebih baik
dinikahkan saja tujuannya agar tidak ada zinah.

Tugas orang tua yang paling akhir adalah menikahkan anak-anaknya. Tandanya habis
sudah tanggung jawab kami. Rumah tangga adalah urusan anak untuk mandiri. Setelah
anak-anak mereka berumah tangga tuntaslah peran dan tanggung jawab selaku orang tua.

Semenjak peraturan itu dibuat dalam keluarga Tigor Sinaga, maka aku, Serena dan Bonar
tidak berniat dan sesegera mungkin menjauhkan pikirannya untuk namanya jatuh cinta
apalagi pacaran. Kalau sempat ketahuan siap-siap dapat omelan dan siap didudukkan oleh
ayah dan mamakku.

Tak ada manusia manapun yang tak pernah merasakan namanya jatuh cinta. Demikian
halnya dalam hidupku. Sebenarnya aku pernah merasakan namanya cinta dibangku SLTP.
Kata orang sech, cinta yang kita alami pada usia 13 tahun adalah cinta anak-anak. Biasanya
dikenal dengan sebutan cinta monyet. Untung saja bukan cinta sama monyet apalagi
kelakuanku kayak monyet. Jadi ingat lagunya Goliath Band yang judulnya “Cinta Monyet”
sepenggal liriknya kayak gini :
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“Aku suka dia sama dia juga suka
Tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet
Oh padahal hatiku sering deg-degan
Saat ku dengan si dia iyih masa cinta ini cinta monyet”

Pertama kalinya aku merasakan jantung ini berdetak sangat kencang saat dihadapannya.
Aku bisa jadi salah tingkah, mulut rasanya kelu tak mampu bicara di depannya, dan
bayangan wajahnya menghantui alam pikirku.

Cintaku berawal dari dari pandangan pertama. Aku merasakan kata orang bilang kalau
cinta tumbuh dari mata turun kehati.

Lelaki yang membuat aku mengenal arti sebuah cinta di hati ini bernama Dimas Nugroho.
Ayahnya teman kerja ayahku, mereka sama-sama di PTP. Cuman bedanya ayahnya Dimas
di PTP XXIX sedangkan ayahku di PTP XXVI itu sebelum terjadi peleburan yang sekarang ini
dikenal dengan PTP Nusantara XII Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Dimas Nugroho lelaki yang berasal dari Jawa Tengah tepatnya Solo. Dia waktu itu duduk
dibangku kelas 1 SMU teman abangku Bonar. Aku menyukainya karena dia cowok cool,
rapi, smart dan pandai memainkan alat musik yaitu piano.

Aku hanya mengaguminya dari kejauhan. Saat dia berkunjung kerumah kadangkala aku
diajak ayah dan mamakku berkunjung kerumahnya. Rasa yang aku miliki dalam diam.
Bagiku menatapnya dan melihat senyumnya saja sudah kebahagiaan yang luar biasa. Rasa
ketakutan untuk menyatakan cinta kepadanya. Alasannya aku tak berani ungkapkan cinta
duluan pada lawan jenisku adalah penolakan. Jika dia tahu isi hatiku padanya kemudian dia
menjaga jarak bahkan menjauhiku. Pasti malu rasanya apalagi perempuan nembak cinta
duluan pasti aku dibilang agresif, berani dan kegenitan.
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Rasa cintaku pada Dimas Nugroho aku pendam sampai duduk di bangku SMA kelas 2
hingga aku tahu akhirnya temanku pengajian sewaktu kecil dan teman SLTP menjadi
kekasihnya. Namanya Anita.

Semenjak aku tahu Anita dan Dimas pacaran. Aku merasakan pertama kali namanya patah
hati. Belajar menerima cinta monyetku kandas di tengah jalan itu tak semudah
dibayangkan. Mencintai Dimas Nugroho dalam diam adalah hal yang tersulit tapi lebih sulit
lagi melihat kamu menjadi pacar temanku.

*****
Di bangku SMU, aku punya seorang sahabat laki-laki. Dia bernama Agung Prasetyo. Agung
adalah teman sekolahku Sekolah Menengah Atas (SMA) semenjak kelas I sampai kelas III.
Kami sama satu kelas di III IPS 1 pada waktu itu.

Agung Prasetyo semenjak kelas II menyukai temanku Cindi Fatikasari. Aku menjadi mak
comblang untuk bisa mempersatukan Agung Prasetyo dengan Cindi Fatikasari. Tapi
sayangnya aku tak bisa menjadi mak comblang yang handal jadi semua perhatian, hadiah
dan sampai cari waktu untuk menyatakan perasaan Agung kepada Cindi.

Hampir 1 tahun cinta Agung digantung oleh Cindi teman karibku sewaktu SMU. Dan sampai
kami naik kelas III semester II Cindi mengatakan tidak bisa terima cinta Agung karena dia
ingin konsentrasi sama sekolahnya.

Semenjak itu aku dan Cindi pertemanan kami mulai merenggang selain kami berdua tak
lagi sekelas, Cindi ambil jurusan IPA tepatnya II IPA 2.

Sikap ayahku yang kadang menyebalkan dan raut wajahnya yang sepintas melihatnya yang
keras dan tak ramah terutama pada temanku yang berjenis kelamin laki-laki yang mau
bermain atau belajar di rumah.
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Hal itulah yang menjadi alasan Serena semenjak duduk di bangku Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) hampir jarang dan bisa dihitung dengan jari teman sekolahnya yang
berjenis kelamin laki-laki berkunjung kerumah. Kalaupu berkunjung kerumah, Serena
hanya menerima teman laki-lakinya di luar tepatnya depan pagar rumah kami.

Hingga suatu waktu saat Agung Prasetyo, Romadhoni dan Budi berkunjung kerumahku.
Kira-kira sore hari pukul 16.00 WIB. Mereka bertiga adalah temanku di sekolah. Kami adalah
teman sekelas tepatnya di III IPS 1.

Saat aku mempersilahkan mereka duduk di teras rumah sekalian menyuguhkan minuman
teh dan kopi sesuai dengan pesanannya. Tapi sayangnya percakapan kita tak bisa seleluasa
karena sikap ayahku yang kurang ramah dan terkesan ketus.

Wajahnya itu menambah ketidaknyamanan teman-temanku yang hendak berkunjung
dirumahku. Karena segan pukul 17.30 Wib pamitan untuk pulang.
“Marsa, kami pamit pulang ya?” ujar Romadhoni dengan menunjukkan jam ditangannya
“Kok buru-buru sech?”
“Hehehe udah sore kuatir ganggu nih”, jawab Agung dengan tersenyum
“Tuch Bapakmu kayak satpam. Dari tadi mondar mandir. Bapakmu galak ya? Hehehehe...”
sahut Budi
“Maaf dech jika Bapakku kurang ramah pada kalian. Sikapnya gitu agak galak tapi hatinya
baik kok”

Agung dan kawan-kawan kemudian pamit pulang pada ayahku. Ayahku cuman
menganggukan kepalanya dengan senyum yang tampak dipaksakan. Mulai dari situ
teman-teman jarang bermain kerumah. Dan aku selalu disindir bahkan tak jarang dibully
karena ayahku galak dan mukanya serem kalah satpam.
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*****
Bel sekolah berbunyi tandanya jam pelajaran sekolah telah usai. Aku merapikan semua
barang-barangku untuk bergegas pulang kerumah. Masa-masa Ujian Kelulusan sudah
tinggal menghitung waktu berderet jadwal ujian praktek sampai pada Ujian Nasional tahap
demi tahapannya aku dan siswa-siswi kelas III lainnya telah terlewati.

“Marsa, hari ini kamu ada acara enggak?” tanya Agung Prasetyo dengan tersenyum simpul
“Enggak ada, aku langsung pulang”
“Nanti sore khan kita khan ada ujian praktek renang, kamu datang sama siapa?”
“Iya pastinya, sama Fitri dan Riska. Emang ada apa?”
“Ooo enggak sech, sebenarnya aku ingin kita berangkat sama-sama tapi berhubung kamu
sudah janjian jadi bagaimana kalau pulang aku antar kamu, bisa enggak?”, tanya Agung
Prasetyo dengan nada memohon
“Hmmmmm gimana ya??? Baiklah kita pulang bersama”
“Terima kasih sudah mau menerima ajakanku, Marsa” balas Agung Prasetyo dengan wajah
yang berseri-seri

Percakapan telepon antara aku dan Agungpun berakhir. Jam tanganku menunjukkan pukul
17.00 WIB Fitri dan Riska sudah bersiap-siap untuk pulang dari ujian praktek renang.
“Marsa benaran kamu enggak mau pulang bareng kita nich?”, tanya Fitri
“Ya, maaf enggak bisa bareng karena aku ada keperluan”
“Woles aja, enggak masalah kok yang penting kamu jaga diri baik-baik dan hati-hati di
jalan”, sahut Riska sambil tersenyum

Fitri dan Riska kemudian meninggalkanku sendiri di ruang ganti. Tiga puluh menit aku
kemudian keluar dan menunggu di ruang duduk. Agung Prasetyo kemudian
menghampiriku.
“Sudah menungguku lama ya?”
“Enggak juga kok, emang kamu sudah selesai ujian prakteknya?”
“Barusan sekarang aku mau beres-beres dulu. Oya teman-temanmu sudah pulang?”
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“Sudah 30 menit yang lalu Fitri dan Riska pamit pulang. Sudah sana buruan dech kamu
beres-beres dulu, aku tunggu disini ya enggak pake lama.”
“Oke siap, sabar ya menantiku? Heheheheh….” ujar Agung Prasetyo dengan langkah dan
senyum simpul tanda semangat dan bahagia

Kira-kira 20 menit aku menunggu Agung beres-beres. Menunggunya aku asyik bermain
game handphone tipe Nokia 3315 sambil mengamati orang-orang dan menikmati suasana
area kolam renang Kebon Agung Jalan Gebang, Kota Jember-Provinsi Jawa Timur.

“Marsa, bisa enggak hari ini kamu pulang terlambat ya paling lama jam 21.00 Wib dech?”,
“Hmmmm gimana ya?? Kamu tahu sendiri orang tuaku terlebih ayahku yang disiplin mirip
satpam…”
“Aku mohon untuk hari ini saja karena aku ingin ajak kamu jalan-jalan sambil nongkrong,
mau khan?” kata Agung Prasetyo dengan gaya merayu plus memohon padaku supaya
dipenuhi permintaannya
“Baiklah untuk hari ini aku penuhi permintaanmu dech, takut ntar kamu stress karna gagal
move on sama Cindi yang tolak cintamu…heheheh…”
“Siippppp… gitu dunk baru soulmate aku. Ayo kita berangkat sekarang, “ sahut Agung
Prasetyo dengan wajah berseri-seri

Sepanjang perjalanan aku dan Agung Prasetyo dengan sepeda motor dari wisata kolam
renang Kebon Agung-Gebang hingga menyusuri alun-alun kota Jember sampai pada
kampus Universitas Negeri Jember. Kami saling bercanda dan tertawa lepas. Agung
Prasetyo memberhentikan sepeda motornya di tempat nongkrong Jalan Jawa namanya
Warung Pring.
“Kita nyantai disini aja ya…?”
“Terserah kamu aja dech,”
“Kamu mau pesan apa nih Marsa?”, tanya Agung Prasetyo disaat pelayan warung
memberikan daftar menu kepadanya
“Sama kayak kamu yang pesan aja dech.”
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“Oke kalau begitu…”, balas Agung Prasetyo sambil memberitahukan kepada pelayan
warung makanan dan minuman yang dipesan
“Suasana syahdu enggak biasanya kamu ajak aku di tempat seperti ini. Emang kamu mau
curhat apa sama aku?” tanyaku dengan raut wajah mencari tahu tentang sikap Agung
Prasetyo yang tidak biasa dan tampak canggung
“Sebenarnya aku mau membicarakan sesuatu denganmu. Tapi aku bingung bagaimana
cara memulainya?” jawab Agung Prasetyo dengan wajah bingung dan salah tingkah
“Agung, ada apa sech kok kamu jadi aneh gini? Biasanya kamu nyantai dan gak formil gini?
Apakah kamu masih belum move on dari Cindi?”
“Please dunk Marsa jangan bahas dia lagi. Kamu perlu tahu sekarang ini aku sudah
melupakannya. Dan aku ingin kamu tahu bahwa saat ini aku sudah menambatkan hati pada
seseorang yang selama ini dia ada didekatku dan baru aku menyadarinya”
“Wahhh serius banget, syukur dech kamu sudah melupakan Cindi dari hatimu. Terus siapa
cewek yang membuatmu jatuh hati? Apa yang bisa aku bantu?”
“Hadeuhhhh kamu mau tahu siapa dia? Cewek yang aku cintai…??” jawab Agung Prasetyo
dengan wajah malu-malu dengan sikap yang tampak grogi
“Iyalah…kamu ajak aku kesini untuk menceritakan isi hatimu pada cewek itu. Jadi siapakah
namanya. Kamu kok jadi gugup dan salah tingkah gini sech? Aku jadi bingung dan
penasaran ada apa denganmu”
“Kamu dengarkan baik-baik ya. Tolong kamu singkirkan prasangka negatif. Jujur cewek
yang aku suka adalah kamu, Marsa. Maukah kamu jadi pacarku?”
“Apa..?? kamu suka sama aku? Kayaknya kamu salah dech. Kamu tahu kita selama ini
adalah soulmate. Enggak mungkin..!!!” balasku dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya
dengan pernyataan hati yang disampaikan oleh Agung Prasetyo
“Aku serius Marsa. Perasaanku salah selama ini bahwa sebenarnya aku jatuh hati padamu.
Salahkah atau dosa jika teman jadi pacar?” jawab Agung Prasetyo mencoba untuk
membuatku percaya akan ucapan yang barusan disampaikannya
“Jujur aku kaget dengan apa yang kamu sampaikan barusan. Aku butuh waktu untuk
menjawabnya”
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“Maaf jika aku tampak memaksakan dirimu. Baiklah aku berikan waktu kamu untuk
mempertimbangkannya. Kamu memang butuh waktu kapan hingga aku dapat
kepastiannya?”
“Berikan waktu aku sebulan sampai selesai Ujian Nasional. Karena aku dan kamu harus
focus sama ujian kelulusan. Orang tua kita pastinya ingin kita lulus. Setelah kelulusan baru
aku bisa jawab.”
“Oke kalau begitu. Terima kasih atas kesempatanmu untuk mendengarkan isi hatiku ini.
Dan aku akan sabar menanti waktu itu, Marsa”

Rembulan purnama kala itu menambah indahnya senja hari, aku dan Agung lagi menikmati
suasananya sambil menyantap makanan dan minuman yang telah dipesan. Rasaku
bercampu aduk. Kami meninggalkan Warung Prink menuju kerumah masing-masing.
Agung Prasetyo mengantarkanku sampai didepan rumah.

“Oya Marsa, ini ada sesuatu untukmu. Tapi bukanya setelah kamu dirumah ya? Terimakasih
untuk mala mini,” ucap Agung Prasetyo memberikan bingkisan kepadaku
“Iya makasih juga kamu sudah mengajakku jalan-jalan. Maaf jika aku tak bisa memberikan
jawaban atas cintamu. Kamu hati-hati dijalan ya. Jangan lupa beri aku kabar.”

Agung Prasetyo menganggukkan kepalanya tanda sepakat. Kemudian dia pamitan
padaku. Bayangannya menghilang dari tatapan mataku. Aku terus melangkah menuju
rumah dan orang rumah tak ada yang menanyakan apapun padaku. Aku langsung
bergegas menuju kamar. Mengganti pakaianku dengan baju tidur.

Aku memegang bingkisan berbentuk kotak yang berwarna pink dalam hati dilema. Rasa
penasaranku terhadap bingkisan itu maka aku putuskan untuk membuka bingkisan itu.
Dan ternyata isinya adalah tape recorder yang didalamnya kaset. Lalu aku menghidupkan
tape recorder dan isinya adalah Puisi Agung diiringi dengan petikan gitarnya yang
mengalun lirih.
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SAAT AKU DAN KAMU MENJADI KITA
Takjub diriku menatap dirimu
Detak jantungku tiba-tiba melaju keras tak beraturan
Rona merah hiasi pipiku
Salah tingkah hinggapi diri saat matamu menatapku

Kau hadirkan imajinasi baru
Kala jiwaku sedang asyik bercumbu lara dan sepi
Kau hadirkan semangat baru
Gugahkan hatiku akan indahnya cinta

Hari-hariku kini diwarnai canda tawamu
Setiap kaki melangkah ada candamu terpatri di relung jiwa
Hari-hariku kini dihiasi kerinduan
Kemana saja ada bayanganmu dimataku

Saatnya aku dan kamu menjadi kita
Bersatu akan gejolak asmara yang membara
Menyalakan api cinta yang sama
Menjaga percikannya bersemayam akan ketulusan hati

Saat aku dan kamu menjadi kita
Terukir ikrar janji hati akan bangunan kuil cinta
Kepercayaan jadi pondasinya
Merajut asa akan impian cinta bersama
*Dari: Agung Prasetyo untuk Dumamariris Marsaulina Sinaga, Jember-2002

Setelah puisinya dibacakan ada pesan kata-kata yang disampaikannya. Agung Prasetyo
berkata:
“Marsa, rasa cintaku berawal dari sebuah pertemanan kemudian menjadi persahabatan dan
kini berubah menjadi cinta. Kamu jangan pernah berpikir bahwa cintaku atas pelarian dari
kegagalan cintaku. Aku hanya ingin kamu berikan kesempatan untuk membuktikan cintaku
padamu”
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Lantunan puisi dengan iringan petikan gitarnya membuatku tersentuh. Dalam benakku
penuh dilema antara berbunga-bunga, cemas dan bimbang. Terbesit dalam benakku tanda
tanya apakah Agung benar-benarkah mencintaiku, atau aku hanya pelarian cinta Agung,?
Terus bagaimana menghadapi orang tuaku terutama ayah yang pasti menolak keras kalau
aku pacaran. Kebingungan menghantui diriku, aku coba menepisnya dan tidak berpikir hal
itu dulu karena aku harus fokus dengan ujian kelulusanku. Akupun tertidur lelap akan
buaian mimpi kisah yang indah hari ini bersama Agung.

*****
Hari-hari aku lalui menjalani masa-masa yang mendekati Ujian Nasional. Aku bisa bernafas
lega karena Agung mendukungku untuk kita fokus dan konsentrasi sama persiapan ujian
Nasional agar bisa lulus.

Negeriku usianya tua tetapi masih bingung atau sebenarnya tak punya kurikulum yang
jelas. Slogan “Ganti pemerintah, ganti menteri ya ganti kurikulumnya”.

Seingatku perubahan atau ganti kurikulum di Indonesia ini antara lain sebagai berikut :
kurikulum rencana pelajaran tahun 1947, kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952,
kurikulum rencana pendidikan tahun 1964, kurikulum tahun 1968 merupakan perwujudan
dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni, kurikulum tahun 1975
dikenal dengan istilah satuan pelajaran, kurikulum tahun 1984 dikenal dengan CBSA (Cara
Belajar Siswa Aktif), kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 yang dikenal dengan
perpaduan kurikulum sebelumnya dan super padat, kurikulum tahun 2004 dikenal dengan
KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), kurikulum tahun 2006 dikenal dengan KTSP
(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), kurikulum tahun 2013 adalah pengganti kurikulum
KTSP sehingga memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek
keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku, dan Kurikulum tahun 2015 ini ternyata masih
dalam tahap penyempurnaan dari kurikulum 2013. Namun Ujian Nasional yang digelar pada
tahun 2015 ternyata menggunakan Kurikulum 2006 yaitu KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan
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Pendidikan). Karena, untuk saat ini, siswa yang sekolahnya sudah menggunakan Kurikulum
2013 baru melaksanakan tiga semester. Akhirnya kembali lagi ke KTSP. Pendidikan dinamis
tapi bukan untuk coba-coba.

Ditambah lagi uji coba UN (Ujian Nasional) standar kelulusan pertama kali tahun 2013 bagi
yang tidak lulus maka harus ikut kejar paket C. Mengenyam pendidikan selama 3 (tiga)
tahun di bangku SMU hanya diuji dengan 3 hari. Biaya sekolah yang semakin mahal
meskipun ada dan BOS tetap saja pendidikan masih jauh dijangkau orang miskin.

Saya lahir dan dibesarkan dari keluarga yang ekonominya menengah. Ayah dan mamak
pontang panting mencari dana untuk kebutuhan sehari-harinya. Ditambah lagi abangku
Bonar Sinaga yang semenjak SLTP sampai SMA semakin nakal dan emosinya yang tak bias
terkontrol.

Perjuangan mamak yang pantang menyerah dan ekstra sabar dalam memperjuangkan si
Bonar untuk mendapatkan ijazah SMAnya. Ada 4 (empat) kali pindah sekolah di SMA
disebabkan sering berkelahi dan memukul teman sekolahnya. Orang tua teman yang
dipukulinya melapor ke sekolah karena tidak terima anaknya pulang kerumah dengan luka
memar dan berdarah ditubuhnya, untung saja selalu pakai jalur damai yakni cara
kekeluargaan. Disamping itu, Bonar sering bolos sekolah, jadi tukang palak atau minta
uang ke tema-teman sekolahnya dan melawan gurunya. Gurunya mengeluh melihat
kelakuan si Bonar Sinaga yang tidak disiplin, nakal dan nilai raportnya selalu angka merah.
Air mata dan omelan mamak tak pernah Bonar hiraukan. Iapun yang tidak pernah letih dan
tebal muka jika sekolah untuk memenuhi surat panggilan dari sekolah akan tingkah Bonar
yang sering membuat ulah.

Bulan Juli tahun 2013 pengumuman Ujian Nasional diberitahukan melalui surat yang
diberikan ke rumah siswa-siswi kelas III SMA 1 Negeri – Arjasa, Kota Jember. Alasan sekolah
tidak mengumumkannya di sekolah mengantisipasi tidak ada konvoi atau pawai kelulusan
dan corat coret seragam sekolah. Saat menerima surat itu dirumah jantungku berdebardebar dan Mamakku lebih harap-harap cemas sambil berdoa dalam hatinya. Kubuka
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amplop itu dan tertulis saya lulus Ujian Nasional (disingkat UN) saat membacanya langsung
histeris senang dan bersyukur sedangkan mamaku bahagia. Dia bisa bernafas lega dan
Allah menjawab doanya.

*****
Keesokan harinya pukul 09.00 WIB handphoneku berbunyi tanda pesan baru. Aku
membacanya ternyata dari Agung mengucapkan selamat dan dia mengatakan bahwa dia
juga mengabariku bahwa dia lulus Ujian Nasional. Dia kemudian memberitahukan bahwa
aka ada kegiatan perayaa kelulusan dengan teman-teman. Startnya ketemuan dirumah
Riska. Agung menawarkan jasa menjemput aku tanpa mikir-mikir lagi langsung aku balas
smesnya dengan jawaban oke.

Jam dinding menunjukkan pukul 13.00 WIB, aku dan Agung sampai dirumah Riska.
Ternyata teman-teman dekat kita sekelas di III IPS 1 SMA Negeri 1 Arjasa.

“Cieeee…cieee… pasangan kekasih baru sudah datang”, jawab Riskasambil tertawa
“Biasa baru berani tampil berdua nih, akhirnya mak comblang jadi pacar wkwkwww…”,
sahut Budi yang menjadi kompor dan buat heboh gosip
“Apaan sich…gosip…kepo banget sich. Rumor itu hanya bohong tahu… jangan mudah
percaya!!!” jawabku yang bersikap biasa-biasa saja
“Gosip digosok makin sip. Enggak mujarab loh kalau tidak adakan syukuran biar langgeng
tahuuu…???” balas Fitri sambil bercanda menyindirku
“Sudahh…sudah… jangan dibully terus Marsa dan Agung. Entar ada yang ngambek loh?”
balas Romadhoni
“Oya tema-teman!. Gimana nih kita rayakan kelulusan ini kita jadi kemana nih?”, tanya
Agung Prasetyo
“Kita ke Pantai Watu Ulo saja gimana teman-teman?”, jawab Budi dengan penuh semangat
ingin segera beranjak pergi karena sudah lama menunggu
“Setuju…”, balas Fitri dan melihat ke arah teman-teman yang lain dan semua
menunjukkan tanda sepakat untuk berangkat ke objek wisata Pantai Watu Ulo
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“Kalau begitu aku kabarin teman-teman lainnya yang mau berminat gabung kita”, sahut
Romadhoni dengan lambaikan tangan kode untuk segera berangkat

Pukul 14.00 WIB teman-teman yang lagi ngumpul di rumah Riska. Kemudian kami semua
berangkat naik sepeda motor ke objek wisata Pantai Watu Ulo. Aku dibonceng Agung
sepanjang perjalanan kami cerita segala hal diselingi dengan canda tawa.

Kira-kira jam 15.00 WIB kita sampai di tempat objek wisata itu. Ada yang corat-coret
seragam, main air pantai, main gitar, bernyanyi, berenang dan santai. Pokoknya kami
menikmati kebahagiaan kelulusan sekolah. Kamu merasa bebas sudah tidak lagi pakai
seragam sekolah.

Disaat semua teman-teman asyik dengan kebahagiaannya. Tiba-tiba Agung menggenggam
tanganku. Aku tak bergeming ataupun menolak ia mengajakku menepi menjauh dari
kerumunan teman-teman.
“Akhirnya masa SMU sudah berakhir dengan indah, bukannya begitu Marsa?, “
“Alhamdulilah ya?”
“Terus langkah selanjutnya habis ini apa yang ingin kamu lakukan?”
“Aku sudah punya rencana yaitu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Aku sudah
berbicara dengan ayah dan ibuku hasilnya aku tak boleh kuliah di luar Jember. Akhirnya
aku mencoba jalur PMDK. Kemarin aku lihat informasinya di papan pengumuman sekolah”
“Wah hebat dong berarti tanpa ujian dan syaratnya hanya lihat raport saja?. Semoga lancar
dan sukses buat kamu dalam meraih cita-citamu. Kalau aku maunya masuk angkatan
Militer (Tentara) karena ayahku pensiunan tentara,”
“Amin. Iya sech tapi jalur PMDK harus urus berkas adminitrasi termasuk surat keterangan
dari sekolah. Semoga kita bisa sama-sama wujudkan harapan kita”
“Terus bagaimana janjimu terhadap jawaban cintaku?”
“Oya bisakah tidak hari ini kamu meminta jawaban, kita nikmati kebahagiaan ini. Apa
pendapat teman-teman jika kita memisahkan diri dengan mereka?”
“iya sech tapi aku butuh kepastian dan kapan?”
“seminggu lagi dech, bisa khan?”
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“Oke berarti seminggu dari sekarang”
“Terima kasih buat pengertianmu, ayo kita bergabung dengan teman-teman”

Akhirnya pembicaraan aku dan Agung terhenti. Kemudian kami berdua bergabung dan
melanjutkan kebersamaan dengan teman-teman menikmati keindahan obyek wisata
pantai Watu Ulo.

*****
Seminggu setelah kelulusan, aku sibuk urus administrasi untuk masuk perguruan tinggi
negeri lewat PMDK jalur prestasi. Sebenarnya aku ingin kuliah di Universitas AirlanggaSurabaya ambil jurusan hukum atau psikologi karena aku memandang mereka pintar dan
memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tapi sayangnya, ayah malah ingin aku masuk sekolah
keperawatan yang PTPN punya sedangkan aku ambil jurusan IPS. Orang tuaku juga tidak
ingin aku kuliah jauh-jauh hanya di Jember alasannya aku anak bungsu dan biaya kuliah
jangan terlalu mahal.

Kakakku Serena menunda keinginannya kuliah karena biaya tidak ada dan mahal padahal
dia lulus PMDK jurusan kedokteran di Universitas Negeri Jember. Kemudian ditahun yang
bersamaan, Serena ikut test Jalur SNMPTN dia keterima jurusan MIPA-Biologi di
Universitas Brawijaya. Mungkin karena belum keberuntungannya saat itu biaya besar dan
orang tuaku tidak punya dana sebesar itu untuk masuk ke PTN.

Serena dengan berat hati menerima keadaan keluarga kami. Akhirnya, dia memutuskan
menjadi pekerja migran atau dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia di PT
Elektronik. Tujuan Serena supaya dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi
dengan biayanya sendiri. Serena menyadari betul biaya kuliah sangat mahal dan saat itu
keadaan ekonomi keluarga sedang tidak baik. Ditambah dua adek-adeknya yang butuh
biaya sekolah.
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*****
Dua tahun lamanya. Kakakku Serena merantau di Malaysia menjadi pekerja migran yang
dikenal dengan tenaga kerja Indonesia (TKI). Serena setiap libur kerja dalam seminggu
minimal 2 kali telepon ke kami.

“Serena, bagaimana kabarmu disana?, “
“Alhamdulilah aku sehat dan baik disini. Keluarga disana bagaimana kabarnya?” sahut
Kakakku Serena yang sudah 2 tahun bekerja sebagai pekerja migran atau TKI di Malaysia
“Syukurlah kami keluarga disini baik-baik saja. Ayahmu titip salam buatmu jaga kesehatan
dan dirimu baik-baik disana”
“Adek-adek kabarnya gimana? Bonar dan Marsa?”
“Mereka baik-baik saja. Sebenarnya mamakku jauh dilubuk hatinya sedih karena selaku
orang tua tidak bisa wujudkan cita-citamu untuk kuliah yang menjadi tanggungjawab
mereka. Adekmu Marsa keterima di Universitas Negeri Jember di jurusan FKIP lewat PMDK
jalur prestasi. Tapi kami butuh uang untuk dia bayar uang gedung, uang SPP dan
seragamnya? Sedangkan Bonar kamu tahu sendiri dia tambah merajelala. Dan sudah
pindah keempat kalinya di SMA untuk ambil ijazah SMAnya. Sayang sekali anak-anak lakilaki satu-satunya dan bekal dia nantinya. Kamu tahu sendirinya biaya habis begitu saja,”
sahut mamak sambil menahan air mata sehingga suaranya terdengar parau
“Sabar Mak, kuliahkan saja Marsa. Pendidikan sebagai modal dia nantinya. Terkait Bonar
mamak tidak usah dipikir terlalu berat entar sakit loh. Emang Marsa butuh biaya berapa?
Uang tabungan bulanan yang aku kirim ke rekening Ayah dipakai saja. Aku tidak masalah.
Siapa tahu Allah berikan rejeki lainnya. Bagiku yang terpenting doakan saya disini dalam
lindungan Allah”
“Dana Marsa untuk urus masuk kuliahnya yang dibutuhkan Rp 5.000.000, - (lima juta
rupiah) Serena.”
“Ya sudah, pakai saja uang tabungan kuliahku itu dulu, Mak? Oya Mak, bisakah aku ngobrol
sebentar dengan Marsa ?”

Mamak kemudian memanggilku. Aku yang sedang asyik nonton teve kemudian
menghampiri mamakku yang sedang duduk diruang tamu.
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“Hallo Marsa, bagaiamana kabarmu disana dek? Selamat ya bisa lulus jalur PMDKnya?
Kakak disini turut bangga punya adek bisa berprestasi, jangan lupa selalu bersyukur atas
nikmat Allah dalam hidupmu. Karena kuliah itu butuh biaya besar maka rajin-rajin belajar
target 4 tahun harus lulus, disamping itu kamu yang foya-foya. Kamu harus sadar bahwa
orang tua kita bukanlah orang kaya sehingga biaya kuliahmu itu butuh biaya yang mahal.
Carilah beasiswa untuk bantu ayah dan mamak”
“Iya kak, kabarku baik-baik disini. Maaf sudah buatmu berkorban menggunakan uang
tabungan kuliahmu”
“Sudah tidak usah kamu pikirkan masalah duit, fokus saja sama kuliahmu. Jangan pacaran
dulu, kasihan orang tua yang kerja keras banting tulang mencari uang kuliahmu. Kamu
harus ingat yang mamak kita selalu ajarkan paling utama dan terutama jangan lupa doa
dan rajin sholat”

Percakapan malam itu ditelepon dengan kak Serena, Ayah, mamak dan aku adalah
kegiatan mingguan yang dilakukan kakakku untuk terus menjaga komunikasi dan
kerinduan yang berbalut dengan doa.

Mamak selalu saja mencoba untuk tidak meneteskan air matanya tapi seringkali upaya
untuk membendungnya selalu gagal. Seringkali aku selalu melihat mamak menghapus air
matanya setiap kali bicara ditelpon dengan Serena. Mamak pernah berkata padaku, tidak
ada satupun orang tua menginginkan anaknya menjadi pekerja migran dikenal dengan
tenaga kerja wanita (TKW) dan pasti bermimpi anaknya kuliah. Kesedihan orang tua saat
tak berdaya dengan keadaan ekonomi yang terbatas sehingga tidak bisa menyekolahkan
sampai ke perguruan tinggi dan membahagiakan anak-anaknya dengan menuruti
kemauannya.

*****
Handphoneku berdering tanda pesan masuk. Aku bergegas mengambil Hpku yang
tertinggal dikamar tidurku ternyata setelah aku buka Agung Prasetyo yang mengirimkan
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pesan itu. Dia menagih janjiku padanya. Seminggu sudah berlalu dari kelulusan kami. Aku
langsung menelponnya.
“Hallo, Agung apa kabarnya?”
“Halllo juga Marsa, kabarku baik. Kamu gimana kabarnya?”
“Alhamdulilah baik, makasih untuk perhatianmu selama ini yang mau bersabar untukku”
“Entar malam kamu ada acara tidak? Atau sibukkah kamu hari ini?”
“Malam ini aku tidak ada acara apapun, emangnya kenapa?”
“Aku mau ajak malam ini untuk nonton film di bioskop,aku berharap kamu mau menerima
ajakanku?”
“Aku bersedia nonton film bersamamu malam ini”

*****
Jam dinding menujukkan pukul 18.00 Wib, aku berada di depan cermin kamar tidurku. HP
berbunyi dan menganggkat telpon dari Agung Prasetyo. Dia memberitahu sudah ada di
depan rumahku. Tak lama kemudian aku ijin pada mamak untuk keluar nonton film di
bioskop bersama teman-teman. Mamakku mengijinkan aku keluar dan pesannnya agar
tidak pulang larut malam. Aku langsung bergegas keluar dan melihat Agung di sepeda
motornya. Akhirnya kami boncengan menuju bioskop. Cukup dengan 10 menit perjalanan
kami telah sampai di bioskop. Dua jam berlalu tanda menonton filmnya berakhir. Agung
mengajakku ke warung pojok di daerah kampus UNEJ.
“Kapan masuk kuliah?”
“Bulan Juli aku sudah masuk kuliah. Terus Agung kapan test masuk angkatan bersenjata?”
“Kemungkinan tidak tahun ini, karena ayahku belum ada biaya. Aku ikut kursus di BLK9
ambil mesin mengisi kekosongan”
“Sabar ya, baguslah nambah ketrampilanmu. Pasti kamu akan bisa jadi tentara seperti yang
kamu cita-citakan. Semangat ya”
9

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), pengertiian dari Balai Latihan Kerja dapat dijabarkan sebagai
berikut: (1) Balai : gedung; rumah (umum); kantor, (2) Latihan: belajar dan membiasakan diri agar mampu
melakukan sesuatu; berbuat menjadi biasa, (3) Kerja: kegiatan melakukan sesuatu; sesuatu yang dilakukan untuk
mencari nafkah. Secara umu, Balai Latihan Kerja (BLK) adalah gedung yang digunakan sebagai tempat berlatih
dan menambah ketrampilan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.
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“Masihkah kamu mau menjadi pacarku. Aku masih seperti ini,”
“Agung, aku bingung mau menjawabnya. Selama ini kamu sudah sabar menanti jawaban
dariku serta support aku untuk kuliah. Tapi aku sudah putuskan untuk mencoba membuka
hatiku untukmu sebagai pacarku”
“Akhirnya kamu bersedia menjadi pacarku. Wahhhh makasih banget, Marsa. Aku berjanji
akan mencintaimu dan membahagiakanmu”

****
Sebulan kami menjalani kisah cinta ini. Tapi ayah dan mamak membaca tingkah laku kami.
Setiap malam minggu Agung bermain kerumah. Wajah ketus dan tak bersahabat selalu
ditampilkan ayahku didepan Agung. Aku sadar betul restu berpacaran itu tak diberikan
mereka. Akhirnya aku pacaran diam-diam alias backstreet selama ini. Awalnya berjalan
lancar cinta kami.

Aku tahu apa yang dirasakan Agung selama sebulan pacaran kami. Dia ekstra sabar atas
sikap ayahku yang tak bersahabat dengannya. Kadangkala saat dia pamitan pulang ayahku
tak menjawab dan membuang mukanya. Pada saat Agung berkunjung kerumah dan waktu
sudah jam 22.00 Wib langsung ayahku melakukan sikap-sikap yang membuat nyaman
Agung atau dengan kata lain secara tidak langsung menegurnya untuk cepat pulang,
misalnya Ayahku mondar-mandir lewat diruang teras disaat aku dan Agung sedang asyik
ngobrol, ayahku yang terus bilang di depanku dan Agung: “sudah jam berapa ini?”. Dan
masih banyak kelakuan yang seringkali menyinggung perasaan Agung.

Rasa cinta itu seiring berjalanya waktu tumbuh dihatiku. Ditambah lagi sikap santun Agung,
semua perhatian dan perjuangan dia membuktikan perasaan cintanya yang tulus padaku.
Dia menghapuskan keraguan dihatiku tentang aku dijadikan pelampiasan cintanya yang
sempat gagal. Ditambah lagiAyah Agung dan saudara-saudaranya menerima aku dengan
baik. Aku tak jarang pula diajak berkunjung kerumahnya.
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Sikap ayah membuatku semakin menumbuhkan kekecewaan di hati. Penolakannya pada
Agung bukan hanya alasan tidak setuju aku berpacaran dulu, harus fokus sama study,
melainkan ada alasan yang mendasar yaitu latar belakang keluarga Agung yang hanya
berasal dari ekonomi bawah dan Agung yang masih pengangguran dan hanya kursus di
BLKI. Anggapan ayah bahwa Agung masa depannya suram.

Akhirnya kami memutuskan untuk berpisah dengan cara baik-baik. Agung sadar bahwa
ayahku tidak merestui hubungan kami daripada semakin menyakiti lebih baik dia mundur
dari kisah cinta ini. Agung kemudian menghilang tanpa kabar. Untuk kedua kalinya cintaku
kandas dan melahirkan luka di hati.

*****
Juli tahun 2003 aku memutuskan diri untuk fokus sama kuliah dan mengesampingkan dulu
urusan yang namanya pacaran. Aku masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(FKIP) , Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas
Negeri Jember. Mamakku senang melihat aku ambil fakultas keguruan mengingatkannya
pada cita-citanya yang tak bisa terwujud untuk menjadi seorang guru. Mamakku hanya bisa
pasrah pada keadaan, suaminya yang tak mendukungnya untuk menjadi seorang guru
alasannya tidak punya biaya dan memprioritaskan kebutuhan keluarga terutama anakanaknya.

Saya dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang ekonominya pas pas-an. Ingat kata-kata
yang seringkali diucapkan orang tua saya sejak saya di bangku SD sampai pada PTN yaitu:
“kalau mau sekolah orang tua akan biayai biarpun kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala akan
kami lakukan asal kalian niat sekolah. Kalau mau pacaran lebih baik tidak usah sekolah dan
akan kami nikahkan. Tapi jangan ada penyesalan dibelakang hari karena tanggung jawab
kami hanya sampai pada menikahkan kalian”.

Gelar mahasiswa itu seksi, saya dan masyarakat pada umumnya mengatakan mahasiswa
adalah singkatan dari Maha diantara siswa. Itu menandakan bahwa saya sudah dapat
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pengakuan naik tangga di level tinggi dibangku pendidikan yang mewajibkan wajar yakni
wajib belajar 9 tahun.

Orang tua dan kuliah Universitas Negeri Jember (UNEJ) memberikan masa tenggang
waktu aku yang diterima sebagai mahasiswa S1 lewat jalur PMDK dengan tenggang waktu
kuliah maksimal 4 tahun. Apabila lebih dari 4 tahun tidak lulus kuliah maka aku akan kena
sanksi dari PTN dan orang tuaku tak lagi akan biaya kuliahku. Alasan inilah yang
membuatku serius dan fokus pada kuliahku.

Aku selalu duduk di bangku depan saat mata kuliah berlangsung.

Selalu menjadi

mahasiswa yang terdepan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan saat mata kuliah
berlangsung apalagi jika bagian presentasi tugas mata kuliah aku selalu ingin dan menjadi
yang terutama.

Semenjak menjadi mahasiswa aku menjadi pribadi yang dikenal teman-teman seangkatan
jutek, ambisius dan egois karena tampilan watak keras kepala ditambah pula aku adalah
orang Batak.

Banyak temah-teman berangapan dan memberikan cap pada diriku, orang yang dianggap
sok tahu dan pintar sendiri kata mereka.

Aku cuek saja karena pilihan ini benar bagiku. Aku termasuk mahasiswa yang berorientasi
pada nilai. Usaha tak pernah mengkhianati hasil terbukti setiap semester nilai IPK (Indeks
Penilaian Komulatif) ku selalu ≥ 3,00 jadi setiap pendaftaran semesteran aku ambil 24 sks.
Dan aku mendaftar beasiswa Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dan aku senang
sekali saat mengetahui pengumuman di papan kampus yang menyatakan aku lulus.

Ayah dan mamak sangat bangga dan bersyukur pada Allah saat aku beritahu akan
kelulusan beasiswa PPK. Jadi mulai semester III aku sudah tak bayar SPP yang bayar
beasiswa dan ada tambahan untuk tunjangan beli buku.
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*****
Hingga suatu hari selesai jam kuliah. Teman akrabku bernama Fitri Kartikasari seangkatan
2003 menegurku didepan teman-teman.

“Hei, Marsa jangan sok tahu, egois dan anggap orang lain bodoh!!”, kata Fitri dengan nada
kasar sambil menujukkan tangannya dihadapanku
“Fitri, sebentar dulu kamu bilang kayak gitu apa alasannya? Aku merasa tak pernah
bersikap begitu pada kamu dan teman-teman lainnya”
“Kamu enggak sadar ya!! Atau pura-pura masa bodoh dengan sekitarmu? Hello...Marsa
sadar donk, teman-teman banyak enggak suka padamu termasuk aku mulai sekarang
hubungan persahabatan kita berakhir. Urus diri di jalannya masing-masing. Intropeksi
dirimu. Aku benci dengan kamu”
“Sudahlah jangan bertengkar”, balas Nunung mencoba melerai pertengkaran kami

Fitri bergegas pergi dari hadapanku dengan wajah yang sinis dan penuh amarah. Bagaikan
disambar petir hari itu, persahabatan kami yaitu Aku, Nunung, Hapsari dan Siti yang kami
beri nama Cleopatra menjadi porak poranda saat itu.

Aku hanya diam tak bergeming dan menahan amarah serta kesedihan hati ini atas sikap
Fitri di depan teman-teman, dia permalukan aku didepan teman-teman. Semua mata
memandang ke arahku. Ada beberapa teman yang nyinyir dan bergosip. Fitri sama sekali
tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan.

“Sabar Marsa, mungkin Fitri lagi ada masalah sehingga dia begitu emosional. Kamu harus
sabar ya”, kata Nunung sambil mengelus pundakku

Aku hanya diam dan memandang tubuh Fitri ditemani Hapsari dan Siti beranjak dan
menghilang dari pandanganku.

Sejak peristiwa itu, sikap Fitri jadi berubah drastis. Tak mau lagi menyapa diriku dan
persaingan kami makin sengit dalam memperebutkan nilai IPK yang tertinggi di tiap
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semester. Aku, Fitri dan Hary selalu menduduki posisi 1, 2 dan 3 terkait nilai IPK angkatan
2003.

Bagiku kampus adalah medan perjuangan yang ingin aku menangkan. Aku menjadi
mahasiswi yang tak mau diam. Aku mungkin salah satu diantara mahasiswa yang termasuk
golongan yang kurang gemar jalan-jalan, belanja dan kecantikan. Karena pada umumnya
mahasiswa jaman sekarang kekampus duduk terus pulang. Pulang dari kampus kemudian
nongkrong, jala-jalan, shopping dan kecantikan. Selama aku kuliah, banyak aktifitas
kampus baik intra dan ekstra kampus yang aku ikuti. Meski tak suka happy fun, aku gaul
dalam informasi dan nyambung kalau diajak diskusi.

Prestasi yang membanggakan selama di kampuspun aku peroleh yaitu penghargaan dari
Karya Tulis Ilmiah tingkat Universitas Negeri Jember dan program kreativitas mahasiswa
(PKM) dari Dirjen Dikti.

Masa kuliah aku lalui dengan aktif. Kesadaran diri untuk menambah pengalaman dan ilmu
pengetahuan yang tak selamanya diperoleh di bangku kuliah. Salah satu yang paling
mendasar adalah berorganisasi.

*****
Orang tuaku tidak mendukungku. Aku sering keluar rumah larut malam dan ikut kegiatan
intra dan ekstra kampus. Semenjak aku terpilih menjadi ketua dalam organisasi ekstra
kampus makin padat aktivitasku.

Tahun 2005 dimana ada peristiwa ayahku diperlihatkan oleh teman pengajiannya koran
yang memuat aksi demonstrasi tolak penutupan lokalisasi Puger di depan kantor Bupati
Jember yang berakhir keyos dihadang dan ditangkap oleh aparat kepolisian.

Sehabis pulang dari pengajian, ayahku langsung mendudukkan aku dirumah.
“Ayah mau bicara denganmu Marsa,”
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“iya, ayah mau bicara apa kepadaku”
“Ayah mau tanya jawab dengan jujur kemarin kamu aksi demo ya?”
“Iya kemarin di depan kantor Bupati. Emang ada yang salah dengan sikapku?”
“Sikapmu itu salah sekali. Ayah tidak suka dan melarang keras.”

Ayahku kemudian bergegas meninggalkanku di ruang tamu sendiri dengan wajah penuh
amarah. Ayah kemudian ke ruang teve sambil menghisap rokoknya dan menonton
tayangan teve. Tampak dia geram dan menunjukkan otoritasnya sebagai seorang kepala
keluarga yang serba tahu benar dan salah, baik dan buruk serta boleh dan tidak boleh.
Ayahpun menghakimi bahwa perilaku salah dan penjelasanku adalah bentuk tidak patuh
dan melawan.

Aku mulai sulit diatur dan suka melawan orang tua itu pendapat orang tuaku. Aku dijulukin
ayahku pemberontak dan bandel sama halnya dengan kelakuan abangku Bonar yang tak
bisa diatur. Mamakku yang sering aku bilang bawel karena selalu cerewet nasehatin
tentang perempuan ini harus begini dan begitu. Kata-kata mamak yang selalu aku ingat
adalah:

“Perempuan harus pintar masak, urus dapur. Meski tak selalu harus di dapur. Mandiri dan
jangan bergantung pada laki-laki. Jangan suka kejar laki-laki. Pantang perempuan datangi
laki-laki apalagi menyatakan cinta duluan. Perempuan tidak pantas kalau tertawa lebar.
Perempuan jangan pulang larut malam nanti dibilang nakal.”

Ternyata menjadi orang dewasa itu bukanlah mudah. Aku menganggap dan yakini benar
belum tentu dipandang baik oleh sekitar kita termasuk orang tua. Ditambah lagi didikan
orang tuaku tentang anak perempuan. Larangan perempuan yang pulang larut malam
dianggap perempuan enggak benar alias nakal.

Sejak aku memilih berorganisasi baik ekstra dan intra kampus aku sering pulang larut
malam. Hadiri rapat, pelatihan dan acara lainnya yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa
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Jurusan yang dikenal dengan KELAMAS (Keluarga Mahasiswa Sejarah), Badan Eksektif
Mahasiswa FKIP-Unej, dan Organisasi ekstra kampus.

Mamakku yang ngomel-ngomel kalau aku ketuk pintu pukul ≥ 00.00 WIB sampai seringkali
beliau tidak buka pintu dan tidur di teras rumah. Kalau sudah pukul 00.00 wib saya tidur di
sekretariat atau numpang di kost teman.

Label aktivis perempuan kampus lebih banyak dipandang negatifnya daripada positif baik
di mata sesama mahasiswa maupun dosen-dosen. Apalagi menjadi ketua dalam organisasi
ekstra kampus yang ada sering berantem mulut dan fisik dengan laki-laki yang menjabat
pengurus ektra kampus yang tak seideologi dengan organisasiku. Ditambah lagi saat
Penerimaan Mahasiswa Baru sering saling tikung menikung untuk rekrutmen anggota
baru.

Ibu Nurul adalah salah satu dosen yang menjabat Kaprodi FKIP Sejarah yang sering
komplain ke aku. Beliau sering berkata padaku: “Marsa jangan jadi provokator di kampus
ya..!!”. Aku hanya jawab dengan senyuman saja. Lebih banyak aku tak gubris sindirannya
saat dikampus dan kelas.

Banyak rumor atau wacana bahwa aktivis kampus banyak yang jadi Mahasiswa Abadi
bahkan di DO (Drop Out) dari kuliahnya. Itu juga jadi bahan ceramah setiap dosen di
kampus mencap aktivis mahasiswa itu kegiatannya enggak jelas dan suka bikin huru hara
di lingkungan kampus dan jalan denga aksi demo. Plus tata krama dan etika aktivis kurang
baik dan cenderung melawan. Aku mencoba klarifikasi stigma negatif tentang aktivis atau
mahasiswa yang bergonisasi itu enggak semua begitu, padahal melawan itu bentuk kritis
kita sebagai mahasiswa. Katanya Mahasiswa yang artinya maha diantara siswa tapi kok
enggak ada bedanya polanya mengajarnya kayak guru dan siswa di sekolah. Dikritik kok
malah marah kapan majunya pendidikan di negara ini.

Aku selalu ingat pesan orang tua yang mengharuskan aku untuk cepat lulus kuliah dan
tenggang waktu hanya 4 tahun. Makanya aku mencoba sekuat tenaga untuk membagi
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waktu kuliah dan berorganisasi. Disamping itu, aku ingin buktikan bahwa aktivis juga bisa
berprestasi di kampus dan lulus 4 tahun. Mematahkan wacana aktivis yang lama kuliahnya
dan nilainya jelek aku harus memulai dibuktikan dari diriku sendiri.
Cipta Ruang diri
Mimpiku bukanlah mimpimu
Rasaku tentulah tak sama denganmu
Gayaku bukanlah gayamu
Karna aku dan kamu diciptakan berbeda
Ku coba ciptakan ruang dengan sebuah keyakinan
Ku bangun impian ini tanpa mengusikmu
Perangkapmu tak bisa hambat tekadku
Keberhasilan hidup butuh perjuangan diri
Semua yang tercipta bukanlah instan
Andaikata ada, itu hanya semu belaka
Rangkaian hidup adalah deretan proses diri
Penantian Sang Khalik bertuah akan impian diri
Karna waktu tak pernah ingkar janji
*Coretan Pena Marsa Sinaga, Jember -2005

Hidup bagiku adalah perjuangan, maka aku sudah terlanjur memilih maka aku harus terus
melangkah. Aku tak ingin mengecewakan orang tuaku dan kakakku Serena yang sudah
susah payah biayai kuliahku apalagi sudah janji sama mereka bahwa pilihanku tidak salah.
Beasiswa yang aku dapat tiap bulan ternyata tidak cukup membiayai kebutuhan kuliah.

Ayah dan mamak sering bertengkar karena biaya kebutuhan hidup dan kuliah yang kurang.
Sehingga ibuku harus kerja serabutan mulai dari jualan baju, baby sister dan pekerja rumah
tangga (alias babu di rumah orang). Tapi kerja keras mamak untuk menambah pendapatan
keluarga tidak dihargai ayahku, malah menjadi PRT adalah kerja yang memalukan.
Semenjak itu pertengkaran di rumah semakin intens. Aku menjadi bosan dan tidak betah
dirumah.
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Air mata, kerja keras dan pesan mamak untuk cepat menyelesaikan kuliah menjadi alasan
yang kuat bagiku untuk terus bertahan dan berprestasi. Sekuat-kuatnya aku juga pernah
menangis karena nilaiku kurang, sindiran teman-teman dikampus dan gengsi kadang
muncul kalau menyangkut harga diri.

Semua teman-teman kuliahku menikmati masa mudanya dengan bahagia bisa shopping,
party, dll. Tapi gaya hidup anak muda itu harus aku tahan demi tujuanku untuk cepat lulus
kuliah. Ditambah lagi kakakku Serena yang biayai uang masuk kuliah dari tabungannya
bekerja sebagai perkerja migran di Malaysia.

Abangku Bonar tidak melanjutkan kuliah setelah aku lulus SMU duluan. Tahun berikutnya
setelah aku terima masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun 2003, abangku Bonar baru
lulus dan mendapat ijazah SMAnya. Bonar menjadi anak yang nakal dan jadi
penggangguran kumpul bersama lingkungan yang menjerumuskan dia memilih temantemannya dan menjauhkan dia dari keluarganya.

Rasa malu atas tingkah laku abangku sudah jadi makanan tiap hari dan mendukakan hati
ayah dan ibu, misalnya mabuk-mabukkan, berkelahi, dan minta uang ke orang tua kalau
tidak diberi dia marah-marah bahkan memukul ayah dan mamakku. Tetangga kami hanya
bisa melihat dan orangtuaku hanya diam tanpa ada perlawanan atas sikap abangku Bonar.
Aku ingat betul saat pertama kali si Bonar melakukan pemukulan terhadap ayah dan
mamak. Tepatnya tahun 2003 saat malam takbiran.
“Bonar kemana saja kamu?? Duduk sini ayah mau bicara sama kamu?”, ajak ayah dengan
nada yang sedikit keras menahan amarah
“Apa sech ayah, mau ngomong apa? Aku buru-buru nih”, jawab Bonar yang baru keluar
dari kamar tidur dengan baju barunya
“Kerjamu hanya kelayapan tiap hari. Bergadang dengan teman-temanmu yang begajulan,
pengangguran dan nakal lagi. Kau tahu betul itu gerombolan maling dan si Bambang itu
baru keluar dari penjara. Mau apa kau ini nantinya. Mau kayak mereka masa depan suram!”
“Ayah hanya lihat orang dari penampilannya saja. Kalau orang jahat dan nakal itu
selamanya jelek ya? Lebih baik diluar buruk daripada tampilan baik aslinya busuk”
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“Maksutmu kata-katamu itu apa Bonar? Kamu dinasehati orang tua malah menjawab.
Dasar kau anak yang tidak bisa diatur. Perlu kau tahu malu kau buat kami orang tua dan
keluarga ini hanya karena kelakuanmu itu, Bonar!”, kata ayah dengan nada tinggi
terdengar mulai tak lagi bisa menahan amarah dihatinya
“Ayah dan mamak selalu dengar kata-kata orang. Tahu ayah mulai SLTP sampai lulus SMA
dan sampe hari ini aku kalian anggap anak yang buruk. Kesalahan akan perbuatanku selalu
diungkit-ungkit terusan. Bosan aku dengar ceramah kalian. Sok benar dan sok suci. Ayah
dan mamak selalu bersikap tidak adil terhadapku. Kalian pilih kasih dan hanya memikirkan
Serena dan Marsa saja,” balas Bonar dengan nada kasar penuh amarah dan merasa tidak
terima selama ini diperlakukan tidak adil oleh ayah dan mamak
“Apa kau bilang, Bonar? Tidak salah aku mendengarnya? Kurang macam apalagi kami
sebagai orang tuamu ini. Perlu kau ingat baik-baik selama ini kamu bisa lulus dari keluar
masuk sekolah SMA sudah 4 (empat) kali hanya karena kamu tawuran, bolos, berkelahi
dengan teman sekelasmu bahkan kau lawan gurumu sendiri. Uang sebanyak itu dari mana
coba? Kau hitung sendiri biayamu untuk bisa punya ijazah SMA. Kuliah kami sudah suruh
kamu untuk kuliah dengan catatan sunguh-sungguh karena biaya kuliah itu besar. Orang
tuamu bukan orang berduit. Jadi jangan main-main. Lantas kau jawab tidak mau. Coba
tunjukkan padaku letak kesalahan kami yang kau tuduhkan pada kami ini”
“Kalau begitu bagikan harta warisan pada kami bertiga. Biar aku pergi dari rumah ini. Aku
akan urus hidupku sendiri”
“Apa kau bilang barusan, Bonar? Tidak salah kau bilang. Dasar anak tak tahu diuntung
kamu ya. Orang tuamu belum meninggal dan masih hidup kau ungkit dan tuntut harta
warisan!”, sahut ayah dengan mengelus dadanya menahan kesedihannya akan ucapan
Bonar
“Kalau tidak mau dibagi, jangan banyak atur aku ini dan itu. Ayah kayak macam betul jadi
orang tua. Bisanya marah juga dan main kasarnya cuman sama mamak saja”
“Dasar kau anak kurang ajar!!”, jawab ayah dengan menunjukkan jari tangan kearah si
Bonar

Ayah mendekati Bonar yang sedang duduk di kursi ruang tamu. Ketika didepan abang
Bonar, ayah kemudian mau memukulnya tapi Bonar menangkis tangan ayah. Terus
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melakukan gerakan karate dan memukul wajah ayahku. Sambil berteriak dan memegang
muka ayah yang berdarah pelipis matanya. Aku, Serena dan Mamak menghampiri mereka
berdua dan melerai perkelahian mereka.

“Tega kau, Bonar. Kau pukul ayahmu sampai berdarah pelipis matanya. Ingat karma,” ujar
Mamak dengan linangan air mata kesedihan atas kelakuan Bonar.
“Pergi sana kau, Bonar. Dasar kamu tak tahu diri ya. Seburuk dan sejahat apapun orang tua
kita termasuk ayah. Tidak pantas kau berbuat macam ini”, sahut Serena dengan nada datar
tapi tegas.
“Salah sendiri ayah mau pukul aku ya aku melawan dunk”, jawab Bonar yang penuh
amarah, matanya merah penuh dengan dendam dan pembenaran akan tindakannya pada
ayah.
“Memanglah kau, Bonar. Anak tidak diuntung. Laki-laki satu-satunya yang kami harapkan
sebagai penerus marga keluarga ini. Sakit hati ini dan malu kau buat kami ini. Ini balasan
kamu terhadap orang tuamu selama ini yang susah payah merawatmu”, ujar mamak
dengan penuh penyesalan dan kesedihan yang teramat dalam
“Akhhh, sudahlah jangan cerewetlah Mak. Bosan aku dengar kata-katamu itu”, sahut
Bonar dengan penuh emosi dan seraya dia melangkahkan kaki keluar dari rumah.

Semua tetangga sekitar rumah kami hanya bisa melihat dan menonton tanpa membantu
kami. Karena sudah tahu kelakuan Bonar yang nakal dan dikenal preman di daerah kami.
Bukan berarti tetangga rumah kami tidak peduli, melainkan sudah malas berurusan
dengan abangku Bonar. Apalagi dianggap mencampuri urusan orang lain. Ditambah pula
ada kejadian tetangga kami bernam Pak Lek Dirman penjual sate madura di dekat rumah
kami. Pernah dipukul abangku Bonar saat dia mabuk.

*****
Semua yang terjadi dalam hidupku tak membuatku patah semangat. Aku semakin
membulatkan tekadku untuk membuktikan pada semua orang memandang sebelah mata
dan membanggakan keluargaku. Aku yakin dan percaya bahwa hasil takkan mengkhianati
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proses. Meskipun tak jarang muncul pesimis atau menyerah pada keadaan tapi aku bisa
menepisnya.

Akupun harus menangis dan mendatangi dosenku serta memohon belas kasihnya Ibu
Nurul saat aku diusir dari mata kuliahnya. Aku dan Nunung diusir karena dianggap ngobrol
terus disaat dia memberikan materi. Ditambah lagi karena emosi, aku menutup pintu
ruangan kuliah dengan membantingnya.

Upaya kami berdua agar keputusannya untuk mengeluarkan kami dari mata kuliah SBM
tidak membuahkan hasil yang baik. Akhirnya kami berdua dianjurkan untuk mengikuti
mata kuliah SBM (Strategi Belajar Mengajar) lintas program di PLS (Pendidikan Luar
Sekolah).

Tahun 2006 akhir teman-teman seangkatanku sudah mulai mengajukan judul skripsinya
setelah PPL (Program Pengalaman Lapangan)10 kami mulai dilaksanakan. Aku masih belum
mengajukan judul skripsi.

*****
Januari tahun 2007 adalah tantangan terberat di masa kuliah. Aku jatuh cinta untuk ketiga
kalinya.
Bagus Robiyanto, dia lelaki ketiga yang aku cintai karena kebersamaan. Terbukti ternyata
pepatah orang Jawa yang mengatakan “ witing tresna jalaran soko kulino” artinya bahwa
cinta tumbuh karena terbiasa.
Kisah cintaku dengannya lumayan unik dan lucu . Bagus adalah teman kuliahku. Dia adalah
cowok yang pendiam dan sederhana. Ramah dan baik hati pada teman-temannya. Kami
sebenarnya di kampus jarang ngobrol. Semester IV tepatnya Bagus baru memberikan
tanda-tanda yang berbeda dalam hal ini sikapnya padaku.

10

PPL adalah kegiatan kependidikan untuk meningkatkan dan memperdalam keterampilan mahasiswa yang
terkait dengan praktik mengajar dan praktik persekolahan. Biasanya prasayarat mahasiswa FKIP (Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan) di mata kuliah Semester VII untuk mencapai gelar sarjana kependidikan.
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Jumadi teman kuliahku asal Sumenep, Madura mulai dari awal kuliah dia selalu baik
padaku. Kami sering bercanda dan curcol tentang mata kuliah kami. Dialah yang
menjembatani komunikasiku dengan Bagus.
Aku mungkin saat itu hanya berpikir pada kuliahku tanpa pernah memperdulikan sekitarku.
Aku jarang bersikap manis atau sekedar say hello pada teman-teman kuliah seangkatanku.
Bagiku, kuliah adalah cita-cita yang harus diwujudkan dengan cepat selesai, lulus jadi
sarjana. Aku harus menahan keinginan seperti mereka, karena aku dibesarkan dengan
keterbatasan dan perjuangan. Aku beranggapan dengan cepat lulus maka aku bisa
merubah kehidupan kami menjadi lebih baik.

Semenjak dari SD sampai PTN orangtuaku tak pernah beri kami uang jajan, aku, Serena dan
Bonar hanya makan di rumah. Uang yang diberikan hanya dipergunakan transport alias
ongkos naik bus ataupun angkutan umum.
Demi menghemat alias ngirit aku harus berjam-jam di rental komputer dan perpustakaan
Universitas Negeri Jember untuk menyelesaikan tugas kuliah yang diberikan dosen,
bersyukur dapat beasiswa PPA dari kampus bisa membantu bayar SPP jadi ortu mulai
Semester III tidak bayar SPP hanya membantu uang buku dan ongkos kuliah. Disamping
itu, aku bisa sesekali shopping dan makan di mall lumayan untuk perbaikan gizi.
Dipikir-pikir aku termasuk di kampus mahasiswa yang tak mononton alias berprestasi. Pro
dan kontra dalam hidup aku jalani. Kehilangan sahabat, berantem dengan ayah dianggap
anak tak patuh alias pemberontak, dikeluarkan dari mata kuliah karena kesalahapahaman
plus tragedi fatal banting pintu, dan cinta yang membuatku terjebak dengan sebuah
penyesalan yang berkepanjangan.
Sebenarnya aku sebelum menjadi mahasiswa adalah anak rumahan. Ayah dan mamak
mendidikku, Serena dan Bonar dengan kedisiplinan dan keras. Kami bisa keluar rumah jika
jalan-jalan sama ayah dan mamak, sekolah, kerja kelompok dan kegiatan keagaamaan.
FKIP angkatan 2003, sebenarnya aku tidak melulu mikirin kuliah. Rasa tentang ketertarikan
dengan lawan jenis belum pernah luntur. Tipe cowok yang buat aku tertarik adalah cowok
yang berkacamata menurutku mereka yang berkacamata adalah smart alias cerdas
penyebanya adalah rata-rata suka baca buku dan pemikir, keren, cool alias pendiam tak
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punya banyak bicara lebih utamakan pada tindakan nyata, buat penasaran, memiliki jiwa
seni (misalnya suka main alat musik, menyanyi, dll) dan bijaksana. Itu juga alasan karena
pacaran aku dan Agung Prasetyo tak bisa bertahan lama karena dia bukan tipe cowokku
meskipun dia punya jiwa seni tapi sayangya dia tak berkacamata. Ahhh, itu mungkin alasan
pembenaran diriku saja. Tapi jujur lelaki yang bisa membuatku jatuh hati adalah lelaki yang
smart, membuatku bodoh hingga aku harus banyak belajar lagi. Klise tapi itu riil bagiku.
Semasa kuliah, aku sempat merasakan kekaguman pada seniorku di organisasi ekstra
kampus. Tapi karena aku masih memegang teguh didikan orangtuaku dan masyarakat
yang mengatakan perempuan tidak pantas (pamali) mengungkapkan perasaannya pada
laki-laki duluan dianggap agresif. Jadi aku hanya menyimpan dalam hati saja. Dia bernama
Doni, dia mahasiswa anggkatan 2000 fakultas ekonomi. Untuk kedua kalinya aku mencintai
laki-laki dalam diam.
Lingkungan kampus ternyata punya kelas. Di kampusku UNEJ juga ada pembagian kelas
diantara mahasiswa berdasarkan fakultasnya. Fakultas yang katanya high class adalah
Kedokteran, Psikologi, Ekonomi, Fisip dan Hukum; middle class adalah tehnik, MIPA, dan
Sastra; sedangkan under class adalah FKIP.
Aku sempat mengajak mas Doni nonton konser Samsons, caraku memberikan tanda aku
suka sama dia. Saat nonton konser kami pulang larut malam mas Doni lupa bawa jaket,
dinginnya malam membuat aku enggak tega akhirnya aku berikan jaketku. Tapi ternyata
aku baru tahu bahwa dia hanya menganggapku adeknya. Ditambah lagi dia menyukai
mahasiswi Sastra Inggris. Cintakupun kandas lagi.

*****
Semester IV, Semua berawal dari candaan dari Jumadi, Faisol dan Rahmat yang setiap jam
lowong menunggu dosen di ruang kuliah, mereka selalu berkata “cieee...cieee... Bagus dan
Marsa...”.
Bercandaan itu sering aku dengar dan santer terdengar semenjak semeter IV. Aku tak
pernah menanggapi hal itu, karena menurutku guyonan yang tak bermutu, kadang
melecehkan nadanya, dan Bagus sebenarnya bukanlah tipe cowok idamanku.
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Aku mahasiswi FKIP di angkatan 2003 dikenal punya kelompok-kelompok tersendiri. Aku
yang termasuk dalam genk “Cleopatra” yang terdiri dari Nunung, Hapsari, Fitri dan Siti.
Alasan kami memberikan nama Cleopatra tercetus dengan kekaguman akan kecantikan
Clepotra di Mesir.
Genk Cleopatra dikenal perempuan kritis dan pandai, ada beberapa teman yang tak suka
dengan kami karena kami suka bertanya dan mengkritik presentasi kelompok. Salah satu
kelompok yang kontra dengan kami adalah golongan Bagus Robiyanto, Mita, Astutik,
Martha, Faisol, Ismail, Wawan dan Jumadi. Mereka adalah kelompok yang suka sekali jalanjalan dan belagu menurutku, karena aku memandangnya tidak berbobot dan kuliahnya
asal-asalan plus suka nyontek ujian dan pinjam catatan kuliah kami.
Mahasiswa FKIP Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah
angkatan 2003 berjumlah 34 orang. Selain dua kelompok yang ada diangkatan kami,
teman-teman yang lain bebas tak punya genk dan netral.

*****
Sampai suatu hari suatu peristiwa mengubah hidupku. Saat mata kuliah berakhir hari itu
senin bulan Oktober tahun 2004, kira-kira jam menunjukkan 16.00 WIB. Jumadi
menggengam tanganku dan membawa ke base camp alias sekretariatan teater tiang FKIP
Universitas Negeri Jember.
“Ada apa ini, Jum . Kamu ajak aku kesini?”
“Aku mau ngobrol berdua sama kamu, Marsa. Maaf jika buatmu tak nyaman dan sedikit
memaksamu”
“Baiklah aku maafkan, lain kali jangan kayak gini enggak enak dilihat teman-teman. Apa
katanya mereka nanti. Terus apa yang mau kamu obrolin ke aku?”
“Oke, aku janji enggak lagi berbuat kayak gini. Kamu mau pesan bakso? Aku yang traktir
dech biar enak ngobrolnya?”, sahut Jumadi mencoba membuat suasana santai diantara
kami berdua
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“Kamu yang traktir ya. Oke dech aku pesan bakso lengkap ya”, jawabku aji mumpung
gratisan habis kuliah hari ini menguras pikiran dan membuat perut menjadi lapar
“Cak Amin, pesan bakso 2 sama es teh ya”, ujar Jumadi kepada Cak Amin tukang bakso
yang mangkal di lingkungkan kampus kami
“Oke mas Jum”

Tak butuh waktu lama pesanan kamipun sudah ada dimeja. Sambil menyantap bakso dan
es teh dengan obrolan yang ringan menciptakan suasana yang akrab dan mencair .
“Sebelumnya aku mau bertanya padamu Marsa, bagaimana pendapatmu tentang Bagus?
Kamu jangan pikir negatif dulu ini aku engggak ada maksud apa-apa loh, cuman tanya
pendapatmu”
“Bagus, jujur aku belum mengenal dia sebenarnya. Penilaianku sepintas aja nih, cowok
yang biasa aja dan sederhana, enggak banyak ngomong dan cenderung pendiam”
“Terus sebagai cowok menurutmu dia kategori yang menarik perhatianmu?”
“Apa-apaan sech sampai tanya kea arah situ. Maksutmu apa ini, Jum?”
“Aku sudah bilang enggak ada maksud apa-apa nih. Kamu kok pikirannya macam-macam
sech Marsa”
“Aneh aja menurutku, kalau kamu mau tahu Bagus itu cowok yang punya daya tarik apa
enggak ya relatif dong. Semua ciptaan Allah pasti punya kelebihan dan kekurangan,”
“Oya, kita minggu depan ada PKL di Yogyakarta. Kamu ikut khan?”
“Iya aku ikut dong, emang kenapa?”
“Kenapa ya Marsa, setiap ngomong sama kamu semua selalu di analisa. Apa itu semua
yang dilakukan oleh para aktivis kampus. Itulah alasanku malas dan menolak ajakan untuk
ikut organisasi ekstra kampus. Ditambah suka demo dan kuliah lama-lama, heheeee ini
buktinya sikapmu enggak masuk akalku”
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“Enggak segitunya kaless. MA alias Mahasiswa Abadi mitos saja untuk mereka yang
organisatoris ekstra dan intra kampus. Ada juga yang lulus tepat waktu malah berprestasi.
Aku akan buktikan itu ke kamu dan semua teman-teman terutama dosen-dosen kita. Kamu
harus tahu kadangkala ilmu dan pengalaman tak selamanya kita dapat di bangku kuliah
malahan diperoleh di luar kampus, yaitu dengan berorganisasi”
“Hmmmm mulai dech promosi. Marsa percuma kamu bilang ke aku enggak akan ngaruh.
Boro-boro aku gubris. Tapi organisatoris apalagi dengan label aktivis kampus bisa dihitung
yang studynya baik loh...Malas aku dengar yang aku lihat kalian belajar jadi politikus terus
saingan antar organisasi ekstra kampus, kalian meyakini ideologi yang kalian anut benar.
Terus tengkar dan ribut rekrutmen kader...Enggak membosankan dan memalukan. Aku
dengar kamu datangi sekretariat Kusnoto karena kamu diisukan komunis tak kenal Tuhan.
Beda aliran berantem...Gawat berantem, sama teman sendiri”
“Itu namanya bagian dari dinamika berorganisasi, Jum. Wajar-wajar saja terjadi diantara
organisasi ekstra dan intra kampus. Cuman aku paling enggak bisa diam saja jika cara-cara
yang digunakan adalah pembusukkan. Aku langsung klarifikasi biar sadar diri memang kita
teman seangkatan. Aku enggak takut jika aku benar. Tapi kami bisa tempatkan dan enggak
campur aduk urusan organisasi dengan kuliah”
“Marsa, aku mau ingatkan kamu. Kamu itu wanita. Jadi berlakulah sepantasnya sebagai
wanita ketimuran. Organisasi ekstra kampus itu dunia laki-laki, ditambah kamu jadi ketua.
Sering bergaul dengan laki-laki, pendapat orang kamu cewek yang enggak benar. Kamu
tahu teman-teman kita memandangmu apa? Pernah kamu pikir anggapan mereka
tentangmu?”
“Aku memang tak pernah peduli dan enggak tahu juga, Jum. Emang penilaian mereka apa
tentangku selama ini?”
“Kamu itu cewek jutek, pandai, kritis, berani dan keras kepala sehingga banyak cowok
yang segan mau pedekate boro-boro mau jadi pacarmu. Hahahhahahha ... sorry jika kamu
tersinggung dengan ucapanku”
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“Biasa saja bagiku semua orang bisa dan bebas dalam menilai siapapun termasuk diriku.
Toh yang paling tahu diriku cuman aku dan Allah. Penilaian mereka juga enggak bawa
pengaruh hidupku, so fun saja”
“Kamu enggak bisa menafikkan ucapan orang lain. Kamu di dunia ini tidak hanya hidup
sendiri, butuh orang lain. Jangan egois dong ibu ketua....heheeee....!!!”
“Iya aku sepakat dengan hal itu, Jum. Terima kasih untuk sarannya”
“Oya btw busyway… kalau Bagus suka sama kamu apa tanggapanmu?”
“Whatt??? Apa enggak salah dengar aku, Jum??? Jangan ngaco ngomong, maksudmu
apaan nich??”
“Emang salah, khan aku berandai-andai nich. Cuman tanya tanggapanmu saja. Kamu
terima atau tolak cintanya?”
“Aku gak mau jawab. Karna ini cuman bercanda dan enggak perlu ditanggapi”

Percakapan kamipun berakhir dengan canda tawa, cenderung banyak sindiran terhadap
diriku. Tapi semua yang dikatakan Jumadi membuatku banyak berpikir dan beberapa
sarannya yang aku anggap masuk akal untuk perubahan diriku kearah yang lebih baik, aku
terima. Dari makan bakso itu, aku dan Jumadi menjadi teman yang asyik diajak ngobrol dan
bercanda. Walau kadangkala Jumadi sok tahu juga. Pertemanan kitapun berjalan dengan
baik. Jumadi anak Teater Tiang, biasalah kelakuan mahasiswa seniman, pada umumnya
bebas dan begajulan.

*****
Pukul 08.00 WIB bulan Juli 2005, aku dan teman-teman berkumpul di teras kampus
Kelamas (Keluarga Mahasiswa Sejarah) menunggu bus pariwisata menjemput kami.

Panitia PKL ke Yogyakarta tahun 2005 adalah kakak-kakak angkatan 2002. Angkatan kami
yang ikut hanya 20 orang. Tujuan tempat PKL kami adalah obyek-obyek peninggalan
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bersejarah bangsa Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Pantai
Parangtritis, Jalan Malioboro, Keraton Yogyakarta, Monumen Serangan Umum 1 Maret
Yogyakarta, Benteng Vredeburg (loji), Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal
Sudirman, Goa Selarong, dan Kotagede .

Praktek Kerja Lapang (PKL) kami di Yogyakarta dibagi dalam kelompok-kelompok.
Kelompok tersebut sudah ditentukan oleh panitia sehingga tidak bisa milih-milih
anggotanya dan kelompok tersebut merupakan gabungan dari angkatan 2002 dan 2003.
Total peserta 45 (empat puluh lima) orang dengan 6 kelompok. Akhir PKL kami harus
membuat laporan kegiatan berupa makalah kelompok. Ternyata aku satu kelompok
dengan Bagus, Lucky Hapsari, Rita, Faisol, dan Rudy. Setelah diumumkan panitia Praktek
Kerja Lapang (PKL). PKL adalah kunjungan belajar sambil berwisata.
Bus kami telah datang semua peserta PKL naik. Aku duduk dengan Khusnul Khotimah dan
Lucky Hapsari. Bus tersebut memuat 50 orang dan PKL kita didampingi oleh 2 dosen yaitu
Ibu Sri Handyani dan Pak Suranto ditambah guide travel yang telah panitia pesan.
Perjalanan dari Jember ke Yogyakarta memakan waktu kurang lebih 13 jam. Sepanjang
perjalanan kami ditemani oleh guide travel. Diselingi dengan menyanyi bersama, nonton
lagu nostalgia dari televisi yang merupakan satu fasilitas yang dimiliki bus travel yang kami
miliki, ada yang asyik ngobrol dan tidur.
Tiga belas jam berlalu sesampai di kota Yogyakarta saya dan teman-teman diturunkan di
hotel Amaris. Kami diberitahu oleh Mba Een kalau kami diberikan waktu istirahat dan
makan, kumpul lagi jam 19.00 wib. Saya sekamar dengan Nunung, kami kemudian sesaat
merebahkan tubuh di tempat tidur.
Jam tanganku menunjukkan 19.00 wib, setelah makan malam kami mendapatkan
pengumuman memulai mengunjungi tempat-tempat bersesajarah jam 07.00 Wib.
Kemudian kami dipersilahkan untuk beristirahat.
Keesokkan harinya, kami berkunjung dari di 10 (sepuluh) tempat tujuan PKL dan
menghabiskan waktu 4 hari. Saya, Bagus, Hapsari, Rita, Faisol, dan Rudy masuk ke dalam
kelompok 5 (lima). Momentum itulah aku mengenal Bagus. Faisol dan Jumadi selalu
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ngeledikin aku dan Bagus. Semakin santer bercandaan mereka, awalnya aku tak terpintas
sedikitpun dengan omongannya.
Hari ke dua tepatnya pukul 15.00 Wib kami sampai di pantai Parangtritis. Asyiknya aku fotofoto dengan Nunung, Hapsari, Sii dan Fitri dan teman-teman lainnya.
Tiba-tiba Jumadi menggenggam tanganku dan aku kaget tapi ikutin saja maunya tanpa ada
reaksi apapun.
“Ada apa ini, Jum?”
“Maaf jika kurang sopan, aku mau ngobrol sama kamu?”
“Iya, biasa aja kali. Aku cuma kaget saja. Sebenarnya kamu bawa aku kesini mau ngomong
apa? Buat penasaran saja kamu”
“Kamu tahu khan kalau aku termasuk teman dekat dari Bagus. Kamu sadar enggak, kalau
aku dan Faisol bercandain kalian berdua. Karena sebenarnya Bagus menaruh hati padamu,
Marsa”
“Hahhh, yang benar kamu. Kamu lagi bercanda sama aku. Kayak enggak tahu kelakuanmu
saja, Jum”
“Cobalah kamu pikirkan, apa untungnya bagiku untuk bohongi kamu. Enggak tambah kaya
tahu!!!”
“Kalau benar yang kamu katakan tentang Bagus, seharusnya dia yang bilang ke aku
bukannya kamu. Kok jadi cowok cemen banget sech???”, sahutku sambil tertawa seraya
nada yang nyinyir pada Jumadi
“Bagus…Bagus…kemarilah!!!” panggil Jumadi kepada Bagus dengan melambaikan
tangannya
“Ada apa, Jum kamu panggil aku?” sahut Bagus menghampiri Jumadi dan Marsa yang lagi
duduk
“Ya hanya ingin ajak duduk bareng kamu menikmati indahnya pantai parangtritis saja kok”,
balas Jumadi
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“Oooo kirain ada sesuatu hal yang penting untuk dibicarakan, dari tadi aku sudah
menikmati pantai ini tidak ada yang berubah tahun lalu aku sudah pernah singgah disini”,
sahut Bagus
“Jelas bedalah sekarang harusnya khan sama orang yang berbeda, khan ada Marsa ??”
“Maksudnya apa nih, Jum?” jawab Bagus dengan mata penuh tanya
“Ini khan waktu yang pas untuk Mas Bagus bisa mengenal Marsa. Ya enggak Marsa?”
“Ada apa sech ini sebenarnya, Jum. Bagus yang perlu kamu tahu aku gak tahu maksut ini
dan tidak lagi sekongkol merencanakan apapun dengan Jumadi ya!”
“Iya...iya aku enggak mikir macam-macam ke kamu, Marsa. Jangan sensi gitu donk. Nyantai
aja toh non”, kata Bagus dengan gaya bercanda

Handphone Jumadi berdering, 10 menit dia berbicara dengan temannya kemudian
menghampiri kami yang asyik ngobrol. Jumadi meminta ijin pada kami untuk undur diri
karena dipanggil panitia PKL.
Akhirnya aku dan Bagus saling mengobrol dan mencairlah suasana diantara kami yang
selama ini satu angkatan dan satu ruangan tapi tak saling mengenal satu sama yang lain.
Berdua menikmati matahari terbenam di pantai prangtritis. Obrolan itupun berlanjut dan
makin intens setelah PKL berlangsung. Semenjak itu, aku mulai membuka diri kepada
Bagus dan sebaliknya gayung bersambut. Hubungan pertemanan makin menemukan
arahnya sendiri.

*****
Oktober 2015, tepatnya pukul 15.00 WIB tanda jam istirahat. Bagus menghampiriku untuk
mengajak ke perspustakaan bersama. Aku langsung menerima ajakannya tanpa banyak
mikir.
“Marsa, aku bonceng kamu enggak apa-apa nih?”
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“Iyalah biasanya emang gimana? biasa aja kali. Pakai bahasa formil kayak orang baru kenal
aja,” jawabku dengan senyum simpul nada meledek Bagus
“Bukan begitu Marsa, kuatirnya aku sering bonceng kamu naik sepeda motorku ini ada
yang marah. Bisa ruyam urusannya”, sahut Bagus sambil nyindir dan mata cari tahu
“Maksutnya? Emang siapa yang marah. Kita khan enggak berbuat macam-macam. Kenapa
mesti takut”
“Iya kita enggak berbuat macam-macam. Tapi pacarmu bisa cemburu lihat kita sering baru
loh”
“Pacar, ya ampun hari gini aku gak lagi mikirin pacar tahu”
“Just kidding mba bro, oke kalo begitu hatiku bisa tenang dan aman”
“hmmmmm…”

Sepanjang perjalanan kami berbincang ringan sambil diselingi dengan canda tawa. Dari
cerita tugas kuliah, dosen dan diri kita masing-masing.
Duniaku menjadi lebih punya banyak warna yang awalnya hanya genk “Cleopatra”,
kegiatan ekstra dan intra kampus, kuliah sekarang ada Bagus yang ada saat aku butuhkan.
Semua berjalan mengalir saja seperti sungai. Bagus dimataku sosok yang pendiam,
pemalu, ramah dan sederhana. Bagus baru aku tahu ternyata adalah anak dari seorang
pendeta di Gereja Jawi Wetan (GKJW). Dia minoritas dikalangan kami yang mayoritas
muslim.
Maklumlah aku agak lola (loading lambat) soalnya terlalu asyik dengan diriku, hingga
teman kuliah dan seangkatan lagi tak pernah aku tahu jelas. Bagus menjadi tempat
curcolku selalu setia mendengar tanpa menghakimiku. Rasa nyaman dengannya itu yang
mulai aku rasakan.
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*****
Hingga suatu hari tepatnya Desember 2005, Bagus yang awalnya berniat mengantarku
pulang kerumah ternyata dia berbalik arah mengajakku di lesehan gedung PKM (Pusat
Kegiatan Mahasiswa) dekat kampus UNEJ.
“Marsa, kamu lapar?”
“Iya sech aku mulai merasa lapar”
“Kalau begitu mari kita pesan makan, aku juga lapar nih”

Bagus kemudian memanggil pemilik lesehan, ia memberikan kertas pesanan kami. Lesehan
punya Mas Dirman langganan kami kalau mangkal alias nongkrong. Beberapa menit
pesanan kamipun datang. Aku dan Bagus menyantap makanan dan minuman kita sesekali
kami ngobrol.
“Marsa, kamu tahu gosip yang beredar di kampus kita?”
“Gosip apaan emang,Gus?”
“Masa sech kamu enggak dengar, gosip tentang kita berdua yang lagi panas. Gimana sech
kok enggak gaul banget kamu katanya aktivis kampus dan mahasiswi pandai. Info terkini
saja sampai enggak tahu,. Payah dech kamu…!”
“Kalau gosip yang enggak penting pastinya aku tidak tahu. Dan ini enggak ada kaitannya
dengan kepandaian dan aktivis kampus yo. Emang gosip apaan sech? Hmmmm, kayaknya
aku tahu ini paling-paling gosip kita pacaran ya? Kalau itu mah enggak ngefek ke aku “
“Kamu anggap lelucon ya semua gosip itu “
“Loh emang benar khan kayak gituan enggak perlu ditanggapi lain halnya kalau kamu
terusik dan punya rasa cinta padaku. Gitu saja kok repot, Gus!”
“Iya sech, tapi gimana tanggapanmu jika aku ternyata benar jatuh hati padamu”
“Hah…! Benaran kamu jatuh cinta padaku, Gus?”
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“Marsa dengarkanlah aku, aku tidak lagi bercanda tapi aku serius bahwa aku menyadari
selama ini kita jalan, berbagi cerita dan berantem tumbuh rasa cintaku padamu. Mungkin
ini bukan waktu dan tempat aku menyatakan cinta ini padamu”
“Bagus beri aku kesempatan berpikir ya,?”

Aku mencoba menutupi rasa kaget akan kata-kata yang diucapkan Bagus. Percakapan
kamipun sempat terhenti, namun keheningan antara aku dan Bagus lekas terhenti dengan
para pengamen yang melantunkan lagu-lagunya dengan meminta recehan ataupun
minimal sebatang rokok dengan menyodorkan kantongan plastik permen sebagai tempat
penyimpanan. Entah unsur kebetulan atau tidak mereka mendendangkan dan memainkan
musiknya yang bernuansa lagu cinta.
Semenjak peristwa itu yaitu penembakkan Bagus tentang cintanya padaku, memberikan
perubahan bagi diriku.
Aku mulai bingung dan seringkali merasakan hal yan aneh, mulai dari berbicara dan jantung
yang berdetak kencang. Mencoba meredam gemuruh dihati. Keempat kalinya aku
mengalami rasa yang aneh yang dikenal pertanda jatuh cinta.

*****
Tanggal 1 Desember 2005. Bagus mengajakku makan di mall. Disaat itulah Bagus
menembakku untuk kedua kalinya dan menanyakan kepastiaan hatinya. Dan aku
menjawab iya aku mau jadi pacarnya. Aku merasakan hal yang berbeda saat menjalani
kisah cinta kami.
Bagus memberikan nuansa cinta yang berbeda. Dia mulai menunjukkan keseriusan
hubungan kami. Dia mengajakku kerumahnya dan mengenalkan aku kepada orang tuanya.
Rasa kekhwatiran merundung dalam diriku karena perbedaan agama diantara kami.
Kenyataannya orang tua Bagus malah menerimaku dengan tangan terbuka dan sambutan
yang ramah tanpa ada tanda-tanda penolakan terhadap diriku.
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Akupun mulai memberanikan diri untuk jujur pada mamak tentang hubungan cinta kami.
Mamakku yang awalnya menolak tapi melihat sikap Bagus yang sopan dan santun
membuat mamakku berpikir ulang terhadap hubungan kami. Perlahan mamak menyetujui
hubungan kami. Dan lebih banyak mamak mempercayakan aku pada Bagus untuk menjaga
diriku baik-baik dan jangan bertengkar serta saling mendukung sampai lulus kuliah.
Bagus dengan kesederhanaannya menyakinkan diriku bahwa ia tulus mencintaiku. Dan
perbedaan itu bukan peghalang bagi kami. Meski kadang Bagus sedikit mulai cemburu dan
melarang aku pulang diantar teman lelaki sehingga ia rela menjemputku dari rutinitas
berorganisasi. Pernah aku mengajaknya untuk ikut gabung dalam organisasi tapi dia
menolaknya. Alasannya tidak berminat, dia lebih cenderung menyukai kegiatan traveling,
bola dan keagamaan. Sembilan bulan lamanya kami menjalani kisah cinta kami dengan
indah dan manis.
Tapi sayangnya, bulan November 2006 terjadi perubahan dalam diri Bagus. Dia mulai
jarang mau menjemputku dan aku telpon dirumahnya mamanya bilang dia ada kegiatan
diluar dan tak jarang dia belum pulang rumah.
Suatu hari di kampus pukul 10.00 Wib. Kampus kosong tak ada dosen. Aku duduk dan
mencari Bagus tapi dia tak ada. Hpnya tidak aktif.
Wawan mendekatiku saat aku duduk didepan sekretarian HMP (Himpunan Mahasiswa
Program Studi) Kelamas. Wawan adalah salah satu teman terdekat Bagus.
“Marsa, kok sendirian beberapa hari ini. Dimana Bagus kok kalian enggak bareng?”
“Bagus lagi sibuk kayaknya, Wan”
“Masa pacarnya enggak tahu pacarnya sibuk ngapaen? Ntar Bagus sibuk dengan cewek
yang baru nih? Hehehehehe...”
“Maksutnya kata-katamu itu apa, Wan? Nyindir atau kamu tahu sesuatu hal yang tak aku
ketahui selama ini. Jawab jujur, Wan?”
“Marsa, aku memang teman akrab Bagus main bola. Kamu tahu kita ada pertandingan bola
se-Universitas. Kamu coba dech ajak ngobrol Bagus.”
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“Sebentar dulu, Wan. Dari kata-katamu barusan tampaknya kamu menyembunyikan
sesuatu hal padaku. Tolong katakan sejujurnya ada apa ini? Kenapa dengan Bagus dan
pertandingan bola?. Please, aku dan Bagus juga adalah temanmu kita sama-sama satu
angkatan khan?”
“Maaf sebelumnya Marsa, aku enggak mau ikut campur urusan pribadi kalian. Aku kira
kalian ada masalah atau sudah putus. Karena Bagus selama pertandingan sepakbola sering
jalan dengan cewek yaitu Ratih, anak Fakultas MIPA yang menjadi panitia”
“Apa..!!! aku malah enggak tahu hal ini. Dan beberapa hari ini aku dan dia sibuk. Kami masih
pacaran. Benarkah kata-katamu barusan”
“Sebaiknya kamu tidak mempercayai ucapanku ini. Dan coba cari tahu dan ajak ngobrol
Bagus. Karena yang aku tahu mereka lagi dekat. Ratih mengaku pacaran sama Bagus”
“Oke aku akan cari tahu tentang hal ini. Terima kasih atas infonya”

Info tentang Bagus dengan cewek yang bernama Ratih membuatku kaget dan adrenalinku
semakin meningkat. Rasa sesak di dada itu tiba-tiba aku rasakan. Aku mencoba tak percaya
akan apa yang aku dengar. Aku hubungi Bagus tapi Bagus mengelak untuk bertemu dan
ada alasannya. Di kampuspun dia seminggu sudah tidak masuk kampus.
Hingga aku tanya pada Wawan, Jumadi, Ismail, Haris dan Faisol tempat Bagus biasanya
nongkrong. Malam kira-kira hari kamis pukul 19.00 WIB aku ditemani Jumadi ke Fakultas
MIPA. Saat aku berada ditempat parkiran sepeda motor, aku melihat Bagus dan seorang
cewek yang asyik ngobrol dan bercanda. Seperti disambar petir. Aku bergegas melangkah
menghampiri mereka dengan amarah tingkat dewa.
“Bagus, ternyata kamu disini. Bilangnya Sibuk selama ini!!! Ternyata Kamu selingkuh
dengan cewek ini?”
Bagus kaget dan sikapnya salah tingkah. Ratih cewek itu tersentak dan menangkis
tanganku yang menggengam tangan Bagus.
“Heii... ada apa ini mba?”
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“Kamu, Ratih?”
“Iya, Mba. Ada apa ya?”
“Ooooo kamu enggak tahu selama ini Bagus yang sering kamu ajak jalan itu adalah
pacarku?”
“Mba salah. Bagus ini pacar saya, Mba”
“Apa...? Pacar kamu, Ratih?”

Aku langsung mendekati Bagus dan menatapnya, ia kepalanya tertunduk di hadapanku.
Saat itu emosiku meledak-ledak. Aku memakinya sembari memukul tubuhnya. Bagus
hanya diam saja tak melakukan perlawanan apapun. Ia hanya diam seribu bahasa.
“Bagus. Tolong jelaskan semuanya ini. Jangan cuman bisa diam”
“Marsa, tenang dengarkan penjelasanku lebih dulu”
“Apa yang mau kamu jelaskan padaku. Semua telah terbukti selama ini. Apa yang aku lihat
dengan mata kepalaku sendiri adalah bukti atas perselingkuhanmu. Tega kamu ...!!!”
“Maafkan aku, Marsa”
“Sekarang kamu pilih aku atau dia? Aku butuh jawaban sekarang?”
“Nadya, maafkan aku telah bohongi kamu. Maaf aku memilihmu, Marsa”

Ratih kemudian beranjak pergi dan lari. Bagus mengejarnya. Dari kejauhan Bagus mencoba
menjelaskan sesuatu pada Ratih. Ratih melihatku, kemudian pergi berlalu. Baguspun
kemudian menghampiriku.
“Sudah puas kamu, Marsa?”
“Kamu bilang apa barusan, aku puas?? Aku terluka, Gus. “
“Aku sudah minta maaf dan memilihmu. Cukup sudah persoalan ini. Kita tutup dan tidak
ada pertikaian lagi. Aku mohon, Marsa jangan kamu perpanjang lagi”
88 | P E N A C I N T A M A R S A

Bagus mendekatiku kemudian mendekap tubuhku. Aku hanya diam sambil menangis
dalam dekapannya meluapkan rasa sakit dihati. Aku terpukul ternyata selama ini telah
dibohongi, kepercayaan yang aku berikan dia khianati. Bagus kemudian mengantarkan aku
pulang sampai rumah.
Semenjak peristiwa itu, aku mulai tak bisa lagi percaya dengan sikap Bagus. Meski dia
meyakinkan bahwa dia sudah berubah. Tapi kejadian itu tak mampu buatnya kapok dan
makin dan terus berulah dan berbohong. Diam-diam Bagus masih menjalin hubungan
dengan Ratih. Ditambah lagi aku dapat kabar dari teman dekatnya Bagus kalau orang tua
Bagus merestui dan lebih memilih Ratih karena seiman dengan mereka. Makin terluka dan
kecewa yang aku rasakan akan perlakuan orang tua dan keluarga besar Bagus yang tak lagi
menyukaiku. Keluarga Bagus tak lagi ramah padaku saat berkunjung kerumahnya.
Bagus adalah anak kesayangan mamanya. Disitu dilema yang dirasakan Bagus tepatnya
bersikap memilihku atau mematuhi keinginan orangtuanya. Selama dua bulan hubungan
pacaran kami mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran adu mulut. Hingga
suatu waktu Bagus melontarkan kata-kata ayo menikah jika kamu mau menikah harus
masuk agamaku. Bagus menjadi mudah marah dan tak jarang melakukan kekerasan baik
fisik maupun psikis.
Maret tahun 2007 aku memutuskan hubungan kami. Alasan yang paling mendasar aku
memilih putus dengannya karena sikap kasar dan posesifnya. Hal yang terberat adalah
upayaku dalam menyembuhkan luka di hati. Aku lebih banyak diam dan tanpa aku sadari
tubuhku menjadi kurus karena kepikiran dan tertekan batin. Melepaskan ketergantungan
akan Bagus dan melupakan kenangan kisah cinta yang pernah kita rajut bukanlah hal yang
mudah.
Aku berusaha untuk bangkit dari keterpurukan diriku. Sahabat, kakakku Serena dan
Mamakku menguatkanku untuk bisa lepas dari kesedihan hatiku. Aku sibukkan dengan
mengerjakan skripsiku sambil berorganisasi.
Bagus menjadi lelaki yang tak lagi aku kenal lagi. Sosok pria yang pernah mengisi hatiku
kini menjadi pria playboy dan masa bodoh terhadap kuliahnya. Setelah peristiwa
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kecelakaan Ratih, yang aku dengar dari tema-teman mereka sudah bertunangan. Dalam
kecelakaan motor Ratih meninggal di tempat kejadian (TKP). Bagus begitu membenciku
karena dia mengingat kata-kataku yaitu:
“sampai matipun, kalau kamu enggak bertobat maka hidupmu takkan pernah bahagia
selamanya. Cukup aku perempuan ini yang kamu sakiti”.
Semenjak peristiwa kecelakaan Ratih membuat Bagus sering mempermainkan hati
perempuan. Termasuk adek kelas kuliahku. Mungkin itu salah satu alasan dari pelampiasan
kesedihannya.
Dari kejauhan aku hanya melihatnya. Saat kami saling berpapasan, kami seperti orang yang
tak pernah kenal lagi satu sama lainnya. Kebencian dan luka di hati kamipun sudah
bersemayam. Kisah cinta yang manis saat bersama itupun seketika sirna.

Dulu kita pernah saling menggenggam.
Akhirnya kini kau tak lagi mampu aku genggam
(Coretan Pena Marsa Sinaga, Jember 2006)

24 November 2007 Aku wisuda dan lulus dengan IPK cum laude (pujian). IPK tertinggi saat
itu di program studi dan jurusan. Aku bersyukur dan menjadi kebanggaan buat diriku dan
keluarga atas nikmat yang diberikan Allah. Meski luka hati itu sebenarnya belum benarbenar sembuh. Bagus masih kuliah dan 2 tahun aku lulus, dia baru wisuda.

*****
Tahun 2009. Setelah lulus kuliah, aku berkunjung ke kampung halaman orang tua di
Medan. Dua tahun di Medan tinggal rumah Uda/Amang Uda/Bapa Uda 11 yang bernama
Parulian Sinaga. Rumah tulangku letaknya di daerah simpang pos.

11

Uda/Amang Uda/Bapa Uda dalam bahasa Batak Toba adalah panggilan kita terhadap adik laki-laki dari ayah
kita
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Suatu hari saat aku mengikuti pengajian muda-mudi di Masjid. Aku berkenalan dengan lakilaki yang bernama Darius Silalahi. Ia kesehariannya bekerja sebagai polisi. Kami pariban
karena namboru menikah dengan amangboru yang bermarga Silalahi.
Dua tahun melupakan Bagus dalam kehidupanku terutama hatiku. Mencoba berdamai
dengan hati ini dengan membuka diriku untuk mengenal laki-laki kembali. Memang bukan
hal yang mudah apalagi sakit hatinya diselingkuhi.
Darius Silalahi merupakan sosok pria yang ramah dan supel. Usianya 4 tahun lebih tua dari
usiaku yang baru berumur saat itu 25 tahun. Usia 25 tahun di daerah kami di Medan
termasuk usia perempuan dewasa yang seharusnya sudah pantas berumah tangga.
Sebenarnya kalau pariban yang dari anak namboru ayahku sudah tidak ada lagi. Mereka
semua sudah menikah dan usianya terbilang jauh dariku. Sehingga Bapa Uda, Inang
Uda/Nanguda12, amangboru 13dan nomboruku/Bou 14mendorongku untuk segera menikah.
Memang menyebalkan sech jika terus ditanyakan “kapan nikah”. Kuatir perawan tua dan
suasah punya keturunan. Pokoknya sangat membosankan, padahal jomblo itu pilihan.
Apalagi aku masih ingin menikmati masa mudaku dan mencapai cita-cita termasuk karier.
Jadi perempuan kok ribet. Padahal laki-laki boleh berlama-lama melajang. Alasannya
pembenaran bagi mereka adalah namanya juga laki-laki, bebas akan kehidupannya dan
laki-laki itu dipilih bukan memilih.
Darius Silalahi mungkin pilihan aku selain tujuannya ingin membuka hati juga ada alasan
yang paling mendasar pelarian diri akan kebosanan dan dorongan keluarga besar ayahku
yang ingin aku segera menikah. Disamping dia salah satu laki-laki yang termasuk dalam
kriteria diriku, meski aku sebenarnya tidak menyukai laki-laki yang bekerja di bidang
kepolisian dan militer. Lebih baik ketimbang laki-laki yang selama ini mencoba
mendekatiku.

12

Inang Uda, Nanguda dalam bahasa Batak Toba adalah panggilan kita terhadap istri dari adik laki-laki ayah kita

13

Amangboru dalam bahasa Batak Toba adalah panggilan kita terhadap suami dari saudari ayah kita

14

Namboru (Bou) dalam bahasa Batak Toba adalah panggilan kita terhadap saudara perempuan ayah kita
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Suatu sore pukul 15.00 Wib tepatnya hari itu hari Sabtu. Darius berkunjung kerumah Bapa
Uda dengan niat menemuiku.
“Assalamuailakum ....?” ujar Darius Silalahi dengan membunyikan bel rumah
“Walaikumsalam, silahkan duduk nak”, jawab Bapa Uda mengajak masuk dan mereka
duduk diruang tamu
“Bolehkah saya ingin tahu, nama dan asal dirimu?”, tanya Bapa Uda dengan rasa ingin tahu
sosok pria yang ada didepannya
“Nama saya Darius Silalahi, tulang. Saya tinggal di Jalan Pardede. Saya anak dari ayah saya
yang bernama Johan Silalahi. Maaf jika saya kurang sopan menyebut nama ayah saya.
Apakah tulang kenal?”
“Oo gitu yah. Sebentar dulu kamu anak Johan Silalahi yang bekerja sebagai Polisi itu. Aku
kenal betul ayahmu itu, dia teman waktu SMA sampai sekarang. Oya Darius kesini ada
keperluan apa ya?”
“Maaf ,tulang tujuan saya kesini ingin bertemu dengan Marsa. Benarkah Marsa tinggal
disini?”
“Oalah, betul Marsa tinggal disini. Dia anak abangku di Jember. Sebentar saya panggilkan
dia dulu ya.”

Bapa Uda Parulian Sinaga masuk kedalam menuju dapur. Bapa Uda menyampaikan padaku
bahwa ada Darius yang ingin berjumpa. Aku yang awalnya sedang asyik membantu
Nanguda memasak di dapur. Akhirnya bergegas menemui Darius.
“Apa kabar Bang Darius? Kok bisa sampai juga abang kerumah ini”
“Kabarku baik Marsa. Mencari alamat rumah bukanlah hal yang sulit kok. Ini masih daerah
Medan pula”, jawab Darius Silalahi dengan senyum simpul di bibirnya
“Iya juga sech Bang. Namanya juga polisi. Pasti tahulah keadaan di Kota Medan ini”
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“Akkhhh adek terlalu berlebihan. Aku kesini ingin jumpa dirimu sekalian mau mengajak
kamu jalan-jalan. Semoga kamu bersedia menerima ajakanku?”
“Gimana ya bang. Coba saya minta ijin Bapa Uda dulu ya?”
“Kalau tidak keberatan bagaimana jika kita yang minta ijin kepada Bapa Uda dan Nanguda
Siapa tahu jika kita berdua yang bicara diijinkan”

Aku dan abang Darius Silalahi kemudian menemui Bapa Uda dan Nanguda yang asyik
nonton teve. Mereka berdua mengijinkan kami pergi keluar dengan catatan jangan pulang
larut malam. Kamipun pergi jalan-jalan ke Medan Mall dengan perasaan yang gembira.
“Dek, Marsa. Bolehkah abang bertanya padamu?”
“Emang abang mau bertanya apa padaku?”
“Sudah sebulan kita berkenalan. Abang mau tanya nih apakah adek sudah punya kekasih?”
“Menurut abang selama ini gimana tentang Marsa?”
“Kok balik bertanya nih adek. Abang khan ingin tahu jelas dari jawaban adek. Mana abang
tahulah apakah adek selama ini sudah punya kekasih.”
“Pentingkah pertanyaan itu adek jawab buat abang?”
“Pastinya sangat penting buat abang. Jujur abang bukan orang yang tak suka berbelit-belit
dan langsung pada pointnya. Kenapa abang tanyakan dan ingin tahu betul dikarenakan
abang menaruh hati pada adek”
“oya, benarkah kata-kata abang barusan itu? Bukannya abang selama ini sering aku dengar
banyak cewek yang suka pada abang. Marsa tidak percaya kalau abang cinta padaku.
Gombal ya bang?”
“Benar nih dek. Abang serius cinta pada Marsa. Janganlah kau dengar kata-kata orang.
Memang abang akui kalau abang pernah pacaran tapi sekarang sudah sendiri. Bukan
berarti benar ucapan orang abang banyak cewek. Kalau berteman dan suka itu wajar saja.
Tapi belum tentu pacar “
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“Ahhh yang benar nih bang. Adek tak mau nantinya ada cewek datang padaku bilang
bahwa dia pacar abang. Bisa jadi bahan bicara orang. Apalagi abang tahu, kalau aku ini
tinggal tempat Bapa Uda dan jauh dari orangtua. Jadi Marsa sangat ekstra menjaga diri
dan nama keluarga”
“Abang tahu keberadaan adek. Adek tak percaya pada abang? Yang perlu adek tahu dan
bisa percayai omongan abang ini, kalau abang cinta adek. Dan ingin menjadikan adek
kekasih abang”
“Bagaimana ya bang. Bisakah adek minta waktu untuk berpikir dan menjawabnya?”
“Abang tak bisa beri waktu adek untuk berpikir. Jika adek ada rasa hati untuk abang maka
jawablah iya. Jangan menggantungkan hati ini. Semua bisa adek buktikan dengan
menjalani cinta itu bersamaku”

Abang Darius Silalahi terus berusaha menjelaskan dan meyakinkan padaku bahwa dia
benar-benar mencintaiku dan ingin menjadi pacarnya. Dia ternyata lelaki yang tak bisa
sabar dalam penantian apalagi terkait kepastian hati. Menurutnya lebih baik ditolak
sekarang daripada disuruh menunggu yang pada akhirnya ditolak juga itu hal yang paling
menyakitkan. Mau tidak mau, aku menjawab bersedia menjadi pacarnya.
Tiga bulan lamanya menjadi pacar abang Darius indah dan bahagia. Kemesraan diantara
kita terjalin dengan eratnya. Aku merasa gairah hidupku semakin bergelora saat
bersamanya. Dia adalah laki-laki sekaligus kekasih yang tahu betul membuat cewek merasa
dan diperlakukan secara istimewa. Seringkali malam minggu kami dihabiskan dirumah. Dan
cara dia yang dewasa dan merangkul keluarga ayah dalam hal ini tulang dan nantulang
sangat santun. Tak jarang pula dia mengajak tulang bermain catur, nonton teve dan sampai
nongkrong di kedai tuak. Muncul rasa kekaguman pada sikapnya yang dewasa.
Namun dibulan kelima kami pacaran. Abang Darius mulai menampakkan sikap yang arogan
yaitu posesif dan kasar. Dia mulai suka marah-marah dan menunjukkan kepemilikan akan
diriku. Hingga suatu malam saat kami jalan bersama teman-temanku mengajar disekolah
SMP Negeri 1 Medan.
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“Marsa, aku mau bicara sebentar dengannmu?”, ujar Darius Silalahi mengengam tanganku
menuju pintu keluar tempat aku dan teman-teman sedang asyik menyantap makanan di
caffe biasanya langganan kami
“Emang ada apa sech, Bang? Kok kamu pake marag-marah?”
“Sudah aku bilang kepadamu. Aku paling tidak suka kamu sering kumpul dengan temanteman sesama guru itu. Apalagi temanmu yang laki-laki bercanda sambil menyentuhmu.
Masa tidak kau ingat itu. Kapan waktu untuk kita berdua?”
“Abang, bukankah dari awal abang tahu hati adek cuman untuk abang. Aku sudah sering
bilang dan minta pengertian abang untuk berikan aku ruang untuk bebas berteman. Bukan
berati selalu berdua saja?”
“Adek mulai berani membantah abang. Emang selama ini kurang apa aku berikan
kebebasan dirimu untuk bergaul dan berkarier menjadi guru. Adek lupakah kalau abang ini
pacarmu. Dan adek tidak bisa seenaknya sendirian karena ada abang. Jadi apa-apa harus
bicara dan minta persetujuan abang?”
“Abang, adek tahu. Tapi yang perlu abang pahami bahwa kita masih sebatas pacaran
belum menikah. Dan setiap hal perlu dikomunikasikan bukan minta persetujuan abang.
Ingat bersama”
“Kamu mulai berubah Marsa. Dulu kamu patuh dan manis. Sekarang kamu egois. Aku mulai
curiga nih, kalau kamu sudah tidak cinta lagi padaku. Dan ada lelaki lain dihatimu. Tega
kamu?”
“Abang jangan terlalu cepat menyimpulkan. Jujur tidak ada laki-laki lain dihatiku. Aku
cuman butuh kebebasan untuk berkumpul dengan teman-temanku.Itu saja”
“Oke kalau begitu abang ingin kamu pilih aku atau teman-temanmu itu?”
“Aku tak bisa memilih karena kalian sama pentingnya dalam hidupku. Itu jawaban adek”
“Aku suruh kamu pilih salah satu. Kamu dengar itu!”, ujar Darius Silalahi dengan nada
marah penuh emosi
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“Abang, masih meragukan cinta adek selama ini. Kurang apa adek buktikan cinta ini.
Kenapa abang jadi sering marah-marah dan mudah cemburu buta?”
“Aku marah karena kamu tidak mau dengar dan lakukan semua inginku. Perlu kamu tahu
jika cemburu itu tandanya sayang. Kamu kok bego banget atau pura-pura bego?”, jawab
Darius Silalahi sambil menggenggam tanganku sangat erat sampai aku merintih sakit
“Lepaskan tanganku, Bang. Sakit. Aku tahu abang sayang dan cinta sama adek. Tapi
cemburu buta itu enggak baik bang”, balasku yang mencoba melepas gengaman
tangannya dan meyakinkan dia

Kami berdua yang lagi berdebat, tiba-tiba datang Faris menghampiri kami.
“Ada apa ini, Marsa”
“Tidak ada apa-apa Faris. Kami hanya lagi bicara saja. Ini hal biasa diantara kami”, jawabku
mencoba menutupi pertengkaran aku dan Darius
“Darius lepaskan tangan Marsa. Dia merasa tidak nyaman?”, kata Faris melepaskan
gengaman tangan Darius
“Jangan ikut campur. Kamu tidak tahu apa-apa. Jadi jangan jadi pahlawan didepan Marsa.
Kamu tahu it!”, balas Darius dengan raut wajah penuh amarah
“Sabar, Darius. Aku enggak ada niat seperti yang kamu katakan. Oya teman-teman
menunggu kalian. Karena kalian sudah cukup lama berbicara. Dan kami berniat ingin
pulang”, kata Faris dengan gaya santai tak terpancing emosi

Faris mencoba menjelaskan pada Darius, tapi Darius makin emosi dan menaruh cemburu
terhadap Faris yang selama ini dia tidak suka. Aku coba membujuk dan merayu Darius
dengan penuh kesabaran hati. Akhirnya kami menemui teman-teman dan kembali dengan
obrolan yang santai diselingi canda tawa. Meskipun Darius terpaksa membetahkan diri
bergabung dengan teman-temanku. Hal yang paling konyol dan kekanak-kanakan akibat
dari cemburu Darius yang membabi buta adalah memelukku dan sesekali mencium pipi dan
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keningku padahal aku tahu itu tidak tulus dan cenderung arogan. Meskipun aku tak begitu
suka dan terpaksa tetap aku pasrah saja dengan tujuan agar Darius tak buat kericuhan lebih
besar dan aku tak ingin terus-terusan malu dihadapan teman-temanku. Jam ditanganku
menujukkan pukul 21.00 Wib, akhirnya kami menyudahi acara kumpul-kumpul kami dan
kembali kerumah kami masing-masing.
Seperti biasanya aku pulang diantar Darius dengan sepeda motor atau mobilnya.
Sepanjang perjalanan Darius membelaiku, minta dipeluk dan menciumku. Terkadang aku
tak sepenuh hati mau mengikuti maunya peluk dan cium, tapi aku lebih banyak mengalah
agar tidak ada keributan diantara kami berdua.
Bulan ke tujuh kami pacaran. Darius mengajakku untuk menikah. Tapi aku merasa belum
siap secara materi dan mental. Ditambah pula aku masih ingin berkarier. Saat menjelaskan
keinginanku Darius malah marah-marah. Aku menjadi bimbang akan sikap Darius. Memang
Darius mencintaiku tetapi berlebihan sehingga mengekang kehidupanku. Akhirnya, aku
tidak ada pilihan lain aku masih sayang dan cinta padanya sehingga aku putuskan untuk
tunangan saja dahulu. Tujuanku mengulur waktu menikah dan berharap Darius berubah
sikap menjadi lebih bijaksana.
Sepuluh bulan lamanya aku dan Darius menjalani hubungan pacaran dan tiga bulan kami
bertunangan. Ternyata harapanku agar Darius berubah tidak terjawab. Darius menjadi
makin posesif.
Akhirnya aku memberanikan diri untuk bicara hati kehati dengan Darius yang intinya aku
minta mengakhiri hubungan kami. Saat aku bicara hal perpisahan tanggapan Darius
menjadi marah dan meminta aku berpikir ulang bahkan dia berjanji untuk berubah.
Alasannya keluarga kami sudah sama-sama tahu dan belum siap jika ada omongan orang
tentang perpisahan kami. Aku tidak enak hati saat Darius minta kesempatan untuk
memperbaiki sikapnya. Akupun memberikan kesempatan padanya.
Kesempatan yang aku berikan di minggu-minggu pertama Darius menampilkan perubahan
sikapnya mulai dari cara bicara dan mulai berikan kebebasan aku untuk bergaul dan
bersosialita. Tapi sayang itu hanya bertahan sebentar. Darius kembali ke sikap awalnya
yang posesif yang mengarah pada kekerasan. Hal ini dimulai dari kedekatan pertemanan
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aku dan Faris yang sama-sama guru di SMPN 1 Medan. Faris adalah guru bahasa Inggris
dengan statusnya PNS sedangkan aku adalah guru IPS dan TIK dengan status Honor
Daerah. Aku dan Faris layaknya sobat saling tukar pikiran. Faris sudah memiliki kekasih guru
juga tapi SMPN IV di Tebing bernama Fatimah. Minimal sebulan sekali baik Faris dan
Fatimah bertemu. Hal ini sudah aku sering jelaskan kepada Darius tapi dia tak pernah
percaya.
Tiga minggu Darius mendapat pelatihan dari kepolisiannya. Saat berakhir pelatihan Darius
tak beri kabar padaku niatnya surprise/kejutan padaku dengan main kerumah tulang.
Namun sayang aku tidak ada dirumah. Darius pamit pulang. Hpku yang tertinggal dikamar
jadi aku tak tahu kalau Darius smes dan telpon berkali-kali.
Darius menghubungi temanku bernama Siska lewat telpon. Siska menyampaikan pada
Darius kalau ada kegiatan rapat antar guru di Kantor Bupati. Ternyata Darius tidak benarbenar pamit pulang, ia menunggu di simpang jalan menuju rumah tulangku. Sekitar dua
jam berlalu, Darius melihat aku dibonceng Faris dengan sepedanya. Darius langsung
menghampiri kami ditengah jalan. Aku dan Faris kaget ketika Darius menghadang jalan
kami. Darius marah-marah dan memukul Faris. Aku langsung melerai mereka. Darius
mengajakku dengan paksa ke mobilnya. Faris hanya diam melihat kami meninggalkan dia
dengan muka babak belur. Kami di mobil hanya diam membisu. Mobil kami berhenti di
Hotel “Kencana”, Darius kemudian mengajakku masuk kekamar 207 setelah ia pesan. Aku
hanya pasrah saja dibawanya karena aku tak ingin ada keributan.
“Masuk. Ayo buruan masuk?”, kata Darius Silalahi dengan menarik tanganku.
“Bang, kamu mau apa mengajakku ke tempat ini?”, tanyaku yang duduk diatas tempat
tidur
“Aku mau bicara sama kamu, Marsa. Jujur aku sudah muak dengan aturan dan tingkahmu”,
jawab Darius Silalahi dengan nada tinggi penuh emosi
“Maksut abang apa? Marsa menganggap tidak pernah berbuat hal yang salah. Ucapan
abang kasar sekali. Baru datang dan bertemu sudah marah-marah”, balasku dengan kesal
hati
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“Coba kamu jadi aku, 3 minggu aku tak jumpa kamu. Aku datang dengan penuh kerinduan
ingin bertemu dan beri kejutan padamu dengan datang kerumah.Tapi ternyata kamu asyik
dengan Faris berduaan. Telepon dan pesanku tak kau jawab. Siapa yang tak kesal terus
lihat kamu boncengan dengan laki-laki lain”, ujar Darius dengan penuh emosi
“HP aku lupa bawa.Aku tidak asyik berduaan dengan Faris kami ada rapat. Tugas sekolah.
Dan aku kecewa abang memukuli Faris yang tidak salah dan tidak tahu apa-apa”
“Dasar perempuan enggak tahu malu. Kegatelan kamu?”, sahut Darius Silalahi dengan
penuh amarah kemudian dia menampar pipiku
“Abang, kamu jahat. Kamu tuduh aku seperti itu. Aku tidak terima asal abang tahu aku
bukan perempuan yang gampangan”, jawabku sampil memegang pipi yang ditamparnya
sambil menahan sakit.

Akhirnya amarah di hati aku dan Darius tak terbendung lagi. Tidak ada yang mau mengalah.
Darius mulai berteriak dan akupun melawan. Aku tak bisa melawan saat dia main kasar
pada tubuhku. Makianpun dia lontarkan padaku. Aku hanya menangis dan merintih sakit
dihadapannya. Entah setan apa yang merasuk dalam diri Darius, tidak jadi tidak terkontrol.
Lelaki yang aku kagumi karena kedewasaan dan keseriusannya kini sudah hilang dari
pikiranku. Saat mulutnya melontarkan kata kasar penuh makian dan tangannya mulai
menghantam tubuhku. Sejam kemudian aku hanya bisa menangis dan takut. Darius yang
hanya diam sambil menghisap rokoknya kemudian menghampiriku.
“Sayang, maafkan aku. Kamu jangan takut. Aku begini karena aku cinta kamu. Dan aku
takut kehilangan kamu. Jika kamu mau lakukan semua perintahku. Aku takkan perlakukan
kamu seperti ini”, ujar Darius sambil mendekap tubuhku dan mencium keningku

Aku hanya diam dalam pelukannya. Kemudian Darius mengantarku ke dokter dengan
alasan jatuh dari tangga. Dokter memberikanku resep obat yang ditebus ke apotik.
Sesampai dirumah tulang, aku hanya mengiyakan jawaban Darius yang menyampaikan
kejadian jatuh dari motor. Satu tahun lima bulan aku hidup dengan ketakutan. Dan setiap
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aku melawan maka kekerasan darinya aku terima. Hingga pada akhirnya aku melawannya
dan melakukan visum rumah sakit atas tindakan kekerasannya. Aku mengancamnya,
dengan meminta dia memutuskan hubungan kami kalau tidak maka akan saya laporkan ke
dinas atau kepolisian. Akhirnya, dengan terpaksa Darius menyetujui kami berpisah.

*****
Bulan Desember Tahun 2010. Aku kembali ke Jember setelah dua kali ikut CPNS tidak lulus.
Alasan yang paling utama saat aku dapat kabar mamakku harus operasi ginjal sebelah
kanannya. Meninggalkan semua yang aku bangun selama 3 tahun di Kota Medan baik
honor daerah guru, PAUD yang aku miliki dan dunia majalah. Disamping juga aku ingin
melepaskan teror dari Darius Silalahi yang belum bisa move on atas perpisahan kami.
Operasi pengangkatan ginjal sebelah kanan berhasil lancar. Mamakku kini mulai belajar
hidup sehat demi ginjal yang tinggal satu. Check up sebulan sekalipun dilaksanakan. Biaya
operasi dan perobatan yang cukup mahal membuat aku dan kakakku Serena harus putar
otak dengan kerja keras. Ayahku yang tahun 2011 mulai pensiun dari PTPN Nusantara XII
menjadi tak lagi bisa membantu biaya perobatan bulanan mamakku.
Orangtuaku membuka toko kecil-kecilan di rumah untuk mengisi kekosongan dan kegiatan
selama masa pensiunan. Tujuannya mencari hiburan agar tidak stress.

*****
Tahun 2012. Aku yang dua tahun terakhir bekerja di PT Adiguna. Perusahan ini
berkecimpung dibidang pertanian, distributor pupuk, bibit dan alat-alat pertanian. Pemilik
PT Adiguna adalah keturunan Tionghoa/China. Aku bekerja hampir dua tahunan di PT
tersebut di bidang keuangan meski tidak sejalan dengan gelar pendidikanku. Keadaan
memaksaku untuk bekerja dalam hal ini keluarga kami butuh dana yang besar untuk
perobatan jalan mamak.
PT Adiguna sebenarnya perusahaan yang sistem manajemennya tidak berpihak pada
kepentingan pekerja baik tetap dan harian lepas. Para karyawan administrasi, karyawan
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gudang, accounting, manajer, sopir, sales, dan buruh angkut. Tidak ada jaminan kesehatan
bagi para buruh angkut yang berstatus harian lepas sehingga bayarannya hanya mingguan
untuk bisa diangkat menjadi karyawan tetap menunggu tahunan dan penilaian hasil
kerjanya. Tidak ada BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan itu diperuntukkan bagi
karyawan tetap yang diangkat paling cepat 1 tahun. Mau tidak mau jika sakit ya ditanggung
sendiri. Disamping itu, buat karyawan perempuan tidak ada jaminan dari perusahaan yaitu
cuti haid bahkan cuti melahirkan hanya 3 bulan jika lebih maka cenderung dianggap keluar
dari perusahaan. Paling menyesakkan lagi kondisi karyawan/buruh/kuli tidak ada uang
lembur hanya diberikan makan malam yang harganya Rp 15.000,- sampai Rp 20.000,-.
Ironis kelas dan penindasan terhadap para pekerja perusahaan yang dilakukan oleh
pengusaha atau pemilik modal dinegeri ini. Buruh adalah kaum kelas bawah dan lemah
yang merupakan dampak kemiskinan.
Disamping itu kebebasan untuk berkumpul dan berserikat di perusahaan ini tidak dijamin.
Jika ketahuan karyawan dan buruh yang ikut organisasi maka konsekuensi dipecat.

Buruh Asing vs Buruh Negeriku
Buruhku malang
Buruhku sayang
Harga buruh di negeriku masih murah
Buruh di negeriku masih berjuang atas nasibnya
Buruh di negeriku masih meratap
Ada apa dengan negeriku?
Buruh asing datang ke Indonesia
Buruh asing menjadi istimewa dibanding negara buruh dalam negeri
Apakah angkatan kerja buruh sudah tak lagi di indahkahkan?
Buruh tak lagi layak atas rumahnya sendiri
*Coretan Pena Marsa Sinaga, Jember 2012

Aku sadari bahwa diriku bagian dari kaum buruh. Mitos yang dilekatkan dan diaminkan
masyarakat bahwa ikut China itu pasti pelit. Nasibku jauh bedanya dengan mereka karena
aku tertindas mulai dalam pikiran dan hati. Aku menyerah dan pasrah dengan keadaan ini.
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Diriku menjadi orang yang apatis dan pragmatis yang aku pikirkan kerja dan dapat uang
yang banyak. Aku menjadi orang yang egois dan tak peduli dengan lingkungan sekitarnya.

****
Bulan Juli tahun 2012. Aku mengenal seorang pria lewat dunia maya (disingkat dumay)
tepatnya Facebook (FB). Lelaki itu bernama Deva Anggoro. Kami intens komunikasi dan
sharing dalam segala hal. Bulan ke-3 perkenalan kami, akhirnya bulan September aku dan
Deva berjumpa di Jember. Pertemuan kami sangat indah dan berkesan, aku melihat Deva
merupakan pria yang ramah dan santun. Deva mengaku jujur bahwa statusnya duda
beranak satu karena perceraian dengan isterinya yang selingkuh. Aku sempat kaget atas
status duda. Lelaki itu mengatakan bahwa dia seorang wiraswasta sehingga terbilang
sibuk. Kesekian kalinya, aku jatuh dalam pelukan lelaki yang bernama Deva.
Tak butuh waktu lama, bulan Desember 2012 Deva Anggoro mengajak bertunangan dan
mempertemukan keluarga kami berdua.
Januari 2013, Deva memberitahukan dia ditipu teman bisnisnya dalam jualan mobil. Bawa
lari uang konsumen sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dia meminta
bantuanku, aku tidak tega pada tunanganku itu. Aku berusaha merogok tabunganku dan
meminjam pada temanku yang bernama Riska jadi uang yang aku pinjamkan padanya Rp
40.000.000, - (empat puluh juta rupiah). Dia berjanji memulangkan uang yang dipinjamnya
dalam 3 bulan tepatnya Maret 2013.
Selama 3 bulan itu, Deva jarang komunikasi dan bertemu alasannya sibuk. Tanggal 25
Maret 2013 aku menagih janjinya untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut. Tapi dia
selalu berkelit dan janji terus sampai molor sebulan. Dan aku sendiri ditagih Riska,
alasannya sudah cukup berikan perpanjangan pinjaman dan uang tersebut dibutuhkan
untuk keperluan keluarganya. Makin pusing sudah aku, tepatnya bulan Mei 2013 aku tak
bisa lagi menelpon Deva. Nomor Hpnya tidak aktif lagi. Selama dua bulan terakhir aku
menyicil dan meminjam kepada teman kantorku jadi prinsip gali lubang tutup lubang agar
bisa menutupi hutangku. Ditambah biaya perobatan mamak tiap bulannya.
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Akhirnya aku memutuskan mencari informasi dari teman terdekat Deva. Usahaku
menemukan titik terang aku mendapat alamat rumah orang tua Deva di Surabaya. Karena
rumah yang dia tempati sebelumnya di Malang bukan lagi miliknya dan dihuni orang lain.
Terkejutnya aku ternyata selama ini Deva hanya ngontrak rumah yang di Malang. Aku mulai
curiga dan ragu mulai terpintas dibenakku arahnya bahwa Deva selama ini menipuku.
Setelah dari Malang, aku bergegas menuju ke rumah orang tua Deva di Surabaya. Aku
makin terkejut dan lemas saat lihat kondisi rumah, orang tua dan anak Deva. Mereka hidup
di gang tikus, sesak, kotor dan lingkungan kumuh.
“Assalamualaikum...”, ujarku sambil mengetuk pintu rumahnya
“Walaikumsalam, Marsa?”, jawab ibu Deva dengan wajah kaget
“Iya, Ibu . Ini Marsa”
“Silahkan duduk, nak. Inilah gubug kami”
“Iya enggak apa-apa ibu. Bapak dimana?”
“Sebentar dia lagi istirahat. Kurang enak badan. Aku bangunkan dulu ya”
“Bapak, bagaimana kabarnya? Sakit apa?”
“Bapak sudah seminggu ini lagi kurang enak badan maklumlah penyakit orang yang sudah
tua”
“Bapak dan Ibu sebelumnya saya minta maaf merepotkan kalian. Saya kesini ingin bertemu
dan tahu keberadaan Deva karena selama ini dia menghilang tanpa jejak. Saya sudah
berusaha mencarinya hingga saya kesini”
“Apa yang Deva perbuat sama kamu, Marsa?”, kata Bapak Deva dengan penuh rasa
penasaran
“Saya harus jujur pada Bapak dan Ibu. Deva pinjam uang dan sampe saat ini belum
dikembalikan?”
“Berapa banyak pinjamannya padamu, Marsa?”, tanya ibu Deva dengan lemas dan cemas
“Pinjamannya sebesar Rp 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah)”
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“Apa? Lagi-lagi dia melakukan hal ini. Marsa yang perlu kamu tahu sebenarnya Deva itu
sudah melakukan banyak kebohongan bahkan penipuan pada perempuan. Kami kira saat
kalian bertunangan, Deva benar-benar mau bertobat. Tapi ternyata dia enggak ada kapokkapoknya. Kami malu sebagai orangtuanya. Kami minta maaf padamu, marsa?”, sahut
Bapak Deva yang sedih dan malu terhadapku
“Marsa, Kami tak bisa berbuat apa-apa lagi. Urusan ini kami lepas tangan. Ditambah lagi
anak Deva selama ini kami yang urus. Dia sudah tidak kami anggap sebagai anak bahkan
tidak kami berharap hidup kepadanya”, sambung Ibu Deva menjelaskan tingkah laku Deva

Bagai disambar petir dan tersayat hatiku melihat dan mendengar kenyataan bahwa Deva
yang selama ini berstatus tunanganku adalah seorang penipu. Sudah banyak perempuan
yang dia tipu dengan kedok seorang bisnisman/pengusaha. Dia juga menggunakan motif
cinta untuk memberdayai perempuan.
Ternyata jaman sekarang pergeseran terjadi dahulu perempuan adalah tulang rusuk lakilaki tapi sekarang menjadi tulang punggung. Benarlah apa yang dikatakan mamakku, lakilaki jaman sekarang beda dengan jaman dulu. Jaman dulu laki-laki gengsi jika
perempuannya yang mengeluarkan uang saat kencan tapi sekarang ini laki-laki malah tak
tahu malu jika dibayarin perempuan. Laki-laki jaman sekarang cari perempuan mandiri
untuk jadi sandaran hidupnya.

Kasus penipuan yang dilakukan Deva Anggoro akhirnya aku laporkan kekantor polisi.
Akupun menceritakan kepada orang tuaku tentang peristiwa yang menimpa diriku. Bukan
didukung malah diomelin oleh ayah dan mamakku. Semakin lengkaplah derita yang aku
alami. Akhirnya, aku berjanji pada diriku bahwa aku takkan pernah mengenalkan laki-laki
kepada orang tuaku, dan lebih selektif lagi. Mati rasa akan traumatis kegagalan dalam
percintaan.
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Aku Bukanlah Mawar Berduri
Aku memiliki banyak duri
Tengoklah banyak bekas luka padaku
Semua karena ketakutan atas cintaku
Aku tak dapat mengenali dirimu
Mungkin terlampau banyak topeng diri
Banyak luapan air mata yang mengalir
Mungkin terlampau takut akan sakitnya penolakan cinta di hati
Aku ingin percaya lagi akan cinta
Aku bosan akan akhir kisah cinta yang pilu
Aku seakan lupa cara menghapus namamu dihati
Terlampau bodohkah aku tuk memahami cinta?
Terlampau gampangnya aku untuk jatuh hati?
Karna aku hanya tahu memberi cinta
Aku tidak tahu cara melupakannya
*Coretan Pena Marsa Sinaga, Jember 2013
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TUBUH PEREMPUANKU

Tubuh ini bernama perempuan.
Tubuh ini memiliki vagina.
Tubuh ini berikanku rahim.
Rahim dengan segudang pesan pembebasan.
Rahim itu melahirkan sebuah peradaban.
Rahim itu dijadikan penjaga kehormatan.
Kita sebut diri sebagai manusia beradab,
Tapi perangaimu gambarkan pembedaan,bahkan penundukkan.
Hentikan perdebatan konsep cinta yang sejatinya kemanusiaan.
Hentikan perdebatan konsep keadilan yang terpenjara mitos dan dogma.
Bukankah sejatinya rasa cinta dan adil tak kenal jenis kelamin
#arti cinta dan adil

Hidup ini adalah sebuah rangkaian dari pergulatan dalam jiwa.

Pengetahuan dan

pengalaman dalam hidupku ternyata tak sejalan dengan kenyataan sikapku.
Aku dibesarkan dari keluarga Batak. Orang yang bersuku Batak Toba dan Batak Pakpak.
Ayahku bermarga Sinaga jelas berasal dari suku batak Toba sedangkan mamakku
berru/borru Boangmanalu yang berasal dari suku batak Pakpak. Sama-sama suku batak
tapi bahasa dan tradisinya ada yang berbeda.
Mamak menikah secara agama, negara dan adat-istiadat suku Batak dan Pakpak. Dalam
adat Batak dikenal dengan tradisi sinamot/mahar/tuhor yang nilainya mahal. Sinamot
adalah biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak
menikah dalam bahasa batak sering disebut Tuhor Ni Boru. Kalau bahasa Indonesianya bisa
dibilang Mahar. Sinamot adalah harga (mahar) yang ditentukan orangtua dari pihak
mempelai wanita agar pihak mempelai pria bisa memiliki dan mempunyai hak atas anak
perempuannya. Tolak ukur harga beli yaitu terdapat pada pendidikan sang gadis. Jika gadis
tersebut mempunyai gelar sarjana, ia dihargai tinggi dan apabila gadis itu hanya tamatan
SMA maka harga beli gadis tersebut tidak terlalu tinggi.
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Harga sinamot tidak selalu ditentukan dari pendidikan. Biasanya pendidikan dijadikan tolak
ukur agar calon suaminya berpendidikan lebih tinggi daripada mempelai perempuan agar
kelak disaat berkeluarga, mempelai pria memang sudah mampu untuk menafkahi
keluarganya.

Menurutku, sinamot menjadi permasalahan yang mengakibatkan pernikahan yang sudah
direncanakan menjadi gagal. Pihak perempuan memberi harga sinamot yang tinggi kepada
anaknya, sedangkan pihak laki-laki tidak mempunyai uang yang banyak untuk mampu
membeli wanita tersebut maka tidak terjadi kesepakatan dan tak jarang membuat
kekecewaan terhadap sepasang kekasih yang ingin melanjutkan cintanya ke pernikahan.
Alasan pernikahan Batak Toba yang dijalani mamakku yang menjadi penyumbang
kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangganya. Patrilineal 15 diakui dalam adat, budaya
dan tradisi suku Batak memberikan pengaruh besar bagi ayahku juga laki-laki lainnya.
Pembedaan perlakuan dalam mengasuh kami bertiga yaitu Serena, Bonar dan Marsa dalam
hal pembatasan jam pulang ke rumah, kedudukan laki-laki (daholi) sebagai penerus marga
yang punya nilai lebih dibandingkan perempuan (borru/berru). Pihak perempuan memiliki
kedudukan yang berbeda karena anggapan perempuan/anak perempuan saat menikah
marganya akan gugur/ hilang dan mengikuti marga suaminya, disamping itu jika memiliki
keturunan anak mereka otomotis menggunakan marga suaminya.
Aku menyadarinya bahwa laki-laki dalam budaya Batak itu seseorang yang tangguh,
mampu menempatkan dirinya laksana pohon rindang (hau nabolon) bagi istri-anak,
orangtua, sanak-saudara, dan kerabat marganya. Dari situlah tumbuh harkat, martabat,
dan harga dirinya sebagai 'anak ni raja'.
Luka yang teramat dalam ketika hidup aku sebagai perempuan yang tumbuh dan
berkembang karena bentukan “bapak” yang identik dengan maskulinitas. Saat aku
mengingat wajah lelaki yang kukenal sebagai ayah, sosok yang begitu membekas dalam
15

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan
berasal dari pihak ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu pater yang artinya ayah,
dan linea yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah.
Penganut adat patrilineal di Indonesia antara lain adalah suku Batak, suku rejang dan suku Gayo, dari luar sendiri
ada bangsa Arab yang menganut sistem patrilineal ini.

107 | P E N A C I N T A M A R S A

relung jiwa. Paling jelas yang aku ingat saat lelaki itu memperlakukan seorang perempuan
yang dinikahkan secara sah agama, negara dan adat. Perempuan itu bernama Uli
Boangmanalu yang aku panggil mamak. Air mata yang jatuh dipipi Uli Boangmanalu adalah
saksi nyata akan kekerasan psikis dan fisik yang dialami selama bertahun-tahun. Tubuh
memarpun menjadi hal yang biasa dialami mamakku ketika dia tidak patuh pada ayahku.
Laki-laki kedua yang aku kenal adalah abangku Bonar Sinaga. Aku memanggilnya abang
karena dia lahir dulu ketimbang aku. Penghormatan akan etika dan kesopanan terhadap
ayah dan abangku memaksaku untuk mengakuinya. Meski kadang berontak dalam jiwa
atas perlakuan yang sewenang-wenang mereka.
Kadang rasa iri hati tak hanya abangku Bonar rasakan, hal inipun aku rasakan. Anak lakilaki satunya dikeluarga kami, malah mengecewakan. Mungkin ada peribahasa Indonesia
selama ini yang mengatakan “buah jatuh tak jauh dari pohonnya.”16 Didikan anak dengan
kekerasan memberikan pengaruh terhadap pembentukan pskis anak itu sendiri. Bisa jadi
dampak pola asuh yang salah pada Bonar menjadikanya pribadi yang kasar, pemarah,
emosional, dan keras kepala.
Muncul rasa malu dan minder aku rasakan melihat kelakuan ayah pada mamak, dan abang
pada orangtua. Bukan hanya dirumah juga diluar rumah jadi tontonan dan omongan
tetangga sekitar karena sering bertengkar, perlakuan kekerasan seperti memukul dan
ucapan kasar yaitu makian atau sumpah serapah.
Aku dan Serena selalu diingatkan oleh ayah dan mamak kalau seburuk-buruknya atau
senakal-nakalnya si Bonar, dia tetap adalah bagian dari keluarga dan anak laki-laki satusatunya yang akan merupakan pewaris keturunan atau marga kami.

*****
Hampir 30 tahunan, aku dan keluarga bersabar dan berdoa dengan harapan Bonar bisa
berubah dan bertobat. Sampai usianya sekarang 30 tahun masih saja kelakuannya tidak

16

Buah Jatuh tidak jauh dari pohonnya arti peribahasa (1) sifat anak tidak jauh berbeda dengan ayah atau ibunya,
(2) hal yang menurun dari leluhurnya pasti ada kemiripannya dengan orang tuanya.
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berubah. Kerja sana sini atau dimanapun hanya bisa bertahan paling lama 3 bulan,
alasannya tidak betah lama bekerja di pabrik atau kantoran adalah dikeluarkan dari kerjaan
dan mengundurkan diri persoalannya berantem, emosional yang tidak terkontrol dan tak
bisa jadi pelayan.
Begitulah abangku Bonar sebentar berulah selang berapa waktu bertobat. Kayak musiman
saja sadarnya. Dan ujung-ujungnya pasti kembali ke lingkungan para penyamun. Minum,
judi dan tawuran yang meresahkan masyarakat.
Tahun 2011, tetangga kami yang bernama Cak Witono seorang penjahit baju melaporkan
abangku Bonar ke kantor polisi di Pakusari. Abangku dituduh mencuri ayamnya dan
penganiayaan. Abangku sering main kerumahnya pada waktu kejadian ayamnya hilang,
karena Bonar tidak terima atas tuduhan Cak Witono yang tanpa alasan makanya terjadi
pemukulan. Aku, mamak dan ayah langsung ke kantor polisi tempat Bonar ditahan.
“Pak, saya Ayah dari Bonar yang katanya barusan ditahan?”
“Bonar yang dituduh penganiayaan dan maling ayam ya, Pak?”, ujar pak Polisi yang
mencoba memastikan nama Bonar yang ingin ditemui kami
“Ya itu yang kami barusan dapat infonya, Pak. Bisakah kami bertemu?”
“Baik sebentar ya pak,”, jawab pak polisi dengan santun dan ramah

Kira-kira ada 10 menit berlalu, Bonar dihadapan kami ditemani pak Polisi. Wajah Bonar
memar alias bonyok dari kejadian siang kemarin baku pukul.
“Gimana keadaanmu?”
“Baik, hanya sakit kecil saja nanti juga sembuh. Tidak usah kalian pikir. Tapi aku minta
tolong Ayah untuk keluarkan aku dari penjara. Jika berlama-lama disini aku bakalan tidak
betah. Tolonglah...aku mohon ayah?”, ujar Bonar dengan nada memohon dan memegang
tangan ayah
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“Ayah sudah bicara dengan polisi tentang kasusmu ini. Kemungkinan agak lama prosesnya
paling cepat seminggu. Ayah mau pertanyaan ini dijawab dengan jujur. Benarkah kamu
mencuri ayam Cak Witono?”
“Jujur ayah bukan aku pelakunya. Buat apa mencuri ayam, aku marah dan memukul Cak
Witono karena mulutnya kayak cewek, cerita ke semua orang dan ia mempermalukan aku.
Manusia manapun pasti tak mau direndahkan apalagi menyangkut harga diri”, kata Bonar
dengan nada kesal dan geram
“Sudah aku bilang kontrol emosimu. Semoga atas peristiwa ini kamu sadar dan banyak
belajar. Kami juga sudah berkonsultasi dengan pengacara terkait kasusmu ini dan
mengajak Cak Witono dengan jalur damai. Hanya itu caranya agar dia menarik kasusnya,
syukur-syukur kita mendapatkan maling sebenarnya. Banyaklah kamu berdoa biarkan Allah
memudahkan segalanya”, ujar ayah yang berusaha menenangkan Bonar
“Makanya, abang Bonar jangan sok macam preman. Dikira semua orang takut sama kamu.
Kalau sama aku, Serena , ayah dan mamak enggak akan dilaporin polisi. Rasa malu ini akibat
perilakumu it. Sudah tua tetap saja kayak anak muda. Buat susah dan beban kami saja”,
sahutku dengan rasa sebal dan bosan lihat kelakuan Abang Bonar
“Sudahlah kau, Marsa. Macam betul kali sudah perilakumu. Pantang kau ceramahi aku. Aku
laki-laki sedangka kamu cewek. Jaga diri baik-baik biar enggak bunting ntar. Sok ngajarin
yang tua lagi”, jawab Bonar menaruh rasa jengkel padaku
“Sudah, sudah kok malah tengkar. Kalian tahu ini kantor polisi”, ujar Ayah menyudahi
perdebatan aku dan Bonar.

Seminggu lamanya abangku Bonar ditahan di polres Pakusari. Mamak dan aku bergantian
mengunjungi Bonar ditahanan. Ayah yang harus bekerja dan tak bisa ditinggalkannya,
maka aku dan mamak yang mengupayakan segala pembelaan dan penyelesaian kasus
Bonar sedangkan Serena tak banyak membantu karena dia sudah berumah tangga.
Mereka menetap di Kalimantan.
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Aku membantu dan mendampingi mamak ke kator polisi dan pengacara. Tidak kenal hari
ditambah cari bukti-bukti yang bisa membuat Bonar bisa ringan kasusnya. Disamping itu,
kami berupaya mencari uang untuk membiayai perobatan Cak Witono yang babak belur
dipukul Bonar dan biaya pengacara.
Kesabaran, ketangguhan dan cinta kasih yang tiada henti-hentinya untuk suami dan ketiga
anaknya selalu terbukti. Disaat semua orang mencibir keluarganya terlebih kasus Bonar
yang dipenjara, mamak pantang menyerah. Setiap subuh dan tengah malam dia panjatkan
doa-doa pada Allah, ditambah sholat lima waktu yang tak pernah ia tinggalkan. Meski
kadang aku melihat ada air mata yang menetes di pipinya.
Ternyata Doa mamak terkabul. Seminggu kemudian tertangkap maling sebenarnya
ternyata bukanlah Bonar tetapi Prapto. Akhirnya Prapto digebuki masyarakat sekitar
rumah. Pengacara yang selama ini menangani kasus Bonar sama-sama Batak sehingga
kami bisa minta pembayaran jasanya dengan potongan harga. Cak Witono akhirnya mau
berdamai dan mencabut gugatannya kepada Bonar di kepolisian. Konsekuensinya
keluarga kami menanggung biaya perobatan Cak Witono hingga sembuh. Abangku Bonar
kemudian bebas tanpa syarat, sekaligus Cak Witono melakukan pembersihan atau
pemutihan nama baiknya.

*****
Sempat terpikir olehku, “apakah laki-laki itu kodratnya kepala keluarga dan pencari
nafkah?”. Karena itu makanya ia lebih tampak otoriter baik terhadap mamak dan anakanaknya. Meskipun mamak kadangkala tak selalu mengikuti semua permintaan dan
perintah ayah. Penolakan yang dilakukan mamak dianggap ketidakpatuhan isteri terhadap
suami.
Paling sering yang jadi keributan di rumah yang pertama soal ayah buang abu rokok
sembarangan yang membuat rumah jadi kotor dan kedua terkait menu makanan yang
membosankan dalam hal ini alasan mamak gaji yang setiap bulan yang diberikannya tidak
cukup. Kalau belum sebulan gaji tidak cukup maka mamak setiap harinya hutang ke
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warung langganannya. Pembayarannya hutang di warung mamak tutupi setiap dapat gaji.
Prinsip gali lubang tutup lubang asalkan didapur terus mengepul.
Terkadang dipikir-pikir berumah tangga itu membosankan dan menyakitkan kayak penjara
saja. Selama ini yang aku lihat dari pengalaman mamak yang keseharian hidupnya jadi
gudang salah dan tidak pernah ada benarnya setiap ucapan dan tingkah laku. Dari menu
makanan yang itu-itu saja sampai persoalan gaji setiap bulan dan kebutuhan sekolah kami
bertiga anak-anaknya.
Ayah setiap digugat mamak soal gaji, ia bisa saja pandai menjawab sebagai pembelaan
dirinya. Ia langsung bilang bahwa isteri harus kreatif dan pintar-pintar mengatur keuangan
keluarga. Itulah tanggung jawab perempuan sebagai isteri selain mengurus anak-anak dan
suami. Emang tugas isteri itu sama halnya jadi pelayan ya?
Semenjak aku kecil hingga beranjak dewasa orang tua paling sering menasehati bahwa jadi
perempuan harus sholeha. Jangan lupakan kodrat sebagai perempuan meskipun nanti
sudah bekerja. Sehebat apapun perempuan ujung-ujungnya pasti urusan dapur. Pantang
atau pamalih anak gadis duduk depan pintu rumah jodohnya kabur. Bicara organ-organ
kewanitaan tidak bisa fulgar jadi penamaanya berbeda-beda.
Bicara penamaan alat kelamin perempuan pada saat usiaku 12 tahun bertepatan lulusan SD
mau mendaftar ke SLTP. Aku ingat kejadian pertama kalinya dapat haid atau menstruasi.
“Mak, mak....”
“Ada apa, Marsa?”
“Mamak, ada darah di memekku17?”
“Sini, biar mamak lihat...”
“Benar khan mak, ini kenapa ya mak?”
“Oya benar, itu namanya menstruasi/haid/datang bulan yang menandakan kamu sudah
dewasa.”

17

Memek sebutan lain untuk menyebut vagina (alat kelamin perempuan)
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“Ooooo namaya menstruasi mak. Kok dibilang dewasa khan umur Marsa masih 12 tahun
masih sekolah pula?”
“Dewasa berarti harus hatihati bawa diri. Sudah bisa punya anak dan nikah. Jadi mulai
sekarang tiap bulan kau akan mendapatkan menstruasi dan hati-hati bergaul dengan lakilaki ya”
“Oooo gitu ya, Mak...”

Meski aku tak begitu paham kala itu tentang apa yang dijelaskan mamak tentang
menstruasi adalah tanda dewasa bagi perempuan. Aku hanya mematuhinya saja dan
mamak mengajarkanku tentang menggunakan pembalut yang awalnya sangat tidak enak
dan ribet membatasi ruang gerakku tapi aku jalani. Disamping pula mamak mengajarkanku
tentang cara menjaga dan merawat organ kewanitaanku terlebih sewaktu datang bulan,
mulai dari celana, ganti pembalut, membersihkannya dengan daun sirih dan minum jamu
sebagai salah satu anjuran dari warisan nenek moyang. Ia juga memberitahukan
pantangan saat haid misalnya, keramas, makan buah-buahan yang panas enggak baik
untuk rahim dan vagina (seperti nanas, timun, dll) dan menggaruk jika gatal dengan kuku
pasti akan membekas.
Semenjak aku mengalami menstruasi disitulah aku mulai sangat hati-hati dalam menjaga
diri. Tapi mengapa harus perempuan yang hati-hati? Apakah alasannya cuman bisa bunting
atau hamil? Itu jadi tanda tanya diriku.
Perempuan diberikan oleh Allah dalam tubuhnya vagina atau yang aku kenal sebutan kecil
adalah memek dan rahim yang berfungsi untuk hamil dan melahirkan.
Saya baru mempelajari tentang vagina dan rahim pada waktu duduk dibangku SMA
tepatnya mata pelajaran Biologi terkait anatomi tubuh 18 manusia. Pada pelajaran anatomi

18

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kronologi masalah
tubuh dimulai dari pemeriksaan korban persembahan pada masa purba hingga analisa rumit bagian tubuh oleh
ilmuwan modern. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, anatomia yang berasal dari kata anatemnein yang berarti
memotong. Ilmu ini merupakan salah satu cabang ilmu Biologi berhubungan struktur dan organisasi mahluk
hidup.
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tubuh ini ada beberapa pokok bahasan materi yang disampaikan yaitu (1) sistem gerak, (2)
sistem peredaran darah, (3) sistem otak, (4) sistem pernafasan, dan (5) sistem reproduksi.
Sebenarnya di Sekolah Dasar (SD) sudah dipelajari mata pelajaran IPA kelas V materi Organ
Tubuh Manusia tapi tidak begitu mendalam dan saat itu hanya sebatas menghafal tanpa
paham betul. Tapi hal yang sama baik saat di bangku SD sampai SMA pelajaran ini menjadi
hal yang risih /tidak nyaman/tabu. Jadi saat mau guru menjelaskan anatomi tubuh laki-laki
dan perempuan pada saling melirik mata dan tersenyum. Disamping gurunya juga tak
begitu bisa atau juga merasakan hal yang sama tidak nyaman dan tabu menyampakan
materi pelajaran tersebut.
Aku baru paham dan mengerti secara jelas tentang alat reproduksi 19 perempuan saat usia
26 tahun. Pada waktu itu saya ikut Lokakarya tentang Gender dan Pembangunan yang
dilaksanakan tanggal 20-23 Maret 2009 di Hotel Panorama, Jember. Lokakarya itu
berlangsung selama 3 hari. Ternyata selama ini aku buta akan ketubuhan itu sendiri. Ketika
materi tentang “Gender dan Seks” tidak hanya aku tetapi hampir sebagian peserta
lokakarya tersebut saja yang baru terbuka pengetahuannya. Hal yang paling polos dan
lugu saat narasumber bertanya tentang nama alat kelamin perempuan, kita semua pada
diam saling berpandangan dengan peserta yang lain dengan rasa malu.
Aku baru menyadari hal ini, mamak tak mampu menjelaskan sejak kecil hingga dewasa
tentang alat reproduksi ini karena itu tabu20. Aku menjadi tak yakin kalau selama ini mamak
memahami secara benar dan baik tentang ketubuhan yang melekat padanya. Tata krama
yang terkait dengan etika, kesopanan, kepatuhan dan berbakti yang melatar belakangi
mamak sangat memegang teguh adat dan tradisi perempuan Batak. Kebiasaan itu
kemudian diwariskan secara turun temurun sampai pada aku, Serena dan Bonar.

19

Alat reproduksi/Sistem Reproduksi/Sistem Genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja
sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon dan feromon juga
merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi
20

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Tabu atau pantangan adalah suatu pelarangan sosial yang kuat terhadap
kata, benda, tindakan, atau orang yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok, budaya, atau
masyarakat. Pelanggaran tabu biasanya tidak dapat diterima dan dianggap menyerang.
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*****
Tak hanya perempuan Batak, namun perempuan yang ada di Indonesia bahkan di belahan
bumi ini. Saat jadi aktivis kampuspun ternyata aku belum benar-benar memahami tentang
ketubuhan perempuan yang diberikan sejak kita lahir secara sadar dan kritis.
Aku mencoba menengok kebelakang tentang peristiwa yang terjadi dalam setiap putusan
dalam kehidupan ini. Kembali menjadi tanda tanya dalam diriku percakapan sewaktu
kuliah dulu dengan Jumadi terkait budaya ketimuran. Perempuan harus memegang teguh
budaya ketimuran. Enggak boleh ketawa lebar-lebar, duduk tidak boleh mengangkang,
bicara lantang dan menyatakan perasaan cinta terlebih dahulu pada laki-laki yang
disukainya. Banyak banyak aturan dalam masyarakat, lingkungan sekolah dan keluarga
tentang menjadi seorang perempuan.
Pandangan miring tentang organisasi kepemudaan yang aku anut bahwa komunis dan tak
mengakui adanya Tuhan. Organisasi dan aktivis itu dunia laki-laki bukan milik perempuan.
Juga ayah, mamak dan abang Bonar yang menentang keras saat aku ikut demonstrasi dan
ikut organisasi intra/ekstra kampus yang pulang larut malam.
Rasa kuatir dan takut yang dialami keluargaku terkait orang yang disebut aktivis. Katanya
jaman Orde Baru pada masa pemerintahan Soeharto melarang keras gerakan demonstrasi
dan para aktivis yang lantang bicara. Kabarnya mereka tinggal nama, hilang dan dibunuh.
Ayah menceritakan tentang peristiwa Gerakan 30 September 1965 disingkat G30S /PKI
pada saat itu usianya 12 tahun. Ayahku yang lahir pada tanggal 1 Januari 1953. Dia melihat
dan mendengar cerita para komunis yang tergabung dalam PKI dari opung 21 dan
masyarakat sekitar yang jahat dan biadab. Apalagi ditambah dengan cerita masa itu terkait
Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) yang bejat akhlaknya dan menghancurkan negara.
Saksi kebiadaban anggota Gerwani dengan tarian genjer-genjer dan PKI yang membunuh
para jendral kemudian dimasukkan kedalam lubang buaya.
Senada dengan cerita ayahku, aku teringat sejak kecil sampai SLTP tepatnya usiaku saat itu
14 tahun, tahun 1998 sudah tidak lagi ditontonkan film yang berjudul Penumpasan

21

Opung dalam Bahasa Batak artinya kakek atau nenek
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Pengkhianatan G30 S PKI merupakan judul film dokudrama propaganda Indonesia tahun
1984. Film ini disutradai dan ditulis Arifin C. Noer, diproduseri oleh G. Dwipayana, dan
dibintangi Amoroso Katamsi, Umar Kayam, dan Syubah Asa. Diproduksi selama dua tahun
dengan anggaran Rp 800 juta kala itu, film ini disponsori oleh pemerintahan Orde Baru
Soeharto. Film ini dibuat berdasarkan versi resmi menurut pemerintah kala itu dari
peristiwa Gerakan 30 Septemper atau disingkat G30S yang menceritakan peristiwa
percobaan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada tahun 1965. Didalam film tersebut
menceritakan Jenderal Soeharto sebagai tokoh utama yang berperan protagonis yang
menghancurkan gerakan kudeta tersebut, setelah itu arahan yang bersifat mendesak
untuk rakyat Indonesia memperingati mereka yang tewas dan melawan segala bentuk
komunisme. Komunisme itu jahat dan tak mengenal Tuhan. Gerakan 30 September 1965
ini merupakan gerakan yang kejam dan biadab tak berprikemanusiaan dengan penyiksaan
terhadap para jenderal. Film ini ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Mereka
menggambarkan peristiwa kudeta ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Film ini sering ditayangkan setiap 30 September malam yang ditayangkan saat itu satusatunya stasiun teve yaitu TVRI . Dan jadi tontonan yang wajib bagi siswa sekolah di
Indonesia, walaupun film ini banyak mengangkat adegan-adegan yang penuh kekerasan
secara berlebihan. Pada saat itu ada beberapa stasiun televisi swasta bermunculan,
mereka juga dikenai kewajiban yang sama. Jadi setiap tanggal 30 September diberi tugas
dari sekolah untuk menonton film ini dan membuat rangkuman ceritanya. Saat itu masih
tevelisi hitam putih. Hanya yang punya antena parabola bisa lihat dan mengakses stasiun
televisi swasta. Dijaman itu 1990-an punya televisi hitam putih sudah hebat.
Masih ingat jelas jaman Orde Baru membuat cerita tentang PKI, Gerwani dan Gerakan 30
September itu dikepalaku dan keluargaku juga masyarakat Indonesia selama 13 tahun
dicekokin dengan Film G30S-PKI. Tahun 1998 film itu tak lagi ditanyangkan setelah
pergantian masa Orde Baru ke Orde Reformasi dengan ditandai lengsernya Soeharto
dengan aksi demonstrasi masa tepatnya dilakukan oleh Mahasiswa.
Ingat betul saat itu ayah ikut kampanye Golkar dan PNS wajib memilih Soeharto sebelum
tahun 1998. Dan aku ikut jadi pemuda Golkar waktu dibangku SMA, ayah sangat
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mendukung. Tahun 1800-an aku memandang ayah kagum dan cinta mati sama Soeharto
sehingga setiap pemilihan umum sudah pastinya partai Golkar dan coblos Soeharto.
Lata belakang itu yang menjadi alasan ayah, mamak, Serena dan Bonar tidak menyetujui
diriku mengikuti organisasi. Ditambah lagi ada peristiwa meninggal Munir salah satu aktivis
HAM

pada tanggal 7 September 2004 di pesawat yang ditumpangi alasan kasus

pembunuhan dengan diracun. Makin membuat keluarga melarang keras untuk menjadi
aktivis di kampus. Dia bilang kepadaku ujung-ujungnya kalau kamu kritis nanti mati. Kritis
itu pemberontak kayak antek PKI.
Bukanlah hal yang mudah dan butuh kerja keras untuk menjelaskan pada keluarga tentang
pilihan ikut beroganisasi adalah bagian menambah pengetahuan yang tak bisa aku
dapatkan di kampus. Berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan memperjuangkan hak
kita sebagai manusia dan melawan ketidakadilan. Jawaban ayah saat aku berkata tentang
nasib rakyat kecil, negara dan kemanusiaan, dia hanya bilang urus dulu hidupmu jangan
kau urus hidup orang lain karena mereka sudah ada yang urus yaitu Allah dan pemerintah
bukan kita. Jangan pernah berniat apalagi sok jadi pahlawan.
Hampir setahun perdebatan aku dan keluarga, akhirnya ayah memberikan pilihan kuliah
atau organisasi.

Namun aku mengajukan pilihan lain yaitu aku tetap kuliah dan

berorganisasi jika sampai 4 tahun aku belum lulus kuliah maka ayah tak usah membiayai
kuliah. Tawaranku kemudian ayah setujui. Pesannya aku disuruh menjaga nama baik
keluarga jika ada apa-apa keluarga takkan membantuku. Mulai saat itu ayah tak lagi
mengurus bahkan peduli dengan kegiatan yang aku lakukan bahkan menanyakan
perkuliahan di kampus. Komunikasi kami berdua menjadi berjarak.
Kesekian kalinya aku mengugat diri sebagai perempuan. Ayah, mamak dan Bonar tidak
adil. Saat abangku Bonar keluar malam dan keluyuran larut malam begadang tidak jelas
bahkan yang dilakukan adalah hal yang negatif atau buruk hanya diomelin. Ayah bilang
emang Bonar sudah tak bisa diatur jadi biarkan saja nanti bertobat sendiri. Tetapi tidak
berlaku padaku, kebebasan atas ruang yang sama antara aku perempuan dan Bonar lakilaki. Masih ada batasan dikarenakan jenis kelamin.
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RATAPAN KETIDAKADILAN
Aku benci hitam!
Aku benci mendung!
Aku bencing gelap !
Kau telah membuat aku benci semua hal itu
Kenapa melukis pelangi?
Kenapa merajut kecintaan?
Kenapa membingkai pondasi rumah?
jika kau turut membawa warna hitam bersama warna lain
Jika kau turut sepakat atas benar dan salah
Inikah akal bulusmu membuatku bahagia di awal
Mengaminkan dengan menafikkan fitrah insani
Lalu menghancurkan ku di akhir
Kalian tahu bahwa “aku juga manusia”
*Coretan Pena Marsa, Jember tahun 2004

*****
Perempuan urusannya dirumah. Jadi ingat sebutan 3M yaitu Macak, Manak dan Masak
yang dilekatkan pada perempuan. Dan semua yang dilakukan perempuan yang berstatus
ibu rumah tangga merupakan bentuk kepatuhan, pengabdian, pengorbanan, berbakti dan
rasa cinta terhadap suami, keluarga dan ajaran agama.

Menurutku keterbatasan

pemahaman akan diri sebagai perempuan yang seutuhnya dengan segala hak dan
kewajibannya sebagai manusia, inilah asal muasal dari lahirnya luka yang diakui secara
sadar bahwa ada keadaan yang tidak adil dan kekerasan dalam hubungan antara suami
dengan isteri, orangtua terhadap anak, dan anak laki-laki dengan anak perempuan.
Perempuan yang bernama Paula Nauli Boangmanalu panggilan sehari-harinya Uli dan aku
memanggilnya mamak. Perempuan yang pertama yang aku kenal semenjak aku didalam
kandungan selama 9 bulan kemudian lahir dan tumbuh menjadi Marsa hingga saat ini, itu
semua karena kedahsyatan rahim dan vagina yang berada dalam tubuh yang masyarakat
menyebutnya perempuan.

118 | P E N A C I N T A M A R S A

Perempuan dan anak perempuan selalu dibatasi dengan aturan atau norma-norma sosial
bahkan tradisi dan tafsir agama yang sempit. Mulai dari lahir sampai dewasa perempuan
sudah dibentuk atas kata boleh dan tidak boleh. Kepantasan hanya diperuntukkan
perempuan sedangkan laki-laki sudah memiliki
Aku ingat betul semasa kecil diajarkan makna warna pink itu identik dengan cewek
sedangkan permainan yang dikenalkan adalah boneka, masak-masakan dan kecantikan.
Bonar yang terlahir sebagai anak laki-laki diajarkan sejak kecil permainan bola, perangperangan, panjat pohon, layang-layangan dan mobil-mobilan.
Pernah suatu waktu aku dan Serena dilarang keras menggunakan alat-alat permainan
Bonar katanya pamalih atau pantangan. Padahal saat melihat album foto keluaraga
ternyata Serena sejak kecil potongan rambutnya pendek kayak anak cowok. Melihat dan
mendengar ceritanya Serena suka sekali bermain dengan Bonar dan anak-anak laki-laki
lainnya, tapi beranjak remaja makin dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan
dunia laki-laki . Padahal aku tahu saat itu Serena sangat kesal dan raut wajahnya yang mulai
cemberut kalau dibelikan baju cewek dengan terpaksa ia memakainya.
Ayah dan mamak cerita kepada kami bertiga saat pertama kali mengandung Serena ada
keinginan mereka berdua yang saling bertolak belakang. Ayah ingin anak pertamanya
perempuan sedangkan mamak ingin laki-laki. Jadi saat lahiran mamak sempat kecewa
ternyata anak perempuan. Pemakluman untuk Serena jika dia tomboy 22. Tapi pemakluman
ayah dan mamak itu sifatnya sementara, sejak SD hingga sekarang Serena tumbuh menjadi
perempuan yang tak lagi tomboy. Meskipun kadang ada waktu tanpa sepengetahuan ayah
dan mamak Serena berpenampilan tomboy.
Pandangan miring terhadap cewek yang tomboy dikalangan masyarakat kita termasuk
orang tuaku yang tidak setuju kalau punya anak tomboy. Makanya tidak heran jika cewek
tomboy memang selalu jadi pusat perhatian. Bukan karena mereka terpesona, sebaliknya
justru menganggap cewek tomboy lain daripada pada cewek pada umumnya. Banyak juga
mitos-mitos yang sering dilabelkan pada cewek tomboy, misalnya (1) dandannnya seperti
22

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Tomboy atau tomboi (bahasa inggris: Tomboy) adalah seorang
perempuan yang memiliki sifat atau perilaku yang dianggap oleh masyarakat sebagai peran gender laki-laki,
seperti maskulin atau bermain permainan yang dianggap sebagai permainan laki-laki.
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cowok sering dianggap suka sesama jenis atau lesbi, (2) dianggap tidak bisa memasak, (3)
terlalu sering iku kegiatan cowok bikin mereka disangka enggak punya teman cewek, (4)
karena jarang dandan sekali mencoba dandan ternyata mereka sering diledekin dan dikira
lagi jatuh cinta, (5) kebanyakan cewek tomboy jago olahraga, (6) waktu kecil mereka
sering dikira bocah lelaki karena intensitas keaktifan bermain sama anak-anak cowok,
hingga beranjak gede orang terkecoh dengan penampilanmu ada saja yang memanggilmu
sebutan “mas atau bang” kadang kamu juga dibilang ganteng atau tampan, dan (7)
tuduhan semacam ini pasti sering juga diberikan kepada cewek tomboy, kamu sering dikira
Cuma berlagak jadi tomboy biar bisa dekat sama cowok.
Serena sebenarnya merasa tidak nyaman dengan tuntutan ayah dan mamak yang enggak
mau punya anak perempuan dibilang tomboy, selain itu tak jarang di kalangan temanteman sebayanya membullynya.

****
Ketika Serena menikah tanggal 23 Desember tahun 2010. Usianya saat itu 28 tahun. Setelah
masa kontraknya menjadi pekerja migran (TKI) di Malaysia, Serena kemudian melanjutkan
niatnya untuk kuliah. Dia kuliah di Universitas Airlangga mengambil jurusan manajemen.
Serena hanya butuh 3 tahun menyelesaikan kuliahnya mendapatkan IPK tertinggi seUniversitasnya. Ia memang sikutu buku dengan kacamata silindernya mulai dipake sejak
SD. Ayah dan mamak termasuk aku bangga padanya. Setahung kemudian dia lolos ikut
seleksi PNS di Surabaya tahun 2008, kemudian berkenalan dengan seorang pria yang kini
menjadi suaminya.
Perkenalan mereka dikatakan unik karena lewat facebook (dunia maya) hingga mereka
bertemu tak butuh lama waktu lama mereka memutuskan untuk menikah. Serena tak
pernah mau pacaran karena dia anggap pacaran itu banyak godaan untuk berzina. Kalau
laki-laki itu cinta dan serius pada kita maka dia akan mengajak menikah. Mungkin benar
kata orang-orang tua jaman dulu kalau sudah jodoh yang tidak kenal waktu, tempat dan
keadaan.
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Ayah dan mamak bahagia sekali atas pernikahan kakakku Serena. Bahagianya bukan
kepalang selain keinginan mereka untuk segera menimang cucu, Serena menikah dengan
lelaki yang bersuku Batak dan mantu pertama lagi.
Suaminya bernama Rizal Putra Damanik. Seminggu lamanya pesta mereka dirayakan
secara adat yang makan waktu berhari-hari, agama dan negara cuman beberapa jam.
Rempongan kalau bicara adat, melihatanya sudah capek pikiran dan tenaga. Apalagi kalau
aku lihat mereka yang menjalaninya mulai dari ganti kostum dan menerima ucapan selamat
dari para tamu kayak pake ekstra jamu biar energi kuat.
November tahun 2011, Serena mulai kuatir dan gelisah. Serena mulai sering telepon aku
dan mamak untuk berbagi cerita dan curhatan. Hingga ia ijin kantor untuk pulang kerumah.
Serena memberitahukan permasalahan rumah tangganya, mertuanya mulai menuntutnya
untuk segera punya keturunan.
Padahal bulan Maret 2011 Serena dan suaminya sudah memeriksa dan berkonsultasi
dengan dokter kandungan, hasilnya mereka sehat dan tidak ada masalah. Awalnya rumah
tangganya baik-baik saja, tapi karena dorongan orang tuanya maka Dimas terus
menuntutnya untuk cari solusi biar cepat punya momongan. Kalau tidak ditahun ini tak
juga Serena hamil maka dengan terpaksa suaminya menikah lagi.
“Ayah, mamak. Apa yang harus aku lakukan lagi agar rumah tangga kami bisa bertahan?”
“Serena, sebagai orangtua hanya bisa berdoa dan kamu sebagai isteri harus sabar”
“Ayah, ini tak adil jika aku saja yang dituntut. Apalagi omongan keluarga besar Rizal yang
bilang aku yang enggak subur, mandul dan banyak lagi yang lain. Kalau omongan mereka
masih bisa aku tahan dan sabar. Tapi yang aku enggak terima kenapa pihak perempuan
yang disalahkan. Ditambah baru seminggu yang lalu Rizal menuntut aku jika tahun ini aku
tidak hamil maka dia akan menikah lagi. Hanya karena tuntutan keluarganya. Sungguh aku
tak ridho jika aku dipoligami”
“Ayah tahu akan hal itu berat. Mana ada orang tua yang ingin rumah tangga anaknya
hancur apalagi dipoligami. Tapi kamu harus tetap sabar dan tawakal banyak doa dan
sholatmu, Nak. Ini tantangan bagi rumah tanggamu saat ini, yang terpenting komunikasi
baik-baik dengan suamimu. Kamu sekarang bukan milik kami tapi milik suamimu”
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“Benar kata Ayahmu itu, tak baik pula kau berlama-lama tinggal dirumah ini. Macam mana
kata mertuamu nanti. Dimas itu suamimu, apapun ceritanya dan masalah yang kalian
hadapi. Kamu sebagai isteri jangan tinggalkan suamimu sendirian dirumah”
“iya mak, aku sudah minta ijin kepada Rizal dengan alasan rindu ayah dan mamak”

Sudah tiga hari Serena tinggal dirumah. Sholat dan berdoa itu yang ia bisa lakukan saat ini
dan mengobati kesedihan hatinya. Mamak senantiasa mendampinginya yang sedang
gundah gulana dengan persoalan rumah tangganya.
Mamak melakukan segala upaya untuk setiap anak-anaknya mulai dari pendoa terbaik,
tangan menghapus air mata, pundak merebahkan hati yang penat, nasehat, membanting
tulang untuk kerja meski gajinya hanya dianggap pencari nafkah tambahan dan
mengorbankan nyawanya saat melahirkan kami.
Mamak mengantarkan Serena berobat ke dokter dan alternatif upaya yang dilakukannya.
Bukankah hidup tak sekedar berdoa tapi juga berusaha. Bagian kita sebagai manusia
harusnya

dijalankan

denfan

sebaik-baiknya

sedangan

bagian

Allah

itu

akan

dilaksanakanNya dengan sempurna.
Februari tahun 2012 usaha dan doa Serena dan keluarga kami terkabulkan. Serena
mengandung. Sembilan bulan mengandung kemudian lahirlah anak perempuan dengan
nama Salsabila secara normal. Tidak butuh waktu setahun Serena mengandung dan anak
keduanya lagi perempuan diberinama Cantika.
Namanya orang Batak apalagi Rizal merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, ia laki-laki
satu-satunya sehingga harapan orangtuanya sangat besar terhadapnya dan Serena untuk
memiliki cucu laki-laki.
Rizal yang tak bisa menjelaskan pada orang tuanya dan sebagai anak berbakti maka ia mau
tidak mau mengikuti permintaan mereka. Belum genap 40 hari Serena dari masa nifas 23nya

23

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan
atau setelah melahirkan. Darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Selama masa nifas, seorang
perempuan dilarang untuk salat, puasa dan berhubungan intim dengan suaminya.
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setelah melahirkan puteri keduanya, suaminya mengajak untuk melakukan hubungan
intim.
“Abang, mau apa?”
“Aku ini malam ini kita bercinta”
“Abang, masa nifasku belum berakhir. Tidak baik buat tubuhku. Sabarlah bang khan masih
ada waktu lain hari. Tunggu masa nifasku berakhir, tak bisakah kau menahan hasratmu
itu?”
“Kau tahu, aku ingin kita punya anak laki-laki?”
“Abang, aku sangat tahu betul akan hal itu, harapan keluargamu. Tapi tahukah kamu,
melahirkan itu bukan hal yang mudah dan mengorbankan nyawa. Jujur abang, aku ingin
tak lagi punya anak. Cukuplah anak dua. Tak ada bedanya punya anak perempuan dengan
laki-laki. ”
“Apa kau bilang, tak salahkah telingaku mendengar ucapanmu barusan? Aku hanya minta
anak laki-laki saja. Setelah itu aku takkan memaksamu lagi untuk memiliki anak. Anak lakilaki jelas beda dengan anak perempuan. Anak laki-laki adalah penerus marga keluargaku.
Kau tahu itu...!!”
“Anak itu titipan Allah. Kita tidak bisa atur yang akan lahir anak perempuan atau laki-laki.
Kita hanya manusia, tugasnya berusaha dan berencana tapi selanjutnya itu kehendakNya.
Jika seandainya anak ketiga perempuan lagi, bagaimana? Apa aku, kau suruh untuk
beranak terus hingga ada anak laki-laki? Aku isterimu, Bang. Aku manusia juga yang punya
hak untuk memilih mengandung atau tidak. Karena aku tahu betul akan tubuhku. Tubuhku
ini milikku. Aku bukan mesin pencetak anak laki-laki”
“Kau tak ingat sudah berapa harga sinamotku untuk menikahimu? Jadi tubuhmu itu adalah
sepenuhnya milik suamimu. Masih baik aku ajak bicara dan minta persetujuanmu. Aku
hanya meminta padamu berikan aku anak laki-laki selebihnya aku tak meminta apapun lagi.
Jika tak mau kau turuti maka mulai sekarang kamu persiapkan dirimu untuk menerima aku
menikah lagi. Itu pilihannya”
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Rizal Putra Damanik kemudian bergegas keluar dan meninggalkan isterinya di ranjang
tidurnya. Air mata itupun tumpah dipipi Serena karena kesedihan hatinya tak lagi bisa
tahan.
Setiap kekantor Serena membawa kedua puterinya dengan membawa pengasuhnya,
karena Salsabila dan Cantika masih mengkonsumsi ASI eksklusif 24.
Hampir 4 bulan lamanya rumah tangga Rizal dan Serena tak begitu harmonis. Rizal sering
pulang larut malam. Hubungan intim jarang dilakukan. Serena tanpa ijin suaminya
menggunakan pil KB tujuannya tidak hamil. Dia merasa sudah capek melahirkan apalagi
mengingat susah payanhnya mengandung dan melahirkan. Ditambah pula, mengurus
kedua puterinya yang jaraknya rapat hanya 8 bulan. Serena menerapkam ASI eksklusif
kepada kedua puterinya.
Serena berusaha biasa saja dan menjalani tugasnya setiap harinya, sebagai pegawai negeri
di Pemerintah Kabupaten Pontianak karena ia harus mengikuti suaminya maka diurus
perpindahan kerjanya dan mengasuh kedua puterinya.
Meski berat menjalani peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pekerja secara
bersamaa. Tapi kalau tidak bekerja kebutuhan hidup tak cukup dan ruang aktualisasi dalam
karier tidak akan maju.
Apalagi selama ini sudah banyak perjuangan dan pengorbanan serta biaya yang mahal
demi menuntut ilmu di bangku Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi. Jadi ingat
kilas balik perjuangan hidupnya yang saat itu umur 18 tahun nekad menjadi pekerja migran
(TKI) di Malaysia selama 2 tahun untuk biaya kuliah.
Hal itu yang alasan kuatnya tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Motivasi
lainnya adalah

bukti hidup mamak yang tak bisa melanjutkan cita-cita dan karier

dikarenakan ayah tidak menyetujuinya. Malahan suruh urus rumah dan anak saja. Pesan
mamak kepada aku dan Serena untuk sekolah yang tinggi dan tetap bekerja punya uang

24

ASI eksklusif adalah intervensi yang paling efektif untuk mencegah kematian anak. ASI adalah makanan ideal
bagi bayi, menyediakan nutrisi yang mereka butuhkan untuk perkembangan yang sehat dan memberikan
antibodi terhadap penyakit anak yang umum seperti diare dan pneumonia.
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sendiri biar tidak hidup susah sepertinya dan terutama laki-laki atau suami tidak bisa
seenaknya menghina kita. Intinya perempuan kerja itu bisa meningkatkan harga dirinya.
Jauh dari orang tua hanya seminggu sekali telepon beri kabar. Tak tega rasa hati Serena
jika orang tua di Jember tahu keadaan rumah tangga yang mulai berantakan. Pasti akan
jadi kepikiran. Sehingga ia memilih menghadapi masalahnya sendiri.
September tahun 2013, Serena memberitahukan lewat telepon pada ayah dan mamak
akan niatanya untuk mengajukan perceraian dengan Rizal. Percakapan anak dan orang tua
itu cukup lama dan penuh perdebatan yang bisa dibilang lumayan panjang.
Saat itu aku melihat ketabahan dan kekuatan ekstra yang dimiliki Serena. Dia menjelaskan
alasannya bercerai karena tak ingin melahirkan lagi dan menolak untuk dipoligami.
Keputusan yang berani dan cerdas itu yang aku tangkap. Meski bukanlah hal yang mudah
bagi perempuan meminta bercerai. Isteri gugat cerai suaminya merupakan yang tak lazim
dalam kehidupan masyarakat kita pada umumnya. Serena tahu betul konsekuensi yang
harus tanggung kedepannya menjalani statusnya sebagai janda dan kepala keluarga.
Syarat yang diajukan pada suaminya saat berniat bercerai adalah hak asuh kedua puterinya
ada ditangannya.
“Ayah, mamak. Maafkan jika perceraian ini tidak berkenan dihati kalian”
“Sudahkah kau pikirkan nanti masa depanmu dan anak-anakmu tanpa ayah mereka”
“Iya ayah, sudah aku pikirkan. Meski berat tapi ini sudah pilihanku dan sudah final”
“Jika itu sudah keputusanmu, kami selaku orang tua tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Toh
kamu sudah dewasa dan ini adalah hidupmu”
“Terima kasih, ayah. Doakan aku senantiasa hanya itu yang aku pinta pada kalian”
“Tanpa kau pinta, doa kami selalu untukmu”
“Terima kasih buat pengertian, ayah”
“Pulanglah kerumah, Borru”
“Pasti, Mak. Jika ada waktu yang pas aku dan cucumu main ke Jember”
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“Jaga dirimu baik-baik disana. Jangan lupa ingat Allah. Senantiasa berdoa dan terus jalani
sholatmu”
“Iya, Mak. Serena pasti akan ingat pesan ayah dan mamak”

Percakapan Serena, ayah dan mamakpun terhenti. Kesedihan itu tak hanya dirasakan
Serena tapi juga kami keluarganya. Berat tapi hidup adalah memilih.
Februari tahun 2014 Pengadilan agama menyetujui pengajuan perceraian Serena. Hak asuh
ada ditangan Serena. Setelah perceraian agama dan negara, selanjutnya secara adat
dengan baik-baik dilakukan Serena dan Rizal. Komunikasi dan hubungan Rizal dan Serena
tetap baik setelah berpisah karena semua demi anak-anak.
Tiga bulan dari perceraiannya Rizal Putra Damanik menikah kembali dengan Nadya
Harahap, yang dijodohkan orang tuanya. Ia kemudian pindah tugas ke Medan karena dia
seorang Polisi dengan pangkat Komisaris Polisi.
Enam bulan pernikahan Rizal dengan Nadya akhirnya anak pertama mereka adalah lakilaki. Meski jauh dilubuk hati Rizal dan orang tuanya merindukan Serena dan penyesalan
akan perbuatannya selama ini. Mereka menyadari dan mengakui bahwa Serena adalah
anak yang baik, menantu yang hebat dan perempuan yang tangguh.
Serena hidup di Pontianak dengan kedua puterinya. Dia memutuskan untuk hidup sendiri
dengan tidak menikah lagi bersama Salsabila dan Cantika. Kadang ayah dan mamak
berkunjung kerumah Serena untuk melepaskan rindu pada cucunya.
Karier Serenapun setahap demi setahap semakin bagus, dia naik jabatan menjadi Kepala
Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak. Dia
mengabdikan hidupnya tak lagi hanya untuk kedua puterinya tapi masyarakat Pontianak.
Serena bukan larut dalam keterpurukkan malahan bangkit dan mampu memimpin tak
hanya menjadi kepala keluarga melainkan di dalam kariernya. Meski kadang ada nyinyir di
masyarakat tentang status jandanya. Namun dia tak pernah mempedulikannya.
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Aku sempat bertanya padanya tips bisa menjadi perempuan tangguh, dia hanya menjawab
ini untukku dan demi anak-anak karena merekalah kekuatan dan harta yang aku miliki
untuk tetap bertahan hidup.
Pengalaman hidup mamak selama ini membuat Serena banyak belajar dan berani untuk
memutus mata rantai penderitaan sebagai ibu rumah tangga yang tak berdaya secara
ekonomi, tafsir agama yang sempit dan adat istiadat yang tak berpihak pada perempuan
dan jauh dari makna sejatinya kemanusiaan. Dia tak ingin mengulangi dan menjadi warisan
yang diturunkan apalagi dipertahankan diawali dari dirinya dan untuk kedua puterinya di
masa depan. Cukup mamak yang mengalami penderitaan dan kekerasan. Harapannya di
masa mendatang tak ada lagi pembedaan hanya karena jenis kelaminnya baik laki-laki
maupun perempuan. Semua sama diahadapan Allah, sama-sama manusia dan punya hak
yang sama.

Menjadi Perempuan
Siapa yang mampu melawan nasib
Mereka berkelamin laki-laki atau perempuan
Siapa yang mampu melahirkan dunia
Anak laki-laki atau perempuan
Semuanya berasal dari rahim perempuan

Menjadi perempuan itu susah
Katanya semua manusia itu sama
Nyatanya dibeda-bedakan sebatas kelamin
Terkungkung oleh peradaban yang tak bernurani

Menjadi perempuan itu luka
Cantik menjadi alat penudukkan
Tubuh jadi barang dagangan
Aling-aling aurat penjaga syahwat

Kado indah akan dunia beradab masih sebatas kata-kata
Kemanusiaan hanya dibungkus dengan aturan untung rugi
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Manusia tidak terlahir menjadi perempuan
Kemenjadian perempuan diproses oleh peradaban

Jaman terus bergulir tapi perempuan masih terus berjuang
Berlari mengejar ketertinggalannya untuk menjadi manusia utuh
Atas nama kemanusiaan gugah peduli aku, kamu menjadi kita
Mewujudkan peradaban yang berpihak pada perempuan
#Coretan Pena Marsa Sinaga, Surabaya 2014

Tak pernah ada kata terlambat dalam merubah nasib yang lebih baik, asalkan punya niat
dan keberanian. Bagiku, perempuan bisa berdaya jika dia berpendidikan. Belajar dengan
melihat dan mendengar pengalaman hidup Mamak dan Serena memberikan pencerahan
diri dalam melangkah akan pilihan hidup dengan tubuh yang melekat ini adalah
sepenuhnya milikku. Aku dan Serena menjadi saling menguatkan satu sama yang lain
sebagai saudara, keluarga dan sesama perempuan. Mamakpun usianya sudah 50-tahuna
baru sadar sesungguh makna dan proses sebagai perempuan. Tiga perempuan ini dengan
masanya ternyata mimpinya sama perempuan harus hidup merdeka.

Perceraian dan kehidupan Serena menyadarkan ayah yang telah berusia 56 tahun dengan
memiliki dua cucu. Dia sadar bahwa selama ini dia telah mengecewakan bahkan membuat
luka dihati isteri dan anak-anaknya. Ayah mulai membuka diri dan belajar memperlakukan
isterinya, anaknya baik laki-laki dan perempuan dan sesamanya untuk mencintai mereka
secara adil bukan berdasarkan pada jenis kelaminnya.

Ayah meminta maaf pada mamak dan kami ketiga anaknya, itu momentum penting dalam
kehidupan keluarga kami, termasuk diriku secara pribadi. Mereka tak lagi memaksakan
kehendaknya terhadap anak perempuan dan laki-lakinya. Termasuk untuk aku segera
menikah dengan usia yang telah 30 tahun ini.

Jadi teringat akan sebuah lagu yang ayah paling suka nyanyikan yaitu lagu Batak berjudul
“Boru Panggoaran”. Lagu ini dia nyanyikanpertama kalinya buat Serena yang merupakan
puteri sulung saat merantau ke Malaysia, kami bertiga sekolah, Serena menikah dengan
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Rizal Putra Damanik dan saat Serena bercerai. Tetap saat ayah menyanyikan lagu ini
menjadi pesan yang penuh makna dan meninggalkan kesan direlung hatiku dan Serena.

Boru Panggoaran
Ho do boruku, tappuk di ate-ate ki
Kau anakku (perempuan maksudnya),
yang ada du dalam hatiku (pengharapan orang tua)
Ho do boru ku, tappuk ni pusu-pusu ki
Kau anakku, yang ada dalam hidupku
Burju-burju maho, na mar singkola i
Baik-baiklah kau, bersekolah
Asa dapo ho, na si hita ni roha mi
Biar kamu dapat yang kamu dambakan (cita-citakan)

Molo matua sogot au
Kalau tua aku besok-besok
Ho do manarihon au
Kau yang memperhatikanku
Molo matinggang au inang
Kalau lagi capek aku nak
Ho do na ma nogu-nogu au
Kau yang membela aku menjadi kuat

Ai ho do boruku, boru panggoran ki
Kamu anakku
Sai sahat ma dalan ni ngolu mi
Anak yang membesarkan namaku
Ai ho do boru ku, boru pangoran ki
Kamu anakku
Sai sahat ma da na di rohami
Diberkatilah hidupmu
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Aku menjadi jatuh hati pada lagu “Boru Panggoaran” yang dinyanyikan Victor Hutabarat,
apalagi saat di perantauan menyanyikannya seringkali air mata ini mengalir. Sembari
mengingat cinta kasih ayah.

Aku menyadari bahwa perempuan oleh masyarakat sampai hari ini seringkali dianggap
sebagai manusia kedua setelah laki-laki. Tatanan sosial memberikan kedudukan
perempuan tidak lebih penting dari laki-laki. Akibatnya, aku, mamak dan perempuan yang
lainnya melakukan perlakuan yang tidak adil dalam segala aspek kehidupan baik itu
pendidikan, ekononomi, sosial, budaya dan politik.
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SENANDUNG HIJRAH DIRIKU

“Dunia ini bagaikan sebuah buku, mereka yang terus berdiam di rumahnya
hanya selesai pada satu halaman saja.”

Kesedihan akan sebuah kegagalan diri dalam segala peristiwa merupakan proses
menempa diriku. Jejak langkah yang aku tinggalkan ternyata lebih banyak tekanan
ketimbang ringannya. Mulai dari kecil, beranjak remaja hinga dewasa. Hidup laksana roda
pedati yang berputar. Kadang diatas dan ada masanya dibawah. Tapi hidup terus berjalan
maka aku terus harus melangkah.
Kisah cinta yang alami dalam hidup datang silih berganti dimulai dari cinta monyet yang
bernama Dimas Nugroho, Agung Prasetyo, Bagus, Darius Silalahi dan Deva Anggoro,
kehadirannya menyisakan kenangan yang begitu teramat dalam baik manis dan kepahitan.
Ditambah pula dengan dua lelaki yang aku kenal sepanjang hidupku yaitu ayahku Tigor dan
abangku Bonar.
Pergulatan dalam diriku tentang sejatinya tubuh perempuan yang Allah berikan. Tahun
2009 menjadi tonggak baru dalam kehidupanku. Berangkat dari penyadaran akan
kebutaan tentang menjadi perempuan melekat dari pikiran dan hati yang merupakan
warisan secara turun temurun dari nenek moyang hingga mamakku selama ini. Disertai
dengan pengalaman hidup mamak dan kakakku Serena. Ternyata selama ini jiwaku, Serena
dan mamak masih terpasung oleh kultus25 agama, literasi26 media (massa, cetak, online
dan sosial media) yang minim sehingga ditelan-telan mentah atau sepenggal saja, dan

25

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kultus adalah penghormatan resmi dalam agama,
upacara keagamaan atau ibadat (2) sistem kepercayan (3) penghormatan yang sifatnya berlebih-lebihan kepada
orang, paham atau benda.
26

Arti literasi bukan hanya sekedar kemampuan untuk membaca dan menulis namun menambah pengetahuan,
keterampilan dan kemampuan yang dapat membuat seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu
memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu berkomunikasi secara efektif dan mampu
mengembangkan potensi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Alberta. 2011. Belajar
Multimedia. Bandung: Tirta Karya)
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norma-norma sosial yang berwajahkan laki-laki dan cenderung tidak berpihak pada
perempuan.

Pasung Jiwa
Entah, sudah berapa lama diri terkungkung
Kungkungan akan kultus agama yang kerdil
Entah sudah berapa lama diri terbelunggu
Terbelenggu akan ritus tradisi yang berat sebelah
Suara jiwa mulai menjerit merasuk sanubariku
Jiwaku rindu kebebasan akan manusia seutuhnya
Jiwaku berontak akan rupa-rupa duniawi yang semu
Jiwa dan tubuh ini adalah milikku
Aku akan terus berjuang sekuat tenaga
Lepaskan pasungan jiwa akan kenistaan
*Coretan Pena Marsa Sinaga, Jakarta 2015

Tahun 2014 aku menjadi dosen di salah satu universitas swasta di Surabaya dengan jalur
kopertis27. Aku memberikan hidupku pada dunia pendidikan. Cita-cita mamak yang aku
wujud nyatakan untuk menjadi seorang pengajar atau pendidik, yang tak bisa ia raih karena
pertimbangan anak dan suaminya.
Disamping itu, aku bersama teman-teman yang intens, peduli, pemerhati dan penggiat
dalam kegiatan sosial membangun rumah singgah28 untuk perempuan dan anak-anak
jalanan dan korban kekerasan. Rumah singgah kami beri nama “Gubug Cinta”. Awalnya
inisatif ini berangkat dari kecintaanku terhadap mamak dan kepedulian yang terjadi
lingkungan sekitar dengan memberikan tempat yang bersih, layak dan aman buat anakanak jalanan dan perempuan korban kekerasan. Dan kami juga menerima perempuan

27

Kopertis (Kordinasi Perguruan Tinggi Swasta) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk
melakukan pembinaan kepada perguruan tinnggi swasta di wilayah kerjanya.
28

Rumah singgah adalah tempat perantara yang sifatnya sementara, bagi para anak jalanan yang erat
hubungannya dengan pihak-pihak yang menolong mereka.
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yang hamil diluar nikah karena laki-lakinya tak mau bertanggung jawab tujuannya
mencegah terjadi aborsi.
Kami memahami bahwa anak-anak jalanan dan perempuan adalah kelompok yang rentan
dari berbagai bentuk kekerasan yang mungkin saja akan menimpanya berupa
penyimpangan seksual atau berupa kekerasan fisik lainnya, dieksploitasi dan menjadi
korban perdagangan manusia (dikenal dengan trafficking).
Kegiatan yang kami lakukan adalah memberikan pendidikan dan pelatihan. Kami juga
menyediakan taman baca di Gubug Cinta. Mulai membudayakan anak-anak untuk gemar
membaca. Dana yang kami peroleh secara swadaya, disamping menerima bantuan baik itu
berupa kerjasama dan donasi yang tak bertentangan dengan nila-nilai kemanusiaan.
Serena turut serta sebagai pemberi donasi tetap buat Gubug Cinta. Kadangkala saat mau
main ke Jember melepas rindu kepada ayah dan mamak, dia menyempatkan singgah ke
tempatku sambil berkunjung ke Gubug Cinta, menguatkan dan tak jarang memberikan
pelatihan juga berbagi cerita kepada mereka. Ayah, mamak dan Bonarpun kadang
meluangkan waktu mengunjungi rumah singgah.
Ketika melihat senyum, canda tawa, curhatan dan kadangkala kejailan mereka ada
kebahagiaan tersendiri yang aku rasakan. Mengenang kebersamaan yang kita lewati
semua karena cinta, membuatku sadar bahwa hidup tak melulu sibuk dengan diri sendiri
tetapi berbagi kepada sesama manusia yang membutuhkan.
Dunia anak-anak adalah masa yang penuh canda tawa dan bermain. Anak-anak adalah
kelompok yang paling rentan menjadi korban baik kekerasan, human trafficking dan
kejahatan. Anak-anak belum tahu akan bersikap dan memahami tubuhnya. Masa anakanak adalah dirumah bersama ayah dan ibunya bukan dijalanan dan bekerja.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar diadalam Undang-undang Dasar 1945 dijamin oleh
negara. Tapi tangan negara tak cukup panjang menggapai dan merangkul mereka.
Program bantuan yang diberikan pemerintah selama ini belum benar-benar tepat sasaran
bagi penerima manfaat. Budaya korupsi yang makin merajelela baik dari wakil rakyat,
birokrasi pusat sampai di daerah bahkan didesa. Korupsi jadi budaya laten di negara
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Indonesia yang tercinta ini. Mereka yang punya jabatan lupa diri dan asyik memperkaya
diri sendiri. Jadi ingat kata-kata “yang kaya semakin kaya, yang miskin ya semakin miskin”.

*****
Usiaku kini 33 tahun, menikmati kejombloanku. Keluarga tak lagi mempersoalkan atau
menanyakan “kapan kawin” karena mereka memberikan kebebasan akan pilihan hidupku.
Kata-kata yang sering diucapkan mamak padaku adalah buat apa menikah terburu-buru,
nikmati hidupmu. Buat apa menikah jika kamu hidup di sangkar emas atau neraka.
Bukankah hidup ini sekali maka gunakan hidupmu dengan sebaik-baiknya berguna untuk
dirimu, keluarga, sesama dan negara Indonesia.
Jomblo itu bukan kemalangan untuk diratapi. Jomblo itu bahagia, selama menjomblo aku
punya waktu beraktualisasi yang berguna untuk diri, keluarga dan sekitar.
Meski tak jarang juga candaan yang arahnya nyinyir akan status jombloku. Tapi aku tak
pernah mau peduli dan anggap angin lalu masuk telinga kanan keluar telinga kiri.
Tips yang selalu aku jalani jika menemui dan menghadapi mereka yang tanya “hari gini
masih jomblo” atau “kapan kawin” adalah berpikir positif anggap saja mereka peduli dan
mungkin juga ada yang kepo dengan kehidupan kita.
Jomblo atau single itu pilihan hidup. Apalagi aku sudah pernah menjalani masa pacaran
meskipun banyak enggak happy endingnya. Trauma dalam diri mungkin ada tapi hidup
tetap berjalan maka dituntunt bisa “move on”. Maka aku harus belajar berdamai dengan
hati. Jatuh cinta itu adalah hal yang indah sampai-sampai bisa lupa diri. Nah, lupa diri yang
dikenal dengan istilah cinta buta ini yang harus diwaspadai. Karena sesuatu yang
berlebihan porsinya tidak akan baik demikian juga dengan kadar cinta untuk pujaan hati.
Maraknya kekerasan baik dalam rumah tangga maupun pacaran. Jadi teringat dengan
kisah cinta masa laluku. Aku pernah menjadi korban dalam kekerasan dalam pacaran
(disingkat KDP). KDP bukanlah hal yang sepele apalagi berdampak buruk bisa belanjut
untuk jangka waktu yang lama dan bahkan bisa jadi korban seumur hidupnya.
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Aku ingat dulu saat menjalin hubungan pacaran dengan Bagus, Darius dan Deva Anggoro
yang tampak perubahan drastis adalah penghargaan pada diri korban. Dulu aku mejadi
perempuan yang penuh percaya diri dan ceria kemudian berubah menjadi pemurung dan
pendiam karena tekanan perasaan yang aku alami misalnya, kuatir, cemas dan takut.
Jika belajar dari peristiwa yang aku alami, dampak yang dirasakan korban kekerasan
terhadap dalam perempuan dalam hal ini KDP adalah (1) fisik misalnya luka-luka, badan
enggak fit (sakit kepala, gangguan pencernaan, dll); (2) pskis misalnya tidak mampu untuk
berkonsentrasi, sulit membuat keputusan, murung, mudah menangis, bingung, marah,
malu cemas dan takut; dan (3) hubungan sosial, misalnya menarik diri dari ingkungan
sekitar dan tampil “tidak biasa” untuk menutupi sesuatu.
Pada kasus kekerasan dalam pacaran itu berbeda-beda sehingga dalam penanganan
masing-masing orang pasti berbeda pula. Dalam hubungan pacaran yang enggak sehat
banyak kebutuhan misalnya pelayanan medis/kesehatan, penguatan psikososial,
pendampingan hukum, rumah aman, dukungan finansial sampai pendampingan rohani.
Teringat pertemuan aku dengan Fivi teman SLTP sewaktu aku lagi berbelanja buku di toko
Gramedia, Jember. Hampir 14 tahun kami tidak berjumpa dan komunikasi terputus.
Maklumlah aku ini tergolong pelupa, Fivi kemudian memangil nama diri. Dan aku melihat
Fivi sekarang sudah memiliki 2 anak yaitu 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Badannya
makin melar dan gemuk .
“Marsa, kamu makin cantik aja dibandingkan waktu SLTP dulu?”
“Masa sech, aku sech anggap biasa aja. Kamu tuch yang makin subur?”
“Benaran, enggak nyangka dulu kamu dekil banget. Sekarang udah pandai merawat diri
ya? Bisa dandan ayu koyok wedok tenanan? Sudah sukses ya? Oya udah punya anak berapa
kamu, Marsa?”
“Mulai ngeledek yo. Alhamdulilah sehat. Aku belum nikah jadi belum punya anak”
“Oalah, sabar aja Marsa ntar kalau jodoh nanti datang dengan tanpa diduga loh. Aku aja ini
sudah nikah untuk kedua kalinya. Hehehehe...”
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“Wah hebat kamu dunk udah 2 kali punya pengalaman berumah tangga. Gimana kalau kita
sambil makan bakso dan minum di sekitar sini. Sudah lama enggak jumpa. Temu kangen
dulu, piye?
“Oke dech, lagian juga waktu longgar hari ini”

Aku dan Fivi kemudian menuju warung jualan bakso “Sabar” namanya, setelah dari loket
pembayaran buku di Gramedia yang mengantri dan panas udaranya. Akhirnya kami pesan
es teh manis dan bakso.
“Marsa, kalau aku boleh beri saran nih benar-benar cari lelaki itu yang mencintai kita
daripada kita cintai dia. Kalau kita yang cinta pasti banyak dikorbankan yang utama
perasaan. Ingat cerita dahulu aku menikah dengan mantan suamiku yang pertama
namayan Rudi. Kami dahulu saling cinta meski orang tuanya tak memberi restu pada kami.
Tapi Rudi tetap menikahiku. Hanya karena aku cuman lulusan SMA dan Rudi lulusan Sarjana
punya kerjaan di Kantor Pajak. Orang tuanya ingin punya menantu yang kelasnya sama
dengan Rudi. Namanya aku dan Rudi saling cinta jadi mau tidak mau menikah dech”
“Oooo gitu yach, terus kenapa kalau kalian cinta terus bercerai?”
“ Memang awal tahun pertama kami bahagia. Aku tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah
tangga. Berawal dari tuntutan orangtuanya untuk punya cucu. Kemudian kami
memeriksakan diri ke dokter. Ternyata hasil dokter Rudi dinyatakan mandul. Mulai dari situ
Rudi mulai berubah sikap jadi pemarah. Ketika orang tuanya tanya kapan punya
momongan. Rudi diam saja. Aku mencoba bicara baik-baik dengan Rudi untuk terus terang
kepada orangtuanya. Tapi dia enggak mau takut mengecewakan orang tuanya. Aku bilang
untuk adopsi anak, dia juga enggak mau. Aku mengikuti maunya Rudi. Tapi suatu hari
Ibunya marah-marah padaku bilang kalau aku perempuan mandul. Aku tersulut emosi dan
akhirnya aku katakan kalau anaknya yang mandul. Merasa tidak terima Ibunya akhirnya aku
didudukkan sama Rudi. Reaksi Rudi marah-marah dan memakiku. Didepan orang tuanya
aku dibilang pembohong . Dan selama ini dia hidup bersama aku tidak bisa nyambung
diajak ngobrol dan diskusi hanya karena aku cuman lulusan SMA. Akhirnya Rudi
menceraikanku”
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“Aku turut sedih. Kemudian kamu bersedia di ceraikan suamimu?”
“Aku punya harga diri dan enggak terima dilecehkan. Aku menerima untuk dicerai. Aku
sudah bicara baik-baik dan minta maaf pada Rudi dan orang tuanya kalau ada ucapan dan
sikap yang sudah menyakiti mereka. Kebenaran tetaplah sebuah kebenaran mesti ditutupi
dengan kebohongan atau kebusukan. Allah dn waktu yang menjelaskan semuanya”
“Wah hebat kamu ya. Bisa sekuat itu. Enggak mudah sabar dan ikhlas diceraikan dan jadi
janda”
“Berat sech menjalankan tapi aku harus kuat. Apalagi omongan orang. Tapi Alhamdulilah
orang tuaku mengerti dan menguatkan aku. Keluarga yang bisa tempat aku berlindung.
Dan Allah sebagai penguat langkahku”
“Aku salut padamu.”
“Aku juga bangga padamu, Marsa. Mendengar kariermu yang penuh perjuangan dan keren
sekali. Dan masih punya waktu untuk peduli terhadap sesama”
“Hebat buat kita berdua dech. Oya terus kamu bisa menikah lagi dan punya dua anak
gimana ceritanya?”
“Dua tahun setelah perceraian itu. Aku dikenalkan laki-laki yang enggak sarjana dan lulus
SMA. Dia kerja sebagai sales pertanian di PT Jaya Makmur. Kami bisa saling berkenalan
karena temanku kerja. Dua tahun setelah bercerai aku kerja dibagian administrasi toko jual
beli kamera dan batrei. Cukup 3 bulan langsung nikah. Kemudian punya dua anak dech”
“Selamat dan semoga langgeng sampai kakek nenek ya?”
“Amin. Makasih ya, Marsa. Bahagia itu sederhana enggak perlu mewah. Bagiku yang
terpenting aku dan suami bisa saling memahami dan dukung. Uang bisa dicari sama-sama
tapi kebahagian itu yang enggak selalu dinilai dengan harta. Aku tidak lagi mengalami
kekerasan dan hidup dengan kebohongan”

Memutus mata rantai penderitaan dan pembodohan terhadap diri sebagai perempuan, tak
pernah ada kata terlambat yang penting ada niat dan keberanian untuk melakukan
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perubahan hidup yaitu menjadi perempuan. Memang sech perubahan itu kayak minum
obat rasanya pahit awalnya sangat tidak mengenakkan tapi tujuannya menyehatkan
tubuh. “Keluarlah dari zona nyamanmu” mungkin itu kata-kata yang tepat mewakili potret
kehidupan perempuan. Memang kenyataanya menjadi perempuan itu susah dan penuh
perjuangan yang berat.
Ditambah lagi, bicara usia dan status kelajangan perempuan masih menjadi hal yang
dianggap atau dilabelkan oleh masyarakat adalah kesempurnaan menjadi seorang
perempuan.
Sebagai perempuan janganlah berharap memiliki kehidupan yang positif jika kamu terus
dikelilingi orang-orang negatif. Jangan pernah tempatkan seseorang sebagai prioritas
ketika mereka hanya menganggapmu sebagai satu pilihan. Pahami nilai dirimu, jangan
menetapkan standar yang lebih rendah daripada yang seharusnya menjadi hakmu.

*****
Tahun 2015, hari lebaran aku rayakan bersama keluarga di Jember. Ritual kami ngumpul
dan sujud kepada ayah dan mamak meminta maaf. Tahun lebaran tahun ini lebih semarak
karena Abangku Bonar sudah menikah dan memiliki 2 anak sepasang laki-laki dan
perempuan. Seperti biasanya aku masih seorang diri. Salsabila dan Cantika anak dari
kakakku Serena ternyata sudah mulai gede. Mereka menjadi anak perempuan yang manis,
sehat dan pandai. Ditambah pula dengan kedua anak Bonar dan Mitha yang bernama Raka
dan Tasya yang menggemaskan dan pandai.
Bonar semenjak Kakak Serena bercerai dan membesarkan kedua puterinya, membuatnya
sadar akan pemahamannya tentang menjadi seorang perempuan. Hingga dalama rumah
tangganya mulai diberlakukan hubungan yang setara antara Bonar dengan isterinya.
Abangku Bonar menikahi paribannya, jadi bisa dikatakan lewat perjodohan dari saudara
laki-laki mamak.
Ayah dan abangku Bonar mulai terbuka terkait adat dan tradisi Batak tidak seperti dahulu
kolot dan kaku. Adat dan tradisi tetap dipegang teguh dengan berpedoman saling
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menghormati dan memanusiakan manusia. Kalau bukan kita yang menjaga dan
melestarikan kebudayaan daerah Indonesia siapa lagi?.
Dua pria yang dahulu aku paling benci sekaligus cinta dan sayang. Apapun ceritanya
hubungan darah akan namanya keluarga takkan pernah bisa terputuskan. Seburuk apapun
kondisi keluarga dan kekurangan semua yang ada di dalam keluargaku tetap kita adalah
satu kesatuan.
Impian-impian tentang ayah, mamak, Serena dan Bonar agar harmonis dan tak ada lagi
ketidakadilan karena berdasarkan jenis kelamin kini sudah terwujud meski butuh proses
dalam penantian. Waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perubahan dalam keluargaku
adalah 32 tahun lamanya dari tahun 1981 sampai tahun 2013. Kesabaran akan sebuah
perjuangan panjang dalam keluarga.
Tiga puluh dua tahun lamanya keluarga Tigor Sinaga dan Uli Boangmanalu dengan ketiga
putera puterinya penuh diwarnai dengan air mata pilu yang akhirnya berganti dengan
senyuman mesra dan indah.
Kami ketiga anaknya dan cucunya sudah bisa merdeka tanpa terpasung jiwanya.
Keponakan dan anak cucu bahkan mungkin menantu keluarga Tigor Sinaga dan Uli
Boangmanalu mendapat warisan teladan tentang kemanusiaan yang beradab.
Lebaran tahun ini adalah lebaran yang indah penuh kebersamaan tanpa ada kesedihan,
amarah, pertengkaran, caci maki dan kepatuhan akan ikatan suci perkawinan semata.
Hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara suami dengan isteri, anak laki-laki dan
perempuan dengan orang tua, anak laki-laki dengan anak perempuan, cucu dengan kakek
nenek, menantu dengan mertua, dan keponakan dengan tante, nanguda, bapa uda, dan
nangtua, serta sesama perempuan.
Cinta kasih antara manusia yang terlahir sama dihadapan Allah. Peristiwa akan pengalaman
hidup kami satu sama yang lain dalam hubungan satu keluarga yang membuat terus belajar
sampai hari ini dengan pentingnya komunikasi dengan setara. Penghormatan bukan
karena kedudukan yang dimiliki atas dasar kepatuhan melainkan wujud dari rasa cinta itu
sendiri.
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*****
Coretan pena didalam diaryku. Hampir empat tahun lamanya aku tak menempati kamar
tidur semenjak kecil dulu. Saat memasuki kamar itu perlahan kubuka pintu kamar, langkah
kaki dan sorotan mata ini terhadap setiap sisi ruangannya ternyata tak ada yang berubah
tatanan dan posisi letak ranjang, lemari, meja dan kursi. Kubuka jendela kamar, mencium
udara yang mulai masuk ke ruangan ini. Tatapan mata mengarah pada halaman rumah
yang tak begitu luas dengan dihiasi taman bunga, langit pada hari inipun begitu cerah
menambah keindahannya.
Kemudian aku tengok tas yang selalu di isi dengan diary yang selalu ada didalamnya selain
pena atau bolpoint, handphone dan dompet. Entah mengapa hari ini aku ingin membuka
setiap halaman coretan pena dalam diary. Kubaca setiap halamannya diiringi dengan
senyuman simpul di bibir kadang ada tawa juga raut wajah yang murung dan sedih.
Aku menganggap selama ini pena dan diary adalah sobat setia yang menemani setiap
perjalanan hidup dari masa ke masa. Aku bebas mencurahkan segala kisah dengan ronarona rasa disetiap sentuhan penanya dengan penuh kejujuran.
Semua berawal dari sebuah mimpi yaitu kerinduan hijrah diri. Hijrah dari gelap menuju
kepada yang terang.

Senandung Hijrahku
Setiap jejak langkah kaki
Hadirkan bekas luka
Setiap tangan yang terayun
Berikan sentuhan lara
Tubuh bagaikan mayat hidup
Trauma kian lama makin mendalam
Kejutkan hati mulai mati rasa

Awan hitam menutupi langit yang cerah
Kegelapan perlahan gerogoti duniaku
Suram saat kanan dan kiriku lunglai tak berdaya
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Suara mulai parau karna terlalu sering teriak
Tangisan kini tak bernilai
Hari-hari jadi gersang dan tandus

Menatap Kesunyian
Memandang kekosongan
Merasakan kehampaan
Terbesit rindu akan rumah impian
Hijrah...
Satu kata berjuta makna

Terang mulai menyapa
Duniaku berangsur penuh cahaya
Langit mulai tersenyum
Badaipun berangsur-angsur pergi dariku
Bagaikan pelangi sehabis hujan
#Coretan Pena Marsa Sinaga, Surabaya 2015

Budaya patriarki29 yang masih berlaku hingga kini sudah mendarah daging dalam tatanan
hidup masyarakat yang mengakibatkan hubungan dan posisi perempuan dan laki-laki tidak
merdeka. Masyarakat patriarki memiliki aturan yang sangat ketat untuk bagaimana hidup
menjadi perempuan dan laki-laki. Perempuan itu harus bersikap lema lembut, emosional,
keibuan dan sifat-sifat feminim30 lainnya, sedangkan laki-laki itu harus kuat, jantan,
perkasa, rasional dan sifat-sifat maskulin31 lainnya. Batasan tentang hal yang pantas
dantidak pantas dilakukan oleh perempuan dan laki-laki sangat jelas dibuat oleh
29

Patriarki adalah sistem pengelompokan masyarakat sosial yang mementingkan garis keturunan bapak/lakilaki. Patrilineal adalah hubungan keturunan melalui garis keturunan kerabat pria atau bapak (Sastryani. 2007.
hlm. 65. Glosarium, Seks dan Gender, Yogyakarta : Carasuati Books ).
30

Feminisme berasal dari bahasa latin “femina”, yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Selain
itu Feminisme dapat diartikan gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan
pria {W.J.S. Poerardaminta.Kamus Umum Bahasa Indonesia(Jakarta:PN balai pustaka,1976).Hal 281}
31

Maskulin atau maskulinitas merupakan konsep tentang peran sosial, perilaku dan maknamakna tertentu yang
dilekatkan pada laki-laki di waktu tertentu (Kimmel dan Aronson, 2003. Men and Masculinities: A Social, Cultural,
and Historical Ensyclopedia Voleme I: A-J. USA: ABC Clio).
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masyarakat Semua itu dilekatkan oleh konstruksi masyarakat yang diteruskan kepada
generasi berikutnya dari jaman ke jaman. Jika perempuan yang berlaku pada
ketidaklaziman maka akan dikatakan menyalahi kodrat dan diminggirkan oleh masyarakat.
Padahal, sifat perempuan maupun laki-laki masih dapat dipertukarkan.
Ketertindasan ini dimulai dari ketidakberdayaan tubuh atas kuasa laki-laki yang kemudian
semakin memperkuat dengan kuasa terhadap pengetahuan laki-laki atas perempuan.
Lingkaran

setan

ketertindasan

perempuan

dan

pelestarian

mereka

terhadap

ketertindasan itu sendiri menjadi sebuah potret keadaan masa lalu hingga saat ini.

*****
Tahun 2017 waktu menjawab misteri cinta dalam hidupku. Aku ke Jakarta mengantarkan
ayah dan mamak berkunjung kerumah abang Bonar yang baru 6 bulan pindah ke Jakarta.
Ayah dan mamak bilang mau ke jakarta jalan-jalan sambil rindu sama anak dan cucu.
Mitha isterinya dipindahkan tugas ke Jakarta Selatan. Mitha bekerja di Bank BCA
dipromosikan naik jabatan. Setelah berkompromi dan membuat kesepakatan akhirnya
abang Bonar ikut isterinya dan anak-anak ke Jakarta.
Abangku Bonar membuka counter pulsa dan jual beli handphone yang baru dibuka 4
bulanan. Si Bonar memilih menekuni wiraswasta. Bisa dikatakan jadi ibu rumah tangga. Di
saat isterinya dari jam 09.00 sampai 17.00 WIB kerja di kantor, abang Bonar melakukan
peran-peran dirumah misalnya antar jemput anak ke sekolah, bagi tugas rumah dengan
isterinya sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama yaitu masak, mencuci dan temani
anak-anak belajar.
Meski kadang tetangga sekitar dan teman-teman Bonar menyindir sambil bercanda jika dia
melakukan kerjaan mencuci dan memasak. Bagi masyarakat pada umumnya urusan
domestik adalah pekerjaan perempuan. Tapi Bonar tak hiraukan gosip dan sindiran bahkan
lelucon sekitarnya. Karena dia dan isterinya sudah paham betul tentang hubungan dalam
rumah tangga suami dan isteri. Abang Bonar kadang juga memberikan contoh bahwa lakilaki enggak melulu urusan publik dan alergi apalagi anti mengurusi urusan rumah. Padahal
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itu peran-perang laki-laki dan perempuan yang bisa dipertukarkan. Hal yang paling
gampangnya dan sering Bonar bilang ke teman-teman sebayanya:
“saat kuliah atau masih sendiri bisa urus diri baik cuci baju, setrika, bersih-bersih kamar dan
masak tetapi setelah menikah enggak mau atau malas urus semua itu diserahkan kepada
isteri. Kok jadi malah mundur ya? Emang isteri dinikahi salah satu tujuannya jadi pelayan kita”
Aku, ayah dan mamak dijemput abang Bonar dari Bandara Soekarno Hatta dengan
menggunakan kendaraan online ditemani dua putera-puterinya. Sepanjang perjalanan
kami ngobrol dan sesekali diselingi canda tawa.
Sesekali kupandangi jalanan kota Jakarta yang dikenal dengan Ibukota dan metropolitan.
Banyak gedung pencakar langit, banyak kendaraan dan macet. Membaca berita di televisi,
media cetak, online dan media sosial (facebook, instagram, twitter, dll) tentang segala hal
yang paling baru adalah Pilkada DKI Jakarta yang sampai sampai ke daerah salah satunya
Surabaya. Semua kalangan masyarakat membahas Pilkada DKI. Ditambah dengan
maraknya aksi bela agama mulai dari 212 sampai berjilid-jilid.
Ujaran kebencian menjadi hal yang biasa dimasa sekarang ini. Anak-anak yang pantasnya
bermain dan sekolah bahkan ikut aksi demo dan meneriakkan kata bunuh dan kata-kata
kebencian dan kekerasan. Ironis di negeri Indonesia yang tercinta ini Pancasila sebagai
faslafah pandangan hidup bangsa, kebhinekaan dan NKRI itu mulai dikebirikan oleh
oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, pastinya para elit-elit di negara ini yang haus
kekuasaan. Tak lagi pakai akal sehat dengan memikirkan nasib dan generasi penerus
bangsa ini, bagi mereka yang penting aman dan untung.
Bukankah anak-anak peniru yang paling handal terutama mulai dari orang yang terdekat
yaitu orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar baik itu sekolah, teman sebaya dan
tetangganya. Apalagi di era golobalisasi yang serba media digital dan IPTEK (Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi) yang makin canggih. Dunia gadget yang mulai menyebar dan
bagian dari gaya hidup anak-anak masa kini. Media sosial dan media online yang kadang
memviralkan berita yang hoax. Sehingga mereka mudah mengaksesnya semua informasi
dengan muda dan cepat.
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Jadi aku mengingat ke masa depan anak-anak dan perempuan yang tinggal dirumah
singgah Gubug Cinta terus berupaya menanamkan rasa kecintaan terhadap Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pendidikan karakter, menghormati makna
keberagaman dalam hidup bermasyarakat, toleransi dan memanusiakan manusia.

Indonesia pastinya Pancasila
Aku adalah Indonesia
Kamu adalah Indonesia
Dia adalah Indonesia
Kita adalah Indonesia
Maka rumah kita bernama Indonesia
Keberagaman itu kekuatan
Toleransi itu kasih sayang
Agama itu kemanusiaan
Bhineka Tunggal Ika itulah NKRI
Maka kita Indonesia pastinya Pancasila
*Coretan Pena Marsa Sinaga, Jakarta-2017

Setibanya dirumah abang Bonar dan Mitha yang kontrak di daerah pasar minggu, Jakarta
Selatan. Abang menyuruh kami untuk istirahat.
Kira-kira pukul 18.15 Wib setelah sholat Maghrib kami berkumpul dan makan bersama di
meja makan. Sesudah selesai makan, kami kumpul diruang tamu sambil nonton televisi
dan bercakap-cakap.
Kemudian Mitha dan Bonar mengajakku besok hari kamis tanggal 1 Juni 2017 ada acara
dengan tema-teman mereka. Kumpul-kumpul di Cikini, Jakarta Pusat sambil merayakan
hari lahir Pancasila. Aku menyetujuinya. Ayah dan mamak memilih tinggal dirumah
bersama cucunya Raka dan Tasya.
Pukul 19.00 Wib kita sampai di Cikini, Jakarta Pusat. Ternyata dari segala kalangan baik usia,
kerjaan, agama, suku dan etnis bertemu. Acara “Kopi Kebangsaan” katanya abang Bonar.
Mitha kemudian mengenalkan dengan temannya yang bernama Restu Ilham Purnomo.
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Restu Ilham Purnomo ternyata kesehariannya bekerja sebagai pengacara. Lahir dan besar
di Jakarta, ayahnya orang Solo dan ibunya asalnya campuran Betawi-Tionghoa. Aku dan
mas Restu panggilanku padanya saling mengenalkan diri kami masing-masing. Mitha
kemudian meninggalkan kami berdua. Dia gabung lagi menemani Bonar. Aku dan mas
Restu saling bertukar nomor telepon. Perkenalan yang manis dan mengesankan hatiku.
Pukul 21.00 Wib aku, abang Bonar dan Mitha pamit pulang dahulu kepada temantemannya. Sesampai dirumah kamipun melihat ayah dan mamak sedang nonton televisi
sedangkan Tasya dan Raka sudah tidur.
Keesokan harinya, aku mempersiapkan diri karena besok sore sudah harus pulang ke
Surabaya. Ijin mengajar dan mengurus Gubug Cinta hanya 4 hari. Tiba-tiba aku mendapat
pesan masuk yaitu whatsApp, saat kubuka ternyata mas Restu. Aku beritahu padanya
bahwa besok pulang ke Surabaya, akhirnya dia mengajakku malam ini untuk bertemu.
Kemudian tanpa panjang lebar berpikir aku langsung mengiyakan ajakannya.
Pukul 19.00 Wib Mas Restu berkunjung kerumah abang Bonar. Sebelum kedatangannya
kerumah aku sudah meminta ijin pada keluarga. Sehingga saat Mas Restu minta ijin
mengajakku keluar maka keluarga mengijinkan.
Mas Restu mengajakku nonton di Taman Ismail Marzuki (TIM) daerah Jakarta Pusat.
Setelah menonton dia mengajakku makan malam. Kami banya bercerita, berdiskusi dan
diwarnai canda tawa.
Hampir tiga tahun lamanya rasa nyaman dan jantung berdebar tak aku rasakan. Baru kali
ini aku merasakannya kembali. Terbesit tanya di hati ini hanya perasaan yang sementara
saja. Mungkin akan berakhir hanya untuk hari ini. Esok hari takkan mungkin terulang lagi.
Tanggal 3 juni 2017 pukul 13.00 Wib aku tiba di Bandara Sukarno Hatta naik bus damri. Jam
ditanganku menunjukkan pukul 15.00 Wib aku sudah sampai di Surabaya. Sejenak
kurebahkan tubuh di ranjang , tiba-tiba terpintas bayangan Mas Restu. Aku melihat
handpohone yang ada di atas meja. Ingin rasanya menghubunginya tapi aku langsung
mengalihkan semua rasa itu, bagiku ini ilusi. Langsung aku pejamkan mata dan tertidur.
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Seminggu sudah berlalu ternyata sampai hari ini tak ada kabar dari Mas Restu. Aslinya aku
lagi ngarep Mas Restu beri kabar ya tapi kayaknya pupus. Bisik hatiku ayo semangat, Marsa.
Bagun dari mimpimu.
Hidup terus berputar maka aku harus tetap berjalan, melakukan aktivitas dengan rutinitas
mengajar sebagai dosen dan mengurus Gubug Cinta seperti biasanya. Mencoba sibukkan
diri hitung-hitung bisa melupakan rasa yang tertinggal di Jakarta tentang Mas Restu.
“Kak Marsa, ada yang ingin tamu yang ingin bertemu?”, kata Laras salah satu pengurus
bagian kerumahtanggaan Gubug Cinta
“Oya, suruh masuk saja. Emang siapa tamunya dan ada perlu apa mau bertemu
denganku?”
“Saya sudah tanya tadi. Dia bilang teman dari Jakarta”, jawab Laras dengan raut wajah
kebingungan
Aku tak banyak bertanya pada Laras. Kemudian saya bergegas menuju ruang tamu dengan
rasa penasaran siapa teman dari Jakarta itu.
“Hai, Marsa. Apa kabarmu?”
“Mas...mas.. Restu? Kabarku baik, Mas”, jawabku dengan terkejut dan bicara terbata-bata
tak menyangka teman itu adalah Mas Restu
“Alhamdulilah kamu baik-baik saja. Apakah kamu hanya berdiri disitu saja. Duduklah
disampingku, Marsa”, ujar Mas Restu dengan senyum simpul di bibirnya
Akupun duduk di sampingnya dengan grogi dan rasa malu didalam hati. Benar-benar aku
tak percaya kalau dia tanpa ada kabar berita terus tiba-tiba tak disangka-sangka sekarang
ada di hadapanku.
Percakapan kami berdua mulai mencair dengan topik yang santai sesekali diwarnai canda
tawa. Hari ini menjadi hari yang penuh makna bisa bertemu kembali dengan lelaki yag
sekarang dihadapanku. Baru aku tahu, Mas Restu tak memberi kabar karena dia kasus
pidana yang harus ditanganinya. Ternyata dia berencana jika kasus sidangnya selesai mau
ambil libur untuk bermain ke Surabaya sambil menemuiku. Alamat Gubug Cinta didapatnya
dari abang Bonar. Sengaja ia tak memberitahukan padaku akan kedatangan ke Surabaya
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niatnya buat surprise. Saat mendengar ucapannya itu hatiku makin berbunga-bunga. Rasa
itu namanya rindu ya aku merindukan Mas Restu.
Empat hari Mas Restu berlibur di Surabaya, tinggal tempat pamannya. Senja hari barulah
kami jalan bersama. Menikmati suasana Kota Surabaya berdua menelusuri tempat-tempat
yang sudah lama tak dikunjunginya. Dia juga berkunjung dan berbagi cerita kepada anakanak jalanan dan perempuan yang tinggal di Gubug Cinta. Aku hanya melihat kejauhan
sikap Mas Restu yang cerdas, penyayang, ramah, sopan dan humoris tapi berkharisma.
Perempuan mana yang tak jatuh hati padanya. Dia tunjukkan sikapnya yang sangat
menghargai perempuan baik dari ucapan dan perbuatannya.
Mas Restu memberikan sentuhan warna warni dalam kehidupanku. Kebersamaan kita
berdua menciptakan rasa baru yang ingin aku miliki bersamanya.

SEMENJAK ADA DIRIMU
Semenjak ada dirimu
Ada rasa rindu dihati
Semenjak ada dirimu
Ada getaran di jantungku
Semenjak kamu disini
Semua terasa indahnya
Semenjak kamu disini
Sembuhkan endapan lara hatiku
Kehadiranmu bawa harapan tentang nuansa bening
Kehadiranmu penyemangat langkah hidupku
Kehadiranmu berikan sentuhan warna-warna hariku
Tersenyumku dalam renungan
Suara hati kecilku berkata aku cinta padanya
*Coretan Pena Marsa Sinaga, Surabaya-2017

Cinta setiap manusia pasti memilikinya. Allah menganugerahkan perasaan cinta sebagai
fitrah sekaligus nikmat. Cinta akan datangnya kapan, dimana, dan kepada siapa? Hanya
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jadi misteri Sang Ilahi. Begitu yang terjadi padaku dan Mas Restu. Perkenalan yang dimulai
dengan jabatan tangan, tanpa diduga menumbuhkan cinta di hati kami berdua.
Keesokkan harinya, aku mengantar Mas Restu ke Bandara Djuanda sepanjang perjalanan
tak banyak kata-kata yang terucap di bibir kami. Aku merasakan hari ini menjadi hal yang
paling aku tidak suka yaitu perpisahan. Terbesit hati untuk egois dengan menahan Mas
Restu untuk tinggal saja di Surabaya bersamaku.
Setibanya di Bandara Djuanda. Mas Restu melakukan check in tiket dan bagasi. Hati kecilku
berharap Mas Restu mengatakan sesuatu hal tentang hatinya. Tapi Mas Restu hanya diam
saja. Ketika Mas Restu berpamitan aku mulai merasakan kesedihan dihati ingin berontak
pada kata perpisahan ini. Tiba-tiba aku terkejut saat Mas Restu memegang tangan
kemudian memeluk tubuhku.
“Aku cinta padamu, Marsa?” ucapan Mas Restu ditelingaku terdengar manis
“Aku juga cinta padamu, Mas”
“Kita dipertemukan karena cinta pada Allah. Andalkan Allah dalam hidup dan hubungan
kita. Restu Allah yang mampu menyatukan kita sebagai suami dan isteri dalam ikatan
perkawinan.”
“Amin, Mas. Aku percaya hal itu karena semua karena cinta kasih Allah pada kita sebagai
umatNya”
Setelah melepaskan pelukannya, Mas Restu berjanji dua bulan ini akan melamarku dan
mempertemukan kedua orang tua kami masing-masing di Jember. Dia hanya memintaku
untuk setia, sabar dan berdoa. Aku hanya diam, tersenyum dan menganggukkan kepala
tanda setuju. Kemudian Mas Restu mencium keningku dan melepaskan tanganku. Dari
kejauhan kita berdua saling melambaikan tangan. Bayangan Mas Restupun lambat laun
menghilang. Kulihat pesawat terbang yang ditumpanginya sembari mengalihkan
pandangan ke langit yang luas dan cerah dalam suara hati berbisik mengatakan terima
kasih Allah akan nikmat yang Engkau berikan bahwa semua yang terjadi dalam hidupku
semua indah pada waktunya.
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