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Jika mengingat Peringatan Proklamasi tanggal 17 Agustus, bukankah 
sudah tentu hal-hal berikut yang muncul di kepala kita: Bung 
Karno, Pegangsaan Timur, penculikan Dwitunggal oleh pemuda, 

Rengasdengklok, dan sebagainya?

O, ya, jelas.

Namun pernahkah kita memikirkan apa yang ada di perasaan dan hati 
seorang ‘pemuda’ tak bernama yang ikut rombongan untuk menculik 
Soekarno-Hatta ke rumah pengasingan di Rengasdengklok tanggal 15 
Agustus? Pernahkah kita pahami kebingungan asisten rumah tangga 
Bung Karno di rumahnya di Pengangsaan Timur, yang pada tanggal 
17 Agustus secara mendadak harus menyiapkan tempat untuk banyak 
orang berwajah tegang; beberapa bahkan saling adu mulut? Mampukah 
kita memikirkan apa yang terjadi di benak seseorang yang sibuk 
mencari dan meraut bambu untuk pancang tiang Bendera Pusaka di 
hari Proklamasi? 

Demikianlah gambaran kami sehubungan dengan buku ini, yang kami 
beri judul “17 yang Lain”. Apa yang sedang Anda baca ini ialah kumpulan 
puisi dan prosa tentang pelaku, peristiwa, dan tempat peristiwa, 
yang menjadi remah-remah serpihan sejarah Proklamasi Indonesia 
Merdeka 17 Agustus 1945. Dikatakan remah-remah sejarah, antara 
lain, disebabkan oleh dua hal: karena cerita tentangnya sudah terburai 
tercecer entah ke mana tanpa ada orang yang ingin menceritakannya 
kembali, dan karena barangkali mereka tak terlalu penting untuk dibahas 
seperti layaknya cerita utama yang melibatkan tokoh ternama. Jika 
dapat diibaratkan dalam istilah perfilman, maka dalam buku ini, secara 
sadar, kami menulis tentang, dan menujukannya untuk, para figuran.

Harapan kami, melalui kumpulan kisah ini, masing-masing kita dapat 
memberi nama pada orang-orang tak bernama, memberi wajah bagi 
orang-orang tak berwajah, dan menghembuskan nafas hidup bagi yang 
sebelumnya mati, lewat, dan terlupakan demikian saja, meski besar betul 
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keterlibatan, jasa, dan peran mereka dalam perjalanan menuju Indonesia 
Merdeka. Orang-orang dan peristiwa-peristiwa tersebut pernah ada di 
dunia ini untuk menjadi saksi, merasa, memikirkan, memperjuangkan, 
hingga akhirnya menang, di perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, 
tempat kita tinggal saat ini — bukankah itu sudah terlalu cukup untuk 
menjadi alasan kita untuk menghayati mereka kembali?  

Meski demikian, karena dokumentasi kehidupan asli dari para figuran 
ini sangatlah terbatas, bahkan dapat dikatakan tak ada sama sekali 
(siapa pula yang tertarik merekam jejak hidup orang biasa yang tak 
bernama dan tak berwajah?), di sinilah kami, tim Penulis, memutuskan 
untuk membaca catatan sejarah tidak lagi dengan mata dan fakta, tapi 
juga dengan hati, imajinasi, dan bayang-bayang. Itu membuat tulisan di 
buku “17 yang Lain” ini sebagai fiksi sejarah, di mana tokoh utama yang 
diceritakan di kisah-kisah ini mungkin saja benar hidup, tapi mungkin 
juga ia ternyata tak benar-benar ada. Riset intensif sudah dilakukan 
demi mendapatkan latar belakang dan setting historikal yang sebenar-
benarnya, tapi penting bagi pembaca untuk melihat kisah tersebut 
sebagai karya sastra dan bukan catatan sejarah resmi. 

Karya-karya yang dimuat di sini tentu masih jauh dari sempurna, 
dan kami, sebagai bagian dari generasi muda yang ingin mencoba 
menyatukan nafas kami dengan sejarah, justru melihat tulisan-tulisan 
ini bukan sebagai hasil akhir pengetahuan, melainkan sebagai ruang 
lebih lebar untuk kami dapat memahami lebih banyak tentang negara 
ini. 

Dengan demikian di hari peringatan Kemerdekaan Indonesia yang ke-
72, mari kita bersama mengingat mereka yang tak diingat melalui kisah-
kisah yang akan disajikan di buku ini. Akhir kata, selamat hari Merdeka 
untuk bangsa Indonesia — yang kami begitu cintai melalui nafas tulisan 
kami. Dan selamat membaca bagi Anda semua.

Jakarta, 17 Agustus 2017

Atas nama tim Penulis,
Nadya S. Pryana

— Buku “17 yang Lain” berisi 17 tulisan dari 8 kontributor, dan 45 foto.



“Hidup sungguh sangat sederhana. 
Yang hebat-hebat hanya tafsirannya.” 

- Pramoedya Ananta Toer
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GANG  TENGAH
Mendengar deru kendaraan di malam hari,
diiringi derap kaki yang berlebihan, 
terkadang disertai teriakan.
Tanda ada yang datang lagi.
     
           aku tidak sanggup.

Melihat derai air mata,
dari mereka yang mencintai.
Terjebak antara kasih sayang,
dan rasa tidak percaya.
         
                  aku tidak sanggup lagi.
 
Sangat tidak terhitung banyaknya yang datang.
Dengan guratan di dinding aku mencoba berhitung,
menjumlah mereka yang tidak kunjung pergi.

      aku sangat tidak sanggup lagi.

Penyesalan membantuku bernafas,
pengakuan mengalir dalam tubuhku.
Tidak, tidak semuanya menyesal.
Tidak, tidak semuanya mengaku.

    aku sungguh sangat tidak sanggup lagi.

Karena sejak Kompeni hingga sekarang,
yang ada hanyalah antara.

Bersalah atau tidak.

***
*Gang Tengah sekarang adalah Rumah Tahanan Salemba. Tempat penahanan 
banyak tokoh pendukung Proklamasi, salah satunya adalah Laksamana Maeda. 

(BRMNWDYNTR)
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Moela
“Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign.”

– John Stuart Mill, On Liberty (1859)

Aku rasa apa yang diperjuangkan oleh rekan-rekan ini adalah 
sesuatu yang benar. Setiap manusia terlahir dengan hak untuk 
menghidupi nilai-nilai pribadinya, bukan terlahir untuk dijajah dan 

diperbudak. Ya walaupun tak menutup kemungkinan, ada saja sosok 
yang lebih senang diperbudak dengan iming-iming harta dan kehidupan 
mapan. Rela membela yang salah demi melindungi kepentingan 
pribadinya. 

Sepulang dari pertemuan dengan rekan-rekan, aku melihat bahwa 
semangat Revolusi Perancis begitu berkobar dalam diri kami. Aku 
sendiri tak bisa menghapus memori akan lirik lagu La Marseillaise1, 
kerap berdengung di telingaku.

Allons enfants de la Patrie,
(Bangkitlah, anak-anak tanah air!)

Le jour de gloire est arrivé!
(Hari kemuliaan telah tiba!)

Contre nous de la tyrannie,
(Melawan tirani kita)

L’étendard sanglant est levé, (bis)
(Angkatlah panji berdarah!)

Entendez-vous dans les campagnes
(Apakah kau mendengar di pinggiran sana?)

Mugir ces féroces soldats?
(Deru tentara ganas itu?)

Ils viennent jusque dans vos bras
(Mereka datang tepat ke hadapanmu)

Égorger vos fils, vos compagnes!
(Untuk memotong leher putra-putrimu!)

Aux armes, citoyens;
(Angkat senjatamu, wahai warga negara!)
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Formez vos bataillons,
(Bentuk batalionmu!)

Marchons, marchons!
(Mari bergerak, bergerak!)

Qu’un sang impur, abreuve nos sillons!
(Biarkan darah tidak murni, mengaliri ladang kita!)

Aku akui lagu ini terdengar begitu kejam dan berdarah. Namun 
aku merasakan betul api yang berkobar dalam semangat Revolusi 
Perancis waktu itu. Dan untuk merebut kemerdekaan dan kedaulatan, 
pertumpahan darah jelas diperlukan!

Persetanlah mereka yang berkata kami ini kebarat-baratan. Bagiku 
mereka hanya berusaha membungkam kami agar hidup pribumi tetap 
tenang dan tenteram dengan mendapat makan dari dapur kompeni. 
Yang kami perjuangkan ini kedaulatan negara! Kedaulatan kita agar 
dapat unjuk gigi di dunia internasional sebagai bangsa yang maju!

Ah, pening sekali. Sedari kemarin buku On Liberty2 berulang kali 
kubaca, kubawa pula pembahasannya ketika berbincang dengan 
Bung Gondo. Melihat semangatku untuk menyuarakan kemerdekaan, 
ia menyarankanku untuk menulis syair kebangsaan. Baiknya kucoba 
saja bukan? Siapa tahu nantinya laguku bisa terkenal seperti La 
Marseillaise.

Indonesia, tanah airkoe 
Tanah toempah darahkoe

Di sanalah akoe berdiri, djadi pandoe iboekoe
Indonesia kebangsaankoe, bangsa dan tanah airkoe

Marilah kita berseroe, Indonesia bersatoe
Hidoeplah tanahkoe, hidoeplah negrikoe

Bangsakoe, ra’jatkoe, sem’wanja
Bangoenlah djiwanja, bangoenlah badannja

Oentoek Indonesia Raja
Indonesia Raja merdeka! merdeka!
 Tanahkoe, negrikoe, jang koetjinta
Indonesia Raja, merdeka! merdeka!

 Hidoeplah Indonesia Raja

Moela - (AL)
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Tahap pertama: membangun kedaulatan. Inilah yang kami lakukan 
sekarang. Sayangnya menurut John Mill, kedaulatan hanya akan 
dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat yang telah dewasa dan memiliki 
kematangan yang hakiki. Apa iya?

Tertulis di buku Immanuel Kant yang kemarin kubaca, bahwa manusia 
itu merdeka, merdeka untuk memilih apa yang ingin ia perbuat dan 
tidak ingin ia perbuat. Membaca ini, aku rasa pendapat Mill menjadi 
tepat. Perlu kesadaran mendalam untuk mempertimbangkan segala 
keputusan dengan hati nurani dan akal budi agar bisa mempergunakan 
kemerdekaan dengan bijak.

Bagaimana bisa orang yang masih memikirkan harta pribadinya, 
memikirkan nasib negara yang membutuhkan usaha lebih seperti yang 
kami lakukan saat ini? Rela menyusup kesana-kemari, meninggalkan 
keluarga dan anak-istri, belum lagi jika kami tertangkap kompeni.

Akankah negara ini berhasil berdaulat?

Indonesia tanah jang moelia
Tanah kita jang kaja

Di sanalah akoe berdiri, oentoek slama-lamanja
Indonesia tanah poesaka, p’saka kita semoenja

Marilah kita mendo’a, Indonesia bahagia
Soeboerlah tanahnja, soeboerlah djiwanja

Bangsanja, ra’jatnja, sem’wanja
Sadarlah hatinja, sadarlah boedinja

Oentoek Indonesia Raja

Kadang aku merasa kecintaanku pada negara yang belum berbentuk 
ini terlalu berlebihan. Perancis yang sudah berhasil melewati masa 
revolusinya saja, tetap perlu menghadapi krisis berkepanjangan. Apa 
iya Indonesia sebagai sebuah negara akan benar-benar memberikan 
keadilan dan kesejahteraan yang menyeluruh bagi rakyatnya? 

Apa iya, generasi di masa mendatang nanti bisa menjaga ibu pertiwi 
yang telah memiliki daulatnya sebagai sebuah negara?
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Apa iya, kita siap?

Indonesia tanah jang soetji
 Tanah kita jang sakti

Di sanalah akoe berdiri, ‘njaga iboe sedjati
Indonesia tanah berseri, tanah jang akoe sajangi

Marilah kita berdjandji, Indonesia abadi
S’lamatlah ra’jatnja, s’lamatlah poetranja

Poelaoenja, laoetnja, sem’wanja
Madjoelah negrinja, madjoelah pandoenja

Oentoek Indonesia Raja

Biarlah apa jadinya negara ini nantinya, kuharap lagu yang kutulis ini 
dapat menjadi pengingat. Bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang 
perlu diwujudkan, diperjuangkan, terlebih setelah berhasil didapatkan.

Indonesia Raya, merdeka!

***
*Kisah gambaran fiktif pikiran Wage Rudolf Supratman, sekitar tahun 1920-an. 
Saat hendak membuat syair lagu Indonesia Raya.

1Lagu kebangsaan Perancis
2Buku karangan John Stuart Mill (1806 - 1873)

(AL)

Moela - (AL)
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Ini Saatnja
Ayo, segera oetjapkan djandji itoe

Djangan takoet
Kami soedah siap

Sedjak awal, kami siap

Sekarang, Boeng!
Apa lagi jang ditoenggoe?

Moempoeng mereka sedang kembali ke paloeng
Moempoeng dirinja sedang meragoe

Terpaksa kami haroes membawamoe ke
Rengasdengklok

Kami tjoema minta kaoe berani
Bertindak gagah dan sigap

Toeboeh kami memang soedah retak
Daging kami soedah menghitam boesoek

Tapi obor di dada kami masih menjala
Darah kami bergedjolak

Kami siap mendjaga kaoe, Boeng
Membangoen barisan di sekitarmoe

Apa lagi jang kaoe ragoekan?
Anjer – Panaroekan soedah kita djeladjahi

Tidakkah kaoe sajang pada djiwa-djiwa itoe?
Jang telah ditjamboek,

Ditindas,
Ditelandjangi
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Inil Saatnja - (CAD)

Tidak ingin kaoe mengachiri semoea ini?
Menolong djoetaan ragam djiwa

Jang soedah moeak akan pendjadjahan
Jang telah ingin bersatoe sedjak poeloehan tahoen laloe

Ini saatnja, Boeng.
Saatnja menoendjoekkan kita benar ada

Saatnja kita bisa berteriak,
“Merdeka!”

Raboe, 15-08-05
Di perdjalanan menoejoe Rengasdengklok.

(CAD)
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 Pakai saja 
        Rumahku

Sudah cukup lama aku mendengar tentang anak-anak muda ini, 
yang katanya sedang memperjuangkan Indonesia Merdeka. 

Merdeka itu apa?

Kata teman-temanku yang sesama petani di Rengasdengklok ini, 
Indonesia merdeka atau dijajah hidup kami tetap miskin, tidak 
berubah.

Kami tetap harus mencangkul sawah terkena terik matahari dengan 
uang yang hanya cukup untuk hidup beberapa hari ke depan. Jangankan 
untuk memikirkan uang pensiun, untuk memperbaiki rumah saja uang 
tak selalu ada. Apalagi uang untuk menyekolahkan anak.

Namun, merdeka ini adalah cita-cita yang diinginkan leluhurku yang tak 
pernah merasakan kemerdekaan. Hanya tahu hidup terhimpit tuntutan 
dan tekanan. Uang sangat terbatas, seberapapun keras berusaha. Di 
tengah rezim pemerintah yang otoriter. Kelaparan dan wabah penyakit 
di mana-mana. Kemerdekaan adalah suatu ide yang asing tapi dalam 
kemerdekaan ada harapan. Bukan rasa tak berdaya dan nestapa setiap 
hari seperti ini.

Di sini aku hanya petani, meneruskan usaha ayahku setelah ia tiba di 
Indonesia.

Uang seadanya, tapi kami bisa hidup sehat dari yang kami tanam dan 
makan. Tanah masih begitu subur untuk diolah, orang masih sedikit 
tidak seperti di tanah asal ayahku. 

Aku bahkan sudah tak bisa lagi berbahasa seperti leluhurku. Aku lebih 
fasih berbahasa Sunda dan sedikit Melayu. 

Kembali lagi ke anak-anak muda yang sedang santer dibicarakan 
orang-orang, Soekarno-Hatta dan teman-teman mereka lainnya yang 
ingin memerdekakan Indonesia.
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Beberapa bulan ini, semakin banyak anak muda dari Jakarta yang 
kasak-kusuk di daerah sekitar rumahku.

Katanya mereka anak-anak muda yang mencari tempat untuk berunding 
jauh dari jangkauan Jepang.

Beberapa kali aku berpapasan dengan mereka sehabis aku selesai 
mencangkul di sawah menuju ke rumah.

Wajah-wajah yang penuh semangat tapi mencari.

Wajah dengan segenap asa menyongsong kemerdekaan, meski tak 
tahu bagaimana hidup sesudah kemerdekaan. 

Penuh harap menghadapi yang tak pasti. Itukah kemerdekaan?

“Permisi bung, kulihat kalian beberapa kali melewati perkampungan 
sini?”

“Iya Koh, eh...Pak. Kami sedang cari tempat untuk berkumpul yang jauh 
dari pengawasan tentara Jepang. “

“Hmm...ya aku mendengar desas-desus tentang rencana kalian anak 
muda untuk memerdekakan Indonesia.”

“Betul Pak. Tapi sulit sekali untuk kami bisa berunding apalagi kalau 
harus sampai larut malam bahkan subuh,” ujar seorang pemuda yang 
kuketahui kemudian bernama Wikana.

Kudengarkan cerita mereka sambil memandang wajah penuh harap 
cemas.

Ah anak muda, jiwa dan semangatmu sungguh berapi-api. Halangan 
dan rintangan apapun akan terlampaui dengan semangat sebesar ini, 
yang membuat semangat di diriku ikut menyala-nyala juga.

“Pakai saja rumahku. Kalau kalian butuh berunding atau beristirahat,” 
ujarku pada mereka. 

“Ah...Koh yang benar? Nanti keluarga Bapak tinggal di mana?” mereka 
bertanya balik.
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“Babah…panggil aku Babah Siong. Gampanglah, aku dan anakku bisa 
tinggal sementara di rumah kakakku dekat sini.”

“Aku ingin lihat Indonesia Merdeka.”

“Aku tak pandai dan berpendidikan seperti kalian, pakai saja 
rumahku.“

“Ini yang aku bisa bantu untuk mendukung Indonesia Merdeka.”

“Anggap saja rumah sendiri, kalau mau buat kopi, teh atau singkong 
rebus. Masih ada singkong mentah di dapur. Bisa kalian masak sendiri,“ 
ujarku sambi menghisap rokok kretek.

“Terima kasih Bah. Sebentar lagi Bung Karno datang, ia pasti akan 
berterima kasih dengan pinjaman rumah ini.”

Soekarno. Nama yang sering kudengar dari selentingan orang-orang 
saat di pasar atau saat lagi berkumpul di warung kopi. 

Tak bisa kubayangkan seperti apa wajah dan sosoknya.

Habis sebatang rokok, mobil Buick 2 Phaeton mendekat di area 
rumahku

“Ini Bung Karno, Bah,” Wikana memperkenalkan lelaki tegap beralis 
tebal. 

Kujabat tangannya sambil kutatap matanya. “Oh ini yang akan 
mengkumandangkan Indonesia Merdeka,” batinku dalam hati. 

“Terima kasih Bah. Semoga kami bisa berunding dengan kondusif di 
sini,” ujar Bung menutup pertemuan kami. 

15 Agustus 1945 

Hari-hari setelahnya hidupku kembali berjalan biasa. 
Aku kembali ke sawah, mengurus ternak dan mengisap rokok dari dipan 
rumahku.

Dipan yang pernah dipakai oleh Soekarno-Hatta pada hari-hari genting 
menuju proklamasi. Di rumah Djiaw Kie Song.  

(A.S.)

Pakai saja Rumahku - (A.S.)
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Tolong Buatkan
“Tolong buatkan saya teh panas. Pahit.” 

Itu kata bapak pada saya. Jam sembilan pagi hari. Bapak baru pulang 
subuh sekali, jam lima atau enam, saya tidak yakin. Lalu tidur sebentar. 
Lelah sekali nampaknya Bapakku ini. Eh maksudku, Tuanku. Saya 
masih suka bingung, soalnya majikan saya tidak mau dipanggil tuan, 
Bapak saja katanya. Sementara teman-temannya memanggil bapak 
dengan kata Bung, sampai istrinya juga begitu.

Hari ini Bapak tidak puasa, maklum Bapak sedang sakit panas dingin. 
Sudah beberapa hari terakhir ini. Ibu juga terlihat lelah, sudah beberapa 
hari ini tidurnya malam sekali karena menjahit sesuatu.  

Bapak itu orang penting, sering kedatangan tamu, tidak jarang orang 
asing yang datang. Pagi ini halaman rumah ramai, tidak pernah seramai 
ini. Entah ada apa. Banyak anak-anak muda, prajurit muda pembela 
tanah air. Sibuk sekali mereka nampaknya, saya bahkan belum sempat 
menyapu halaman. Saya tidak berani tanya-tanya, mukanya tegang 
semua. Ibu juga tegang sekali mukanya, tercampur lelah dan ngantuk 
pasti.  Iya begitulah Bapak, banyak yang mau bertemu. 

Bapak pintar soalnya, cakap berbahasa Belanda, kayak kompeni-
kompeni yang kulitnya putih dan tinggi. Malah saya pernah dengar 
bahasa lain, entah bahasa apa. Saya pernah coba belajar Bahasa 
Belanda, malu saya rasanya. Orang kecil kok banyak lagaknya. Tapi 
tidak pernah tuh Bapak menghina saya. Bapak sangat baik sama orang-
orang kecil, kayak saya.

“Pak, ini tehnya.” 

 “Terima kasih”, balas Bapak sambil menyeruput teh yang saya buat. 
Setelah bangun, Bapak selalu duduk di kursi meja makan dan berdiam 
diri, tidak terkecuali hari ini. Hanya saja hari ini mukanya tegang dan 
lelah, sambil sesekali memijit pundaknya sendiri. Tidak lama, Bapak 
sambil membawa teh panas itu kembali masuk kamar, rebahan.
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“Kita tunggu Hatta. Kita tunggu Hatta.”

Saya tidak tahu pasti kepada siapa kalimat itu Bapak ucapkan. Halaman 
semakin penuh, semakin saya tidak bisa menyapu. Ada yang mengurusi 
pengeras suara, ada yang membawa bambu panjang, sepertinya untuk 
jadi tiang. Untuk apa ya? Padahal kan di halaman ada tiang juga, dari 
besi malah.

“Bung Hatta! Bung Hatta!”

Halaman mendadak riuh, Bung Hatta memasuki halaman. Beliau teman 
baik Bapak. Teman baik sekali. Hari ini beliau pakai setelan putih dari 
atas sampai bawah, rapih sekali. Bung Hatta berjalan sangat cepat 
memasuki rumah. Beliau menyapa Ibu dengan mengangguk, lalu menuju 
kamar Bapak. Bung Hatta masuk ke dalam kamar dan berdiri diam.

Air muka Bapak berubah ketika melihat Bung Hatta. Bapak bangun, 
lalu memeluk Bung Hatta, “Sebentar aku bersiap dulu.” Bapak bergerak 
menuju kamar mandi. Tidak lama, Bapak keluar, menuju kamar. Keluarlah 
Bapak dengan setelan putih juga, tidak lupa dengan peci hitam. Bapak 
selalu gagah ketika memakai peci.

“Saudara-saudara sekalian...”

“Proklamasi....”

Acaranya sudah mulai. Bapak berdiri di depan teras, sedikit lebih tinggi 
dari orang-orang yang datang. Bung Hatta di kiri belakangnya, berdiri 
tegap tak bergerak. Aku mengintip dari balik pintu, yang terlihat hanya 
punggung Bapak, gagah sekali.

“Atas nama bangsa Indonesia...”

“MERDEKA! MERDEKA!”

Riuh tepuk tangan terdengar ditambah teriakan merdeka. Oh, sudah 
selesai. Saya tidak terlalu memperhatikan, sambil bersih-bersih di dalam 
rumah. Orang-orang sudah pergi membubarkan diri, beberapa orang 
masih bergerombol, muka-mukanya cukup sering saya lihat berkunjung 
ke rumah. Bung Hatta juga tetap tinggal sebentar, berbincang sedikit 

Tolong Buatkan - (Dung)
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dengan Bapak. Mereka berjabat tangan, lalu berpelukan erat dan Bung 
Hatta pamit. Bapak masuk kamar dan berganti pakaian menjadi piyama, 
ah akhirnya Bapak bisa istirahat.

“Jepang! Jepang!”

Tiba-tiba masuk seorang pemuda dan menghampiri depan kamar 
Bapak, kalau tidak salah, namanya Mbah Diro. Mbah Diro berbicara 
dengan Bapak, kemudian Bapak berpakaian lagi, setelan putih yang 
tadi. Kemudian Bapak dan Mbah Diro menuju pintu belakang. Saya 
mengintip sedikit, ada tiga orang Jepang sedang dikerumuni pemuda-
pemuda yang memasang muka galak sambil menggenggam golok.

“Proklamasi sudah saya ucapkan.”

Hanya sebentar, lalu ketiga orang Jepang itu pulang.
   

“MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!”

Bapak masuk kembali ke rumah, meninggalkan kerumunan pemuda 
yang masih berteriak-teriak, menuju kamarnya dan berganti pakaian 
menjadi piyama lagi. Keluar lagi menghampiri saya. Saya tahu Bapak 
akan minta teh panas lagi, untung sudah saya siapkan.
   

“Pak, ini tehnya sudah saya isikan lagi.”

Bapak tersenyum, menyeruput teh panas itu kemudian menghela napas, 
lega sekali nampaknya. Kemudian Bapak masuk ke kamar membawa 
gelas berisi teh pahit panas itu. Muka Bapak terlihat sangat lelah, tapi 
tidak pernah saya lihat wajahnya sesumringah itu. Silakan beristirahat, 
Pak. 

(Dung)
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GUSAR
Jakarta, 16 Agustus 1945.

Kriiiing. Kriiiing.

Telepon itu berdering kembali untuk kesekian kalinya. Aku tidak sanggup 
mengangkatnya lagi. Entah berita buruk apa yang harus kudengar 
lagi. Tangisan gadis-gadis di luar ruangan pun sudah cukup menyayat 
hatiku.

Cukup sudah aku menerima kabar bahwa istriku sedang di tengah kamp 
pengungsian akibat bom itu.

Gila! Semua sudah gila!

Amerika laknat!

--

Tok! Tok! Tok!

Siapa lagi itu? Tamu macam apa lagi yang harus kuterima malam 
begini?

“Masuk!”

Seorang tentara Jepang masuk dan memberi hormat pada atasannya. 
Sikap hormat sempurna, sebagaimana seorang kempetai sejati wajib 
melakukannya.

“Ada berita penting yang harus saya sampaikan, Tuan Tomo Bachi!”

“Berita apa lagi? Tidakkah cukup aku mendengar berita kekalahan kita?” 
Ujar Tomo Bachi dengan nada yang perlahan, cenderung menggeram.
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Tentara Jepang itu menunduk dan terdiam.

“CEPAT SAMPAIKAN!! JANGAN KAU BUAT AKU MAKIN EMOSI!”

Mendengar entakan itu, sang tentara segera menyembunyikan rasa 
terkejutnya dan berbicara dengan cepat.

“Para pemuda Indonesia bergerak menuju Rengasdengklok, Tuan Tomo 
Bachi! Menurut berita yang saya dapat, mereka akan menyuarakan 
kemerdekaan Indonesia di sana! Malam ini!”

Ah. Sesuai prediksi, bukan?

“Terima kasih atas beritanya, tolong tinggalkan aku sendirian.”

Tentara Jepang itu membungkuk, memberi hormat sekali lagi kemudian 
berjalan cepat keluar dari ruangan tersebut.

Tomo Bachi menghirup cerutunya dalam-dalam, kemudian ia ambil kotak 
cerutu yang terletak di meja kerjanya. Tatapan nanar muncul dari balik 
kacamatanya, membaca tulisan yang ada di atas kotak tersebut.

Jawa Tobacco Kojo, demikian tertulis.

Mungkin kotak ini akan menjadi kotak terakhir dan menjadi pengingat 
bagiku, bahwa aku pernah berada di pulau ini. Tanpa benar-benar 
memahami apa yang sebenarnya aku lakukan di sini. Jauh dari istri 
dan anak-anakku, yang kini entah bagaimana nasibnya di pengungsian. 
Semua karena keegoisan masa mudaku yang tak kunjung padam. 
Kutinggalkan mereka karena menuruti ego pemuda tentara Jepang, 
yang kerap merasa penolakan terhadap mandat atasan sama artinya 
dengan menghina negara. Yang setelah berada jauh dari negara yang 
pernah aku cintai sedemikian rupa itu, baru kusadari bahwa apa yang 
kulakukan di sini menjauhkanku dari apa yang selama ini aku ajarkan 
pada kedua putraku. Bahwa sebagai manusia kita seharusnya saling 
mengasihi.

Kembali ia hisap cerutu tersebut.

Air mata mulai mengembang di pelupuknya. Ia ambil segelas whisky 
white malt yang sedari tadi sudah ia tuang, seolah sudah mempersiapkan 
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bahwa ia memang akan membutuhkannya malam ini. Seperti malam-
malam sebelumnya.

Tiga teguk selesai saat jarum jam menunjukkan pukul dua dini hari. 
Setelahnya, Tomo Bachi terlelap dan sejenak melupakan apa yang ada 
di benaknya malam itu. 

***

Jakarta, 17 Agustus 1945.

Taisho biasanya bisa membantuku berpikir lebih jernih. Namun pagi ini 
ada yang lain.

Aku tidak bisa menghapus ingatan dari setiap detik kejadian malam 
tadi.

Seseorang kembali menggedor pintu ruangan Tomo Bachi. Sebelum ia 
sempat berucap sepatah kata, Joesoef Ronodipoero masuk ke dalam 
ruangan dengan tergesa-gesa.

“Dengan segala hormat, Tuan Tomo Bachi! Bagaimana bisa Anda 
meminta kami semua tetap berada di kantor ini? Bagaimana dengan 
keluarga, rekan-rekan kami di luar sana?”

“Joesoef! Kumohon kau mengerti keadaan ini!” Tomo Bachi merendahkan 
suaranya.

“Bagaimana bisa saya mengerti dan memahami, jika saya harus ada 
di ruangan ini sementara rekan-rekan saya ada di luar sana dengan 
nyawa yang terancam, Tuan Tomo Bachi?!”

Lagu klasik Puccini terdengar memenuhi seluruh ruangan.

O mio babbino caro,
(Oh, ayahku tercinta)

mi piace, è bello, bello.
(Aku cinta padanya, aku cinta padanya!)

Vo’andare in Porta Rossa
(Aku akan pergi ke Porta Rossa)

Gusar - (AL)
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a comperar l’anello!
(Untuk membeli cincin pernikahan kami..)

Sì, sì, ci voglio andare!
(Oh, tentunya aku sangat mencintainya!)

e se l’amassi indarno,
(Dan jika kau tetap berkata tidak,)

andrei sul Ponte Vecchio,
(Ku akan pergi ke Ponte Vecchio)

ma per buttarmi in Arno!
(Dan melemparkan diriku ke sungai Arno!)

Mi struggo e mi tormento!
(Aku sedih dan tersiksa!)

O Dio, vorrei morir!
(Tuhan, aku ingin mati!)

Babbo, pietà, pietà!
(Papa, aku mohon!)

Babbo, pietà, pietà!
(Papa, aku mohon!)

Tomo Bachi duduk santai di balik meja kerjanya. Hanya memperhatikan 
Joesoef yang begitu meluap amarahnya, dengan tatapan menyeluruh.

“Memangnya apa yang bisa kau lakukan, Joesoef? Kau mau 
menyelamatkan rekan-rekanmu? Selamatkanlah dirimu sendiri dulu. 
Kami sedang kacau, apa saja bisa kami lakukan untuk meluapkan amarah 
dan emosi kami.. Cih. Anak muda..” Bibirnya menyudut, seolah tengah 
menertawakan ide besar Joesoef yang ingin keluar menyelamatkan 
rekan-rekannya.

Tanpa memberi waktu pada Joesoef untuk berpikir, ia melanjutkan, 
“Joesoef.. Istriku dan anak-anakku...” Tomo Bachi tercekat,”...kini 
tengah berada di kamp pengungsian. Bom itu sangat dahsyat, aku tidak 
dapat berpikir dengan akal sehat hari ini...”

Joesoef terdiam. Entah apa yang ada di dalam benaknya saat itu.
“Saya paham. Kau dengan semangatmu yang bergelora itu ingin 
memerdekakan negaramu dengan segera, ketika mendengar kekalahan 
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kami dari negara laknat itu. Tapi.. Tak bisakah kau sedikit berempati 
pada kawanmu yang sedang bersedih hati ini? Sebentar saja?”

“Berita yang masuk dari semalam terus menerus membuat hatiku 
terguncang, Joesoef..” Tomo Bachi kembali bicara dengan suara serak, 
“Entah mengapa sejak semalam aku berubah menjadi pria cengeng. 
Tidakkah kau bahkan bertanya, mengapa aku tidak mengenakan 
seragam kebanggaanku itu?”

Joesoef tersentak, kemudian mengamati Tomo Bachi dan ruangan 
sekelilingnya. Seragam tentara Jepang berpangkat Letnan Kolonel yang 
biasanya bertengger gagah di tubuh Tomo Bachi, kini teronggok lesu di 
belakang pintu. Rupanya sang kempetai tengah dilanda kesedihan yang 
amat mendalam, pikir Joesoef.

“Lalu apa yang bisa kulakukan saat ini, Tuan Tomo Bachi? Apa yang 
harus kusampaikan pada rekan-rekan di luar ruangan ini ketika mereka 
bertanya kapan kami bisa keluar dari sini?” Suara Joesoef terdengar 
melunak.

Tomo Bachi menenggak whisky-nya, yang hanya tersisa sedikit di dasar 
gelas.

“Tunggulah sampai malam ini. Katakan pada mereka, bahwa mereka 
bisa keluar saat kemerdekaan negaramu dikumandangkan.. Tetaplah 
bekerja seperti biasa, aku berjanji menjaga keamanan diri kalian selama 
berada di kantor ini.. Aku tentu tidak akan melupakan bahwa kalian 
pernah berjasa bagi negaraku pula..”

Joesoef mengangguk, mencoba mengerti. Kemudian pamit untuk 
melaksanakan tugasnya. Ia terhenti ketika Tomo Bachi memanggil 
namanya.

“Joesoef..”

“Di saat itu terjadi, aku mungkin sudah tidak ada di ruangan ini.. Terima 
kasih atas jasamu selama ini membantuku.. Menjadi bawahan, sekaligus 
rekanan dalam membangun kejayaan Hoso Kanri Kyoku. Atas nama 
negara Jepang, terima kasih.” Tomo Bachi mengulurkan tangannya, 
disambut hangat oleh Joesoef.
Joesoef berujar, “Jika saja tidak ada lagu Puccini dan segelas whisky 
white malt di ruangan ini, tentu aku sudah meninggalkan Hoso Kanri 

Gusar - (AL)
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Kyoku sejak lama. Terima kasih atas persahabatan ini, Tuan Tomo 
Bachi.”

***

Pukul 12.00 WIB.

Berita itu kudapat dari pemilik toko cerutu di ujung jalan. Ia memberiku 
secarik kertas bertuliskan maklumat kemerdekaan. Berita ini dibenarkan 
pula oleh kantor berita Domei. Katanya, dua bocah tengik, Soekarno 
dan Hatta sudah mengumumkan maklumat kemerdekaan Indonesia. 
Semuanya sudah selesai. Mungkin mahasiwa kedokteran Indonesia 
yang tadi diusir di tangga turut membawa misi tersembunyi untuk 
mengumandangkan kemerdekaan lewat radio ini. Belum pernah kulihat 
ada mahasiswa yang berani datang ke sini, masuk hingga ke dalam 
seperti itu.

Mungkin ini saatnya aku beranjak kembali ke negaraku. Tak ada lagi 
yang perlu kubela di sini. Tidak ada lagi Jepang yang berjaya, habis 
sudah ditaklukkan oleh negara laknat itu.

Tomo Bachi melakukan rutinitas siangnya, berkeliling ruangan siaran 
untuk memastikan seluruh penyiar melakukan tugasnya. Demikian 
halnya pula para penyortir berita. Saat tiba di ruangan Joesoef, hari 
itu Tomo Bachi hanya terhenti sejenak, kemudian berjalan kembali 
menyusuri lorong ruangan siaran.

***

Pukul 17.35

Satu hari terasa seperti satu minggu. Aku sudah selesai mengangkut 
semua barang-barangku. Tapi hatiku tak membiarkanku pergi dari 
gedung ini begitu saja.

Tomo Bachi duduk di salah satu bangku taman di gedung Hoso Kanri 
Kyoku. Tatapannya kosong, mengamati salah satu tukang sapu yang 
tengah menjalani perannya.
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Ia merogoh dua carik kertas di dalam saku celananya dan menuliskan 
di salah satu kertas yang masih kosong;

Indonesia soedah merdeka. Makloematnja disertakan.
Segera koemandangkan.

- Adam Malik, Kantor Berita Domei.

Ia melipat kembali kertas tersebut dan menggenggam keduanya di 
tangan.

“Hei, Kamu! Siapa namamu?” Tanya Tomo Bachi pada tukang sapu 
tersebut.

“Syahrudin, Tuan.”

“Kamu tahu siapa saya?”

“Kepala kantor Hoso Kanri Kyoku, Tuan..”

“Bagus. Sudah berapa lama kamu bekerja disini?”

“Baru satu bulan, Tuan..”

Sungguh kesempatan yang baik sekali.

“Saat ini kau lupakan saja pekerjaanmu sebagai tukang sapu. Saya 
memerintahkan kepadamu untuk memberikan dua carik kertas ini 
kepada sahabatku, Joesoef Ronodipoero di lantai dua. Kau bisa lihat 
namanya ada di pintu ruangan. Sampai disini kamu mengerti?”

“Mengerti, Tuan.”

“Jika ia bertanya kamu siapa, katakan saja bahwa kamu wartawan yang 
dikirim dari Kantor Domei untuk menyamar dan memberikan surat ini 
kepada beliau. Paham?”

“Paham, Tuan.”

“Setelah itu, kamu segera lari dan pergi ke rumah saya, dua blok dari 
sini, rumah dengan tembok putih dan pagar merah. Sampai disana, 
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tunggu saja sampai saya kembali dan saya akan memberi upah yang 
setimpal untukmu. Mengerti?”

“Mengerti, Tuan.”

“Pergilah.”

Entah kelegaan macam apa ini yang aku rasakan ketika mengutusnya 
mengantarkan pesan tersebut kepada Joesoef. Rasanya hanya ini yang 
dapat kulakukan agar tiga tahunku di pulau ini bisa memberi makna 
tersendiri. Melakukan sebuah tindakan humanis, setelah selama ini 
melakukan kekejaman yang tak termaafkan. Semoga anak-istriku 
merasa bangga dengan apa yang kulakukan ini. Hanya itu. Cukup 
kedamaian macam itu saja yang ingin aku rasakan.

***

*Meski cerita ini fiksi, tapi Letnan Kolonel Tomo Bachi adalah kepala kantor 
penyiaran radio Hoso Kanri Kyoku yang menyelamatkan Joesoef Ronodipuro 
dan Bachtiar Lubis saat melihat mereka dipukuli oleh tentara Jepang. Mereka 
ditangkap oleh tentara Jepang saat sedang menyiarkan kemerdekaan Indonesia 
melalui ruang siaran luar negeri Hoso Kanri Kyoku. Beliau menyelamatkan 
mereka karena persahabatannya dengan Joesoef Ronodipuro, karena keduanya 
menyukai karya komposer Puccini dan sering menghabiskan waktu  berbincang-
bincang ditemani segelas whisky white malt.

(AL)
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PROPA...GANDA
“Sekali merdeka tetap merdeka” kulukiskan padamu

pada dinding - dinding Pasar Jaya
pada gang sempit tempat bisik meringis tanpa suara

pada tiang - tiang rumah kita
seolah semua jadi saksi 

saat gelap petang meraja 
Mewakili kesengsaraanku

Sulit!
Edan!

Kering kerontang!
Astaghfirullah
Lari… juga...

Intimidasi

“Sekali merdeka tetap merdeka” kuukirkan pada dirimu
Pada dinding gubuk cendekia yang menjual diri bagi penguasa

Pada kendara perang sang perkasa
pada halaman kokumin gakko, juga koto chu gakko dengan raksasa

Saat fajar, kita sadar namun masih harus berjajar
Mewakili kesadaranku yang terbatas sekaligus beringas

Marah!
Enggan! 
Rajam!

Dasar tai!
Esok.., yang selalu ku nanti

Keparat!, dasar kutu kupret

Asu! Menyeruak genderang caci maki 
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“Sekali merdeka tetap merdeka” kuserukan kepadamu
Pada dinding-dinding kereta api, dari Batavia menuju Soerabaja

Pada kapal-kapal laut ke Borneo, juga Bukit Tinggi
Pada besi raksasa beroda arah Jogja, juga Ambarawa

Saat pagi sejuk, 
ketika sepasang sejoli beranikan diri mengungkap mosi 
dibalut samar emosi yang selama ini terpendam dalam

menggunakan kepiawaian berkata, menyihir seluruh tanah Jakarta
Mewakili sukacitaku yang baru saja lepas diiringi kobar kebebasanku 

hasil lompatan imanku

Tangguh
Epifani… identitas, juga kedirian

Tegar
Awal

Pengabdian

Mereka, suara-suara itulah yang akan kudalami

“Sekali merdeka tetap merdeka” kugambarkan kepadamu
Pada dinding politik baru

Pada muda mudi di segala penjuru
Pada kepalamu
Pada badanmu

terlebih pada hatimu

ketika senja menyapa jiwa
mewakili harap yang telah jumawa

Merdeka!
Emansipasikan! 

Rayakan!
Damai Selaraskan!

Evolusi!
Kobarkan… dan yang terakhir adalah

Amanah

Propa...ganda - (L)



17 Yang Lain

44

Kuingatkan padamu...

masalah mengolah rasa, lelah jadi moksa

jauh penyelesaian, justru permulaan

“Sekali merdeka tetap merdeka” 
tidak semata upah keringat, namun aliran pengingat

“Sekali merdeka tetap merdeka” 
aliran waktu tak jemu, gelap lalu fajar lalu pagi lalu senja 

mengalir dalam hidupmu yang harus jadi baja

“Sekali merdeka tetap merdeka” 
tidak pernah habis ditelan waktu, justru abadi diputaran waktu

Tapi, ia berlalu ketika kau dungu

Kau akan segera tahu arti “sekali merdeka tetap merdeka”
Saksamalah! hidupilah! jangan lelah!

Sudah kutulis “sekali merdeka tetap merdeka” untuk selamanya
Propaganda yang siap bersemayam dalam jiwa

Harapku untuk tidak disia-sia

coretan jiwa seniman tua, 
pembawa propaganda

(L)
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Hari ke-17
1

“Nduk, bangun. Radio Taiso1,” ucap Bapak lembut 
membangunkanku dari tidur. Sudah menjadi kebiasaanku 
untuk kembali tidur sehabis sahur.

 
Dengan kantuk yang masih setengah merayapi kesadaranku, aku 
beranjak dari dipan dan keluar rumah membuntuti Bapak.
Matahari belum tampak batang hidungnya, namun sudah banyak warga 
berkumpul di lapangan masjid.

“Sst.. ayo bangun,” Bapak menepuk kepalaku pelan. 

Sayup-sayup kudengar komando senam pagi.

“Busyido Seisyin2,” aku mengerang pelan pada angin.

5
“Bagaimana menurutmu siaran tadi, Nduk?” Bapak bertanya padaku 
sepulang kerja.

“Masih membosankan seperti hari-hari biasanya, Pak,” jawabku sambil 
memijit pundak Bapak, “lebih menyenangkan ketika Belanda di sini. 
Banyak lagu-lagu.”

“Hemm...”

“Tidak bisakah Bapak membuat mereka menyiarkan lagu-lagu 
kembali?”

“Belum saatnya, Nduk. Nipon3 tidak suka lagu-lagu.”

“Lalu untuk apa mereka menyiarkan radio?” tanyaku sedikit kesal.
Bapak tertawa kecil. Tidak menjawab pertanyaanku.
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9
“Bapak ke mana, Buk?” tanyaku pada Ibu yang sedang meniup arang 
di tungku.

“Fuuh... Ke Jakarta, Fuuuh...” jawab Ibuku singkat sambil terus 
meniupkan batang bambu ke arah tungku.

“Tidak pamit,” ucapku datar.

“Ada urusan penting katanya.”

“Hm... begitu rupanya,” ucapku lagi sambil beranjak ke kamar.

Sore itu kuhabiskan dengan mendengarkan radio, sembari menunggu 
azan maghrib dari masjid. Seperti hari-hari sebelumnya, siaran Hoso 
Kyoku4 begitu membosankan.

Allahuakbar Allahuakbar...

Suara adzan terdengar dari masjid, segera kumatikan radio dan beranjak 
ke meja makan.

“Baca doa dulu,” ucap Ibu sambil memejamkan mata.

Setelah menyantap makan malam, aku kembali mendengarkan radio. 
Memang tidak ada yang bisa kulakukan selain mendengarkan radio 
di waktu seperti ini. Untuk ikut Tarawih pun aku malas, karena pasti 
banyak Keisatsu5 di sana. Bertemu dengan Tuhan saja mengapa perlu 
diawasi.

Aku meraih radio tua milik Bapak dan menyalakannya kembali. Namun 
tidak ada suara terdengar dari kotak kayu itu. Sial, pasti baterainya 
habis.

“Buk, baterai radionya habis.”

“Ya sudah biarkan saja,” jawab Ibuku sambil merapikan sisa makan 
malam tadi.

“Besok boleh belikan?” tanyaku sambil terus mengutak - atik radio tua 
itu. Berharap radio itu hidup kembali.
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“Tidak bisa, Nduk. Uang kita terbatas. Kita perlu berhemat sampai 
Bapak pulang.”

“Tapi....”

“Sudah, lebih baik kamu istirahat. Besok sahur lalu Taiso seperti 
biasa.”

Dengan berat hati aku pergi menuju dipan. Sambil membayangkan 
kehampaan sisa hariku tanpa siaran radio hingga Bapak pulang. Yang 
entah kapan.

13
“Buk...mau dengar radio,”aku merengek manja pada Ibu. 

Aku mulai bosan menunggu maghrib tanpa suara sayup dari radio 
tua Bapak. Meskipun aku yakin siaran Hoso Kyoku masih sama 
membosankannya. 
Ibu tidak menggubris rengekanku. 
Setiap kali Bapak ke Jakarta, kepulangannya tidak pernah dapat 
kuhitung hari dengan pasti.
Aku terduduk lesu di luar, memandangi barisan Keisatsu sedang latihan 
baris-berbaris di lapangan masjid.

17
“Buk...mau dengar....”

“TOK TOK TOK.... BU SUKARMAN! BU!!”

Aku dan Ibu terlonjak mendengar suara itu. Belum selesai aku merajuk 
meminta Ibu untuk membelikan baterai agar aku bisa mendengar radio 
kembali. Seseorang mengetuk pintu rumah dengan tidak sabar. Kami 
berdua pun segera menuju ke pintu.

“Bu, ke masjid, Bu!” ujar perempuan itu dengan terburu-buru. Napasnya 
sedikit tersengal, aku mengenalinya sebagai tetangga di seberang 
rumahku. Sesama warga Sambirejo.

Hari ke-17 - (BRMNDWYT)
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“Ada apa di masjid?” tanya ibuku bingung.

Aku melihat warga ramai berbondong-bondong di jalan, beriringan 
dengan terburu-buru sedikit berlari menuju masjid.
Tanpa berpikir panjang, kami langsung masuk ke dalam kerumunan 
warga. Dengan penuh tanda tanya mengikuti kerumunan itu.
Aneh, mengapa semua warga diminta untuk ikut Shalat Jumat?

Kira-kira siang itu pukul 11.00 WIB.
Matahari bersinar sangat terik, debu tanah halus menutupi kakiku yang 
terbalut alas kaki seadanya, peluh keringat tidak berhenti mengalir di 
keningku. Aku memandang sekeliling sambil menyipitkan mata.
Aneh, tidak kulihat Keisatsu5 satupun.

“Buk...” ucapku getir sambil menarik lengan Ibuku. 
Aku merasa pening, pandanganku mulai berkunang-kunang.

Ibuku tidak menjawab panggilanku. Kulihat matanya menatap lurus ke 
arah teras masjid.
Dari kejauhan kulihat seorang warga berdiri di atas mimbar seakan ingin 
memberi pengumuman. Aku menatap kembali kepada Ibuku, sambil 
menarik tangannya, aku jatuh terkulai lemas. 

Samar-samar aku mendengar “Proklamasi kemerdekaan sudah 
dikumandangkan.”

***

*Sukarman adalah salah satu teknisi radio yang membantu membuat radio amatir 
di Jakarta saat Proklamasi.
1Radio Taiso : Siaran untuk kegiatan senam pagi massal yang dikomando melalui radio dari Jakarta dan     
 disiarkan secara sentral dan serentak.
2Busyido Seisyin : Semangat kesatria Jepang yang taat dan hormat kepada orang tua, pemimpin dan  
 akhirnya kepada raja.
3Nipon : Sebutan untuk Jepang
4Hoso Kyoku : Radio militer Jepang
5Keisatsu : Sebutan untuk Polisi Jepang

(BRMNWDYNTR)
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Wajah Ketiga

Pagi-pagi sekali aku sudah bangun. Ibu menarik sarung yang 
sedang kupakai untuk menutupi betis kecilku dari dingin angin 
malam Djakarta. “Ayoo bangun, udah waktunya subuh!” Teriakan 

ibu ini hampir selalu kudengar setiap pagi. Maklum, aku selalu kesulitan 
untuk bangun pagi. Setelah itu, aku bergegas pergi ke langgar yang 
hanya berbeda 3 rumah dari rumahku. Mengambil wudhu di sana, lalu 
aku langsung masuk ke saf paling belakang untuk menyusul jamaah lain 
yang baru saja berteriak “Aaaamin!” secara serempak. 

Usai salat subuh, aku kembali ke rumah untuk sarapan. Ternyata, ibu 
belum selesai menyiapkan sarapan untukku dan bapak. Seperti biasa, 
bapak belum bangun jam segini. Ia hampir selalu pulang malam sekali. 
Jarang sekali aku bertemu dengan bapak, apalagi bermain. Aku tak tahu 
apa yang bapak kerjakan di luar sana. Sebenarnya, aku senang-senang 
saja kalau bapak pulang malam. Aku selalu takut dengan bapak. Saat 
pulang, pilihan wajahnya hanya dua: marah atau kelelahan. Syukur 
jika ia kelelahan, karena ia hanya akan meminta teh panas dan makan 
malam pada ibu, lalu langsung tidur. Kalau ia sedang marah, ibu akan 
ditampar atau dipukul olehnya. Aku selalu pura-pura tertidur setiap 
itu terjadi. Pernah dua kali aku dipukul bapak. Pertama karena aku 
tidak mau mandi dan yang kedua karena aku pulang saat hari sudah 
gelap. Dua kejadian kecil itu bisa membuat tanganku biru dan kepalaku 
benjol. 

Sambil menanti sarapan yang ibu buat, aku tidur-tiduran di kursi depan 
rumah, lalu tanpa sengaja kembali tidur hingga sekitar pukul 07.30. 
Saat aku terbangun, bapak sudah tidak ada di rumah. “Tumben sekali,” 
ucapku dalam hati. Pikiran itu langsung teralih pada perutku yang 
sudah berteriak meminta mangsa. Aku langsung mencari mangsa yang 
biasanya sudah ada di meja kayu reyot di dapur. Ibu membuatkanku 
bubur hari ini. “Enaaak, Bu!” ucapku lantang, agar ibu bisa mendengar. 
“Abisin yaa!” balas ibu tak kalah lantang. Bubur yang sudah mengisi 
penuh perut ini, merupakan bensin untukku bermain hari ini. Pagi ini 
aku sudah berjanji dengan teman-temanku untuk bermain bentengan 
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di Lapangan Ikada. Rumahku berada di dekat Meester Cornelis, tak 
jauh dari Lapangan Ikada. Aku sungguh semangat hari ini, karena aku 
ingin membalas kekalahanku saat bermain bentengan dengan Mukhlis, 
sahabatku. 

Semangatku pagi ini aku rasa menular pada orang lain pula. Aku tak 
paham, kenapa banyak sekali orang di jalanan pagi ini. Semuanya 
berjalan ke arah yang sama denganku. Betul-betul banyak. Aku tak 
tahu jumlahnya. Lebih dari ratusan, lebih dari ribuan. Apa sebutan 
untuk satuan lebih dari itu? Aku tak tahu, yang jelas banyak sekali 
orang di jalanan. Saat sudah akan sampai di dekat lapangan, banyak 
orang yang berbalik arah. Aku masih melanjutkan langkahku menuju 
Lapangan Ikada. Tak hanya orang-orang sebangsaku, ternyata di situ 
ada cukup banyak tentara Jepang dengan pakaian coklat kehijauan 
berjaga, lengkap dengan senjatanya. Mereka tampak seperti lumut licin 
yang siap menjatuhkan siapapun yang menginjaknya. Aku tak pernah 
mau berada di dekat mereka. Aku dengar mereka galak sekali, suka 
membentak dengan suara yang sangat lantang, menggunakan bahasa 
aneh yang tak kumengerti. Aku memilih untuk menghindari mereka dan 
mengikuti arus orang lain sebangsaku. 

“Pindah ke Pegangsaan Timur!” teriak orang dewasa yang berada di 
Koningsplein Zuid. Aku lalu melangkah lebih cepat, karena penasaran 
ada apa. Semua orang juga tampak tergesa-gesa. Tak ada seorangpun 
yang bisa ditanya. Sambil berjalan cepat, aku melihat beberapa orang 
sibuk menempelkan kertas putih dengan tulisan pada pohon-pohon di 
sekitar situ. Aku tidak tahu apa tulisannya. Aku tidak bisa membaca. Satu 
hal yang baru aku tahu, ternyata bapak menjadi salah satu orang yang 
menempelkan kertas-kertas itu pada pohon. Bapak tampak tergesa-gesa 
sekali. Aku jelas tidak berani menyapa, tapi aku penasaran dengan apa 
yang dilakukannya. Kapan lagi punya kesempatan untuk melihat apa 
yang bapak kerjakan. Akhirnya aku memutuskan untuk mengikutinya 
dan melihatnya dari jauh. 

Orang-orang di sekitarku semua berjalan dengan cepat, tapi bapak 
lebih cepat lagi. Ia tampak setengah berlari. Tidak hanya harus berlari 
mengikutinya, aku harus mencari celah untuk mengintip bapak dari 
kerumunan orang di depanku. Untungnya aku memiliki kesempatan 
untuk istirahat sejenak, setiap bapak sedang menempelkan kertas putih 
tersebut di pohon. Tak sampai 30 detik, aku harus langsung berlari lagi 
mengikuti pergerakan cepat bapak. Setelah sekitar 30 menit, sampailah 

Wajah Ketiga - (CAD)
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aku di Jalan Pegangsaan Timur, nama jalan yang terus disebutkan oleh 
orang-orang. Suasana di situ ramai sekali. Penuh sesak. Aku mulai 
kesulitan untuk mengikuti bapak. Badan kecilku untungnya masih dapat 
menggeliat dan menyelip di lautan manusia ini. Setelah beberapa meter, 
aku tak bisa maju lagi, terhalang oleh sesaknya manusia di sini. Aku 
pun bergeser ke pinggir, ke area yang tidak terlalu banyak orang. Lalu 
aku naik ke atas pohon untuk bisa mencari bapak dan melihat apa yang 
sedang terjadi sebenarnya. 

Dari atas pohon, mataku terus mencari di mana bapak berada. Aku 
kesulitan untuk menemukannya di antara penuh sesak manusia di depan 
rumah itu. Secara perlahan aku memindai setiap baris manusia yang 
ada di situ. Setelah mencapai belasan baris, aku menemukan bapak. 
Ia masih sibuk mondar-mandir sambil berbincang dengan beberapa 
temannya di barisan depan. Wajahnya masih tampak tegang, seperti 
nyaris terpeleset lumut Jepang. Aku masih sangat penasaran dengan 
apa yang sebenarnya bapak lakukan. Apa ini yang bapak kerjakan setiap 
harinya? Apa kerja ini yang membuatnya pulang dengan dua pilihan 
wajah? Bukankah ia hanya mondar-mandir tak jelas juntrungannya? 
Atau jangan-jangan, bapak adalah orang penting? Kok bisa ia berjalan-
jalan di depan dan berbincang dengan banyak orang? Apa ia terkenal? 
Pertanyaan-pertanyaan ini melintas begitu cepat di kepalaku. Menanti 
untuk dijawab. 

Perhatianku lalu teralih pada dua orang berbaju putih bersih di bawah 
atap rumah, yang menjadi tujuan banyak pasang mata. Seorang yang di 
depan berdiri tegap di depan mikrofon, mengenakan peci hitam pekat, 
sesuai dengan wajahnya yang memancarkan keyakinan bulat. 

“Proklamasi...”
Aku tertegun mendengarnya. Tak paham apa yang sebenarnya terjadi. 
Tapi semua orang mendengarkan dengan khidmat. Bulu kudukku pun 
berdiri. 

Usai beberapa kalimat itu diucapkan, semua orang berteriak 
“Merdeka! Merdeka! Merdeka!”

Bendera berwarna merah dan putih pun lalu berkibar dengan 
gagahnya.

Aku kemudian melihat kembali ke bapak yang saat ini juga berdiri 
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tegap. Ini pertama kalinya, setelah beberapa tahun, aku melihat bapak 
tersenyum. Ia lalu berjalan, menaiki beberapa tangga di rumah tersebut, 
bersalaman, kemudian memeluk laki-laki berpeci itu. Aku menangis, 
berharap bahwa nanti bapak bisa membawa senyum dan peluk itu 
pulang ke rumah. Wajah ketiga yang aku harapkan.

(CAD)

Wajah Ketiga - (CAD)
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Djajat
Djajat mati.

Ketika kudengar berita tentang kematiannya itu, sudah tentu aku sedih, 
karena bagaimanapun ia rekanku sesama pekerja di kantor Domei dan 
kami sudah sering melewatkan waktu bersama-sama. Tapi mengingat 
Djajat, awalnya aku tak terlalu kaget betul… dan apakah ucapanku 
barusan tadi itu pantas untuk ditujukan pada yang telah mangkat, aku 
kurang yakin, tapi Djajat memang punya banyak musuh. Orang Indonesia 
saja musuhnya sudah banyak, seperti orang Jepang, orang Belanda, 
orang Inggris, dan orang-orang lain, tapi dibandingkan banyak orang, 
setidaknya orang-orang yang kukenal, terlalu banyak orang yang benci 
pada si Djajat. Ini tentu pemikiranku sebelum kemudian aku tahu alasan 
sebenarnya mengapa ia mati. Ah, Djajat. Orang yang perawakannya 
sederhana, pendek begitu, tapi semua penampilannya memang 
menunjukkan bahwa ia adalah orang yang tak terlalu menyenangkan 
dan kepalang serius: tak banyak bicara, tak ada senyum, rambut disisir 
ke kiri (tak pernah kulihat itu bergeser ke kanan atau ke tengah) rapi 
dan licin; kemeja putih dua buah, satu berkancing putih, satu lagi 
berkancing hitam, keduanya dimasukkan ke dalam celana panjang yang 
putih kekuningan akibat terlalu sering dipakai, ditambah ikat pinggang 
hitam yang sudah pecah-pecah luarannya.

Tentang mengapa ia punya banyak musuh, baiknya kuceritakan juga 
agar jelas. Sudah kusebut bahwa ia adalah orang yang terlalu serius, 
tapi jika dapat kugambarkan dengan lebih tepat, Djajat terkenal sering 
membuat banyak orang kesal dan marah akibat kepalanya yang 
seperti batu. Tak jarang pula ia dikata-katai bodoh karena keras kepala 
yang berkepanjangan. Belum lepas berapa bulan silam, dia pernah 
menyebabkan ribut-ribut di tempatku bekerja, sampai bukan hanya satu 
dua wartawan saja yang ikut geleng kepala melihat tingkah lakunya. 
Sewaktu itu kami sedang diam-diam mencari cara untuk mengumpulkan 
uang, demi membantu perjalanan rekan-rekan yang harus pergi ke luar 
kota untuk bertukar dan menyebarluaskan kabar pergerakan perjuangan 
Indonesia Merdeka. Terlebih karena kami tak terlalu dekat dari Jakarta, 
dan di Bandung ini banyak daerah pegunungannya, sehingga menyebar 
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berita ke sana kemari ialah usaha yang cukup mahal harganya, dan 
lebih banyak uang yang harus dicari. Kemudian karena kami bekerja 
di kantor berita milik Jepang dengan bangunan yang sering sekali 
diawasi Kempetai, kami harus begitu berhati-hati agar kegiatan 
pencarian biaya tersebut tak ada yang memancing kecurigaan. Yang 
wartawan, termasuk aku sendiri, tetap bekerja seperti biasa, demikian 
juga markonis dan teknisi yang bertugas di siaran radio, namun yang 
memang biasa menjadi kurir dan sering bepergian keluar kantor, seperti 
Djajat, Kiwil, dan Uus, demikian nama-nama mereka, kami tugaskan 
untuk mencari pinjaman. Kami-kami yang lain mendapat mandat untuk 
menyusun rencana pencarian pinjaman tersebut, sehingga ketiga orang 
tadi tinggal menjalankan saja. 

Djajat ditugaskan pergi mencari pinjaman uang ke sebuah perusahaan 
nasional di Bragaweg, NV NISEDB namanya, dan karena itu ialah 
sebuah bank, tentu setelah ia menyampaikan maksudnya meminjam 
uang, ia segera dimintai jaminan untuk pinjamannya itu sebagaimana 
mestinya. Ketika ia bilang bahwa ia tak punya apa-apa, perusahaan 
tersebut menolak memberikan pinjaman. Ia kembali ke kantor dengan 
tangan hampa dan diterima dengan amarah oleh rekanku markonis, 
Ingtatowisman. Aku ingat teriakan Ingtatowisman pun dilancarkan 
dengan suara agak tertahan agar tak menarik perhatian petugas Jepang 
di kantor, “Ya sudah pasti kamu tak akan diberi bila tak ada jaminan! 
Justru di situ letak perjuanganmu: pastikan kau diberi pinjaman meski 
tak punya satu barang berharga pun — bagaimanapun caranya!” Maka 
kembalilah Djajat ke perusahaan tersebut untuk mencoba meminjam 
uang lagi, sehari tiga kali: sebelum sampai di kantor, sekali ketika jam 
kantor, lalu terakhir kali sebelum ia pulang ke rumah, berturut-turut 
hingga dua, tiga minggu lamanya.

Lama-kelamaan barangkali orang-orang di bank tersebut merasa panas 
hati, karena menurut cerita yang kudengar, si Djajat selalu melakukan 
hal yang sama dan menjelaskan hal yang sama persis pada pekerja 
bank setiap kali ia datang ke sana. Tak adanya perubahan kata-kata 
ataupun strategi agar mereka mau menggelontorkan uang. Begitu terus 
hingga suatu hari di minggu ketiga, Djajat datang ke kantor dengan 
wajah lebam dan bengkak di mana-mana, diikuti kejaran dari tukang 
pukul yang kemungkinan besar dikirim oleh bank. Rupanya NV NISEDB 
merasa dia sudah terlalu menyebalkan (untuk yang ini aku bisa mengerti) 
dan dianggap mengganggu keamanan. Yang menjadi masalah bagi 
kami bukan hajaran tukang pukul yang mendarat di wajah Djajat, namun 
dua hal: yang pertama, tak ada yang habis pikir, bagaimana mungkin ia 

Djajat - (NP)
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begitu keras kepala tanpa berpikir cerdas untuk mencoba cara lain agar 
mendapatkan uang pinjaman? Yang kedua, dan yang membuat kami 
sempat ketar-ketir, adalah pimpinan kantor kami, Tabeda namanya, 
hampir saja mengetahui kegiatan kami mencari uang untuk perjuangan 
Indonesia Merdeka setelah berbicara dengan ‘utusan’ bank yang 
mengejar Djajat sampai ke kantor. Setelah Ingtatowisman dan rekanku 
senior Burhan mengacaukan pembicaraan Tabeda dengan orang 
perusahaan tersebut, barulah rencana kami tetap dapat dirahasiakan 
dan terjaga dengan aman. 

“Blegug siah maneh! Kitu wae gagal. Lamun teu bisa, diganti we atuh 
caranya. Meuni negtreug,” omel Burhan pada Djajat di sore hari setelah ia 
membuat kericuhan di kantor tersebut. Tentu sekarang tak ada lagi yang 
berani mengomeli Djajat, karena pasti tak ada yang mau mengungkit 
yang buruk-buruk pada orang mati, tapi aku ingat sore itu kemarahan 
Burhan tak main-main. Rencana kami bisa bubar tengah jalan hanya 
karena Djajat yang keras kepala dan kaku seperti meja triplek di meja 
siaran. Bisa-bisanya dia tidak mengganti strategi bujuk mohon ketika 
ditolak oleh bank…! Luar biasa kepala batunya, meuni hese dibejaan. 
Untuk beberapa hari setelahnya, Djajat tetap jadi sasaran omelan 
kami semua. Dia diam saja seperti biasa, entah apa yang dipikirkan. 
Tapi sebetulnya, yang Djajat tak tahu ialah bahwa beberapa dari kami 
sebenarnya diam-diam kagum pada keteguhan hatinya untuk tetap 
menjalankan apa yang ditugaskan padanya. Tak mudah mencari orang 
yang mau mencoba berusaha melakukan hal yang sama meski sudah 
ditolak hampir lima puluh kali berturut-turut. Meski, tentu, banyak cara 
yang lebih mudah seandainya ia tak begitu keras kepala dan tak terlalu 
kaku…

Hal yang sama terjadi lagi di tanggal 17 Agustus 051. Memang, di hari 
itu semua orang gelisah, terlalu gembira, tapi juga takut. Cukup sulitkah 
kau membayangkannya? Itu hari besar, kepalang besar bagi seisi 
kantor kami Domei Bandung. Siang hari sekitar pukul sebelas lebih lima 
belas, Mang Toto rekan kami yang bertanggung jawab di penerimaan 
pesan, menerima kiriman morse dari telegraf kantor Domei Jakarta. 
Isinya, Proklamasi Indonesia Merdeka telah dibacakan di rumah Bung 
Karno. Indonesia Merdeka...! Ketika kami mendengar itu, aku ingat betul 
bahwa di ruangan tersebut tak ada teriakan sorak-sorai, ataupun gegap 
gempita ucapan selamat. Waktu itu di kantor ada beberapa orang saja; 
Mang Toto, Burhan, Ingtatowisman, Djajat, Uus, aku sendiri, dan kami 
hanya saling melihat satu sama lain. Merdeka, kita sudah merdeka…? 
Kami yakin berita ini tak disebarkan seizin Jepang, dan sudah tentu ini 
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terlarang. Tak bisa pula kami memastikan ini benar atau tidak karena 
tidak ada siapapun yang bisa ke Jakarta dalam waktu dekat. Namun 
sudah barang tentu ini disampaikan pada kami dengan maksud agar 
dapat disebarluaskan ke seluruh Bandung. Untuk apa lagi menantang 
risiko dibunuh akibat pengiriman berita, selain untuk mendapatkan 
kesempatan menyiarkan ini ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh 
dunia?

Akhirnya kami sepakat membagi tugas. Aku, Burhan, Uus, dan 
Ingtatowisman akan memanipulasi siaran dan menyebarkan berita 
Proklamasi selama tiga puluh, empat puluh menit jika mungkin. 
Kamar siaran akan kami kunci dari dalam jika perlu, agar tak ada 
interupsi dari Tabeda atau Kempetai. Mang Toto berjaga jika ada 
informasi tambahan, sedang Djajat kami mandatkan untuk menuliskan 
pengumuman tentang Indonesia Merdeka di tembok sekeliling kantor. 
Ini sebenarnya merupakan rencana cadangan kami, kalau-kalau siaran 
dikacaukan sebelum setengah jam berlalu dan berita Proklamasi belum 
sempat disebarluaskan. Setelah meninggalkan Djajat yang tengah 
menyiapkan kertas dan pena untuk membuat poster pengumuman, kami 
pun berlari naik ke ruang siaran. Aku tiba-tiba ingat istriku, ayahku, 
ibuku, dan semua yang kukenal. Wajah mereka bergantian berlari-lari 
di bayanganku, satu per satu. Meski aku tak paham betul mengapa 
jika sudah merdeka Jepang masih berkuasa saja di kantorku, tapi yang 
terpenting ialah Indonesia Merdeka sudah ada, mulai dari Jakarta, dan 
mereka semua harus mendengar beritanya… 

Bruk! Aku rupanya berlari sambil melamun dan menabrak punggung Uus. 
Langkah kami ke ruang siar terhenti. Aku melongok dari belakang bahu 
Uus, melihat ke depan, dan seketika itu juga lututku terasa lemas dan 
dadaku seperti kopong. Di depan kami, berjarak hanya lima, sepuluh 
meter, berdiri Tabeda bersama dengan empat orang Kempetai lengkap 
dengan seragam, senapan, dan pedang panjang, sedang menutup pintu 
ruang siaran dengan gembok dan rantai. Kulihat Burhan mendekati 
mereka dan berpura-pura bingung dengan penjagaan yang dashyat ini, 
dan meminta ruang siar tetap dibuka agar kegiatan kantor bisa berjalan 
lancar, tapi sejurus kemudian seorang Kempetai yang paling tinggi 
badannya mendorong Burhan sambil melontarkan kata-kata kasar, yang 
kurang lebih isinya, mereka tahu tentang berita Proklamasi itu (entah 
dari mana), dan melarang habis kami untuk menyebarkannya, karena 
katanya berita tersebut dikirim dari Jakarta tanpa melalui sensor badan 
propaganda Jepang terlebih dahulu. Kami tak ada yang berani buka 
mulut dan melawan, karena toh jika kami berhasil menembus pertahanan 

Djajat - (NP)
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lima orang tersebut, belum tentu kami akan keluar hidup-hidup dari 
ruangan ini, dan ruangan siaran sudah kepalang dirantai gembok 
pula. Aku sudah siap-siap membalikkan badan dan melangkah gontai 
ketika kulihat Ingtatowisman menatapku. Ah…, Djajat! Djajat harapan 
kami sekarang. Kabar Proklamasi itu mungkin tak bisa mengudara 
seperti rencana sebelumnya, tapi pengumuman yang ditempel di 
tembok tentu dapat menjangkau banyak orang. Ingtatowisman berjalan 
menuju jendela, wajahnya seperti berpura-pura kecewa dan kesal atas 
perbuatan Kempetai yang melarang kami siaran, tapi aku tahu dia 
sebenarnya ingin melongok ke bawah dan memantau, apakah kertas 
informasi tersebut berhasil ditempelkan di dinding luar?

Dengan ekor mataku aku ikuti gerak-gerik Ingtatowisman yang sudah 
menatap langit di depan jendela, sambil tatapan bola matanya jatuh 
ke bawah, pasti mengamat-amati apa yang terjadi dengan Djajat. Dia 
mengangkat wajah dan melihat ke arahku. Sekilas senyum muncul di 
wajahnya, tipis sekali hingga orang yang tak paham sudah pasti tak 
dapat melihatnya. Nyala bola matanya yang hitam berbinar-binar tak 
bisa ia sembunyikan. Sesuatu yang baik pasti terjadi, batinku sambil 
terus menatap ke arahnya diam-diam. Perlahan-lahan rasa hangat 
menjalar di dadaku, seperti membakar, panas, bersemangat. Kutatap 
Burhan dan Uus yang juga sedang berganti-ganti melihat satu sama 
lain. Seperti diaba-abakan, kami berempat serentak mencoba turun ke 
bawah demi bertemu langsung dengan Djajat, tapi tertahan oleh polisi 
militer Kempetai yang melarang kami turun sebelum mereka benar-
benar yakin bahwa kami tak akan membuat masalah jika dilepas. Itu 
berarti kami akan harus ada di sini sampai setengah, satu, bahkan dua 
jam setelah kami tertangkap basah di depan ruang siaran tersebut, 
perkiraanku saat itu. Jurig!

Namun tak lama kemudian kami dengar sebuah suara. “Eh-ehm!” 
Ingtatowisman berdeham sambil kepalan tangannya diletakkan di depan 
mulut. Bunyinya terdengar tak alami hingga aku yakin itu bukanlah 
suatu yang biasa, melainkan sebuah pemberitahuan agar salah satu 
dari kami mendekat ke arahnya. Aku sendiri akhirnya berjalan ke 
tempatnya berdiri dan mengikuti arah pandangan matanya, ke bawah… 
lalu kulihat Djajat sedang menempel pengumuman, dengan cara keluar 
dari jendela (kuakui itu cerdas, karena pintu depan sudah pasti ditutup 
dan dijaga ketat). Kulihat Djajat melongok ke kanan dan ke kiri, lalu 
dengan cepat menempel poster di dinding kantor, sebelum kemudian 
ia lari sekuat tenaga masuk kembali ke dalam jendela kantor tersebut. 
Aku mengangguk-angguk samar, berusaha tak terlihat senang. Jangan 
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sampai orang-orang Jepang di hadapan kami ini tahu tentang Djajat dan 
usahanya melakukan rencana cadangan kami…! Ingtatowisman tetap 
menatapku. Dia mengerling sedikit ke kanan, yang adalah jendela kantor 
lantai dua, tempat kami mengamat-amati Djajat sedari tadi, memintaku 
terus melihat ke bawah. Aku akhirnya memperhatikan lagi pandangan 
Ingtatowisman, lalu mengikuti matanya untuk melihat gedung bagian 
bawah. Oh…! Kulihat Kempetai sedang mencopot kertas yang dipasang 
oleh Djajat! Sialan! Aku sudah akan mencak-mencak ketika semenit 
kemudian muncul kembali kepala Djajat dari jendela, melongok ke kiri-
dan ke-kanan, membawa kertas yang persis sama, menempelnya, lalu 
masuk lagi ke dalam kantor. Kempetai kemudian datang lagi mendekati 
dinding yang sama, dan kertas Djajat kemudian dirobek lagi oleh 
Jepang. Tapi…! Tak lama kemudian Djajat keluar lagi dan menempel 
lagi, sebelum kemudian ia masuk lagi ke dalam jendela, dan kertasnya 
kemudian disobek lagi.  

Djajat dan kepala batunya! Saat itu juga aku ingat tentang cerita Djajat 
si kepala batu di bank NV NISEDB. Siapa yang sangka Kempetai pun 
agak kesulitan menghentikan orang sekeras kepala ini? Siapa yang 
tahan menghabiskan hampir lima puluh kali kunjungan ke bank hanya 
untuk menanyakan hal yang sama persis? Siapa yang tahan juga 
berulang kali menempel kertas pengumuman hanya untuk kemudian 
disobek kembali? Memang tadi sempat kulihat ada orang-orang yang 
datang ke tempat Djajat menempelkan tulisan, dan dengan demikian 
berita Proklamasi tetap didengar dan diketahui khalayak ramai meski 
empat orang dari kami tak berhasil merebut stasiun siaran, membuat 
Djajat sungguh berjasa. Namun, bukankah sebenarnya ada cara lain 
yang lebih baik daripada menempel satu per satu, berulang-ulang, 
pengumuman tersebut, terlebih jika Kempetai sudah mengetahui isinya 
yang terlarang tersebut? Bukankah bisa kita mencetak selebaran yang 
dapat disebarluaskan diam-diam, demikian pikirku, dan dengan begitu 
kita tak perlu membuat pengumuman yang satu buah saja. 

Aku ingat aku tetap berpikir tentang ini ketika sudah selesai hari kerja 
sewaktu itu, dan juga teringat kembali semuanya saat berita tentang 
Djajat mati sampai ke telingaku. Djajat, sore itu kembali ke rumahnya 
dengan semangat Indonesia Merdeka, rupanya tak terpikir mati, sehingga 
pada waktu ia sedang berjalan tak jauh dari kantor, ia tertegun ketika 
menemukan dua orang Kempetai menghampirinya dengan tenang, 
dan kemudian menembaknya dalam diam karena ia dianggap sebagai 
pembuat masalah di kantor Domei hari itu. 

Djajat meninggal saat itu juga…

Djajat - (NP)



17 Yang Lain

66

*Untuk mengenang wartawan-wartawan kantor berita Domei Bandung, yang 
dengan tekun menempel poster pengumuman Proklamasi berulang-ulang tanggal 
17 Agustus 1945 meski berulang-ulang pula dicabut oleh Jepang. Terima kasih 
sudah teguh.

117 Agustus 05 adalah tanggal 17 Agustus 1945 mengacu kepada perhitungan kalender Jepang yang pada    
 saat itu populer dipakai.

(NP)
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Selfie Dulu
Kaka’, kita wariskan 3 foto penting tentang kejadian 17-08-1945.

Hanya tiga foto, Kaka’

Tapi tiga foto kita ini jadi sejarah penting untuk “Indonesia” yang kita 
tinggali hingga Indonesia berusia 40 tahun.

Kaka’ masih ingatkah bagaimana kita dapat 3 foto ini?

Sebentar, sebentar…sebelumnya bagaimana kita tahu bahwa Bung 
akan membacakan kemerdekaan Indonesia di ujung jalan itu?

Kita dengar desas-desus dari para pemuda. Kita ingat, ngana tanya 
so dengar apa dari kantor Domei, kantor berita Jepang. Kita harus 
bekerja di sini, demi bisa hidup. Meski hati merah putih.

Kabar burung sekelebat ini kita buktikan dengan datang langsung ke 
rumah Pegangsaan jam 5 pagi. Masih subuh lepas orang-orang sholat 
subuh. 

Rasanya mustahil hari ini jadi hari penting ya Kakak’ sebab hari itu 
Bung terserang Malaria hebat. 

Sampai jam 8 pagi masih sunyi sebab. Baru sekitar 08.30 orang-orang 
berdatangan.

Ini pun suasana terasa mencekam karena katanya Jepang tidak 
setuju. 

Hanya kita berdua, Kaka’ yang hari itu datang ke Pegangsaan dengan 
kamera di tangan.
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Belum banyak yang tahu kamera itu apa dan untuk apa. Apalagi 
punya.

Jaman susah, tak cukup uang untuk makan sehari-hari apalagi untuk 
beli kamera.

Beruntung kita bekerja jadi wartawan, bisa punya kamera Leica IIIC  
ini. 

Kak, 3 foto yang tersisa untuk merekam 17-08-45:

Pertama, Bung membacakan naskah Proklamasi
Kedua, pengibaran bendera oleh oleh Latief Hadiningrat, tantara PETA
Ketiga, peserta pengibaran bendera di lapangan

3 foto saja Kak.

3 foto yang membuat kita dikejar-kejar tantara Jepang. Penjara atau 
mati taruhannya ya Kak.

Lalu malamnya kita mengendap-endap. Melompat pagar dan pohon 
untuk bisa mencetak foto tanpa ketahuan. 

Nyaris kita kehilangan 3 foto ini, Kak.

Tantara Jepang mengambil dan membakarnya dari kaka.

Tapi aku sudah bersiap menyimpan salinannya di bawah tanah situ 
Kak. 

Tak sia-sia Kak. Memang harus selalu ada rencana cadangan di 
zaman yang tak pasti ini. 

Aku ingat bagaimana kita berlari-lari bersimbah keringat Kak.

Berusaha agar cetakan foto ini bisa terbit di keesokan harinya.

Apa boleh buat Jepang sudah menyensor harian Asia Raya, hanya 
secuplik paragraf tentang tanggal 17.

Tuhan katanya bersama dengan orang yang sabar ya Kak.
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Setahun kemudian, tanggal 20 September 1946, 3 foto kita ini baru 
bisa dimuat pada halaman muka Harian Merdeka.

“Tiada hasil mengkhianati usaha.”

Puas ya Kak rasanya melihat jerih payah peluh dan keberanian kita 
bisa dinikmati 8 juta penduduk Indonesia lewat koran. 

Ini untuk Indonesia Kak, yang mungkin tak pernah mengenal kita.

Tak tahu siapa kita. Kecuali ranjang rumah sakit Sumber Waras tempat 
kita menghabiskan nafas terakhir di Bumi Pertiwi.

3 foto ini kak dan jerih payah kita untuk Indonesia merdeka. Tak ada 
selfie kala itu, maka Indonesia tak kenal kita.

“Tidak apa-apa dik. Yang penting orang Indonesia tahu asal muasal 
mereka ada.”

M-e-r-d-e-k-a.

***

*Frans dan Alex Mendur adalah kakak-adik fotografer yang mengabadikan 
peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dua kakak beradik kelahiran 
Kongkowan, Minahasa yang dengan sejarah kedekatannya dengan Belanda 
bisa meraup banyak keuntungan dengan bekerja untuk Belanda. Namun mereka 
memilih memperjuangkan Indonesia. Bersama dengan BM Diah mendirikan 
kantor berita Antara serta Indonesian Press Photo Service. Meninggal dalam 
senyap sampai pada tahun 2009, 25 tahun setelah kematiannya, Presiden SBY 
memberikan penghargaan Bintang Jasa Utama kepada dua bersaudara ini.

(A.S.)

Selfie Dulu - (A.S.)
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Untung
Apakah Bung Karno, Bung Hatta itu betul manusia nyata?

Tentang mengapa pertanyaan itu ada di kepala Untung, sebenarnya, 
disebabkan oleh karena sampai saat ini, hanya cerita-cerita menakjubkan 
setengah tidak nyata saja yang masuk ke telinga Untung tentang dua 
orang itu. Penyebabnya sudah tentu si Djoes itu. Kata Djoes, kedua 
orang itu disegani betul, hingga cara Djoes menjelaskannya pun begitu 
hormat dan agung. 

“Kemudian Bung Karno bicara, bulat dan lantang! ‘Kalau benar semua 
hal ini harus diselesaikan lebih dulu, sampai jelimet, maka saya tidak 
akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami 
Indonesia Merdeka, kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia 
merdeka, sampai di lobang kubur!!!’ Disambut tepuk tangan gemuruh! 
Di depan orang-orang Jepang!” 

Untung ingat Djoes pernah berteriak-teriak seperti ini. Waktu itu hari 
sedang panas, barangkali sekitar tengah hari, dan Djoes yang berteriak-
teriak setelah pulang dari apel pagi sudah barang tentu membuat hari 
semakin terbakar. Angin kering serak-serak membuat rambut Djoes 
tertiup-tiup ketika ia sedang menceritakan pidato Bung Karno itu pada 
orang-orang yang duduk khidmat di bawah pohon belimbing depan 
rumah Nyaik Surah. Rumah Nyaik sempit namun pekarangannya luas, 
cukup untuk lari-lari, dan yang paling penting, tak terlalu dekat dengan 
kumpul-kumpul orang Jepang. Minimal orang bisa lalu-lalang tanpa 
tiba-tiba di-dor.

Karena terik kerontang, tak terlalu banyak orang ikut duduk di luar 
mendengarkan dengan sabar, tapi beberapa anak sampai berhenti 
bermain untuk mendengarkan cerita Djoes tentang Bung Karno. Nyaik 
Surah sendiri juga sampai keluar rumah dan ikut duduk di bawah pohon, 
bersama encing-encing: Ami, Eti, dan Drajat — anak-anak Nyaik, tiga-
empat orang tetangga, dan Untung sendiri. Selain karena suaranya yang 
lantang, memang yang Djoes sampaikan hari itu membakar hati betul: 
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pidato Bung Karno di sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai seminggu 
sebelumnya, tentang dasar Indonesia Merdeka.

Ah, Indonesia merdeka. Siapa tak bergetar membayangkannya? Meski 
Untung merasa tak sepintar Bung Karno dan tak paham betul-betul 
arti merdeka (“Apa betul, Belanda betul-betul angkat kaki ketika kita 
merdeka?” begitu sering pikirnya), itu tetap menggemuruhkan hatinya… 
Bukankah seharusnya demikian, bahkan hingga seratus tahun lagi, 
jika Indonesia memang betulan akan merdeka? Untung memang hanya 
guru di Sekolah Ongko Loro, dan cukup tahu berhitung, menulis, dan 
anak-anak kecil saja. Ayahnya pun demikian, ayah dari ayahnya pun 
juga. Semuanya guru di sekolah rendahan, tak begitu lancar berbahasa 
Belanda, tak pernah punya senjata selain bambu diruncing yang jarang 
dipakai pula, tak masuk barisan pasukan, tak pernah angkat senapan, 
pun yang paling penting: tak pernah melihat langsung Bung Karno, 
Bung Hatta, dan orang-orang politik mashyur lainnya. Tapi mereka tetap 
Indonesia, dan sekiranya tak ada alasan untuk tak turut menunggu-
nunggu kemerdekaan dengan harap.

Untung berbeda dengan Djoes yang tetap berapi-api meski podiumnya 
hanya tanah rata di bawah pohon belimbing Nyaik Surah. Djoes dan 
Untung bersaudara meski tak terlihat demikian. Ibu Djoes dan ibu 
Untung, Encing Ami demikian Untung memanggil, dan Encing Eti bagi 
Djoes, ialah kakak-adik beda ayah. Keduanya dekat betul, hingga 
setelah menikah tetap tinggal berdekatan di barisan rumah di Meester 
Cornelis, dan dekat pula dengan rumah ibu mereka, Nyaik Surah. Djoes 
dan Untung sendiri, si saudara sepupuan itu, hanya terpaut satu tahun 
perbedaan usia, tapi semua tahu mereka begitu berbeda seperti ujung 
langit dan isi bumi. Djoes tegap, gagah, seperti tak tahu takut. Sedari 
selesai sekolah Bumiputera, ia lanjut ke sekolah tinggi, dan sering 
terlibat dalam pergerakan bersama pemuda-pemuda radikal. Tangkas 
gelagatnya membuatnya ditunjuk menjadi salah satu dari 25 pemuda 
di kelurahan tempatnya tinggal yang tergabung dalam Tokuketsu 
Suisyintai atau Barisan Pelopor, organisasi yang semakin membuatnya 
tajam memperjuangkan Indonesia Merdeka. Kelompok pemuda ini, 
sependengaran Untung, dibentuk oleh Jepang dan diberikan pendidikan 
serta pelatihan persenjataan, dan dipimpin langsung oleh Bung Karno 
dan tokoh nasionalis lainnya.

Untung, di sisi lain, tak seberuntung namanya. Ia begitu diamnya hingga 
sering terlupakan, tak pemberani, dan biasanya diceritakan sebagai 
bayang-bayang Djoes belaka, bahkan oleh keluarga mereka sendiri. 
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Seperti hari itu, tentu tak pernah ada yang berpikir bagaimana seandainya 
Untung yang menirukan Bung Karno, bukan Djoes. Tentu tak mungkin. 
Rasa-rasanya suara teriak Untung bahkan tak bisa mengagetkan semut-
semut yang bersarang di bawah pohon belimbing, bagaimana mungkin 
bisa mencontohkan suara menggelegar mengejutkan petir seperti milik 
Bung Karno?

Alhasil, Untung, sama seperti yang lainnya di pekarangan rumah Nyaik 
Surah siang itu, hanya diam mendengarkan Djoes saja dengan khusyuk, 
sambil lagi-lagi berpikir, apakah betul orang seberani Bung Karno 
dan Bung Hatta itu nyata, dan apakah orang sepertinya bisa bertemu 
mereka, berjuang, bersisian…

***

Selang berapa malam setelahnya, barangkali satu, dua bulan, 
Untung punya rasa yang tidak enak. Beberapa hari terakhir, malam 
terasa semakin malam. Sepi, hening, asam, tapi tak tenang. Seperti 
menanti ledakan yang sebentar lagi meletus, atau seperti lutut yang 
sudah menekuk namun tak kunjung dilenting ke atas untuk melompat. 
Memang, besar dan tinggal dengan pasukan Belanda (sekarang Jepang) 
sepanjang hidupnya, memaksa Untung tak heran dengan ricuh riuh 
bentrok pasukan dengan rakyat yang bisa terjadi kapanpun, termasuk 
di malam hening, tapi belakangan ini, rasa-rasanya ada yang berbeda. 
Pasukan Rikugun semakin sering lalu-lalang terutama di malam hari, 
membuat orang-orang enggan berkegiatan selepas petang. Pemuda 
pergerakan pun, entah untuk alasan apa, semakin sering berkumpul. 
Seperti sekarang ini, batin Untung ketika melihat Djoes berjalan keluar 
rumahnya. Djoes lagi-lagi pulang sebentar saja setelah seharian keluar 
dari rumah, dan sepertinya sudah barang tiga, empat malam ini ia tak 
tinggal di rumah ketika malam. Entah menginap di mana.

Sembari berpikir, Untung melihat ke arah stensil di atas mejanya. Enam 
belas Agustus nol lima1. Rasa-rasanya tak ada yang istimewa dengan 
tanggal-tanggal hari ini. Lalu kenapa…

Tuk tuk tuk. “Tung!”

Untung mengangkat wajah dan mendorong daun jendela yang ada di 
hadapannya. Terlihat Djoes, berbaju kerah gelap dan celana hitam, 
sedang melihat ke arahnya lurus. Tentu sudah pasti ia yang mengetuk-

Untung - (NP)
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ngetuk, batin Untung, siapa lagi yang tahu betul bahwa jendela ini 
adalah jendela kamar tempat Untung tidur? “Pergi lagi kau?” ujar Untung 
sembari menahan daun jendela agar tak terbanting ke dalam tertiup 
angin, “Malam-malam begini?”

Djoes hanya mengangguk. Tentang itu Untung punya banyak pertanyaan 
sebetulnya, seperti ke mana perginya, mengapa harus malam-malam, 
dan apakah kegiatan yang Djoes akan lakukan ada hubungannya dengan 
Rikugun yang belakangan ini lebih aktif dari biasanya, tapi dia menahan 
diri. Akhirnya ia hanya mengangguk-angguk sambil menunduk menatap 
kayu-kayu lapuk di kusen jendela, menahan tiup-tiupan angin malam.

Kemudian entah seperti takut didengar siapa, Djoes melirik kanan dan 
kiri, sebelum kemudian mendekatkan diri ke arah Untung. “Jepang sudah 
menyerah,” Untung terhenyak, lebih banyak pertanyaan berputar-putar 
di kepalanya, menyerah pada siapa? Kapan? Lalu bagaimana? “Dan 
sekarang revolusi sedang disiapkan. Kita harus manfaatkan. Pemuda 
Prapatan 10 dan API sudah bergerak. Sepertinya ada berita besar hari 
ini, nanti aku beritahu kau.”

Lalu ia pergi. Untung mengerjap beberapa kali sambil melihat ke arah 
Djoes yang menembus malam. Bunyi selopnya yang menjauh, srek srek 
srek, kini terdengar seperti teka-teki yang membuat Untung bertambah 
bingung. Mengapa Djoes bicara cepat sekali? Apa katanya tadi — kita 
harus manfaatkan keadaan bahwa Jepang menyerah? Lalu sekarang 
sudah tak perlu berurusan dengan orang Jepang? Tapi kenapa tadi 
sore Rikugun masih banyak, bahkan jumlahnya berlipat-lipat ganda dari 
sebelumnya? Revolusi seperti apa yang disiapkan; apakah kita akan 
perang? Dari mana senjatanya? Lagi katanya, pemuda sudah bergerak; 
bergerak ke mana? 

Dan berita besar apa yang sekiranya akan datang malam-malam 
begini? 

Lebih lagi, jika memang revolusi yang diucapkan Djoes adalah benar sesuai 
dengan yang ia bayangkan, bukankah itu semua berarti pertumpahan 
darah, lagi-lagi Untung membatin. Bagaimana nasibnya, kalau begitu. 
Rasa-rasanya ia tetap tak terlalu berani berperang, meski ia benci 
sekali pada Jepang. Ia tak seberani orang-orang lain — seperti Djoes, 
atau misalnya, rekannya sesama guru, Ate Rasid. Rasid, muda, tegas, 
benci betul pada segala yang bukan Indonesia karena dengar-dengar 
bapaknya mati muda dihajar Belanda karena ketahuan mencuri senjata. 
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Rasid mengajar di sekolah yang sama seperti Untung, dan, memang 
nekat anaknya: pernah sekali ia menolak memberi penghormatan cara 
Jepang di upacara pagi. Hati Untung sebetulnya membuncah melihat 
tingkah Rasid, dan pada akhirnya ia bersama dengan beberapa rekan 
lain ikut-ikut tak memberi hormat pada bendera Jepang di hari itu, dan 
tak pula bernyanyi Kimigayo saat bendera dikibarkan. Sialnya, sungguh 
sial betul, entah mengapa tiba-tiba ada seorang Jepang yang masuk ke 
lapangan, setengah berlari ke arah Rasid, dan menghajarnya — di depan 
puluhan anak-anak Sekolah Ongko Loro — habis-habisan. Barangkali 
karena ia dianggap provokator. Belakangan Untung dengar, yang 
menghajar Rasid itu adalah salah seorang Kempetai, yang memang 
sering sekali jadi mata-mata di sekolah, pasar, dan tempat publik lain, 
melibas orang-orang yang melawan Jepang. Apes betul Rasid harus 
berulah di saat sekolah mereka sedang didatangi Kempetai…

Tapi Rasid sedikit pun tak bergeming. Air mukanya keras tegas meski 
wajah bonyok lebam dan gigi depannya terlepas akibat ditinju terlalu 
keras. Minggu depannya ia tetap melakukan hal yang sama, meski kali 
itu tak ada lagi yang menghajarnya. Ia hanya kena omel guru kepala saja, 
yang Untung ingat betul peristiwanya, karena ia juga ada di ruangan itu, 
diam saja meski bertanya-tanya, bagaimana caranya bisa menjadi orang 
yang seberani Rasid. Tapi Untung sadar, bahwa pada akhirnya, hanya 
itu yang bisa dilakukan oleh orang yang tak biasa angkat senjata seperti 
dirinya atau Ate Rasid. Ia mungkin tak bisa perang, atau revolusi, seperti 
yang Djoes bilang tadi, tapi penjajahan tetaplah sebuah kejahatan, dan 
untuk itu semua yang ke-Jepang-Jepangan memang harus dibasmi 
tuntas. Baguslah kalau mereka kalah, meski entah pada siapa, dan 
sudah saatnya mereka hengkang kaki dari Indonesia, bukankah begitu, 
lagi-lagi Untung membatin.

“Masya Allah, Tung, tutup jendelanye, angin malem kaga sehat….”

Suara gesekan alas kaki Nyaik Surah di atas tanah lembap mengejutkan 
Untung. Brrr. Ya Allah, angin di hadapannya juga. Ia baru sadar dari 
tadi ia belum menutup jendela yang ternyata menganga sepeninggalan 
Djoes, pantas saja udara bisa dingin begini. “Iya Nyaik, ini ditutup.”

“Kenapa subuh-subuh gini malah lihatin kebon Nyaik, Tung? Lu kage 
kedinginan?” Untung tertegun samar. Subuh? Seisi rumah sudah sepi, 
tak lagi ada suara gumam Encing Drajat dan denting sendok beradu 
dengan gelas kopi sama sekali, yang berarti orang yang biasanya 
terlelap paling malam itu sudah tidur. Oo, berarti sudah beberapa jam 
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setelah Djoes pergi. Nyaik Surah melambaikan tangan meminta Untung 
keluar dari kursi dan pindah berbaring ke dipan, “Kagak bagus nyalain 
petromak malem-malem gini, nanti elu didatengin sama Jepang… Matiin 
dah, lu tidur. Nyaik lagi nunggu si Djoes pulang dulu.”

Hening. Untung dan neneknya si Nyaik Surah sama-sama diam sesaat. 
Jepang sudah menyerah, dan sekarang revolusi sedang disiapkan. 
Untung berdeham. “Djoes mungkin kaga pulang ini hari, Nyaik. Kaga 
usah ditungguin,” karena barangkali revolusi kini sudah memanggil 
Barisan Pelopor, lalu kita, batin Untung. Langsung teringatlah ia pada 
Ate Rasid, Djoes, dan Bung Karno serta Bung Hatta, kedua tokoh yang 
terlalu sering ia dengar decak kagumnya dari Djoes, hingga kadang-
kadang ia anggap tak nyata itu. Tiba-tiba terbayang-bayang juga hiruk 
pikuk dan teriakan semangat yang tertahan di jalanan beberapa waktu 
silam, barangkali empat, enam bulan yang lalu, ketika harian Asia Raya 
mencetak besar-besar, sungguh tebal, jelas, dan tanpa basa-basi:

INDONESIA MERDEKA!
Kemerdekaan Indonesia jang

kemoedian didjandjikan
Dai Nippon Teikoku

Wallahua’’lam, hati siapa yang tak terbakar membacanya? Djoes pun 
demikian. Meski ia tak senang hati dengan kata-kata harian itu dan 
berpendapat pula bahwa kemerdekaan tak boleh diberikan siapa-siapa 
dan harus diambil sendiri oleh pemuda Indonesia, tapi Untung tahu dia 
tetap merasa senang. Indonesia merdeka — tak lagi ada Jepang, tak 
lagi ada Belanda. Tak lagi ada romusha, tak perlu lagi ada perlakuan 
tak adil, dan tak akan ada lagi guru sekolah kecil yang dihajar habis-
habisan karena tak ingin membungkuk depan kaisar negara orang. 
Untung ingat betul, itu ialah kali pertamanya — meski takut dan tetap tak 
tahu bagaimana angkat senjata — ingin menangis mendengar Indonesia 
merdeka… 

Basah mata Untung sudah menganak di ujung kanan dan kiri bola mata 
ketika didengarnya suara lari-lari dari depan rumah Nyaik. “Besok pagi, 
besok pagi, besok pagi!” Teriakan Djoes yang tertahan itu terdengar 
mendekat sambil tergesa-gesa. Nyaik Surah yang ternyata sedari 
tadi sudah keluar kamar, terdengar menggeser keret kayu agar pintu 
dapat terbuka. “Djoes, jangan teriak-teriak, ini udeh lewat jam dua!” 
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Setengah berlari, Untung menghambur ke luar kamar yang tersekat 
kain saja sebetulnya, ke arah pintu depan. Dan sekarang revolusi 
sedang disiapkan. Djoes menatap lurus ke arah Untung, yang juga 
balas menatapnya dengan tak sabar, tergesa, sedikit gusar. Sepertinya 
ada berita besar hari ini, nanti aku beritahu kau. Melihat air wajah 
Djoes, bulir-bulir keringat di dahi akibat lari tergesa-gesa, dan mata 
yang merah menyala-nyala begitu, tentu tak perlu orang pintar untuk 
tahu bahwa memang ada berita besar yang Djoes bawa dari pertemuan 
malam harinya itu, barangkali di markas Barisan Pelopor, tapi apa—

“Besok pagi, jam 9 lebih 30, di Lapangan Ikada. Proklamasi oleh Bung 
Karno, akan dihadiri ribuan orang. Kita akan bilang ke dunia bahwa 
Indonesia merdeka — ”

Dus, tumpahlah akhirnya air yang menganak di mata kiri dan mata 
kanan Untung. Deras, mengalir, takut, dan terlalu bahagia.
 

***

“Sekarang, lebih baik kau ajari aku cara membunuh orang.”

Djoes menengok ke arah Untung, setengah lelah, setengah berminat, 
namun tak sepenuhnya menganggap serius ucapan saudaranya 
itu. Padahal jika dipikir-pikir, Untung memang bersungguh-sungguh 
melemparkan kalimat itu dengan suara bulat. Baik Djoes maupun 
Untung tak ada yang bisa tidur malam tanggal 17 itu, sehingga saat 
hari masih gelap, mungkin sekitar jam empat lebih, mereka berdua 
sudah pergi ke arah Konigsplatz, kini seringnya disebut Lapangan 
Ikada. Meski tak sepenuhnya merasa enak badan karena semalaman 
suntuk tak bisa tidur, tentu di pikiran mereka berdua tak ada sedikitpun 
ruang untuk memikirkan hal lain saat ini selain proklamasi pukul 9.30 
pagi. Proklamasi! Akankah ada utusan dari Tokyo yang memberikan 
kemerdekaan itu? Ataukah Bung Karno, Bung Hatta, tokoh lain, dan 
pemuda-pemuda API yang mengusahakannya sendiri, demikian Djoes 
sibuk berpikir dalam diam hingga kepalanya sakit. Dan belum tuntas 
itu semua, masih ada saja pernyataan yang ada-ada macam perkataan 
Untung tadi, umpatnya dalam hati.

Djoes baru akan membuka mulut ketika Untung melanjutkan, kali ini 
suaranya terdengar lebih bulat dari tadi, barangkali karena ia lebih 
serius dari sebelumnya. “Setidaknya kalau Rikugun itu semua menyerbu 
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kita saat Proklamasi,” kata Untung, pelan-pelan setengah berbisik, 
wajahnya mendekat ke Djoes namun matanya berjalan awas ke kanan 
dan ke kiri, “Aku mau membunuh satu saja dari mereka, supaya matiku 
tenang.”

Mereka kini berjalan kaki di dekat Kebon Sirih, sekitar setengah jam 
waktunya dari Lapangan Ikada. Tidak sendirian, karena ternyata banyak 
sekali orang-orang yang turut berjalan ke arah yang sama. Tua, muda, 
laki, perempuan. Angin dingin pagi yang bertiup-tiup kini terasa panas 
oleh darah mendidih, entah karena tegang, entah berani, entah karena 
ada rasa persatuan dan perjuangan dengan orang-orang lain, tapi 
barangkali sebagian juga karena rasa takut. Di sebelah kiri dan kanan 
mereka, sepanjang jalan, sudah berbaris berhadap-hadapan armada 
Angkatan Darat Jepang, Rikugun. Senapan laras panjang dipegang 
di tangan kanan, dan pedang panjang dengan kepala putih berjalin-
jalin disarung di pinggang sebelah kiri. Dengannya, nyawa kita setipis 
daun layu pohon belimbing Nyaik Surah saja, umpat Untung dalam hati 
sambil menelan ludah. Semua menggunakan seragam cokelat, topi, 
berstrap di dagu, sepatu boot hitam, dan dua tas kecil yang menyampir 
di dekat pinggang kiri dan kanan, talinya menyilang di dada. Barangkali 
isinya pistol juga. Kekejamannya sedikit saja di bawah Kempetai, 
polisi rahasia militer itu, Djoes pernah memberitahu Untung. Untung 
berjalan berhati-hati melewati mereka, menghindari kontak mata, dan 
lebih sering menunduk, namun sempat ia mengamat-amati wajah satu, 
dua orang Rikugun itu. Kata Djoes, mereka sudah kalah, bukankah 
demikian. Namun untuk seseorang yang sudah kalah, lagi-lagi entah 
pada siapa, mereka jelas tak ada malu dan sedih, karena yang terlihat 
dari raut mukanya masih saja bengis dan keji…

Djoes dan Untung paham bahwa jika Rikugun bisa sampai ada di 
sini dengan mata nyalang awas, tentu Proklamasi hari ini bukan 
pemberian Dai Nippon Teikoku. Dan karenanya, harus dibubarkan. 
Jepang pasti sudah mendengar tentang berita Proklamasi ini dan 
berusaha membatalkannya. Brengsek betul. Tapi mengapa mereka tak 
membubarkan orang-orang yang berjalan, Untung melirik ke arah Djoes 
dan berharap Djoes menjelaskan padanya tentang semua ini, tapi Djoes 
hanya berjalan lurus ke depan. Rahangnya keras tertutup, dan ia tak 
berkata apa-apa, hanya berjalan dalam diam agar tak terlalu menarik 
perhatian dan tak diterjang Rikugun… setidaknya jangan sampai mereka 
berdua dihajar hingga tak bisa menyaksikan Proklamasi. Hanya itu saja 
keinginannya! Menyaksikan Proklamasi lalu mati pun tak apa! Demikian 
Djoes dan Untung bertekad.
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Berjalan terus, terus, terus, hingga akhirnya langkah mereka terhenti 
sebentar di depan Lapangan Ikada. “Ini…, ini…” Untung kehilangan 
kata-kata. Entah berapa banyak, barangkali ribuan, orang menyemut 
di tengah lapangan, menunggu dalam gelisah dan diam, dikelilingi oleh 
semakin banyak Rikugun, berbaris mengelilingi lapangan, dua lapis 
pasukan banyaknya. Pun pula ada tank besar di dekat pintu masuk. 
“Bagaimana caranya… Proklamasi…” Djoes melirik Untung tajam. 
“Yang penting kita masuk dulu. Kulihat ada beberapa yang kukenal. 
Cepat, cepat.”

Djoes berjalan dengan langkah panjang-panjang ke pinggir lapangan, 
meninggalkan Untung di belakang, dan mendekati dua orang pemuda 
yang sepertinya rekannya di Barisan Pelopor. “Tadi Mbah Diro sudah 
juga datang… tapi entah di mana dia sekarang…,” Untung menangkap 
sedikit-sedikit perkataan dari rekan Djoes yang tinggi tegap, tangan 
kirinya berkacak di pinggang. Hari makin siang, dan di belakang Untung 
semakin banyak orang datang. Sambil terdorong masuk ke tengah, 
Untung melayangkan pandang ke sekeliling. Suasana ini tak bisa lebih 
tegang lagi, batin Untung dalam hati. Rasanya seperti mendapat kabar 
bahagia sambil berjalan di tali yang tergantung di antara dua jurang. Tak 
boleh terlalu senang, karena bisa hanya tinggal nama jika terlampau 
bergembira. Untung sedang membayangkan bagaimana di kedua ujung 
jurang itu ada Rikugun yang membawa pedang panjang terhunus ke 
arahnya yang sedang meniti tali ketika kemudian ia melihat Ate Rasid, 
rekannya sesama guru yang pernah habis dipukuli Kempetai, berdiri 
juga di Lapangan Ikada, sekitar sepuluh, lima belas orang di sebelah 
kanannya. Terlihat Rasid sedang tajam mengamat-amati Rikugun yang 
berjaga. Untung melihat ke arahnya, dan tak berapa lama kemudian 
Rasid menoleh ke arah Untung. Mereka saling bertatap, mengangguk 
sedikit, lalu Untung melihat Rasid mengalihkan wajahnya ke kanan, 
untuk kembali menatap barisan-barisan Rikugun. Di saat seperti ini 
memang tak ada keinginan mereka untuk saling bertegur, ataupun 
meneriakkan nama masing-masing. Yang ada di lapangan ini, saat ini, 
ialah rakyat yang menyemut, pasukan Rikugun lengkap dengan samurai 
dan senapannya, bisik-bisik, dan penantian panjang penuh harap pada 
Proklamasi.

Proklamasi — Untung disergap rasa haru — itulah dia. Tak lama lagi…!

Untung tak tahu untuk berapa lama ia sudah menunggu dengan sabar 
ketika kemudian dilihatnya Djoes meringsek masuk ke dalam kerumunan 
orang yang ada di sebelah kirinya. Wajahnya seperti gelisah, entah 
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karena apa. Apakah ada perkaranya dengan Proklamasi? Djoes 
menghampiri seseorang yang Untung kenali sebagai BM Diah, seorang 
wartawan kalau tak keliru mengingat cerita Djoes, yang juga aktif dalam 
perjuangan pemuda. “Bung BMD, apa Bung lihat Mbah Diro, mengapa 
ia tak ada juga sampai sekarang? Lalu mana Bung Karno?” Di belakang 
Djoes, rekannya si tinggi tegap datang menyusul dari belakang, dan 
berbicara tak kalah cepatnya, “Apakah perlu kita jemput Bung Karno 
dan Bung Hatta?” 

Untung mengernyit. Bukankah jika Bung BMD ada di sini, itu berarti 
sudah pasti Proklamasi di sini. Bukankah ia cukup dekat juga dengan 
Bung Karno, batinnya. Tapi dilihatnya Bung BMD terlihat menarik nafas, 
menoleh ke kanan dan ke kiri dengan tatapan mencari-cari, seperti tak 
mengetahui jawaban dari semua pertanyaan itu. “Ya, betul, ini aneh. Ini 
sudah pukul sepuluh lebih. Tak mungkin tak jadi, karena sampai jam 
empat pagi tadi saya masih ada bersama dengan Bung Karno, Bung 
Hatta, Bung Ahmad Soebardjo, dan banyak yang lain, dan tidak ada 
sedikitpun keraguan untuk tak jadi Proklamasi…,” Bung BMD terlihat 
berpikir keras. Termangu, meski Djoes dan rekannya itu masih bergerak 
gelisah. “Tadi kau lihat Bung Diro?” Rekan Djoes mengangguk. “Ya, tadi 
ada, namun pergi, katanya mencari Dr. Moewardi… Hingga saat ini tak 
jelas di mana keduanya.”

Untuk beberapa saat kemudian, mereka bertiga tetap saling melemparkan 
pertanyaan tanpa ada yang dapat menjawab. Untung mengamat-amati 
ketiganya, dan mulai merasa tak tenang. Apakah Proklamasi mungkin 
tak jadi? Apakah mungkin rencana pagi ini bocor ke Jepang hingga 
akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta diringkus sebelum pukul 9 pagi? 
Mungkinkah banyaknya Rikugun yang berjaga-jaga di sini membuat 
mereka semua takut… ah, tentu tak mungkin, Untung, betapa bodoh 
pikiran itu. Bung Karno yang berani itu tak penakut seperti kau, kata 
Untung pada dirinya sendiri. Namun yang mulai gelisah bukan hanya 
Untung. Orang-orang yang berdiri di sekeliling Djoes, rekannya, dan 
Bung BMD, dan mendengar bicara mereka, mulai saling melemparkan 
pandangan bingung. Ini bagaimana? Kita pulang? Lalu apa?

Tiba-tiba saja sekumpulan orang di sebelah kanan mulai berjalan ke 
luar lapangan. Beberapa ada yang berlari, termasuk Ate Rasid. Banyak 
yang turut serta ikut berjalan keluar dengan wajah bingung. Untung 
melongok-longok kebingungan ketika dilihatnya Bung BMD menyeruak 
dari belakangnya sebelah kiri, diikuti oleh Djoes, yang juga berlari ke 
arah kerumunan orang yang keluar tersebut. “Tung! Sini, ikutlah! Cepat!” 
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teriak Djoes sambil menarik badan Untung. Demikianlah Untung ikut 
menjadi satu dari banyak orang yang meringsek keluar Lapangan Ikada. 
Semua yang melihat mereka berlari, terpecah dua pikirannya: apakah 
ikut berlari juga, ataukah tinggal diam? Pasukan Rikugun juga saling 
berpandangan dan melihat ke kiri, ke kanan, entah mau melakukan apa. 
Barangkali pikiran mereka juga terpecah dua: apakah diamkan saja, 
atau tembak mati orang-orang yang berlari? Namun atas dasar apa?
 
Langsung terdengar suara berdengung di udara, melayang-layang berisi 
kebingungan orang-orang yang ada di lapangan. Ada apa? Apakah Bung 
Karno datang dari sebelah kanan sana? tanya seseorang yang satu 
pada seorang yang lain. Terik matahari tengah hari semakin panas, dan 
angin kering juga makin terasa menampar-nampar ribuan orang yang 
masih berkumpul di Lapangan Ikada. Untung sendiri akhirnya sampai 
di luar lapangan tak lama setelah menyusul lari Djoes, sempat berhenti 
sebentar karena kehilangan jejak saudaranya itu, tapi kemudian berlari 
lagi setelah dilihatnya Djoes bersama dua rekannya itu berkumpul di 
depan sebuah pohon. “Djoes!” 

Djoes tak menoleh. Untung berlari mendekat dan melihat ke arah 
pandangan mata Djoes. Sebuah kertas putih, dilekatkan seadanya ke 
batang pohon, bertuliskan tiga baris saja:

PROKLAMASI KEMERDEKAAN
dipindahkan ke roemah Pegangsaan Timoer

djam sepoeloeh

“Verdomme!! Apa-apaan ini?!” 

Beberapa orang kaget dan menoleh ke arah Untung. Wajah Djoes 
terutama, yang paling kaget. Baru kali ini ia dengar Untung berteriak 
begitu marah, begitu lantang, dan keras. “Dipindahkan?! Mengapa 
pengumumannya hanya disampaikan seperti ini! Djoes, Bung, tunggu 
apa lagi?! Ayo, segera kita ke sana!” Djoes memegang bahu Untung 
yang berteriak-teriak marah, mencoba menenangkannya. “Ini pasti 
sudah selesai — ” Wajah Untung memerah marah, dan dari ujung 
matanya ia melihat Bung BMD dan rekannya Djoes menatapnya dan 
Djoes bergantian. “Siapa peduli?! Cepat, cepat, cepat!”

Beruntunglah Bung BMD kemudian memanggil seseorang dengan mobil 
untuk membawa mereka semua, beserta banyak orang lain yang juga 
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Barisan Pelopor, ke Pegangsaan Timur. Katanya itu tempat di mana 
rumah Bung Karno berada. Untung tak ingat kapan terakhir kali ia 
merasa begitu kecewa seperti ini. Proklamasi! Peristiwa sepenting ini! 
Berganti tempat dalam sekejap?! Tentu, tentu, yang paling penting adalah 
Indonesia Merdeka, tak peduli di Lapangan Ikada atau di Pegangsaan 
Timur, namun bagaimana mungkin acara sebesar ini dipindahkan begitu 
saja? Apakah ini taktik perang agar tak diketahui Jepang? Jika ini taktik, 
mengapa harus ia dan ribuan orang lain, rakyat-rakyat biasa ini, seperti 
sengaja ditipu begini? Apakah Proklamasi tak pernah boleh terbuka 
untuk orang biasa, melainkan hanya untuk elit? Bukankah acara besar 
yang dipimpin orang besar harus dihadiri massa besar pula? 

Sebenarnya, barangkali, barangkali saja, dalam hatinya, Untung 
merasa tak mengapa jika Proklamasi dipindah demi keamanan. Tapi, 
bukankah manusia mudah terbawa perasaan dan lebih sering berkeras 
hati daripada mengalah pada keadaan dan mengubah cara berpikir…

Di mobil, Untung lebih banyak diam. Djoes sering melempar pandang 
ke arahnya, namun Untung tak bergeming dan hanya memandang 
ke luar jendela mobil. Di bangku depan, rekan Djoes, yang ternyata 
bernama Brata, tak berhenti berbicara dengan Bung BDM tentang 
mengapa Proklamasi bisa tiba-tiba berpindah ke rumah Bung Karno, 
dari sebelumnya di Lapangan Ikada. Banyak kemungkinan dilemparkan, 
seperti menghindari pertumpahan darah rakyat di Lapangan Ikada, 
mengecoh Rikugun, dan beberapa alasan lain yang sesungguhnya masuk 
akal, kata Djoes dalam hati. Tentang mengapa Bung BM Diah, wartawan 
yang terkenal itu, ternyata tak menerima kabar tentang pergantian 
tempat ini, belakangan diketahui bahwa setelah naskah Proklamasi 
selesai diketik pagi itu, Bung BMD langsung lari, pergi, memperbanyak 
kertas-kertas itu, dan menyebarkannya ke bagian-bagian kota yang ia 
bisa jangkau hingga hari menjelang siang. Ia tak dengar bahwa di akhir 
sidang, semua yang hadir — kecuali dirinya, tentu saja — sepakat bahwa 
Proklamasi tidak bisa diadakan di tempat yang terlalu menarik perhatian 
Jepang agar bisa tetap dilaksanakan tanpa gangguan. 

Sesampainya di Pegangsaan Timur, Brata, Bung BM Diah, dan banyak 
orang lain memanggil-manggil Bung Karno dan Bung Hatta dan menuntut 
agar Proklamasi diulang kembali. Ketika Bung Karno keluar ke beranda 
dan menemui mereka, Untung, yang sempat tertegun melihatnya 
(karena ternyata, Bung Karno ialah orang nyata adanya), mendengar 
samar-samar bahwa beliau tak mau Proklamasi diulang. “Proklamasi 
sudah dilakukan, dan hanya sekali dilakukan,” ujarnya melalui mikrofon. 
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Terdengar Bung Hatta melanjutkan beberapa saat kemudian, setelah 
ucapan Bung Karno mendapat protes dari yang hadir, “Indonesia sudah 
merdeka…,” dan banyak hal lain, tapi Untung tak terlalu ingat betul. 
Sekelilingnya terasa bergerak dalam hening. Untung teringat kembali 
pada bayangan-bayangannya tentang tali-temali yang tergantung 
di kedua ujung jurang. Kali ini ia merasa seperti terduduk di tengah-
tengah tali itu, ditemani bunyi berderit, angin berhembus, dan dua 
orang Rikugun yang juga terduduk di ujung kiri dan kanan jurang. Tak 
tersisa kemarahan yang meletup-letup, keinginan menuntut, ataupun 
kesedihan. Hanya kosong, dan sedikit, sedikit saja, rasa bingung karena 
Indonesia Merdeka sudah terjadi tanpa terjadi apa-apa. Semua sudah 
demikian adanya… 

***

“Merdeka!”

Untung mengangkat wajahnya mendengar salam itu. Dilihatnya 
tetangganya, si Epe, yang kalau tak salah ingat ialah teman si Alik, 
anak Encing Drajat. Baru delapan tahun usianya. Untung tersenyum, 
mengangkat tangannya ke atas, dengan telapak tangan menghadap ke 
Epe, “Merdeka! Pagi-pagi mau ke mana?” “Sekolah! Alik ade, Bang?” 
Untung mengangkat dagu ke arah pintu rumah. “Ade, masuk aje.”

Sudah sebulan, dan semua orang, sungguhan, semua orang, setia 
menyampaikan salam merdeka satu sama lain, dalam segala tempat, 
kegiatan, dan maksud, pada semua orang lainnya. Hari ini lepas satu 
bulan satu hari setelah Indonesia merdeka, dan perayaan salam tanpa 
rasa takut itu masih kuat terjaga. Sebetulnya tak terlalu banyak yang 
berubah jika dilihat-lihat; pasukan Jepang masih banyak, o, terlalu 
banyak dari yang Untung perkirakan sebelumnya, dan masih pula kejam 
menenteng senjata ke sana dan ke sini, hingga banyak juga orang yang 
ditinggal bingung tentang Indonesia Merdeka. Salah satunya, ibunya si 
Djoes, Encing Ami. 

“Kata elu, kita udah merdeka,” kata Encing Ami pada Djoes suatu 
malam, “Terus kenape masih ade aje itu Jepang-Jepang kelilingan di 
pasar nyang biasa Enyak datengin?” Untung melirik Djoes yang hanya 
bisa menarik nafas panjang. Piringnya diletakkan saja di tanah, tak 
nafsu lagi ia meraup singkong panas yang sebelumnya dilahap dengan 
rakus. Ini bukan kali pertama pertanyaan semacam ini muncul. Untung 

Untung - (NP)
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tahu Djoes akan memilih diam kali ini. Bukan karena ia tak tahu, tapi 
karena jawaban yang sama sudah pernah ia lemparkan berkali-kali, dan 
semakin ia menjelaskan, semakin pula ibunya tak paham. Langsung 
teringatlah Untung pada percakapan sebelumnya dengan Djoes, 
beberapa malam silam. “Kita ini merdeka, tapi seperti tak merdeka. 
Jepang masih ada, dan kudengar Inggris malah juga mau datang. Sial,” 
kata Djoes malam itu, saat mereka sedang duduk di dipan depan rumah 
Nyaik. “Hanya satu jalan keluarnya: Bung Karno harus bicara sendiri 
pada rakyat. Bagaimana bisa rakyat kecil berjuang melawan penjajah 
di kiri dan kanan jika mereka tak yakin Indonesia betul merdeka atau 
tidak?”

Di sekolah tempatnya mengajar pun, setelah Untung sadari, yang 
berubah hanyalah tak ada nyanyian Kimigayo di upacara pagi, dan tak 
ada lagi bendera Jepang. Kempetai masih sering datang, dan mereka 
masih menakutkan. Meski semua guru, termasuk guru kepala yang dulu 
paling manut dengan Jepang, dan siswa, sudah saling mengucapkan 
salam “Merdeka!” ketika berpapasan, tapi suasana sekolah mereka, 
sejujurnya, tak semerdeka itu…

Tap, tap, tap. Suara Djoes dan tiga tepukan di bahunya membuyarkan 
lamunan Untung. “Tung, Untung! Jangan melamun.” O! Djoes datang 
dengan orang lain rupanya. “Bung Brata, merdeka!” Untung bangkit 
berdiri, mengangkat tangannya, disambut ucapan yang sama dan 
salam tangan yang sama oleh Brata. “Merdeka! Pagi-pagi tak baik 
hilang dalam pikiran, Bung Untung….” Brata tersenyum. Untung ikut 
tersenyum, namun dalam hati berusaha betul agar tak ingat pada 
kejadian mengesalkan yang terjadi saat terakhir kali mereka bertiga 
bertemu di Lapangan Ikada sebulan yang lalu. Ia lalu melihat ke arah 
Djoes, seperti minta keterangan, mengapa pagi-pagi ada rekannya ini 
di rumah Nyaik Surah. 

“Kami akan berkeliling, tapi aku perlu berganti baju sebentar. Mau 
memberitahu kau juga sekalian,” kata Djoes dengan wajah berseri-
seri, “Bahwa besok siang pukul sebelas sudah disiapkan Rapat Besar, 
mempertemukan rakyat dengan Bung Karno. Menegaskan kemerdekaan.” 
Untung melihat Brata mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan 
Djoes. “Agar tak ada lagi yang bingung tentang Indonesia Merdeka…” 
“O, baguslah! Di mana?” tanya Untung bersemangat. Seperti mendapat 
kesempatan kedua, untuk menjadi saksi sejarah. 

“Lapangan Ikada.” Hening. “Kali ini betul di Lapangan Ikada, Tung,” 
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tegas Djoes ketika melihat air muka Untung yang berubah samar. 
“Semua sudah siap, dan tak mungkin ada lagi perubahan tempat seperti 
waktu itu….”

Untung mengangkat bahu. Tatapannya panjang ke depan, melewati 
bahu Djoes. Berpikir panjang, dan mencoba berhati-hati.

***

Pukul sepuluh pagi tanggal 19 September itu, Untung berjalan 
meninggalkan rumahnya di Meester Cornelis. Kali ini ia tak bersama 
Djoes, yang memang dari pagi sudah hilang entah ke mana. Barangkali 
sibuk mengawal Bung Karno dan Bung Hatta, lamun Untung sambil 
terus berjalan. Sehabis ini dia akan naik trem, menuju pusat kota. 
Pagi itu, tak terlalu panas, dan sepertinya juga bukan hari yang terlalu 
ramai. Mungkin, ini hanya dugaan Untung, mungkin banyak yang sudah 
berduyun-duyun ke Lapangan Ikada dan menanti Rapat Besar. Ia jadi 
teringat dengan dirinya sebulan yang lalu: menanti juga di lapangan, 
tegang dan takut ditembak Rikugun, berlari keluar dengan Djoes, Bung 
BMD, dan Brata, dan berakhir pada memaki pohon-pohon. Untung 
tersenyum kecil mengingat-ingat itu. Sial betul jika ia harus mengalami 
kesialan seperti itu lagi.

Setelah satu jam, ia tiba di tempat tujuan. Tak ramai orang; tak ada 
orang sama sekali, bahkan. Untung tertegun sebentar, tapi lalu mengusir 
pikiran buruknya jauh-jauh. Pasti nanti ada Bung Karno, Bung Hatta, 
dan lainnya. Baiknya kutunggu saja, Untung membatin. Nanti pasti ada 
rapat, di sini. Untung pun menunggu satu, dua, tiga jam lamanya…

“Bung, cari siapa?”

Akhirnya ada orang, pikir Untung. Di hadapannya berdiri seorang 
pemuda, tinggi tegap seperti Brata penampilannya. Di bahu kirinya 
tersampir senapan bertalikan kain hitam. “Merdeka! Bung dari Barisan 
Pelopor?” “Merdeka!” orang berseragam itu mengangkat tangan 
mengucap salam, “Betul. Bung sendiri?” Untung mengulurkan tangan 
sambil menggeleng, “Saya bukan dari Barisan Pelopor, namun saudara 
saya salah satu anggotanya. Saya di sini ingin menghadiri Rapat Besar. 
Apakah Bung tahu kapan akan dimulai?”
Orang itu terdiam dan melihat Untung dengan agak heran. “Tapi Rapat 

Untung - (NP)
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Besarnya di Lapangan Ikada, Bung. Bukan di sini….” Untung tersenyum 
samar. “Waktu Proklamasi pun kabarnya demikian, tapi nyatanya ia 
dilaksanakan di sini,” kata Untung tenang. 

“Tapi, Bung, Rapat Besarnya sudah dilakukan di Lapangan Ikada. Bung 
Karno sendiri sudah meninggalkan lapangan. Saya pun baru saja kembali 
dari sana. Tadi beliau bicara hanya sebentar. Yang datang betul-betul 
ramai, barangkali ratusan ribu banyaknya. Rombongan rakyat kini juga 
sudah berduyun-duyun pulang….”

Kemudian hening. 

Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan suara yang amat 
pelan, Untung melangkah gontai menjauhi rumah Bung Karno di Jalan 
Pegangsaan Timur, tempatnya menunggu selama tiga jam sedari pagi 
tadi. Ah…, tapi…, bukankah yang terpenting itu Indonesia Merdeka, 
hiburnya sambil terduduk lemas di pinggir Jalan Pegangsaan Timur 
yang sepi. Hanya empat, lima orang Barisan Pelopor yang berjaga di 
sekitar rumah Bung Karno, terkadang mencuri pandang ke arahnya yang 
sedang termangu sedu sambil sesekali bergumam. Untung menarik 
nafas panjang. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, bukankah 
sekarang yang paling penting ialah, ia sudah ada untuk semua orang, 
termasuk bagi pahlawan-pahlawan kesiangan yang tak beruntung 
seperti si Untung…

***

117 Agustus 05 adalah tanggal 17 Agustus 1945 mengacu kepada perhitungan kalender Jepang 
yang pada saat itu populer dipakai.

(NP)
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Kemerdekaan
-�	���A��

45’

Bambu! Bambu! kita butuh bambu!
Terdengar di dalam ruang ada yang berseru
Lalu tanpa dipandu, kami kocar-kacir pergi jauh
Terlupa di halaman itu,
Masih ada tiang bagus nan mulus menunggu

Adapun mentari menanjaki langit
Pada Jumat yang teriknya membuat matamu menyipit
Seluruh orang berbaris diam sambil berhimpit
Menanti Si Bung yang katanya sedang sakit

Satu rumah lagi dan aku segera tiba
Kudengar suara si Bung pada angin yang mengudara
Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta
Aku pun terduduk sempurna menahan lara
Bambu mulus yang kubawa kubuang saja
Harusnya tadi aku minta saja ke tetangga sebelah

Akhirnya dalam langkah mengendap
Aku mendekati ruang tak beratap
Dalam diam mendengar amanat
Dari Bung yang kharismanya begitu kuat
Tentang tekad yang bulat,
Untuk menjaga persatuan secara taat
Babak baru sebagai bangsa beradab

Seketika tubuhku merinding sempurna
Mimpi masa kecil ternyata sungguh bisa menjadi nyata
Tentang kebebasan dalam bernegara,
Dan hidup tanpa perasan penjajah
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Mungkin ini yang namanya Hari Merdeka
Setiap orang ingin berupaya sepenuh jiwa
Demi hidup bersatu dengan yang lainnya
Menciptakan komitmen untuk terus berdaya
Di hadapan masa depan yang sungguhlah ada
Bagi anak cucu agar lebih mudah berkarya
Harapan besar menjadi manusia seutuhnya

17’

Puluhan kepala tengadah ke udara
Merah putih tertancap menantang di ujung tatap
Tiba-tiba aku dan kamu berteman
Satu keinginan, satu tujuan

Merdeka! Merdeka! Pun terdengar
Senyum merekah, hangat saling bersalaman
Berjanji bersama mencapai puncak kemenangan
Untuk kita, keluarga, dan hari esok yang semoga indah

Kau pegang tanganku erat
Mata kawan lainnya memandang penuh harap
Saling menyorak ujaran semangat
Pasti bisa! Janji kita bersepakat

Jatuh pun kita tidak menyerah
Karena tujuan sudah di depan mata
Maju selangkah, jatuh, bangkit terus merayap
Luka terasa kebas, kulit tangan dan kaki mengelupas

Sedikit lagi, 
dan kita sampai
Ayo semangat! Ucapmu. Ucapnya. Ucap yang lainnya.
Pada langkah terakhirku menuju posisi teratas
Kucoba ambil semua hadiah,
Lalu kuraih bendera yang berkibar indah

Tapi darah di tanganku mulai meluruh
Sakit di tubuh tiba-tiba menyeluruh
Kau pun tak sanggup lagi menopang tubuh
Bahkan letih sudah mengikat kedua bahu

Kemerdekaan Panjat Pinang - (GT)
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Tanganku lepas dari si pinang
Turut bersama kita bergeletakkan
Tertawa lepas, kesenangan
Pegang bendera yang adalah bonus keutamaan

Tapi kemudian wajahmu bermuram durja
Karena kipas angin biru tak berhasil kugapai sempurna
Anakku tidur kepanasan, tahu!
Kau bangkit dan pergi penuh amarah
Bak tersengat listrik hati kecilku meronta resah

Merdeka! Merdeka! Ucap kawan lainnya
Mereka lupa si Ujang tak lagi ada
Bahkan entah dimulai dari siapa takbir ikut bersuara
Sungguh aneh kalau kita bicara relevansinya

Mataku pun kosong sempurna
Lidahku kelu seketika
Mungkin kini, inilah hari merdeka
Hari jadi atas kemenangan yang faktual
Tapi belum tentu bermakna mendalam
Terlebih bagi ayah yang anaknya didera biang keringat – 
Siang dan malam. 

(GT)
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Mengalami
Tujuh Belas Agustus Dua Ribu Tujuh Belas

Surya mengintip, 
Dari timur.

Jam setengah empat pagi, Pria bangun dengan perasaan tertitip.
Dari tidur.

“Hari ini putriku berumur tiga belas tahun!” 
berjalan ia dengan handuk dikepit.
Tersenyum seakan pergi berlibur,
Barang 10 menit di kamar mandi.

.
Jebur jebur

Tujuh Belas Agustus Dua Ribu Empat
Surya pamit,

Di barat.
Jam enam lima belas sore, 

Pria menunggu dengan napas yang terhimpit.
Jantungnya jatuh berguling di darat.

“Hari ini istriku melahirkan!” berjalan ia dengan langkah berjinjit.
Penuh cemas seperti bertemu lintah darat.

Sudah 265 menit di kamar bersalin.
.

Oek oek

Tujuh Belas Agustus Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima
Surya menanjak,

Dari timur ke atas.
Jam sepuluh pagi tepat, dua pria berdiri tegak.

Di depan mereka, segerombol Indonesia mendongak ke atas.
“Atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno – Hatta.” 

Riuh menyambut seperti kerumunan gagak. 
Teriak MERDEKA dengan tangan mengepal, 

diangkat tinggi di atas kepala.
Setelah ratusan tahun menanti.

.
MERDEKA! MERDEKA!
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Sejak dulu, Pria sangat dekat dengan pamannya. Pria bahkan 
tumbuh dan dibesarkan Paman seorang diri. Paman adalah seorang 
guru, yang lebih suka memegang pena ketimbang senjata; namun 
demi tanah air, ditaruhnya pena. Paman adalah seorang pejuang, yang 
berdiri menahan tangis haru di pegangsaan timur nomor 56 pada tahun 
1945. Paman Pria,  berteriak keras sampai udara di paru-parunya habis, 
“MERDEKA!” 

Paman Pria adalah pengagum Hatta. Paman mengagumi Hatta 
lebih dari tokoh lainnya. Lebih dari tokoh lainnya. Pria hidup dengan 
pamannya dari kecil dan Pria ingat betul, banyak potongan koran 
mengenai Hatta ditempel di sudut-sudut kamar dan rumah Paman. Pria 
selalu diceritakan Paman tentang Hatta. Tentang Hatta yang cerdas, 
tentang Hatta yang cinta buku. Tentang Hatta yang pemberani, dan 
yang lainnya, Pria tidak ingat lagi. Pria telan bulat-bulat cerita itu dan 
jadilah Pria pengagum Hatta, tanpa pernah mengalami Hatta. 

Pria Ingat betul, di rumah paman banyak buku. Semua bersih, 
rapih, tidak ada bekas lipatan, disampul. “Banyak-banyak baca buku. 
Biar bisa lihat dunia.” Adalah kalimat Paman yang sering sekali 
didengar Pria. Paman selalu senang apabila Pria membaca buku-
bukunya. Pernah Pria merusak buku paman; walaupun kata merusak 
sangat melebih-lebihkan. Pria tidak sengaja membuat lipatan di salah 
satu buku paman. Buku tentang Hatta. Akibatnya paman marah amat 
besar, dipukulinya Pria berkali-kali. Jeritan tangis terdengar dari mulut 
Pria, yang waktu itu berumur 17 tahun. “Buku itu penting sekali! Jangan 
seenaknya kamu rusak! Kalau saya Hatta, mati kamu pasti!” Sampai 
saat ini di umurnya yang sudah 57, Pria masih mengusap bokongnya 
kalau mengingat kejadian itu.

Pria juga ingat betul Paman sering bicara sendiri. Dari kalimat-
kalimatnya, seakan Paman bicara dengan orang lain yang dianggap 
Paman lebih tinggi. “Gila pamanku.” Kalimat yang sering muncul di kepala 
Pria ketika melihat pamannya seperti itu. Semakin tua, penglihatan 
Paman pun melemah dan Paman memakai kacamata. Kacamatanya 
bulat, mirip Hatta. Lagi-lagi Hatta.

Paman wafat dengan tenang. Pria sudah bisa menghidupi dirinya 
dan merawat Paman di masa tuanya. Sampai akhir, Paman selalu 
bilang, “Banyak-banyak baca buku. Biar bisa lihat dunia.” 

“Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku 
aku bebas.” – Muhammad Hatta
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Tapi takdir Pria tidak ada yang tahu, Pria tidak tumbuh menjadi 
guru seperti Paman. Menjadi dewasa, Pria masih heran mengenai 
kecintaan Paman terhadap Hatta. Entah apa pengalaman Paman 
sehingga Paman mendewakan Hatta, tanpa menyadari bahwa Pria juga 
mendewakan Paman. Pria memang tidak pernah mengalami Hatta, 
namun Pria mengalami Paman. Hal ini membuat Pria tumbuh menjadi 
pembaca buku. Pria tumbuh menjadi orang yang keras terhadap ilmu 
dan pendidikan, tanpa disadarinya. Pria tumbuh menjadi ayah yang 
selalu memberikan hadiah buku kepada Putri. Dan pria, juga marah 
besar ketika Putri merusak buku baik milik Pria maupun milik Putri 
sendiri. Pria tumbuh menjadi seperti Paman. 

Dan Pria bangga karena tumbuh seperti Paman. Pria bangga 
karena dirinya sangat peduli terhadap pendidikan putrinya. Pendidikan 
selalu menjadi prioritas utama dalam mengeluarkan uang. “Putri harus 
belajar setinggi-tingginya, tidak ada yang lebih penting dari itu!” Mirip 
seperti Paman.

Tujuh Belas Agustus Dua Ribu Tujuh Belas

“Hari ini putriku berumur tiga belas tahun!” Pria tentu sudah 
menyiapkan hadiah untuk Putri. Apa lagi kalau bukan buku. Hadiah 
tahun ini, buku Pramoedya, Bumi Manusia. Pria tahu ini adalah buku 
yang sangat bagus dan menurutnya, umur Putri sudah cukup matang 
untuk membaca Pram.

“Selamat ulang tahun nak.” Kata Pria sambil memberikan hadiah 
ulang tahun kepada Putri. Sudah, itu saja. Tanpa kue, tanpa lilin tanpa 
balon, tanpa apapun. “Ingat cerita tentang Paman Ayah? Dia selalu ...” 
“Bilang untuk banyak-banyak baca buku? Biar bisa lihat dunia?” Sahut 
Putri. “Aku tahu Ayah, terima kasih banyak untuk hadiahnya.” Kata Putri 
kemudian sambil memeluk Pria. “Aku tahu membaca adalah hal penting. 
Aku mau deh jadi seperti pamannya Ayah, jadi guru. Supaya bisa bantu 
orang melihat dunia!” Pria tersenyum sangat lebar, entah kapan terakhir 
kali senyumnya selebar ini.

Tujuh Belas Agustus Dua Ribu Tujuh Belas

“Hari ini aku berumur tiga belas tahun!” Aku bangun dengan 
senyum menyimpul. Bagaimana tidak, setiap aku berulang tahun, 

Mengalami - (Dung)
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sekolah selalu libur. Jadi tidak pernah aku dapat todongan untuk 
mentraktir teman-teman sekolah. Itu alasan pertama. Alasan kedua 
karena aku pasti akan mendapatkan hadiah dari Ayah, buku. Sejauh 
aku bisa mengingat, Ayah selalu memberikan hadiah berupa buku, baik 
itu hadiah ulang tahun, kenaikan kelas, atau hadiah yang datang tiba-
tiba. Aku tidak pernah kecewa dengan hadiah buku, aku cinta buku. 
Sudah habis kulahap semua buku yang diberikan Ayah, sesekali bahkan 
aku membaca buku-buku milik Ayah. 

“Banyak-banyak baca buku ya nak. Biar bisa lihat dunia.” Adalah 
kalimat Ayah yang sering sekali kudengar. Ayah sangat peduli dengan 
pendidikanku. Penghasilannya banyak dihabiskan untuk memenuhi 
kebutuhan belajarku. Ayah ingin aku menempuh pendidikan setinggi-
tingginya.

Aku dapat buku berjudul Bumi Manusia di ulang tahunku yang 
ke tiga belas. Akhirnya buku Pram! Banyak sekali yang kutahu tentang 
penulis ini dan sudah beberapa kali aku merengek untuk dibelikan 
bukunya, tapi kata Ayah, “Nanti ya, tunggu kamu tuaan sedikit.” Entah 
apa alasan Ayah, tapi akan segera kucari tahu! Tak sabar lagi aku mau 
membuka plastik pembungkus untuk melahapnya bersama Ayah di hari 
libur ini. Ah aku lupa, Ayah tidak libur. Ayah hampir tidak pernah libur 
dari pekerjaannya. Ayah sudah memakai baju kerjanya, tampan sekali 
ayahku ini, dengan baju oranye dekilnya. Pria panutanku.

Tujuh Belas Agustus Dua Ribu Tujuh Belas

“Ayah berangkat kerja dulu ya nak.” Kata Pria seraya memberikan 
tangan kanannya, Putri mencium tangan Pria. Pria dengan hati bangga, 
menahan haru karena Putri akhirnya seperti Paman, peduli pendidikan, 
seperti Hatta. Ia menuju pintu keluar, mengambil topi dekil berwarna 
oranye, memakainya di kepala, mengebas baju kerjanya, oranye, yang 
sama-sama dekil seperti topinya. Kemudian membuka pintu. Tidak lupa 
mengambil sapu dengan tangan kanannya. 

(Dung)
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Yang Berlalu
Dulu, kata yang muda:
‘Perjoangan hanya tahu satu arah Bapa, lurus ke depan,
jika tidak, tentu bukan 
Indonesia Merdeka’

O, dus apakah jalan akan tutup mati setelah Indonesia Merdeka? 
Bukankah seringkali sesuatu yang kita pikir akhir 
bukanlah akhir?
Tidakkah generasi berlalu dan idealisme berganti? 

Bukankah kalau sudah merdeka orang tak akan 
perjoangkan merdeka lagi
Mereka hanya pikirkan, mereka
Tanya aku, tanyalah. Bangunan yang pernah berjoang 
di masa nadir dan masa zenit
Belanda, Jepang, Inggris , diri sendiri  — dari Romusha, Lautan Api,
hingga Reformasi
di mana orang tak lagi
peduli

Kini dan lalu sama saja
Dari sebelum disepak nyonya hotel Belanda jadi asrama
tempat jaga malam
binaan Bumiputera angkat senjata,
aku tahu semua sama: yang bersitegang, sesama saudara

Dua delapan: Yang satu mau bersatu, yang lain mau bersatu
Yang satu melupakan ras, yang satu mengotak-ngotakkan suku

Empat lima: Yang satu mau merdeka, yang lain mau merdeka
Yang satu menuduh lamban, yang lain mencibir kepala panas

Sembilan delapan: Yang satu mau bebas, yang lain mau bebas
Yang satu partai merah, yang lain partai agama

Tujuh belas: Yang satu mau berbangga, yang lain mau berbangga
Yang satu ricuh perkara agama, yang lain bicara hak asasi manusia
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Memang kebijaksanaan yang mumpuni bukanlah
bagiannya yang masih berjoang

Karena hanya yang arif yang sadar
bahwa pada akhirnya
semua sama saja ditekuk 
malam
dan perut
yang menyerang, yang diserang, tidur…
yang marah, yang kena amarah, makan…

 — Mengenang Gedung Joang yang arif, 
saksi empat masa

(NP)
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Janji
“Wah, pagi sekali Mbak Adin sudah sampai.”

“Iya, pesawatku berangkat semalam, Din,“ ucapku sembari melempar 
pandang ke dalam ruang tamu. 

“Monggo mlebet Mbak Adinda,” ujar Dini. Mungkin ia kebingungan 
melihatku mematung di depan ruang tamu sambil memegang erat travel 
bag milikku.

“Barangnya sini Mbak, saya letakkan di kamar utama saja,” ujar Dini 
sembari menyentuh tas yang sedari tadi kupegang.

“Nggak usah Din, malam ini saya menginap di hotel kok.” Jawabku 
sembari tersenyum.

“Saya ada undangan seminar di Jakarta, jadi disediakan hotel,” lanjutku 
berusaha memberikan alasan. Yang pada faktanya adalah sesumbar.

Aku berjalan gontai menuju kamar tidur utama. Jantungku berdebar, 
seperti masuk kembali ke dalam cerita lalu yang telah lama aku hindari. 
Kamar ini adalah kamar tidur Mbah Putri dan Mbah Kakung. Tempat 
dimana aku menghabiskan hari-hariku semasa kecil. Tempat di mana 
aku menikmati malam sambil mendengarkan cerita Mbahkung yang 
selalu tidak ingin kulewatkan.

Mataku berpetualang mengelilingi kamar. Menatap lurus membelah 
kedua sisi daun jendela yang tidak tertutup sempurna. Masih warna 
kuning muda yang sama. Sekalipun sempat hangus terbakar, tetapi 
warna dan desain interior dari rumah ini kembali dipertahankan. 
Seakan-akan memberi kepastian bahwa tidak pernah ada yang benar-
benar berubah di rumah. 

Desir udara dingin menyelinap pada celah jendela. Masih ada rintik air 
yang tersisa dari hujan lebat semalam. Ada melankoli yang menyusup, 
menciptakan keheningan seketika. Aku berjalan ke arah jendela, 
membuka lebar kedua daunnya agar lebih banyak hawa sejuk masuk 
ke dalam ruangan. Kemudian kurebahkan tubuh di dipan peristirahatan. 
Semua masih terasa sama seperti ketika terakhir kali kutinggalkan. 

***
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Dua ribu tujuh belas adalah tahun yang berat bagiku. Subuh hari pukul 
empat waktu London. Aku masih menulis tanpa henti mempersiapkan 
bahan konferensi, ketika sebuah telepon mengabarkan berita duka 
yang membuat tubuhku kaku seketika. Katanya, kedua orang tuaku 
meninggal dalam kecelakaan menuju situs di Sulawesi. Notifikasi berita 
digital juga mulai bermunculan, seakan berteriak lantang bersahutan 
dengan headline mereka:

“Pasangan Arkeolog tewas dalam Perjalanan menuju Situs Sejarah 
di Sulawesi”

Aku terdiam di depan layar laptop. “Is this for real?” bisikku pada 
udara.
Aku mencubit tanganku sendiri. Sakit. 
Jadi ini nyata?
Air mataku berdesakkan di pelupuk mata, mencari tiket tercepat untuk 
pulang ke Indonesia.

***

“Masakanmu enak sekali Din, terima kasih ya,” ucapku sambil menyeka 
sisa air minum di sisi bibir. Sudah lama rasanya tidak makan sayur 
asem dan ikan jambal dengan takaran rasa dan rempah yang pas.

“Ah, apanya yang enak toh Mbak, ini Dini masak biasa saja,” tukas Dini 
sembari mengangkat piring kotor menuju tempat pencucian.

“Yang begini ini harganya mahal loh Din di tempatku. Padahal rasanya 
gak selevel sama masakanmu.” Ucapku tulus.

“Matur sembah nuwun, yo Mbak,” ujar Dini sambil mulai mencuci piring 
kotor.

“Kalau kamu cari, saya ada di ruang baca ya.” Ucapku sambil berjalan 
lurus menuju ruang kecil yang selalu membuatku terpesona. 

Ruang baca Mbah Kakung didominasi oleh kayu jati. Berhadapan 
dengan pintu masuk terdapat dinding yang dipenuhi oleh rak buku 
sampai hampir setinggi atap. Seakan-akan ingin menyambut siapapun 
yang masuk ke ruangan dengan berjuta pengetahuan. Di sebelah 
dinding rak buku tersebut terdapat kaca besar dengan pemandangan 
taman cantik di belakang rumah. Sofa coklat nan nyaman berbahan 
suede diletakkan berhadapan dengan kaca tersebut. Tepat di sisi kiri 
sofa tersebut terletak gramophone yang diletakkan di atas meja jati 

Janji - (GT)
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berlaci. Meja yang di dalam lacinya tersimpan piringan hitam favorit 
Mbah Kakung. 

Wangi kayu terasa kuat, diselubungi oleh udara dingin setelah hujan 
semalam. Perlahan aku berjalan mendekati rak buku Mbahkung. 
Menyentuh satu per satu buku di rak yang letaknya setinggi mata. Diam. 
Berusaha menyerap setiap aksara dalam susunan judul buku yang ada. 
Memutar ulang ingatan, merangkum dengan singkat buku-buku bertema 
sejarah yang tidak hanya menjadi kegemaran Mbahkung, tetapi juga 
menjadi referensi bacaanku selama bersekolah. 

Tak lama tatapanku terhenti pada jurnal harian itu. Jurnal harian dari 
bahan kulit berwarna coklat. Tebal, tak hanya karena jumlah halaman 
yang padat tetapi karena dibolak-balikkan berulang. Jurnal yang 
selalu dibawa oleh Mbah Kakung setiap kali ia mengajar mahasiswa. 
Jurnal yang sempat disembunyikan di gudang bawah tanah, sebelum 
reformasi diteriakkan. Jurnal yang hampir tak pernah keluar dari dalam 
tas Mbahkung dalam berbagai kesempatan. Kuambil buku tersebut, lalu 
memutar piringan hitam album Horace Silver pada gramophone untuk 
mengisi kesunyian.

“There’s a place that I know where the sycamores grow and 
daffodils have their fun..”

Aku membuka halaman pertama jurnal harian itu. Harum semerbak 
kertas yang menguning memenuhi udara di sekelilingku. Di sana aku 
membaca larik puisi yang Mbahkung tuliskan dengan tulisan cakar 
ayam bersambung.

Mentjintai, beloem pernah sekoeat ini
Mengabdi, beloem pernah seingin ini
Keringatkoe tak lelah koebaktikan
Air matakoe tak kering kuhatoerkan
Oentoekmoe, yang kusandjoeng sepandjang hajat
Boemi Pertiwi
(Djakarta, 17 Agustus 1945)

“Life’s true meaning comes to you and the freedom you seek is one: 
Peace is for everyone..”

***
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Dua puluh empat jam ketiga yang aku habiskan di perpustakaan, ketika 
tiba-tiba nomor Indonesia masuk ke layar ponselku.

“Nduk..” sapa lembut di ujung sana. Suara lelaki yang mengisi masa 
kecilku yang sepi. Lelaki yang membawakan cerita Mahabarata dan 
kisah indah dewa-dewi Yunani, yang tentu tidak lebih istimewa daripada 
kisah heroik para Pahlawan Tanah Air.

“Nggih, Mbahkung”.

“Apa kabar, Nduk? Sekolahmu piye?

“Sae Mbah. Sampun ajeng rampung.”

“Wis cepet pulang ya Nduk. Simbah wis rindu.”

“Injih Mbah, kulo usahaken.”

“Yo, baik-baik ya Nduk. Janji temani Mbahmu yo”
…

***

Masa kecilku dihabiskan bersama dengan Mbah Kakung dan Mbah 
Putri, mengingat tuntutan pekerjaan sebagai Arkeolog yang membuat 
ayah dan ibu kerap pergi. Entah mungkin berkeliling nusantara, atau 
pergi ke mancanegara. Mbah Kakungku adalah pendidik di jaman 
kemerdekaan. Setelah menamatkan pendidikannya di Rotterdam, ia 
menjadi pengajar yang serius mengabdikan diri untuk dunia pendidikan. 
Ambisinya untuk mendukung kemerdekaan memang tidak ia perlihatkan 
di hadapan orang banyak. Tapi dengan setia ia membaca semua koran 
harian, mengikuti perkembangan terkini pejuangan para tokoh terkenal, 
dan mengumpulkan dokumentasi sebagai bukti perjuangan. Di matanya, 
kliping ini diperlukan sebagai bekal pengetahuan generasi yang akan 
datang. 

Ibu pernah bercerita, bahwa Mbah Kakung adalah guru yang sangat 
diawasi oleh pihak Jepang. Katanya, ia dicurigai mengajarkan 
pembangkangan pada pemerintahan mereka, terlebih di masa 
menjelang proklamasi. “Apa benar demikian, Mbah?” tanyaku ketika 
mendengar ceritanya. Ia menjawab bahwa apa yang ia tanamkan bagi 
murid-muridnya adalah kesadaran untuk mencintai tanah air mereka 
melebihi apapun. Sebentuk semangat untuk terus belajar dan berkarya 
agar kelak dapat membaktikan diri ketika sudah dinyatakan merdeka. 

Janji - (GT)
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Mbah Kakung juga pernah bercerita bahwa waktu muda, ia sangat 
mengagumi para wartawan. Mungkin hal ini pula yang membuat 
Mbahkung begitu tajam dalam mencari dan mendokumentasikan 
berbagai peristiwa sejarah semasa hidupnya. “Sejarah itu ada ketika 
ada bukti tertulisnya Nduk,” kata Mbahkung di suatu pagi, ketika itu aku 
sedang asik membolak-balikan klipingnya yang begitu banyak. Kemudian 
ia menunjukkan pada sebuah potongan artikel berita bertuliskan Asia 
Raja. “Dulu teman Mbah itu orang harian Asia Raja. Dari beliau Mbah 
tahu bahwa diam-diam tanggal 17 Agustus Soekarno akan membacakan 
Proklamasi.” Aku terpana, tidak menyangka Mbahkung juga pernah jadi 
bagian dari informasi rahasia di masa yang begitu menegangkan. 

“Mbah waktu itu bahkan dikasih tahu bahwa proklamasi diadakan di 
rumah Bung Karno, padahal tempat yang beredar itu awalnya di Lapangan 
Ikada. Langsung Mbah kabarin teman Mbah yang tukang foto supaya 
ndak salah tempat datangnya.” Lagi-lagi aku terpana, mendengarkan 
Mbahkung bercerita soal sejarah memang selalu menimbulkan keseruan 
tersendiri bagiku.

“Lalu mbah?” tanyaku lagi. 

“Wis, dia ke sana.. Foto-foto si Bung, tapi ya habis itu dikejar-kejar 
sama Kempetai.”

“Tapi temen Mbah hidup kan?”

“Hidup, kok. Bahkan pernah dia ngumpet dulu di sini, waktu lagi dicari-
cari sama Kempetai.”

“Jadi rumah ini pernah didatengin tentara Jepang toh, Mbah?” seruku 
lagi. Begitu tegang mengingat lantai yang kuinjak ini pernah juga diinjak 
oleh para penjajah itu.

Selepas kemerdekaan, Mbahkung kemudian mengajar di sekolah tinggi. 
Tak alpa mengikuti perkembangan politik terkini, dan terkenal berani 
membuka fakta-fakta orisinil tanpa ingat adanya Penguasa yang harus 
ia segani. Semangat, idealisme, dan keberanian beliau dikatakan Ibu 
tercetak jelas di relung jiwaku sedari kecil.

Hubunganku dengan Mbah Kakung pun lebih dari sekedar dekat. Kami 
melekat. Kliping-kliping berita kemerdekaan adalah salah satu hal yang 
aku geluti semasa kecil. Cerita-cerita soal para pejuang yang rela mati 
demi Ibu Pertiwi adalah pengantar tidurku di penghujung hari. Dari 
beliau aku belajar untuk tidak tinggal diam ketika melihat kejanggalan. 
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Untuk berani bertanya, dan menjawab setiap pertanyaan dengan 
jawaban yang paling jujur. Bahkan Mbahkung berhasil mendorongku 
agar kelak ketika sudah dewasa hidup untuk mengabdi pada tanah 
air. Beliau memang sosok yang sedikit banyak membuatku bercita-cita 
untuk menjadi pengajar kelak ketika sudah dewasa.

“Nanti kalau sudah besar Nduk, kamu mau jadi apa?” tanya Mbah 
Kakung di suatu pagi ketika aku masih duduk di bangku SD. Di sisinya 
ada Mbah Putri yang sedang menyiangi sayuran.

“Aku mau jadi dosen aja, biar seperti Mbah, bisa membuat orang 
kepingin terus belajar.”

“Yakin Nduk?” tanya Mbah Kakung lagi seperti mencobai niatku.

“Yakin! Nanti kalo Mbah sudah tua, aku yang ngelanjutin tugasnya 
Mbah.” Kataku sambil menunjuk dada.

“Kenapa begitu” tanya Mbahkung lagi.

“Biar orang di jamanku ikutan pintar, Mbah. Moso’ udah merdeka tapi 
masih gak pintar-pintar juga.”

“Betul itu, kalo ndak pintar yo ndak bisa berpikir maju. Makanya kamu 
nanti yang menjaga generasimu supaya tetep membuka mata untuk 
pengetahuan yo.”

“Nggih, mbah.”

“Berani janji sama Mbah?”

“Janji Mbah. Pegang kata-kataku yo.”

“Wis Mbah doakan supaya kamu bisa menjadi pengajar yo Nduk. Biar 
orang-orang Indonesia semakin pintar. Biar ndak ada lagi... ndak ada 
lagi yang otaknya mikir harta saja, sampai-sampai mau dibodohi  sama 
penguasa... seperti jaman Mbah inilah,” ujar Mbah Kakung.

***

“Mana Soediryo?!” teriak lima orang lelaki paruh baya, dengan seragam 
serba hitam di muka pintu rumah Mbah Kakung.

“Bapak siapa?” tanya Yu Inah, pembantu di rumah Mbahkung, yang 
tampak ketakutan melihat rupa kelima orang tersebut.

“Jangan banyak tanya!” hardik kedua lelaki tersebut sembari menerobos 
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masuk pintu ruang tamu. Bergegas mereka menuju ruang kerja Mbah 
Kakung.

Mbahkung yang sedang mempersiapkan materi mengajar kaget dengan 
kedatangan mereka. Satu orang yang paling tinggi di antara mereka 
menarik ujung kerah kemeja Mbahkung yang sedang duduk menulis di 
meja kerja hingga terangkat naik ke udara. 

“Ada apa ini? Siapa Tuan-Tuan ini?” tanya Mbah Kakung, masih belum 
pulih dari kekagetannya.

“SIAPA KAMI?!” Ujar seorang lelaki yang paling tua dengan nada tinggi. 
Mukanya penuh dengan kemunafikan. Muka yang kunilai mirip dengan 
wajah Sangkuni dalam kisah Mahabarata. 

“Kami suruhan Bapak. Orang yang kau jelek-jelekan di mata murid-
muridmu itu!” ujarnya sembari melayangkan pukulan keras ke wajah 
Mbah Kakung. 

Seseorang dari mereka kemudian melepaskan cengkeraman tangannya 
dari kerah kemeja Mbah Kakung hingga ia jatuh sempoyongan. Darah 
segar keluar di sisi kiri bibirnya. Aku terbelalak. Berteriak. Dari tempatku 
berdiri, aku berlari menuju ruang kerja Mbah Kakung, tetapi kemudian 
tubuhku ditangkap oleh salah satu orang yang paling berotot hingga 
melayang ke udara.

“Jangan apa-apakan cucuku…,“ pinta Mbah melihat tubuhku diangkat 
melayang ke udara. 

Sang Sangkuni kemudian menjambak rambut tipis Mbahkung. “Kau mau 
anak dan cucumu aman? Heh?! Kalau begitu kau juga harus menjaga 
keamanan bangsamu!” teriak lelaki itu di depan muka Mbahkung. 

Aku berteriak-teriak sambil meronta kasar. Berharap berhasil melarikan 
diri dari gendongan lelaki berotot itu. Akhirnya lelaki itu membawaku 
keluar, menyeretku ke hadapan Mbah Putri yang baru saja tiba di pintu 
masuk rumah. 

“Mbah Putri! Mbah Kakung dipukuli!” teriakku sambil berusaha merangkak 
ke arah Mbah Putri. Mbah Putri hanya diam. Wajahnya pucat pasi. Ia 
meraih tubuhku. Sambil menangis, ia memohon kepada lelaki berotot  
yang menggendongku agar jangan menyakiti cucu semata wayangnya 
ini.

Tangisku meledak. Bingung dengan semua hal yang terjadi. Gusar oleh 
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perilaku kasar. Tak bisa kulihat Mbahku, pahlawanku itu disakiti orang 
yang katanya “suruhan Bapak”. Jantungku berdegup begitu kencang. 
Pandanganku yang awalnya jelas perlahan memudar, redup, kemudian 
gelap.

***

Hari-hari setelahnya berlalu begitu samar. Tapi perasaan marahku kekal. 
Mbah Kakung dirawat di rumah sakit entah karena sakit jantung yang 
telah lama ia idap, atau terluka dari pukulan beringas. Yang kuingat 
adalah setiap Sabtu aku akan menghabiskan waktu di kamar rawat 
Mbah Kakung. Ia terlihat lemas, di hidungnya ada kubah oksigen yang 
kata Ibu membantu Mbahkung untuk bernafas. Rasa ingin tahuku tak 
bisa ditahan. Beberapa kali aku bertanya kepada Ibu kenapa ada orang 
yang jahat kepada Mbah Kakung. Ibu cuma bilang bahwa Mbah Kakung 
tidak takut mengatakan kebenaran. Sementara ada seorang Bapak yang 
menilai bahwa  kebenaran bukan milik semua orang. 

“Kenapa kita tidak boleh berkata jujur tho, Bu?”

“Boleh kok Nduk...,” jawab Ibu lembut.

“Lalu kenapa Mbahkung dipukuli?”

“Kamu ini cetakan Mbah Kakungmu yo,” kata-kata Ibu tersenyum lembut 
sambil mengelus kepalaku.

“Lalu?” tanyaku.

“Sik, makan siang yuk Din. Ada jambal dan sayur asem kesukaanmu.” 
Kemudian Ibu berlalu.

Hari-hari setelah Mbah Kakung pulang ke rumah terasa aneh. Aku 
tidak lagi boleh pergi ke sekolah kecuali diantar jemput oleh Pak Supir. 
Sepulang sekolah pun aku tidak boleh pergi bermain, hanya boleh berada 
di rumah. Hal ini berjalan terus sampai hari dimana aku memutuskan 
untuk kuliah ke luar negeri. Aku juga mengamati perubahan signifikan di 
diri Mbah Putri. Ia lebih banyak menghabiskan harinya di rumah bersama 
Mbah Kakung. Tidak ada lagi pergi-pergi ke pasar, semua kebutuhan 
akan dibelikan oleh Yu Inah setiap harinya. Tidak ada pula pertemuan 
dengan tetangga, atau sekadar arisan-arisan veteran yang seminggu 
sekali diadakan di gang sebelah. Tidak ada lagi cerita perjuangan 
proklamasi sebelum tidur. Tidak juga aku lihat tumpukan kliping Mbah 
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Kakung. Semua buku-buku dan kertas-kertas Mbah Kakung diletakkan 
di kardus dan disimpan di gudang bawah tanah. Aku kesal, sejak itu aku 
merasa terkungkung dalam keterbatasan. 

Sebulan kemudian kondisi Mbah Kakung berangsur membaik, tetapi ia 
tidak lagi banyak berbicara. Hari demi hari ia habiskan dengan menulis 
jurnal harian. Dongeng sebelum tidurku pun berganti tema. Kini ia lebih 
banyak membacakanku buku cerita yang Ibu belikan di toko buku. Buku 
yang terasa kering, minim sensasi dan nilai rasa. Tapi keberadaan Mbah 
Kakung di sisiku, sudah lebih dari cukup untuk membuatku terlelap. 

“Mbah...,” tanyaku di suatu hari.

“Kenapa ada orang yang jahat mukuli Mbah?” ucapku ragu takut 
dipandang lancang.

“Mereka ndak jahat kok Nduk, cuma ndak ngerti yang bener itu gimana,” 
bisik Mbah Kakung.

“Tapi Mbah jadi gak ngajar lagi, gak dibolehi sama mereka kan?” tanyaku 
dengan nada tinggi.

“Ndak ada itu. Mbah begini untuk jaga kemerdekaan. Supaya semua 
orang rukun, gak ada yang bertengkar.”

***

Sembilan belas sembilan puluh delapan. Di luar rumahku sudah ramai 
sekali orang-orang berdatangan. Muka-muka mereka menyeramkan, 
seperti kerasukan roh setan. Kebanyakan dari mereka memaksa ingin 
bertemu dengan Ayah, tapi Mbah Kakung dan Mbah Putri dengan tenang 
mengajak mereka duduk untuk musyawarah di muka teras. Lagi-lagi isu 
perbedaan, yang ditunggangi demi kepentingan. Kali ini Ayahku yang 
kena getahnya. 

“Tapi mantu Bapak Orang Cina kan?!” 

“Mana orangnya Pak! Jangan disembunyikan di dalam!!!”

“Kalau Bapak memang cinta sama Indonesia, suruh mantu Bapak 
keluar atau kalau tidak, tahu diri sebagai minoritas! Angkat kaki dari 
sini sekarang juga!”

Aku cukup familiar dengan beberapa orang di antara mereka. Kalau 
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tidak salah, mereka adalah preman yang suka menjadi pak ogah di 
gang dekat rumah. Di depan mataku kulihat wajah Ayah dan Ibu begitu 
gelisah. Mereka duduk berdampingan sambil berpegangan tangan. 
Wajah Ibu mengisyaratkan tidak hanya rasa takut, tetapi juga kesedihan 
yang begitu dalam. Sementara yang kurasakan adalah kebencian yang 
memuncak.   

Tidak berapa lama Mbah Kakung dan Mbah Putri masuk kembali ke 
dalam rumah. Wajahnya tampak lelah, tetapi tetap tenang. Aku langsung 
menghampiri dan duduk di sisi mereka.  

“Kita harus keluar dari rumah, segera.” Kata Mbah Kakung tanpa banyak 
basa-basi. Saat itu juga Ayah dan Ibu menyiapkan paspor dan visa. 
Kami berlima pergi untuk sementara ke Singapura, sampai waktu dirasa 
cukup aman untuk kembali pulang ke rumah. 

Sebelum kami masuk ke dalam mobil tetangga yang bersedia 
mengantarkan kami ke airport, Mbah Kakung berdiri di depan rumah. 
Ditatapnya lekat-lekat setiap sudut yang terjangkau mata. Aku berdiri 
di sisinya, memegang erat tangannya. Dari sudut matanya kulihat ada 
gelayut air mata yang buru-buru ia hapus. Aku memeluknya. Erat. Ini 
kali kedua aku melihat orang-orang yang kucintai disakiti atas nama 
Indonesia. Setelah perjuangannya untuk menjaga sejarah, ia malah 
kehilangan hak untuk berkarya. Bahkan kini, keluarganya diminta untuk 
berpindah. Lagi-lagi demi menjaga keamanan bangsa, kata mereka. 

Demi cinta kami untuk Indonesia, tambahnya kemudian.  

***

Leiden, dua puluh tujuh belas. 
Bukan hari yang baik. Sama sekali tidak baik. Seakan guntur yang besar 
dan penuh amarah baru saja berbunyi tepat di atas kepala. Mbah Kakung 
dan Mbah Putri dinyatakan meninggal hanya selang beberapa jam akibat 
komplikasi yang mereka berdua alami di masa tua. Kepulanganku ke 
Indonesia ini sendiri adalah yang pertama setelah kejadian buruk di 
tahun 1998. Sekalipun rumah Mbah telah dibangun kembali di tahun 
2000, tetapi hanya Ayah, Ibu, dan kedua Mbahku yang kembali ke 
Indonesia. Aku memilih untuk pergi berpindah benua, mengubur rasa 
sakit hati dan kebencian pada masa lalu yang tak jua menghilang. 
 

Janji - (GT)
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Tidak jarang, rasa ingin kembali ke negara ini muncul tiba-tiba. Terlebih 
undangan untuk menjadi pengajar di banyak universitas lokal kerap 
bermunculan. Hanya saja selalu ada ‘tetapi’ dalam keputusan final yang 
ingin kubuat. Mungkin, darah dari luka yang dulu kualami masih sering 
luruh. Mungkin, butuh lebih dari sekadar rindu untuk kembali ke rumah 
untuk berteduh. Toh cinta tanah airku terbukti lebih daripada mereka 
yang heboh itu. Mungkin bagi mereka cinta itu terwujud dalam bentuk 
upacara, atau ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Tapi bagi keluargaku, 
cinta tanah air memiliki harga yang harus dibayar penuh. Di antaranya 
kehilangan kebebasan berkarya, bahkan diusir untuk pindah negara. 

***

“Mbak Adin yakin ndak mau bermalam saja? Ini sudah jam 7 malam loh 
Mbak.” Ucap Dini yang tiba-tiba membangunkanku dari tidur lelap. 

Rupanya aku kelelahan hingga tertidur hampir tujuh jam. Terbang dari 
ke satu negara ke negara yang lain memang sangat menghabiskan 
energi. Memimpin seminar, bertemu dengan orang banyak, menjawab 
pertanyaan, bahkan masih harus membaca paper ilmiah yang dikirimkan 
oleh mahasiswa setiap kali berada di dalam pesawat. 

Selepas kematian Mbah Kakung yang disusul pula oleh kematian Ayah 
dan Ibu dalam kurun waktu kurang dari 7 bulan, aku memang tidak 
lagi bisa menemukan rumah yang sesungguhnya. Patah hati bertubi-
tubi, hingga terasa tak memiliki kekuatan lagi untuk menopang diri. Hari 
kedua setelah penguburan Ayah dan Ibu, aku langsung pergi kembali 
ke Leiden. Memadatkan jadwal dari hari ke hari hingga duka berangsur 
pergi. Berlari dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Melompat dari 
satu kehadiran ke kehadiran lainnya. Mencari ruang familiar dalam 
sejarah kehidupan yang mungkin masih bisa dijadikan alasan untuk 
kembali bertahan. 

Tak jarang, hasrat untuk kembali curi-curi menyelinap dalam sepersekian 
menit pada dua puluh empat jam yang berputar tak henti. Setidaknya 
di tanah ini, pernah ada fragmen masa kecil yang masih terasa manis 
untuk kukenang. Setidaknya di tanah ini, aku pernah punya semangat, 
keinginan, bahkan pernah punya hasrat dan mimpi. Setidaknya di tanah 
ini, sempat tercetus tekad untuk berbakti yang hilang entah setelah 
berapa lama dilukai. Setidaknya di tanah ini, aku melihat sesosok 
manusia yang cintanya untuk tanah air seperti lautan tak bertepi. Hanya 
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saja masih ada seberkas ragu yang selalu menggantung di sudut hati. 
Aku masih membutuhkan sebuah alasan yang mutlak untuk menetap di 
sini.

“Boleh deh Din. Saya bermalam di sini saja ya.” Ujarku sembari bersiap 
diri untuk berdiri. 

Kudapati jurnal Mbah Kakung telah tergeletak di lantai. Mungkin terjatuh 
ketika aku tertidur tadi siang. Di sudut buku tersebut ada satu kertas 
kecil yang menyempil. 
Ternyata, satu buah lembaran foto dari masa kecil.
Ada gadis kecil berseragam SD, Mbah Kakung, dan Mbah Putri yang 
memegang sayuran di tangan kanan.

Seketika waktu berputar:

“Nanti kalau sudah besar Nduk, kamu mau jadi apa?”

“Aku mau jadi dosen aja, biar seperti Mbah, 
bisa membuat orang kepingin terus belajar.”

“Yakin Nduk?”

“Yakin! Nanti kalo Mbah sudah tua, aku yang 
ngelanjutin tugasnya Mbah.”

“Kenapa begitu?”

“Biar orang di jamanku ikutan pintar mbah. 
Moso’ udah merdeka tapi masih gak pintar-pintar juga...”

“Betul itu, kalo ndak pintar yo Ndak bisa berpikir maju. 
Makanya kamu nanti yang menjaga generasimu 
supaya tetep buka mata untuk pengetahuan yo.”

“Nggih, Mbah.”

“Berani janji sama Mbah?”

“Janji Mbah. Pegang kata-kataku yo.”

(GT)

Janji - (GT)
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Kalau boleh tahu,
Siapa namamu?

“Apa yang kau cari Nak?” tanya seorang perempuan tua kepadaku 
sembari duduk manis di bawah pohon rindang sambil membaca buku di 
tugu proklamasi. Pegangsaan timur.

“Bukan apa-apa Bu…” jawabku singkat.

“Lalu paling tidak, ceritakan kepadaku, apa yang membuatmu datang ke 
sini?” balasnya sambil sedikit tersenyum.

“Inspirasi… aku mencari inspirasi di sini Bu,” balasku sambil tersenyum, 
sambil berniat pergi. 

Namun perempuan tua itu justru memanggilku. 
“Inspirasi tidak usah dicari… Mari duduk sini, temani aku, mungkin aku 
bisa membantumu,” bujuknya.

Aku pun menghampirinya. Tidak tahu mengapa, kata hatiku menyuruhku 
untuk pergi kepadanya. Mungkin karena aku juga sebetulnya tidak tahu 
apa yang aku cari untuk kutulis dalam buku terbitan baru biro buku kecil 
kami; dalam rangka peringatan kemerdekaan tahun ini.

Aku duduk di sampingnya. Bisa kulihat lebih jelas tentang dirinya. 
Wanita tua berambut panjang, pakaiannya yang hitam cukup kusut 
tapi masih layak dipandang, tidak menggunakan perhiasan sama 
sekali. Tema kesederhanaan terpancar jelas dari dirinya. Bukunya, iya 
bukunya, ternyata tidak hanya satu yang ia pegang, di sampingnya 
kubisa temukan bermacam buku, kira-kira empat atau lima buah.

“Apa pekerjaanmu Nak? Nampaknya kau sedang gusar…” tanyanya.

“Penulis bu, aku sarjana lulusan jurnalistik, baru saja mulai bekerja di 
sebuah biro percetakan kecil di daerah Salemba,” jawabku.

“Waah.. sungguh menarik!” sambarnya.
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“Namun… aku sedang bingung, apa yang harus kutulis untuk peringatan 
Kemerdekaan nanti.. Waktuku sedikit, hanya dua minggu untuk menulis, 
detik ini aku belum dapat ide…” curhatku.

Ia hanya tersenyum.

“Aku ke sini untuk melihat-lihat, mungkin juga berharap mendapat rasa 
peninggalan 45, dan menunggu wangsit,” tambahku.

“Kau mirip anakku… tampak bersemangat dan optimis, tapi kadang 
sering dibingungkan...  padahal sudah di jalan yang benar menurutku,” 
ceritanya.

“Jancuk..” kataku dalam hati. Namun, aku juga tau yang dikatakannya 
ada benarnya.

“Anakku adalah pribadi taat, cinta kemanusiaan, menyukai kebersamaan, 
ia juga sangat terbuka dengan pendapat, demokratis, dan menghidupi 
hati nuraninya, sifat adilnya aku kagumi…” jelasnya.

“Lalu ke mana anak Ibu? Mengapa tidak bersamamu?” tanyaku.

“Ia sedang bersembunyi, mencari tempat aman. Hari-hari belakangan ini 
ia dihujat orang dan diincar. Aku tidak tahu persis mengapa, tapi ya itulah 
kenyataannya.. Mungkin ada yang iri kepadanya… aku hanya bersyukur 
masih ada yang mau menampung dan merawatnya…” jawabnya.

Namun aku hanya tersenyum saja, karena aku juga tidak tahu mau 
berkomentar apa, hanya, “aku turut prihatin bu..”

Tanpa sempat aku bisa bertanya lebih lanjut tentang anaknya, ia 
bertanya kepadaku.
“Tentang 17 Agustus, aku masih ingat apa saja yang terjadi. Kamu mau 
mendengar ceritaku?” 

“Dengan senang hati bu..” jawabku. “Siapa tau aku mendapatkan 
inspirasi,” Tambahku dalam hati.

“Baiklah.. kau anak yang baik,” katanya sambil tersenyum.

“Aku waktu itu hadir di sini, banyak orang berbondong-bondong 
dan berbaris. Ingin melihat Soekarno dan Hatta, yang katanya ingin 
mengumumkan sesuatu. Mengenai hal ini pasti kamu tahu.”

Kalau Boleh Tahu, Siapa Namamu? - (L)
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“Yang jelas, di sini banyak wajah-wajah sumringah, tidak peduli terik 
yang menyala di atas kepala, mereka hanya ingin melihat Soekarno 
Hatta dan rombongannya. Kuingat betul wajah-wajah itu, sungguh 
menggelorakan jiwa.”

“Bendera bekibar, lagu dinyanyikan, semua bergembira… tidak ada 
lara, tanpa memikirkan perkara yang mungkin saja muncul setelah itu”

“Saat itu anakku telah lahir, masih sangat kecil. Saat itu aku 
mengharapkan masa depan yang baik, tentunya bukan untuk aku saja 
namun anak cucu semua yang ada di sini pula...”

“Proklamasi… itu kata pertama Si Bung sebagai pusat perhatian masa… 
Membawa kelegaan sekaligus harapan.”

“Waktu itu, walaupun ramai manusia, di sini, tapi sejuk. Tidak seperti 
saat ini, di sini sunyi, tapi hawa panas seperti membakar sisi dalam kulit 
dan panasnya membuat pening kepala,” Ia sambil senyum kecut. 

“Lalu Bu?” aku memintanya melanjutkan. “Lumayan juga nih, saksi 
sejarah yang aku temui” kataku dalam hati.

“Lalu apa? Yang di sini cuma itu saja yang menarik. Namun, kita juga 
perlu ingat, bahwa penyelenggaraan ritual itu juga tak lepas dari jasa-
jasa orang-orang lain yang tak terlihat. Aku tahu persis itu pula.”

“Kamu tahu bagaimana berita kemerdekaan ini bisa sampai ke daerah-
daerah? Ini jasa kelompok seniman atau penyebar propaganda di 
jalan-jalan. Jasa si penyiar radio pula dengan segala jungkir baliknya. 
Pengorbanan diri para pewarta. Jasa semua orang dari mulut ke mulut, 
termasuk rakyat kecil yang sempat panik karena dulu awalnya ini ada di 
lapangan Ikada, tapi pindah ke tempat di sini.”

“Jasa kelompok pejuang pula yang mengamankan pasangan yang di 
depan itu ke Rengasdengklok, Jasa abdi Pak berpeci hitam itu pula 
yang senantiasa ada di sisinya untuk menjaga kesehatan si bapak 
berkharisma tersebut. Tak lupa juga... lagu perjuangan... Melodi yang 
sangat kucinta... tanpanya rasanya semua itu kurang lengkap...”

“Tanpa mereka semua, tidak mungkin konspirasi semesta tersebut 
bakal terjadi. Dan tentunya jasa-jasa semua orang yang tak kusebutkan 
tadi… mereka juga berjasa.. Sekecil apapun yang diperbuat, semuanya 
berjasa.. tanpa kecuali… termasuk orang-orang kecil seperti kita.”
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“Yang jelas, di detik itu, seruan merdeka menyeruak, Merdeka! Merdeka! 
Merdeka! Begitu kata mereka. Sekali merdeka tetap merdeka,” jelasnya 
sambil tersenyum.

“Tapi, apa itu merdeka, sampai sekarang tidak pernah padat dalam 
pengartiannya.”

Merdeka

“Apa itu merdeka buatmu Nak?” tanyanya padaku.

“eeh...  eee… meerdekaa?” aku agak terkejut ditanya dan tidak siap.

“Iya...  merdeka,” imbuhnya sambil tersenyum geli.

“Merdeka itu bebas. Bebas melakukan apa saja tanpa dihambat, baik 
berekspresi, menunjukkan diri, tampil, dan bahkan untuk berbeda,” 
kataku.

Ia hanya tersenyum, lalu menunjukkan buku yang dibawanya dari awal 
percakapan kami. “The Sane Society” Erich Fromm tertulis di kulitnya.

“Benar katamu, jika kamu berminat, di sini tercakup beberapa ide seperti 
yang kamu bilang,” katanya sambil menyodorkan buku itu.

“Keterhubungan, kegiatan cipta dan karsa, berakar, merasakan 
memiliki identitas, juga perasaan bertujuan itu cita-cita mulia dan layak 
diwujudkan,” jelasnya.

“Kita merdeka, bukan hanya dari, tetapi juga untuk. Bukan menuntut 
untuk bebas tetapi juga bagaimana menggunakannya.”

Aku tidak bisa berkata-kata, hanya terkesima.

“Merdeka itu bebas menjadi diri sendiri, tidak disandera orang lain, baik 
secara fisik ataupun pemikiran. Merdeka menerima bebas menentukan 
pergi atau masuknya gagasan dalam pikiran, tidak selalu memaksakan 
gagasanmu pada yang lain dan saklek tertutup pada satu gagasan saja. 
Kecemplung gagasan, kata Suryomentaram, anakku…”

“Namun nampaknya itu yang ideal-ideal saja ya Bu?” tanyaku berusaha 
mendebat.

Kalau Boleh Tahu, Siapa Namamu? - (L)
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“Iyaa...  ideal, mungkin utopis, tapi apakah terus tidak layak diusahakan?” 
jawabnya sambil tersenyum.

Aku kembali terdiam.

“Kondisi nyata memang tak semudah yang kita mau, apalagi masa 
sekarang, masamu nanti terutama, namun bukankah memiliki ide juga 
perlu?” 

“Jangan takut... semesta itu bijak, Ia selalu menyeimbangkan diri. Selalu 
ada jalan, sekecil apapun… hanya butuh percaya,” tambahnya.

“Percaya dalam kondisi manusia-manusia yang tidak layak dipercaya?” 
protesku.

“Percaya pada yang kau percaya saja sudah cukup, dari apa yang ingin 
kau lakukan, kau sukai, kau mimpikan, dan seterusnya. Bukankah hati 
nurani selalu tersedia, walaupun sudah terkubur di kalam yang dalam? 
Manusia? Ya memang manusia itu lucu, lebih ke arah chaos, justru 
bukannya ia harus berproses?” jawabnya.

“Mungkin…” jawabku

Akar dan Sayap

“Apa yang perlu diusahakan untuk benar-benar merdeka?” tanyaku 
padanya.

“Akar dan sayap” jawabnya.

“Harus memiliki akar dan sayap? Dua konsep kontadiksi? Bagaimana 
bisa? satu langit, satu bumi,” tanyaku lagi.

“Lebih tepatnya dihidupi. Akar lambang keajegan dan nilai-nilai baik 
yang layak dipertahankan. Sayap adalah lambang petualangan dan 
jelajah. Sayap adalah kebebasan, akar adalah rumah dan batasan.”

“Merdeka itu bebas, dari apa yang membelenggu, tapi juga bebas untuk 
mencari makna apapun dan yang berarti untuk kita. Kebebasan tidak 
bisa tak terbatas, kebebasan yang bertanggung jawab adalah yang 
selalu peduli pada kodrat. Pada nilai natural. Nilai bersama. Nilai yang 
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manusia bentuk sebagai kesepakatan bersama yang menunjang hidup. 
Jadi merdeka bukan hanya masalah mengembangkan kebebasan tapi 
juga pertanggungjawaban, pada yang lain.”

Cinta

“Pertanyaanku padamu? Sudahkan kita semua mengusahakan itu?” 
tanyanya sambil tersenyum.

“Belum, malah semakin hancur nampaknya,” jawabku pesimis.

“Tidak apa-apa, masih ada waktu,” tanggapnya.

“Bila kuingat masa lalu, yang kurindu itu hanya keringat dan darah. 
Tahun 45 yang kusaksikan, 10 November di Surabaya, Bandung, dan 
seluruh negeri membuktikannya. Semua memiliki hasrat yang sama, 
untuk bebas dan hidup bersama secara asri.”

“Tidak peduli dari kalangan mana saja, semua satu nafas memilih untuk 
bersikap.”

“Aku juga merasa ada yang kurang saat ini, namun apa aku juga masih 
mencari?” usahaku menanggapi.

“Menurutmu apa?” balas tanyanya sambil tersenyum.

“Komitmen,” jawabku.

“Ya kau benar… gairah dan hasrat itu muncul karena ada komitmen,” 
tambahnya.

“Tujuan bersama dan cita-cita bersama juga penting menurutku,” 
tambahku.

“Ya kamu benar.. kau makin mirip anakku,” tanggapnya sambil 
tersenyum.
“Tonggak nilai hidup bersama perlu ditegakkan, dan sebenarnya kita 
sudah memilikinya. Namun kini semua sibuk dengan kepentingan 
masing-masing,” tambahku.

Ia hanya tersenyum.

Kalau Boleh Tahu, Siapa Namamu? - (L)
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“Komitmen oh komitmen…“ kataku.

“Cinta, Nak… dengan cinta semua permasalahan manusia selesai,” 
katanya.

“Sedikit dangdut ya Bu...  maaf maksudku, ketika berbicara cinta, pikiran 
selalu melayang pada masalah romantika,” jelasku padanya.

“Iyaaa...  memang sulit dan sudah menjadi arti sempit. Namun, jika kau 
sudah bisa memilikinya...  maka kau akan mengerti,” tuturnya.

“Komitmen ada karena cinta. Cinta pada ketidakpastian, itu adalah 
komitmen,” jelasnya.

“Apakah dulu, pejuang yang dengan darah dan keringatnya yang 
berkorban untuk kita tahu pasti bahwa tanah yang diperjuangkannya 
bisa merdeka seperti sekarang?” tanyanya.

“Kurasa tidak, mereka hanya percaya apa yang mereka perjuangkan 
akan berdampak,” jawabku.

“Benar,” sambarnya. “Itulah cinta dan komitmen,” tambahnya.

Aku terdiam.

Bekal

“Apakah obrolan kita ini justru membebanimu?” tanyanya.

“Tidak juga Bu... aku justru berterima kasih mendapatkan banyak hal 
darimu,” jawabku dengan tersenyum.

“Syukurlah…” tanggapnya sambil tertawa kecil.

“Kalau aku boleh tau, Kau banyak membawa buku, kau penulis buku-
buku itu?” tanyaku.
“Tidak, aku penikmat saja,” jawabnya.

“Apa yang mereka semua lakukan, aku hanya melihatnya. Jika baik 
aku tertawa dan bersukaria; jika tidak aku hanya terdiam,” tambahnya 
sambil melihat suasana sekitar kami.

“Apa boleh aku melihat koleksimu?” mohonku.
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“Tentu saja, dengan senang hati!” jawabnya.

Aku melihat-lihat buku yang ada di sampingnya selain Sane Society-nya 
Fromm yang ia tunjukkan padaku tadi. Di antaranya banyak karya klasik. 
Mentjapai Indonesia Merdeka karya Soekarno; Excerpt notes of 1844 
atau Paris Manuscripts karangan Karl Marx; Fear and Trembling karya 
Kierkegaard; Manusia Indonesia karya Mochtar Lubis dan beberapa 
tulisan Habermas. Itu sejauh yang kulihat.

“Ada apa?” tanyanya.

“Tidak, bukumu banyak, aku kagum,” jawabku.

“Terima kasih… Di situ banyak bahasan yang menarik, aku hanya 
membawanya kepada siapa yang ingin membacanya. Cukup banyak 
orang sepertimu yang mampir duduk bersamaku seperti ini,” ia 
menjelaskan dengan sumringah.

“Waah...  seru sekali!” Jawabku juga sumringah.

 “Apakah kita bisa bertemu lagi Bu?” tambahku.

“Tentu saja bisa… aku selalu ada di sini untuk semua orang,” 
Jawabnya.

“Dari tadi kita bercengkerama, aku sampai lupa menanyakan siapa 
namamu…” Kataku sambil tak enak hati.

“Kalau kuboleh tahu, siapa namamu?” tambahku.

“Pertiwi.. cukup kau panggil itu saja,” jawabnya.

***

“Mas..mas.. Kita sudah sampai di Tugu Proklamasi…” Bicara seorang 
pria yang suaranya pernah kudengar sebelumnya.

“Hoaam...  gimana pak?” tanyaku perlahan sambil menguap.

“Iyaa kita sudah sampai di Tugu Prokamasi. Tadi Masnya tertidur selama 
perjalanan,” ia menjelaskan.

Kalau Boleh Tahu, Siapa Namamu? - (L)
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Sambil berusaha sadar penuh, aku mendengar sayup-sayup suara di 
radio…

“Ku lihat Ibu Pertiwi…
Kami datang berbakti…
Lihatlah putra putrimu…
Menggembirakan ibu…”

“Aku mengenal lagu ini..” batinku.

Seketika aku sadar dan tubuhku bergetar seketika, teringat mimpiku 
yang baru saja.

“Ibu kami tetap cinta…
Putramu yang setia…

Menjaga harta pusaka…
Untuk nusa dan bangsa…”

***

(L)
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dirinya tidak hidup sendirian. 
Kebebasan tidak perlu berlebihan, yang penting tercukupi.
Kemerdekaan tidak perlu disetarakan.

“Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri bersuka karena 
usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri.” 
―	Pramoedya	Ananta	Toer,	Bumi	Manusia

Silakan tengok sedikit pengalaman yang diabadikan melalui lensa di @ririoo (Instagram)
Atau temui saya untuk obrolan virtual melalui bramanwidyantari@gmail.com.

[DUNG]
Kidung Pascalis

Adalah seorang penikmat hidup. Menikmati belajar dan mengajar; menikmati seni, apapun 
bentuknya; menikmati Tuhan dalam bentuk cinta kasih; menikmati kultur pop. Menyebut 
dirinya sebagai penulis mungkin terlalu berlebihan. Nigkud hanya berisi tulisan singkat, prosa 
seenaknya serta puisi-puisi yang tidak mengikuti aturan. Merdeka menurut Kidung adalah 
keadaan tanpa ketakutan untuk menjadi diri sendiri. Keadaan di mana berbeda pendapat 
adalah hal seru dan sepakat untuk tidak sepakat adalah hal biasa, bukan kemewahan karena 
jarang ditemukan. Indonesia, akan sampai di sana nanti. Pasti. Ah Indonesia, mencintaimu 
memang tidak mudah.

Foto, tulisan dan sekilas hidup Kidung dapat dilihat di:
@kidungpascalis
@nigkud

Kidung bisa dihubungi di: kidungpascalis@gmail.com

“Untuk negriku Indonesia yang dengan sedih aku cinta.” – Ayu Utami

[A. S.]
Anastasia Satriyo

Adalah seorang manusia pembelajar dalam tubuh perempuan yang selalu merasa Indonesia 
ada di dalam hatinya yang terdalam. Sejak kecil ia bermimpi untuk bisa berkontribusi bagi 
Indonesia dengan cara yang ia bisa dan pahami. Sebab kalau sayang pada sesuatu, pasti 
selalu ada rasa ingin menjaga, merawat, memelihara dan menyaksikan yang disayanginya 
bertumbuh sesuai potensinya. Inilah yang ingin Anas lihat dari Indonesia sebagai bangsa 
maupun masyarakat.

Terinspirasi Kartini dan Pramoedya Ananta Toer, ia bersepakat “Duniaku bukan jabatan, 
pangkat, gaji dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dan persoalannya.”

Kemerdekaan baginya dimulai dari kemerdekaan batin. Fisik boleh merdeka, tapi kalau batin 
masih terkungkung maka kita tidak sepenuhnya merdeka. Maka kemerdekaan selain perlu 
diusahakan dalam pikiran, pertama dan terutama dimulai dari kemerdekaan batin.

“Sebab revolusi batin adalah revolusi sosial”~Sudrijanta Yohanes.



[CAD]
Cantyo Atindriyo Dannisworo

Ia adalah seorang pendidik sekaligus pembelajar. Hidupnya dihabiskan untuk berpikir dan 
terus merasa. Perhatiannya banyak ditaruh pada isu-isu psikologi, gender, sosial, politik, 
kemanusiaan, dan sepak bola. Bagi Dannis, kemerdekaan adalah sebuah keadaan di mana 
terdapat kebebasan untuk berpikir, bertindak, dan berekspresi secara bertanggungjawab.

Benar kita sudah sepenuhnya merdeka sejak 170845? 
Berulang kali rasanya kemerdekaan kita terancam. 
Berulang kali pula direnggut. 
Tak boleh lelah, “Mari Bung, rebut kembali!”

Tulisan-tulisannya dapat diakses melalui: 
www.teropongkuas.wordpress.com 

Ia juga dapat dihubungi melalui:
cantyo.dannis@gmail.com
@cantyodannis

[GT ]
Anggita H. Panjaitan

Gita adalah jiwa pencerita yang terperangkap dalam tubuh perempuan. Di masa kecil, ia 
pelanggan setia majalah Bobo yang belum dinodai banyak iklan. Ia bukan pribadi yang akan 
memintamu membacakan buku cerita menjelang waktu tidurnya, ia membaca sendiri buku 
ceritanya hingga kantuk menyerang – walau kadang justru tidak tidur karena keasyikan 
membaca. Pengalaman pertamanya jatuh cinta adalah pada puisi Toto Sudarto Bachtiar 
berjudul “Gadis Peminta-minta” yang ia baca di bangku Sekolah Dasar. Itu juga kali pertamanya 
menangis ketika jiwanya disapa sebuah karya seni, tentu bukan kali yang terakhir. 

Baginya kemerdekaan adalah kondisi yang lahir dari proses mental aktif dan berujung pada 
keberdayaan untuk terus menjalani visi maupun panggilan hidup. Kemerdekaan adalah 
kondisi dimana seseorang mampu membersihkan diri dari berbagai kesemuan di sekitarnya, 
dan memfokuskan diri pada panggilan hidup dengan penuh sukacita. Tentu nilai lebihnya 
bukan pada tujuan itu sendiri, melainkan proses terus menerus berjuang menuju tit ik final 
yang entah kapan dicapai.

Temui Gita di:
Twitter & Instagram: @gitapanjaitan
Email: gita.panjaitan@gmail.com 

[L]
Leo Agung Manggala Y.

Murid kehidupan. Selalu tertarik pada masalah bagaimana “mengada”, bukan sekedar “ada”. 
Berusaha menjadi otentik tanpa kenal tit ik. Selalu tertarik pada ide-ide tentang kemanusiaan 
dan pemaknaan terhadap hidup.

Baginya, kemerdekaan: “bukanlah sekedar terbebas dari…, namun juga untuk…”

Untuk dalam arti “pengambilan keputusan secara bebas dan bertanggung jawab;” termasuk 
juga kebebasan untuk membentuk diri, mengarahkan diri, mencintai kehidupan (amor fati), 
dan menghayati panggilan untuk berbuat sesuatu bagi sesama dan semesta … dengan usaha 
sekecil apapun sesuai kemampuan, namun yang penting kesadaran akan kemauan.

Yang bersangkutan dapat ditemui di:
Instagram yang dikelolanya bersama [AL]: @kataksara 
Email: leoagung.my@gmail.com 



[AL]
Almira Rahma

Bagi saya, hidup adalah tentang memberi makna, sebagai bentuk penghargaan bagi Sang 
Pemberi Kehidupan. Berbeda dengan lakon, naskah hidup baru bisa kita tulis setelah kita 
jalani peran kita. Saya bukan orang yang begitu hebat untuk bisa mengisi kemerdekaan 
dengan berbagai peristiwa yang tersohor. Hanya mencoba berpartisipasi dalam tindakan kecil 
menjaga ibu pertiwi, menegakkan filosofi pendidikan bangsa Indonesia yang mengedepankan 
ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

“Kita tidak pernah berharap untuk lahir, namun nyatanya kita ada. Tentu ada alasannya 
mengapa kita harus hadir di dunia ini, yaitu menjadi bagian dari penyeimbang energi semesta. 
Cari dan temukanlah di bagian mana kita bisa berkontribusi. Sekecil apapun peranmu, kamu 
berarti.”

Hubungi saya di almira.rhm@gmail.com, jika Anda tertarik berbincang mengenai perkembangan 
diri dan berbagai isu terkait kemanusiaan.

***




