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bertamu, bertemu
 “Hanya dengan bersikap demikian: bersedia 
bertemu, berkumpul, bercakap, berdialog, saling 
memahami, saling mengerti, dan memerankan 
diri secara maksimal sesuai kapasitas, posisi, dan 
jabatannya maka kehidupan bersama menjadi 
lebih indah, lebih kuat, lebih berdaya, dan lebih 
bermanfaat.” (Suwarno Wisetrotomo, 2013). 
Bertemu saja belumlah cukup, ia mesti 
disertai berkumpul. Berkumpul saja belumlah 
memadai, ia perlu disertai bercakap. Bercakap 
saja belumlah mendalam, ia perlu diikuti 
berdialog. Akan tetapi terdapat perbedaan 
“bertemu” dengan “bertamu”. Bertemu bisa 
saja merupakan sebuah situasi yang tidak 
disengaja, misalkan bertemu teman lama 
ketika sedang dalam sebuah perjalanan, 
dlsb. Sedangkan, bertamu mengandaikan 
adanya keinginan dari dalam, inisiatif untuk 
mengunjungi sesuatu. Bertamu, dengan 
demikian, berorientasi ke masa depan, meski 
yang dikunjungi tidak selalu masa kini. 
Bertamu juga bisa mengunjungi masa lalu, 
sebuah foto, misalkan, atau sebuah catatan 
harian, buku, tetapi terlebih dahulu ia muncul 
dari kehendak dalam diri seseorang. Bertamu 
merupakan keputusan diri untuk melancong 

bertamu

menjumpai sesuatu. Ia ibarat diri yang mau 
diperluas, baik oleh masa lalu, masa kini, 
atau masa depan sebagai sesuatu yang belum 
pernah dijumpai.

Pengertian “bertamu” dalam koran ini 
ditempatkan dalam satu tarikan: koran 
“Bertamu”.  Tujuannya, makna “bertamu” 
pun dipengaruhi koran, demikian pula 
makna koran juga dipengaruhi makna 
“bertamu”. Koran “Bertamu”, harapannya, 
mewarta kabar horisontal vertikal. Sisi 
vertikal diwakili oleh kata koran. Sisi 
horisontal diwakili kata “bertamu”. Akan 
tetapi, kesimpulan macam itu sangat harfiah 
karena dalam relasi horisontal (sesama, entah 
manusia, atau lingkungan) juga bermakna 
vertikal. 

Demikian pula relasi vertikal juga tak 
dimaknai sebagai sesuatu yang belum selesai, 
akan tetapi senantiasa dipertanyakan melalui 
hubungan-hubungan di tingkat horisontal 
(dunia). Dalam kalimat lain, dimensi 
horisontal mau menunda kebenaran vertikal 
manakala sisi vertikal digunakan justru 
untuk membasmi sesama. Maka itu kita 
dapat menanya ulang sebuah peribahasa: “Di 
mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” 

Oleh  Koskow

masyarakat kita masih kerap menyebut media 
massa cetak surat kabar dengan sebutan 
koran. Koran, atau Qur’an itu sendiri artinya 

bacaan. Demikian pula dengan kata iklan yang berasal 
dari bahasa Arab yaitu i’klan (bahasa Belanda menamai 
dengan kata reclame). Maka itu, sebuah kata mengandung 
perjumpaan dari atau dengan yang lain. Baik koran, iklan, 
atau reklame, dalam tiap kata tersebut mengandung hasil 
perjumpaan dengan yang lain. Ada perbedaan surat kabar 
dengan koran. Surat kabar merupakan terjemahan dari 
newspaper, sedangkan koran kemungkinan pengindonesiaan 
dari kata Qur’an, atau bisa juga menunjuk pada koran 
(bahasa Inggris). Paling tidak, dalam kata koran tersebut 
tersimpan hadirnya relasi warta, tak sebatas bacaan. 

menjadi “Di mana bumi dipijak, di situ 
kemanusiaan dijunjung”. Hal ini penting 
karena yang vertikal kerap di(salah)gunakan 
demi memenuhi hasrat menguasai yang lain, 
yang mestinya “duduk sama rendah, berdiri 
sama tinggi”.

(ber)karya
Koran “Bertamu” mencoba mengaitkan 
diri dengan sebuah (pe)warta(an). Warta 
dimengerti sebagai suatu usaha melampaui 
berita (news), ia mau menjadi sabda, menjadi 
syahadat. Mewartakan berbeda dengan 
memberitakan. Mewartakan lebih dekat 
sebagai usaha memuliakan, mengabarkan 
kabar gembira, dalam hal ini guna memuliakan 
manusia dan sesama (termasuk lingkungan), 
meski cara ia mengabarkan dapat melalui 
duka, melalui sastra, gambar cahaya (foto), 
melalui kepingan waktu, dan lain sebagainya. 

Melancongkan diri dan menamui yang lain 
juga bukan perkara sederhana. Ia mengandung 
resiko. Ia, dalam batas tertentu, menyadari 
sebagai sesuatu yang tak luput dari salah dan 
sesal di masa lalu. Ia membangkitkan memoria. 
Ia memberi warta gembira bagi yang selama 
ini dilupakan, bahkan dihilangkan. Bertamu, 
dalam ruang yang sepi, juga bermakna me lan
cong kan diri menjumpai yang selama ini ter/ 
di asingkan.

Media massa, sebagai salah satu penyokong 
hidup manusia sehari-hari, mestinya bekerja 
dalam pewartaan. Pewartaan ini sekaligus 
menyadari diri bahwa manusia hidup ber-
sama dengan yang lain. Media massa mes ti 
memberi ruang bagi kehadiran yang lain, 
yang berbeda darinya, menyediakan ru ang 
bertamu. Selebihnya di sana terjadi per ca-
kap an, dialog, bukan sebuah ruang tamu 
yang dipenuhi dekorasi identitas kelompok 
se bagai penampakan sikap fanatisme yang 
meng agungkan esensialisme maupun funda-
men talisme. Akan tetapi ruang tamu yang 
dibangun dari/ melalui memoria akan yang lain. 

Bertamu lantas menjadi sikap berbagi 
ruang dalam lanskap kebersamaan, baik di 
tataran vertikal maupun horisontal, yang akrab 
maupun yang asing. Bertamu, meski merupakan 
sebuah keputusan untuk melancongkan diri, 
ia justru menyampaikan pesan  sebaliknya: 
menerima kehadiran yang lain. 

T a J u K
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“Mengapa bangsa kita pendek 
ingatan? Mengapa ketika sudah 
menjadi “manusia pejabat tinggi” 
orang pendek ingatan, dan 
mengapa orang yang tertindas dan 
terpojokkan seringkali mempunyai 
ingatan yang lebih tajam dan tahan 
lama?” 

(Eddy Kristianto, OFM., 2008: 14)

tulisan
Koran tak sebatas bacaan. Koran juga adalah 
tulisan. Kita dapat bertanya demikian: 
mengapa sesuatu perlu dituliskan? Atau 
dapat bertanya demikian: bagaimana sesuatu 
dituliskan? Menulis itu sendiri lebih tua dari 
koran yang selama ini umum kita kenali. 
Tulisan terlebih dahulu ada. Koran mewakili 
budaya melek aksara. 

Koran juga dikerjakan melalui konvensi.. 
Salah satu konvensi tersebut yaitu bahasa. 
Bahasa pun cara manusia mengalami, 
memaknai, dan mengubah dunia. Singkatnya, 
manusia ada lewat dan (di) dalam bahasa. 
Bahasa mendahului tulisan. Di lain sisi 
aksara merupakan fiksasi bahasa, semacam 
kendaraan bagi manusia dalam berkomunikasi 
dengan sesama. Lewat tulisan, pesan-pesan 

Suara, Bahasa, Tulisan

disebarluaskan. Penyebaran secara masif 
tersebut merupakan wakil budaya cetak, 
salah satunya koran. Kitab Suci merupakan 
produk awal yang menandai kemasyuran era 
Guttenberg (movable type) dimana sebelumnya 
Kitab Suci ditulis tangan dan berpusat 
di sekitaran kaum agamawan (dominasi). 
Bahasa, sebelum ia dituliskan, kita sebut saja 
pra-tulisan. Dalam setarikan nafas dapatlah 
dituliskan demikian: bahasa – tulisan – 
bacaan.

bahasa
Jika Kitab Suci adalah wahyu Tuhan yang 
ditangkap manusia, akan tetapi tak semuanya 
berhasil ditangkap. Ada yang “luput” dalam 
proses menangkap tersebut. Yang luput ini 
senantiasa mau dimengerti, ditafsiri. Cara 
mengertinya yaitu lewat bertamu, bertamu 
kepada sesuatu yang asing sekaligus asli. 

Bertamu mesti menyadari diri bahwa 
dalam dirinya manusia mengandung 
prasangka. Di lain pihak prasangka 
kerap dibakar oleh ideologi, pula oleh 
agama. Bahkan, ideologi maupun 
agama kerap menggunakan prasangka 
guna membinasakan (bahasa) yang 
berbeda darinya. Prasangka juga kerap 
digelembungkan oleh media massa demi 
suatu kepentingan dan kekuasaan.

Sebuah teks mesti ditafsirkan lewat 
bahasa yang lain. Pun demikian dengan Kitab 

Suci, Al-Qur’an misalkan, ia tak sebatas Kitab 
Suci, ia juga Kitab Toleransi (Zuhairi Misrawi, 
“Al-Qur’an Kitab Toleransi”, Oasis, Jakarta 
2010). Lewat cara ini Kitab Suci menyentuh 
realitas kemanusiaan, tidak sebatas hubungan 
dalam aras vertikal.

Suara
Tak ada sesuatu yang tak dapat dituliskan. 
Yang mungkin terjadi yaitu mengapa sesuatu 
tak dituliskan. Namun, tak semuanya 
terbahasakan, meski yang tak terbahasakan 
tadi (telanjur) ada dan hadir menjadi bagian 
dalam hidup manusia. Ia hadir melalui suara. 
“Mengapa ketika sudah menjadi “manusia pejabat 
tinggi” orang pendek ingatan, dan mengapa 
orang yang tertindas dan terpojokkan seringkali 
mempunyai ingatan yang lebih tajam dan tahan 
lama?” Yang tertindas, atau yang terpojokkan, 
meski tak memiliki tulisan, atau tak dituliskan, 
mereka memiliki suara. Suara mer(d)eka, 
seperti nama sebuah koran di tengah Jawa. 
Bukan suara merdeka, tetapi pertama-tema 
suara mereka, yaitu mereka yang selama ini 
tertindas atau terpojokkan, yang liyan dan tak 
masuk hitungan dalam rezim aksara.

Koran, meski ia memuat tulisan yang 
bertujuan untuk dibaca, terlebih dahulu 
dikerjakan melalui (konvensi) bahasa. Bahasa 
pun memiliki batas-batasnya: ia bersifat lokal. 
Selalu ada yang sayup dan lirih terdengar 
dalam celah bahasa. Yang sayup dan lirih 
terdengar ini tak lain adalah suara. 

Suara, dengan demikian, melampaui (batas) 
bahasa. Ia nyaris tak terkonvensikan, nyaris 
tak terlembagakan. Lantas suara bisa sangat 
menyayat realitas kemanusiaan kita. Ia personal 
sekaligus sosial. Ia horisontal sekaligus vertikal. 
Ia, titik sepi dalam perjalanan dan kemajuan 
peradaban manusia di dunia.

Kita mesti mencari dan menemukan 
suara dalam tulisan yang sedang kita baca. 
Lantas perintah “bacalah” mengandung pesan 
“dengarkanlah”. Seperti yang umum dikenali, 
koran menyuarakan sesuatu, yaitu kebenaran. 
Koran juga menyuarakan yang lain: keadilan. 
Akan tetapi, senantiasa ada suara yang tak 
tertuliskan. 

Bertamu ibarat melancong dan mencari 
suara macam itu: suara akan yang asing dan 
sekaligus yang asli, yang tak/ belum terbahasakan. 
Koran mesti menjadi ruang bertamu bagi 
suara macam itu.  [KosKow]

ilustrasi: koskow

op in i
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Sore Keseratus

aku mendengar ibu me mang gilku. aku 
mele tak kan keranjang mainanku, 
ke mu di an berlari ke sumber suara. 

pin tu kamar setengah terbuka. aku 
melongokkan kepala ke dalam. Kulihat 
ibu masih me nyi sir rambut.

“Bukakan pintu, ada tamu,” katanya. 
Tanpa menjawab, aku berlari lagi. 

aku tidak mendengar suara bel 
pintu. aku memang tidak pernah 
mendengar suara apapun kecuali 
suara ibuku. aku tidak ingat 
pasti sejak kapan aku tidak bisa 
mendengar. aku juga tidak 
tahu mengapa hanya suara ibu 
satu-satunya suara yang bisa 
kudengar. 

Aku naik ke kursi yang menempel 
ke dinding supaya bisa melihat keluar 
melalui jendela yang terbuka. Di luar 
kulihat Bibi melambai ke arahku. 
Ia berdiri persis di depan pintu. 
Bibi membawa bungkusan. Aku 
menyeringai lebar. Gigiku yang 
menipis karena terlalu banyak 
makan kembang gula kupamerkan 
padanya. Bibi tertawa melihatku 
begitu sumringah. 

Aku turun dari kursi lalu 
berlari lagi ke arah pintu. 
Kubuka pintu kayu besar 
berhias ukiran pada  bagian 
bingkainya. Aku menghambur 
memeluk perut Bibi yang 

c E r I T a  p E n d E K

oleh tiaswening maharsi
ilustrasi oleh koskow
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di ruang menonton televisi ini, atau ruang 
makan, asal tidak di ruang depan tempat ibu 
memamerkan foto-fotonya yang cantik. Aku 
tidak mengerti mengapa Ibu melarangku. 
Padahal ruang itu tidak pernah ada siapa-
siapa, selain terisi beberapa kursi yang 
melingkari meja kayu dengan bunga segar 
di atasnya. Setiap hari Ibu memetik bunga 
dari kebun belakang dan menaruhnya di 
sana. Sungguh, tidak pernah ada orang 
pernah duduk di situ. Setiap ada yang 
datang, misalnya Bibi, Paman, Catur, Sekar, 
Marini, Simbah, Mbok Saru, Mas Teguh, 
Lik Man, Pak De Marmo, Dek Sari, Om 
Sarujo, mereka selalu duduk di ruang tempat 
menonton televisi, atau di beranda belakang. 

Seharusnya, menurutku tentu saja, 
karena ruang pamer foto-foto cantik Ibu 
tidak pernah ditempati siapapun, aku boleh 
menyebar mainanku di ruang itu. Bayangkan 
kalau suatu hari semua orang, yang 
sesekali bertandang ke rumahku itu datang 
bersamaan, dan mereka semua memilih 
duduk di ruang televisi, di mana lagi aku 
harus menyusun balok-balok mainanku? 

Aku tidak pernah bisa tuntas 
menyelesaikan kastilku. Setiap kali aku 
menyusunnya selalu saja ada yang datang, 
dan itu menggangguku. Dulu, pernah 
hampir kuselesaikan kastilku, lalu beberapa 
orang datang. Salah satunya Catur, dia suka 
sekali dengan sengaja menjatuhkan balok-
balok yang sudah kususun rapi. Setelah 
menjatuhkan balok-balokku dia akan 
berpura-pura tidak melihat. Aku diam saja 
menatap wajahnya yang dibingkai kacamata. 
Dia tidak mirip siapapun dalam foto. Aku 
tidak marah padanya. Kasihan, dia tidak 
mirip siapapun dalam foto. Aku mengambil 
balok yang disembunyikannya di balik tasnya 
yang bergambar buah semangka. Aku tidak 
mungkin memilih tas bergambar semangka 
seperti dia. 

Aku tidak pernah marah meskipun aku 
tidak pernah berhasil menyelesaikan kastilku. 
Aku yakin, suatu saat nanti aku memiliki 
cukup waktu untuk menyelesaikannya. Aku 
hanya tidak mengerti mengapa aku tidak 
boleh menyusunnya di ruang itu. Ruang 
tempat foto-foto dipajang Ibu.

Aku pernah sekali diam-diam menyeret 
ke ranjang mainanku ke ruang itu. Waktu itu 
so re hari, waktu yang tidak begitu panjang 
untukku bermain. Ibu masih tidur, tidak ada 
ta mu, dan tidak ada acara arisan di kampung. 
Aku pura-pura lupa bahwa aku tidak boleh 
bermain di situ. Aku memilih tempat di 
pojok, bersembunyi di balik sandaran kursi. 
Aku mulai mengeluarkan balok satu per satu, 
perlahan, supaya Ibu tidak mendengar. 

Apes. 

Baru beberapa balok kukeluarkan, Ibu 
sudah berdiri di samping kursi. Aku tidak 
dijewer ataupun dipelototi seperti yang biasa 
Mbok Saru lakukan pada Marini kalau berbuat 
salah. Ibu cuma diam, menatapku. Aku sudah 
merasa sangat bersalah melihat Ibu seperti itu. 
Aku merasa sudah sangat mengecewakannya. 
Aku menghela nafas, menirukan Lik Man 
yang rambutnya selalu mengkilat ketika sedang 
mengobrol dengan Ibu.

Setelah kejadian itu aku tidak pernah 
mencoba bermain-main dengan balokku di 
ruang itu. 

* * *

SORe ITu, sore keseratus saat aku mencoba 
menyusun kastil. Seperti biasa seseorang 
datang. Aku mendengar Ibu menjawab 
bel pintu. Aku terheran sendiri. Aku bisa 
mendengar suara bel pintu. Dari tempatku 
bermain, aku menoleh ke arah pintu depan. 
Ibu membuka pintu. Laki-laki tampan itu 
kembali datang. 

Aku melirik kalender di dinding ruangan. 
Bulan Juli. 
Laki-laki itu menyentuh pipi Ibu, kudengar 

Ibu tertawa pelan. Tawa yang tidak ingin 
kutemani. Sore itu kubiarkan Ibu tertawa 
sendirian. Laki-laki itu kemudian masuk. Aku 
berpura-pura sibuk dengan menyusun balok-
balok mainanku. Tidak ada suara langkah ke 
dalam. 

Aku menoleh lagi ke arah pintu. 
Pintu tidak ditutup. 
Laki-laki itu dan Ibu, duduk di ruang tamu.

Fin.

empuk seperti bantal ruang televisi. Bibi 
mengecup kepalaku lalu berjalan masuk, 
melewati ruangan kecil tempat ibu memajang 
berbagai foto lalu berhenti di ruangan 
tempatku biasa bermain. Setelah  meletakkan 
bungkusan di meja, Bibi pun duduk di salah 
satu sofa. Bibi selalu memilih duduk di 
sofa di pojok ruangan. Sofa kesukaanku. Di 
depan sofa itu terdapat ruang kecil tempatku 
menaruh keranjang berisi balok-balok kayu. 

Kulihat Bibi menggerak-gerakkan bibirnya. 
Dia sedang bercakap dengan Ibu yang masih 
berada di dalam kamar. Lalu kudengar lagi 
suara Ibu dari dalam.

“Bulan kemarin nama siapa yang keluar, 
Mbakyu?” tanya Ibuku. Aku mengamati bibir 
Bibi bergerak-gerak lagi. Sesekali aku melihat 
Bibi menarik bibir membentuk kurva. Ia mirip 
salah satu orang dalam foto yang dipajang di 
ruang depan, hanya saja rambutnya berbeda. 
Rambut Bibi sedikit lebih panjang.

“Wah, tahu begitu kutagih cicilan rice 
cooker-nya,” suara Ibu lagi. Lalu kudengar ia 
tertawa. Aku ikut tertawa. Aku selalu tertawa 
ketika ibuku tertawa. Sebenarnya aku tidak 
pernah mengerti kapan saat yang tepat aku 
harus tertawa, tetapi ketika mendengar 
Ibu tertawa, aku selalu ingin ikut tertawa, 
menemaninya tertawa. Seperti saat itu.

Ibu keluar dari kamar setelah aku berhenti 
tertawa. Aku melihat Ibu tampak cantik sore 
itu. Cantik, meski tidak secantik kemarin 
sore. Kemarin Ibu cantik sekali, hampir sama 
cantik dengan salah satu fotonya yang dipajang 
di ruang depan. Dalam foto itu, ibuku yang 
terlihat begitu cantik berdiri di samping 
seorang laki-laki yang tidak begitu tampan. 
Dia tidak berkumis, tidak terlalu tampan. 
Menurutku laki-laki yang tidak berkumis tidak 
terlalu tampan. Laki-laki itu, mirip juga dengan 
seseorang, salah satu teman ibuku yang selalu 
datang di bulan Juli. Laki-laki itu berkumis, 
tampan. 

“Kamu mau ikut?” tanya Ibu, agak 
menunduk untuk menyejajarkan wajahnya 
dengan wajahku. Aku menggeleng. Kurasakan 
keningku hangat sebentar karena bibir Ibu 
mendarat di atas mataku. Mendadak terdengar 
suara televisi, beberapa detik. Setelah itu 
kembali sunyi. Sesekali masih bisa kudengar 
Ibu menyebut-nyebut namaku saat bicara 
dengan Bibi sambil berjalan keluar rumah. 

Mereka pergi entah kemana. 
Aku memasukkan kembali seluruh 

mainanku ke dalam keranjang. Keranjang 
mainanku yang sudah terlalu penuh.

Beberapa saat lalu, sebelum Ibu 
memanggilku untuk membukakan pintu, 
mainanku tersebar di seluruh ruang. Ibuku 
tidak pernah marah karena itu. Aku boleh 
menyebar mainanku di mana saja, termasuk 

rEKLamE

akan terbit 
September 2014

didukung oleh: galeri widyatmoko,
yogyakarta, indonesia
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Demikianlah selama bertahun-tahun, sejak 
Srimulat tampil di TVRI pada pertengahan 
1970-an, latar ruang tamu telah menjadi 
semacam pakem. Hampir dalam setiap lakon 
yang dimainkan, adegan pembantu di ruang 
tamu - biasa disebut guyon batur - selalu menjadi 
adegan pembuka.

Srimulat dan 
ruang tamu kita
o leh  Le lak i  Bud iman

dari pertunjukan Srimulat tersebut, yaitu ruang 
tamu dan percakapan-percakapan yang terjadi 
di dalamnya. Berangkat dari sinilah tulisan 
kecil ini dikerjakan. Tulisan ini merupakan 
catatan perbandingan pengalaman visual ketika 
bertamu dengan ruang tamu sebagai latar 
pertunjukan.

Hal yang menarik perhatian ketika 
menyaksikan latar ruang tamu dalam 
pertunjukan Srimulat yaitu tak hadirnya 
beberapa unsur. Beberapa hal, yang selama ini 
dianggap sebagai unsur ‘penting’ dalam ruang 
tamu justru (di)hilang(kan). Sebut saja, foto 
keluarga. Dari berbagai kunjungan ke ruang 
tamu, dalam posisi sebagai tamu tentu saja, 
foto keluarga ataupun beberapa foto lain seolah 
telah menjadi identitas sebuah ruang tamu. 
Dalam ruang tamu yang dihadirkan Srimulat 
tak pernah sekalipun terlihat sebuah foto 
keluarga – minimal foto suami istri pemilik 
rumah – terpajang di dinding. 

unsur yang (di)hilang(kan) tersebut seolah 
menegaskan bahwa ruang tamu adalah sebuah 
ruang yang egaliter, tak hanya semata ‘milik’ 
keluarga inti. Srimulat secara halus sekalipun 
tegas menolak definisi umum ruang tamu 
sebagai sebuah ruang dalam rumah yang 
berfungsi untuk menerima tamu. 

Bicara soal privasi, ruang tamu dalam 
kajian ilmu arsitektur dianggap sebagai ruang 
yang semi privat. Semi privat artinya bukan 
ruang yang bersifat publik, di mana semua 
orang bisa seenaknya keluar masuk ruang itu. 
Merupakan hal jamak ketika seorang tamu, 
misalkan saya, berkunjung ke rumah seseorang, 
serta merta memeroleh ijin memasuki ruang 
tamu. Dari berbagai kunjungan ke rumah 
seseorang, tak jarang saya sebagai tamu kadang 
hanya diterima di beranda atau teras yang 
bersifat (ruang) publik. 

Bandingkan dengan ruang tamu sebagai 
latar pertunjukan Srimulat. Siapa saja seolah 
bisa memasuki ruang tamu, siapapun adalah 
tamu yang berhak – sekaligus wajib – diterima 
di ruang tersebut. Srimulat membawa semua 
adegan dalam ruang tamu, termasuk adegan-
adegan yang biasanya terjadi di luar ruang 
tamu ke dalam satu latar ruang tamu. Hal yang 
mungkin dianggap aneh dalam kehidupan 
nyata. Saya sebagai tamu misalnya, kecil 
kemungkinannya akan mengolok-olok pemilik 

Layar panggung terbuka perlahan dalam iringan. whiskey and 
soda. Di atas panggung tertata satu set kursi dan me ja 
seperti laiknya ruang tamu yang biasa kita dapati di ru-
mah-rumah. Pertunjukan dibuka oleh adegan seorang 
pem bantu, lengkap dengan kain lap di pundak, memasuki 
ru ang tamu. Sang pembantu, kadang sendiri atau ditemani 
seorang pembantu lain, nampak sibuk membersihkan ru-
angan tersebut. Di sela kesibukannya bekerja, sang pem-
ban tu ngudarasa, bercakap sendiri. Kadang mem bi ca rakan 
na sibnya, lebih sering membicarakan sang majikan.

Sepanjang ingatan, berdasar pengalaman 
menonton Srimulat di televisi pada 
pertengahan 1990-an hingga awal 2000, 
hampir semua adegan dalam lakon yang 
dimainkan Srimulat mengambil latar ruang 
tamu. Setidaknya ada dua hal yang patut 
dicermati dan layak diberi perhatian lebih 
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rumah dan atau diolok-olok oleh pembantu 
yang bekerja di rumah tersebut. Di Srimulat 
semuanya terlihat wajar. 

Tak mengherankan jika semua adegan 
dalam Srimulat berpusat di ruang tamu. 
Adegan-adegan yang biasanya terjadi di luar 
ruang tamu terjadi begitu saja, tanpa ada 
kesan dipaksakan. Hal-hal serius hingga konyol 
dapat terjadi di sana, mulai dari rapat keluarga 
hingga pembantu yang kurang ajar meledek 
sang majikan.

Percakapan-percakapan yang terjadi 
dalam tiap adegan Srimulat adalah sebuah 
percakapan yang cair, bahkan percakapan 
antara pembantu dengan majikan sekalipun. 
Jangan berharap seorang pembantu adalah 
seorang yang patuh begitu saja dengan 
perintah sang majikan. Hal yang sangat 
berkebalikan dengan yang terjadi di dunia 
nyata. Sudah menjadi semacam etiket, seusai 
menghidangkan minuman dan penganan 
kecil misalnya, sang pembantu akan langsung 
pergi dan tak mungkin akan ikut bercakap. 
Bahkan pembantu yang berlama-lama ketika 
menghidangkan minuman akan dianggap 

tak sopan. Si pembantu akan dianggap 
terlalu ingin tahu urusan sang tamu dengan 
majikannya. 

Apa yang disajikan Srimulat dalam ruang 
tamu mengingatkan saya pada frasa ‘living 
room’ dalam bahasa Inggris untuk menyebut 
ruang tamu. Ruang tamu menjalankan 
fungsi yang lebih ketimbang sekedar ruang 
untuk menerima tamu. Ruang tamu 

adalah pusat kehidupan pun menghidupkan 
sebuah keluarga. Tak hanya pelakon di atas 
panggung, dengan masing-masing peran yang 
dimainkannya yang menghidupkan ruang 
tamu tersebut. Sebagai sebuah kelompok 
pertunjukan, Srimulat memposisikan 
penonton yang menonton langsung 
pertunjukannya sebagai tamu. Penonton, meski 
tidak secara aktif, adalah teman bercakap, 
misal ketika si pembantu ngrasani sang majikan. 
Penonton diposisikan sebagai tamu yang 
mesti diajak bercakap ngalor ngidul sembari 
menunggu sang majikan datang. 

Dibandingkan dengan komedi situasi, 
baik yang tradisional hingga modern yang 
ditayangkan televisi, yang membutuhkan latar 
tempat lebih dari satu, Srimulat menemukan 
keistimewaannya. Bermodal satu ruang tamu, 
Srimulat berhasil menghasilkan sebuah 
suguhan lengkap untuk memancing tawa.

Saya, dan semoga Anda, mestilah berterima 
kasih kepada Srimulat yang telah membuat 
ruang tamu menjadi penuh tawa sekaligus 
menertawakan ruang tamu. ---

ruang tamu 
menjalankan 
fungsi yang 
lebih ketimbang 
sekedar 
ruang untuk 
menerima tamu. 
ruang tamu 
adalah pusat 
kehidupan pun 
menghidupkan 
sebuah 
keluarga.

ilustrasi: koskow
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ReuniAn. saat ini, mungkin kata itu yang 
paling kita nantinantikan. Bukan sebatas kata 
‘reuni’ tapi makna yang terselip dan tersimpan 
di dalamnya. Menjumpa kembali temanteman 
sekol;ah dasarku angkatan 1988, jujur saja, 
membuatku tak bisa mengelak. Membayangkan 
pertemuanpertemuan dengan kalian. Kenangan
kenangan bersama kalian selama enam tahun 
bersama. Lonceng sekolah, bungabunga 
flamboyan, lantai ubin keabuan, kursi, meja jadi 
saksi kita pernah bersama menjalani harihari 
sekolah dasar kita.

Duapuluhtiga tahun yang lalu kita bocah
bocah polos ’88, dengan berbagai karakternya 
pernah hidup bersama di lingkungan sekolah ini. 
si cantik, si juara, si usil, si pendiam, si tak 
pandai berkawan, dan si pemurung. Masing
masing karakter memberi warna, melengkapi 
cerita suka, duka, maupun sesal selama bersama.

Dalam reuni kecil kita nanti, hadir secuil 
kisahkisah yang terjadi di sana, di sekolah 
kita. Bahkan tanpa kita sadaripun mulai dari 
sanalah citacita kita sudah terbentuk, seperti 
mengidolakan guru yang bersahaja sehingga 
terpatri ingin mengabdikan diri sebagai guru. 
Kedisplinan di sekolah terbawa hingga ke anak

Reuni di Ujung Senja
wida ganda

MAsA KAnAKKAnAK adalah masa yang 
ter  baik, mengingat temanteman, permainan, gu
ru, dan hal lain yang menyenangkan. Meskipun 
ka  dang ada yang tak seberuntung itu. “Keabadian 
dan ingatan adalah milik anakanak.” Terkadang 
akupun merasa ragu apakah waktu itu aku bahagia 
atau kesepian. Aku hanya ingat bahwa aku merasa 
damai ketika melihat sahabatku kembali ke sekolah, 
dengan rambut dikuncir sedikit di bagian samping 
yang dihiasi pitapita. Damai ketika melihatnya 
ter senyum lagi.

Tak banyak yang kuingat. Menjalani harihari 
di sekolah bersamamu, menemanimu dudukduduk 
sam bil bercakap serta melihat temanteman kita 
ber main lompat tali, bekelan, dan berlarian di 
halaman sekolah. Mungkin, hanya pohon tanjung 
itu yang senantiasa mencuri dengar percakapan 
ki ta. Jangankan melompat tali, melompat kecil pun 
kau tak boleh. Tapi aku senang bisa menemanimu 
sepan jang hari, berada di dekatmu dan memastikan 

Tabahmu Baik-baik Saja
wida ganda

“Aku mengingatmu dengan cara 
yang sederhana, menyimpanmu 

di tempat yang teristimewa.”

anak kita. Bagaimana cara kita mengajarkan 
sebuah kata ‘disiplin’ yang mungkin waktu itu 
membelenggu kita. Menjadi ‘seseorang’ dikemudian 
hari tak lepas dari peran Bapak/ibu guru, juga 
lingkungan sekolah itu.

Banyak teman teman kita yang sudah sukses, 
berhasil dalam kehidupannya, tapi mungkin ada 
beberapa yang kurang beruntung. Di sinilah peran 
kita sebagai ‘saudara’ untuk saling membantu 
dan perduli. Juga kepada guruguru kita, layaknya 
sebuah keluarga.

Temantemanku yang tak nun jauh di sana, tak 
perlu lagi bertanya kenapa mesti reuni, tak perlu 
mengemukakan alasan mengapa tak perlu reuni. 
singkirkan amuk kita, jadikan ini sederhana, hadir 
saja teman. Kalau kalian memang bisa, aku pun 
demikian. Berhadaphadapan langsung dengan guru
guru kita, dengan kalian, adalah momen yang tidak 
selalu ada. Tiga hal dalam hidup yang tak pernah 
bisa kembali: waktu, kata, dan kesempatan.

senang menjumpa kembali temanteman ‘88ku. 
Kalian adalah yang terbaik. Aku akan selalu 
merindukan kebersamaan bersama kalian. salamku 
selalu untuk temanteman dan guruguruku.

Sumber: reuni Sd St antOniuS i, Semarang, 
angkatan 1988, SePtember 2011.

se mua baikbaik saja.
sering kali kita tak sepaham. sering saling 

diam, sesering kulihat bola matamu yang bening 
berkacakaca tatkala kau menahan amarah 
dan kesedihanmu. Aku berdiri di depan pagar 
ru mahmu. Memanggil namamu. Kau mengintip 
da ri balik kordin, menghilang dari situ, membuka 
pin tu pagar rumahmu untukku. Tak ada ke ben
cian, kemarahan yang tak sungguhsungguh dari 
dalam hati.

Tuhan pasti tau kita membutuhkan kata 
bersorak seseorang untuk memuji kemenangan 
dan mengusap air mata. Kau orang yang tabah 
menjalani harihari dengan caramu. Kau beru
sa ha tampak selalu bergembira. Tapi, lagilagi, 
kulihat sorot mata itu. Di sana ada kesedihan 
yang mendalam, yang selalu kau simpan di balik 
senyuman. Melihatmu seperti melihat diriku. 
Kita seperti burungburung kecil yang ingin ter
bang tinggi menggapai dunia. sayapsayap kecil 

kita terkadang lelah. Terkadang terjatuh, dan 
bangkit lagi. Tapi, senantiasa aku berusaha ada di 
sampingmu, mengajakmu terbang tinggi lagi. 

Dua sunyi bertemu dalam canda dan tawa. 
Menangis pun kita bersama. Bercakap apa saja. 
Berbagi suka duka. Kita seperti sepasang kekasih 
yang selalu merindu dan mencinta. sedihmu adalah 
sedihku. Bahagiamu adalah bahagiaku.

setelah berpuluh tahun berlalu, terpisah 
oleh jarak waktu, kita tetap bersetia. Kau tetap 
sahabat kecilku. Meskipun aku hanya bisa 
mendengar suara dan derai tawamu, itu pun cukup 
mengobati kerinduanku yang mendalam, meski 
kadang disisa pilu. Kau dan Aku. Dua sunyi yang 
menyimpan misteri. Aku mengingatmu dengan cara 
yang sederhana, menyimpanmu di tempat yang 
teristimewa. untuk sahabat kecilku, Mia.

Sumber: reuni Sd St antOniuS i, Semarang, 
angkatan 1988, SePtember 2011.
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Dalam bus, selagi aku mudik 
Lebaran kemarin, seorang 
kawan mengirim pesan tulis 
demikian: “Selamat jalan 
Bung, salam untuk kampung 
halaman”. Lalu kubalas: 
“Kenapa kata kampung saja 
tak cukup, ia perlu disertai 
kata halaman? Bung, aku rasa 
halaman tak lain ruang tempat 
dimana kampung dituliskan.”  
Dijawabnya: “Yoi Bung.”

 

kampung halaman
“Kampung halaman” kerap disebutsebut 
manakala libur, terutama libur Lebaran. Mudik 
pun identik dengan kampung halaman. Lantas 
istilah kampung halaman menjadi sesuatu yang 
tak perlu dipersoalkan lagi. Dalam istilah tersebut 
mengandung berbagai kesan seperti kerabat lama, 
asalusul, masa kecil, kawan lama, sanak saudara, 
dan lain sebagainya. sepertinya, kampung halaman 
sangat melowdrama karena membangkitkan suatu 
kerinduan akan sesuatu. Bukankah (masyarakat) 
kita senang dengan halhal yang bernuansa 
melowdrama, dengan sesuatu yang menguras rasa? 
Karena itulah sinetron dan FTV kian gentayangan 
di layar kaca. Tak hanya sinetron atau FTV, iklan 
pun demikian, sangat menguras tangis dan tawa, 
alias galau juga.

 Hadirnya kata “halaman” jadi penting guna 
memberi makna bagi kata“kampung”. sayangnya, 
kata kampung jadi berbeda makna ketika ia 
disertai akhiran –an: kampungan. Kata ini, yaitu 
kampungan, bertolak arti dengan kata kampung. 
Kampungan bisa diartikan sebagai sesuatu yang 
mewakili kedesaan, ia merupakan bentuk lain 
dalam menyampaikan keterbelakangan. Bahkan 
kata kampungan juga kerap digunakan guna 
menekankan arti kuno, atau juga perilaku yang 
tidak/ kurang pantas. Boleh dicurigai bahwa kata 
kampungan tidak muncul dari kampung.

 
norma dan Penjara
Kata kampungan mungkin muncul oleh/ melalui 
kebudayaan kota. Cara (orang) kota menempatkan 
diri dan membedakan diri dengan (orang) desa 
yaitu dengan memberinya arti baru, bahasa baru. 
Kata baru menjelaskan kelas baru. Kelas baru 
mempersiapi diri dengan norma baru, yaitu dalam 
hal ini norma kekotaan, sebagai kebalikan dari 

kampung(an) halaman
o leh  Koskow

kedesaan alias kekampungan. sepintas, perbedaan 
tersebut mengesankan kebaruan. Bagi saya 
tidak. Kampung, atau desa, juga berjalan lewat 
norma, lewat kesantunan. Artinya, kota hanya 
mereproduksi kampung atau desa yang sebelumnya 
telah berjalan melalui norma. Hanya saja 
reproduksi tersebut digunakan sambil melakukan 
praktik pembedaan. Jika kota itu maju, maka 
harus ada ukuran untuk yang tidak maju, yaitu 
kampung atau desa.

 normanorma kekotaan dapat dijumpai di 
berbagai ruang, misalkan restoran, perkantoran, 
hingga suwalayan. normanorma tersebut 
juga hadir dalam berbagai bentuk representasi 
kekotaan: fotofoto preweeding misalkan, atau 
buku tahunan sekolah menengah atas yang saat 
ini kian marak dan menjadikannya sebagai 
suatu kekerenan. sayangnya, kampung atau 
desa mengamini praktik pembedaan tersebut: 
canggih, modern, keren, dlsb sebagai suatu cara 
mengidentifikasi budaya kekotaan. Ringkasnya, 
kota tak lain penjara bagi desa. 

 Penjara ini mesti diciptakan agar kota 
mampu mengambil keuntungan (kekuasaan) dari 
desa, dari kekampungan. Misalkan, maraknya 

namanama kuliner yang bernuansa kedesaan, 
bernuansa kampung, guna melayani selera (orang) 
kota. Lantas kita menamainya sebagai yang 
tradisional, yang aseli, atau yang vernakular.

 
Perjalanan (di) dalam
Lalu, dalam bus, selagi aku mudik Lebaran 
kemarin, seorang kawan mengirim pesan demikian: 
“selamat jalan Bung, salam untuk kampung 
halaman”. Kubalas dalam hati: “Kau adalah 
halamanku, agar aku dapat (menjadi) kampungan 
di situ. Aku adalah halamanmu, tempat kau 
dapat menjadi kampungan seperti kala kita kecil 
bertemu.”

 Kampung bukanlah soal lokasi, seperti halnya 
halaman dimana tanah dapat ditebari daun, 
batu, atau embun pagi. Kampung tak lain ruang: 
halaman yang memberi kemakluman atas segala 
‘ketaksopanan’ karena kita memang (masih) 
merindukan untuk menjadi kampungan.

 seseorang tak selalu mesti ke desa guna mencari 
kampung halaman, selama kampung dimaknai 
sebagai ruang akumenjadi. Teman(ku) merawat 
kebaikan: di mana temanku berada, di situlah 
kampungku ada.

Foto: Okik angkawijaya
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kini kuingat betapa 
kumerindumu
 
pada sudut ngelangut senja
kita alih rupa jadi sebenarnya
kau kamu aku diriku

: tak mahluk tanpa jiwa
jam delapan hingga pukul lima

 
pada temaram lampu kota
kita bicara mata ke mata
tak perlu lagi kata

senyum isyarat satu makna
: sudah, mendekat padaku saja
 

pada gairah basah peluh
tubuh kita saling membaca
dalam lenguhmu kubayar hutangku

sebaris pesan pendekmu siang tadi
: masih kau gambar aku di hati?

 
18/08/2013
____________________________________

1.
gelap adalah abadi.
hanya karna kemurahanmulah kau sudi kirim 
titiktitik api
lalu kau munculkan bayang dan kutangkap kau
dalam ketidaksempurnaan.
 

“surat ini harus kukirimkan untuk anakanakmu 
kelak.
harus cepat berangkat malam ini!
racuni benakmu dan beranak pinaklah!
setubuhi rapuh senja hingga subuh nanti.”

 
menyambangi tubuhmu malam ini
kau hadirkan sedikit rahasiamu yang selama ini 
sembunyi dari matahari.

: terimakasih karna kuterberkati.
 ragu aku menyusurimu sembari menguji 
ingatanku
setapak demi setapak jalan menyusur dan 
berliku.
sungguh! aku ingin tersesat dalam labirinmu!
 
2.
mengejar bayangmu adalah kesiaan seumur 
hidupku.
bayangmu hadir sekehendak hati namun 
engkau yang sejati.
 
semakin kumelukiskanmu semakin aku asing 
denganmu.
 
bukan kenyamanan bahkan keamanan yang 
kucari dalam rengkuhmu.
angkuh dan geliat gairah hidupmu yang 
menghidupiku.
kuseduh kuperas tanpa jenuh.
 
kujadikan mantra
 

“bukan.”
“keangkuhan ini bukan sembunyikan 
kelemahan.
keteguhan ini yang bawaku membelah lautan.”

 
daya hidupmu kalahkan geliat kematian.
meski tampilanmu tak meyakinkan
benihbenih yang kau tebar pulihkan kerentaan.
 
3.
kini saatnya berpihak:
kau ksatria malam atau siang?
toh hanya bayang yang jadi batasan.
selepas mentari kita senggama lagi.
 
setidaknya kau lebih jujur:

dalam telanjang dan keterbukaanmu kupetik 
ranumranum buah purba
yang dulu pernah masyur meski kini tergusur.
 
menemukan kodekode lucu disekujur tubuhmu
haruskah tertawakan luka atau teriakkan 
sukacita?
 celakanya aku tak bisa baca!
 
menghitung tiap luka dan getah darah air mata.
kuharap kau suka kita sedikit main statistika.
 
“luka ini jadi penanda jika akupun pernah muda.”

4.
“dengan waktu aku tak mau menyerah. 
dengan hasratmu aku kalah.”
 
bercermin pada selokan dan genangan selepas  
hujan.
dasar kau memang menawan
betapapun kukan selalu tertawan.
 
keteraturan tak memberimu kesempatan tuk 
tersesat.
pun jika kau sempatkan tersesat
kau kan cepat temukan jalan keluar.
 
5.
menujumu selalu menjadi obsesiku.
hanya kulupa jawab jika kau kata tak mau.
 
memilikimu adalah kemewahan.
privilese orangorang besar.
 
sedang engkau menengokpun tak hendak.
 jikapun kau hendak hanya akan membuatku 
tersedak.meledak.
 
sama saja! membunuhmu di malammalam 

p u I S I
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jahanamku
kembali melahirkanmu dalam ketumpulan dan 
kebodohanku.
melupakanmu aku tak mampu.
 
demi langit dan bumi serta segala mahluk yang 
mendiami
biarlah tetap begini.
harapanku melebihi engkau sendiri. akan 
kunanti. 
 
karna kau lebih indah dalam imaji. jauh lebih 
indah!
bisa kubentuk kutekuk sekehendak hati.
 
mohon sudi ijinkan imajiku ngembara.
biar kusikat kulahap habis tak bersisa. kumohon 
ijinkan saja.
toh kau tak rugi barang sedikitpun.
meski mungkin ada saat kuingin melecehkanmu 
dalam khayalku.
 
kemampuanku hanya segitu.
 
6.
aku yang curang.
kucuplik apaapa yang ingin kubahasakan
dengan meminjam tubuhmu sebagai 
pembenaran.
dengan engkau yang jadi alasan semua usaha kan 
jadi lancar.
 
jika tak seperti yang kusuka tak segan aku 
memlintirnya.
kebenaran versi siapa? jika kau tak hadir 

mengalaminya
tak bakalan kau memahaminya.
 prasangka: menghidupiku sejak mula 
membentukku hingga akhir dunia.
 
semuanya berasal dari prasangka dan kata 
andalanku adalah seharusnya.
 
nasib berkata: lain dan aku mencoba.
aku gagal dan terus mencoba
agar nasib akhirnya berkata: sama
 
jika tak kau pahami hari ini semoga hari nanti.
 
persepsi kenangan pada keindahan. persepsi 
harapan akan kemudaan.
segala peluang kejayaan dan kesempatan pernah 
mampir kemari.
kerentaan tak menghalangi kemasyuran namun 
kemudaan selalu jadi impian.
 
harga kemudaan adalah hari ini.
carpe diem.
maka mari rayakan hari ini.
 
7.
dan biarlah besok kembali kulakukan:
melihatmu dari kejauhan sebagai bahan pengisi 
sepimalammalamkelamku.
 
dan di tiaptiap pagi akan aku coba lagi!
tak ada kata jerih letih! selama belum mati mari 
ulangi kebodohan ini!
 
kembali menyusur ngelangut jalanjalan lengang 

menuju kearahmu.
 dari buku tebal yang jadi panduan
: sesungguhnya pada halaman berapa kita bisa 
beradupandang?
 
18/08/2013
____________________________________

lonely crowd
 
aku tau
memujamu
tak nambah keagunganmu

: kau tetap laut tak terselami
 
yang kupinta hanya satu bisik mesra
kau ingat akan ku
 
pada senja dan lampu yang mulai nyala
ngarai teluk palungpalungmu
debur ombak teriak lumba
 
: aku sepi dalam riuhmu
 
24/07/2012
____________________________________

Puisi dan foto: 
Okik angkawijaya

lokasi foto: 
kota lama, Semarang
agustus 2013
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bahkan ratusan kilometer dari 
sumbernya, alih-alih merasakan 
kelelahan air-air itu gembira luar biasa 
dan menyanyi bersama. Mereka begitu 
berbahagia sebab bisa membasuh lelah 
tubuh dan letih jiwa kita.

di antara dua 
halaman
Di antara dua halaman sebuah buku 
yang kupinjam dari seorang kawan, 
aku menemukan selembar tiket bis: 
sebuah perjalanan. entah dulu saat 
melakukan perjalanan, buku - yang 
kupinjam itu - dibawanya serta ataukah 
sobekan tiket tersebut sekedar bentuk 
pemanfaatan ulang, menjadikannya 
sebagai pembatas halaman, dari 
selembar kertas yang urung dibuang. 
Pembatas halaman dari selembar tiket 
bus menegaskan bahwa seseorang ingin 
mengingat lebih dari dua hal sekaligus 
dalam satu waktu. Betapa dalam 
keterbatasan ingatannya manusia 
ingin mengenang banyak kenangan, 
sekalipun harus menitip ingatan pada 
benda-benda.

berbaring
Berbaring bagiku bukanlah sekedar 
memosisikan tubuh di atas bidang 
datar dengan pandangan lurus ke atas. 
Berbaring bagiku memberi kesempatan 
bagi tubuh untuk mengenal tubuhku 
sendiri. Lebih dari itu berbaring berarti 
mengistirahatkan pikiran dari segala 
persoalan kebutuhan tubuh. Berbaring 
adalah kondisi terbaik untukku 
bertatapan dan menatap Yang di Atas 
(segalanya).

: tik-tak Jam
Pernah, pada suatu malam yang 
membosankan, aku melempar dan 
membanting jam di mejaku. Bunyi 
tik-taknya membuatku merasa diburu 
waktu. Tak hanya sekali aku melakukan 

hal tersebut. Pelan-pelan aku belajar 
menikmati suara tik-tak itu, 

mencocokkannya dengan 
denyut nadi ataupun 

detak jantung. 
Sekarang 

aku 

a f O r I S m a

telePOn tengah 
malam
Kau mungkin pernah menggerutu 
karena aku selalu meneleponmu saat 
tengah malam. Mengganggu waktu 
istirahat, mungkin begitu pikirmu. 
Aku suka meneleponmu tengah malam 
sebab saat itulah aku bisa menikmati 
suaramu, suaramu yang malam ini 
dan suaramu yang pagi. Menikmati 
apa yang disebut kemarin dan hari 
ini dalam sebuah waktu bernama 
sekarang.

di kamar mandi
Di kamar mandi aku sering 
memperhatikan air yang mengalir dari 
kran, tak hanya memperhatikan gerak 
jatuh air melainkan juga menyimak 
suara air jatuh. Kadang aku sengaja 
memejamkan mata saat menyimak 
suara air dari kran yang mengucur 
deras ke bak mandi, kusimak dengan 

khidmat dan aku menemu lagu-
lagu dengan irama yang 

sedemikian hidup. 
Setelah melewati 

perjalanan 
puluhan, 

merasa punya banyak waktu untuk 
menikmati mimpi dalam tidurku.

Jendela
Setiap kali menatap ke arah luar 
jendela aku selalu menemukan dunia 
baru, di luar duniaku, tanpa aku 
harus terlibat penuh di dalamnya. 
Keterlibatan yang kujalani hanyalah 
sebatas menikmati apa yang ada di luar 
sana, mencatat dan merekamnya.

oleh: 

lelaki 

budiman

ilustrasi: 

koskow 

(2013)


