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“Aku cinta kamu.” kata Tunu di bawah pohon jambu. Matahari memang terik, tetapi hawa tetap sejuk. 

Di depan mereka berdua ada air terjun, dari atas menghujam batu-batu kemudian lari ke arus sungai.  
“Aku tahu, tetapi sebelum kita jadian, harus ada yang kita selesaikan terlebih dahulu. Kita masih 

berbeda pendapat tentang api. Ini penting dan harus kita selesaikan dulu perdebatan kita sebelum kita 
jadian. Hal ini akan menentukan apakah hubungan kita lanjutkan atau putus sampai di sini.” Tya menatap 
Tunu serius.  

Tunu diam saja. Ia tatap air terjun dengan tatapan kosong. Ia tak menyangka mendapatkan 
tantangan seaneh ini. Biasanya tantangan berupa ketidaksetujuan orang tua atau beda agama. Padahal 
Tunu sudah membayangkan tentang pesta pernikahannya. Di surat undangan nanti ia ingin menerakan 
inisial namanya dan nama Tya menjadi TNT. Perbedaan adalah perbedaan tidak harus dipaksakan 
menjadi sama. Sebuah perbedaan bukan tidak mungkin untuk bersama.  

Kemudian Tya bercerita tentang api: Api itu jahat Tunu sangat jahat. Ia membakar kebahagiaan 
kami. Kami selama ini tidak punya salah terhadap api. Tapi api membakar kios kami. Waktu itu malam 
hari. Kami mendapat kabar dari teman Mami. Mengabarkan bahwa pasar terbakar. Segeralah kami lari 
menuju pasar tempat kami mencari nafkah. Menjual buku bekas. Hanya beberapa helai buku yang 
terselamatkan. Api telah membakar harta kami. Sejak itu aku percaya kalau api itu setan. Setan itu terbuat 
dari api. Aku lebih suka pada dingin. Pada air. Ya air.  

Dan Tunu bercerita tentang api: api itu semangat Tya. Kita harus memiliki api dalam diri kita. 
Karena api itu gairah dan tenaga. Dalam api ada dua hal yakni panas dan cahaya. Tentu saja kita butuh 
panas untuk menanak nasi, membuat kopi. 

Tiba-tiba Tunu teringat dengan masa kecil. Waktu itu musim kemarau. Pagi dingin sekali. Tunu 
menyapu daun-daun mangga yang kering dibuatnya sebagai unggun. Ia duduk jongkok di pinggir 
unggun tersebut untuk menghangatkan badan. Darmi teman kecilnya biasanya datang menyusul. Ia juga 
teringat kalau dia sedang naik gunung. Di puncak biasanya ia mengumpulkan belukar untuk membuat 
unggun. Menepis dingin yang terlalu dingin. Kita yang cinta dingin sekalipun masih membutuhkan api.  

Ada cerita lagi. Waktu itu malam-malam. Waktu kecil aku tidur di langgar. Kebetulan malam itu 
nyamuk banyak sekali. Kampung sedang gerimis. Di langgar tidak ada korek api. Aku dan teman-teman 
tersiksa oleh nyamuk. Ada obat nyamuk bakar tetapi tidak ada korek api. Dan akhirnya aku dan temanku 
berkeputusan pergi untuk mencari api. Di depan rumah-rumah penduduk biasanya menyalakan lampu. 
Dari sanalah kami akan mendapatkan api untuk menyalakan obat nyamuk. Sialnya malam itu gerimis 
dan banyak lampu yang mati. Akhirnya ada juga lampu yang masih menyala. Obat nyamuk berhasil 
dibakar. Kami terselamatkan dari terror nyamuk. Tertidur lelap.  

Di dalam api juga ada cahaya. Dari cahaya inilah waktu kecil aku belajar. Belajar membaca, 
membaca apa saja. Itulah kenapa aku menghormati api. Tapi aku juga memahamimu yang membenci 
api.  Kalau menurutmu api itu setan, berarti aku memang membutuhkan setan. Kita pelihara setan itu 
dengan baik biar bermanfaat bagi kita. Bagaimana kita jadi pacaran?  



Dalang Jemblung 
Setia Naka Andrian 

 
Ki Jemblung, bukanlah dalang yang biasa. Ia dikenal sangat luar biasa. Siapa saja yang datang 

dalam pertunjukan wayangnya, maka mereka akan kembung hingga berkali-kali kebelet kencing, perut 
mereka mual-mual, antrian panjang pun terjadi di WC kepunyaan beberapa warga di dekat tempat 
pertunjukan. 

Padahal para pengunjung yang menyaksikan pertunjukan wayang Ki Jemblung sama sekali tidak 
makan ataupun minum. Hanya saja Ki Jemblung yang tak henti-hentinya makan makanan lezat dan 
minum berbagai jenis, masakan serta minuman yang beraneka rupa. 

Berkali-kali memakan nasi tumpeng setampah beserta lauk ayam bakar, goreng dan bermacam 
daging lainnya yang beragam hingga habis. Dimakan dengan lahap dan menambah tumpeng lainnya. 
Jika habis, maka tanpa disuruh makanan tumpeng yang baru dan masih hangat datang lagi. Entah itu 
nasi putih setampah atau nasi kuning, berselang-seling. 

Sama seperti dalang-dalang pada umumnya, ia memerankan cerita atas adegan-adegan melalui 
wayang-wayangnya. Tokohnya pun sama dengan yang dipakai oleh kebanyakan dalang, ada Gatutkaca, 
Werkudara, Janaka, dan lain-lainnya. 

Ia memerankan laku hidup, cerita-cerita yang sama pula disuguhkan oleh dalang-dalang lainnya. 
Ki Jemblung pun memerankan adegan makan dan minun yang menggila melalui wayang-wayangnya, 
ketika sinden mengalun menebarkan suara tingginya. 

Seperti halnya adegan makan dan minum yang diperankan oleh cerita-cerita wayang lainnya, 
namun ada yang beda, Ki Jemblung memerankan adegan dengan benar-benar memasukkan makanan 
serta minuman ke dalam perutnya. Namun ia sama sekali tidak kebelet ingin kencing atau sekadar 
meludah. Malah para pengunjung yang kembung hingga berkali-kali kebelet kencing, perutnya mual 
hingga bolak-balik mengantri di WC. 

Menurut sejarah yang beredar di kalangan warga setempat, Ki Jemblung dianggap sebagai dalang 
yang sangat ditakuti. Kehadirannya sangat diperhitungkan oleh masyarakat serta kawan-kawan 
seperdalangannya. Tubuhnya terlihat masih kekar dengan wajah yang nampak garang, walaupun raut 
wajahnya telah menunjukkan usia menua. 

Banyak yang menganggap kalau Ki Jemblung merupakan dalang yang sangat sakti, mendalami 
ilmu tertentu yang jarang dan bahkan tidak mungkin dimiliki oleh orang lainnya, termasuk juga teman 
seperdalangannya. Namun tak ada satu pun warga yang menggubris hal itu, tak ada yang berani 
mempertanyakan. 

Mereka takut kepada Ki Jemblung, mereka takut jika Ki Jemblung marah atau melakukan sesuatu 
hal yang tidak diinginkan hingga menghentikan niatnya untuk mempertunjukkan wayang. Kalau 
sampai Ki Jemblung marah, maka warga tidak akan pernah lagi mendapatkan pertunjukan plus-plus, 
plus terhibur dan plus mengisi perut. 

Pertunjukan wajang Ki Jemblung menarik perhatian bagi warga luar kota hingga luar daerah. 
Semua berbondong-bondong menyaksikan pertunjukan yang digegerkannya. Bahkan anak-anak usia 
sekolah, juga para orangtua yang rela berdesakan dan satu malam penuh melupakan segalanya. Hingga 
pasangan suami-istri, kawula muda berpasang-pasangan menjadi saksi pertunjukan. Semua dilakukan 
demi menyaksikan wayang dari Ki Jemblung. 

“Lebih baik menyaksikan wayang Ki Jemblung, lebih nyata. Dalam pertunjukan Ki Jemblung, 
kita akan langsung nyata dan saat itu juga mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam hidup. Urusan 
makan dan minum yang lezat-lezat akan langsung terealisasikan secara cepat serta benar-benar merata. 
Tidak seperti omong kosong yang biasa digembor-gemborkan oleh para calon pemimpin yang hendak 
menguasai warga,” ungkap salah seorang penggila Ki Jemblung yang membakar warga lainnya, hingga 
meluas kemana-mana.*** 
 
Sanggargema, November 2011 



HP 
Harjito 

 
Bangun tidur, tangan Meri geragapan mencari-cari. Biasanya di samping. Kadang di dada. Tidak jarang 
di kaki. Kalau tidur ia seperti kitiran. Muter-muter, kata ayah. Problem kedua, Meri suka lupa men-
charge baterai. Ia terlalu asyik chatting tapi cepat pules. Ibu acap yang mengisikan baterai.  
 “Bikin cepat rusak!” omelan ibu hampir setiap hari di sela-sela mimpinya.  
 “Aku bukan lagi anak kecil!” protesnya. Meri ndak demen karena ibu sering mencoba membuka. 
Untung sudah di-lock  
 Tapi Kali ini Meri tidak menemukan hp kesayangannya. Tidak di tempat tidur. Tidak di stop 
kontak. Barangkali ia lupa meletakkan di meja belajar. Tak ada. Ia mulai jengkel. Semua foto. Segala 
kenangan. Video. Percakapan asyik di grup. Kesalnya memuncak. Musik. You tube. Hape itu sebagian 
hidupnya. Bahkan segala hidupnya. Semua nomor penting. Hampir semua pasword tersimpan. Layar 
Sentuh. 6 inc. Ia bisa seharian chatting atau nge-net dengan head-set di telinga. Bahkan ia tak mendengar 
kejadian di sekitar. Ia juga tidak tahu sedang diajak bicara oleh siapa atau tentang apa. Ia bahagia, hape 
tercipta saat generasinya sedang tumbuh dan berkembang.  

Saking kesalnya ia kebelet pipis.  
“Ya, Tuhan,” serunya saat hendak mengambil air dengan gayung. Di kamar mandi. Dilihatnya 

empat buah handphone. Berendam tenang di dasar bak. Miliknya, milik kakak, milik ibu, dan milik ayah. 
Ia hafal. Keempatnya mirip merek dan bentuknya. Ya ia hafal. Sewaktu membeli, ayah selalu mengajak 
mereka berempat untuk memilih mana yang paling disuka. 
 Ia menghambur ke dalam rumah. Ayah dengan wajah bersinar berkata, “Hari ini kita jalan-jalan. 
Muter-muter. Cari udara segar. Ayah akan bawa kamera.” 
 “Yah?” ia menahan teriakan yang siap meledak. 
 “Ada apa?” 

“Handphone Meri kenapa bisa di kamar mandi. Di bak kamar mandi?” 
 “Kita akan belajar hidup tanpa hp,” jawab ayah. Dingin tanpa tekanan. Ayah mengambil kunci 
kontak. Melangkah ke garasi dan mulai menyalakan mobil. Bersenandung kecil. Entah apa. Bukan nada 
dering atau nada ingat. Matahari pagi menerobos masuk.   
 
 
 



PINDANG 
Ambarini Asriningsari 

 
Malam sudah semakin larut, udara laut menerpa mukaku, dingin menusuk pori-pori kulitku. Aku 

duduk dengan teman-temanku menunggu kapal yang sebentar lagi akan datang dan memuntahkan ikan-
ikan hasil tangkapannya. Sambil duduk aku melihat banyak laki-laki mondar mandir di pinggir 
dermaga. Di beberapa tempat kudengar musik ndang ndut mengiringi para nelayan yang sedang sibuk 
dengan pekerjaannya masing-masing. Kulihat mereka asik menikmati musik yang tidak asing di 
telingaku. Lagu “Begadang” milik Bang Roma terdengar seru. Aku tersenyum sendiri.  

“Po….kenapa sih kamu senyum-senyum sendiri?” sapa Wily mengagetkanku sambil duduk di 
dekatku. 

“Itu lho coba perhatikan para nelayan, kayaknya tidak ada rasa sedih,  mereka gembira sepanjang 
malam,….lha ini sudah hampir pukul 02.00, mereka sabar menunggu kapal datang” jelasku sekenanya. 
Biasanya kapal datang sekitar pukul 03.00 dini hari. Aku bersama dengan teman-teman menunggu 
kapal datang, kami juga harus sabar demi melaksanakan tugas dari guru.  

“Wuuih nyamuknya banyak banget nih….aduh …kena nih..” sambil menepuk lenganku yang 
dipakai pesta pora para nyamuk pantai. “Banyak juga ya nyamuk di pantai”, batinku, kukira nyamuk 

hanya beterbangan di kota saja, rupanya mereka senang juga hidup di pantai.  
“Po….lihat tuh di sana…” teriak Wily dengan girang karena kapal yang kami tunggu akhirnya 

datang juga. “Wuuiiih gede banget…..waaaooow luar biasa, kayak kapal pesiar” demikian Wily masih 

mengagumi kapal yang baru saja datang. 
Kapal segera merapat di dermaga, kami mengamati para awak kapal dengan sigap membongkar 

muatan. Ikan-ikan hasil tangkapannya kemudian mereka sortir. Ada yang sangat besar, oh mungkin itu 
untuk ikan kaleng. Ya..ya.. aku ingat di Pati terkenal masakan ndas manyung yang sangat pedas. 
Pedasnya menampar mulut. Aku tersenyum dalam hati, kepala ikan dimasak dijual di daerah laku 
keras. Ada yang dibuat gulai kepala ikan. Mereka menerima saja kepala ikan yang tidak laku untuk 
dibuat kalengan. Sementara daging yang bagus untuk dieksport dalam bentuk kalengan. Ini sangat 
ironis, kapan rakyat kecil menikmati daging ikan? Kapan rakyat kecil menikmati hasil tangkapan yang 
sangat luar biasa? Ini yang harus aku tulis di dalam laporanku kelak. Dadaku sangat berdesir 
menghadapi kenyataan ini. 

Perhatianku beralih ke ikan-ikan yang agak kecil, Para pengepul sudah berdatangan sejak pukul 
03.00, mereka mengambil ikan-ikan sortiran yang kecil-kecil. Aku perhatikan dan aku ikuti.  

“Pak, ikan-ikan ini mau diapakan?” tanyaku sekenanya. 
“Oh ini to….ya…. dibuat pindang Mas…” Jawabnya. 
“Boleh ikut Pak…saya ingin melihat cara membuat pindang…? Aku semakin penasaran. 
Kami memutuskan untuk melihat cara pembuatan pindang, untuk melengkapi tugas laporanku. 

Wuih asik laporanku akan semakin lengkap dengan pengamatan di lapangan bagaimana proses 
pengolahan ikan dari hasil tangkapan ikan sampai pemasarannya. Aku baru tahu bahwa pindang 
kesukaanku yang hampir setiap hari ibuku selalu menggoreng, ternyata merupakan hasil tangkapan 
yang melalui proses panjang dan melelahkan. Aku mulai berfikir mengapa harganya tidak sebanding 
dengan proses pembuatannya. Apa yang dapat aku lakukan? Ini yang selalu menghantuiku setiap kali 
aku makan pindang goreng yang disajikan oleh ibuku dengan sambal terasi…wuuuiiih sedap. Aku 

harus melakukan sesuatu… bisikku dalam hati…kelak kalau aku sudah menjadi sarjana…..hehehe 

mengkhayal dulu….walau kini aku masih SMA. 
 
 

23 Januari 2017   
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