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Singgahlah untuk satu dua pantun,
dua belas langkah yang menjejak tanah,
dan bunyi alu yang memekik di telinga,
menuju masa paling jauh.

Maafkanlah seluruh pulang yang tertahan,
segala nanti yang tak jadi apa-apa,
dan tahun-tahun lengang yang melewatkan
alamat asal.

Tinggalah sedikit lebih lama untuk karas-karas,
dendang ridan yang canggung,
dan usia yang lunglai oleh tualang.

Tinggalah sedikit lebih lama. 

Semoga Kau Tertidur Dengan Tenang

Aku ingin bercerita padamu dalam
suara paling jernih yang bisa ditangkap telinga
dan disimak kepalamu.

Hujan tumbuh di sekeliling rumahku.
Rintiknya berwarna merah, ungu, biru
atau apa pun yang bisa kau bayangkan 
ada dalam lukisan seorang anak kecil.

Jangan menyela atau bertanya.
Sebab kisah ini beginilah adanya.

Pohon-pohon Akasia yang meneduhkan jalanan
juga pagar rumahku berubah warna.
Warnanya serupa sore kesukaanmu.
Sedikit jingga dan banyak merah.

Dari jendela bergorden tipis, kaki-kaki
hujan sesekali menyentuh kaca bening,
di mana aku berdiri di sebaliknya.

Telah pergi kemarau berumur panjang itu.
Akan tiba mekar bunga-bunga di kamar tidur itu.
Mulailah menghitung domba-domba, satu untuk setiap 
harapanmu.

Lalu bunga-bunga yang namanya tidak kukenal
bermunculan di ruang tamu, dapur, meja makan
dan tempat tidur. Kemudian seribu kupu-kupu 
menjadikan rumahku taman bermain. 

Kau mungkin akan mengingat ini, dongeng sebelum tidur 
yang tak punya judul. 

Aku pun akan mengingat ini sebagai 
kalimat penghiburan yang tak berupaya
menjadi puisi.

Lelaki yang Menyanyi 

Ia mengingat semuanya dengan baik.
Dongeng-dongeng sebelum tidur tentang
orang-orang gunung yang mencoba menjala
bintang-bintang atau kaki-kaki hujan yang
tak pernah henti menjejak jalan desa.

Ia menyukai langit berwarna ungu, 
angin yang sedikit gusar dan bunyi-bunyi
yang tiba di telinga dengan syahdu.

“Oh telah tiba masa ketika burung-burung pulang 
Dan mimpi kembali mengetuk pintu”

Sepanjang malam, seusia sepi, yang dilagukannya
adalah ini: laki-laki yang bercakap sendiri—
yang mendengarkan gelap berbincang
dengan bayangan yang timpang.

Ia syak pada waktu—pada semua yang berdetak
dan mengkhianatinya.

“Oh telah tiba masa ketika burung-burung pulang 
Dan mimpi kembali mengetuk pintu”

Ia mengulang-ulang baris itu dengan suara paling lirih,
paling pedih.

Dalam Pesawat Menuju Palu

Perjalanan ini membelah tubuh awan—
menuju kota yang namanya akrab dengan 
bibirmu. 
Orang-orang berangkat atau pulang dengan
pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan.

Dari jendela, jalan-jalan, gunung, laut, dan
segala yang hidup tampak seperti peta
yang tidak digambar sungguh-sungguh.
Seperti isi kepala seorang pejalan yang
tidak merindukan rumah.

Penerbangan sering kali dipenuhi oleh
aroma kesepian yang kuat. Sementara
orang-orang berpura-pura menutup mata
atau menjatukan pandangannya pada 
segala yang jauh di bawah.

Dari jendela, orang-orang membayangkan
lambaian tangan dan sedikit senyuman
untuk setiap kepergian. Meski kadang keduanya
adalah kalimat selamat tinggal yang berpura-
pura.

Tujuan sering kali bukan hanya sekadar
alamat lengkap yang tidak membuatmu
tersesat. Ia tempat orang-orang memasukkan
diri mereka juga meletakkan banyak pagi
dan harapan.

Dari jendela tidak ada yang utuh.
tapi orang-orang berani berdoa untuk
semua kemungkinan yang mereka 
ciptakan dalam kepala.

Dunia sastra di tanah air 
baru saja diramaikan 
k a s u s  p e m u a t a n 

cerpen di salah satu media cetak. 
A.S. Laksana (Sulak), pengirim 
cerpen “Bidadari Bunga Sepatu” 
yang dimuat koran Jawa Pos 
tanggal 6 Juni 2021, dalam 
pengakuan terbuka melalui 
media sosial mengatakan bahwa 
ia hanya menyumbang paragraf 
pertama dalam cerpen tersebut. 
Selebihnya, cerpen tersebut 
ditulis oleh muridnya, Afrilia. 

Setelah beberapa waktu lalu 
kesusastraan Indonesia diwarnai 
maraknya kasus plagiasi, kini 
ada kasus serupa. Modusnya 
saja yang berbeda: dua pihak 
saling rela dan mungkin suka 
sama suka. Bagi saya, hal ini 
menunjukkan sebuah komedi 
sekaligus tragedi dari perjalanan 
sastra kita.

Komedi
Layaknya sebuah komedi yang 

dilakukan Sulak dan muridnya 
(seperti diakui dalam pernyataan 
terbuka di media sosial)  sebagai 
“cara kami bersenang-senang 
di tengah kesuntukan berlatih 
menulis.” Ditilik dari akar 
kata komedi yang berasal 
dari bahasa Yunani (komos: 
bersenang-senang, dan oide: 
menyanyi atau aeidein nyanyian) 
apa yang dilakukan Sulak dan 
Afrilia adalah nyanyian untuk 
bersenang-senang, paling tidak 
bagi mereka berdua. Namun, 
komedi bersenang-senang yang 
mereka mainkan ternyata tidak 
hanya dinikmati berdua saja. 
Karena dimuat media cetak dan 
dibaca khalayak, cerpen tersebut 
imbasnya sampai ke publik. 
Komedi Sulak-Afrilia pun telah 
memeriahkan dunia cerpen di 
tanah air yang akhir-akhir ini 
gaungnya seakan tenggelam 
oleh ingar bingar kamar sebelah 
(puisi) yang begitu marak dengan 
berbagai kegiatan. Betapa tidak, 
puluhan bahkan ratusan lomba 
puisi (dalam berbagai bentuk) tak 
pernah berhenti mengajak publik 
sastra untuk berpartisipasi. 

Sejumlah kegiatan dan lomba 
puisi (terutama sejak pandemi) 
tidak hanya mendekatkan genre 
sastra paling tua itu kepada 
publik, tetapi telah membuat 

predikat penyair (yang konon 
sangat sakral dan tidak sembarang 
orang bisa menyandangnya), kini 
menjadi semakin cair. Kegiatan 
antologi puisi tidak hanya 
menghasilkan segelintir nama 
hasil kurasi secara ketat dari 
ratusan pengirim puisi, tetapi 
membuahkan buku antologi 
yang beris i  ra tusan nama 
dengan menyisakan segelintir, 
atau bahkan tak satupun yang 
tidak dimasukkan dalam buku 
antologi.

Akan tetapi, , di sisi lain, 
komedi Sulak-Afrilia juga 
terasa ganjil,  aneh bahkan 
kontroversial. Tidak sedikit pihak 
yang menyayangkan, mengkritik, 
dan bahkan mengecam. Pendek 
kata, menilai negatif. Respon 
publik yang memandang negatif 
pada drama Sulak-Afri l ia 
akhirnya bisa mengubah yang 
awalnya (mungkin diniatkan 

oleh pelakunya sebagai) komedi 
menjadi tragedi.

Tragedi
Bibit tragedi itu muncul karena 

adanya kotradiksi-interminus 
dalam drama Sulak-Afrilia. Pada 
pengakuan terbuka lewat media 
sosial, Sulak mengatakan bahwa 
dalam dunia kepenulisan perlu 
kesediaan melatih diri untuk 
mendapatkan kecakapan menulis 
dan selalu mempertahankan 
keinginan belajar. Melatih diri 
adalah menyiksa diri. Fase itu 
paling tidak menyenangkan, 
tetapi harus dilalui dalam 
pemerolehan kemahiran dalam 
bidang apa pun. 

Pada fase itu, lanjut Sulak, 
orang tak bisa melakukan sesuatu 
semau-maunya. Kalimat harus 
diperhitungkan ketukannya, 
d e t a i l  h a r u s  d i p i k i r k a n 
relevansinya, metafora harus 
dipertimbangkan penalarannya, 
dan sebagainya. Ada sekian 
teknik yang perlu dipelajari, 
sebagian menjadi pengetahuan, 
sebagian lainnya pelan-pelan 
menjadi bagian diri, menjadi 
kecakapan baru hasil dari melatih 
diri.

Sa lak  juga  mengatakan 
bahwa setelah menyiksa diri 
beberapa bulan berlatih menulis, 
muridnya ingin menguji apakah 
tulisannya sudah cukup bagus 
atau belum. Menurutnya, salah 
satu cara untuk menguji hal itu 
dan untuk melihat ketekunan 
muridnya melatih diri  tak 
pernah  sia-sia  adalah dengan 
menerbitkan tulisan di media-
media massa. Namun, setelah 
menanamkan idealisme seperti 
itu (harus melatih diri dalam 
fase yang tidak menyenangkan) 
dan hendak menguji apakah 
tulisan karya muridnya itu 
sudah bagus  a tau  be lum, 
ternyata yang dilakukan Sulak 
dan muridnya justru tindakan 
yang bertentangan dengan 
seruan awal idealismenya. 
Dalam karya muridnya, sang 
guru menggunakan namanya, 
sambal menepuk dada dengan 
bangga dan penuh keyakinan jika 
mengirim karya menggunakan 
namanya, karya tersebut pasti 
dimuat. 

Mengirimkan karya muridnya 

dengan nama sang guru adalah 
tindakan yang kontradiktif 
terhadap idealisme awal yang ia 
tanamkan pada murid-muridnya. 
Setelah menggembleng muridnya 
dengan cara melatih diri hingga 
berdarah-darah, ujung-ujugnya 
Sulak menganjurkan pada 
muridnya untuk tidak percaya 
diri –mengirim karya ke koran 
atas nama sang guru. Ini yang 
aneh dan ganjil, juga ironis! 
Ada kontradiksi interminus pada 
pikiran dan tindakan Sulak, 
terutama dalam hal mengajari 
muridnya berproses kreatif di 
dunia  kepenulisan.

Pertanyaannya, mengapa 
Sulak melakukannya? Bisa jadi 
sekadar test-case, apa benar 
senioritas dan “nama besarnya” 
saat ini bisa menjadi jaminan 
dimuatnya sebuah karya. Dalam 
arti, siapapun yang menulis asal 
menggunakan namanya pasti 
dimuat (Jawa Pos). Bisa juga 
Sulak  memang sudah tidak 
percaya lagi pada media massa. 
Dalam arti, redaktur di media 
massa hanya melihat siapa penulis 
yang mengirimkan karya, tanpa 
mempertimbangkan kualitas 
karya. 

Apapun motivasinya, drama 
Sulak-Afrilia telah menyita 
perhatian publik sastra kita. 
Apa yang dipentaskan Sulak-
Afrilia paling tidak menunjukkan 
dua  ha l .  Per tama ,  Su lak 
mengajarkan pada muridnya 
untuk tidak menjadi dirinya 
sendiri. Hal ini jelas tidak tepat 
karena salah satu tujuan menjadi 
penulis adalah menyumbangkan 
pemikirannya (lewat ketajaman 
analisis dan estetika tulisannya) 
dengan menggali potensi yang 
ada dalam dirinya semaksimal 
mungkin. Penulis hebat adalah 
yang berkarakter dan dituntut 
untuk bisa menjadi dirinya 
sendiri. Kedua, ia telah menilai 
media bahwa hanya penulis 
tenar dan telah punya nama 
yang menjadi pertimbangan 
redaktur koran. Hal itu juga 
tidak sepenuhnya benar karena 
faktanya tidak sedikit redaktur 
media massa yang menggunakan 
pertimbangan kualitas (sambil 
mencari bibit baru penulis muda 
potensial untuk dimunculkan) 
dar ipada sekadar  mel ihat 

siapa penulisnya. Nama besar 
seorang penulis tidak selamanya 
membuat silau redaktur media 
massa.

Pelajaran
Gaduh drama Sulak-Afrilia ini 

mengingatkan pada festival drama 
tahunan di Athena pada tahun 
426 SM.  “Para Babilon”, sebuah 
drama komik yang ditulis penyair 
muda bernama Aristophanes 
berhasil menyabet juara pertama 
di festival tersebut. Akan tetapi 
sebagai drama komedi, “Para 
Babilon” menyisakan kontroversi, 
bukan terutama pada alur cerita, 
melainkan lebih pada dampak yang 
ditimbulkan –itupun hanya bagi 
elit tertentu.

Drama Sulak-Afrilia memang 
bukan pentas “Para Babilon” di 
zaman Yunani kuno. Hanya saja 
keduanya bernuansa krotroversial: 
dikecam dan dipermasalahkan. 
Pentas “Para Babilon” membuat 
seorang politikus Kleon menyeret 
Aristophanes ke ranah hukum, 
sedangkan drama Sulak-Afrilia 
p ihak Jawa Pos  “hanya” 
membatalkan pemuatan cerpen 
“Bidadari Bunga Sepatu”. 

Jika Aristophanes kembali 
pentas dengan mengolok-olok 
tokoh Kleon sebagai penjual 
s o s i s  r e n d a h a n  d i  l a k o n 
berikutnya, kita tak tahu yang 
akan dilakukan Sulak-Afrilia 
(yang publik tahu saat ini 
sebatas pernyataan Sulak: hanya 
akan satu kali melakukan hal 
seperti ini). Selanjutnya yang 
tampak dari drama Sulak-Afrilia 
adalah sebuah pesta bersenang-
senang untuk kemudian masuk 
jurang secara bersamaan.  Lalu 
penonton pun tepuk tangan.  

Beda dengan drama komedi 
pada umumnya yang mengantar 
penonton pulang dengan riang 
gembira, drama Sulak-Afrilia 
berakhir tragis dan menyisakan 
kegaduhan. Namun, saya optimis 
penonton (baca: publik sastra) 
kita punya daya kearifan: akan 
menjadikan drama Sulak-Afrilia 
sebagai pelajaran sambil tetap 
tegas menolak segala bentuk 
plagiarisme, menjauhkan proses 
instan pada praktik kepenulisan, 
dan terus memicu semangat anak 
muda agar percaya diri pada hasil 
karyanya.

Biodata

Marwanto ,  sastrawan dan 
pegiat literasi. Menulis esai, 
cerpen, dan puisi di sejumlah media 
cetak/online nasional dan lokal. 
Membina Komunitas Sastra-Ku 
dan mengetuai Forum Sastra-Teater 
Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. 
Buku yang pernah ditulis antara 
lain: Demokrasi Kerumunan (esai, 
2018), Byar: Membaca Tanda 
Menulis Budaya (esai, 2019), Hujan 
Telah Jadi Logam (cerpen, 2019), 
dan Menaksir Waktu (puisi, 2021). 
Karyanya juga tersiar di sekitar 30-
an buku antologi bersama.

Komedi dan Tragedi Sastra Kita

Biodata

Ama Achmad, menulis puisi, cerita pendek, dan esai. 
Sesekali menjadi editor fiksi dan nonfiksi di Basabasi. 
Ia  menjalankan sebuah yayasan 
pendidikan dan komunitas literasi di 
Banggai. Ama dan komunitasnya 
menyelenggarakan Festival Sastra 
Bangga setiap tahunnya. Selain 
bergiat di sastra, Ama Achmad 
juga menjadi Ketua Puan Seni 
(Perkumpulan Perempuan Pekerja 
Seni Indonesia). Puisi 
dan cerpennya terbit 
di beberapa antologi 
bersama. Terbaru, 
b u k u  p u i s i n y a 
K e t e r a m p i l a n 
M e m b a c a  L a u t 
telah terbit tahun 
lalu (Gramedia, 
2019). 

PEKIK klakson motor dan mobil beradu 
di jalan raya. Tanda lampu lalu-lintas di 
perempatan ruas jalan kawasan Karaton 
tak lagi dihiraukan oleh para pengendara. 
Mereka bergegas saling mendahului demi 
menghindari kemacetan.  Adapula yang 
bergegas menuju Monumen Adipura. Jantung 
Kota Air Luwuk benar-benar macet.

Seorang pengendara berteriak, “Macet total 
di Monumen Adipura. Cari jalan lain saja. Te 
bisa tembus.”

Sementara, jalan dari arah bekas gedung 
pemerintahan kota juga macet total. Para 
pengendara yang menuju ke arah Kampung 
Pisang terpaksa memilih belok kiri menuju 
ruas jalan di depan rumah jabatan pimpinan 
kota. Lagi-lagi sebelum di ujung ruas jalan 
tersebut, macet total. 

Lagi, seorang pengendara berteriak, “Jalan 
dari arah mall juga depe macet, ya… Tuhan, 
minta ampun.”

“Om, balik arah saja. Cari jalan ke arah 
perempatan SMANSA mungkin tidak macet,” 
seru seorang gadis. Kulitnya tidak terlalu 
putih. Akan tetapi, tak juga mengurangi 
kecantikannya. Dari penampilannya, gadis 
itu nampak sebagai pegawai kantor swasta 
atau pegawai bank. Entahlah. Namanya 
Dewi, tertulis di plat nomor polisi pada sisi 
kiri-bawah. Kalau motor pinjaman, pasti nama 
gadis itu bukan Dewi. 

“Kita so dari sana. Macet juga.”
Gadis yang namanya Dewi menggerutui 

kemacetan. 
“Apa juga yang dibikin para Balan di 

Monumen Adipura. Sampai-sampai semua 
perempatan mereka bikin macet?”

Sore itu, kawasan ruas jalan Monumen 
Adipura dan sekitarnya macet total . 
Kemacetan karena ulah puluhan Balan 
(kera) menutup setiap perempatan jalan. 
Mereka keluar dari hutan lebat yang 
membentang sepanjang sisi arah Barat ke 
arah Selatan. Hutan yang terlihat kokoh 
seolah-seolah dinding hidup kota yang 
dijuluki Kota Air.

Mereka berkumpul di titik jantung Kota 
Air. Postur tubuh mereka kekar. Sebagian 
mengambil titik-kumpul di ruas-ruas 
perempatan jalan menuju Monumen Adipura. 
Wajah-wajah para Balan nampak beringas. 
Lagak mereka seperti mahasiswa demonstrasi 
yang terlihat di televisi. Berteriak melalui 
megapon. Ada yang menggenggam surah. Ada 
pula yang menggenggam sosuduk dan kanta, 
senjata perang khas suku Saluan dan sering 
pula dipakai dalam tarian Umapos.

“To utus-utus, puluhan tahun silam. Di 
tempat inilah, Saudara kita dibinasakan dan 
dibakar oleh Hek A (He’a: kura-kura). Ini 
sejarah kelam,” teriak ketua para Balan. 
Kemudian disambut riuh dan disambung oleh 
teriakan Balan yang lain.

“Kita harus buat perhitungan dengan 
Hek A.”

“Cari Hek A sampai dapat!”
“Jangan sampai dia mengakali kita lagi,” 

sahut Balan yang menggantung di pohon 
sekitar Taman Pilawean.

“Binasakan dan bakar seperti dia membakar 
Saudara kita,” teriak Balan yang bersandar di 

tulisan ukuran besar berwarna merah, Taman 
Sampou. 

Teriakan itu dibalas gegap gempita oleh 
para Balan yang bergerombol di depan kantor 
listrik negara dan pos polisi lalu-lintas.

Ketua para Balan melompat sambil 
memegang megapon ke arah puncak 
Monumen Adipura.

“Hasil olahan data para agen intelejen kita 
bahwa Hek A saat sekarang berada di sebuah 
tempat. Tepatnya di sebuah danau yang pernah 
dipakai oleh para nenek moyang kita untuk 
menenggelamkan Hek A dengan bantuan 
Kahambau (kerbau).”

“Tetapi, gagal,” sahut Balan yang lain.
“Dimana letak danau tersebut, ketua?” 

teriak Balan yang lain.
“Ketua, danau merupakan tempat yang 

nyaman bagi Hek A.”
“Makanya, kenyamanan itulah harus kita 

manfaatkan untuk membinasakan Hek A.”
“Baiklah ketua. Danau yang dimaksud 

para agen intel kita sebenarnya tidak jauh dari 
sini. Danau yang berada di tepi Teluk Lalong, 
Air Mambual. Ini sangat memudahkan 
menangkap Hek A.”

“Atur dan siapkan pasukan,” teriak ketua 
para Balan melalui megapon. “Tarik semua 
pasukan yang berjaga-jaga di perempatan 
jalan.”

Tidak berlangsung lama pasukan Balan 
berbaris rapi dengan persenjataan sosuduk 
dan kanta. Anggota pasukan telah siap 
menghadapi pertempuran genting. Pasukan 
yang disiapkan bertahun-tahun dengan misi 
menangkap Hek A. Mata mereka nanar dan 
memancarkan dendam. Tidak ada kata lain, 
menangkap atau membunuh Hek A. Titik. 

Ketua para Balan nampak memberikan 
arahan tentang strategi menaklukan Hek 
A. Pasukan dibagi tiga regu. Regu pertama 
berjaga-jaga di seputaran Monumen Adipura. 
Regu kedua berjaga-jaga di sepanjang jalan 
belakang mall. Dan regu ketiga adalah regu 
yang bertugas menangkap Hek A. Regu ketiga 
memiliki anggota pasukan yang militan. Regu 
yang memiliki keterampilan menangkap dan 
menguasai bela-diri yang mumpuni. Dan tidak 
bisa diajak kompromi.  

“Pasukan siap .?” teriak ketua.
“Siap ….! 
“Saudara-saudara, sore ini adalah sore yang 

paling indah. Sore yang kita tunggu. Sore ini 
kita pastikan Hek A tertangkap dan jangan 
sampai lolos.”  Ketua membakar  semangat 
para Balan.

“Siap ...!” 
Masing-masing regu bergerak ke posisi 

masing-masing. Sementara regu tiga bergerak 
menuju Teluk Lalong. Sepanjang jalan menuju 
Teluk Lalong nampak para pedagang sate, es 
cukur, penjual balon-balon,  dan pengunjung 
Teluk Lalong keheranan melihat puluhan Balan 
bergerak ke arah pintu gerbang Teluk Lalong. 
Bahkan beberapa pengunjung termasuk anak-
anak menjerit ketika melihat pasukan Balan. 

Para Balan tetap siaga. Senjata dalam 
genggaman siap menghadapi Hek A.  Mata 
dan kuping para Balan siaga jika Hek A 
menyerang tiba-tiba. Derap langkah mereka 
cukup membuat tanah bergertar. Alarm mobil 

berteriak bersahutan membuat kepanikan 
juga kemarahan tersendiri bagi pemilik 
mobil. Sumpah serapah pemilik mobil yang 
menikmati indahnya sore tumpah di tepi Teluk 
Lalok. Para Balan tak menghiraukan. Akan 
tetapi, tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan 
pengaman yang sedang berjaga-jaga di gedung 
aspirasi rakyat.

Adu mulut terjadi antara pimpinan regu 
Balan dan pimpinan pengamanan gedung 
apirasi rakyat.

“Anda tidak berhak menghalang kami.”
“Kami berhak menjaga keamanan di sekitar 

gedung yang terhormat ini.”
“Kami datang bukan untuk berorasi atau 

demonstrasi di depan gedung ini. Kami hanya 
numpang lewat. Kalaupun kami datang dengan 
tujuan berorasi atau demonstrasi adalah wajar 
sebagai warga negara yang mempunyai hak 
menyampaikan aspirasinya.”

“Ebee … jago juga bersilat lidah, pimpinan 
regu kita ini,” bisik anggota regu Balan kepada 
anggota regu di sampingnya.

“Iya, pimpinan kita benar. Kita ‘kan hanya 
numpang lewat,” balas anggota regu di 
belakang.

Antara pimpinan regu Balan dan pimpinan 
pengamanan gedung masih beradu mulut.

“Jadi, apa tujuan kalian kemari? Seperti 
gerombolan dan membawa senjata tajam.”

 “Kami kemari dengan tujuan menangkap 
Hek A. Musuh bebuyutan kami sejak dahulu 
kala. Hek A adalah makhluk yang paling kami 
cari karena telah membunuh nenek moyang 
kami dengan cara dibakar.”

“Iya … Hek A harus kami tangkap,” sahut 
anggota regu dengan suara gegap-gempita.

Pimpinan pasukan pengamanan gedung 
mundur selangkah. Sedikit ciut. Tetapi kembali 
memberanikan diri. “Hek A tidak ada di sekitar 
sini. Apalagi tinggal di dalam gedung aspirasi.”

“Kami tidak mencurigai Hek A bersembunyi 
di dalam gedung yang megah itu. Tidak ada 
perencanaan menangkap Hek A di dalam 
gedung aspirasi rakyat,” jawab pimpinan 
regu agak sengit. “Jadi, biarkan kami lewat 
dan menuju Air Mambual, tempat Hek A 
bersembunyi selama ini.”

“Kalian yakin dapat menangkap Hek A?” 
tanya pimpinan pasukan pengamanan gedung 
aspirasi dengan nada sinis dengan senyum 
sinis.

“Kami yakin,” jawab anggota regu 
serempak.

Pimpinan pasukan pengamanan gedung 
balik kanan dan masuk halaman gedung 
aspirasi rakyat.

Pimpinan regu berteriak memberi komando, 
“Pasukan siap!”

“Siap …!”
“Kita akan memasuki etape terakhir 

perjuangan kita. Sekitar lima puluh meter dari 
sini, Hek A dan pengawalnya bersembunyi. 
Inilah pertempuran kita sesungguhnya.” 

Anggota regu masuk satu per satu melwati 
pintu gerbang dan menyelinap diantara 
pengunjung Teluk Lalong yang sedang asik 
bercengkrama sambil menikmati es cukur 
susu campur kelapa muda. Lagi-lagi terdengar 
jeritan dan sumpah serapah para pengunjung. 
Para Balan tidak menghiraukan dan terus 

bergerak menuju 
Air Mambual. 

N a m u n , 
b e t a p a 
t e r k e j u t n y a 
p imp inan  r egu 
penyergapan kali 
ini. Dia mengeker Hek 
A dan pengawalnya 
sedang  mengop i 
bersama Jenderal 
Kumalom di salah 
satu gazebo tepi 
Air  Mambual. 
Pimpinan regu 
m e n g h e n t i k a n 
p e r g e r a k a n 
anggota regunya. 
P e m a n d a n g a n 
yang tidak masuk 
akal. Nampak jelas 
keakraban Jenderal 
Kumalom dan Hek 
A. 

“ I n i  d i  l u a r 
perhitungan. Ini pasti kesalahan intelejen. 
Pasti ada konspirasi,” pikir pimpinan regu 
dan tidak percaya dengan penglihatannya. 
“Bagaimana mungkin Jenderal Kumalom 
minum kopi bersama Hek A?”

Radio komunikasi  pimpinan regu 
berbunyi. Terdengar suara ketua para Balan 
menanyakan operasi penangkapan Hek A.

“Siap lapor ketua. Hek A saat ini sedang 
bersama Jenderal Kumalom.”

Komunikasi terputus. Dan seseorang 
menghampiri pimpinan regu. 

“Perintahkan ketua para Balan menghadap 
Jenderal Kumalom,” bisik seseorang, 
tidak lain adalah agen intelejen Jenderal 
Kumalom. 

“Mengapa bukan engkau sendiri yang 
melakukan operasi penangkapan ini?” Jenderal 
Kumalom bertanya kepada ketua para Balan 
setelah berada di gazebo. 

Ketua para Balan mati kutu di hadapan 
Jenderal Kumalom. Jenderal Kumalom 
adalah seseorang yang tampak biasa-biasa. 
Dia mendapat julukan jenderal dan sangat 
ditakuti para Balan karena mempunyai ilmu 
kedigdayaan dan menguasai setiap sudut Kota 
Luwuk. Jenderal Kumalom konon pernah 
ditugaskan oleh Permaisuri Kerajaan Tompotika 
membangun taman permandian di Teluk Lalong. 
Dan bagi Jenderal Kumalom membangun 
taman permandian dapat dilakukannya hanya 
dalam waktu semalam.

“Mohon maaf, jenderal.”
“Tiada maaf  bagimu. Bikin onar kota. 

Sekarang tarik pasukanmu dan pulangkan ke 
habitat!”

“Baik, jenderal.”
“Sejak dulu kalian selalu membuat 

kerusakan. Perkebunan pisang milik Hek A 
kalian rampas dan rusak begitu saja tanpa 
menyisakan sebatang pun pohon pisang. 
Sekarang kalian mau apalagi? Mau merusak 
Air Mambual yang indah ini?”

Jenderal Kumalom dan Hek A kembali 
menyeruput kopi, menikmati pisang louwe dan 
pemandangan Teluk Lalong di kala senja.
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