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Akhir-akhir ini di 
daerah Sulawesi 
Tengah, khususnya 

yang terjadi pada etnik Kaili 
yang bermukim di Lembah 
Palu, muncul berbagai konflik 
horizontal yang mengarah pada 
bencana kemanusiaan. Konflik 
saudara antarkampung terjadi 
pada tahun 2005 antara Desa 
Kaleke dan Desa Pewunu di 
Kabupaten Sigi, yang dahulu 
kedua desa tersebut masuk 
dalam wilayah Kabupaten 
Dongggala. Pada Tahun 2011 
kembali terjadi konflik di 
Kabupaten Sigi, yakni antara 
Desa Kaleke dan Desa Dolo. 
Pada Tahun 2012—2013 di 
Kota Palu juga mencuat konflik 
saudara antarkampung, yaitu 
antara Kelurahan Nunu dan 
Kelurahan Tavanjuka. Tahun 
2015—2016 juga terjadi konflik 
saudara antara Kelurahan 
Kampung Baru dan Kelurahan 
Kampung  Lere .  Konf l ik 
yang sungguh mengenaskan 
tersebut telah menimbulkan 
korban manusia, kehancuran 
sarana dan prasarana yang luar 
biasa, dan berbagai kerusakan 
lingkungan. Untuk membangun 
kembali semua kerusakan yang 
ditimbulkan oleh konflik itu 
membutuhkan biaya yang 
sangat besar. 

Pergeseran tata nilai atau 
lunturnya kesadaran budaya 
di kalangan masyarakat Kaili 
dapat dilihat dengan kasatmata. 
Masyarakat di Lembah Palu 
yang mayoritas Etnik Kaili 
dahulu dikenal dengan sangat 
santun, terbuka, toleran, dan 
menjunjung persatuan serta 
persaudaraan. Konsep hidup 
masa lalu yang berlandaskan 
kebersamaan dan persatuan 
yang dikenal dengan ungkapan 
sintuvu atau dota ntodea telah 
mengalami pergeseran, bahkan 
keluar dari bingkai budaya 
etnik Kaili. Ungkapan sintuvu 
atau dota ntodea  yang dapat 
diart ikan pola kehidupan 
bersama, berjalan bersama-
s a m a ,  m e n g a m b i l  j a l a n 
yang sama memperlihatkan 
diri dengan satu perasaan. 
Hal tersebut mencerminkan 
bahwa kegiatan sosial dalam 
masyarakat Kaili dilandasi 
oleh kepentingan bersama, 
bukan untuk kepentingan 
individual. Seiring dengan 
perkembangan zaman, nilai 

budaya yang tercermin dalam 
ungkapan  te rsebut  t e lah 
menunjukkan gejala memudar 
dalam kehidupan masyarakat. 
Dalam kehidupan mereka 
dewasa ini yang tampak sangat 
dominan adalah sifat individual, 
yakni lebih mengutamakan 
kepentingan kelompok atau 
golongannya.

Langkah nyata yang perlu 
dilakukan untuk menyelamatkan 
dan mengembalikan budaya 
kehidupan yang harmonis etnik 
Kaili adalah menggali kembali 
tradisi lisan kearifan lokal etnik 
tersebut. Nilai budaya kearifan 
lokal yang pernah dijunjung 
tinggi dan diimplementasikan 
dalam kehidupan nenek moyang 
mereka yang terekam dalam 
tradisi lisan perlu digali dan 
diungkap. Pola pikir dan tata 
nilai yang pernah hidup dan 
dijunjung tinggi oleh leluhur 
mereka  dapa t  d i j ad ikan 
pedoman untuk menjalani 
kehidupan  pada masa kini dan 
masa yang akan datang. 

Di tengah perkembangan 
zaman seperti sekarang ini, 
bahasa dan budaya daerah perlu 
dilestarikan karena budaya-
budaya tersebut mengandung 
nilai-nilai yang sangat luhur.  
Dalam bahasa dan budaya 
daerah terdapat  kear i fan 
lokal yang perlu terus digali 
di samping tetap menikmati 
kebudayaan yang modern. 
Melupakan kearifan lokal 
yang ada berarti mengingkari 
eksistensi warisan budaya nenek 
moyang yang sangat bernilai 
tinggi. Salah satu kearifan 
lokal yang ada di seluruh 
nusantara adalah bahasa dan 
budaya daerah. Bahasa daerah 
merupakan salah satu bahasa 
yang dikuasai oleh hampir 
seluruh anggota masyarakat 
pemiliknya yang tinggal di 
daerah  i tu .  Oleh  karena 
itu, sangat wajar jika adat, 
kebiasaan, tradisi, tata nilai, 
dan kebudayaan masyarakat 
lingkungannya juga terekam di 
dalam bahasa daerah tersebut. 

S e k a i t a n  d e n g a n  i t u , 
globalisasi akan menghilangkan 
sekat-sekat budaya satu dengan 
lainnya. Dalam era itu, karakter 
budaya dan bahasa tertentu 
akan menjadi semakin samar 
dan tergantikan dengan budaya 
global yang bersifat umum. 
Kecenderungan warna budaya 

tertentu yang berbasis budaya 
etnik akan semakin luntur, 
termasuk perlakuan terhadap 
budaya Kaili. Saat ini sudah 
saatnya konsep globalisasi 
dimaknai ulang agar budaya 
Kaili dapat berdiri kukuh 
bersanding dengan budaya 
lain baik di tingkat nasional, 
regional, maupun pada tingkat 
internasional.

Budaya Kaili dari zaman 
dahulu terkenal sebagai budaya 
yang menyimpan banyak nilai 
yang sangat luhur, mulai dari etika 
dan sopan santun di dalam rumah 
sampai sopan santun di ranah 
publik. Bagaimana mengeluarkan 
pendapat, berbicara kepada 
orang tua, berpakaian, makan, 
memperlakukan orang lain, 
dan sebagainya semuanya 
telah ada dalam budaya Kaili. 
Bahasa dijadikan sebagai alat 
untuk memahami budaya, 
baik yang sekarang maupun 
yang akan datang (dengan 
cara mewariskannya). Tanpa 
bahasa tidak akan ada budaya. 
Setiap masyarakat budaya 
mempertahankan konsepnya 
melalui nilai budaya dan sistem 
budaya dengan mempertahankan 
fungsi, satuan, batas, bentuk, 
lingkungan, hubungan, proses, 
masukan ,  ke luaran ,  dan 
pertukaran. Oleh karena itu, 
tinggi rendahnya nilai budaya 
sangat bergantung pada pertaha 
nan masyarakatnya dalam mengo 
perasionalkan sistem tersebut. 

Budaya Kail i  memiliki 
kearifan lokal yang sangat 
kaya. Kearifan lokal terdapat 
dalam semua aspek kehidupan 
budaya Kaili. Kekayaan dan 
keberagaman kearifan lokal 
inilah yang akan dikembangkan 
sebagai bahan pembelajaran 
muatan lokal terhadap etnik 

Kaili. Selain kandungan kearifan 
lokal yang sangat menarik, saat 
ini juga ada anjuran UNESCO 
untuk memperkenalkan dan 
menyebarluaskan kearifan lokal 
kepada masyarakat dunia yang 
dapat digunakan sebagai solusi 
alternatif dalam menangani 
permasalahan kehidupan. 
Untuk itu, kearifan lokal 
budaya Kaili perlu diangkat, 
didokumentasikan, dilestarikan, 
dan direvitalisasi. 

Budaya Kaili mempunyai 
peranan penting dalam budaya 
Indonesia, termasuk bahasanya. 
Kosa kata bahasa Kaili menjadi 
salah satu pendukung atau 
pemerkaya bahasa Indonesia. 
Salah satu aspek penting yang 
tak terpisahkan dari budaya 
adalah kearifan lokal. 

P e m a h a m a n  t e r s e b u t 
menyatakan bahwa dalam 
budaya Kaili terdapat nilai-
nilai  yang muncul dalam 
k e c e r d a s a n  m a s y a r a k a t 
Kail i  semasa masyarakat 
Kaili tersebut ada. Artinya, 
kearifan lokal masyarakat Kaili 
sudah teruji oleh waktu dan 
melekat pada masyarakat itu 
sendiri. Oleh karena itu, perlu 
diupayakan wacana alternatif 
dalam dekonstruksi globalisasi 
sesuai dengan pemaknaan 
dan pengaplikaksian dalam 
masyarakat etnis Kaili. 

Salah satu upaya dalam 
m e m b a n t u  d e k o n s t r u k s i 
globalisasi tersebut dapat 
dilakukan melalui penggunaan 
kearifan lokal budaya Kaili 
melalui tradisi lisan sebagai 
bahan ajar dalam muatan 
lokal. Bahan ajar tersebut yang 
berbasis pada kearifan lokal 
perlu dikembangkan. Bahan ajar 
yang mendukung pengetahuan 
dan keterampilan berbahasa 
Kaili perlu terus ditambah 
dan dikembangkan. Dengan 
demikian, pemelajar bahasa Kaili 
selain memiliki pengetahuan 
tentang budaya dan bahasa Kaili 
yang bervariasi juga semakin 
banyak mengerti dan memahami 
apa yang tersirat dalam bahan 
ajar yang dipelajarinya.

Kear i fan  lokal  budaya 
Kaili pada umumnya dapat 
dilihat melalui pemahaman 
dan perilaku masyarakat Kaili. 
Pemahaman dan peri laku 
itu dapat dilihat melalui (1) 
norma-norma lokal  yang 
dikembangkan, seperti lagu 

Kaili, pantagan, dan kewajiban, 
(2) ritual dan tradisi masyarakat 
Ka i l i  s e r t a  makna  yang 
terkandung di dalamnya, (3) 
lagu-lagu rakyat, legenda, 
mitos, dan cerita rakyat Kaili 
yang biasanya mengandung 
pelajaran atau pesan-pesan 
tertentu yang hanya dikenali 
oleh masyarakat Kaili, (4) 
informasi data dan pengetahuan 
y a n g  d i m i l i k i  s e s e p u h 
masyarakat, dan pemimpin 
spiritual, (5) manuskrip atau 
kitab-kitab kuno yang diyakini 
kebenarannya oleh masyarakat 
Kaili, (7) cara-cara komunitas 
lokal masyarakat Kaili dalam 
memenuhi  kehidupannya 
sehari-hari, (8) alat dan bahan 
yang dipergunakan untuk 
kebutuhan tertentu, dan (9) 
kondisi sumber daya alam 
atau lingkungan yang biasa 
dimanfaatkan dalam kehidupan 
masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut, 
langkah nyata yang perlu 
dilakukan sebagai salah satu 
aset budaya dan kearifan lokal 
etnik Kaili adalah aktivitas 
pelindungan,  pengkajian, 
dan pemasyarakatan kearifan 
lokal dalam tradisi lisan etnik 
Kaili. Upaya pelindungan 
dapat dilakukan dengan cara 
inventarisasi dan dokumentasi 
k e a r i f a n  l o k a l  m e l a l u i 
tradisi lisan yang tumbuh 
dan berkembang, khususnya 
kearifan lokal dalam tradisi 
lisan yang berada pada ambang 
batas  kepunahan.  Upaya 
penjaringan kearifan lokal 
dalam tradisi lisan dilakukan 
dengan cara mengungkap 
bentuk, makna, dan fungsi 
serta nilai budaya kearifan lokal 
yang terkandung dalam tradisi 
lisan tersebut melalui penelitian 
ilmiah. Upaya pemasyarakatan 
kearifan lokal melalui tradisi 
lisan etnik Kaili juga dapat 
dilakukan melalui  peningkatan 
peran  tokoh budaya setempat 
dalam pembinaan nilai-nilai 
kearifan lokal  dalam tradisi 
lisan. Tokoh budaya merupakan 
teladan dan anutan di dalam 
masyarakat. Mereka adalah 
tempat masyarakat untuk 
meminta pertimbangan banyak 
hal. Posisinya yang strategis 
dapat dimanfaatkan untuk 
mentransfer nilai-nilai kearifan 
lokal dalam tradisi lisan kepada 
masyarakat.

Kearifan Lokal dalam Bahasa dan Tradisi Lisan Etnik Kaili  
sebagai Penangkal Konflik Horizontal

Menuju Rumah Lain

Bila Malam Bersama Dosa
Malam gelap,
aku lari dari sunyi, tentang bunyi itu
kopi hanya pengantar bibir
untuk menelaah maut dari Tuhan
amal hilang setelah gadis itu dalam tubuhku
ia memeluk gerakan ibadah yang sedang istiqomah
o, dosa terlalu indah.
Sampai mabuk aku menikmati,
bertambahlah lubang-lubang api
tapi biarkan aku jadi abu, sebab nafsu belum mati
tak habis nyalanya
untuk membakar tubuh kita berdua.

Luka Mata 
Aku tahanan,
yang tidak pernah setia pada rindu
kini, menganga luka pada mataku.
Di kaca jendela bintang-bintang hadir
tapi, sebentar saja
setelah itu ia berdusta 
aku melihat dengan luka.
Ternyata, tidur pembuka kematian
dusta waktu masih menyakitkan
perangkap, menjelma insomnia
luka mataku.
O, tertutuplah
seperti api kehabisan nyala!

Perempuan Kampung
Kampung itu,
lupakan saja!
Sebab berulangkali perempuan itu melukai
hingga dada berdarah, perlahan-lahan hampir koma.
Aduh, rasa sayang terlalu keparat
penuh cemburu!
Benda mati di rumah tua,
ada makna antara peninggalan kita
seperti halnya perceraian penuh sepi
dikacaukan dengan ego.
Ke kota ini,
mencari jalan raya yang riau
sebab kampung penuh virus
dan lendir perempuan itu.

Burung-burung Darat
Ia tinggal di bukit-bukit batu
jauh dari air laut.
Pada pagi, burung-burung itu memanggil fajar
bunyi suaranya nyaring bagai speaker 
ia hanya memberi isyarat
untuk orang-orang mengenali matahari
pada mata-mata yang mati.
Gerimis yang tipis-tipis, memberi tanda
persis koma, dalam buku cerpen yang lusuh
kekuatan yang terlihat pada sayap
masih basah.
Pohon tempat hinggap,
menyerupai gedung-gedung pencakar
perempuan juga meninggikan rok,
berlomba mengegas nafsu
ranting pohon itu patah.
Akarnya yang baik,
tumbuh untuk mengikat para pekerja
hingga mendekatkan jarak
menggeliat kelaparan hanya pemalas.
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Moena, angin mendera percakapan 
kita yang sia-sia. Percakapan yang entah. 
Percakapan-percakapan kita adalah 
barangkali percakapan yang paling 
serius di antara percakapan-percakapan 
sepasang kekasih lainnya. Berkali-kali, 
sulit dihitung ketika kita bertemu, melulu 
berbicara tentang cinta, asmara, dan masa 
depan. Akan tetapi itu adalah percakapan 
yang sia-sia. Aku kerap melihat kau 
memalingkan wajah. Serupa angin yang 
menerpa wajah. Kau beralih pandang 
laut lekat-lekat. Kemudian aku melihat 
ombak laut berserakan dari matamu. 
Kau menganggap bahwa itu adalah angin 
merasuk ke indah matamu, sampai kau 
menderaskan airmata. Aku membasuh 
pipi lembutmu pelan-pelan dengan 
jemari. Kita mendengar dari kejauhan, 
lalu perlahan mendekat di kota, bahwa 
orang-orang mulai tumbang. Orang-
orang lari tunggang-langgang. Ketakutan 
dengan angin yang datang dari arah 
lautan. Padahal kau tahu bahwa angin 
selalu membawa kedamaian, bukan?

“Aku suka angin laut, meski terkadang 
perih di mata, menitikkan air mata,” 
ucapmu.

“Mengapa?”
“Angin laut membuatku lebih tenang.”
Aku mengiyakan  karena  aku 

mencintaimu. Orang-orang ketakutan 
tak hanya dengan angin, tetapi juga 
gelombang lautan. Orang-orang tak 
lagi melaut, melarang anak-anaknya 
bermain di lautan ketika angin barat 
tandang. Mereka akan lebih memilih 
tempat yang jauh dari pesisir lautan 
untuk merasai ketenangan. Kita masih 
tetap diam, memejamkan mata sambil 
merasakan sepoi angin dan gelombang 
lautan yang semakin garang. Kita justru 
menantang. Kau duduk di sisi kanan 
pohon kelapa, aku duduk di belakangmu, 
sambil mengerat tubuhmu dengan kedua 
tanganku.

Moena,  menyemai  senyum di 
matamu adalah menyemangati tiada 
henti agar kau tetap tegar menghadapi 
kesedihanmu. Aku tahu benar, bahwa 
kepergian ibumu belum bisa kau terima 
lapang dada. Berkali-kali kau bercerita 
kepadaku bahwa ketika senja luruh 
hingga tengah malam kau merasa 
kesepian. Kebencianmu terhadap 
ayahmu kerap mendidih ketika kau 
ingat bahwa ibumu jatuh sakit pasca 
perilaku dan kepergian ayahmu adalah 
bentuk warisan ketidakbergunaan. 

Sampai ibumu meninggal pun, dalam 
upacara pemakaman sekali pun, kau 
masih menyimpan dendam. Aku turut 
serta merasai kesedihan dan berkabung 
duka. Perih memang.

“Ayahku adalah pembunuh ibuku,” 
katamu.

“Jangan berkata demikian. Bagaimana 
pun beliau adalah ayahmu.”

“Ia membuat aku dan ibu menderita. 
Pasca kepergiannya justru meninggalkan 
banyak hutang, membuat ibuku jatuh 
sakit, semakin sakit sampai meninggal.”

Aku tidak bisa menyalahkan ayahmu. 
Ayahmu pemabuk dan penjudi yang 
tidak bisa dinasehati. Aku hanya 
mampu meluruskan bagaimana kau 
harus menghadapi ini semua. Seperti 
aku menghadapi rasa cintaku kepada 
kau dengan penuh kesabaran. Aku tidak 
tahu asal-muasal rasa yang mendebarkan 
jantungku ketika bertemu atau berada 
di dekatmu. Tetaplah waspada, jaga 
diri, karena segala yang bermunculan—

bencana atau musibah—yang ditakuti 
orang-orang itu adalah bermula dari apa 
yang telah diperbuat sehingga Tuhan 
murka.

“Bagaimana dengan penyakit?”
“Perbaiki sugesti,” kataku. 
Tentu hal ini adalah peredam ketakutan 

kita yang sudah mendapati orang-orang 
mati secara mengenaskan. Rumah-rumah 
kosong. Kota seperti tak berpenghuni. 
Rumah-rumah banyak yang terkunci. 
Bermurung dan merasai di dalam rumah 
adalah ritual yang tidak tahu kapan akan 
berakhir. Lalu apa yang akan kita lakukan 
selain berdiam, murung, dan mengurung 
diri dalam suasana yang semakin sepi? 
Kita melawan kesepian, semakin garang 
dan menantang.

Aku tidak bisa membayangkan bahwa 
kita akan menikah dan beranak pinak. 
Sementara sampai sekarang kau selalu 
berkelit dan menunda percakapan ketika 
aku berbicara dan bermuara   perihal 
pelaminan dan masa depan. Sungguh, 
rambutmu yang wangi, bergelombang 
h i tam legam adalah  kubayang-
rasai menjelang tidur. Aku berusaha 
memasukan ruhmu ke dalam mimpiku. 
Kita akan bercerita tentang apa saja. Kita 
bercinta sampai aku mimpi basah.

“Ketika orang-orang linglung—
menepuk-nepuk dada,  kemudian 
mengerat rambut dari dahi sampai 
tengkuk secara pelan-pelan. Menutup 
mata disertai jerit lengking yang 
memecah suasana semakin suram 
adalah waktu yang mungkin tidak akan 
pernah terlupakan. Percayalah, serahkan 
kepadaku, perlahan aku akan berangsur-
angsur membawamu melupakan kisah 
yang dipaksa terkikis karena dirasa 
pelecehan moral dan agama.”

Sejak itu, percakapan itu kau sudah 
tak tampak batang hidungmu lagi di 
kota ini. Pasca kalimat itu kulantunkan 
dan barangkali menampar hatimu—
tak semua orang bisa merasakan hal 
yang sama karena hakikat memberikan 
kalimat-kalimat redam adalah orang yang 
belum merasai atau tidak mengalami apa 
yang benar-benar terjadi adalah sangat 
menyakitkan dan menyesakkan dada. 
Aku menduga kau kecewa dan terluka. 
Tapi kau tak memberiku kesempatan 
untuk bertanya, meminta maaf, dan 
memperbaiki kalimat mana yang harus 
kuperbaiki. 

“Kau tak mengalami. Ini menyakitkan. 
Jika kau sepertiku, barangkali kau akan 

terpuruk, ingin lekas binasa seperti 
apa yang kuinginkan,” ucapmu dengan 
menepuk-nepuk dadamu, “dan orang-
orang bisa seenaknya berkata tentang 
sabar, tenang, dan Tuhan, adalah semata-
mata ia tidak merasai luka yang dirasakan 
orang lain.”

Aku masih ingat bagaimana ekspresi 
wajahmu. Aku pun sudah menyimpan 
rapat-rapat jalan ingatan tentangmu dan 
apa yang pernah kukatakan waktu itu. 
Biarlah, kau sudah dewasa, tentu sudah 
mampu memilih jalan yang baik buat 
hidupmu, dan yang lebih baik untuk 
masa depan. Tentu saja aku sangat sedih 
atas hal ini. Aku bisa saja membencimu 
dan merasa kecewa, menganggapmu 
perempuan kotor karena sudah ternoda. 
Bagaimana lagi, aku tak akan pernah 
menyalahkanmu, bahkan keadaan dan 
waktu. Itu adalah musibah yang datang 
secara tiba-tiba, menimpamu. Aku masih 
bisa menerimamu meski hingga sekarang 
kau masih menunda percakapanku 
tentang pelaminan.

***
Kota ini hujan sangat deras disertai 

angin kencang, Bob. Orang-orang di luar 
ketakutan dengan kabar menyebarnya 
virus yang sudah mulai menjangkit 
dan perlahan mematikan beberapa 
orang di kota ini. Betapa gelisah dan 
gemetarnya tubuh orang-orang ketika 
sudah mendengar berita yang sudah lama 
ditakutkan dari surat kabar yang beredar. 
Sebisa mungkin, mereka melakukan apa 
yang terbaik untuk dilakukan; menstok 
beberapa persediaan bahan makanan, 
vitamin, dan obat-obatan. Menutup mulut 
dan hidung demi keamanan. Apakah 
orang-orang yang memiliki kepentingan 
jabatan dan negara menganggap bahwa 
kota ini masih aman dan baik-baik saja?

“Kita harus waspada soal ini . 
Tenanglah.”

“Gila! Kita bisa mati”
“Jangan dulu. Simpan kecemasanmu 

itu.”
Ketika itu kau dengan gagahnya 

menyusuri kota dengan kain bekas 
yang masih tertempel di mulutmu—
mencarikan vitamin sebagai persedian 
aku dan kau. Tentu saja kau tahu bahwa 
apa yang kurasakan saat ini sudah jauh 
lebih dari cemas—tubuhku lemas, 
jantung berdegup kencang, kepalaku 
sakit. Was-was dan tidak karuan.

“Cobalah rileks. Jangan cemas. Itu 
sugesti yang kau bangun sendiri.”

Di luar masih hujan deras. Langit 
mengedipkan cahaya dengan letusan 
petir yang mengelegar. Kau belum juga 
datang, aku menggigil sendirian. Di luar 
suasananya sepi. Hujan sudah berhenti. 
Aku mencoba menekuk kaki, menggesek-
gesekan telapak tangan agar mengalir 
energi hangat. Aku lapar, dadaku sesak. 
Esok paginya, aku membuka mata pelan-
pelan. Betapa terkejutnya bahwa hari itu 
diriku terbaring di rumah sakit.

“Beruntunglah, kau dan bayimu 
selamat.”

Aku hanya mampu meringis. Tidak 
ada kau di sampingku adalah malapetaka. 
Teringat malam jahanam lelaki yang 
merenggut keperawananku. Bisa-bisa 
aku bakal jadi bulan-bulanan makian 
tetangga. Kau tahu mengapa aku justru 
percaya dan memilih kabur dari rumah 
hanya perkara aku mencintaimu, Bobi? 
Aku tak peduli ibuku ketika itu. Hingga 
aku akhirnya sadar, bahwa ibuku adalah 
harta satu-satunya yang harus kujaga. 
Dengan begini aku menjadi meretak  
kembali.

“Bersabar lah,  tenanglah.  Aku 
mencintaimu. Lupakan masa lalu.”

***
Aku mencarimu, kau tak ada, Moena. 

Haruskah aku yakin bahwa kau masih 
bisa kuajak hidup berumah tangga? 
Kau depresi dan nyaris bunuh diri. 
Menepuk-nepuk perutmu—janinmu 
yang berusia empat bulan. Pelan-pelan 
aku menghantarkan energi kebaikan, 
keikhlasan, dan terus merapal doa-
doa agar kau tidak gila. Pemerkosaan 
yang menimpamu di malam itu—
ketika ibumu sedang tertidur pulas, aku 
masih bisa menerima—janin di dalam 
perutmu, aku terima lapang dada meski 
sebenarnya aku melipat kesedihan. 
Sebab bukan bayi dan kau yang salah, 
tetapi ayahmu yang bedebah. Mengingat 
ceritamu aku jadi sedih kembali, bahwa 
ayahmu adalah pembunuh.; pembunuh 
ibumu, juga pembunuh masa depanmu. 
Meski kesedihanmu berlipat-lipat. Usai 
menggagahi tubuhmu di malam itu, 
ayahmu gantung diri di pohon mangga 
depan rumahmu.

Kita sudah sama-sama menua, Moena. 
Apakah kau kini sudah menikah dan 
beranak pinak? Aku sudah tidak pernah 
lagi melihat wajah cantik dan manjamu 
serupa apa. Kau meninggalkanku, 
aku terus mencarimu. Wajahmu selalu 
berkelebat kemudian berputar-putar di 

ingatanku. Cinta perih dan sangat parah 
ini selalu kurawat hingga aku memilih 
tidak menikah sampai di ujung usia 
lansia. Terakhir angin mengabarkan 
melalui kawanmu bahwa kau lebih 
sering murung dan menyendiri ketika 
bayi dalam kandunganmu, yang sempat 
kuusap-usap waktu itu sudah tumbuh 
hingga usia 6 tahun telah meninggal 
karena menderita progeria. Setelah itu 
kau hilang dari peradaban. Temanmu 
tidak tahu kemana kau berpindah, aku 
tak pernah tahu keberadaaanmu dan kini 
seperti apa.

Moena, barangkali kau datang sore 
ini. Aku menunggumu di bibir pantai 
sambil melihat ombak-ombak yang 
berloncatan. Aku yakin kau terkejut 
melihatku memakai baju rapi, berjas dan 
berdasi. Angin menerpa wajahku, seakan 
berbisik bahwa kau ada di belakangku. 
Berkali-kali aku menoleh, tetapi tak juga 
menemukan wajahmu. beruntunglah 
ingatanku masih segar dan tajam. Oh, 
Tuhan. Aku melihatmu. Sungguh, aku 
melihatmu dengan gaun yang sangat 
indah. Kau tampak cantik, Moena. 
Benarkah kita akan menikah sore ini? 
Menikah di usia lansia adalah penebusan 
kebahagiaan kita yang tertunda. Tidak 
masalah, Moena, tidak masalah. Kelak 
kita akan mati dengan tenang tanpa 
harus memanggul keinginan yang belum 
digenapkan.

Cahaya senja menyebar, mengambang 
di atas lautan. Bergelombang pelan-pelan. 
Kau masih berdiri dan tersenyum di sana. 
Aku berjalan pelan-pelan, tersenyum 
bahagia. Sesekali melambaikan tangan, 
mengecup dari kejauhan. Bayangan 
berkelebat apa yang harus kulakukan, 
merasai kebahagiaan ketika kita usai 
melakukan ritual pernikahan, dan sah 
menjadi suami istri. 

Eh, kau masih ingat aku, bukan? 
Tadinya aku menduga kau dihajar 
kepikunan. Baiklah, mari kita rayakan, 
Moena. Mari kita rayakan!  Aku telah 
sampai, tangan kita saling berpegangan, 
saling menggenggam. Mengapa kau 
diam? Tubuhku digulung gelombang, 
seperti memasuki pintu yang terbuka 
penuh dengan cahaya. Apakah itu hanya 
imajinasiku, bahwa sebenarnya kita 
sudah berada di atas ranjang, Moena? 
Sungguh, aku sangat bahagia. Kita 
bahagia, menua bersama di rumah lain 
yang hanya milik kita berdua.

Tangerang Selatan, 11 Maret 2020
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