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A k u  b a r u  d a t a n g . 
Kebetulan masuk shift 
sore. Tapi 
a ku 

melihat ada yang aneh. 
ada banyak polisi. Banyak 
wartawan. Kamera. Aku 
menerka-nerka apa yang 
sedang terjadi. Siapa yang 
sedang berurusan dengan 
polisi. Tiba-tiba seseorang 
membuyarkan lamunanku. 
Memukul pelan pundakku 
dari  belakang.  Faisal , 
kawanku yang juga bekerja 
disini. 

“Udah finger?” tanyanya 
padaku

“Belum.” Jawabku dengan 
p a n d a n g a n  y a n g  m a s i h 
mengarah di keramaian.

“Buruan sana. Udah mau 
jam tiga. Kamu mau gaji kamu 
dipotong bulan depan hanya 
karena telat satu menit.”  

“Iya. Eh, itu kenapa rame-
rame?”

“Oh ya, kamu kan sampe 
malam. Hati-hati ya.”

“Kenapa?” tanyaku lagi 
sambil meletakkan telapak 
ibu jari kananku di layar finger. 

“Ada mayat.” 
“Hah, serius?” aku tidak 

tahu bagaimana sikapku harus 
menanggapinya.“Dimana?” 
lanjutku

“Di kamar 210.”
“ K o k  b i s a ?  G i m a n a 

ceritanya bisa ada  mayat?” 
aku semakin penasaran

“Ya aku juga gak tahu. 
Pantesan aja dari pagi aku 
udah cium bau yang gak 
enak. Tapi aku cuek aja. Aku 

pikir ya baunya mungkin 
dar i  toi let .  Aku enggan 

untuk mengatakannya pada 
siapapun. Takut ketahuan 
tamu. Dan aku juga ragu 

untuk bilang bahwa itu bau 
bangkai. Tidak masuk akal 

memang. Tapi setiap 
kali lewat di koridor 

lantai dua bau itu 
selalu tercium dari 
dua hari yang lalu. 
Hari ini semuanya 
b a r u  t e r k u a k .” 

Cerita Faisal, lalu 
meludah. Seolah 
ingin muntah. Jijik.

“Tapi kok bisa 
ketahuan?”

“Iya,  tadi  aku 
yang liat duluan. 
Soalnya aku ketuk-
ketuk pintunya gak 
dibuka, di telpon 

gak diangkat. Ya udah aku 
masuk aja. Aku liat si ada 
orang lagi baring, tapi kakinya 
aja yang kulihat. Trus udah 
gitu baunya semakin tajam. 
ternyata orang itu udah mati. 
Udah jadi mayat. Ngerilah 
pokoknya. Udah ah aku mau 
pulang. Selamat berkerja. Oh 
ya, hati-hati ya arwahnya masih 
gentayangan.” Lanjutnya lagi 
sambil tertawa pergi. 

Ah, sialan Faisal. Masih 
sempat dia menakutiku. Dia 
tahu kalau aku penakut dengan 
hal yang berbau horor. Dan 
dia berhasil. Aku mulai takut 
sekarang. Tapi toh aku tidak 
sendiri  yang masuk sore. 
Ada Wawan di FB (Food & 
Beverage), ada bu Vina di 
laundry, ada Rio dan Bambang 
di kitchen. Ada pak Gesler 
di pos security. Ada Yogi di 
receptionis. Aku menguatkan 
diri sendiri. 

S eb elum ada kejadian 
ini, hotel ini memang sudah 
horor. Apalagi sekarang ada 

penambahan mayat. Hmm! 
Terutama di meeting room. 
Dulu, Sebelum di departemen 
HK (housekeeping), aku di 
FB. Sebagai waiters. Saat itu 
aku masuk sore bersama 
K h o l i k  y a n g  k i n i  s u d a h 
resign. Saat itu sudah malam. 
Sekitar pukul 10. Kegiatan di 
meeting room sudah selesai. 
Tinggallah aku dan Kholik di 
lantai itu. Kami membereskan 
semuanya. Sampah-sampah 
sisa makanan, piring bekas 
makan, kertas-kertas, meja 
dan kursi kita rapikan lagi. 
Semuanya. Dan tiba-tiba gelas 
yang ada di atas meja yang 
jaraknya sekitar dua meter 
dari tempat aku dan Kholik 
berdiri, jatuh. Pecah. Tanpa ada 
yang menyentuhnya. Kurasa 
saat itu pikiranku dan Kholik 
sama. Hantu perempuan yang 
sering dibicarakan teman-
teman sedang berada bersama 
kami. Tentu saja kami takut. 
Tanpa aba-aba. Tanpa harus 
menunggu lama. Kami lari 
terbirit-birit meninggalkan  
m e e t i n g  r o o m .  Ta n p a 
memencet tombol lift. Turun 
lewat tangga darurat. Tak 
peduli dengan pekerjaan yang 
belum selesai. Itu kali pertama 
dalam hidupku, mengalami 
kejadian horor. hal yang dulu 
tidak aku percayai. Kini datang 
menghampiri tanpa kuundang. 
Brengsek.

Menurut cerita kang Mamat, 
orang yang bekerja sejak 
pertama kali hotel ini berdiri, 
bahkan tinggal di dekat sini. 
Dulu, dulu sekali. Sebelum 
hotel ini di bangun, ini adalah 
wartel atau warung telkom. Di 
wartel tersebut ada seorang 
perempuan yang mati bunuh 
diri dengan cara menggantung 
diri. Dan menurut ceritanya 
lagi perempuan itu diperkosa. 
Maka ditutuplah wartel itu 
s e l a m a  b e r t a h u n - t a h u n . 
Akhirnya menjadi bangunan 
tua yang tidak berpenghuni. 
Jelas menjadi tempat yang 
disenangi para hantu. 

Da n  e nt a h  b aga i ma na 
ceritanya pak Jas (Owner 
hotel) membeli tanah ini. 
L a l u  d i b a n g u n l a h  h o t e l 
y a n g  s e k a r a n g  m e n j a d i 
tempat aku bekerja. Kurasa 
i t u l a h  p e r e m p u a n  y a n g 
menggangguku dengan Kholik. 

Mungkin dia tidak bermaksud 
mengganggu hanya mengajak 
bermain. 

Cuma dia tidak terlihat. 
Menurutku itu cara berteman 
yang super horor. Dan hari 
ini ada mayat laki-laki yang 
mungkin sebentar lagi akan 
menjadi hantu tambahan di 
bangunan ini. Entah nasib 
buruk terhadap siapa. Pak Jas 
kah? Karyawan kah? Atau si 
korban? Yang jelas kabar ini 
akan menjatuhkan nama baik 
hotel. Karyawan yang kebagian 
shift pagi sudah pulang. Kami 
yang masuk sore di briefing 
oleh pak Jas. 

“Ya, saya rasa semua sudah 
tahu tentang kabar hari ini. Kita 
mengalami kejadian yang tidak 
mengenakkan. Ada mayat di 
kamar 210. Dia nginap disini 
tiga hari yang lalu. Entah apa 
penyebab dia meninggal. 
Mayatnya akan diperiksa. 
Yang ingin saya sampaikan 
pada kalian semua adalah 
anggap hari ini tidak terjadi 
apa-apa. Kerja saja seperti 
biasa. Jangan sampai kejadian 
ini mengganggu aktifitas kalian. 
Ok, Selamat sore, selamat 
bekerja.” Semua karyawan 
terdiam. Ada sedikit rasa takut 
yang diberani-beranikan. 
Kamu enak sebagai bos, abis ini 
langsung pulang tidur nyenyak. 
Kita sebagai karyawan yang 
berhadapan langsung dengan 
suasana horor ini. Gak bisa apa 
hotelnya ditutup sementara. 
aku membatin.

M a l a m  s e m a k i n  t u a 
tak terasa. Sekarang pukul 
sembilan. dua jam lagi aku lepas 
tugas. Suasana hotel seperti di 
kuburan. Hening. Suasana 
di  luar yang bertetangga 
dengan hotel tentu sedang 
b e rg o s i p,  m e mb i ca ra ka n 
kejadian hari ini. Telepon di 
ruang housekeeping berbunyi. 
Ternyata dari Yogi, receptionis. 
Dia memintaku untuk turun ke 
bawah. Ada lantai yang harus 
dibersihkan. 

Setelah itu tanpa sengaja 
aku bertemu tamu yang minta 
untuk diantar ke kamar sebab 
kuncinya tertinggal di dalam 
kamar. Tinggi badannya sekitar 
177 cm. Sama denganku. 
Badannya besar. Perutnya 
sedikit buncit. Rambutnya ikal, 
kulitnya yang hitam membuat 
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ia tampak lebih eksotik. Sedikit pucat. 
Mungkin ia sedang sakit ringan.

“Tolong antar ke lantai dua.” 
Bapak itu berusaha tersenyum. 
Seperti sedang menahan sakit.

“Baik pak.” Kurangkul dan antar 
dia memasuki lift. 

“Oh ya, saya dengar dari berita 
ada penemuan mayat ya di hotel 
ini. Apa benar?” 

“Iya pak. Tapi saya tidak tahu 
persis bagaimana kejadiannya. 
Karena saya  masuk sore, jadi 
pas saya datang tadi kasusnya 
udah selesai. Tinggal polisi yang 
mungkin masih melakukan 
penyelidikan. Kasusnya masih 
misteri menurut saya.”

“oh gitu.” Tanggapnya singkat.
Pintu lift terbuka. Dia meminta 

agar aku melepas rangkulanku. 
Dia bisa berjalan sendiri katanya. 
Aku mempersilakan bapak itu 
untuk keluar lebih dulu. Lalu 
kulangkahkan kakiku lebih cepat 
agar bisa berada sedikit didepan 
samping kanannya. 

“Kamarnya nomor berapa 
pak?”

“Kamar 210.”
Aku berhenti melangkah. 

Lalu kulihat di sekitar koridor. 
Samping kiri dan kanan. Depan 
dan belakang. Tak ada siapa-
siapa. Aku hanya sendiri. 

(Surabaya, 2018 - Bau-Bau, 
2020)

Gambar-Gambar yang Hilang dalam Peta
sudah banyak yang hilang di kota ini, ucap bangunan yang masih tersisa 
kepada topi lebar yang bertengger di kepala seorang pelancong
ketika bendi melaju menuju kedai kuliner dan toko oleh-oleh
bunyi kleneng genta di leher kuda membawa ke masa lalu yang tersuruk
gelimun rayap, kotor, tak terbaca, sejarah yang dihilangkan
berganti wajah-wajah baru
gambar-gambar itu telah diterbangkan bersama riuh pesawat menuju ibu kota
sebagiannya hanyut ke sungai bersama gerimis buatan
membentuk pidato dan janji. kadang meriah warna pamflet
tak ada yang akan dikenali lagi
selain nama-nama lama yang enggan dicatat
derap sepatu kuda berketipak-ketipak seolah sedang terbahak-bahak
melihat topi lebar di kepala pelancong itu celingak-celinguk mencari sesuatu
mungkin lapangan bola tempat kanak-kanak menyerahkan masa kecil
berlecah-lecah
bertengkar dan menangis
kini telah menjadi kantor wali kota
mungkin stasiun kereta tempat menyaksikan orang-orang pergi dan kembali
belajar makna perpisahan. menyimpul-nyimpul arti menunggu
kini direnovasi untuk kafe muda-mudi
mungkin deretan toko buku 
kini menjelma entah yang abu-abu
mungkin bangunan tua sebuah pustaka, perhentian bendi, kedai-kedai cina
semua pergi bersama identitas dan jati diri
topi lebar di kepala pelancong itu merasa hampa
bangunan tua dan derap sepatu kuda terpingkal-pingkal
cukup lama
di sepanjang jalan kehilangan demi kehilangan berhamburan
membentuk iringan yang terburu
wajah yang tengah bersolek
manja
menunggu hujan dari ibu kota
sudah banyak yang tak ada di kota ini
gambar-gambar itu telah ditimbun bersama peta, tanda, dan narasi yang pucat
pada suatu ketika
orang-orang entah akan berziarah ke mana?

Kertas Putih

(buat Kyal Sin)
kertas itu hanya bertuliskan cinta. yang suatu saat kelak barangkali
akan ia kirim buat kekasihnya. kertas yang berwarna putih
seputih awan dan hati mereka yang berangkat ke jalan. doa-doa juga putih
tapi hitam aspal siang itu memanas leleh. riuh serupa guruh
dan kepalanya ditembak. kertas itu pun koyak
o. alangkah indah bunga yang terkapar di jalanan
harumnya sampai ke seluruh hulu. mewangi ke segala muara
kekasih, bila suratku tak sampai, bukankah sekali sempat pernah kukatakan
aku mencintaimu lebih dari seluruh darah yang mengalir di tubuhku!
serak ban-ban dibakar. barisan pagar kawat berduri
gemuruh yel-yel dan gas airmata. semua berkerumun membentuk siang yang hampa
seolah memanggil burung-burung bangkai untuk ikut bernyanyi dan menari
bahwa kedamaian adalah mulut-mulut yang berhadapan dengan moncong senjata
kertas itu bertuliskan cinta
kini ia terbang ke mana-mana. membangunkan para pecinta yang tidur
membisikkan kisah-kisah tiran, tidak boleh ada pertumpahan darah!
kertas yang kemudian dikenang seluruh orang. karena perempuan muda itu pergi
memanjat langit. bernyanyi dan menari sampai menjelma malaikat
sampai senja
adakah ia sempat pamit pada jalanan Mandalay?
sebelum ia ditembak. sebelum ia ditembak

Surat Kabar
esok kita tak akan bertemu lagi, katanya entah pada siapa
adakah pada kursi-kursi yang setia menunggu di beranda, atau pada ruang tamu
yang kini telah terkunci
linang di matanya setegas kesepian masa lampau. surat kabar itu telah menguning,
usang, dan tiada terawat. tak pernah ia bayangkan menjadi begitu tua
bahwa perpisahan adalah sesuatu yang pasti. tak ada yang sungguh-sungguh menunggu
karena gegas akan mengantarkan ke berbagai tujuan
simpang-simpang barangkali sekedar nama. kelok dan liku
maupun curam dan terjal hanyalah jalan-jalan yang akan dilupa
ia ada di antaranya. lembar-lembar yang belum siap untuk menangis

asongan, mobil-mobil di lampu merah. tangan demi tangan terulur seolah berdoa
meminta kata-kata dan tanda
di lapak tengah pasar. warung dan berbagai kantor
selalu ia dengar suara. lagu-lagu dari kerinduan dan harapan
dengan setia ia temui mereka setiap pagi hingga senja. bahkan juga malam
membawa kata-kata dan tanda. meski separuhnya adalah luka
ia bayangkan mereka tertawa, termangu, atau ada yang tiba-tiba menutup jendela
seolah pertemuan demi pertemuan hanyalah sia-sia
tapi mereka selalu menunggu
stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, bahkan di penjara demi penjara
setiap hari mereka seolah mencari matahari. panorama yang sulit ia lupa

lalu ia bayangkan sebagian ada yang meremuknya. menjadikan layang-layang
melintasi kota
kota-kota yang kehilangan
karena perpacuan adalah perayaan korban. masa lampau, kenangan, bahkan sejarah
segala akan tergerus dan hangus. menjadi tak ada
seperti dirinya 
surat kabar itu akhirnya menangis juga. dalam timbunan kata-kata dan tanda 
menguning, usang, dan tiada terawat. tanpa perpisahan
esok kita tak akan bertemu lagi, katanya pada wajah-wajah yang terus berubah

Daun Usia atau Usia Daun
di halaman rumah setengah batu setengah kayu. daun-daun di pohon itu
saling bersetubuh. berhimpitan dari canggah-canggah hingga dahan
hijau muda dan cokelat tua satu dalam cumbu tak tentu. bahasa-bahasa yang meragu
lalu ada yang gugur
namanya mungkin usia
burung dan belalang hinggap. sesekali kalilaso
membiarkan cuaca berhitung  tentang arah angin. bayang-bayang yang dilarikan matahari
menuju penanggalan yang tergeletak di tepi petang
daun tua; berapa musim lagi yang kita punya? kita menampung hari-hari
dalam penantian
daun muda; barangkali sebanyak kecemasan yang setia kita tabung
akan tiba satu ketika
kita akan melunasinya 
rumah itu. melihat daun-daun senantiasa bersujud siang malam
menyerahkan diri atau merebut sepi
dalam hitungan 
daun itu. melihat rumah tak sekalipun menangis menangkis panas hujan
membantah langit. kadang tiba juga udara bertuba
rumah itu dan daun-daun itu
hanya sesekali mereka saling jenguk. berbagi isyarat
ketika badai ribut. ketika puting beliung bergulung-gulung
bahwa semua itu hanyalah peristiwa
seorang kekanak menembakkan ketapel. di ujung ranting unggas mengelak
beberapa daunlah yang jatuh. melayang dan terhempas
itukah usia?
terlepas begitu saja meski hari belum senja
seorang kekanak lain menembakkan ketapel. di tanah unggas tergeletak
tapi daun-daun juga jatuh
itukah usia?
di halaman rumah setengah batu setengah kayu. angin terus mencatat
setiap hari daun gugur satu-satu. melayang dan terhempas
ada yang tua, ada yang masih muda
ada yang dibunuh, ada yang terbunuh
takdir yang setia
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Fr o m m  ( d a l a m  T h e 
Ar t of  Loving,  2002) 
m e n g h a d i r k a n  d u a 
perkara cinta sebagai 

berikut “Aku mencintaimu karena 
aku membutuhkanmu.” dan “Aku 
membutuhkanmu karena aku 
mencintaimu.” Mana yang lebih 
matang? Menurut Fromm, perkara 
yang kedua merupakan cinta yang 
lebih matang karena kehadiran cinta 
tersebut tanpa tendensi apapun. 

Cinta menjadi gejala yang 
semakin langka dalam abad 
m o d e r n ,  k a re na  ma nu s i a 
hanya saling memperalat. 
Manusia memandang cinta 
pada dasarnya merupakan 
gabungan dari popularitas 
dan daya tarik seksual belaka. 
Menurut Fromm, cinta yang 
sesungguhnya itu tidak saling 
mengeksklusifkan, melainkan 

bersifat saling melengkapi. 
K e m a m p u a n  m e n c i n t a i 
tersebut dapat tercapai apabila 
manusia modern berdisiplin, 
berkonsentrasi, serta menaruh 
perhatian yang tinggi terhadap 
cinta itu sendiri.  Manusia 
modern t idak akan dapat 
saling mencintai jika mereka 
hanya saling menukarkan 
“paket kepribadian”. Misalnya 
d a l a m  p e r k a w i n a n ,  y a n g 
lebih dipentingkan hanya 
penyesuaian diri, bukan lagi 
k e m a n u n g g a l a n  p r i b a d i . 
Relasi yang demikian pada 
hakikatnya merupakan relasi 
yang membawa akuisme-nya 
masing-masing. 

Dalam hubungan cinta, tidak 
dipungkiri terjadi persoalan 
skandal. Skandal merupakan 
cinta yang mengejutkan, diam-
diam, menggetarkan, dan kadang 
berujung pada kesengsaraan, 
baik pada salah satu maupun 
kedua pelakunya bahkan orang 
lain yang bersinggungan dengan 
pelaku skandal tersebut. Kata 
skandal berarti tindakan yang 
memalukan dan melanggar 
ketentuan. Singkatnya, dapat 
dikatakan bahwa skandal dalam 
cinta merupakan wujud nyata 
dari perselingkuhan. 

S k a n d a l  b i s a  t e r j a d i 
dimana dan saja kapan saja, 
baik pada lingkungan yang 
nor ma-nor manya longgar 
maupun yang ketat.  Pada 
yang normanya longgar, yaitu 
di kota-kota besar, skandal 
di dukung oleh kehidupan 
kapitalisme dan masyarakat 
yang memiliki kesibukan yang 
luar biasa. Demikian sebaliknya, 
masyarakat yang memiliki 
norma ketat seperti pedesaan, 
skandal terjadi karena budaya 
patriarki. Dimana masyarakat 
patriarki masih mengakui bahwa 
kejantanan laki-laki ditentukan 
o l e h  b a n y a k n y a  j u m l a h 
perempuan yang berhasi l 
ditaklukkan. Hal semacam ini 

terefleksi pada sosok Arjuna 
(terkenal sebagai Lanangin 
Jagat) dalam lakon wayang 
Ramayana. Demikian pula 
pihak perempuan, perempuan 
digambarkan sebagai sosok yang 
selalu berterima, identik dengan 
lego lilo atau nrimo ing pandum.

Fenomena skandal tidak hanya 
melanda hubungan pasangan/
suami istri yang tidak bahagia (sering 
bertengkar, kesulitan ekonomi 
dsb), namun juga dapat melanda 
pasangan suami istri yang bahagia 
(mapan, kecukupan, dan seperti 
harmonis) Hal ini terjadi karena 
didukung oleh kondisi banyaknya 
waktu di  luar rumah, terlalu 
sibuk berbisnis, dan kurangnya 
menyatukan waktu sehingga tidak 
ada ruang untuk berbagi. 

P e r s o a l a n  s k a n d a l  d a l a m 
hubungan cinta memang rumit, 
mengingat persoalan cinta itu 
sendiri merupakan hal yang juga 
rumit, baik cinta secara logika, 
maupun cinta secara rasa. Secara 
logika, terjadinya skandal dianggap 
hal yang tidak boleh terjadi dan 
merupakan sesuatu yang dianggap 
salah karena telah dilarang oleh 
Undang-Undang, Kitap suci, dan 
norma-norma yang berlaku di 
masyarakat. Namun apabila cinta 
dikaitkan dengan rasa, mencintai 
merupakan hak setiap individu. 

Pasangan hidup adalah rahasia, 
maka jodoh itupun misteri. Bahkan 
ketika sepasang kekasih sudah 
diikatkan oleh perkawinan, bisa 
saja kadang menganggap mereka 
tidak berjodoh dan terjadilah 
perceraian atau perselingkuhan. Jika 
sudah berselingkuh, tidak sedikit 
para pelaku menganggap bahwa 
pasangan selingkuhnya itulah 
yang kini sedang berjodoh. Ada 
pasangan hidup, ada selingkuhan, 
maka pertanyaan yang muncul 
adalah: Adakah kesejatian dalam 
cinta? Siapakah cinta sejati, suami/
istri atau selingkuhan saat ini? 
Mana yang lebih berdosa antara 
berpura-pura mencintai suami/istri 
atau sungguh-sungguh mencintai 

selingkuhan?
Dalam sastra Indonesia, persoalan 

skandal cinta tergambar dalam 
karya-karya Titis Basino,  misalnya 
dalam novel berjudul Menyucikan 
Perselingkuhan, Aku Supiah Istri 
Hardian, dan Embun Tajali. Terdapat 
juga dalam kumpulan cerpen Agus 
Noor berjudul Selingkuh itu Indah. 
Juga dalam novel yang hingga kini 
semarak dibicarakan, Belenggu karya 
Armijn Pane. Persoalan skandal 
dalam Belenggu diperlihatkan oleh 
Dr. Kartono yang menemukan 
sosok Rohayah. Sementara itu, istri 
Dr. Kartono sendiri menemukan 
Hartono. Persoalan cerita dalam 
novel Belenggu tersebut, hampir 
memiliki kesamaan dengan cerpen 
Adegan Empat Ranjang  dalam 
kumpulan cerpen Pertanyaan untuk 
Cinta karya Seno Gumira Ajidarma.  

Cerpen Adegan Empat Ranjang 
menceritakan suami istri Anton dan 
Maya yang jarang bertemu karena 
disibukkan urusan pekerjaan. 
Tidak hanya itu, pasangan ini juga 
berada di kota yang berbeda,  yakni 
Jakarta dan Bandung. Demikian juga 
pasangan Johan dan Susan, mereka 
jarang bertemu karena terpisah 
ruang dan waktu (Jakarta-Bandung). 
Dan skandal begitu mudah terjadi, 
yakni Maya berskandal dengan 
Johan karena mereka teman satu 
kantor yang kebetulan berada dalam 
satu kota (Bandung), demikian juga 
Anton dan Susan. Anton dan Susan 
terlibat skandal karena mereka 
merasa kesepian saat pasangan 
hidup mereka berada di Bandung. 
Mereka tidak bersabar menunggu 
kepulangan pasangan. Mereka 
tidak sanggup lagi menaklukkan 
rasa sepi hingga akhirnya mereka 
memutuskan berskandal di Jakarta. 

Lantas, apakah mereka masih 
bisa dikatakan saling mencintai, 
jika dalam cinta mereka sisipi 
kebohongan?  Barangkali masih 
saling mencinta, tapi cinta yang 
berjarak, yaitu  berjarak dengan 
kesejatian, maka cinta menjadi 
teralienasi  atau bahkan nihil 
adanya.* 
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