
 
Bagaimanapun, hidup Sarwoto sudah lebih dari 

cukup. Semua yang dia inginkan, melulu bisa terwujud. 
Gemah ripah loh jinawi, empat sehat lima sempurna, siang 
makan nasi kalau malam minum susu. Rumah bertingkat-
tingkat, mobil mewah berjejeran, isteri yang cantik, kulkas 
yang ada isinya, ladang jagung, perkebunan teh, juga 
peternakan  sapi.  Itu  semua  yang  jelas  bukan  milik 
tetangganya, tapi milik Sarwoto. Belum lagi dimanjakan 
dengan  berbagai  fasiltas  yang  diberikan  oleh  negara. 
Intinya, meski belum tahu bagaimana bentuk dari surga, 
para tetangganya sudah bisa merasakan nikmatnya hanya 
dengan  melihat  sosok  Sarwoto.  Pantas  saja  banyak 
tetangganya, apalagi manusia; yang kepingin jadi Sarwoto. 

Usianya baru 15.695 hari. Tapi mantan aktivis ini 
terlihat  sangat  berwibawa.  Apalagi  foto  gagah  yang 
terpajang di tembok dengan jarak setiap 40 inci satu sama 
lain  membuatnya  tambah  berwibawa  lagi.  Tak  hanya 
ruang tamu saja, kamar mandi, dapur, baliho pinggir jalan, 
hingga ladang jagungnya dipenuhi dengan foto gagahnya 
mengenakan jas hitam berdasi. Tatapan matanya benar-
benar tajam, melebihi bayung dan bayonet.   

Sarwoto punya dua anak. Padi dan Laut. Padi 
yang  satu  gemar  bermain  di  halaman  rumah,  bikin 
gelembung layaknya Sponge Bob dan Patrick ketika main 
ke ladang ubur-ubur. Ia mempertemuan jari telunjuknya 
dengan ibu jari membentuk lingkaran, biar saat ditiup 
keluar gelembung-gelembung cantik. Kadang pakai sabun 
colek dangdut, kadang kala juga pakai Calvin Klein seri 
euphoria.  Gelembungnya berbentuk bulat mengkilat, bila 
pecah baunya mirip sudachi bercampur jahe.  

Sedangkan yang ragil, selalu bertandang ke desa 
sebelah sepulang sekolah, untuk mengurusi sapi-sapi milik 
bapaknya itu. Dia suka mengurus sapi-sapinya sendiri. 
Dagingnya montok sekali. Bahkan kalau diiris satu kaki 
sapi, bisa untuk mengenyangkan perut orang sekampung. 
Ya wajar, rumputnya saja di impor dari Australia. 

Juga, yang ragil ini suka ngevlog dengan sapi-

sapinya.  Maklum,  semenjak  beli  viewer,  penontonnya 
bertambah jadi lima ratus, dan ia tambah semangat upload 
videonya itu ke youtube. Ia tak mau kalah dengan Reza Arap, 
Laurentius  Rando,  bahkan Alexander Samuel  Pieter  dan 
Karin Novilda sekalipun! Yang jelas, ia ngevlog tak jauh dari 
kandang, bukan ngevlog di sepanjang jalan tol, apalagi sampai 
ke Monumen Holocaust. 

“Cita-cita kamu mau jadi apa bila sudah besar, nak?” 
Tanya Marni, isteri Sarwoto. 

“Pingin kaya Sandy, mah! Biar pintar silat..” sahut 
anak perempuan. 

“Kalo kamu, Laut?” 

“Pingin ngalahin Piwdiepie, Ma!” 

“Pekerjaan apa itu?” 

“Pokoknya duitnya banyak, mah!” 

Begitulah  kehidupan  Sarwoto.  Terlihat  damai 
dengan seluruh harta kekayaanya. Namun belakangan ini, 
Sarwoto lagi kena penyakit aneh. Penyakit yang sedang 
marak menjangkit  beberapa manusia  di  muka bumi ini. 
Sangat mematikan dan bisa saja menular.  

Kutukan atau semacamnya ini, perlahan membuat 
badannya  mulai  menghitam.  Muncul  benjolan  di  atas 
bokongnya, seperti ekor. Dokter menyarankan Sarwoto pergi 
ke Rumah Sakit, agar mendapat penanganan tindak lanjut. 
Tapi Sarwoto benar-benar tidak mau, karena harus rawat inap 
selama kurang lebih sepuluh tahun dan biaya pengobatan 
yang ditaksir bisa mencapai dua triliyun rupiah! 

Dokter  sudah  seringkali  melayangkan  surat 
pemangggilan  kepadanya,  namun diacuhkan  begitu  saja. 
Padahal  ini  adalah bagian dari  ‘fasilitas’  negara.  Saking 
seringnya surat yang diterima Sarwoto, kalau dikumpulkan 
bisa jadi buku novel, yang tebalnya melebihi novel milik JK 
Rowling! 

Meskipun  begitu  Sarwoto  tetap  tenang  dan 
menikmati hidup. Bukan tenang, tapi lebih tepatnya berusaha 
tenang,  dan  menikmati  hidup.  Malahan  terakhir  kali  ia 
liburan ke Washington untuk menemui Juminten, keponakann-
ya yang ayu mempesona, seperti Christina Aguilera, yang 
kalau malam main ke Las Vegas. 

Pada suatu hari, ketika matahari lagi asyik-asyiknya 
nongkrong  diatas  langit,  Sarwoto  ngangkring  di  depan 
rumahnya bersama beberapa kawannya. Bukan kawan, lebih 
tepatnya tim sukses. Sarwoto mengenakan celana kolor tiga 
perempat,  dengan  kaos  putih  dalam  khas  bapak-bapak 
komplek yang sedang santai. Sambil nyedot cerutu Gurkha 
Black Dragon, ia melihat-lihat selembaran kertas yang dibawa 
oleh kawan-kawannya itu. Terlihat seperti dokumen penting, 
bukan selebaran sedot wc yang ditemukan di jalan atau 
pepohonan.  

Tak lama kemudian, istrinya datang.  Yang jelas 
isterinya pakai sarung, sarung botol terbang punya suaminya, 
bukan celana kolor tiga perempat. Ia datang membawakan  
kopi yang ditempatkan di cangkir putih kecil bermotif bunga 
sakura. Cangkirnya mengkilat seperti gerhana matahari. Juga 
beberapa camilan yang ia goreng sendiri di dapur dalam 
rumah. Camilan buatan isteri Sarwoto enak. Karena mereka 
muslim, dijamin halal, bukan dari babi atau tokek yang suka 
sembunyi di belakang bufet. 

“Monggo, mas. Diminum kopinya”. Kata Marni, isteri 
Sarwoto pada kawan-kawan Sarwoto. Eh, Bukan kawan, tapi 
tim sukses. 

Kemudian Sarwoto sedot dalam-dalam cerutunya, 
dan  mengepulkannya  ke  langit,  bikin  semacam  awan 
berbentuk love love.  

 “Terima kasih, sayangku” Ucap Sarwoto. 

Isterinya  hanya  tersenyum  malu-malu,  layaknya 
daun Mimosa Pudica, yang meredup ketika diterpa mantra 
asma-asma cinta. Ia langsung beranjak kebelakang, membawa 
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nampan bersama Padi yang selesai bermain gelembung di 
halaman rumah. 

“Pak, isterinya mirip Ike Nurjanah, ya!” kata salah 
seorang kawan yang duduk dihadapannya. 

“Hehe, bisa saja kamu. Cantik isteriku, lah!” Balas 
Sarwoto, basa-basi. 

“Tapi kayanya lebih beruntung Tejo deh, pak. Dia 
ini malah dapat Kopi Torabika” Celetuk kawan Sarwoto 
satunya lagi. 

“Kok bisa?”  

“Iya pak, beli satu gratis dua!”  

“Hahaha” mereka semua tertawa lepas. 

Biar santai dan tidak begitu tegang, Sarwoto dan 
kawan-kawannya  bercanda  sedikit-sedikit.  Dari  yang 
serius over dosis, stadium empat, gak begitu serius sampai 
benar-benar gak serius amat. Tapi sebelum ngobrol ngalor 
ngidul,  kesemuanya memastikan diri  dan sekelilingnya 
bahwa tidak ada alat penyadap atau semacamnya. Karena 
kalau sedang main politik, tawon lewat pun disangka drone 
mini yang siap merekam segala aktivitas ketika sedang 
rapat seperti ini.  

Ditengah-tengah rapat, diminumnya kopi luwak 
buatan isterinya itu. Bukan kopi luwak sachet di warung 
Mak Yem, melainkan kopi luwak yang ia beli sendiri dari 
petani  kopi  di  Lampung  Barat.  Kalau  pas  zaman 
mahasiswa dulu memang iya. Sebelum nyambi jadi tukang 
koran yang suka mangkal di perempatan Jalan Jenderal 
Sudirman, ia sempat jadi kuli bangunan yang bekerja 
serabutan. Kopi apa saja diminum, yang penting biar tidak 
ngantukan saat kuliah karena kecapekan selepas lembur 
kerja, atau sekedar menambah keakraban bersama teman-
teman seperkulian. Dahulu sabarnya Sarwoto itu sangat 
dalam, sedalam Palung Mariana. Hanya dengan menatap 
semur di warteg sampai kenyang, ia sudah puas. Kalau 
tidak ya paling mampir ke warung nasi padang untuk 
mengambil nasi dan lalapan saja. Tidak seperti sekarang 
ini. Kadang ia mencret ketika makan mie instan. Malahan 
beberapa minggu lalu ia harus masuk UGD karena keselek 

thiwul.  

“Sssrppppp”.  Seruput  demi  seruput,  ia 
tengggelamkan  kopi  dalam  perut  buncitnya,  melerai 
kecemasan  yang  suka  nongol  tiba-tiba.  Sesekali  menyapa 
tetangga yang lewat, dengan gapyak dan tentunya juga basa-
basi.  Menginjak  seruputan  kopi  ketiga,  ia  kaget  bukan 
kepalang. Sarwoto melihat wajah ibunya di dalam kopi itu. 
Berkali-kali  ia  kucek  kedua  matanya,  ternyata  memang 
Ibunya benaran.  

“Ada apa Pak?”  

“Ndak papa, kok.. mata saya ngembun kena asap! Hehe. 
Mari dilanjutkan.” 

Tak puas menjamah dalam mimpi buruk Sarwoto, 
kini Sarini menampakkan wujudnya dalam secangkir kopi. Ia 
berusaha  sadar,  bahwa  kutukan  ini  adalah  kenyataan. 
Almarhumah Sarini pernah bilang kepada Sarwoto muda 
agar tidak bermain politik, seperti ayahnya dahulu. Ibunya 
berhujjah bahwa seringkali  politikus terpeleset.  Ia  hanya 
kerap mengobral janji. Kebanyakan bahkan tidak percaya 
pada  perkataannya  sendiri.  Mereka bilang  akan  bangun 
jembatan-jembatan megah, bahkan di tempat kering yang tak 
bersungai sekalipun. Sarwoto ingat, ibunya itu juga pernah 
mengutip  salah  seorang  penyair  favoritnya,  Pramodya 
Ananta Noer : “Akan ada permainan politik oleh orang-orang 
kriminal, dan permainan kriminal oleh orang-orang politik”. 

Namun  apa  daya,  Sarwoto  tidak  mentaati  apa 
perkataan ibunya.  

“Anak  durhaka  kamu!”  begitu  celetuk  ibunya. 
Kopinya  makin  memutih,  karena  uban  Sarini  memang 
banyak. Maklum beliau kan sudah sepuh. Sarwoto hanya 
diam saja, bagai anak kecil yang dimarahi ibunya karena 
pulang kemalaman selepas bermain layangan.  

“Tunggu apalagi! Cepat temui Kamto sekarang juga! 
Bilang  pada mereka  bahwa dia  tidak  bersalah..!”  Getak 
ibunya pada Sarwoto.  Setengah memperdulikan, Sarwoto 
seruput habis hingga menenggalamkan wajah ibunya sendiri.  

Bersamaan dengan itu,  tiba-tiba  terdengar  suara 
sirine dari arah barat laut rumah Sarwoto. 

“wiu wiu wiu”...  

Semuanya menduga, bahkan sudah tahu; bahwa itu 
adalah pasukan dokter. Semuanya berhamburan. Salah satu 
kopi tumpah, salah satunya masih utuh. Bukan milik Sarwoto, 
karena ia telan habis kopi dan ampas-ampasnya. 

Para manusia yang duduk disitu berlarian, tak lupa 
dengan dokumen penting yang dibawa kabur oleh Sarwoto. 
Kawan-kawan  Sarwoto  berlarian  loncat  pagar,  sebagian 
menuju balkon. Tapi Sarwoto memilih kabur keluar rumah 
sejauh mungkin. Padahal ia sekeluarga sudah berencana pergi 
ke Hongkong beberapa hari lagi. Bukan semata-mata karena 
bisnis yang dilakoninya, melainkan untuk menghilang dari 
kejaran  dokter  yang  akan  memeriksa  ‘kesehatan’nya  itu. 
Dengan  tergesa-gesa,  ia  menaikkan  celana  pendek  tiga 
perempatnya yang sedikit melorot, dan bergegas mengambil 
kunci mobil didalam saku jasnya. 

“Mah! Ayo cepat, jangan lupa Padi dan Laut!” seru 
Sarwoto kepada isterinya. 

Ia lalu menuju garasi rahasia di bawah rumahnya. 
Ada Cadillac Escalade, Hummer H3, Mercedes Benz SLK-Class 
Convirtible, dan 3 Avanza. Sarwoto memilih Camaro Bumblebee 
berkekuatan 426 tenaga kuda dengan torsi 408lb/ft yang bisa 
ia gunakan untuk ngebut. 

Sarwoto  melaju  dengan  kecepatan  tinggi.  Plat 
mobilnya itu seakan mau copot gara-gara saking cepatnya ia 
memacu kendaraan di jalanan. Untuk menghindari macet, ia 
ambil  jalan  keluar  lewat  lorong-lorong  desa.  Tanpa 
memperdulikan plang ‘jangan ngebut’, ia tetap saja menginjak 
gasnya dengan kecepatan tak biasa. Bukannya ia tidak bisa 
membaca, namun norma adalah nomor urut kedua setelah 
dirinya selamat.  

Para  dokter  mendobrak  pagar  rumah  Sarwoto. 
Bukan pagar rumah tetangganya, karena para dokter sedang 
mencari  Sarwoto.  Bukan tetangganya.  Para  dokter  saling 
berpencar, mencari Sarwoto.  

“Kamu kesana,  kalian kesana,  kamu kesana dan 
kamu kesitu. Biar saya yang kesini!” Kata pimpinan para 
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dokter. 

Tidak ada siapa-siapa. Hanya foto gagah yang 
terpajang di tembok dengan jarak setiap 40 inci satu sama 
lain,  dan  kulkas  yang  ada  isinya.  Mereka  tidak 
menemukan  Sarwoto,  tapi  salah  satu  dari  mereka 
menemukan sebuah dokumen penting yang terjatuh di 
garasi bawah tanah.  

Dalam dokumen itu,  terlampir  beberapa data 
penting bersifat rahasia. Dokumen itu, tiada lain adalah 
penyebab Sarwoto jadi sakit aneh. Suasana jadi hening. 
Para dokter sudah menemukan titik terang. Mereka harus 
benar-benar menyeret Sarwoto ke Rumah Sakit! 

Isi dokumen itu adalah beberapa agen rahasia 
yang ditugaskan Sarwoto untuk menyebar kabar palsu 
lawan politiknya. Tak hanya itu, penjeblosan Kamto di 
penjara dengan bukti palsu itupun tertera rsecara rinci 
disana. Juga pembagian harta karun mega proyek, semua 
ada disana. 

Tidak  tinggal  diam,  dokter-dokter  yang 
ditugaskan negara untuk memeriksa pasien penyakit aneh 
ini pun mengejar Sarwoto. 

Sarwoto sudah jauh. Ia tak punya tujuan untuk 
berlabuh. Ia hanya berusaha mangkir dari panggilan para 
dokter. Waktu semakin berlari kencang, sebagaiman laju 
roda  mobilnya.  Padi  tertidur  dipangkuan  ibunya, 
sedangkan  Laut  masih  ngevlog  dengan  hp  barunya. 
Sarwoto menatap kedepan, wajahnya ditebas bayangan 
pohon yang disinari senja.  

Karena  sudah  sangat  lelah,  Sarwoto  tidak 
memperhatikan ada seseorang yang jika dia tidak lekas 
mengerem, maka ia akan menabraknya. Akhirnya Sarwoto 
membanting stir ke kanan dan ujung bampernya menabrak 
sebuah pohon besar.  Mobilnya terpental,  dan terbalik 
empat puluh derajat. Tidak ada yang keluar dari mulut 
Sarwoto melainkan darah dan nafas kecemasan. Beberapa 
orang  datang  kesana.  Bukan  untuk  menyelamatkan 
Sarwoto dan keluarga, melainkan mengambil uang yang 
berhamburan dari bagasi belakang. 

Tidak  lama  setelah  itu,  dokter  yang  akan 

memeriksa Sarwoto datang ke tempat kejadian perkara. Ia 
melihat Sarwoto tak berdaya. Ketika dokter membuka pintu 
mobilnya... 

 Sarwoto terbangun. Ternyata rapat anggota dewan 
belum selesai. Pembahasan soal rakyat yang muter-muter, 
membuat Sarwoto ngantuk. Bahkan ngorok dan ngiler, sampai 
terbawa mimpi. Sarwoto terlihat sangat lelah. Ketika mau 
melanjutkan tidurnya, kawan di sebelahnya nyeletuk. 

“Jadi ngopi di rumah, bos?...” 

Bagaimanapun,  hidup Sarwoto  sudah  lebih  dari 
cukup. Semua yang dia inginkan, melulu bisa terwujud. 
Gemah ripah loh jinawi, empat sehat lima sempurna, siang 
makan nasi kalau malam minum susu. Rumah bertingkat-
tingkat, mobil mewah berjejeran, isteri yang cantik, kulkas 
yang  ada  isinya,  ladang  jagung,  perkebunan  teh,  juga 
peternakan  sapi.  Itu  semua  yang  jelas  bukan  milik 
tetangganya,  tapi  milik  Sarwoto.  Belum lagi  dimanjakan 
dengan berbagai fasiltas yang diberikan oleh negara. Intinya, 
meski  belum  tahu  bagaimana  bentuk  dari  surga,  para 
tetangganya sudah bisa merasakan nikmatnya hanya dengan 
melihat  sosok Sarwoto.  Pantas  saja  banyak tetangganya, 
apalagi manusia; yang kepingin jadi Sarwoto. 

Usianya baru 15.695 hari. Tapi mantan aktivis ini 
terlihat sangat berwibawa. Apalagi foto gagah yang terpajang 
di  tembok  dengan  jarak  setiap  40  inci  satu  sama  lain 
membuatnya tambah berwibawa lagi. Tak hanya ruang tamu 
saja, kamar mandi, dapur, baliho pinggir jalan, hingga ladang 
jagungnya dipenuhi dengan foto gagahnya mengenakan jas 
hitam berdasi. Tatapan matanya benar-benar tajam, melebihi 
bayung dan bayonet.   

Sarwoto punya dua anak. Padi dan Laut. Padi yang 
satu gemar bermain di halaman rumah, bikin gelembung 
layaknya Sponge Bob dan Patrick ketika main ke ladang ubur-
ubur. Ia mempertemuan jari telunjuknya dengan ibu jari 
membentuk lingkaran, biar saat ditiup keluar gelembung-
gelembung  cantik.  Kadang  pakai  sabun  colek  dangdut, 
kadang  kala  juga  pakai  Calvin  Klein  seri  euphoria.  
Gelembungnya berbentuk bulat mengkilat, bila pecah baunya 
mirip sudachi bercampur jahe.  

Sedangkan yang ragil, selalu bertandang ke desa 
sebelah sepulang sekolah, untuk mengurusi sapi-sapi milik 
bapaknya  itu.  Dia  suka  mengurus  sapi-sapinya  sendiri. 
Dagingnya montok sekali. Bahkan kalau diiris satu kaki sapi, 
bisa untuk mengenyangkan perut orang sekampung. Ya wajar, 
rumputnya saja di impor dari Australia. 

Juga, yang ragil ini suka ngevlog dengan sapi-sapinya. 
Maklum, semenjak beli viewer, penontonnya bertambah jadi 
lima ratus, dan ia tambah semangat upload videonya itu ke 
youtube. Ia tak mau kalah dengan Reza Arap, Laurentius 
Rando, bahkan Alexander Samuel Pieter dan Karin Novilda 
sekalipun! Yang jelas, ia ngevlog tak jauh dari kandang, bukan 
ngevlog di sepanjang jalan tol, apalagi sampai ke Monumen 
Holocaust. 

“Cita-cita kamu mau jadi apa bila sudah besar, nak?” 
Tanya Marni, isteri Sarwoto. 

“Pingin kaya Sandy, mah! Biar pintar silat..” sahut 
anak perempuan. 

“Kalo kamu, Laut?” 

“Pingin ngalahin Piwdiepie, Ma!” 

“Pekerjaan apa itu?” 

“Pokoknya duitnya banyak, mah!” 

Begitulah  kehidupan  Sarwoto.  Terlihat  damai 
dengan seluruh harta kekayaanya. Namun belakangan ini, 
Sarwoto lagi  kena penyakit aneh. Penyakit yang sedang 
marak menjangkit  beberapa manusia  di  muka bumi ini. 
Sangat mematikan dan bisa saja menular.  

Kutukan atau semacamnya ini, perlahan membuat 
badannya  mulai  menghitam.  Muncul  benjolan  di  atas 
bokongnya, seperti ekor. Dokter menyarankan Sarwoto pergi 
ke Rumah Sakit, agar mendapat penanganan tindak lanjut. 
Tapi Sarwoto benar-benar tidak mau, karena harus rawat inap 
selama kurang lebih sepuluh tahun dan biaya pengobatan 
yang ditaksir bisa mencapai dua triliyun rupiah! 

Dokter  sudah  seringkali  melayangkan  surat 
pemangggilan  kepadanya,  namun diacuhkan  begitu  saja. 
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Padahal ini adalah bagian dari ‘fasilitas’ negara. Saking 
seringnya  surat  yang  diterima  Sarwoto,  kalau 
dikumpulkan bisa jadi buku novel, yang tebalnya melebihi 
novel milik JK Rowling! 

Meskipun  begitu  Sarwoto  tetap  tenang  dan 
menikmati  hidup.  Bukan  tenang,  tapi  lebih  tepatnya 
berusaha tenang, dan menikmati hidup. Malahan terakhir 
kali ia liburan ke Washington untuk menemui Juminten, 
keponakannya  yang  ayu  mempesona,  seperti  Christina 
Aguilera, yang kalau malam main ke Las Vegas. 

Pada  suatu  hari,  ketika  matahari  lagi  asyik-
asyiknya nongkrong diatas langit, Sarwoto ngangkring di 
depan rumahnya bersama beberapa kawannya. Bukan 
kawan, lebih tepatnya tim sukses. Sarwoto mengenakan 
celana kolor tiga perempat, dengan kaos putih dalam khas 
bapak-bapak komplek yang sedang santai. Sambil nyedot 
cerutu Gurkha Black Dragon, ia melihat-lihat selembaran 
kertas yang dibawa oleh kawan-kawannya itu. Terlihat 
seperti dokumen penting, bukan selebaran sedot wc yang 
ditemukan di jalan atau pepohonan.  

Tak lama kemudian, istrinya datang. Yang jelas 
isterinya  pakai  sarung,  sarung  botol  terbang  punya 
suaminya, bukan celana kolor tiga perempat. Ia datang 
membawakan  kopi yang ditempatkan di cangkir putih 
kecil bermotif bunga sakura. Cangkirnya mengkilat seperti 
gerhana matahari. Juga beberapa camilan yang ia goreng 
sendiri di  dapur dalam rumah. Camilan buatan isteri 
Sarwoto  enak.  Karena  mereka  muslim,  dijamin  halal, 
bukan  dari  babi  atau  tokek  yang  suka  sembunyi  di 
belakang bufet. 

“Monggo, mas. Diminum kopinya”. Kata Marni, 
isteri Sarwoto pada kawan-kawan Sarwoto. Eh, Bukan 
kawan, tapi tim sukses. 

Kemudian Sarwoto sedot dalam-dalam cerutunya, 
dan  mengepulkannya  ke  langit,  bikin  semacam awan 
berbentuk love love.  

 “Terima kasih, sayangku” Ucap Sarwoto. 

Isterinya hanya tersenyum malu-malu, layaknya 
daun Mimosa Pudica, yang meredup ketika diterpa mantra 

asma-asma cinta. Ia langsung beranjak kebelakang, membawa 
nampan bersama Padi yang selesai bermain gelembung di 
halaman rumah. 

“Pak, isterinya mirip Ike Nurjanah, ya!” kata salah 
seorang kawan yang duduk dihadapannya. 

“Hehe, bisa saja kamu. Cantik isteriku, lah!” Balas 
Sarwoto, basa-basi. 

“Tapi kayanya lebih beruntung Tejo deh, pak. Dia ini 
malah dapat Kopi Torabika” Celetuk kawan Sarwoto satunya 
lagi. 

“Kok bisa?”  

“Iya pak, beli satu gratis dua!”  

“Hahaha” mereka semua tertawa lepas. 

Biar santai dan tidak begitu tegang, Sarwoto dan 
kawan-kawannya bercanda sedikit-sedikit. Dari yang serius 
over dosis, stadium empat, gak begitu serius sampai benar-
benar gak serius amat. Tapi sebelum ngobrol ngalor ngidul, 
kesemuanya memastikan diri dan sekelilingnya bahwa tidak 
ada alat penyadap atau semacamnya. Karena kalau sedang 
main politik, tawon lewat pun disangka drone mini yang siap 
merekam segala aktivitas ketika sedang rapat seperti ini.  

Ditengah-tengah  rapat,  diminumnya  kopi  luwak 
buatan isterinya itu. Bukan kopi luwak sachet di warung Mak 
Yem, melainkan kopi luwak yang ia beli sendiri dari petani 
kopi di Lampung Barat. Kalau pas zaman mahasiswa dulu 
memang iya. Sebelum nyambi jadi tukang koran yang suka 
mangkal di perempatan Jalan Jenderal Sudirman, ia sempat 
jadi kuli bangunan yang bekerja serabutan. Kopi apa saja 
diminum, yang penting biar tidak ngantukan saat kuliah 
karena  kecapekan  selepas  lembur  kerja,  atau  sekedar 
menambah  keakraban  bersama  teman-teman seperkulian. 
Dahulu sabarnya Sarwoto itu sangat dalam, sedalam Palung 
Mariana. Hanya dengan menatap semur di warteg sampai 
kenyang, ia sudah puas. Kalau tidak ya paling mampir ke 
warung nasi padang untuk mengambil nasi dan lalapan saja. 
Tidak seperti sekarang ini. Kadang ia mencret ketika makan 
mie instan. Malahan beberapa minggu lalu ia harus masuk 
UGD karena keselek thiwul.  

“Sssrppppp”.  Seruput  demi  seruput,  ia 
tengggelamkan  kopi  dalam  perut  buncitnya,  melerai 
kecemasan yang  suka  nongol  tiba-tiba.  Sesekali  menyapa 
tetangga yang lewat, dengan gapyak dan tentunya juga basa-
basi.  Menginjak  seruputan  kopi  ketiga,  ia  kaget  bukan 
kepalang. Sarwoto melihat wajah ibunya di dalam kopi itu. 
Berkali-kali  ia  kucek  kedua  matanya,  ternyata  memang 
Ibunya benaran.  

“Ada apa Pak?”  

“Ndak papa, kok.. mata saya ngembun kena asap! Hehe. 
Mari dilanjutkan.” 

Tak puas menjamah dalam mimpi buruk Sarwoto, 
kini Sarini menampakkan wujudnya dalam secangkir kopi. Ia 
berusaha  sadar,  bahwa  kutukan  ini  adalah  kenyataan. 
Almarhumah Sarini pernah bilang kepada Sarwoto muda agar 
tidak  bermain  politik,  seperti  ayahnya  dahulu.  Ibunya 
berhujjah bahwa seringkali  politikus terpeleset.  Ia  hanya 
kerap mengobral janji.  Kebanyakan bahkan tidak percaya 
pada  perkataannya  sendiri.  Mereka  bilang  akan  bangun 
jembatan-jembatan megah, bahkan di tempat kering yang tak 
bersungai sekalipun. Sarwoto ingat, ibunya itu juga pernah 
mengutip  salah  seorang  penyair  favoritnya,  Pramodya 
Ananta Noer : “Akan ada permainan politik oleh orang-orang 
kriminal, dan permainan kriminal oleh orang-orang politik”. 

Namun  apa  daya,  Sarwoto  tidak  mentaati  apa 
perkataan ibunya.  

“Anak  durhaka  kamu!”  begitu  celetuk  ibunya. 
Kopinya makin memutih, karena uban Sarini memang banyak. 
Maklum beliau kan sudah sepuh. Sarwoto hanya diam saja, 
bagai  anak  kecil  yang  dimarahi  ibunya  karena  pulang 
kemalaman selepas bermain layangan.  

“Tunggu apalagi! Cepat temui Kamto sekarang juga! 
Bilang pada mereka bahwa dia tidak bersalah..!” Getak ibunya 
pada Sarwoto. Setengah memperdulikan, Sarwoto seruput 
habis hingga menenggalamkan wajah ibunya sendiri.  

Bersamaan  dengan  itu,  tiba-tiba  terdengar  suara 
sirine dari arah barat laut rumah Sarwoto. 

“wiu wiu wiu”...  
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Semuanya menduga, bahkan sudah tahu; bahwa 
itu adalah pasukan dokter. Semuanya berhamburan. Salah 
satu kopi tumpah, salah satunya masih utuh. Bukan milik 
Sarwoto, karena ia telan habis kopi dan ampas-ampasnya. 

Para manusia yang duduk disitu berlarian, tak 
lupa dengan dokumen penting yang dibawa kabur oleh 
Sarwoto. Kawan-kawan Sarwoto berlarian loncat pagar, 
sebagian menuju balkon. Tapi Sarwoto memilih kabur 
keluar  rumah sejauh  mungkin.  Padahal  ia  sekeluarga 
sudah berencana pergi ke Hongkong beberapa hari lagi. 
Bukan  semata-mata  karena  bisnis  yang  dilakoninya, 
melainkan untuk menghilang dari kejaran dokter yang 
akan memeriksa ‘kesehatan’nya itu. Dengan tergesa-gesa, 
ia menaikkan celana pendek tiga perempatnya yang sedikit 
melorot, dan bergegas mengambil kunci mobil didalam 
saku jasnya. 

“Mah! Ayo cepat, jangan lupa Padi dan Laut!” 
seru Sarwoto kepada isterinya. 

Ia lalu menuju garasi rahasia di bawah rumahnya. 
Ada Cadillac Escalade, Hummer H3, Mercedes Benz SLK-Class 
Convirtible,  dan  3  Avanza.  Sarwoto  memilih  Camaro 
Bumblebee  berkekuatan  426  tenaga  kuda  dengan  torsi 
408lb/ft yang bisa ia gunakan untuk ngebut. 

Sarwoto melaju dengan kecepatan tinggi.  Plat 
mobilnya itu seakan mau copot gara-gara saking cepatnya 
ia  memacu kendaraan di  jalanan. Untuk menghindari 
macet, ia ambil jalan keluar lewat lorong-lorong desa. 
Tanpa memperdulikan plang ‘jangan ngebut’, ia tetap saja 
menginjak gasnya dengan kecepatan tak biasa. Bukannya 
ia tidak bisa membaca, namun norma adalah nomor urut 
kedua setelah dirinya selamat.  

Para dokter mendobrak pagar rumah Sarwoto. 
Bukan  pagar  rumah tetangganya,  karena  para  dokter 
sedang mencari Sarwoto. Bukan tetangganya. Para dokter 
saling berpencar, mencari Sarwoto.  

“Kamu kesana, kalian kesana, kamu kesana dan 
kamu kesitu. Biar saya yang kesini!” Kata pimpinan para 
dokter. 

Tidak ada siapa-siapa. Hanya foto gagah yang 

terpajang di tembok dengan jarak setiap 40 inci satu sama lain, 
dan  kulkas  yang  ada  isinya.  Mereka  tidak  menemukan 
Sarwoto, tapi salah satu dari mereka menemukan sebuah 
dokumen penting yang terjatuh di garasi bawah tanah.  

Dalam  dokumen  itu,  terlampir  beberapa  data 
penting bersifat rahasia.  Dokumen itu,  tiada lain adalah 
penyebab Sarwoto jadi sakit aneh. Suasana jadi hening. Para 
dokter sudah menemukan titik terang. Mereka harus benar-
benar menyeret Sarwoto ke Rumah Sakit! 

Isi dokumen itu adalah beberapa agen rahasia yang 
ditugaskan  Sarwoto  untuk  menyebar  kabar  palsu  lawan 
politiknya. Tak hanya itu, penjeblosan Kamto di penjara 
dengan bukti palsu itupun tertera rsecara rinci disana. Juga 
pembagian harta karun mega proyek, semua ada disana. 

Tidak tinggal diam, dokter-dokter yang ditugaskan 
negara  untuk  memeriksa  pasien  penyakit  aneh  ini  pun 
mengejar Sarwoto. 

Sarwoto sudah jauh. Ia tak punya tujuan untuk 
berlabuh. Ia hanya berusaha mangkir dari panggilan para 
dokter. Waktu semakin berlari kencang, sebagaiman laju roda 
mobilnya. Padi tertidur dipangkuan ibunya, sedangkan Laut 
masih ngevlog dengan hp barunya. Sarwoto menatap kedepan, 
wajahnya ditebas bayangan pohon yang disinari senja.  

Karena  sudah  sangat  lelah,  Sarwoto  tidak 
memperhatikan ada seseorang yang jika dia tidak lekas 
mengerem, maka ia akan menabraknya. Akhirnya Sarwoto 
membanting stir ke kanan dan ujung bampernya menabrak 
sebuah pohon besar. Mobilnya terpental, dan terbalik empat 
puluh derajat. Tidak ada yang keluar dari mulut Sarwoto 
melainkan  darah  dan  nafas  kecemasan.  Beberapa  orang 
datang kesana. Bukan untuk menyelamatkan Sarwoto dan 
keluarga, melainkan mengambil uang yang berhamburan dari 
bagasi belakang. 

Tidak lama setelah itu, dokter yang akan memeriksa 
Sarwoto  datang  ke  tempat  kejadian  perkara.  Ia  melihat 
Sarwoto  tak  berdaya.  Ketika  dokter  membuka  pintu 
mobilnya... 

 Sarwoto terbangun. Ternyata rapat anggota dewan 

belum selesai. Pembahasan soal rakyat yang muter-muter, 
membuat Sarwoto ngantuk. Bahkan ngorok dan ngiler, sampai 
terbawa mimpi. Sarwoto terlihat sangat lelah. Ketika mau 
melanjutkan tidurnya, kawan di sebelahnya nyeletuk. 

“Jadi ngopi di rumah, bos?...” 
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TIM ALFANISA; FITRIA FAJRINA, MARIATI MAULIDA, RATU BURDAH USMAN 

 فال تقل مللت! امللل مرض  يعتور اإليمان. وهل معناه إال الضيق في الحياة.

 ولكن  الحياة نعمة هللا سبحانه وتعالى .

 فكيف ملؤمن أن يملها أو يضيق بها. ستقول ضقت بكيت وكيت.  

 فأسألك من أين جاءت كيت وكيت هذه؟ 

 أليس من هللا ذي الجالل؟


