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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 

TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA 

 

 
Lingkup Hak Cipta: 

Pasal 2. 
1. Hak Cipta merupakan eksklusif bagi Pencipta dan 

Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara 

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Ketentuan Pidana: 
Pasal 72. 

 

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau 

Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda 

paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana 

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau 

barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
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Hai, Halo, Terima Kasih 
@WangiMs 

 

Ketika pesawat mendarat di 

landasan dengan kasarnya, kemarahan Elena 

sudah mencapai ubun-ubun kepalanya. Ini 

sudah melewati batas toleransi. Dia benar-

benar lelah. Bahkan, dia sama sekali tidak 

mendengarkan instruksi pramugari yang 

memintanya untuk tidak menyalakan 

ponselnya hingga dia berada di dalam 

gedung terminal. 

„Are you fucking kidding me? 

Because of the stupid delay, I won‟t get to 

meet my client.‟ Elena sudah ingin menjerit 

keras-keras pada si pramugari tapi 

diurungkannya niatnya. Bila dia harus 

melakukan itu, paling tidak dia harus 

melakukannya dengan elegan dan classy. 
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Elena berdiri dari seat-nya di baris 

ketiga dengan terburu-buru setelah 

melepaskan buckle safety beltnya. 

Kepalanya terantuk langit-langit kabin 

pesawat. 

 

 ―Ouch!‖ 

“Are you okay, Ma‟am?” Seorang 

pramugari menghampirinya dan 

membantunya keluar dari baris seat-nya. 

“No, I‟m totally not fine. But, 

thanks.” 

Si pramugari tetap tersenyum dan 

bersikap sangat keterlaluan ramahnya 

kepada Elena. Elena berjalan keluar dari 

pesawat dan menapak ke belalai garbarata 

dengan iringan terima kasih dari kru 

pesawat. 

Ini pertama kalinya maskapai 

penerbangan ini mengalami keterlambatan, 

ya ampun yang benar saja, harga satu 

seatnya bisa mencapai ribuan dollar. Bukan 

rupiah. Dan Elena masih harus menderita 

karena pesawat mendarat dengan kasarnya. 
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Terima kasih sekali untuk penerbangan hari 

ini. 

Oh, tapi ada yang disukai Elena dari 

penerbangan pertama di Senin pagi hari. You 

can get in the flight with the most eligible 

bachelors in town. Karena menurut 

pengamatan Elena, banyak sekali pria-pria 

tampan yang suka mengambil penerbangan 

pertama di Senin pagi. Seperti sekarang, 

Elena bersebelahan dengan lelaki ganteng 

yang selama penerbangan hanya sibuk 

memainkan gadgetnya, membosankan. Tapi 

tetap saja ganteng. 

Elena berjalan terburu-buru dalam 

sepatu studded loafer lansiran H&M 

berwarna fucshia dan terusan sepaha 

berwarna putih gading dengan motif abstrak 

berwarna gelap. Untuk ukuran wanita 

Indonesia, Elena bisa dikatakan sempurna. 

Dalam hal tinggi badan dan rambut hitam 

legam yang tergerai sepanjang punggungnya. 

Elena memiliki wajah yang cantiknya cukup 

dan senyum manis yang juga secukupnya, 

well, lebih tepatnya terkesan angkuh. 

Dibukanya resleting tas Zara-nya dan 

dirogohnya ponsel di dalamnya dengan 
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segera. Sembari membalas beberapa email 

yang masuk, Elena meraih pegangan trolley 

koper, dan mengamati layar untuk melihat di 

conveyor belt nomor berapa kopernya akan 

tiba. 

―SQ960 ya? Belt nomor 3.‖ Sebuah 

suara menghampiri telinganya.  

“Thanks.” Elena berkata tanpa 

menolehkan kepala pada si empunya suara. 

Dengan segera didorongnya trolley menuju 

belt nomor 3 dan mengambil tempat tepat di 

ujung conveyor belt sehingga dia bisa 

langsung menyambar kopernya dengan 

segera. 

Sirine tanda bagasi telah tiba 

berbunyi nyaring dan conveyor belt mulai 

beroperasi. Lima menit, hanya ada beberapa 

tas punggung berukuran raksasa yang segera 

diambil oleh beberapa pria dengan kaos dan 

celana cargo yang berdiri tak jauh dari 

Elena.  

„Ah, bacpackers.‟ Disempatkannya 

melirik gerombolan pria-pria itu dan mulai 

menilai mereka satu persatu. Ada empat pria 

tapi hanya satu yang mencuri perhatiannya. 

Pria dengan buku yang diapit diantara 
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kakinya sementara dia mencoba memanggul 

tas punggungnya. Pria dengan buku itu seksi. 

Sepuluh menit dan koper warna 

fucshia milik Elena masih belum terlihat. 

Lima belas menit dan obrolan singkat sesama 

penunggu koper di conveyor belt cepat 

berlalu karena sebagian besar penumpang 

telah mendapatkan koper mereka. 

Tidak ada lagi pemandangan pria-

pria tampan dalam lima menit ke depan. 

Elena mengutuk dalam hati. Diliriknya jarum 

jam, sudah jam delapan lewat lima belas 

menit. Dia sudah terlambat untuk meeting di 

area Sudirman. 

Masih ada Elena, pria dengan topi 

Yankees berwarna biru gelap yang sedang 

membaca majalah, seorang perempuan 

manis dengan rambut yang diikat ekor kuda, 

gerombolan pria backpackers, lelaki 

berwajah sendu dengan rambut yang mulai 

berwarna kelabu dalam pakaian eksekutif, 

Elena menebak usianya empat puluhan, dan 

pria tampan penggemar gadget yang tadi 

duduk di sebelah Elena selama penerbangan. 

Akhirnya! 
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Elena melihat warna fuschia dan dia 

yakin itu kopernya. Disambarnya si koper 

dan segera menanti tas tangan berukuran 

medium yang juga masuk ke bagasi pesawat. 

Itu dia! Sama-sama berwarna fuschia. 

Diletakkannya kedua koper dan tas 

tangannya di atas trolley, dan dia ingin 

segera angkat kaki. 

―Permisi bu, boleh saya cek dulu 

tiket dan tanda bagasinya?‖ 

Elena mengannggukkan kepala. 

Mencari tiket yang sudah ditempeli tanda 

bagasi. Tapi tak ditemukannya, alih-alih, dia 

hanya mendapatkan boarding passnya. 

“Shit!” Elena merutuk dan petugas 

bagasi mundur selangkah. 

―Sorry, mas. Sepertinya tiket saya 

jatuh. Biar saya cari dulu.‖ 

Elena mencari-cari lagi di dalam 

tasnya, tak ada. Tangannya meremas saku 

bajunya, nihil. Elena hampir saja akan 

menangis. Ini benar-benar Senin yang buruk. 

―Permisi, mungkin ini tiket kamu.‖ 
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Elena berputar mencari si pemilik 

suara. Dan memfokuskan penglihatannya 

pada selembar kertas yang digenggam si 

pemilik suara. Itu tiket dan tanda bagasinya. 

―Ah, terima kasih banyak ya, ehm, 

maaf, namamu siapa?‖ 

Ketika Elena mendongakkan kepala 

untuk melihat si pemilik suara. Elena 

terpaku.  

Mungkin ini bukan Senin yang buruk. 

Mungkin ini memang cara Tuhan mengatur 

takdirnya. Mungkin juga alam semesta turut 

serta berkonspirasi mengaturnya. Dari semua 

tempat yang ada di bumi dan for God‟s 

shake, ini Jakarta, kota besar dan kenapa 

harus bertemu dia di pengambilan bagasi? 

“Oh shit!” 

Dengan banyaknya perbendaharaan 

kata yang dimiliki Elena, hanya dua kata itu 

yang bisa dilontarkannya ketika melihat pria 

dengan kaos dan celana cargo serta 

mengapit buku mengulurkan tiket Elena 

kepadanya. 
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―Terima kasih mungkin pilihan kata-

kata yang lebih tepat, Elena.‖ 

Semuanya tiba-tiba berhenti. Dan 

disitulah dia, setelah belasan tahun berlalu, 

masa kanak-kanak yang terlupakan, tapi dia 

selalu diingat Elena. 

―Ha .. Haiii.. Dan.. Ehm, maksudku 

ehm.. Terima kasih, eh halo, apa kabar?‖ 

Elena terbata-bata. 

―Hai Elena. Lama tak jumpa.‖ Seru 

si pria bacpacker. Pria bercelana cargo. 

Namanya Daniel.  

„Oh shit!‟ Lagi-lagi Elena merutuk, 

kali ini hanya di dalam hati. 

* 
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Some Cosmic Coincidence 
@iiphche 

 

Nora menguap lebar bersamaan 

dengan pesawat yang mendarat dengan 

kasarnya. Dia nyaris terlonjak dari seat yang 

dididukinya kalau saja pria dengan lengan 

dipenuhi tato yang duduk di sebelahnya 

selama perjalanan Singapura-Jakarta tidak 

menahannya. 

―Makanya, jangan melepas seatbelt 

sebelum disuruh.‖ Belum sempat Nora 

menggumamkan terima kasih, pria itu sudah 

menceramahinya. 

Nora hanya bisa cemberut dan 

selama lima menit berikutnya, diselingi 

keriuhan yang mendadak muncul di kabin 

pesawat akibat penumpang yang sudah tidak 

sabar keluar dari pesawat ini, pria itu terus 

menceramahinya tentang tindakan Nora. 
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Seperti halnya yang selalu 

dilakukannya lima hari terakhir ini. 

Dan seperti hari-hari sebelumnya, 

Nora hanya mendengarnya sambil lalu. 

Pria itu, Daniel. Sahabat kakaknya 

yang beberapa tahun terakhir telah menjadi 

sahabat baik Nora karena sama-sama 

menyukai pantai. Daniel si petualang, itulah 

julukan yang diberikan Nora karena 

keengganan Daniel untuk menetap di suatu 

tempat dalam waktu yang lama. Dan 

bersama Daniel, mereka menjadi sepasang 

travel-mate yang tidak terpisahkan. 

Travel mate yang perlahan mulai 

menimbulkan gejolak lain di hatinya. 

Date a boy who travel. Artikel di 

Huffington Post yang dibaca Nora membuat 

dia semakin yakin bahwa tidak ada yang 

salah dengan mencintai si petulang. 

Kesalahannya hanyalah mencintai dalam 

diam. Bagi Nora, mengikuti setiap ajakan 

travelling Daniel sudah lebih dari cukup 

untuk membuatnya membuktikan cinta. 

―Yuk, turun.‖ 

Ucapan Daniel menyentak lamunan 

Nora. Perempuan itu segera bangkit berdiri 

dan mendahului Daniel keluar dari baris 

seat-nya. Daniel mempersilakan Nora 

berjalan di hadapannya hingga mereka 
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keluar dari kabin pesawat diiringi ucapan 

terima kasih tanpa henti dari pramugari yang 

berjejer di pintu pesawat. 

Udara Jakarta yang gerah 

menyambutnya. Berbeda dengan udara 

panas tapi bersih yang dirasakannya selama 

di Singapura. 

―Nolan jadi jemput?‖ tanya Daniel 

ketika mereka berjalan menuju conveyor 

belt. 

Nora berhenti melangkah dan 

menunggu Daniel yang tengah mengambil 

troli. ―Katanya gitu. Tapi aku sanksi dia udah 

bangun jam segini.‖ 

―Aku anterin kamu aja kalau gitu. 

Kebetulan aku ada urusan sama Nolan. Biasa, 

kerjaan.‖ Daniel tersenyum manis. 

Susah payah Nola menyembunyikan 

kegembiraannya karena diantar oleh Daniel 

meski harus mengantri taksi ketimbang 

pulang berdua dengan Nolan, abangnya yang 

menyebalkan. Nora tidak peduli dengan 

pekerjaan Daniel dan Nolan—Nolan memang 

suka menggunakan jasa event organizer 

milik Daniel—yang penting baginya adalah 

bisa memperpanjang waktu kebersamaan 

dengan Daniel. 

Mereka berhenti di depan conveyor 

belt tiga. Mata Nora bergerak kian kemari 
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sambil mengetuk-ketukkan jemarinya di 

pegangan troli, mengiringi irama Champagne 

Supernova yang bermain di earphone yang 

terpasang di telinganya. Dia melemparkan 

sebaris senyum hangat saat tanpa sengaja 

beradu pandang dengan segerombolan 

backpacker yang juga berbagi pesawat 

dengannya. Nora sempat mengobrol dengan 

mereka di boarding room di Changi dan 

terpana dengan cerita mereka yang baru 

saja selesai keliling Asia selama satu bulan. 

Dalam hati Nora bertekad akan melakukan 

hal gila itu juga. 

Berdua bersama Daniel. 

Conveyor belt di hadapannya mulai 

bergerak. Mereka mengambil tempat di 

bagian yang melingkar sehingga tidak perlu 

berdesak-desakkan dengan mereka yang 

memilih berdiri di bagian ujung sehingga bisa 

langsung menyambar koper begitu koper itu 

muncul. Nora mencibir melihat para 

eksekutif muda berpakaian rapi yang 

berjejalan di ujung conveyor belt. Dengan 

gadget di tangan dan tampak sibuk, mata 

mereka masih awas memerhatikan setiap 

koper yang muncul. 

Dasar manusia terburu-buru, 

dengusnya dalam hati. Dulu Nora tidak 

ubahnya seperti mereka. Terburu-buru dan 
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dengan senang hati menjadi budak 

pekerjaan. Senin pagi adalah momok 

menakutkan bagi para pekerja. Ketika 

migrain tiba-tiba melanda. Nora merasa 

tidak bisa menikmati hidup. 

Then, she met Daniel. Daniel-lah 

yang mengajaknya untuk tidak lagi terburu-

buru dan berjalan santai menikmati hidup. 

Karena Daniel jugalah Nora keluar dari 

perusahaan tempatnya bekerja dan 

membuka florist sebagai usaha sendiri. He 

was right. Nora jadi lebih bisa menikmati 

hidup. Tentunya dengan travelling yang 

sering dilakukannya bersama Daniel. 

Mata Nora menangkap sosok 

perempuan dengan terusan sepaha berwarna 

putih gading dengan motif abstrak berwarna 

gelap yang sibuk dengan smartphone 

miliknya. Perempuan itu terus menggerutu 

dan dari gerakan kakinya, Nora yakin dia 

sedang terburu-buru. 

Ketika Nora kembali menatap Daniel, 

dia menyadari tatapan Daniel juga terarah 

ke perempuan yang sama. Nora tidak bisa 

membaca arti tatapan itu, tapi sesuatu di 

mata Daniel terlihat berbeda. 

Belum sempat Nora bertanya, Daniel 

sudah berjalan meninggalkannya, padahal 

koper mereka belum datang. Nora 
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mengawasi Daniel dan tercekat ketika Daniel 

membungkuk mengambil sesuatu lalu berlari 

ke arah perempuan itu. 

What‟s going on? Nora bertanya-

tanya mengapa Daniel meninggalkannya 

demi perempuan itu. 

Nora ingin mengejar Daniel, tapi 

koper hitam berukuran besar menyita 

perhatiannya. Nora mengumpat perempuan 

itu dalam hati karena terpaksa menarik 

koper seorang diri. Beruntung ada yang 

berbaik hati membantunya. Seorang pria 

muda berpakaian rapi yang sejak tadi sibuk 

dengan gadget-nya. Nora tersenyum ramah 

setelah koper itu mendarat dengan 

sempurna di atas troli. Setelah mengucapkan 

terima kasih, Nora mendorong troli itu ke 

arah Daniel. 

―Hai Elena. Lama tak jumpa.‖ 

Daniel memang ramah, tapi kepada 

orang asing, dia tidak seramah itu. Nora 

yakin akan hal itu. Namun keramahan yang 

terpancar dari nada suara Daniel 

membuatnya terperangah. Terlebih, ketika 

Daniel menyebut nama perempuan itu. 

Elena. 

Dan Nora cukup mengenal nama itu. 

Nolan pernah bercerita tentang cinta masa 

kecil tak kesampaian Daniel. 
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And there she is. Cinta masa kecil 

itu. 

 

Sementara itu, di belakang Daniel, 

Nora memasang raut penuh emosi sambil 

mengutuk cosmic coincidence yang 

mempertemukan kembali Daniel dengan 

Elena di saat dia benar-benar telah 

mencintai pria itu. 

* 
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Pelarian 

@kopilovie 

 

Perempuan itu terlihat sibuk sendiri 

sedari tadi, sejak pesawat ini mendarat 

dengan tepat di landasan Soekarno-Hatta. 

Sebuah suara terdengar ke seluruh area, 

ucapan basa-basi dan selamat datang, 

diakhiri dengan ucapan terima kasih dan 

selamat jalan, namun suara itu tidak 

berhasil menarik perhatiannya. Ia sibuk 

membereskan memasukkan beberapa benda 

ke dalam tas Zara-nya, lalu mengeluarkan 

ponsel. Kelihatannya ia wanita kantoran 

yang sedang diburu waktu. Tampak dari 

penampilannya yang nyaris perfect, kecuali 

wajah angkuhnya. Aku tahu bahwa semua 

orang di kota besar punya jiwa individualis, 
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tapi tetap saja aku tidak pernah menyukai 

orang berwajah angkuh.  

 Ketika pesawat benar-benar sudah 

berhenti dengan sempurna di tempatnya, si 

perempuan buru-buru bangkit dari kursinya 

di baris ketiga, hingga kepalanya membentur 

langit-langit kabin pesawat. Aku terkikik geli 

dari kursiku di baris ke empat, seorang 

pramugari menghampirinya. 

 “Are you okay, Ma‟am?” 

 “No. I‟m totally not fine. But, 

Thanks.” Ia menjawab dengan nada sedikit 

judes, tapi pramugari itu hanya 

menghadiahkannya sebuah senyum dan 

ucapan selamat datang di Jakarta.  

 Aku menghentikan pengamatanku 

setelah itu, si perempuan keluar terlebih 

dahulu disusul beberapa penumpang lain. 

―Ayo!‖ tanganku menyikut lelaki yang sedari 

tadi membaca majalah di sampingku, 

sembari merapatkan jaket kulit berwarna 

cokelat yang membungkus tubuh. 

 Lelaki berbadan tinggi tegap itu 

menutup majalah di tangannya, lalu 

membenarkan topi di kepala, ―kenapa buru-

buru sekali, sweartheart?” ia mengucapkan 
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bahasa Indonesia dengan logat inggris yang 

kental. 

 ―Kita harus bergerak cepat.‖ Aku 

mendesis pelan sambil membenarkan topi, 

tatanan rambut baru yang kini merah marun, 

dan kacamata Vogue yang membingkai 

sepasang mataku. ―Andrei sudah menunggu 

di depan.‖ 

 “Well, Ok. Ladies first.” Ia 

mempersilahkan aku keluar terlebih dahulu, 

lalu menyusul di belakang. Kami terburu-

buru melewati gedung terminal di tengah 

keriuhan penumpang-penumpang lain. Aku 

menggenggam erat tas tanganku, berusaha 

terlihat senormal mungkin. Sedangkan 

James, si lelaki bule itu tampak asik dengan 

penyamaran kami hari ini. Ia melangkah 

dengan wajah santai, tak tampak sedikitpun 

kecemasan di raut mukanya. 

 Kami lalu ikut mengantri di conveyor 

belt nomor 3 bersama penumpang yang 

sudah turun terlebih dahulu. James berbaik 

hati mengambilkan trolley dan 

mendorongnya mendekat ke arahku. Berkali-

kali aku mengumpat dalam hati, karena 

proses menunggu ini begitu lama. Ya, ya, 

aku paham bahwa memang proses di 

conveyor belt setidaknya akan memakan 
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waktu kurang lebih dua puluh menit, itupun 

paling cepat. Tapi sekarang kami tidak punya 

banyak waktu untuk beredar di depan 

umum. 

 Tas dan koper lalu mulai terlihat. Di 

urutan pertama ada tas punggung yang 

setelah muncul segera disambar beberapa 

pria bertato yang sepertinya backpakers. 

Urutan kedua, ketiga, keempat, koper kami 

masih belum terlihat.  

 

I’m waiting, Irina. 

-Andrei 

 Aku mengunci layar ponsel tanpa 

membalas lagi pesan singkat dari Andrei. Aku 

hapal betul seluk beluk bandara kota ini, dan 

aku hapal yang mana mobil Andrei, jadi aku 

bisa segera menemukannya di parkiran 

nanti. Tapi satu-satunya yang 

menghambatku adalah conveyor belt ini. 

Sedari tadi aku tidak menangkap dua koper 

hitam milik kami.  

 ―Excuse me, young lady.” seorang 

pria bule berbadan tambun yang berdiri di 

sampingku meminta jalan untuk trolley yang 
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ia bawa, lalu mulai meraih koper-koper 

miliknya sendiri.  

 ―Lama sekali.‖ Tanpa sadar aku 

menggumam. James hanya menepuk-nepuk 

bahuku pelan, seolah menyuruhku untuk 

sabar menanti kedatangan koper kami 

diantara sekian banyak koper yang berjejer 

di conveyor belt.  

 Ponselku lalu berdering, sebuah 

pesan singkat masuk bertepatan dengan 

suara James. 

 ―Damn, akhirnya.‖ Ia meraih koper 

kami, memindahkannya ke atas trolley. 

Where are you, bitch?! Giveback my diamond! I 

swear, I’ll kill you soon. 

-private number 

  Saat itu juga aku tahu bahwa kami 

semakin tidak punya waktu. Perempuan itu 

mungkin saja sudah mengirimkan orang-

orangnya di pesawat yang sama, menyamar 

untuk mencari kami berdua. Atau mungkin 

saja orang-orangnya sedang dalam 

perjalanan kemari. Satu-satunya yang aku 

tahu adalah, kami harus segera pindah 

tempat. Lagi. 
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 ―C‟mon James, it‟s her!” Aku 

memasukkan kembali ponselku ke dalam tas 

tangan yang masih kugenggam erat-erat. 

Kami melewati seorang petugas pengecek 

tiket dengan mudah, lalu melangkah cepat 

menuju parkiran.  

 Perkenalkan, namaku Irina. Anak 

broken home dengan ayah yang terlalu kaya 

raya. Di antara semua anaknya, hanya aku 

yang blasteran Indonesia. Mendiang ibuku 

adalah seorang perempuan Jawa. Aku 

buronan, mencuri berlian senilai jutaan US$. 

Perempuan yang barusan itu, adalah istri 

termuda ayah. Istri termuda sekaligus 

tertamak. Aku tinggal bersama mereka 

selama enam bulan, lalu memutuskan 

mencuri banyak perhiasannya bersama 

beberapa teman, seminggu setelah aku 

melihat ia membunuh ayahku sendiri karena 

tergiur banyaknya warisan. 

 Tapi aku tahu, bukan berlian itu 

yang dicarinya, tapi kotak yang menyimpan 

butiran berlian-berlian itu. Kotak kecil 

penuh kode rahasia yang belum bisa 

kuterjemahkan. Dan berlian berukuran 

paling besar sedang dalam perjalanan buron 

ke Rio de Jeneiro, dibawa tiga orang 

temanku yang berkebangsaan Brazil. 
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Beberapa teman lain juga menyebar. Kami 

menyamar dan mengganti semua hal dalam 

identitas, lalu memulai pelarian. Dan lelaki 

di sampingku ini adalah James, yatim piatu 

sejak kecil, kekasihku, sekaligus perampok 

paling ulung se-kota New York. 

 Well, hello Jakarta!  

* 

But mama, I'm in love with a criminal 

And this type of love isn't rational, it's 

physical 

-Britney 
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Oh Shit! 
@indtari 

 

“Oh shit!” 

Aku menoleh ke arah suara makian 

seorang perempuan. Rambut hitam legam, 

tubuh tinggi menjulang jauh diatas rata-rata 

perempuan Indonesia, sepatu entah merk 

apa dengan warna yang menurutku tidak 

jelas antara pink atau merah dan terusan 

sepaha berwarna putih gading dengan motif 

abstrak berwarna gelap.  

Ternyata dia lagi. Kuhitung sudah 

dua kali dia memaki. Mungkin itu disebabkan 

karena pendaratan tadi yang kelewat kasar. 

Ah, aku pun selalu tidak suka dengan sensasi 

pendaratan tiap kali aku bepergian. Apalagi 

tadi, itu sangat membuatku gugup dan takut 

setengah mati.  
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Kupasang headphone besar warna 

unguku ke telinga setelah memastikan sirine 

tanda bagasi telah tiba terdengar. Suara 

alunan musik yang diaransemen oleh Dito, 

mantan kekasihku, menutupi riuh keramaian 

di airport. Begini lebih baik. Aku hanya 

tinggal menunggu tas ransel besarku yang 

juga berwarna ungu tiba diantara antrian di 

conveyor belt di depanku ini. 

Selain perempuan dengan sepatu 

berwarna tidak jelas itu, masih ada 

gerombolan pria backpacker, lelaki tampan 

dengan topi yankee, dan beberapa orang lain 

yang malas kulihat satu per satu. Di satu 

sudut aku memperhatikan seorang pria 

dengan jaket biru kebesaran, celana cargo 

panjang dengan tas ransel tak terlalu besar 

duduk dengan wajah cemas. Ia seperti 

sedang menunggu sesuatu atau seseorang 

yang tak kunjung datang. Wajahnya menarik, 

sangat kebetulan jika aku merasa wajahnya 

begitu familiar. Pria itu mungkin merasa aku 

perhatikan, ia tiba-tiba saja beranjak dari 

tempat duduknya dan menghilang dalam 

lautan manusia.  

Dari tempat kuberdiri sudah bisa 

kulihat tas ransel unguku itu. Perempuan 
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yang kulihat hanya dari belakang saja tadi 

sepertinya sedang mencari sesuatu, mungkin 

tiket sebagai bukti pengambilan bagasi. 

Refleks mataku ikut mencari menyusuri 

lantai kalau-kalau tiketnya memang 

terjatuh. Nihil. Aku tak melihat apapun yang 

menyerupai sebuah tiket.  

Kucopot headphone besarku 

bersamaan dengan suara makiannya lagi. Aku 

malah ingin tertawa melihatnya seperti itu. 

Tipe perempuan sibuk yang selalu tidak 

sabar menunggu, seperti kakakku. 

Seorang pria berkaos dan celana 

cargo dengan buku yang diapit di lengannya 

menyodorkan sebuah tiket padanya. 

Perempuan itu mengucapkan terima kasih, 

wajahnya memerah seperti tomat yang baru 

saja dipetik. Pria bercelana cargo itu 

tersenyum tulus dan mengulurkan tangan. 

Senyumnya itu mengingatkanku pada 

seseorang kukenal. Daniel.  

Daniel?!  

Oh shit! 

* 
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Aku, Perempuanmu 

@momo_DM 

 

Suara langkah kaki terdengar susul-

menyusul. Jelas terdengar saat melewati 

lorong yang diapit kursi duduk. Ada yang 

tergesa-gesa dan ada pula yang biasa saja. 

Ini adalah kebiasaanku, memperhatikan 

setiap detail sebagai bagian dari risetku. Aku 

sangat suka dengan hal ini. Sumpah serapah, 

tawa lepas, dengusan-dengusan kecil, dan 

obrolan yang entah selalu saja menyertai 

langkah-langkah itu. 

Di sampingku, seorang lelaki dengan 

bekas cukuran kumis, melingkarkan pelukan 

di leherku. Dia adalah Tommy, kekasihku. 

Enam tahun bersamanya sejak dari zaman 

kuliah sampai sekarang membuat Tommy 

memahami betul duniaku. Dunia yang serius 



 

 29 | C o n v e y o r  B e l t   

 

aku geluti sejak tiga tahun lalu, tulis-

menulis. Dia adalah pembaca yang baik. Dia 

juga menjadi orang pertama yang 

memberikan masukan untuk draft naskah 

novel sebelum kukirim ke penerbit. Bahkan 

dia juga yang mengusulkan tentang nama 

pena untukku. Nama pena yang membuat 

pembaca tidak pernah tahu tentang aku. 

Setidaknya sampai nanti saatnya tepat untuk 

menunjukkan jati diriku. 

―Kamu enggak papa, Va?‖ 

Belum sempat menjawabnya, lorong 

itu sudah sepi. Aku mengangguk lalu 

menggandeng tangannya mengajak keluar. 

Aku dan Tommy menjadi penumpang yang 

terakhir turun. Selalu seperti itu. 

Aku dan Tommy mengikuti 

sekumpulan orang yang mulai bergerak ke 

arah conveyor belt. Aku dan Tommy sengaja 

berdiri jauh dari kerumunan orang yang 

menunggu bagasinya. Dari jarak sekian 

meter mataku masih bisa melihat monitor 

dengan jelas. Kugamit lengannya dan 

kusandarkan kepala di bahunya. 

Sesekali aku mengamati aktivitas 

orang-orang yang sedang 
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menunggubagasinya. Aku tak memedulikan 

mereka. Toh, aku juga tak mengenal 

mereka. Saat ini aku hanya peduli dengan 

hidupku ke depannya.  

Sebulan bersama Tommy di 

Singapura cukup membawa harapan baru 

bagiku. Setidaknya aku bisa semakin 

mengetahui ketulusan cinta Tommy. 

Terlebih keluarga Tommy yang meskipun 

pengusaha kaya bisa menerimaku apa 

adanya. Hal itu bukanlah kekhawatiran. 

Masalahnya adalah keluargaku.  

―Kamu kok dari tadi diem aja? 

Kenapa?‖ 

Aku tidak segera menjawab 

pertanyaan Tommy. Airmataku lebih dulu 

menderas. Seperti biasa, dia berusaha 

menghapusnya. 

―Kenapa lagi? Kamu takut?‖ 

―Aku cuma belum siap aja, Tom. 

Setelah setengah tahun lalu, Ayah 

menolakmu, aku enggak yakin kali ini Ayah 

bisa menerimamu.‖ 
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―Kamu enggak usah pikirin itu. Itu 

urusanku, Sayang. Aku akan berusaha untuk 

mendapatkan restu orang tuamu. Kamu 

tenang aja, ya.‖ 

Kata-kata Tommy yang sejuk 

membuatku merasa tenang. Tak salah jika 

aku memilihnya. Keraguan pun sirna saat dia 

mengecup keningku dengan mesra. Ini jalan 

hidupku dan ini pilihanku. Disetujui atau 

tidak, aku akan tetap menikah dengan 

Tommy. 

Jarum pendek di jam tanganku terus 

bergerak. Tak bisa kucegah bergulirnya 

waktu, sampai saat yang tepat bagiku 

membuka cerita baru hidupku. Tentang 

bahagia maupun kesedihan yang bisa hadir 

kapan saja. Bersama Tommy, aku telah siap. 

―Nah! Itu koper kita. Aku ambil dulu, 

ya. Kamu tunggu di sini aja.‖ 

Aku mengangguk pelan. Senyuman 

yang hilang beberapa saat setelah pesawat 

landing, kini kembali kutemukan. Tak ada 

lagi ketakutan, sebab ketulusan cinta telah 

mengajarkan keberanian. Kali ini aku siap 

bertarung. 
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Tommy mendorong troli ke arahku. 

Senyum lelakiku terlukis sempurna di 

wajahnya. Pun di wajahku yang merona.  

―Kamu siap?‖ 

―Iya, Tom. Aku udah siap,‖ jawabku 

mantap. 

Dua senyum beradu. Dua pelukan 

menjadi satu. 

―Untuk sementara kamu tinggal di 

rumahku aja. Entar segera mungkin kita ke 

Pengadilan Negeri untuk mengurus 

semuanya. Setelah beres, baru kita ke rumah 

orang tuamu. Lalu, kita menikah, Sayang.‖ 

―Iya, Tom.‖ 

Kutenggelamkan wajahku dalam 

pelukan Tommy. Airmata tak bisa kubendung 

lagi. Bahagia. Kini, aku dan Tommy bisa 

hidup bersama bahagia selamanya. Selain 

itu, aku juga siap tampil ke depan pembaca 

setiaku, karena aku telah ‗sempurna sebagai 

seorang perempuan‘, sesuai nama penaku — 

Diva, singkatan dari Diansyah Valentino. 

* 
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Pulang 

@_raraa 

 

Dara diam sepanjang langit 

Singapura sampai Soekarno-Hatta. Matanya 

menerawang menembus lapisan putih 

bertumpuk, yang seolah meminta untuk 

disentuh dari balik jendela pesawat. 

Perlahan daratan tampak, tanah tandus 

berselimut gedung dan bangunan, terasa 

menyayat hati. 

Laki-laki di sebelahnya pun 

bergeming sedari take off di Changi. 

Perasaannya tak kalah was-was. Perjalanan 

ke luar negeri tidak pernah seburu-buru dan 

mencemaskan seperti kali ini. Wanita di 

sebelahnya lebih dari patah hati, lebih dari 

makan hati. 



 

 34 | C o n v e y o r  B e l t    

 

―Kamu yakin, Rachel ada di 

Singapura hari ini?‖ tanyanya sembari 

meremas jemari berkeringat Dara. Flight 

pertama tentu tidak terlalu pagi bagi Dara 

yang sudah biasa lembur, namun si lelaki, 

dia nyaris bisa tidur sambil berdiri saking 

ngantuknya. Dara mengangguk lemah, 

kemudian mengeluarkan ponsel pintar dan 

menunjukan pesan terakhir anaknya. Dara 

kembali berpaling ke luar jendela, 

sementara si laki-laki, ingin sekali 

merengkuhnya ke dalam pelukannya. 

Mengurangi kecemasannya, atau sedikit 

menghangatkan hatinya yang beku. 

Nyatanya, nihil. Dara tidak 

menemukan siapa-siapa di Universal Studio. 

Seharian dia berkeliling dalam diam, sesekali 

mengecek ponselnya, lalu berhenti sambil 

menyeka setitik air dari pelupuk matanya 

saat lagi-lagi tak menemukan apa-apa. Si 

laki-laki menemani ke mana pun Dara pergi, 

menuruti semua keinginannya, sampai 

menjadi sasaran kekesalan Dara. 

―Kevin sialan! Pasti dia udah tau kita 

ke sini.‖ Dara mengumpat, menjejalkan 

cheese burger Mc‟d ke mulutnya saat sedang 

menunggu boarding. Matanya merah oleh 
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airmata amarah, rambut sebahunya diikat 

sembarang, dan wajahnya lebih kucel dari 

tissue di genggamannya. Kevin adalah 

mantan suaminya. Dia membawa anak Dara 

ke luar negeri tanpa seizinnya. Sejak itu, 

Dara tidak hidup normal. Jam biologisnya 

bertukar jadwal. Dia bangun saat malam, 

dan terlelap saat matahari muncul. Nafsu 

makannya merosot, semua pekerjaan dia 

tolak, dan dia sering menangis diam-diam. 

“Oh, shit!” 

Dara refleks menengok ke bangku di 

belakangnya. Pesawat belum semenit 

menyentuh tanah, namun wanita itu sudah 

repot menyambar barang-barangnya dan 

bergegas ingin keluar. Delay di hari Senin 

memang bukan ide bagus, terlebih jika 

anakmu tidak jelas keberadaannya. Laki-laki 

di sebelah Dara tidak terpengaruh. Baginya, 

Dara adalah pusat tata surya. Dia tidak bisa 

berpaling, pun berpindah ke galaksi lain. 

―Itu Kevin?‖ Dara menunjuk orang-

orang yang sedang menunggu barang-

barangnya di conveyor belt. Semua nyaris 

terburu-buru, selain sekelompok backpacker 

yang masih asyik membahas dunianya. 



 

 36 | C o n v e y o r  B e l t    

 

Dara berlari, melewati laki-laki bertato 

dengan pasangannya, lalu menyerempet 

sesuatu milik si wanita tukang mengumpat. 

Dara merasakan ada yang jatuh dari tangan 

yang sedang sibuk mengangkat koper-

kopernya, namun dia tak peduli. Dia 

mengincar laki-laki berkaus biru tua di balik 

gerombolan para backpacker. 

―Di mana, Rachel?!‖ serunya sembari 

mendorong badan kekar mantan suaminya ke 

tembok kaca. 

Dari jauh, si laki-laki hanya 

memerhatikan. Genggaman tangannya di 

lepas begitu saja, yang kemudian ditinggal 

lari menuju masa lalunya. 

* 
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No More Drama 
@nadyapermadi 

 

Aku terbangun dari tidurku begitu 

merasakan roda pesawat menjejaki tanah 

yang seharusnya ku panggil rumah, ya.. 

Jakarta. Masih dengan kepala yang agak 

pusing dan leher yang nyeri karena harus 

tidur dengan posisi yang sangat tidak 

nyaman, aku meraih iPod yang sudah selama 

dua jam penuh menemaniku dalam 

penerbangan yang sangat membosankan ini 

dan melirik ke arah jam yang tertera di 

layar, jam 10.00 pagi, well.. masih terlalu 

pagi menurutku.  

Sambil memperhatikan segala hiruk 

pikuk yang ada, aku berusaha bangkit dari 

tempat dudukku dan meraih tas ransel yang 

ku letakkan di bagian dalam kabin pesawat. 

Terdengar beberapa ocehan dari para 
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penumpang lain disekitarku, beberapa ada 

yang mencaci, ada yang terdengar terlalu 

tidak sabar untuk segera meninggalkan 

pesawat ini, dan obrolan pagi lainnya dari 

para penumpang yang terlihat super-rapi dan 

modis dalam berbagai balutan fashion 

airport-nya di Senin pagi ini. Melihatnya 

benar-benar membuatku ingin tertawa. 

 

 Dengan malas aku melangkahkan 

kaki ku keluar dari pesawat menuju ke 

bagian imigrasi. Segala jenis ocehan masih 

terdengar disekitarku, sepertinya lain kali 

aku harus memperingatkan diriku untuk 

tidak mengambil jadwal penerbangan sepagi 

ini di hari sesibuk ini juga. Aku pun 

mengalihan pandanganku dari keramaian 

yang terlihat seperti sedang berlomba untuk 

melakukan fashion show dihadapanku, di 

layar handphone-ku terdapat puluhan 

panggilan tak terjawab dari Papa dan 

berbagai jenis pesn singkat dari Mama. 

Kedua orang ini, kapan mereka akan 

mengerti kalau aku bukan lagi anak kecil 

sekarang?  

 

   ―Ya, Pa?‖ akhirnya dengan malas 

aku menjawab telepon Papa. 
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 ―Kamu kok pulang dari Singapura 

nggak kasih tau? Tadi tante Reni sampai 

bingung nyariin kamu pagi-pagi yang udah 

menghilang gitu aja,‖ omelnya. 

 “I also have life in Jakarta, don‟t 

you think so?” 

 ―Katanya kamu mau liburan disini, 

kenapa?‖ 

 ―Cancelled. Mama mendadak nyuruh 

aku pulang. Okay Pa, see ya,‖ balasku 

langsung memutuskan sambungan. 

   

             Ya memang, rencananya aku ingin 

liburan dan menghilangkan kepenatan di 

rumah Papa di Singapura, tapi siapa sangka, 

istri baru Papa ternyata dengan senangnya 

memunculkan diri dihadapanku dan merusak 

segala rencanaku. No, thanks Pa, I will never 

stay at the same place with that bee-yatch. 

 

 Tanpa sadar aku sudah sampai di 

tempat pengambilan bagasi. Sekumpulan 

orang telah menunggu dan berdiri untuk 

mengambil koper dan barangnya masing-

masing. Aku pun mengikuti barisan itu dan 

menunggu dalam diam sambil terduduk 

diatas trolley-ku. Satu, dua, tiga... masing-

masing tas dan koper yang berlalu diatas 

conveyor belt itu pun melewatiku dan 
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akhirnya bertemu dengan pemiliknya. Iseng 

aku memperhatikan tas dan koper tersebut. 

Chanel, Louis Vuitton, Elle.. semuanya 

memiliki brand-brand ternama tercetak 

diatasnya. Aku pun mengalihkan pandangan 

ke sekitarku, beberapa eksmud terlihat sibuk 

dengan gadget mereka sambil menunggu 

didepan conveyor belt, ada juga sepasang 

kekasih yang nampaknya tidak malu untuk 

menunjukkan keintiman hubungannya 

didepan khalayak ramai, beberapa wanita 

muda juga terlihat menunggu tidak sabar 

dengan penampilan elegan dan heels 

branded andalannya yang mungkin ber-merk 

Nine West atau Manolo Blahnik, don‟t really 

care but it somehow funny to me, life now 

is all about brand, isn‟t it?  

 

Lalu kesibukanku itupun terhenti 

saat satu koper lusuh yang kukenali sebagai 

koper milikku muncul di conveyor belt. 

Tanpa menunggu lagi aku pun segera 

mengambilnya dan melangkah keluar dari 

tempat penuh drama itu.  

 

Nope, I really do have enough drama 

in my life. Thank you. 

* 
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The Invisible Wonderwoman 
@lusiadayu 

 

DUK!!! 

Aku spontan menoleh ke arah suara. 

Senyum jenaka menghias wajahnya yang 

polos dan tampan. Wajah yang membuatku 

jatuh cinta setiap hari. Dia mengusap 

kepalanya yang terantuk jendela pesawat 

sambil nyengir dan senyum lucu. 

―Ndak papa,‖ katanya 

menenangkanku. Tapi tetap saja kuusap 

lembut kepalanya. Dalam diam tapi dengan 

senyum yang tak bisa kubendung ikut 

menghias bibirku. Penerbangan pertama di 

hari Senin bukanlah pilihan biasa yang kami 

pilih kalau saja tidak ada kabar mendadak 

sebelumnya dari Marsya yang juga mendadak 

kehilangan ibunya. 
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KEHILANGAN. Mendadak. Siapa yang 

siap dengan hal itu? Kehilangan orang yang 

kita cintai, kapanpun, bagaimanapun 

caranya, pasti bukan pilihan yang 

mengenakkan. Tapi kematian adalah salah 

satu hal yang pasti di dunia ini, selain 

perubahan. Kita semua nanti akan mati. 

Hanya masalah waktu dan bagaimana 

caranya yang kita belum tahu. 

Ah, kembali aku diribetkan dengan 

hal-hal yang memusingkan. Selalu begitu. 

Hidup yang terburu-buru. Hidup yang penuh 

beban. Padahal setahun terakhir ini Natha 

selalu mengajarkanku untuk menjalani hidup 

lebih tenang. Ya. Natha adalah guru 

spiritualku. Dengan caranya. Yang unik. 

―Ma, sudah sampai,‖ suara Natha 

membuyarkan pikiran ruwet yang kuciptakan 

sendiri. 

―Iya. Tunggu sampai orangnya habis 

dulu ya, Mas.‖ 

Natha tertawa kecil. 

―Kenapa?‖ aku bertanya heran. 
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―Gitu dong, Ma. Gak usah buru-

buru.‖ 

Aku mengacak rambutnya. Seperti 

yang kubilang tadi, dia adalah guruku. Dia 

menajarku banyak hal dalam hidup, salah 

satunya adalah untuk tidak terburu-buru. 

Dulu aku selalu terburu-buru keluar dari 

pesawat, berdesakan dengan orang-orang 

yang juga ingin cepat sampai ke tempat 

tujuan. Kebiasaan saat dulu aku masih 

bekerja kantoran. Diburu waktu. Serba 

kesusu. 

“Oh, shit!” terdengar umpatan di 

kursi belakang kami. Aku perhatikan 

perubahan wajah Natha yang berubah tidak 

suka. Lalu wajah lucunya mengarah 

kepadaku sambil melempar senyum. Aku 

tahu, Natha tidak suka mendengar umpatan 

kasar, tapi sekarang dia lebih bisa 

mengendalikan dirinya saat mendengar atau 

melihat perlakuan kasar disekitarnya. 

Kami masih duduk tenang sampai 

semua orang turun dari pesawat. Kecuali 

sepasang lelaki dan perempuan yang duduk 

tenang seperti kami di kursi belakang. 

Sepintas kuperhatikan, si lelaki dengan 
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wajah bekas cukuran kumis yang cukup 

tampan, tangannya melingkar di leher 

perempuan manis disebelahnya. Lelaki itu 

sangat tenang disisi perempuan, yang 

sepertinya menjadi pusat galaksi baginya. 

Kami melewatinya, keluar dari pintu 

pesawat dan menapak ke belalai garbarata 

sambil bergandengan tangan. Aku dan Natha, 

pusat galaksiku. 

Aku mengamati manusia-manusia 

yang serba terburu-buru disekeliling kami. 

Beberapa eksekutif muda yang tampan dan 

wangi dengan pakaian necis. Ah, corporate 

slaves. Gaya sih, tapi apakah mereka punya 

waktu untuk menikmati hidup? Perusahaan 

membayar gaji gede buat skill gue. 

Perusahaan membiayai gue perjalanan ke 

luar negeri. Untuk pekerjaan, tentu saja, 

bukan buat senang-senang. Hehehe. Tetap 

aja waktu berharga kita terbeli. Berapa siy 

gaji terbesar yang bisa dikasih perusahaan 

buat membayar tenaga kerja? 30 juta per 

bulan? Berapa tahun 1 tahun? Serius loh??? 

Maaf kalau aku sinis dengan 

menggunakan istilah corporate slave disini. 

Karena aku juga sama. Aku, dua tahun yang 

lalu. Aku, corporate slave yang kemudian 
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membuat aku dan Marcell, ayah Natha, 

bertengkar hampir setiap malam. Dulu 

semasa lajang, senang dan bangga rasanya 

bisa mencapai posisi karier tertentu. Tapi 

ketika memiliki anak, prioritas hidup 

berubah. Mungkin karena aku perempuan, 

yang memiliki anak. Mungkin berbeda 

dengan para ayah atau lelaki pencari nafkah. 

Tapi bagi perempuan dengan status ibu 

bekerja, mengejar karier bukan lagi menjadi 

hal yang penting saat berada pada pilihan : 

ikut proper test promotion atau menemani 

anak sakit. Pilihan yang berat. 

Lagi-lagi, Natha mengajarkan saya 

tentang bijaknya menentukan pilihan. 

Dan saya bahagia dengan pilihan 

yang saya ambil, sampai hari ini. Thanks to 

Natha!!! 

Perempuan cantik berambut panjang 

dengan tas branded dan sepatu modis, 

pakaian terusan warna putih gading dengan 

motif abstrak berwarna gelap itu tampak 

menunggu resah dengan trolley koper sambil 

mengamati layar yang menunjukkan nomer 

conveyor belt. Kakinya mengetuk-ngetuk 

resah. Miss Oh Shit, aku menggumam geli. 
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Sayangnya, koper kami rupanya berada di 

conveyor belt yang sama. Malas rasanya 

membiarkan Natha berada dekat dengan 

orang yang mengumpat. Bagiku, sudah cukup 

bagi Natha hidup dengan kalimat dan 

perlakuan kasar dari ayahnya. Aku menjadi 

sangat protektif terhadapnya. Natha 

melangkah ringan disampingku dalam diam. 

Sambil menunggu koper-koper berjejer 

keluar, Natha duduk di trolley sambil 

membaca buku Pintu Harmonika. 

Aku tak dapat menahan diri 

mengamati si Miss Oh Shit dari tempatku 

berdiri. Uhm, walau terburu-buru, masih 

sempat ya merhatiin cowok-cowok 

disekitarnya, aku tertawa dalam hati. Ada 

empat pria di sisi kirinya. Para backpackers. 

Miss Oh Shit mengamati lebih lama pria 

backpacker yang mengapit buku diantara 

kakinya. Apakah pikirannya sama denganku? 

Pria dengan buku itu seksi. Refers to Natha, 

aku tertawa kecil lagi, dalam hati. 

Aku mengamati, Miss Oh Shit juga 

sedang menilai orang-orang disekitarnya. 

Mungkin jenuh menunggu tas yang nggak 

datang-datang. Apalagi untuk ukuran orang 

yang terburu-buru. Tapi aku yakin pasti, aku 
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bukanlah orang yang menjadi perhatiannya. 

Aku hanyalah perempuan invisible baginya, 

perempuan biasa, emak-emak dengan satu 

anak. Janda pula!!! 

Aku jadi teringat kata-kata Natha 

kalau aku sudah bicara tentang ini. Tentang 

statusku. Tentang keluhanku akan hidup. 

Kadang aku heran dengan kebijakan Natha 

yang melebihi usianya yang baru 4 tahun 

kurang. Mungkinkah kebijakan yang dia miliki 

hasil dari hobi membacanya? 

Nah, itu dia. Tas kuning terang 

dengan lipit hitam milik kami tiba, menuju 

ke arah kami. Natha beranjak dari trolley 

begitu melihat aku meraih tas kuning kami. 

Masih dalam diam, dia menggamit tangan 

kiriku, sementara tangan kananku 

mendorong trolley. 

Lalu, katanya. 

“Mom, stop thinking that you are 

invisible. You are wonder woman. For me.” 

Hah? 
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Aku spontan menghentikan 

langkahku. Tapi Natha terus melangkah dan 

memaksaku untuk mengikuti langkahnya. 

“You are beautiful. Gorgeous. You 

are my everything,” katanya lagi. Dengan 

ekspresi datar. 

Aku mengiring langkahnya. Dengan 

perasaan berkecamuk. 

Antara malu. 

Dan haru. 

* 
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My Mom is a Wonderwoman 
 @lusiadayu 

 

Aku pernah membaca, bahwa anak 

adalah titipan dari Sang Ilahi. Anak-anak 

bukanlah miliki orang tua. Kami adalah anak 

panah yang siap dilontarkan. Dan para orang 

tua adalah busur yang melontarkannya. 

Dari sejak aku bisa mengenal apa 

arti cinta, aku mengenal : MAMA!!! 

Mama adalah busur yang siap 

melontarkanku. Kadang dia bisa lentur, 

kadang dia bisa tegang. Lebih sering tegang. 

terutama saat ada Papa. Mama tidak pernah 

mengajarkan benci pada Papa walau aku 

lelah dengan suara dan perilaku yang tak 

kusuka dari Papa: menyakiti Mama. 

Bukannya aku tidak tahu Mama menangis 

diam-diam. Mungkin karena tidak ingin aku 

tahu. mungkin karena tidak ingin Papa tahu. 
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Tapi itu dua tahun yang lalu. Sejak 

Papa pergi, hidup kami lebih tenang. Aku 

tidak pernah membenci Papa. Aku hanya 

tidak suka saat Papa menyakiti Mama. Tapi 

sekarang sudah tidak ada Papa, hanya ada 

aku dan Mama. Sesekali ada Marsya, dalam 

hidup kami. 

Marsya adalah pegawai toko buku 

yang dikelola Mama. Dari kecil temanku 

adalah buku. Nggak semua orang kutu buku 

itu nggak keren, lho! Aku, salah satunya. 

hehehe. 

Mama, setelah Papa nggak ada, 

keluar dari pekerjaan kantoran yang sering 

menyita waktunya untuk aku. Satu moment 

yang sangat aku ingat adalah saat aku sakit, 

Mama harus ke Makassar untuk ujian apa 

gitu, sambil nangis Mama ninggalin aku. 

Sebulan kemudian Mama bilang, sekarang 

punya banyak waktu untuk aku. Entah Mama 

nggak lulus atau memang karena Mama 

sayang banget sama aku. 

Setelah mama keluar dari 

pekerjaannya, kami nggak hidup susah lho. 

Papa meninggalkan uang yang sangat banyak 

buat kami. Kata Mama, itu tanda cinta papa 
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buat kami. Menurutku, itu harga yang harus 

Papa bayar untuk menyakiti Mama. Tapi aku 

nggak bilang, sih. Takut menyakiti Mama. 

Kami juga menjual rumah besar 

kami. Sepertinya Mama ingin meninggalkan 

kenangan sama Papa. Ide bagus juga siy 

karena aku juga nggak suka rumah besar 

berlantai dua tempat kami tinggal selama 

ini. Untuk sementara waktu kami sempat 

tinggal di ruko kecil dua lantai tempat toko 

buku yang Mama bersama Marsya kelola. 

Nggak lama kami tinggal disitu, mama 

menemukan rumah kecil dengan halaman 

luas. Kami memilih cat warna kuning, 

kesukaan Mama. Aku suka dengan rumah 

kami yang sekarang. 

Dengan bisnis Mama yang baru, kami 

sering bepergian. Mama lebih tenang 

menjalani hidup, menurutku siy. Mama 

nggak lagi terburu-buru. Mama lebih banyak 

tertawa bersamaku. 

Begitulah seharusnya hidup, bukan? 

Seperti kali ini, kepergian kami ke 

Singapore dua hari yang lalu. Aku memilih 

tinggal di hotel membaca buku sementara 

Mama entah kemana. Ada perlu, katanya. 
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Mama meminta tolong Tante Beth, 

sahabatnya, untuk menemani aku. Tante 

Beth memiliki seorang anak perempuan, 

Keara, namanya. Kami sama-sama suka 

membaca buku. 

Rencana kami di Singapore harusnya 

tiga hari, tapi kami harus segera pulang 

karena ada kabar duka dari Marsya. Ibunya 

meninggal. Kami buru-buru pulang, 

mengambil flight paling pagi. Sebenarnya 

aku tidak mau buru-buru. Pulang pagipun 

ibunya Marsya tetap meninggal, kan. Tapi 

aku lakukan demi mama. 

Selama penerbangan Mama hanya 

tidur dan mendengarkan lagu jazz 

favoritnya. Sementara aku, membaca. Pintu 

Harmonika ini ceritanya seru. Buku dewasa 

sih, tapi ceritanya anak-anak. Maksudku, 

pengarangnya orang dewasa. Favoritnya 

Mama. Sebenarnya ini juga buku Mama. 

“Oh, shit!” Aku mendengar suara 

umpatan di kursi belakang. Spontan aku 

menengok. Perempuan cantik dengan wajah 

ditekuk seperti kertas origami bekas. Huh! 

Buat apa cantik kalau mulutnya dan 

pikirannya gak cantik. Tapi kemudian aku 
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menoleh ke Mama yang menatapku tegang. 

Kuberikan senyum manis untuknya. Mama 

balas tersenyum. Tenang, Ma, aku sudah 

lebih cool menghadapi macam gini. You 

teach me !!! 

Aku tahu, mama sangat protektif 

terhadapku. Terutama terhadap hal-hal yang 

mengganggu aku. Salah satunya, kalimat dan 

perlakuan kasar disekelilingku. Tapi 

sebenarnya aku bisa jaga diri, kok. Toh Papa 

udah nggak ada. Satu-satunya pemicu 

kekasaran yang nggak aku suka adalah Papa. 

Jadi santai aja, sih. Tapi mama kembali 

tegang saat tahu, kami satu conveyor belt 

dengan perempuan tadi. Aku memilih diam 

dan asik membaca buku Pintu Harmonika di 

atas trolley. Lagi seru nih, lagi nikmatin aksi 

Kak Rizal dan Kak Juni menyelamatkan surga 

!!! 

Walau asyik baca, aku masih mencuri 

lirik mama yang asyik memperhatikan orang 

disekelilingnya. Ah, mama cari prospek, nih, 

kataku tertawa dalam hati. Gapapa siy, yang 

penting bisa nambah pundi-pundi tabungan 

kami. Kalau kata Mama siy, pekerjaan Mama 

yang sekarang ini pekerjaan sosial. Bantuin 

orang. Tapi penghasilannya gede. Why not? 
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Tapi, hey… Mama merhatiin 

perempuan tukang ngumpat bersepatu warna 

aneh itu. Pasti mama mulai mikir yang aneh-

aneh deh. Mulai mikir Mama ini itu. I don‟t 

like it. Aku benci saat Mama menyalahkan 

diri sendiri karena Mama enggak gini dan 

enggak gitu. Mama ngerasa nggak cantik. 

Mama nggak seperti perempuan lain. Yes. 

Mama memang nggak seperti perempuan 

lain. Mama is a superhero. My superhero! 

Aku langsung bangkit saat Mama 

berhasil meraih tas kuning yang keluar dari 

conveyor belt. Aku genggam tangan kirinya 

sementara tangan kanannya mendorong 

trolley. 

“Mom, stop thinking that you are 

invisible. You are wonder woman. For me,” 

kataku. Jujur. Tulus. 

Mama sempat menghentikan 

langkahnya. Aku memaksanya terus 

melangkah. 

“You are beautiful. Gorgeous. You 

are my everything,” kataku lagi. 
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Mama tak menyahut. Aku hanya ingin 

dia tahu, itu benar. Dan memang begitulah 

Mama. 

Mama Lesta, Mamaku, is my best. 

* 
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Kisah Lain 

@naztaaa 

 

Aku berlari kecil mengikuti para 

penumpang lain. Tepat di belakang seorang 

perempuan yang memakai terusan sepaha 

berwarna putih gading dengan motif abstrak 

warna gelap, dia tampak terburu-buru sejak 

di pesawat tadi. 

―Bu-buatmu saja. Aku ambil yang 

lain.‖ Kataku gugup saat tanganku dan 

perempuan itu memegang trolley yang sama. 

Dia bahkan tidak menoleh atau mengucapkan 

terima kasih. Tahu-tahu saja berlalu seolah 

aku adalah angin lalu. Perempuan itu 

berhenti sejenak melihat ke layar, dia 

mencari conveyor belt nomor berapa bagasi 

pesawatnya akan tiba. 
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Cukup lama aku berdiri di antrian 

conveyor belt. Tidak jauh dariku ada pria 

dengan topi Yankees, gerombolan pria 

backpackers, lelaki berambut kelabu, 

seorang pria yang sedari tadi sibuk dengan 

gadget di tangannya dan perempuan itu. 

Aku berdiri bersebelahan dengan 

perempuan itu. Namanya Elena, begitu yang 

ku dengar saat pria bercelana kargo 

memberikan tiket pesawat si perempuan 

yang terjatuh. Sepertinya pria itu mengenal 

perempuan di depanku, mungkin mereka 

teman lama. 

Terkadang aku senang berasumsi 

atas gelagat orang lain. Mencoba menebak, 

apa kira-kira yang ada dalam pikiran 

mereka. Itu sangat menyenangkan, apalagi 

jika kau terlalu lama hidup sendiri. 

Aku tertarik menebak pikiran Elena 

dan si pria bercelana kargo, karena yang lain 

hanya mempunyai cerita standar. Macam si 

pria dengan topi Yankees, dia hanya berpikir 

kapan kopernya sampai karena dia sudah 

kelaparan. Gerombolan backpackers, mereka 

sibuk merencanakan bertualang ke Pulau 

Rambut yang sepi di Kepulauan Seribu. Pria 
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berambut kelabu sibuk memikirkan 

perceraiannya. Sedang pria dengan gadget, 

aku tidak bisa menebak pikirannya. Dia 

tenggelam dengan dunia permainan dalam 

gadgetnya. Membosankan. 

Pria bercelana kargo wajahnya 

berbinar ketika bertemu si perempuan. 

Ekspresi bahagia selayaknya bertemu teman 

yang sudah sangat lama tidak bertemu. 

Sedang Elena terlihat salah tingkah, entah 

karena wajah si pria yang tampan atau 

karena dia juga ingat siapa pria di 

hadapannya. Elena bahkan gelagapan saat 

menerima tiket yang diulurkan si pria. 

Aku mengedarkan pandangan, tidak 

jauh dari si pria ada seorang perempuan lain 

yang berdiri dengan wajah tertekuk. Dia 

pasti teman dekat si pria karena jelas 

rautnya penuh kecemburuan melihat si pria 

akrab dengan perempuan bernama Elena. 

Si pria bercelana kargo mengenalkan 

namanya sebagai Daniel. Sayang tidak 

banyak pikiran yang dihasilkan keduanya, 

Daniel dan Elena hanya bertukar nomor 

telepon dan berjanji akan saling 

menghubungi. Elena buru-buru pamit 
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sesudah mengambil koper miliknya dan 

berlalu karena dia memang sedang terburu-

buru. Daniel mengambil koper miliknya dan 

teman perempuannya. Si perempuan 

tersenyum kaku walau dalam hati kesal. Aku 

tahu dia pasti tidak senang melihat Daniel 

bertemu Elena. Pasti ada sesuatu antara 

Daniel dan Elena yang mengganggu 

perempuan itu. 

Masing-masing dari mereka akhirnya 

mengambil kopernya. Meninggalkan aku 

sendiri di depan conveyor belt yang sudah 

berhenti bergerak. Selesai deh hiburanku. 

Berpura-pura menjadi penumpang dan ikut 

antri dalam deretan penumpang yang 

menunggu koper mereka itu menyenangkan. 

Pesawat berikutnya tiba sejam lagi. 

Semoga ada bahan cerita baru dari para 

penumpang yang nantinya menunggu koper 

di conveyor belt ini. Sekarang aku terbang 

dulu. Bosan juga jadi penunggu conveyor 

belt yang kosong melompong. 

* 
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Irina, Permata 
dan Kotak Perhiasan 

@danissyamra 

 

Pesawat yang mendarat dengan tidak 

mulus menyebabkan terjadinya sedikit 

guncangan berhasil membangunkan tidurku. 

Aku bukanlah lelaki yang mudah tertidur di 

sembarang tempat. Hanya saja, sejak 

memulai perjalanan tadi mataku sangat 

lelah dan tak dapat menahan kantuk. 

Satu persatu penumpang bangkit dari 

kursi mereka dan keluar dengan teratur. 

Sementara aku yang masih terkantuk masih 

terduduk. Menunggu semua penumpang 

turun agar tidak berdesakan dan juga 

menunggu kesadaranku pulih. Sekali tembak, 

dua burung tertangkap. Seperti itu mungkin 

bunyi pepatahnya. Dari tempatku duduk aku 
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melihat seorang wanita cantik sedang 

marah-marah kepada pramugari yang tak 

kalah cantik dengannya. Aku tersenyum-

menahan tawa. Sepertinya perempuan 

cantik itu sedang mengalami masa datang 

bulan yang tidak lancar. 

Setelah hampir semua penumpang 

sudah turun, aku baru bangun, dengan 

enggan, seolah berat untuk beranjak. Harus 

diakui, ini adalah perjalanan pesawat yang 

paling nyaman-diluar pendaratan tadi. Baru 

kali ini aku bisa tertidur disepanjang 

perjalanan. Biasa, mataku tak pernah dapat 

terpejam lebih dari 10 menit apabila sedang 

berada di dalam pesawat. Entahlah. Aku 

tidak paham mengapa selalu seperti itu. Dan 

hanya kali ini saja aku dapat tertidur dengan 

nyenyak. 

Aku berjalan keluar dengan santai. 

Kusunggingkan senyuman kepada pramugari 

yang tersenyum kepadaku. Senyum 

pramugari yang tadi kena omel perempuan 

aneh itu terlihat begitu manis. 

"Excuse me," ucap perempuan muda 

dibelakangku. Perempuan itu terlihat sangat 

terburu-buru, dia menggenggam erat tas 
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miliknya dan berusaha untuk bisa turun 

dengan segera. Sedangkan sebelah 

tangannya mengamit tangan seorang lelaki 

'bule' -mungkin kekasihnya- yang berjalan 

dengan santai. "Come on, James. Cepat!" 

seru perempuan itu kepada lelaki 

dibelakangnya. 

Tanpa sadar aku menaikkan alisku 

saat mendengar kalimat terakhir perempuan 

muda itu. Awalnya kupikir dia bukanlah 

seorang Indonesian. Wajahnya sama sekali 

tidak menunjukkan kalau ternyata sepertinya 

dia adalah keturunan campuran. Aku yakin 

sekali hal itu, terlihat dari logatnya saat 

melafalkan kata sudah yang begitu lancar 

dan tidak patah. Pasti ayah atau ibunya yang 

masih keturunan negeri ini. 

Aku meminggirkan tubuhku, 

membiarkan perempuan muda itu 

melewatiku. "Permisi," ucap lelaki bule itu 

dengan logat patah yang kubalas hanya 

dengan anggukan kecil dan senyum. 

Dari arah belakang aku melihat 

sepasang kekasih itu berjalan terburu-buru 

seperti sedang mengejar atau dikejar 

sesuatu. Perhatianku lebih tertuju pada tas 
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yang dikekap erat oleh si perempuan. 

Sepertinya di dalam tas itu berisi benda yang 

begitu berharga sebab sejak tadi dia sangat 

menjaga tas tersebut. 

Suasana bising bandara selalu 

menjadi hal yang menarik bagiku. Banyak 

orang yang lalu lalang dalam berbagai 

ekspresi, santai, tegas, jutek, lelah dan 

semacamnya. Aku berjalan mengambil 

kereta dorong dan menuju lokasi 

pengambilan koper milikku. 

Saat di conveyor belt aku 

berpapasan dengan perempuan-cantik-yang-

sepertinya-bermasalah-dengan-

menstruasinya. Dia keluar saat aku baru saja 

masuk. Kuanggukkan kepala sedikit sebagai 

pengganti salam. Perempuan itu tidak 

menggubrisnya. Ekspresi wajahnya datar 

seolah tak peduli, dan langkahnya cepat saat 

mendorong trolley berisi barang-barangnya. 

Kemudian aku melihat lagi 

perempuan muda tadi dengan kekasihnya. 

Dia tampak gelisah menunggu barang-

barangnya keluar. Lalu kulihat, dia 

mengangkat telepon dan kemudian menjadi 
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semakin panik. Seolah waktunya hampir 

habis. 

Aku mengeluarkan novel kesukaanku 

dari tas. Membaca saat sambil menunggu 

adalah hal yang biasa bagiku. The Lost 

Symbol karya Dan Brown menjadi temanku 

menunggu saat ini. Karya-karya penulis ini 

sangat sesuai dengan seleraku yang memang 

memiliki basic keilmuan Antropologi dan 

minat di bidang Sejarah, Misteri dan Teka-

Teki. 

"Sabar... Sabar!" ucap lelaki bule 

bernama James itu kepada kekasihnya yanh 

terlihat sangat resah. 

Aku menutup novel The Lost Symbol 

yang baru kubaca satu halaman. Minatku 

untuk membaca surut. Kini, aku sibuk 

memperhatikan perempuan muda itu. 

Ekspresi wajahnya yang cemas dan resah 

terlihat begitu menarik. 

Sesaat kulihat perempuan muda itu 

membuka tasnya dan mengambil sebuah 

kotak yang terlihat seperti kotak perhiasan, 

namun agak berbeda dengan kotak perhiasan 

yang biasa. Kotak beludru itu bermotif unik, 

seperti sebuah simbol gambar dan angka. 
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Hanya sekilas aku melihatnya, sebab 

perempuan itu kembali memasukkan kotak 

tersebut ke dalam tasnya. 

Aku meninggalkan trolleyku dan 

berjalan ke arah mereka untuk meminta agar 

diperlihatkan kembali kotak tersebut. Walau 

sekilas, kotak itu mampu mencuri 

perhatianku. Dan aku yakin, ada yang tidak 

biasa di kotak tersebut. 

"Permisi," ucapku menyapa 

perempuan muda itu. Perempuan muda itu 

terlihat kaget dan mengekap erat tasnya 

yang berisi kotak perhiasan tersebut, dia 

langsung bersikap defensif dan berlindung 

dibelakang kekasihnya. 

"Itu koper kita!" ucap perempuan itu 

yang kemudian diambilnya dan dimasukkan 

ke dalam trolley. "Ayo kita pergi sekarang." 

Perempuan muda itu menarik kekasihnya dan 

segera berlalu keluar dengan terburu-buru, 

meninggalkanku yang tak digubrisnya. 

Aku diam memperhatikan 

perempuan muda itu berlalu dengan pikiran-

pikiran tentang perempuan muda itu dan 

motif kotak perhiasan yang tidak biasa 

tersebut. "Hey!" teriakku kepada perempuan 
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muda itu yang sudah menjauh saat kusadari 

ada yang terjatuh dari tasnya yang tidak 

ditutup rapat akibat terburu-buru tadi. 

Sayangnya, perempuan muda itu sudah 

sangat jauh dan tidak mendengar aku 

memanggilnya. 

Aku mengambil secarik kertas yang 

terlihat seperti corat coret-bagi orang biasa-

yang aku sadari bahwa ini bukanlah corat 

coret biasa. Kertas ini berisi coretan sebuah 

'plan' yang ditulis secara acak. Daru coretan 

di kertas itu aku mendapat beberapa nama 

dan informasi. Irina, James, Andrei, Brazil, 

Permata dan Kotak Kode. 

Pikiranku langsung tertuju pada 

kotak perhiasan bermotif aneh tadi. Dan 

naluriku pada hal berbau misteri dan teka-

teki membangkitkan gairahku. 

Aku segera melipat, memasukkan 

kertas tadi dan menyimpannya ke dalam 

saku celana saat seseorang menepuk 

pundakku, menunjuk ke arah sebuah tas 

berwarna biru tua, menanyai apakah itu tas 

milikku. Aku mengangguk kecil dan 

memasukkannya ke dalam trolley dan berlalu 
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keluar sambil berharap akan bertemu 

perempuan muda tadi diluar. 

"Excuse me, Sir." Seorang lelaki 

berkulit hitam menghentikan lajuku. 

Kemudian lelaki itu mengeluarkan sebuah 

foto dan menanyakan apakah aku 

melihatnya. 

Sejenak aku terkejut saat melihat 

foto yang dikeluarkan lelaki iti adalah foto 

perempuan tadi. Di foto itu ditulis nama 

Irina dengan pulpen berwarna merah. Aku 

menggeleng lemah kepada lelaki itu-

berbohong. 

Kemudian lelaki berkulit hitam itu 

berlalu dariku, lalu dia beranjak ke orang 

yang lain dan menanyakan hal yang sama. 

Asumsi-asumsi langsung beranak pinak dalam 

pikiranku mengenai perempuan muda 

bernama Irina itu, permata dan kotaknya 

yang aneh itu. 

* 
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Koper Yang Tertukar 

@naztaaa 

 

Pesawat akhirnya mendarat juga. 

Aku mengekor para penumpang lain yang 

turun, jalanku sedikit lambat karena 

menggendong Chester, anakku yang berusia 

3 tahun. Dia baru saja terbangun dari tidur 

pulas selama penerbangan. Aku sengaja 

memasukan setengah butir pil tidur ke botol 

susunya sebelum pesawat take off. 

Chester termasuk anak yang superaktif dan 

rewel. Aku terpaksa membuatnya tertidur 

karena pengalaman terbang pertama kali 

dengannya setahun lalu sangat tidak 

menyenangkan, selama tiga jam aku harus 

membujuknya agar berhenti menangis. 
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Sebelah tanganku menenteng tas 

kecil, titipan oleh-oleh untuk tanteku. Jadi 

bisa dibayangkan betapa repotnya aku harus 

menggendong anak dengan sebelah tangan 

dan sebelah lagi menenteng tas bawaan. 

Para penumpang berhenti di conveyor nomor 

3. Penerbangan hari senin ternyata cukup 

ramai, sepagi ini saja suasana di area 

pengambilan bagasi penumpang sudah sangat 

padat. Beruntung aku mendapat sebuah 

trolley, aku meletakkan tas bawaan dan 

mencoba mendudukan Chester tapi dia 

merengek ingin di gendong. Jadilah aku 

mendorong trolley sambil menggendong 

anakku. Sekarang tahukan kenapa seorang 

ibu itu sering dikatakan mempunyai 

kekuatan super? 

Ponselku berdering, suamiku. 

―Udah sampai?‖ 

―Iya, belum lama landing. Ini lagi 

nunggu koper. Tapi repot sih karena harus 

gendong Chester.‖ Keluhku. 

―Kamu bawa dia keluar aja dulu, aku 

di depan kok. Nanti masuk lagi nunggu 

kopernya.‖ Aku segera mengiyakan ide 

suami. Buru-buru aku mengantar Chester 
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kepada papanya. Wajah sumringah suami 

kudapati di antara kerumunan penjemput. 

Aku tidak sempat menciumnya karena harus 

kembali ke dalam. 

Koper-koper bergulir di conveyor 

belt. Aku memeriksa kembali tiket 

pesawatku, melihat barisan nomor bagasiku. 

Aku hanya menghafal beberapa angka di 

bagian akhir. Sudah banyak yang mengambil 

koper, aku juga sudah mengambil koper 

milikku tinggal menunggu koper milik 

Chester. 

 

Di ujung conveyor aku melihat 

sebuah koper biru kecil. Itu pasti milik 

Chester, batinku. Namun seorang pria 

langsung mendekat, memeriksa tiket yang 

dipegangnya dan mencocokkan dengan 

nomor bagasi. Koper biru itu langsung 

diambilnya. Ah, sial. Hanya mirip ternyata. 

Aku terus menunggu koper-koper lain yang 

sudah berputar kedua kalinya. Sampai 

akhirnya tertinggal satu koper yang tersisa, 

berukuran besar dan berwarna coklat tua. 

Aku mencoba memberi tahu kepada 

petugas kalau koperku tidak ada. Ponselku 
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sedari tadi berdering, suamiku sudah sejak 

tadi menanyakan kenapa aku belum juga 

keluar. 

―Tunggu sebentar, koper Chester gak 

ada.‖ 

Oleh petugas suamiku diijinkan 

masuk, menemaniku melaporkan perihal 

koper milik anakku yang tidak ada. Aku 

menyebutkan ciri-cirinya dan oleh petugas 

disebutkan hanya tersisa satu koper dan 

milik seorang bapak bernama Hans, koper 

besar berwarna coklat tua yang kulihat tadi. 

―Mungkin si Bapak salah bawa, Bu.‖ 

Kata salah seorang petugas. Aku sedikit 

heran karena jelas bentuk dan warna koper 

kami sangat jauh berbeda. Tapi jika hanya 

tersisa satu koper kemungkinan besar 

penumpang yang kopernya masih tertinggal 

di ruang petugas bandara inilah yang 

tertukar dengan koper anakku. 

Oleh petugas aku diberi nomor yang 

bisa menghubungi pemilik koper, hasil 

lacakan dari pembelian tiket orang tersebut. 

Hubungan telepon yang aku lakukan 

berujung pada nomor telepon anak dari pria 

bernama Hans. Tapi alih-alih percaya dengan 
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ceritaku, anaknya malah menutup 

teleponku. What the… 

Setengah jam kemudian aku 

mencoba menelepon. Kali ini perempuan 

yang mengangkat, dia mengaku sebagai istri 

dari si pemegang telepon. Mereka baru saja 

tiba di rumah sesudah menjemput ayah 

mertuanya. Aku menjelaskan secara 

mendetail kalau ayah mertuanya mungkin 

saja salah membawa koper dan secara tidak 

sengaja membawa koper milikku. Aku 

menyebutkan koperku secara spesifik dan 

perempuan itu terkejut. 

Aku mencatat alamat yang diberikan 

si perempuan di notes yang ku keluarkan dari 

dalam tas. ―Baiklah, terima kasih. Sekarang 

juga saya akan ke rumah ibu untuk 

mengambil koper saya.‖ Ujarku di telepon. 

Padahal tadi saat melihat koper biru 

itu firasatku kuat mengatakan kalau itu milik 

Chester, aku berniat mengejar si bapak yang 

sudah menenteng koper kecilku tapi 

kuurungkan. Kalau saja aku memilih 

mengikuti insting mungkin tidak akan 

serepot ini mencari koper milik Chester 

sampai ke pelosok Jakarta. 
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Well, superhero juga kadang salah 

kok. 

* 
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Kembali 

@OdetRahma 

 

Aku tersenyum lembut. Kutatap 

dengan baik-baik bunga lily yang berada 

dalam pangkuanku. Masih segar. Untung 

saja, guncangan luar biasa barusan tak 

merusaknya sama sekali. Barangkali, pilot 

pesawat ini kebelet pipis. Sebab, dia 

mendaratkan pesawat cukup kasar. Atau 

mungkin, ini penerbangan pertamanya? 

Entahlah. 

Tak lama, aku melihat orang-orang 

mulai keluar dari pesawat dengan teratur. 

Kedua bola mataku sempat melirik seorang 

wanita judes yang terlihat begitu kesal 

kepada pramugari yang menyapanya. Entah 

kenapa. Kemudian, sekelompok bacpackers 



 

 75 | C o n v e y o r  B e l t   

 

yang terlihat santai dan begitu menikmati 

hidup. Barangkali, banyak hal menarik yang 

sudah mereka nikmati selama perjalanannya.  

Menyenangkan sekali, ya. 

Tapi, ada pula sepasang kekasih yang 

terlihat begitu terburu-buru. Perempuan itu 

memegangi tasnya erat, dia tampak masih 

begitu muda dan tertekan. Entahlah. Aku 

hanya menebak dari raut wajahnya yang 

begitu menggambarkan kecemasan. Bahkan, 

dia sempat membalikkan tubuh dan 

meneriaki bule di belakangnya agar berjalan 

lebih cepat. 

Aku menggelengkan kepala. 

Perempuan zaman sekarang, selain tak 

sabaran, mengapa mereka senang berteriak?  

Kini. Giliranku beranjak dari kursi 

setelah suasana mulai sedikit sepi. Menyusul 

sepasang kekasih yang lebih terlihat dewasa 

dan cukup tenang dari perempuan serta bule 

sebelumnya. Mereka berjalan santai, dengan 

tangan yang saling bergenggaman sejak tadi–

kebetulan, mereka duduk di kursi 

sampingku.  
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Aku berjalan dengan tenang di 

antara kegaduhan orang-orang di Bandara 

Sokearno Hatta. Kulepas kacamata hitam 

yang sejak tadi menutupi kedua bola mataku 

yang sedikit sembab. Kusimpan di saku jaket 

tebal berwarna hitam yang sejak tadi 

membungkus tubuhku. 

Aku mengembuskan napas cukup 

berat. Senyum singkat tersulam di wajahku 

yang mungkin sedikit pucat. Aku kurang 

beristirahat sejak kemarin. Pekerjaanku 

sedang lumayan banyak. 

―Hai, Jakarta. Aku kembali,‖ 

gumamku sendiri. 

Aku kembali berjalan melalui area 

conveyor belt dan…  

Ah! Mereka lagi. Aku bertemu 

dengan beberapa penumpang yang satu 

pesawat denganku. Mereka sedang 

menunggu kedatangan bagasi–masih dengan 

ketidaksabaran.  

Untung saja, aku hanya membawa 

tas kecil yang tersampir di bahu kiriku. Aku 

memang tak berminat lama-lama di Jakarta. 
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Setelah urusanku selesai, aku akan segera 

kembali ke singapur. 

Umm, ngomong-ngomong, sepasang 

kekasih yang keluar bersamaan denganku 

tadi. Kini sedang berdiri agak jauh dari 

tempat pengambilan bagasi. Si perempuan 

tiba-tiba menangis, dan dengan lembut 

diseka oleh kedua tangan lelakinya. 

Manisnya… 

Telingaku pun sempat menangkap 

sedikit perbincangan mereka. Aku tak suka 

menguping, ini ketidaksengaja yang terjadi 

saat aku melintasi mereka. Rupanya, 

keluarga perempuan tersebut tidak merestui 

hubungan mereka. Ah, orangtua, batinku. 

Kadang, mereka memang terkesan sedikit 

rumit jika sudah memegang teguh pemikiran 

sendiri. Aku harap, mereka segera direstui 

dan bisa berbahagia. 

Amin. Semoga saja. 

Kedua kaki jenjang milikku masih 

melangkah ringan dengan sepasang wedges 

berwarna senada pakaian dan jaketku. 

Melalui seorang lelaki yang tampak sedang 

memperhatikan wanita judes tadi–dia sedang 
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menerima sebuah kertas–yang sepertinya 

adalah tiket pesawat dari seorang pria 

tampan dengan tangan dipenuhi tato. 

Wanita judes itu membuatku ingin 

tertawa. Bukannya berterima kasih, dia 

malah mengumpat kepada pria di 

hadapannya. Tapi, sedetik kemudian dia 

hanya tertegun dan memasang wajah bodoh. 

Mungkin, terkejut. 

Ya, jangan heran. Hidup memang 

penuh dengan kejutan-kejutan yang tak bisa 

diperhitungkan. Nikmati saja. 

Wuh, tapi tunggu. Coba lihat di 

tempat tak jauh dari mereka. Aku 

menangkap, keberadaan perempuan lain 

dengan berpenampilan simpel sedang 

menatap keduanya–lengkap dengan wajah 

ditekuk. Kedua bola matanya yang hitam 

berkilatan–memancarkan rasa tak suka. 

Cemburu? Aku rasa, dia kekasih dari pria 

bertato itu. Dan mungkin, wanita judes yang 

super modis itu adalah teman lama pria 

bertato tersebut. 

Aku tersenyum tipis, melanjutkan 

langkahku dengan tenang. Kamu tahu, 

Anggara. Sejak dua tahun lalu, aku menjadi 
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pengamat yang baik dengan apa pun yang 

ada di sekitarku. Bahkan parahnya, sampai-

sampai aku sering tak sengaja 

memperhatikan hal-hal yang seharusnya 

tidak menjadi urusanku. Gila memang. 

Barangkali, ini sebuah efek dari 

penyesalanku padamu.  

Aku hanya tak mau lagi, melewatkan 

apa pun yang ada dalam hidupku. Aku tak 

sudi, dikhianati takdir lagi. Aku tak ingin, 

jika pada nantinya aku harus meluputkan 

sesuatu yang berharga lagi. Aku tak mau 

terlambat lagi. Aku tak mau didahului oleh 

waktu lagi. 

Ah, kamu pasti tahu betul apa 

maksudku. Iya, kan? 

Sesampainya di luar bandara, aku 

langsung menyetop sebuah taksi dan 

meminta di antar ke sebuah tempat tak jauh 

dari sini. Sebuah rumah yang telah kamu 

tempati sendirian. Tanpa mau mengajak aku 

untuk tinggal di sana bersamamu. Kamu 

marah sekali sama aku, ya? Maafkan aku, 

Anggara. 
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Aku menelan ludah. Kurasakan kedua 

pipiku basah. Ada emosi menguap dalam 

dadaku, membuat aku merasa kehabisan 

sebagian oksigen di sekitarku. Air mata itu 

mengalir lagi, setiap kali aku kembali ke sini. 

Pada tanggal tepat di mana kamu meninggal. 

Tanggal di mana, aku terlalu memaksamu 

untuk cepat-cepat menyusulku ke bandara. 

Karena, ada yang ingin aku sampai padamu. 

Karena, semua sudah terlalu lama kupendam 

sendiri. 

Maaf, barangkali, aku tak jauh 

berbeda dengan orang-orang yang kutemu 

tadi. Tak mau bersabar. 

Aku kembali, Anggara. Lihat, 

kubawakan kamu sebuket bunga. Anggaplah 

ini sebagai permohonan maaf dariku 

untukmu–yang tak ada habis-habisnya.  

Hei, barangkali kita sudah hidup 

bahagia, Anggara. Jika saja saat itu kamu 

tak buru-buru menyusulku ke bandara hanya 

untuk mendengar aku mengatakan, bahwa 

selama ini, aku mencintaimu. 

* 
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Sketch 

@kopilovie 

 

Lighters milik Eminem dan Bruno 

Mars mengalun di telingaku. Headset putih 

itu sengaja kukenakan dan kuputar musik-

musik yang ‗meriah‘ untuk membunuh 

kebosanan pagi ini. Istriku dan adiknya 

sedang menunggui koper kami di conveyor 

belt nomer tiga. Kami baru saja tiba di 

Jakarta, pulang dari liburan panjang di 

Singapura selama dua minggu kemarin. Di 

sampingku, seorang bocah lelaki berumur 

tujuh tahun sedang asik bermain game 

racing di tabletnya.  

 Sepuluh menit, lima belas menit, 

lagu demi lagu terus mengalun dan selesai, 

tapi istriku masih sibuk di pinggir conveyor 

belt tadi. Sepertinya koper dan tambahan 
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travel bag penuh oleh-oleh kami itu memang 

cukup banyak dan berat. Padahal sudah aku 

ingatkan agar ia menakar belanjaannya, tapi 

ia berkeras bahwa teman-teman arisannya 

memesan banyak oleh-oleh dari Singapura. 

Untung saja dia punya adik laki-laki yang 

dengan senang hati membantu. Tadinya 

akupun hendak ikut bersama mereka 

mengantri koper, tapi katanya tidak usah. 

Aku diminta menemani Dante, bocah kecil 

yang kini bermain game di sampingku. 

Tujuannya apalagi kalau bukan 

mendekatkanku dengan anak ini. 

 ―Papi kok bengong?! Main game ini, 

mau?‖ Dante berujar polos sambil 

menyodorkan tabletnya. 

 Aku menggeleng pelan, ―Dante main 

aja, udah sampe level berapa?‖ 

 ―Bentar lagi selesai, nih!‖ Ia 

antusias, lalu kembali sibuk sendiri.  

 Aku menoleh ke segala arah. 

Penumpang dari pesawat yang sama dengan 

kami masih ramai berjejer di gedung 

terminal pagi ini. Ada segerombolan 

backpaker yang tengah sibuk mengecek tas 

masing-masing, ada seorang wanita cantik 

berpostur tinggi yang sedari tadi sibuk 
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mengumpat –mungkin terlalu diburu waktu, 

ada juga beberapa keluarga kecil seperti 

kami, dan di sudut lain aku juga menangkap 

sepasang kekasih yang tengah menunggu di 

conveyor belt yang sama. Si cewek yang 

sepertinya indo itu tampak menggenggam 

tas tangannya dengan erat, seolah takut 

sesuatu akan hilang dari dalam sana. Rambut 

merah marunnya boleh juga, membuatnya 

terlihat cukup manis. Sedangkan di 

sampingnya, seorang cowok bule tinggi dan 

bertato berdiri sembari terus mengawasi 

koper-koper yang mulai berjejer. 

 Pandanganku lalu mengarah ke arah 

lain lagi, tampak sesosok tubuh yang asik 

sendiri. Ia sendirian menunggui barangnya, 

di daun telinganya terpasang headphone 

besar berwarna ungu. Lelaki muda itu 

sesekali memperhatikan orang lain yang 

berada di sekelilingnya, sebelum akhirnya 

menarik sebuah ransel berwarna ungu dari 

conveyor belt. Ia menepi setelah meraih 

ransel miliknya, lalu duduk di deretan kursi 

tunggu tak jauh dari tempatku berada.  

Secepat kilat aku mengeluarkan 

buku sketsa dan pensil yang kusimpan di 

dalam ransel. Tanganku mulai menggoreskan 

pensil di atas kertas, merangkai potongan 
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gambar-gambar yang ada di hadapanku. 

Perlahan wajah lelaki itu terpampang jelas 

di buku sketsa. Ia tengah mengecek tas 

ranselnya, sibuk mencari sesuatu. Aku terus 

menggambari kertas sketsa itu dengan asik, 

sampai sebuah suara menegurku. 

―Papi lagi bikin apa?‖ 

―Eh? Nggak, cuma gambar biasa.‖ 

Secepat kilat kubalik halaman sehingga 

beralih ke halaman kosong di belakangnya, 

hingga Dante tidak sempat melihat sketsa 

lelaki ber-headphone ungu yang kugambar 

barusan. 

―Udah, nih. Yuk!‖ Lalu kudengar 

suara istriku dari kejauhan. Di sampingnya 

ada Rey –adik iparku, yang tengah 

mendorong trolley penuh barang.  

Dengan berat hati aku membereskan 

buku sketsaku dan memasukkannya kembali 

ke dalam ransel. Dalam hati sebenarnya 

kurang puas karena masih ada sedikit 

polesan yang tidak selesai. Aku membuatnya 

terlalu terburu-buru. Lelaki ber-headphone 

ungu itu masih di sana. Sedangkan kami 

beralih ke luar gedung terminal. Sekilas aku 

dapat melihat wajahnya dari dekat, ketika 
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kami melewatinya. Benar saja, wajah itu 

begitu mirip dengan wajah Ardy. 

―Bunda, nanti kita jadi ke makam 

Ayah, kan?‖ Dante berujar manja pada 

istriku. 

―Iya, sayang. Nanti, ya.‖ 

Sebuah panggilan masuk membuat 

ponselku berdering, namun aku segera me-

reject dan mengirimi sepotong pesan singkat 

kepada si pemanggil. 

 

Iy, syg? Jgn telp dlu. Ada istriku. Aku bru sampe 

Jkt. 

Nanti mlm aku ke apartemen km, y. 

oh iya, td aku ngelukis cowok yg mirip bgt sama 

km di bandara 

Send: Ardy 

  

Itu Ardy, kekasihku. 

 Kekasih?   

Ya, kekasihku yang kucintai hidup 

dan mati. Sedangkan perempuan di 

sampingku ini adalah istriku –maksudku, 

janda kaya yang kunikahi enam bulan lalu, 
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agar tetap dapat menikmati kehidupan 

jetset setelah perusahaan Papa jatuh 

bangkrut. 

* 
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Si Gadis Manis Berlesung Pipi 
@Omidgreeny 

 

Ini rasa yang berbeda setelah sekian 

lama aku tidak menginjakkan kaki di tanah 

Jakarta. Kota yang komplit dengan segala 

permasalahan di dalamnya. Kota yang tak 

pernah terbersit sedikitpun di dalam 

pikiranku untuk merindukannya. Selama dua 

minggu kedepan aku akan berlibur di sana, 

ya sekedar untuk bisa menikmati lagi sensasi 

macetnya, menghirup polusi udaranya yang 

menggelitik hidungku, dan yang paling 

utama, untuk bertemu ibuku tercinta. 

Penerbangan Senin pagi yang 

menyenangkan, ucapku hanya di pikiran 

ketika melihat senyum manis seorang gadis 

berlesung pipi duduk di sebelahku sedang 

menawarkan roti gandum miliknya padaku. 
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―Oh, tidak, terimakasih.‖ kubalas 

balik dengan senyum manis yang tak mau 

kalah dari gadis itu. Kemudian gadis itu 

melanjutkan acara makan-makannya sendiri 

sedangkan aku melanjutkan acara merenungi 

kota Jakarta yang diam-diam kurindukan. 

Dua puluh menit berlalu, gadis manis 

yang duduk di sebelahku tertidur pulas. 

Kepalanya perlahan-lahan miring ke arahku. 

Seperti di film-film. Imajinasiku 

berkembang, membayangkan kepala 

perempuan itu bersandar di pundakku. Ah, 

ada-ada saja. Pikirku dalam hati sambil 

tetawa kecil. Kalau ada kamera 

tersembunyi, yang melihatnya pasti berpikir 

kalau aku orang gila. 

Tiba-tiba terdengar instruksi dari 

pengeras suara yang memberitahukan kalau 

sebentar lagi pesawat akan mendarat. Gadis 

di sebelahku terbangun dan melihat jam 

tangannya. Ketika itu juga,  aku tak sengaja 

melihat pin berukuran sedang tersemat di 

tas kecil yang ada di pangkuannya. Karin. 

Nama itu tertulis cantik di atas pin itu. 

Aku pun bersiap-siap untuk turun, 

tapi sedikit terhambat karena orang-orang 
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ramai di lorong pesawat yang sedang 

mengambil barangnya dari kabin. Rata-rata 

dari mereka kelihatan sedang terburu-buru, 

merasa kepentingan mereka lebih terdesak 

dibandingkan penumpang lain. Ya, aku lupa 

kalau hari ini hari Senin yang sibuk. Sugesti 

di dalam kepala semua orang kalau Senin 

adalah hari yang paling hactic dari hari lain 

yang padahal hactic juga. 

Aku berjalan mengikuti Karin dari 

belakang  berjalan menuju conveyor belt 

nomor tiga. Gadis berlesung pipi itu terlihat 

sedang asik berbicara dengan seseorang 

lewat telepon genggamnya sambil sesekali 

tertawa. Apakah dia sedang berbicara 

dengan pacarnya? Perasaanku tiba-tiba tidak 

enak. 

BRAKK!!! 

Aku kaget. Telepon genggam Karin 

telah terlempar dengan sempurna ke lantai. 

Ternyata seorang perempuan yang memakai 

terusan sepaha berwarna putih gading 

dengan motif abstrak warna gelap 

menabraknya. 

“Sorry,” ucap perempuan si 

penabrak itu singkat dan melenggang 
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terburu-buru untuk sampai ke conveyor belt 

duluan. 

Otomatis aku menghampiri Karin 

yang sudah memasang wajah kesal tingkat 

propinsi dan segera membantunya 

mengambilkan telepon genggam yang 

terjatuh tadi. 

―Terimakasih,‖ suara lembut Karin 

terdengar lagi di telingaku. 

 ―Sama-sama,‖ balasku dengan 

senyum yang sepertinya sudah ter-setting 

untuk menghadapi gadis ini. Kami akhirnya 

berjalan berdampingan menuju conveyor 

belt. Benar-benar Senin yang luar biasa. 

Teriakku dalam hati. 

 Orang-orang sudah menumpuk 

mengitari conveyor belt yang harap-harap 

cemas menanti koper dan barang-barangnya. 

Dari sekian banyak orang yang ada di sini, 

sepertinya aku saja yang tidak terlalu 

mengikuti arus terburu-buru dari hari Senin 

yang hactic ini. Eh, dan Karin juga ternyata. 

Dia terlihat santai menanti kopernya sambil 

sesekali melihat telepon genggamnya. 
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Baru kali ini aku kegirangan menanti 

bagasi. Ya Tuhan, semoga koper milik gadis 

ini agak lama datangnya. 

Sesekali aku melihat conveyor belt, 

sesekali pula aku melirik Karin. Saat ini, 

keduanya sama penting. Tapi sejujurnya, 

lebih menarik Karin sih dibanding conveyor 

belt. Ah, pikiranku udah mulai ngaco. Lima 

belas menit berlalu, koper milikku dan Karin 

belum muncul juga. Ternyata doa sepihakku 

tadi didengarkan Tuhan. Karin masih asik 

mengetik-ngetik di telepon genggamnya. 

Aku lupa belum berkenalan secara 

langsung dengan gadis berlesung pipi ini, 

mungkin karena sebelumnya aku sudah tahu 

namanya, jadi merasa tidak perlu bertanya 

lagi. Sialnya, ketika aku mau mengajaknya 

ngobrol dan berkenalan, Karin mendekati 

conveyor belt dan menyambar koper besar 

berwarna merah maroon miliknya dan 

meletakkannya di atas troli kemudian 

melangkah pergi menuju pintu keluar 

bandara. 

 ―Karin!‖ teriakku lantang padanya 

ketika melihat tas kecil milik gadis itu 
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terjatuh dan dia tidak sadar. Ini 

kesempatanku. 

Karin berhenti sebentar tapi tidak 

langsung berbalik. Kemudian aku panggil dia 

sekali lagi dan akhirnya Karin menoleh ke 

arahku. Kuhampiri gadis itu dan kuserahkan 

tas kecil miliknya. ―Ini tasmu tadi terjatuh,‖ 

setelan senyumku masih sama dengan yang 

tadi. 

―Terimakasih ya. Maaf, tapi namaku 

bukan Karin,‖ gadis berlesung pipi itu 

mengujar lembut dan mengambil tas kecil 

miliknya dari tanganku. Dia melihatku 

terbengong dan segera melanjutkan 

kalimatnya, ―Karin itu nama pacarku,‖ 

kemudian dengan elegan berbalik 

meninggalkanku. 

* 
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Innocent 

@nindasyahfi 

 

Conveyor belt nomor tiga. Amy 

menutup ponsel lipat, lalu beranjak dari sofa 

tunggu setelah menerima dua pesan singkat 

berbunyi sama dari dua nomor berbeda. 

Sengaja ia hentikan langkah tidak jauh dari 

barisan penumpang di sekitar mesin 

pengantar bawaan tersebut. Ia terpaku. 

Tanpa sadar, air mata Amy menetes ketika 

pada akhirnya melihat kembali gadis manis 

kesayangan walaupun hanya dari jarak 

beberapa meter. 

Pandangan Amy mengekor kepergian 

gadis tersebut, memastikannya berhasil 

keluar dari gedung bandara dengan selamat. 

Baru saja akan menekan sederet nomor, 
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ponsel Amy berdering. I need the girl. Just 

the girl, Amy. Please. Please. Isak tangis 

perempuan paruh baya dari seberang sana 

bukanlah pertanda baik. Amy menutup 

telepon dan bergegas menghampiri sosok 

yang sedari tadi ia pantau. Malang, Amy 

kehilangan jejak. 

She is in the car park, Bitch. Kill her 

now! Don’t dare to betray me!  

Konsentrasi Amy buyar setelah 

membaca sebuah pesan singkat. Dengan 

langkah berat, ia mencari keberadaan si 

gadis incaran. Suasana tempat parkir cukup 

ramai, sedikit menyulitkan gerakan Amy. 

Beruntung, tidak lama, ia melihat sang 

target dan mempercepat laju kaki. Namun, 

langkahnya terhenti ketika merasakan 

sesuatu menekan punggung sebelah kiri. 

Aroma parfum khas menusuk lembut hidung 

Amy. Pilihan ada di tanganmu, Amy. 

Lakukan perintah wanita jalang itu, berikan 

berlian Britney padaku, dan suamimu 

selamat. Atau selamatkan ponakan kita, 

pertemukan ia pada kakak lumpuh 

“kesayangan” kita, dan bersiaplah 

menyambut jasad pria bodoh sekarat itu 
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besok pagi. Bisik Danny, adik Amy, sambil 

menurunkan todongan pistolnya dan berlalu 

meninggalkan bandara. 

* 
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Partner In Crime 

@yuska77 

 

Conveyor belt nomor tiga. Aku sudah 

mengeceknya hingga tiga kali. Lima menit 

lagi kumpulan manusia akan berhamburan 

lalu berkerumun mengelilingi tempat ini. 

Waktuku sudah hampir habis. Kulirik sosok 

mungil yang sedang terlelap di keranjang 

bayi. Pipinya merah dadu, rambutnya yang 

tipis berwarna kecokelatan. Jika ia terjaga, 

kedua bola matanya bulat berwarna 

kehijauan, mirip dengan ayahnya. Ah, iya, 

ayahnya bahkan tidak tahu bahwa benihnya 

tumbuh menjadi bayi tampan ini. Bayi yang 

belum kuberi nama. 

Setahun yang lalu, aku ditugaskan 

untuk menjadi partner orang asing ini untuk 
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membobol batu berharga di kediaman 

pasangan Al dan Cindy Mills. Al adalah 

petenis asal Australia, dijuluki sebagai CR7 

di dunia tenis. Untuk memuluskan rencana, 

aku sengaja bekerja sebagai pengasuh anak 

Al dan Cindy. Tentu saja aku diberi berkas 

oleh bosku, mempelajari tentang segala hal 

yang disukai oleh pasangan Mills. Aku lolos 

wawancara dengan mudah, lalu aku 

dipercaya untuk menjadi pengasuh Cathy. 

Berbulan-bulan aku mempelajari 

seluk beluk rumah keluarga itu, mencoba 

merekam semua sandi dan kunci. Hingga 

ketika aku memberi sinyal siap, aku dan 

partnerku beraksi di rumah Mills yang 

kosong. Keluarga Mills sedang berada di Los 

Angeles ketika itu, menghadiri perhelatan 

akbar Academy Awards. Cathy dibawa ke 

rumah neneknya di Sydney, dan neneknya 

tidak ingin aku menginap di rumahnya. 

Alasannya, ia tidak suka orang asing berada 

di rumahnya. Perfect timing. Tidak lupa 

kuberi campuran obat tidur ke dalam kopi 

untuk petugas keamanan, sehingga cctv dan 

alarm bisa kumatikan dengan mudah. 
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Aku belum pernah bertemu dengan 

partner in crime-ku sebelumnya. Kami hanya 

berkomunikasi via ponsel dan email. 

Ponselku mengeluarkan bunyi beep. 

Ada pesan masuk dari si partner asing. Ia 

sudah berada di taman samping. Ketika 

kubuka pintu ruang makan yang menghadap 

ke taman, jantungku berdebar keras. Apa ini 

yang dinamakan love at first sight? Di saat 

genting seperti ini? 

Senyumnya menawan, wajahnya 

tampan, jauh lebih menarik daripada David 

Beckham. Tubuhnya jangkung, otot 

lengannya menyembul halus di balik turtle 

neck hitamnya. 

Matanya yang hijau memberi isyarat 

bahwa kami harus segera beraksi. 

Segera aku berjalan di depannya 

menuju ruang rahasia di kamar Cathy. 

Brankas keluarga Mills terletak di belakang 

lemari pakaian Cathy. 

Di ruangan sempit dan gelap itu, 

tubuh kami beradu. Diiringi degup jantung 

yang memburu, entah karena faktor 

adrenalin atau nafsu, kami melakukannya di 
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situ. Di sela-sela tugas yang berbahaya dan 

dikejar oleh waktu. 

―Please come with me,‖ katanya. 

Setelah berhasil membawa perhiasan 

seharga jutaan dolar, kami melanjutkannya 

di kamar hotel James, nama si tampan itu. 

Kali ini kami melakukannya perlahan, tanpa 

terburu-buru. 

Setelah misi berhasil, aku dan James 

terbang ke Maldives. Di sana aku jatuh cinta. 

Aku bercerita padanya tentang keluargaku di 

Jakarta, tentang studiku di Monash, di mana 

aku bertemu Profesor Slovin yang 

mengajakku bergabung dalam kelompok 

pecandu adrenalin, begitu istilahnya. Ketika 

mendengar nama Jakarta, sorot mata James 

menjadi aneh, dan raut wajahnya menegang. 

Cinta kilat harus berakhir. James 

berkata, ia diminta Profesor untuk terbang 

ke Brazil, sedangkan aku rindu tanah air. 

Kami berpisah, lalu James berjanji untuk 

menemuiku setelah tugasnya selesai. 

Sambil mengecup keningku, ia 

berkata, ―Wait for me, Sweet. I‟m gonna 

take you to our second honeymoon.‖ Lalu 

kami berpisah, dan ia menghilangkan 
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jejaknya setelah aku menginjak tanah 

Jakarta. Aku masih menunggu dan 

meyakinkan diri bahwa James akan kembali. 

Kabar dari Profesor Slovin menghancurkan 

khayalanku. James hilang membawa 

perhiasan Mills, dan bukan Profesor Slovin 

yang memberi pekerjaan di Brazil. 

Tiga minggu berikutnya, Profesor 

Slovin menghubungiku untuk tugas penting di 

Hongkong. Di perjalanan menuju Wanchai, 

aku mual hebat. Ternyata aku positif hamil. 

Karirku sebagai anggota kelompok pecandu 

adrenalin tamat sudah, mungkin untuk 

sementara. 

Pengumuman dari pengeras suara 

membuyarkan lamunanku. Tak lama lagi ia 

akan muncul. Sebelum gerombolan orang 

membanjiri tempat ini, aku cepat-cepat 

menyelimuti bayiku, lalu mengangkat 

keranjang dan menaruhnya di antara ratusan 

kopor yang berjalan. Tentu saja, selembar 

kertas bertulisan ―To: James Colton‖ 

menggantung di pegangan keranjang. Aku 

berharap semoga bayiku tidak bangun dan 

menangis. 
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Buru-buru aku bersembunyi di balik 

pilar ketika penumpang pesawat 

bermunculan. Sosok James dengan mudah 

terlihat di antaranya. Rasa panas menjalari 

dada ketika kulihat ia bergandengan tangan 

dengan perempuan muda. Wajahnya 

familiar, tapi aku tak ingat dia siapa. 

Sebentar lagi, suara kecil mengajakku untuk 

bersabar. 

Tepat ketika keranjang itu berjalan 

di hadapan James, raut wajahnya pucat, 

seperti mayat. Jantungku berdentum keras, 

lalu aku tersenyum penuh kelegaan. 

Akhirnya bayi itu bertemu ayahnya. 

Sambil melambai dan mengucapkan 

kata perpisahan dalam hati pada si mungil, 

aku bergegas menuju gerbang 4A. Profesor 

Slovin menungguku di Jenewa. 

* 
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Late K 

@minky_monster 
 

Flight pertama di Senin pagi, dengan 

maskapai terbaik di dunia saat ini, dari 

Singapore ke Jakarta. Penerbangan yang 

biasanya eksklusif dan sepi. Dan aku sudah 

mendapat tempat duduk yang cukup bagus di 

baris nomor tiga. 

However... 

Selagi aku sedang duduk dengan nyaman di 

kursi pinggir dan menunggu pesawat 

mengudara, wanita ini datang. Wanita 

tinggi, cantik, berpenampilan modis, dan 

kesempurnaan lain yang bisa dimiliki seorang 

wanita yang bisa membuat para pria jatuh 

hati padanya. Satu-satunya hal yang 

membatalkan kesempurnaannya adalah 
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ketika dia mulai membuka mulutnya, dan 

memperdengarkan suara judesnya. 

―Excuse me, can I sit on this side?‖ 

Aku mengambil tiket dari saku 

jaketku dan membacanya. 3C. Aku sudah 

berada di kursi yang tepat, di pinggir. Aku 

menunjukkan tiketku padanya, tapi dia 

mengabaikannya, dan memberi isyarat 

padaku untuk pindah ke sisi jendela.  

Ah, sial. Wanita ini jenis yang 

menyulitkan, dan aku tidak ingin mencari 

gara-gara dengannya. Dengan patuh, aku 

berdiri dan bergeser ke kursi sebelah, di 

dekat jendela.  

And she didn‟t even say thanks 

Kemudian selama penerbangan, 

otomatis wanita ini membatasi ruang 

gerakku. Aku hanya memesan segelas kopi 

hangat, karena aku kuatir wanita ini akan 

rewel kalau pramugari berulang kali 

menyodorkan pesananku di depan wajahnya. 

Aku juga tidak bisa pergi ke belakang kabin, 

sekedar untuk mencari udara segar, karena 

aku sungguh-sungguh enggan meminta 

wanita ini untuk memberiku jalan. Tidak 
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dengan posisinya yang duduk menyilangkan 

kaki, memberi isyarat no untuk siapapun 

lewat. 

Dalam kondisi ini, hanya ada satu hal 

yang bisa kulakukan. Mengambil tabletku 

dan memainkan game-game yang ada di 

dalamnya. Jadilah selama hampir dua jam 

penerbangan ini, kebanyakan waktuku 

dihabiskan untuk Sudoku atau Chess.  

Aneh juga karena penerbangan 

dengan maskapai ini biasanya tidak molor 

seperti sekarang. Seharusnya hanya 

memakan waktu satu jam. Dan lihat 

akibatnya pada wanita ini. Dia semakin 

terlihat berbahaya, dengan sikapnya yang 

tak bisa diam dan gelisah itu. Aku pun 

semakin merasa tak nyaman. 

Ketika pesawat akhirnya mendarat, 

wanita itu dengan buru-buru berdiri, dan 

kepalanya terbentur bagasi.  

“Are you okay, Ma‟am?” tanya si 

pramugari. Dan wanita ini menjawabnya 

dengan judes. Aku geleng-geleng kepala, dan 

tersenyum pada si pramugari. 
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Setelah turun dan menunggu koperku 

di conveyer belt, wanita menyebalkan itu 

masih ada di sana, masih terlihat berbahaya 

seperti halnya di dalam pesawat tadi. 

Oh no, she‟s looking at me. Quick, 

Sudoku. 

Aku pun kembali berkutat dengan 

tabletku. Setidaknya hingga wanita itu 

kemudian pergi, bersama beberapa orang 

lain yang aku tidak peduli apa urusan mereka 

dengannya. 

Blink! Aplikasi chat muncul, dan 

membawa pesan dari seseorang yang jauh 

lebih menyenangkan dari wanita tadi. 

“Hey, where are you? I‟m already 

done here.” 

Segera kujawab, ―Still waiting my 

luggage, oh wait, there it is. I‟ll meet you 

there.‖ 

Segera kuraih koper coklatku, dan 

bergegas pergi meninggalkan kerumunan 

orang di tempat ini. Langkah demi langkahku 

mengantarkanku ke toilet terlebih dahulu, 
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yang terletak di sisi yang mengarah ke luar 

terminal.  

Di dekat lorong menuju toilet, yang 

dibatasi oleh dinding transparan dengan 

pemandangan landasan terbang dan 

pesawat-pesawat yang memenuhinya, ada 

seorang wanita yang berdiri di sana, 

menghadap ke luar dan menikmati 

pemandangan. Pramugari di pesawat tadi. 

Mendengar langkahku yang semakin 

dekat, dia menoleh. Aku tak sempat 

tersenyum. Kutinggalkan koper cokelatku. 

Kuraih punggungnya, kutempelkan 

wajahku padanya, dan bibirnya pun menyatu 

denganku. Kucium dia dalam-dalam. 

... 

Aku sudah mencocokkan jadwal 

penerbanganku dan jadwal dia bertugas. Aku 

tidak sempat bertemu dengannya selama di 

Singapura, karena dia justru sedang berada 

di London. Ketika dia memberitahuku bahwa 

setelah penerbangan dari London, dia akan 

langsung bertugas kembali untuk 

penerbangan ke Jakarta, aku pun segera 

memesan tiket. 
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Bisa kau bayangkan betapa sulitnya 

menemui seorang pramugari? Senantiasa 

terbang dari satu tempat ke tempat lain, 

apalagi untuk maskapai internasional sebesar 

ini. Tak hanya berkutat dengan kota atau 

negara berbeda, tapi bahkan benua. Sudah 

satu bulan sejak kami terakhir bertemu. Dan 

seharusnya aku bisa melampiaskan 

kerinduanku padanya di atas pesawat, tapi 

keberadaan wanita sial itu merusaknya. 

Seharusnya aku bisa lebih leluasa 

menyerap wangi parfumnya ketika dia 

menghampiriku dan mengantarkan 

pesananku. Mungkin aku bisa memberinya 

kecupan singkat. Atau aku bisa pergi ke 

belakang dan berbicara dengannya di sana. 

Tapi tidak, aku mesti bersabar dan 

menunggu sedikit lebih lama. Begitu juga 

ketika pesawat mendarat dan para 

penumpang berhamburan keluar. Dia masih 

harus menyelesaikan beberapa tugasnya 

untuk penerbangan ini, sebelum akhirnya 

benar-benar bebas untuk menemuiku. 

So, here we are.  

Bibir kami saling terkunci, mata 

terpejam. Aku bisa mendengar desah napas 
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kami yang saling memburu, aku bisa 

mencium wangi rambutnya yang 

memabukkan, dan aku bisa merasakan wajah 

dan mulutnya yang hangat. 

My love, the most beautiful woman 

for me. 

Aku melepaskan kecupanku dan 

membuka mata, memandangi wajahnya yang 

sumringah. 

―I wanted to kiss you since we were 

on the plane.‖ 

―I know. I know,‖ ujarnya sambil 

tertawa. 

Aku memeluknya semakin erat, dan 

kembali melumat bibirnya dengan bergairah. 

Aku tak ingin berhenti atau melepaskannya. 

Kami sudah menunggu cukup lama untuk 

saling melepas rindu, dan keterlambatan ini 

harus dibayar tuntas. 

* 
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Aku Menemukannya 

@_raraa 

 

Finally… 

Long coat abu-abu yang memeluk 

tubuh, kurapatkan setelah pesawat landing 

di Soekarno-Hatta. Aku tidak memedulikan 

keributan atau ketergesa-gesaan apa 

semenit setelahnya. Aku hanya menancapkan 

pandanganku pada wanita itu, wanita yang 

menggendong anak kecil, di bangku arah jam 

dua. 

Dia beranjak hati-hati, kemudian 

duduk kembali setelah menyadari sepatu 

sebelah kanan anaknya tidak ada. Aku 

bertahan di bangkuku, sama seperti dua hari 

ke belakang, aku hanya menunggu. 

Menunggu waktu yang tepat. 
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Aku menemukannya di dekat kedaiku 

di Little India. Dia sedang makan, tentu 

dengan bocah kecilnya yang tak pernah 

sekalipun lepas dari tangannya. Rambut 

mereka berdua sama-sama legam, kulitnya 

sama putih, dan dia memanggilnya 

‖Chester.‖ 

Diana. 

Aku membuntutinya. Tidak kusangka 

dia ada di Jakarta. Dua tahun lalu, dia bilang 

ingin pergi jauh dari Jakarta. Dia terlalu 

takut hidup di kota tempat ayahnya 

meninggal. Dia bilang, dia terlalu muak 

dengan keruwetannya. Termasuk denganku, 

dia muak dengan ibunya sendiri. 

Aku memanipulasi surat warisan 

suamiku. Rumah mewah, fila di Bali, saham 

di perusahaan, sampai uang di semua 

rekening jatuh ke tanganku. Diana tidak 

sepeserpun merasakan harta ayahnya. Aku 

ingin menguasai semuanya, termasuk anakku 

sendiri. Dia akan kusekolahkan setinggi-

tingginya agar tidak direndahkan laki-laki, 

seperti aku yang direndahkan ayahnya 

selama hidupnya. Aku terlalu rendah di 

matanya, dia menyesali menikahiku yang tak 
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bisa apa-apa. Aku pun mulai mencari 

kehangatan lain. Mencari kebahagiaan yang 

benar-benar keluar dari hati, tanpa melihat 

derajat. 

Tapi nyatanya, Diana yang hanya 

berjarak sepuluh meter denganku sekarang, 

melawan kehendakku. Dia lari, merasa bisa 

mengurusi hidupnya sendiri. Aku senang bisa 

menemukannya, meski setelah dua tahun 

berfoya-foya dengan hartaku yang juga 

hartanya. Aku tidak tahu cara menghabiskan 

uang ayahnya. Judi, bar malam, belanja gila-

gilaan, dan baru sadar setengah tahun lalu. 

Aku kemudian membeli tempat di Little 

India, menjajal satu-satunya bakat yang 

kupunya. Memasak. 

Chester menggeliat-geliat di 

dudukan trolley. Sepertinya dia kurang 

nyaman dan terus saja merengek minta 

digendong. Aku hanya bisa melihatnya dari 

jauh, meski aku sungguh-sungguh ingin 

mendekat dan memantu Diana menggendong 

cucuku. Seperti aku menggendongnya saat 

dia kecil, bernyanyi, selagi menunggu 

ayahnya pulang. 
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Aku merapat ke ke kaca saat tiba-

tiba dia berjalan cepat ke arah luar. Laki-

laki berkaus biru tua di sebelahku sampai 

bergeser, melihat kelakuan anehku. Diana 

menghampiri laki-laki di luar, kemudian 

kembali masuk masih dengan terburu-buru. 

Aku mengenakan kacamataku, menajamkan 

pandangan, and there he is… 

Partner affairku, Henry. 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 113 | C o n v e y o r  B e l t   

 

 

 

 

Siapa Semut Itu? 

@rezanufa 

 

Aku tergila-gila saat angin 

berhambur di celah leher dan cuping 

telingamu. Lantas rambut halusmu tersapu-

sapu lembut. Juga pipimu dan sepotong 

senyum yang kulihat dari samping itu, indah. 

Melahirkan senyum hatiku. Kemudian merdu 

suaramu keluar, lagi, dan selalu kutunggu, 

lagi. Tanpa banyak alasan yang kumengerti, 

kita bahagia. 

Aku tahu itu malam yang tepat, 

sebab esoknya mungkin saja lelaki itu yang 

lebih dulu datang padamu. Selangkah, 

kudekati bahumu. Disaksikan Merlion yang 

terpukau-pukau, dan lampu-lampu yang 
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memendar di bola matamu, kubilang, ―Apa 

kamu mau menikah denganku?‖ 

Kamu menoleh. Senyummu hilang. 

Aku terheran. ―Kenapa?‖ 

Wajahmu terbuang. 

―Kapan?‖ tanyaku lagi. 

―Tadi pagi.‖ 

Aku lemas. ―Jadi kamu senyum 

karena itu?‖ 

Ah… Ingatanku akan malam itu 

masih sangat jernih, dan perih. Angin sialan. 

Koper merahku sudah berputar-putar 

seribu kali, mungkin kurang, atau mungkin 

juga lebih. Waktu berjalan lamban, dan aku 

sedang tidak pandai berhitung. Yang pasti, 

gerombolan orang di conveyor belt sudah 

punah semua, kecuali aku. Aku mematung di 

sana, kehilangan hasrat untuk pulang dan 

melanjutkan hidupku yang sudah pasti 

berantakan. 

Dia sahabatku, gadisku, yang 

harusnya jadi pendamping hidupku. Tidak 
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terpikir olehku, ternyata dia benar-benar 

hanya menganggapku sebagai sahabatnya, 

tidak lebih sesuatu pun, terutama soal rasa. 

Padahal, kepalaku sudah disesakinya sedari 

dua tahun lalu. 

Dia gadis bodoh, memang. 

Dan aku lelaki malang, sekarang. 

Aku tidak tahu setelah ini akan ke 

mana atau akan berbuat apa. Aku hilang. 

Semuanya tinggal cita-cita yang menyendiri, 

kian lamat-lamat pula dihabisi kenangan 

akan wajahnya yang kini dimiliki orang lain. 

Aku mungkin hanya akan pulang, kemudian 

menjadi lajang seumur hidup, menyirami 

hatiku yang tiada mungkin berbuah lagi. 

Sebab aku cuma mau dia. 

Koperku kembali lewat. Kulihat 

seekor semut hitam besar berjalan cepat di 

perut koper itu. Hendak kuhantam wajah 

bercapitnya, tapi dia keburu luput lagi 

dibawa conveyor belt yang berjalan. Tak 

jauh di belakang koperku, ada ransel hitam 

besar. Dan semut itu sekarang 

menggerayangi si ransel. Ingin kugencet dia 

dengan tanganku, lagi-lagi dia berhasil 
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luput. Tepatnya, aku yang terlalu malas 

untuk bergerak mengejar. 

Kuangkat tanganku dari troli dan 

bersiap memukulnya jika semut itu muncul 

kembali. Kemudian koperku lewat, dan 

semut itu sudah tidak ada. Tapi mendadak, 

kurasakan sesuatu menggerayangi kulit 

lenganku. Semut itu di sana! 

Refleks, kukibaskan tanganku dengan 

keras. 

Si semut terbang, mendarat di 

pundak orang yang ada di sampingku. 

Kutepuk semut itu dengan sekuat tenaga. 

Dia pun mati seketika, jatuh ke lantai. Aku 

puas! Sangat puas! Dari kemarin aku memang 

ingin membunuh seseorang, atau mungkin 

sesuatu, dan semut itu jadi pelampiasanku! 

―Aaaaw…‖ Gadis yang pundaknya 

kutepuk itu menoleh. Rambutnya digelung. 

Cantik! Mulutku sesaat menganga. 

Bingung mau berkata apa. 

Dia tersenyum dan menaikkan 

alisnya, kemudian meraih tasnya dari 

conveyor belt. Mungkin saat ini wajahku 
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sangat aneh dilihatnya. ―Kamu lihat 

rombongan backpacker gak? Atau aku boleh 

pinjam ponselmu? Please..,‖ katanya dengan 

cepat dan memelas. 

Dengan agak gelagapan, kuambil 

ponselku dan kuserahkan padanya. Di tengah 

rasa tak enakku pada si gadis, aku 

membatin, siapa sebenarnya semut itu? 

Bagaimana bisa dia berpindah tempat 

dengan cepat? Atau mungkin saja aku yang 

sudah kelewat gila? 

Ah, yang pasti, dia telah berhasil 

mengalihkan duniaku. 

* 
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