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DUA  BISIKAN  KEBENARAN 

Oleh: Esti Nuryani Kasam 

 

 Aku berlari terburu-buru kendati lebih sering berhenti dan berusaha mencari 

tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Sebentar-sebentar ada orang berlari tergopoh-gopoh, 

sebentar kemudian tenang seolah tak ada apa pun yang mengkhawatirkan. Anak-anak 

yang sering kutemui di persimpangan dekat selokan, selalu begitu ketika aku pulang 

mengaji, berjudi dengan uang receh, sore ini tak ada. Warung di dekatnya juga tutup, 

seperti toko-toko besar yang kulewati di sepanjang jalan sebelumnya. Kendaraan hanya 

terhitung satu dua. 

“Ikhsan, sore ini mengajinya sebentar. Kamu harus cepat pulang, berada dekat 

emak dan kakak adikmu. Jangan pergi ke mana-mana! Tenang saja di rumah! Jangan 

lupa berdoa!” kata Pak Haji tadi. 

Seperti biasa, selesai kubersihkan mobil, membantu Bu Haji merawat kebun 

anggrek kecil di belakang rumah, aku harus berhadapan dengan Pak Haji barang satu 

atau dua jam. Belajar, berlatih membaca Alguran dan mendengarkan ceramahnya. Tapi 

kali ini, aku heran dengan sikap Pak Haji, dan pertanyaan itu meluncur juga dari 

mulutku, “Kenapa begitu? Kenapa tidak membaca Alguran?” 

“Karena, mungkin akan ada perang kecil-kecilan. Banyak orang marah dengan 

orang kaya, pembesar…. Mereka orang-orang yang tidak sabar.” 

“Siapa mereka, Pak Haji?” 

“Mereka yang melempar-lempar itu, membakar, mencuri…. Sudah, ya? Besok 

saya jelaskan, atau tanya sama  Mbak Laila, atau lihat TV, atau baca koran. Besok, kalau 

kamu sudah pintar, sudah gede, kamu akan tahu semuanya.” 

Aku mengangguk dan pulang. Janjiku di dalam hati, besok akan kuminta ijin 

melihat TV sebentar, bertanya sama  Mbak Laila, membaca koran…. Aku memang 
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ingin tahu semuanya. Dan sejak satu tahun terakhir, keluarga Pak Haji bersedia 

membantuku dalam hal apa saja. Sampai-sampai beliau pula yang menyekolahkanku di 

sekolah terbuka. Bahkan karena selalu diajari di rumah, sesuai usiaku, Pak Haji berhasil 

membujuk guru-guru agar aku langsung ke kelas enam SD. Dan permintaan itu 

diluluskan. Jauh hari sebelum aku masuk sekolah pun, aku sudah diharuskan Mbak 

Laila untuk tidak sekedar bisa membaca dan menulis, bahkan menggarap soal-soal teks 

miliknya ketika masih sekolah SD. Terbukti aku cukup pintar. Sayang, emak tak bisa 

membantuku agar menjadi lebih pintar. 

Sekalipun kadang  aku merasa terlalu kecil untuk mengetahui semuanya. Emak 

juga selalu berkata  demikian jika keingintahuanku terhadap sesuatu tak terbendung. 

Apalagi, teman-teman  yang lebih tua dariku saja banyak yang lebih bodoh. Lalu aku 

menahan diri menuruti kata emak. Dan memang, senantiasa aku menurut apa katanya. 

Sekarang ini, pasti jika kutanyakan apa yang terjadi, ia juga menenangkanku dengan 

jawaban yang sebenarnya tak pernah aku suka. Padahal untuk kali ini, aku benar-benar 

heran. Seakan semua ini tak tertahankan lagi. Seperti juga di rumah Pak Haji, orang-

orang lebih suka nongkrong di depan TV, lalu berdebat antar anggota keluarhga, 

tetangga atau teman. Sekali-sekali aku melongok melihat TV Pak Haji. Tiap kali, yang 

kusaksikan hanya barisan orang-orang berarak membawa tulisan-tulisan di kertas. 

Kadang bendera. Dan mereka berteriak-teriak. 

Aku bertanya kepada Mbak Laila, apa itu demonstrasi. Tidak seperti emak, 

jawabannya menyenangkan. Katanya mereka memprotes. Mengenai harga barang-

barang yang mahal, tidak lagi menyenangi presiden, dan apa saja. Begitu kata putri 

bungsu Pak Haji yang cantik itu. Tapi aku belum juga paham, mengapa semua hal 

diprotes sekarang? Tidak dulu-dulu saja? 
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“Kamu cepat-cepat disuruh pulang, San! Emakmu menunggu!” Anto; anak 

tetangga seusiaku berseru sambil berlari terseok berlawanan arah denganku. Ia 

menenteng tas butut besar. 

Aku tidak menjawab. Terus saja berjalan tertatih memasuki gang becek. Jika 

tidak hati-hati, bisa masuk selokan sebelahnya. Sepanjang jalan, biasanya orang-orang 

mencuci botol minuman plastik dan barang-barang bekas lain. Termasuk emak dan 

adikku. Sementara, masku, entah apa kerjanya. Yang kutahu, kadang dia juga judi 

menggunakan uang receh, merokok tak henti-hentinya, atau tidur sehari semalam dan 

tubuhnya penuh gambar ular naga. Mengenai bapak, dia tidak pernah lagi kulihat sejak 

empat tahun belakangan. Sebelum itu pun kami jarang ketemu, karena katanya istri 

bapak ada dua. Seperti Mas Imam, apabila di rumah, bapak juga demikian pula. Jadi 

jika aku pulang dari mana saja, satu-satunya yang kutemui hanya adikku; Rahma. 

Sekalipun kurang dari lima tahun, sering-sering dia di rumah sendirian, tanpa seorang  

pun teman. 

Tapi menjelang siang ini, ia menggapai aku dari gendongan emak, persis di 

depan pintu. Dengan senang hati, kueratkan pegangan bungkus kue di kedua  tangan  

dan mengacungkan ke atas. “Mbak Laila membungkuskannya untukmu! Enak, deh! 

Namanya kue puding. Ada agar-agarnya, ada….” Belum selesai aku menjelaskan, emak 

mengangsurkan bagor dan kantong plastik besar. 

“Ikhsan, pergilah menyusul teman-temanmu ke Pecinan! Semua temanmu ke 

sana.” 

“Untuk apa, Mak?” tanyaku memperhatikan, betapa tergopoh-gopohnya emak 

menggendong Rahma dan menenteng tiga bagor plastik besar. Dia siap-siap keluar 

rumah. Agaknya hendak berjalan cepat, seolah takut tertinggal sesuatu. 
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“Mereka mengambil barang-barang toko. Semua  orang juga begitu. Kabarnya, 

toko-toko akan dibakar.” 

“Mencuri, maksud Emak?” 

“Toko-toko itu akan dibakar.” 

“Oleh siapa?” 

“Mana emak tahu. Sudahlah, ayo, cepat pergi!” ajaknya menyambar bahuku. 

”Ambil apa saja yang kaubisa!” 

“Tidak mau, Mak! Kata Pak Haji, kita harus di rumah saja dan berdoa. Jangan 

pergi ke mana pun itu!” 

“Ayo! Kamu ambil makanan saja yang ringan!” 

“Saya tidak mau mencuri, Mak! Itu dosa! Apalagi, kata Pak Haji akan ada 

perang. Ikhsan takut terjebak, Mak!” rontaku menarik-narik tangan yang tengah diseret 

emak. 

“Pak Haji orang kaya! Dia tak pernah kekurangan makan. Kita tidak bisa 

mengikutinya. Bagaimana kita bisa makan jika berdiam diri di rumah teruuusss…???” 

Mendengar sanggahan emak, aku mulai mengalah. Perkataan itu memang benar 

adanya. Kutengok sekali lagi rumah kami yang kecil dan dekil. Lalu ada sesuatu yang 

aneh tiba-tiba membuatku ingin memandangnya lebih lama. Sementara langkahku 

mulai  mengikuti langkah emak. Perjalanan masih setengah kilo lagi. Tanganku tidak 

lagi ditariknya, bahkan entah sejak kapan, emak melepaskannya. Sekali aku jatuh 

tersandung beton pembatas jalan, persis pada tengah di antara dua jari kaki. Sakitnya 

bukan main. Aku meringis kesakitan. 

“Ayo, cepat, Ikhsan! Nanti kita nggak kebagian!”  seru emak lagi-lagi 

menyambar bahuku. 
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Aku segera bangun. Dengan jalan pincang, kuperhatikan banyak orang berlarian 

menenteng sesuatu. Lalu kuperhatikan boneka kecilku di gendongan emak, dengan 

rambut merahnya, tertawa-tawa riang seolah sedang melihat  parade karnaval. Dan dia 

ikut di barisannya. Mulutnya belepotan kue pemberian mbak Laila. Kakiku tidak lagi 

pincang dan terus saja berjalan melupakannya, melupakan orang-orang, dan tanpa aku 

sadari, ternyata aku telah berada di gelombang lautan orang. Saling dorong, saling 

berlari, dan saling singkir mendapat lintasan jalan. Secepatnya emak masuk ke salah 

satu toko, dan  sekelebat kulihat menaiki tangga. Kini keduanya telah menyelinap ke 

lantai atas dan aku tak bisa melihatnya lagi. Kualihkan perhatian, membalik, menyimak 

keadaan jalan raya. Sekilas kulihat Mas Imam, entah berlari ke mana. Beberapa langkah 

aku menjauh dari toko agar pandanganku leluasa. Sayang, punggungnya pun tak bisa 

kuekori dengan mata. Aku bengong. Bingung, apa yang musti kulakukan. 

Ingat  kata emak, aku harus mengambil makanan saja, dengan ragu-ragu 

kupungut dua supermi dan sebungkus roti tawar di hadapanku. Barang-barang itu  

terjatuh dari tangan orang-orang yang berlarian. Sekalipun wadah yang kubawa masih 

terlalu kosong untuk tiga barang tersebut, aku tidak berani masuk toko. Kata-kata Pak 

Haji seolah menahan langkahku. Demi emak, aku hanya berani memungut barang yang 

tercecer di dekatku. Sekali lagi, aku membungkuk, memunguti bungkusan roti kering. 

Tapi tiba-tiba, entah dari arah mana, orang-orang berhamburan seperti tawon dihalau 

dari sarangnya. Aku menengadah, terhuyung-huyung karena beberapa kali tertabrak 

orang. Serasa mimpi, kuusap-usap kedua mataku dan terus memperhatikan bara api 

yang perlahan-lahan melahap gedung-gedung toko di hadapanku. 

Di mana emak? Sekonyong-konyong aku mengkahawatirkannya. “Emak! Emak! 

Emak di mana?“ Aku berniat memasuki toko. Tapi nyala api itu seolah telah 

mengincarku, siap menggulung tubuh kecilku. Lalu aku hangus menghitam. Kengerian 
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menyergapku. Mencekat keberanianku yang paling kecil sekalipun. Aku mundur 

beberapa langkah. Tapi emak dan Rahma, Mas Imam, kurasa mereka masih di dalam. 

Nyala api kulihat semakin menggila. Asap hitam kehijau-hijauan bergulungan, 

membumbung ke atas. Gemeretak kaca dan  perkakas lain yang terbakar membuatku 

undur lagi. Lalu maju lagi. Mundur lagi. Maju lagi dan berbalik melihat orang-orang 

masih saja saling tabrak. Kuputuskan segera untuk mempercayai pikiranku bahwa 

emak, Rahma dan Mas Imam ikut pula berhamburan, pergi menghindari nyala api. 

Barangkali mereka sudah di rumah. 

Secepatnya, sembari kurekatkan pegangan pada kedua wadah di tanganku tanpa 

bermaksud menambah isinya lagi, aku berlari sekencang mungkin. Beberapa kali kakiku 

menendang barang yang tercecer di jalan. Aku sama sekali tidak tertarik untuk 

memungutnya. Biarlah emak tidak puas dengan perolehanku. Sebaliknya, jika terlalu 

banyak, rasanya aku tidak lagi menghormati Pak Haji. Padahal kurasa, selama ini aku 

milik emak dan Pak Haji. “Emak! Emak! Aku dapat, Mak!” teriakku ketika hampir 

membelok ke jalan gang yang becek. Lariku mulai melambat dan benar-benar gontai. 

Percik-percik api menyala di sepanjang rumah-rumah kanan kiri jalan becek tersebut. 

Bukan, bukan rumah lagi. Melainkan reruntuhan kebakaran. Dan abu kadus itu mulai 

berterbangan tertiup angin siang yang panas, menerpa muklaku. Aku terhenyak. Berdiri, 

tapi seolah-olah tak berpijak. 

Kurasa kantong plastik di tanganku jatuh berdentum. 

Seiring dengan hangatnya dua lempeng tangan mengusap kepalaku. “Kenapa 

kamu tidak dengarkan kata-kataku, Ikhsan? Kenapa tidak menurtku?” 

Aku tidak peduli dengan pertanyaan itu. Terus saja aku berkubang di perut yang 

terbungkus gamis putih, yang perlahan basah, menyerap bulir- bulir bening mataku. 

“Kalau kamu menurut, kamu  bisa menjaga rumahmu.” 
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Jawaban, aku belum cukup besar untuk menjinakkan api yang mampu melahap 

benda apa saja di sepanjang gang itu, tak pernah terlontar. 

Terasa, bibir Pak Haji mulai bergesek di ubun-ubunku. *** 


