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TEMBANG NUSANTARA 

Oleh: Esti Nuryani Kasam 

 

  

Jumlah pemain dan peranannya.  

Jumlah pemain sebnyak 6 orang.  

1. Sosok lelaki setengah baya; orangtua/ bapak bernama Sosronegoro Kusumo.  

2. Sosok perempuan setengah baya, orang tua/ ibu bernama Nyonya Sosronegoro 

Kusumo.  

3. Anak gadis pertama mereka; Nusanegara Kusuma. Anak gadis kedua mereka bernama 

Namoranegara Kusuma.  

4. Lelaki muda yang ramah, pacar Nusa bernama  Tara Mahardika. 

5. Teman bapak bernama  Adam Hendraningrat. 

* 

 

 

Tata Ruang Umum. 

Adegan selalu berada di ruang beranda depan pada tengah hari hingga berakhir sore hari. 

Beranda tersebut ditata seperti ruang tamu. Ada seperangkat meja kursi. Rak majalah dan 

koran di ujung ruang. Ada aquarium di atas meja dekat bunga ukuran perdu si sisi lainnya. 

Meja besar sebentuk akar kayu ada juga di sisi lainnya.  

* 

 

 

Adegan I. 

 

Nusa  :(Di ruang itu ia mempersiapkan laptop. Ia berbicara sendiri, tetapi seolah-olah 

ditujukan pada kekasihnya, Tara.) “Agaknya hanya Mas Tara yang bisa membuat 

pertunjukkan biasa jadi luar biasa begini. Tetapi... kalau lihat video ini, rasanya jadi 

sedikit ragu untuk berkolaborasi dengannya berdua saja. Apa mungkin aku bisa 

mengimbangi kemampuannya? Dalam skala nasional lagi? Ah, tapi aku yakin dia 

akan jadi pembimbingku yang sabar. Hmmmm....” (tersenyum bahagia) “Andai ia 

tahu bangganya aku bisa jadi orang terdekatnya? Kemudian jadi pasangan 

penarinya....” (Ia menerawang jauh, mengkhayalkan kebersamaan keduanya). 

Namora :(Ia datang diam-diam dan mengamati tingkah laku kakaknya. Setelah kakaknya 

meninggalkan beranda, ia beralih mengamati video di laptop dan mengernyitkan dahi 

mecemooh.) “Huhhh...menari. Kuno! Sungguh tak mengerti di zaman gini ada orang 
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bercita-cita jadi penari seperti Mbak Ratna? Memang jadi penari bisa buat beli 

rumah? Mobil?” (Wajahnya kian mencemooh sinis.) “Pilihan hidup miskin!”  

Nusa :(Keluar membawa sampur. Tanpa sengaja ia mendengar gumaman-gumaman 

adiknya. Ia mengernyitkan dahinya.) “Namora...kau bilang apa tadi? Menjadi penari 

adalah pilihan hidup miskin? Itu kata orang yang tidak paham tentang makna 

profesionalitas! Kata Mahatma Gandhi, yang penting bukan apa yang kau lakukan, 

tapi bagaimana kau melakukannya. Didik Nini Thowok bisa jadi demikian besar, 

membawa nama baik negaranya berkeliling dunia dan materinya yang dia dapatkan 

lebih dari cukup! Dan kau sendiri? Kapan berprestasi?” (Ia menatap tajam pada 

adiknya sembari membalas mencemooh.) 

Namora  :(Sedikit mencibir ia bergegas hendak pergi segera.) “Hanya berprestasi di bidang 

tari? Siapa juga yang bangga kalau bukan Mbak Nusa! Bapak juga ngga bangga...!” 

(Sembari menggoyangkan pantatnya, ia siap berdiri.)  

Nusa :(Dengan lantang dan tegas, Nusa menahan adiknya dengan perkataan maupun 

menarik lengan adiknya.) “Aku melakukannya sebagai pilihan jiwaku dan keikhlasan 

penuh. Aku senang menari dan akan tetap demikian walau orang tua menentang dan 

adikku mencemoohku.” 

Namora :(Ia menghela nafas. Kembali diputarnya video di laptop dan mengerutkan dahi.) 

“Siapa sih pelatih Mbak Nusa di video itu? Mbak Nusa pacaran ya sama dia?” 

Nusa :(Ia mengarahkan pandangan ke videonya. Sedikit menerawang bahagia.) “Dia? Dia 

asisten dosenku. Calon penari besar. Sudah sekian kali pentas di luar negri.“ 

Namora : (Wajahnya mengerut penuh tanda tanya.) “Itu teman atau teman?” 

Nusa  :(Lagi-lagi ia menerawang.) “Mmmmm...bisa teman, bisa pelatih, bisa juga lebih dari 

itu. Apa salahnya? Kami sudah cukup dewasa. Aku semester ini tinggal nulis skripsi. 

Sudah hampir lulus kuliah. Dia sudah empat tahun ini lulus sebagai sarjana tari. 

Agaknya tahun depan ia ingin melanjutkan S2 bidang teater. Namanya Tara! Tahu 

ngga?” (Ia berapi-api menceritakan kisahnya dengan Tara.) “Kami itu didekatkan 

oleh nama. Sebab, pada awalnya teman-teman sering mengolok kami dengan 

menggabungkan nama kami. Nusa dan Tara. Nusantara! E, lama-lama ya begitulah. 

Kami sukses jadi sepasang penari Mangir dan Pambayun, dalam pentas di panggung 

Prambanan.” (Sembari menyelidik mata adiknya, ia sedikit kecewa.) “Sayang sekali 

kau dan ibu tidak melihat kami. Bapak sibuk. Sebenarnya aku berharap kalau pun 

tidak semua keluargaku melihat kesuksesan kolaborasi kami, ya, kaulah yang jadi 

wakil keluargaku menyaksikan itu.” (Ia bertambah berapi-api menyampaikan cerita 

itu.) “Tahu ngga, penonton yang berjumlah sekitar 300 orang itu hampir separuhnya 

bule! Jadilah itu salah satu jalan kami diundang ke Milan, Italia. Tapi untuk itu, Mas 

Tara membuat tarian lagi untuk menyuarakan seni negri kami. Judulnya TEMBANG 
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NUSANTARA! Ke Milan! Milan, Italia! Aku akan ke Milan untuk kerja 

profesonalitasku! Membanggakan kan?” 

Namora :“Baguslah! Tapi...pacaran sama dia apa bangganya? Iiiihhh... Mba ketahuan deh 

pacaran sama penari! Bakalan hidup miskin!” (Ia menjejakkan kaki dan 

meninggalkan kakaknya dengan keheranan dan ketaknyamanan.) 

Nusa :(Sejenak ia kecewa dengan sikap adiknya. Lalu ia kembali menerawang bahagia. 

Kini ia hidupkan musik dari laptop dan menyandangkan sampurnya. Ia mulai 

menari.) 

Tara :(Ia tiba di ruang itu dan melongok dari gerbang. Parasnya berseri-seri.) “Putri 

Pambayunku, kau sedang menari seorang diri?” 

Nusa :(Ia menghentikan tariannya, mencari asal sapaan itu. Wajahnya tiba-tiba berubah 

sangat cerah.) “Mas Tara? Jangan-jangan sudah lama mengintip saya?” 

Tara : (Ia menunjukkan wajah penuh semangat. Kebahagiaannya terpancar dari roman 

mukanya.) “Aku menikmati gerakanmu. Kau calon penari besar.” 

Nusa :(Wajahnya sedikit menunduk, berubah malu.) “Ah, Mas Tara mungkin menyindir 

betapa gerakan saya masih amatir. Saya tahu, saya belum apa-apa dibanding Mas. 

Kareografer, penari, .... Saya kira, hanya karena Mas tarianku akan lebih baik.” 

Tara :“Dan aku akan jauh lebih baik jika berkolaborasi denganmu. Agaknya bahkan tidak 

sekedar dalam tarian, tapi dalam segala hal....” (Ia sedikit mendekat dan menyentuh 

tangan Nusa. Tetapi secepatnya dilepaskan begitu segera disadarinya bahwa mereka 

sedang di teras.) “Ah, ayolah kita mulai latihan TEMBANG NUSANTARA.” (Ia 

mulai melilitkan sampur ke tangan Nusa dan sambil bergerak memegangi sampur, ia 

berucap penuh penjiwaan. Ia bertutur dengan sepenuh konsentrasinya.) “Di sini kau 

dan aku tidak sekedar bercerita tentang betapa subur dan indahnya sebuah negri 

bernama Nusantara, tetapi juga kelembutan dan keramahan penduduknya membuat 

semua orang jatuh cinta. Jangan hanya kau gunakan gerakanmu, tapi juga fokuskan 

hati dan pikiran untuk menunjukkan hal itu. Gunakan mata hatimu untuk 

menunjukkan bahwa negri ini menyuarakan kejujuran atas kasih sayang terhadap 

manusia.”  

Namora : (Ia keluar sejenak, mengamati kakaknya dan Tara asyik mengolah gerak. Paras 

wajahnya menyimpan keingintahuan. Ia kemudian memasang wajah mencibir.) 

Tara :(Demi melihat adik Nusa keluar, ia mengangguk sekilas dan segera rileks, lalu 

melepaskan konsentrasinya pada tarian tersebut. Tiba-tiba ia menepukkan tangan 

tanda untuk berhenti sejenak.) 

Namora : (Ia masih sesaat menatap keduanya. Lalu pergi dengan meninggalkan sekalilagi 

cibiran sinis pada keduanya.) 
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Nusa :(Ia menoleh sedikit pada Namora.) “Kau belum pernah ngobrol dengannya. Ini baru 

kali kedua kau kemari. Ia tidak suka tarian. Sekalipun hanya demi melihat kakaknya 

menari.” 

Tara :“Tidak perlu menunggu pujian hanya untuk jadi besar. Terkadang pujian akan 

datang usai kita membuktikan kemampuan. Ingat apa yang sudah kuajarkan 

padamu!” 

Nusa :“Bahwa menurut Mahatma Gandhi, yang penting bukan apa yang dilakukan, tapi 

bagaimana kita melakukannya? Terima kasih ilmunya, Mas Tara. Bahkan saya tidak 

dapatkan nukilan itu terucap dari dosen atau bapak ibu.” 

Tara : “Dan kita akan bekerja keras menyajikan kolaborasi TEMBANG NUSANTARA di 

berbagai negara. Setuju?” (Ia melirik pada Nusa dengan sedikit nakal sekaligus 

menyemangati.) “Ah, iya, syair tembangnya sudah selesai kukerjakan. Mau dengar 

versi penyempurnaannya? Aku masih harus menggunakan selembar kertas contekan. 

Begini.” (Ia mengeluarkan selembar kertas dan mulai mengalunkan dua bait puisi 

Tembang Nusantara.)  

 

TEMBANG NUSANTARA 

Ini negri elok permai 

Bingkai lukisan atas perkampungan di atas air 

Nusantara menjadi nama gabungannya 

Kebanggaan tak terperi bisa tinggal di dalamnya 

Ini negri sekian kali dikoyak badai 

Gempa bumi, tsunami, dan letusan merapi bertubi 

Pengukuh pantang menyerah dan rabuk alam subur 

Kemakmuran mengantar kami hingga alam kubur 

(Sebelum Tara selesai membacakan puisinya, di awal bait terakhir Nusa telah meraih 

tangannya untuk menari) 

Ini negri mari ditaburi cinta lestari 

Semoga tak berlarut goncangan nafsu materi pribadi 

Enyahkan korupsi dan pemerasan kekayaan alam 

Asah nurani warga, miliki tanggungjawab berkebangsaan 

 

(Ketika mereka hampir selesai menari, kedua orang tuanya, Bapak Sosronegoro dan Ibu 

Sosronegoro tiba dari bepergian. Bapak Sosronegoro mendehem menahan gusar melihat 

sepasang remaja itu sedang asyik mengolah gerak. Ibu Sosronegoro mengernyitkan dahi 

melihat keduanya. 

Tara :(Ia salah tingkah dan buru-buru mengangguk khidmat terhadap orang tua Nusa. Ia 

ulurkan tangannya kepada kedua orang tua tersebut.) 
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(Kedua orang tua tersebut menyambut enggan uluran tangan Tara.) 

Nusa :(Ia menahan salah tingkah sejenak dan segera menutupinya dengan 

memperkenalkan Tara sekilas pada kedua orangtuanya.) “Bapak, Ibu, ini Mas Tara. 

Dia asisten dosen di kampus Nusa. Sudah sekian kali pentas di luar negri. Karya dan 

penampilannya banyak diulas koran. Dia penari handal. Sekarang ini kami 

menggarap tari kolaborasi berdua untuk pementasan di Milan, Italia dua bulan lagi.” 

Pak Sosronegoro dan Bu Sosoronegoro: (Mereka menyambut acuh tanpa menanggapi, berlalu 

begitu saja di hadapan mereka. ) 

Tara: (Ia menahan kekecewaan, roman mukanya buram.) 

Nusa : (Ia dapat membaca roman kekecewaan itu dan mengalihkan perhatian Tara.) “Mas 

Tara, jadi fokus dari TEMBANG NUSANTARA ini adalah tetap kesuburan 

Nusantara atau apa?” 

Tara :“Iya, betul. Kesuburan senantiasa disimbolkan oleh pembuahan baik dalam diri 

makhluk bernyawa maupun tetumbuhan. Oleh karena itu tarian ini dibawakan kita 

sebagai sepasang lelaki dan perempuan. Kita dituntut untuk semenyatu mungkin 

dengan pemahaman demikian. Terus ide dari dosen kita untuk melengkapi dengan 

bau kemenyan sebagai sarana untuk membangkitkan nilai magis juga akan kupakai. 

Tidak sekedar taburan bunga 7 rupa, kemenyan dapat menjadi simbol magis akan 

nilai sebuah bangsa sekaligus simbol kesuburan lainnya; di mana pohon kemenyan 

ini merupakan salah satu tumbuhan langka yang ada di negri ini.” 

Nusa :“Ada sedikit kemiripan dengan cerita Mangir dan Pambayun mengenai kesuburan 

itu ya?”  

Tara :“Kau benar. Keduanya sama-sama menjaga janin yang dikandung Pambayun, 

berharap hasil kesuburan itu dapat menyatukan nafsu manusia akan penguasaan 

terhadap tanah air.”  

Nusa :“Wah, sudah sangat ingin rasanya untuk memainkan tari itu di sebuah panggung 

yang sebenarnya.” 

Tara : “Ya, tapi kita harus bersabar hingga segala sesuatunya terolah dengan baik.” (Ia 

melihat jam dengan hand phone.) “Eh, Nusa, ini aku harus ngajar. Untuk sementara 

ini perbincangan kita akhiri terlebih dahulu. Nanti sore kita lanjut lagi. Yuk, aku 

pulang dulu, ya?” (Ia mengangkat tasnya dan berpamit.) 

Nusa : (Ia mencium tangan Tara mesra seolah mau ditinggal lama.) ”Hati-hati ya, Mas!” 

Pak Sosronegoro dan Bu Sosoronegoro: (Keduanya masuk ketika Tara baru saja melepaskan 

tangannya dari tangan Nusa.) 

Tara : (Ia segera membungkuk di ambang pintu demi menyadari kedatangan orang tua 

Nusa dan adiknya sudah masuk ke beranda itu. Ia pun pergi.) 

Pak Sosronegoro dan Bu Sosronegoro: (Mereka berdua berdehem-dehem gusar.)  

Bu Sosro : “Beneran kamu hanya latihan biasa sama temanmu itu?” 
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Nusa : (Ia melihat sejenak pada ibunya, lalu menatap adiknya dan mengisyaratkan tanda 

tanya.) 

Pak Sosro : “Kata Namora, kau mulai menjalin hubungan khusus sama dia?” 

Nusa  :(Merengut.) “Ah, Bapak! Kami toh sudah sama-sama dewasa! Sebentar lagi 

juga aku lulus dan Mas Tara bahkan sudah mampu mencari nafkah dari 

keahliannya. Apa salahnya?” 

Pak Sosro : ”Iya, iya, betul, kalian sudah sama dewasa. Itu betul! Tapi dengan seorang 

penari? Mendapat nafkah dari penari? Berapa ribu perak yang dapat ia hasilkan 

dari menari? Kamu serius?” 

Nusa :(Ia merengut kesal.) “Bapak! Kapan saya dapat kebebasan menentukan pilihan? 

Dulu ketika saya putuskan ingin kuliah di jurusan tari, Bapak menentang saya 

hingga saya terpaksa masuk jurusan sosiologi dan itu membuang-buang waktu 

saya selama empat semester. Ini soal kata hati dan kemantapan. Dengan banyak 

prestasi menari, saya sudah buktikan bahwa inilah bidang saya. Right man on the 

right place! W.S Rendra bisa sukses jadi seorang presiden penyair, tetapi belum 

tentu sukses sebagai presiden negara! Bagaimana lagi saya harus menjelaskan 

semua ini pada Bapak?” 

Bu Sosro :“Tak ada yang perlu dijelaskan! Yang perlu adalah pengertian. Dulu kami; orang 

tuamu yang ngalah dengan keinginanmu jadi penari. Sekarang kau yang harus 

ngalah untuk tak berhubungan khusus dengan seorang penari. Masa depan apa 

yang bisa ditawarkan oleh seorang penari?” 

Nusa : “Hmmm...orang tua dan satu-satunya adik sama-sama material oriented! 

Memangnya tidak ada yang lebih bijak ketimbang mempermasalahkan sesuatu yang 

sebenarnya tak bermasalah?” (Ia mengangkat laptopnya, melirik pada Namora dan 

sambil bersungut-sungut ia ngeloyor pergi.) 

Namora : ”Sayang kakak, sebelum kakakku tersayang terjerumus pada cinta tanpa masa 

depan!” 

Bu Sosro  : “Kau mau ke mana? Kita belum selesai bicara!” (Ditujukan pada Nusa dengan 

sedikit keras.) 

Nusa : “Latihan menari. Ketimbang berdebat dengan orang-orang kolot.” 

Pak Sosro : “Lebih baik kolot dengan kesuksesan masa depan ketimbang idealis tanpa masa 

depan!” 

Nusa : (Ia sudah berada di luar ruang panggung.) 

Namora :(Ia tiba-tiba mendekati bapaknya manja.) “Pak, tukeran mobil sehari ini boleh ngga? 

Sore ini aku pingin kuliah dengan mobil Bapak. Masakan sama anak sendiri 

mobilnya ngga lebih keren ketimbang mobil yang dipakai bapaknya?” 

Bu Sosro : “Alah, ini anak kalau ada maunya.” 
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Pak Sosro : “Ya, sudah, sana! Hati-hati,  jangan ngebut!” (Pak Sosro mengangsurkan kunci 

mobil yang masih disakunya.) 

Namora :(Sambil mencium tangan bapak dan merangkul ibunya gemes ia berlalu ceria.) 

“Terima kasih bapakku yang baik hati!” (Sebelum berlalu, ia sempat membisikkan 

lirih ke telinga bapaknya.) “Bapak, kalau Mba Nusa menolak dijodohkan teman 

Bapak yang ganteng dan kaya itu, Namora mau koq ....” 

Pak Sosro :(Ia memukul bahu anaknya pelan.) “Ini anak, kuliah baru semester satu 

pikirannya sudah ngelantur soal lelaki...! Bereskan dulu sekolahnya...!”   

Bu Sosro : (Sepeninggalan kedua anaknya, ia merajuk pada suaminya.) “Sudahlah, Pak. 

Anak kita itu memang saatnya punya teman dekat. Kapan lagi? Katanya bapak 

punya teman kantor yang pantas untuk jadi menantu kita. Anaknya Pak Hendra, 

masih trah keraton segaris kita yang bapak bicarakan beberapa waktu lalu. Selain 

kolega bapak di partai dan gedung DPR, bapak bilang ia juga punya beberapa 

bidang usaha.” 

Pak Sosro : “Nak Adam, maksud Ibu? Kebetulan sore ini dia mau main ke sini. “ 

Bu Sosro : “Tidak biasanya. Ada acara apa rupanya?” 

Pak Sosro : “Biasalah, urusan kantor sekaligus urusan bisnis. Apa lagi?” 

Bu Sosro : “Jadi bapak belum coba utarakan maksud kita untuk kenalkan dia pada Nusa?” 

Pak Sosro : “Tadi dia juga bilang, mau ke sini sekalian minta dikenalkan pada Nusa.” 

Bu Sosro : (Demi didengarnya lamat-lamat suara mobil yang sudah diketahui pemiliknya, 

sejenak ia memasang telinga dan sedikit bersorak girang.) ”Lha, itu, pucuk dicinta 

ulampun tiba!” 

Adam : (Ia perlahan masuk ke ruang itu. Pakaiannya rapi dan mewah. Berbaju batik, 

bercelana hitam dengan setrikaan sangat mengkilap dan sepatu hitam mengkilap.) 

“Assalamu alaikum Pak dan Bu Sosro!” 

(Kedatangannya langsung disambut hangat oleh sepasang orang tua itu.) 

Pak Sosro : “O, Mas Adam, mari sini. Panjang umur Mas ini. Lha ini kami baru bicarakan 

Nak Mas ini katanya mau ke sini.” 

Adam : “Ya, demikianlah Pak, saya merasa harus ke sini dengan banyak urusan.” 

Bu Sosro : “Semoga urusan bisnis yang menguntungkan, Nak Mas Adam.” 

Pak Sosro : Urusan kantor, urusan bisnis, terus apa lagi?” 

Adam :“Urusan calon istri, katanya Pak Sosro hendak membantu?” (Ia mengutarakannya 

sambil tersenyum setengah bercanda.) 

Bu Sosro : (Tersenyum penuh harap.) 

Pak Sosro :“Ooohh.... “(Ia berusaha sedekat mungkin dan setengah berbisik di kedua telinga 

Adam.) “Anak sulung kami kebetulan sedang ke kampus atau tempat temannya 

ini.” (Ia mulai mengeraskan suaranya.) “Sebentar nanti saya telepon. Siapa sih 

yang tidak berkehendak punya mantu Nak Mas Adam?” (Ia kali ini merogoh hp 
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dari sakunya, memencet-mencetnya, lalu mengangkat handphone dan bicara.) 

“Segera pulang ya? Kali ini saja, biasanya bapak juga nggak ganggu kamu. 

...Tidak, tidak, secepatnya. Penting ini. Oke, pokonya tidak ada nanti,.. ni 

kumatikan.” (Dimatikannya handhphonenya sedikit kesal.) 

Bu Sosro :“Sebentar Nak Mas, biar saya suruh pembantu membuatkan minum. Silakan lho 

dibuat senyaman mungkin ngobrol dengan bapak.” (Ia segera berlalu dari hadapan 

keduanya.) 

Adam :(Di ruang itu Adam tiba-tiba menghela nafas panjang seolah ada sesuatu yang 

mengganjal. Ia tiba-tiba jadi gelisah.) 

Pak Sosro : (Ia memperhatikan sikap tamunya dan berubah gelisah.) “Apakah rumor itu 

memang benar?” (Ia sedikit salah tingkah mencoba mengusir kegundahannya.) 

“Ah, kukira tidak segampang itu terungkap. Jejak apa yang bisa terendus? Santai 

sajalah...!” (Ditepuknya bahu tamunya.) 

(Dari luar, suara sebuah sepeda motor mendekat.) 

Pak Sosro :(Ia bersijingkat.) “Nah, nah, itu Nusa! Tak secantik yang Nak Mas bayangkan, 

tapi...tak satu orang pun berani katakan ia tak manis....” 

Adam : (Ia membenahi duduknya, berusaha serileks mungkin.) 

Nusa : (Ia memasuki ruangan sambil menyeret sebuah kopor beroda.) “Assalamu 

alaikum...!” (Dibungkukan sedikit tubuhnya demi dilihatnya seseorang asing di dekat 

bapaknya.) 

Pak Sosro : (Pak Sosro setengah berdiri.) “Nah, Nusa, ini teman bapak di kantor. Dia ini 

yang punya show room mobil dekat alun-alun kantor kabupaten kita. Eksportir 

kerajinan tangan, anggota DPR...apa lagi? Sampai saya lupa betapa banyak yang 

diraihnya dalam usia semuda ini.” 

Nusa : (Ia berusaha mendekat, mengulurkan tangan.) “ Saya Nusa. Silakan, semoga 

nyaman penyambutan kami...”  

Adam :(Tanpa mempedulikan kalimat Nusa, ia mengutarakan isi pikirannya.) “Ah, saya 

baru saja melewati 35 tahun. Saya tak merasa sesukses itu. Ada hal penting yang 

justru belum teraih.  Teman-teman saya sudah berkeluarga.” (Ia melontarkan 

kalimatnya nakal.) 

Pak Sosro : (Ia memberi isyarat dengan tangannya menepis kebenaran kalimat Adam.) “Itu 

masalahanya bukan tak mau untuk itu, tapi mungkin belum dipertemukan yang 

cocok.” (Ia beralih ke diri Nusa demi melihat anak itu hendak berlalu dari ruang 

itu.) “Nah, Nusa, duduklah dulu.” (Ia tarik perlahan tangan Nusa.) 

Nusa :(Sembari sedikt enggan menuruti kemauan bapaknya, ia coba menjelaskan 

kesibukannya.) “Sebenarnya saya senang ikut ngobrol di sini. Tapi baru tadi ini saya 

dapat kabar dari dosen saya untuk mewakili kongres penari nasional di Bali 

berhubung dosen saya tidak dapat berangkat.” 
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Pak Sosro :“Inilah anak sulung saya. Kami sudah mengarahakannya untuk memilih jurusan 

sekolah yang mampu memberikan masa depan yang baik. Eh, pilihannya jadi 

penari. Ya, sudah, orang tua mengarahkan, anak yang tentukan pilihan, mau apa 

lagi. Kita orang tua ya berusaha untuk semoderat mungkin kan?” (Ia menjelaskan 

dengan sedikit salah tingkah karena mengekspresikan kekecewaan dalam dirinya.) 

“Kalau dia menurut kata kami, teman-teman sebayanya rata-rata sudah lulus dua 

atau tiga tahun yang lalu. Tapi disebabkan perselisihan kami tentang jurusan yang 

akan diambilnya itulah hingga kuliahnya tertunda. Untung saja ia mulai sekolah di 

usia lebih dini. Tetapi menurutnya karena jadi seniman butuh lebih banyak 

praktek, ini sekolahnya juga belum lulus juga! Saya kan pingin cepat punya 

mantu!”  

Adam : “Memang benar begitu, Pak. Sekolah kan tak sekedar demi ijasah dan menimba 

ilmu, tapi juga bagaimana mempraktekannya. Bukan begitu, Dik Nusa?” 

Nusa : (Ia melihat wajah tamunya dan kemudian bapaknya.) “Maaf Pak, ini saya harus 

latihan menentukan karakter make up dan mematut busana untuk saya menari tanpa 

bantuan seorang make up man, jadi saya harus secepatnya bersiap. Hanya berdua, 

dengan pasangan penari saya. Makhlumlah, anggaran kampus sangat terbatas.” 

Adam : “Di mana pelaksanaannya?” 

Nusa : “Di Bali.” 

Pak Sosro : “Kapan?” 

Nusa : “Dua hari lagi, tapi satu kopor ini hanya satu perangkat busana. Nanti teman saya 

akan bawa seperangkat busana dan make up lainnya. Saya harus mempelajari 

keduanya. Kami akan membawakan dua tarian di sana. Rabu petang kami terbang.” 

Pak Sosro : “Wah, itu bareng Bapak kan juga ke Bali untuk study banding, dilanjutkan ke 

Australia. Ya, Bapak dan Nak Mas Adam ini serombongan.” 

Nusa :(Ia sedikit menggerutu.) “Aduh, kalau begitu kopor besar cokelat itu besok dibawa 

bapak ya?” 

Pak Sosro : “Iya, bapak kan perginya sepuluh hari.” 

Namora : (Pada waktu itu ia masuk membawa koran yang didekapnya sambil menahan 

wajah sedih.)  

Pak Sosro : “Nah, ini anak saya yang nomor dua.” 

Bu Sosro : (Bersamaan dengan itu, ia muncul membawa baki berisi dua cangkir teh dan dua 

toples kue.) 

Namora :(Tanpa mempedulikan sapaan bapaknya, ia mendekati bapaknya dan wajahnya kian 

terlipat.) 

Nusa :“Kenapa sih? Ada apa?” (Ia berusaha mengambil koran itu dan mendekatkannya 

juga pada bapaknya.) 

Bu Sosro : (Ia terlongo penasaran.) 
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Adam : (Ia sedikit demi sedikit ikut tegang dan seolah waspada.) 

Nusa :(Ia mendadak terkejut menahan kecewa.)  “Bapak? Jadi rumor yang kemarin dulu 

Nusa tanyakan itu betul? Bapak terlibat korupsi? Bapak sudah dicekal untuk tak 

diperbolehkan ke luar negri?... Bapak?” (Ia menggoncang-goncangkan bahu 

bapaknya.) 

Pak Sosro : (Ia mendekati Adam dan menyerahkan koran itu dengan muka kecewa luar 

biasa.) “KPK sudah mengumumkannya....” 

Adam   : (Dengan lesu ia meraih koran itu tak bersemangat.) 

Tara : (Pada waktu yang bersamaan, ia muncul membawa tas travel di sebelah 

tangannya, sedangkan sebelah tangan lainnya membawa tas bututnya, dan 

segulung koran menyembul dari belah ketiaknya, seolah ia ingin tunjukkan koran 

itu secepatnya. Ia belum sempat berkata sepatah kata pun, hanya mengangguk 

sedikit.) 

Nusa :(Ia segera menyambut Tara dan perhatiannya tertuju pada koran dalam gamitan 

ketiak Tara.) “Mas Tara sudah baca dari koran sore ini soal berita itu? 

Berita...bapakku?” 

Tara :(Ragu-ragu ia mengangguk.) ”Sudah. Turut prihatin, Pak, semoga ada kesalahan 

praduga...”(Ia mengarahkan pandang pada Pak Sosronegoro.) 

Nusa :(Ia membaca lambat tetapi jelas dengan penekanan yang teratur atas judul berita dari 

koran sore yang diterimanya.) “Sejumlah anggota DPR, antara lain Budi 

Hartawan, Sosro Negoro, Adam Hendraningrat, terlibat korupsi pengadaan sapi 

bantuan rakyat miskin bernilai hampir 4 milyar...Kesebelas anggota DPR itu telah 

kena cekal bepergian ke luar negri yang rencananya ... (Ia tak melanjutkan 

bacaannya, berpaling pada Tara dan berseru.) “Mas Tara, coba kubaca sajak 

TEMBANG NUSANTARA yang kau bawa tadi!” (Setengah tak sabar, ia masukkan 

tangannya ke dalam tas Tara dan diambilnya buku agenda kecil dari dalamnya dan 

dari sampul sebelah dalam buku itu, ia mulai membaca puisi tersebut.) 

(Kecuali Tara, baik Pak Sosro, Adam Hendraningrat, Bu Sosronegoro dan Namora tertunduk 

lesu menahan malu.)  

Nusa :“Kami menari dengan hati nurani, membawa misi negri anti korupsi.” (Ia membaca 

kalimat itu dengan menekan tiap frasenya. Lalu berhenti sejenak dan menatap bapak 

ibunya lekat-lekat.) “Dan aku ini anak koruptor?” (Tanya retorika Nusa disambut 

jawaban sepi.) 

(Panggung drama ditutup dengan suasana muram penuh kesedihan.) 

*** 
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Catatan: 

(Gunungkidul, Ponjong & Bantul, Banguntapan: 24-26 Maret 2013) 

 

Drama ini ditulis di Gunungkidul, Ponjong & Bantul, Banguntapan: 24-26 Maret 2013, 

dipentaskan pada lomba FLS2N SMA se-Gunungkidul, 09 April 2013, dengan penulis naskah 

sekaligus sutradara yang sama, meraih juara III dari 11 kelompok.) 


