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Rencana Kematian
Rat masih tak percaya bagaimana semua ini bisa ter-

jadi. Tadi pagi Rudi masih sempat bercanda dengannya.
Laki-laki itu mengatakan ingin mengerjainya.

“Sebenarnya aku ingin menakut-nakutimu pagi ini.”
“Menakut-nakutiku?”
“Ya, benar. Rencananya sudah tersusun di kepalaku

sejak semalam.”
Rat mengerutkan dahi.
“Reva.” Ujar Rudi.
Ingatan Rat langsung bekerja. Belasan tahun yang lalu

saat mereka masih sekolah, Rudi dan Rat pernah
membohongi Reva. Mereka menceritakan sebuah kabar
duka yang begitu memilukan. Ibu Reva jatuh dari tebing
dan tertimpa batu. Reva meraung dibuatnya. Sampai-
sampai dia harus diantar pulang oleh seorang guru.

Dan kenyataannya semua kabar itu hanya bohong-
an. Karangan mereka berdua. Sebagai permintaan ma-
af, mereka menyusul Reva dengan sekantong besar
harum manis dan sekotak balon.

Pertemuan mereka di rumahnya bukan lagi dengan
seuntai salam, melainkan sebuah teriakan; “April mop!”

Kegilaan mereka sukses besar. Reva histeris, marah,
memaki. Lalu merebut harum manis dari tangan Rat dan
menyuruh Rudi meniup balon-balon itu untuknya.

Rat tersenyum mengenang kejahilannya. Setiap
April, Rat akan selalu teringat padanya. Pun hari ini.
Teman dekatnya itu sekarang telah menjadi ibu dari tiga
orang bocah. Sedangkan Rat dan Rudi masih melewati
hari mereka seperti awal pernikahan.

“Jangan sedih, Rat. Jangan pernah merasa sepi. Kita
ada untuk saling menggembirakan.”

Itu yang selalu dikatakan Rudi setiap kali Rat
memandangi anak-anak tetangga dengan penuh cinta.
Rudi selalu menghiburnya. Tanpa seorang anak pun
mereka akan tetap bahagia bersama.

“Kenapa tersenyum? Melamunkan apa?” Rudi
menyentil punggung tangan Rat.

“Kegilaan kita dulu saat mengerjai Reva.”
“Oh? Masih ingat wajahnya saat itu?” Rudi terkekeh.

Dan mereka kembali membentangkan cerita dengan
tawa yang hangat.

“Lalu rencana apa yang kau susun sejak kemarin,
Rud? Kenapa tiba-tiba ingin mengerjaiku?” Rat meneguk
teh dari cangkir besar yang disiapkannya untuk mereka
berdua.

“Entahlah. Belakangan aku ingin melakukan banyak
hal denganmu. Termasuk mengusilimu. Ya, tak ada
salahnya jika kali ini kau jadi korbanku.” Rudi me-
ngeluarkan sebatang rokok sambil menyunggingkan
senyum. Matanya melirik nakal.

Rat menggeleng. Kedua bibirnya ditekuk begitu
dalam. “April mop sudah lewat, Rud. Dan kita terlalu tua
untuk keusilan itu.” lirihnya.

“Rencananya aku ingin pura-pura mati, Rat.” Rudi
menghisap rokoknya dalam. Kerlip kemerahan menyala
di ujung sigaret.

Rat terkejut. “Pura-pura mati?”
Rudi mengangguk. Dia membayangkan Rat akan

memanggilnya dengan panik setelah membangun-
kannya berulang kali. Dia akan menahan napasnya setiap
kali istrinya mengecek hidungnya. Perlahan –tentu-
perempuan itu akan menangis. Dan dia akan melompat
sambil terpingkal-pingkal. “Kena kau, Rat!”

Namun Rat menyangkal dugaan Rudi akan berjalan
mulus. Orang mati itu tubuhnya dingin. Orang yang pura-
pura mati tentu tetap hangat, bantahnya.

Tapi orang yang baru mati juga hangat, kelakar Rudi.
Jemarinya asyik memainkan rokok yang tinggal setengah.

“Itu tidak lucu.” Sungut Rat.
“Yang kita lakukan pada Reva juga tidak lucu!”
“Tapi saat itu kita masih SMA.”
“Apa bedanya? Kita masih muda, Rat. Kita baru

kemarin balik dari depan penghulu. Aku dua puluh lima
dan kau dua puluh empat tahun.”

“Itu lebih dari sepuluh tahun yang lalu!”
“Tetap saja kita bukan orangtua. Tidak ada anak di

rumah kita. Itu artinya kita bukan orang tua. Kita orang
muda. Masih sangat muda!”

Rat menyengir. Atau lebih tepatnya meringis.
Rudi kembali menghirup rokoknya dalam. Kerlip di

ujung sigaret itu membara. Rat terpekur menatap motif
karpet. Anak. Ya, lebih dari sepuluh tahun bersama, me-
reka belum memiliki anak. Kata Rudi, Tuhan mengingin-
kan mereka tetap muda dan ceria. Tentunya harus tetap
bahagia.

Cara berpikir yang ditanamkan Rudi telah tumbuh
dalam kepala Rat. Dia tidak lagi bersedih dengan kea-
daannya. Jika ada tetangga yang menjadikan kondisinya
sebagai bahan gurauan, dia akan ikut menyahutinya. Dia

sama sekali tidak marah. Karena dia dan Rudi hanya be-
lum memiliki anak. Belum! Jika tiba saatnya, Tuhan akan
menitipkan makhluk itu pada mereka. Dia akan me-
lahirkan sekalipun di usia lima puluh tahun. Dan sebe-
lum waktu itu datang dia akan saling menghibur dan ber-
gembira dengan Rudi.

Pada waktu senggang mereka akan bermain catur
atau kartu remi berdua. Seperti saat mereka sekelas dulu.
Dengan begitu waktu mereka berjalan tanpa kesedihan.

“Lalu kenapa kejutannya tidak jadi? Kau tidak tega
melihat aku panik kan? Apalagi sampai menangis?”

Rat terkekeh.
Rudi meletakkan puntung rokoknya ke dalam asbak.

Tangannya meraih cangkir teh dari tangan Rat. “Bukan
itu.” Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar jelas di
tenggorokannya. “Azan subuh tadi membuatku tak bisa
tidur. Walau hanya pura-pura tidur. Tiba-tiba aku ingin
sembahyang. Sudah lama aku tak sujud. Aku rindu.”

Rat tertegun. Setelah sekian lama tidak melihat Rudi
membentangkan sajadah, pagi tadi dia dikagetkan
dengan pemandangan itu. Rudi dilihatnya sedang rukuk
saat dia meletakkan cangkir teh dan asbak.

“Aku senang melihatnya,”desis Rat.
Rudi tersenyum sekilas. “Sudah empat malam ini aku

bermimpi. Anehnya mimpi yang sama terus berulang.
Seorang bayi yang baru belajar jalan mengetuk pintu
rumah ini. Dia memakai gaun berenda dan bandana
putih… Siapa tahu jika aku shalat dan berdoa, kau benar-
benar akan menjadi ibu, Rat.”

“Ah, jangan bercanda. Itu juga tidak lucu.”
Di dalam hatinya Rat mengaminkan ucapan Rudi –

selalu begitu, setiap ada orang yang mengatakan dia akan
jadi ibu. Bukankah dia memang sudah telat tiga minggu.
Namun dia tidak terlalu peduli dengan siklus haidnya itu.
Dia sudah pernah telat beberapa kali selama mereka
menikah namun kenyataannya dia sama sekali tidak

long pijat kepalaku, Rat. Aku ingin tidur di pangkuanmu.”
Rat pindah ke bagian atas dipan. Diletakkannya ke-

pala Rudi di atas kedua pahanya. Dia mulai memijatnya
perlahan. “Kau tidak sedang bergurau kan, Rud?”

“Begini saja kau sudah cemas, Rat. Bagaimana mu-
ngkin aku tega mengerjaimu.” Gumaman Rudi itu ter-
dengar jelas di telinga Rat.

Jemari Rat menekan-nekan kening Rudi, juga
pelipisnya dan terus ke belakang kepala. Hatinya kebat-
kebit berdoa. Rat tidak suka kondisi seperti ini. Dia ingin
Rudi pulih kembali seperti tadi pagi. Mereka bisa
berseloroh dan menjalani kebahagiaan versi mereka.

Rat terus memijat kepala Rudi. Laki-laki itu pun
seperti orang yang berserah diri. Kedua tangannya
bersedekap. Matanya tertutup. Sesekali dia menyeringai.

“Rud, bagaimana menurutmu jika kita benar-benar
punya anak?”

Tangan Rudi menggapai tangan Rat, meremasnya
lembut. “Itu artinya aku harus siap jika perhatianmu
padaku akan berkurang.” Jawabnya pelan.

“Hehe. Jangan cemburu. Aku akan tetap melaya-
nimu. Mengurusmu seperti biasa.”

Rat melihat Rudi tersenyum samar. “Aku menya-
yangimu, Rat.” Suaranya lebih pelan.

“Aku juga menyayangimu, Rud.”
Tangan Rat makin cekatan memijat. Di sela risaunya

terselip secuil bahagia. Secercah harapan. Setelah
melepas Rudi membawa angkotnya tadi pagi, Rat
bertemu Mak Imah, tukang urut sekaligus dukun
beranak. Dia mendatanginya untuk mengurut badannya
yang terasa pegal-pegal. Begitu melihatnya, tukang urut
itu menanyakan sudah berapa umur kandungannya. Rat
mengatakan tidak sedang hamil. Namun Mak Imah
meyakinkannya kalau dia sedang mengandung.

Perempuan tua itu menunjuk pinggulnya yang
melebar –katanya-, wajahnya yang berbeda dari biasa.
Setelah mengurutnya perempuan itu meyakinkan Rat
bahwa ada sesuatu yang tengah tumbuh dalam dirinya.

Rasa penasaran membawa Rat ke klinik. Alhasil,
dokter memperkirakan usia janinnya tiga minggu lima
hari. Rat tidak percaya. Dia tidak mampu berkata-kata.
Seorang bidan menyerahkan hasil tes kehamilannya
dengan tersenyum. Alat itu menunjukkan dua buah garis
sejajar berwarna merah.

Rat ingin segera mengabari Rudi. Selama ini mereka
belum pernah menemukan dua garis sejajar pada alat
tes kehamilan Rat. Namun hati kecilnya manahannya.
Ini akan menjadi kejutan saat Rudi pulang petang nanti.
Seperti apakah rupa Rudi jika melihatnya nanti? Waktu
berjalan terasa begitu lambat. Rat ingin sekali memeluk
Rudi dan membagi perasaannya.

“Rud, sebenarnya tadi aku jadi pergi berurut.”Rat
memandang Rudi yang tampak terlelap. “Mak Imah
bilang aku mengandung, Rud. Dia yakin sekali aku tengah
berbadan dua. Aku pun jadi penasaran hingga aku pergi
ke klinik. Air kencingku dites. Dan kau tahu hasilnya,
Rud?” Rat terbata dan sedikit tertawa. “Seandainya kau
menemaniku, Rud. Hasil tesnya dua garis! Kata dokternya
kandunganku sudah tiga minggu lebih.” Bulir-bulir
hangat mengalir dari sudut mata Rat. Ada yang menetes
ke bahunya. Juga ke rambut Rudi. “Rud, kau harus
melihat hasil USG-ku. Ada kantong kehamilan di
rahimku.”

Rat berhenti memijat. Digoyangnya bahu Rudi.
“Bangunlah. Ayo kita lihat sebentar. Setelah itu kau pasti
akan segera pulih. Rasa tak enak badanmu akan langsung
hilang.”

Rat menepuk-nepuk bahu Rudi. Lelaki itu tak
menggubrisnya. “Rud, ayolah…” Rat kembali menepuk
pipinya. Rudi tetap diam. Rat meletakkan kepalanya ke
bantal.

 “Rudi!” Rat mengguncang bahunya. Tak ada sahutan
sama sekali. “Rud!” Wajah Rat pias. “Jangan mengerjai
aku, Rud. Ayo, bangun! Kau lihatlah hasil USG-ku
sebentar.”

Perasaan aneh mulai menjalari hati Rat. Tangan dan
kaki Rudi terasa dingin. Dadanya tak lagi turun naik. Tak
pula terdengar hembusan napas di hidungnya. Rat
mendorong tubuh itu. Memukulinya. Sama sekali tak
ada perlawanan.

“Rudiii….” ***
M-2, 032017

hamil. Kebetulan saja telat kali ini lebih lama dari
biasanya yang hanya tiga atau tujuh hari. Sekarang dia
hanya ingin menghabiskan sisa umurnya bersama Rudi.
Menua, berdua dan bahagia.

“Kan siapa tahu. Kau baru dua puluh empat tahun,
Rat. Masih muda. Dan tentunya sangat mungkin jadi ibu.”

“Dan kau baru dua puluh lima tahun, Rud...”
Rudi kembali mengangkat cangkir teh. Lalu menyo-

dorkannya pada Rat. “Habiskanlah. Aku segera be-
rangkat.”

Dia menjejalkan kotak rokok dan korek api ke dalam
saku jaketnya. Sambil berdiri, diacaknya rambut Rat,
seperti biasa. Perempuan itu sama sekali tak mengelak.
Dia tenggelam dalam tegukan teh yang disisakan
untuknya.

Keduanya berjalan ke pintu. Rat mencium tangan
Rudi.

“Hm, kurasa kau perlu mengganti shampomu, Rat.
Wangi rambutmu ini sudah terlalu biasa di hidungku.”
Ujarnya di puncak kepala Rat.

Rat lagi-lagi terkekeh. Didorongnya Rudi menuju
angkot yang telah parkir di halaman. “Tunggu saja. Nanti
aku akan mengolesi rambutku dengan kemiri bakar.”

***
 Rat masih tak percaya bagaimana semua ini bisa

terjadi. Tadi pagi Rudi masih sempat bercanda de-
ngannya. Laki-laki itu mengatakan ingin mengerjainya.

Namun saat ini, laki-laki itu terbujur di hadapannya.
Tubuhnya sudah kaku dan berselimut kain panjang.
Rumah mereka seketika menjadi ramai oleh pelayat.

Empat jam yang lalu dia mengetuk pintu. “Aku
merasa tak enak badan, Rat. Aku mau beristirahat.”
Katanya begitu Rat membuka pintu.

Usai melepas jaket, Rudi langsung berbaring di dipan.
Rat duduk di sisinya, memeriksa dahi, leher dan
tangannya. “Badanmu tidak panas. Apa yang sakit, Rud?”

Rat menatap suaminya. Wajahnya pucat dan tampak
letih. Sorot matanya sayu.

Rudi membawa tangan Rat ke dadanya. “Tak ada
yang sakit, Rat. Jangan menatapku khawatir seperti itu.
Aku baik-baik saja. Hanya kurang nyaman saja ini badan.
Entah kenapa.”

“Tapi tanganmu dingin, Rud. Aku harus belikan obat
apa? Atau kita ke klinik?” suara Rat berubah gusar.

“Stt. Aku baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat. To-
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Bersastra dengan Jenaka

baru muncul dalam teks-teks yang ia tulis. Bukan
hanya dalam cerita pendeknya, status Facebook yang
ia edarkan setiap hari pun sering mengundang tawa.
Dengan kata lain, humor Gunawan memang lebih
kuat bila tertuang dalam teks. Kita bisa membuk-
tikannya di buku kumpulan cerpen Sundari Keran-
jingan Puisi (2015). Kalau tidak puas dengan 17 cer-
pen Gunawan dalam buku terbitan Marjin Kiri itu, ja-
ngan khawatir. Tahun ini Gunawan menerbitkan buku
kumpulan cerpen yang berbahaya bagi kotak tertawa
kita dengan judul Tuhan Tidak Makan Ikan (2016).
Buku termaksud terbit dengan label Sastra Perjua-
ngan. Aih, ternyata perjuangan butuh humor.

Jika menjelajah buku secara runtut, kita bakal
disambut cerpen pertama berjudul Cara Mati yang
Tak Baik bagi Revolusi. Sebetulnya kisah ini sungguh
sederhana, yakni seorang kolonel yang terlibat
revolusi ditemukan meninggal di kamar mandi, gara-
gara terpeleset ingusnya sendiri. Namun, untuk
sampai ke gong cerita, Gunawan merangkai situasi
revolusi dengan apik, dan tentu saja jenaka. Dua ka-
limat pertama dalam cerpen terasa amat revolusioner
dan sloganistis: Revolusi tak bisa ditunda lagi.
Revolusi adalah harga mati (2016: 30). Kita boleh
berhenti sebentar, sembari minum vodka lalu berseru
‘prochnost’ barangkali, untuk menghayati situasi
revolusiner yang dihadirkan. Sebab, segera setelah
Gunawan memperkenalkan tokoh-tokohnya, kita
merasa terbodohi. Nama Aduren, Segrob, dan Za-
poivatco rupanya pembalikan dari Neruda, Borges,
dan Octavio Paz. Astaga!

Gunawan juga membawa biografi dirinya dalam
cerpen Tentang Prawiro Oetomo dan Palonthen.
Cerpen berkisah tentang seorang dosen sepuh dan
nyentrik di fakultas sastra yang bernama Prawiro
Oetomo. Dosen yang konon satu-satunya profesor
teater di Indonesia itu hobi menyusahkan maha-
siswa-mahasiswinya apabila mereka tak disiplin, lupa
mengumpulkan tugas dan sebagainya. Sangsinya pun
aneh, bagi mahasiswa, harus membantu menga-
ngkati galon air mineral yang jadi bisnis sampingan
Prawiro Oetomo, sementara mahasiswi mesti mem-
bereskan buku-buku di perpustakaan pribadinya. Selain
soal palonthen (tempat prostitusi) yang mengonstruksi
gagasan utama cerita, cerpen ini juga menyinggung
umpatan khas dosen tersebut: telek bebek.

Beberapa cerpen Gunawan ditulis pada tahun
2015, dan ia pun terpengaruh oleh isu yang marak
beredar di tahun tersebut: lesbian, gay, biseksual,
transgender (LGBT). Cerpen yang mengisah tentang
lesbian hadir dengan judul Paloma. Di sana diki-
sahkan sepasang suami istri yang rumah tangganya
hancur setelah si suami mengetahui bahwa istrinya
lesbian. Sementara cerpen tentang gay ditampilkan
secara kolosal dengan judul Legenda Sepasang Pria.
Adegan ciuman LGBT pun dihadirkan dalam cerpen
Rahasia: “Aku mengutuk diriku sendiri yang telah
mencium bibir sepasang suami istri bedebah itu”
(2016: 196). Kendati LGBT adalah isu yang seksi, dan
tentu saja rawan, Gunawan cukup lihai memilih
perspektif dan merangkai situasi cerita sehingga tak
menyinggung pihak mana pun, baik yang pro-LGBT

atau yang anti.
Strategi Gunawan dalam meracik humor yang

mengocok perut sebetulnya variatif. Namun, pola
narasinya sebagian besar mengadopsi model humor
yang biasa dilisankan dalam stand-up comedy.
Mulanya Gunawan mengatur situasi yang memung-
kinkan kita masuk ke sana. Setelah situasi terbentuk,
kita dilempari beat-beat kecil. Beat-beat kecil itu
antara lain: pemilihan nama-nama aneh/jenaka
(misalnya Sugih Seko Lair, Koko Peli, Ha Jingang, Pa
Lonten, atau Fredy Surga Yang Tak Dirindukan),
pemunculan frasa nyeleneh (misalnya seperti “kolek-
tor kata-kata mutiara”, “rekapitulasi batin”, “kekasih
ganas”, “kesepianku makin senior” atau “mengelus
dada orang yang berada paling dekat dengannya”),
dan berbagai bumbu-bumbu humor lain.

Puncak humor Gunawan, sebagaimana pertun-
jukan stand-up comedy, ada pada punchline yang
biasa digunakan sebagai penutup. Maka, bagian akhir
cerpen Gunawan mengambil porsi penting dalam
konstruksi cerita, terutama demi memunculkan
klimaks. Kadang Gunawan melakukan pergeseran
subjek yang merupakan strategi humor klasik, misal
dalam cerpen Bukan Kawan dan Kalender, Unda-
ngan Nikah, dan Puisi. Kadang cukup memakai
kalimat penutup yang mengesalkan, misal dalam
Slimicinguk: “Dirinya merasa lumayan lega setelah
memaki sebuah umpatan” atau dalam cerpen Perja-
lanan ke Pacitan: “Ya Tuhan, ternyata Yuh Kariyem
kelilipan tahi lalatnya sendiri.” Memang, tidak semua
orang dianugerahi Tuhan kejenakaan. Namun, tiap-
tiap mereka yang jenaka pasti punya ranahnya
sendiri, dan bagi Gunawan ranah itu adalah teks
sastra. []
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H umor mengandaikan ranah dan situasi.
Kita boleh sepakat bahwa Dono, personil
Warkop DKI yang paling “menonjol”,

adalah bintangnya panggung komedi. Panggung
termaksud bisa di gedung teater atau layar perak.
Dono cukup lihai mengocok perut kita dengan per-
sona anak desa, logat yang medok, banyolan seder-
hana, dan tentu saja lambe mrongos-nya. Bahkan,
dengan diam belaka pun, Dono sanggup mengun-
dang gelak tawa kita. Ia rela membiarkan dirinya jadi
objek olok-olok kedua personil Warkop DKI yang lain:
Kasino dan Indro. Barangkali memang begitu pem-
bagian peran di Warkop DKI. Dono mesti jadi ujung
tombak, lantaran ia yang paling “tajam”. Kasino ber-
laku sebagai pengatur strategi komedi dan menjaga
irama permainan. Indro baru berperan penting di
masa-masa akhir Warkop DKI, sebagai pewaris sah
yang dianugerahi usia panjang.

Kita sejenak mengabaikan Kasino yang mungkin
lagi main gitar dan menyanyikan lagu The Beatles,
Ticket to Ride, di akhirat sana. Kita abaikan pula Indro
yang sedang bergembira menikmati kesuksesan film
Warkop DKI Reborn Part 1 (2016) di bioskop. Kita
hanya menyinggung Dono, yang ternyata mengalami
kesulitan berhumor ketika ia menghadapi ranah dan
situasi yang berbeda. Buku kumpulan cerita humor
pertamanya, Balada Paijo (1987), memang terasa suk-
ses di pasaran, sempat dicetak ulang, bahkan me-
munculkan “buku tandingan” berjudul Balada Pai-
min (1987) yang digarap pasangan ganda campuran
Adreas Hero dan Margaretha S. Namun, saat mem-
baca sendiri Balada Paijo, sungguh Dono tidak lucu-
lucu amat dalam teks humor yang ia tulis.

Lain Dono, lain Gunawan Tri Atmodjo. Ketika lagi
mengisi obrolan atau diskusi, Gunawan tak terlalu
lucu: ekspresinya datar, tempo bicaranya lambat, dan
suka senyum-senyum sendiri. Kejenakaan Gunawan
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