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BAPAKKU HANYA SEORANG PEGAWAI NEGERI YANG 

WAKTUNYA LEBIH BANYAK DIHABISKAN UNTUK KANTOR.  Ia 

pergi sebelum terang. Dan baru kembali setelah magribh 

cukup jauh. Ibu sering ngomel. Ibu sering mengeluh bahwa 

anak-anak tak ada yang mengurus. Ibuku bukan ibu yang bisa 

menghabiskan seharian waktunya di rumah. Ibu seorang 

pekerja. Ia harus mengajar di sebuah SD yang jaraknya empat 

ratus meter dari rumah. Kalau habis kerja ibu suka lelah. Tapi 

adik-adikku yang bayi tak pernah mengerti. Yang mereka 

rasakan hanya lapar dan haus. Maka ibu pun punya 

keteraturan setiap pulang kerja: menyusui. 



 Kantor tempat bapak kerja memang jauh. Bila 

berangkat pagi saja, ketika lalu-lintas belum padat, mungkin 

butuh dua jam untuk sampai di sana. Dan ibu lagi-lagi 

mengeluh. Ia menyayangkan uang yang dibuang-buang bapak 

dengan percuma setiap hari. Bayangkan saja, hanya untuk 

bolak-balik ke kantor bapak harus mengeluarkan tak kurang 

dari dua puluh ribu. Bahkan bisa lebih. Itu ia habiskan setiap 

hari kecuali hari libur. Hitung saja sendiri berapa yang 

dihabiskan bapak setiap bulannya hanya untuk ongkos. 

 “Uang sebanyak itu lebih baik ditabung buat anak,” 

kata ibu suatu hari. “Atau bisa juga buat beli perabotan baru. 

Lihat, perabotan-perabotan di rumah ini sudah tua.” 

 Dan bapak hanya bisa menghindar. Berusaha diam 

menenangkan diri. Bapak tak pernah ingin bertengkar dengan 

ibu. Bapak sudah terbiasa. Ibu memang begini sejak dulu.  

 Pernah ibu mendesak bapak untuk kost saja di dekat 

kantor. “Biarpun dinginnya kebangetan, tapi kan ongkos jadi 

irit,” kata ibu. Dan karena bosan dengan mulut ibu yang tak 

henti mengeluh, bapak pun ngekost di daerah Cibodas. Dekat 

dengan kantor tentunya. Di tempat itu, setiap hari hanya 

dingin. Tapi hanya bertahan dua bulan. Bapak pun membawa 

kembali pakaian-pakaian yang dulu dia bawa. Di rumah, ibu 

kembali ngomel-ngomel. Mengeluhkan ini dan itu. 

Menyesalkan bapak yang tak juga mengerti keinginannya. 

Padahal bapak hampir tak pernah menuntut ibu untuk 

mengerti. 

 “Di sana terlalu dingin. Bisa mati batuk aku,” kata 

bapak beralasan. Padahal aku tahu bukan itu yang 

membuatnya kembali. 



 Di ruang depan ibu berusaha tak peduli. 

Dibiarkannya bapak menyeduh sendiri kopi pahit yang 

dibelinya. Kopi dan rokok. Sepertinya dua hal itulah sahabat 

bapak setiap hari. Dan setelah segelas kopi itu diseduhnya, 

bapak duduk di luar sambil merokok. Ibu, lagi-lagi berusaha 

tak peduli. Hanya menonton sinetron kebanggaannya di 

televisi. Di kedua dadanya, adik-adik kembarku menyusu dan 

tidur. 

*** 

 

AKU sudah lama mati. Tapi ibu masih saja menyimpan baju-

bajuku di lemari. Membikin sesak saja. 

 “Daripada mubazir begini apa tidak lebih baik kita 

sumbangkan saja?” kata bapak suatu malam sehabis mandi. 

 Dan ibu marah-marah. Dikatakannya bapak sudah 

tak sayang sama anak sendiri. Dikatakannya bapak sudah lupa 

dengan keberadaanku dulu. Untuk kesekian kalinya ibu 

menyalahkan bapak atas kematianku. Padahal aku sudah rela, 

Ibu. Aku sudah rela engkau melepasku jauh-jauh. 

 Adik bungsuku menangis. Si kembar itu bertengkar 

lagi. Mereka yang sama-sama wanita rupanya seringkali 

punya keinginan yang sama akan sesuatu. Ketika si bungsu 

sedang mencorat-coret buku gambar misalnya, kakaknya 

akan berusaha mengambil pinsil dan buku gambar itu. Begitu 

pula sebaliknya. Jika si kakak sedang main boneka-bonekaan, 

si bungsu akan dengan bahagia mengambil boneka itu 

kemudian lari untuk bersembunyi. Kakaknya akan 

mengejarnya. Tapi jika tak juga dapat, ia akan menangis. 

Begitulah setiap hari. Hari-hari yang tak sempat kulalui.  



Ibu menghampiri telepon yang berdering dan 

mengangkatnya. Adikku Rima rupanya yang menelepon. Ia 

kini sedang melanjutkan sekolahnya di UPI, Bandung. 

Semester tiga. Entah apa yang dibicarakannya dengan ibu di 

telepon. Tapi pastinya bukan hal yang baik. Tampak dari raut 

muka ibu yang berubah kusam. Kedua alisnya bertemu. 

 “Ya sudah hari Senin nanti di-transfer,” ucap ibu 

menutup pembicaraan. 

 Dari apa yang diutarakan ibu kepada bapak yang saat 

itu sedang duduk di luar menikmati kopi dan asap rokok, 

adikku rupanya kehabisan uang. Padahal ini baru tanggal 

empat belas. Katanya uang bulanan itu terlanjur dia pakai 

untuk membeli suatu produk dari internet. Pada awalnya 

siapa yang membeli produk itu dijanjikan mendapatkan 

kembali uangnya berlipat-lipat. Bahkan ada semacam garansi 

satu tahun yang bisa dipakai jika produk itu tak berfungsi. 

Tapi ketika adikku membelinya, ternyata dia harus melakukan 

pembayaran lagi supaya produk itu bekerja dengan benar. 

Dan adikku pun mengambil risiko dengan membayar 

sejumlah yang tertulis. Tapi ternyata belum cukup. Produk itu 

belum akan menghasilkan apa-apa sampai adikku benar-

benar membayar semua biaya seperti iklan, produk-produk 

penunjang, dan lainnya. Hasilnya, uang di rekeningnya habis. 

Dan ia tak mendapatkan apapun.  

Sambil ibu terus bercerita bapak perlahan 

mematikan rokoknya yang hampir habis. 

 “Bodoh sekali coba dia. Bisa-bisanya kena tipu lewat 

internet,” ibu mengutarakannya berapi-api. 



 “Memangnya ibu ada uang untuk di-transfer?” tanya 

bapak ringan. 

 “Lah? Itu kan tugas bapak sebagai kepala rumah 

tangga. Mengurus si kembar saja ibu sudah lelah,” ujar ibu 

yang kemudian masuk. 

 Di teras itu bapak masih menikmati kopinya yang 

mulai dingin. Sesekali dilihatnya cicak-cicak di atasnya. Ia 

tersenyum sedikit tapi kemudian berubah muram. Entah apa 

yang dipikirkannya. Aku tak tahu. 

*** 

 

ADIKKU menelepon lagi hari Selasa. Dia bilang uang di 

rekening sudah benar-benar habis tapi belum juga ada yang 

men-transfer. Untuk biaya makan dan ongkos hari itu adikku 

kabarnya meminjam dari temannya. Seketika itu juga ibu 

melirik bapak. Bapak sedang bermanja-manja dalam lelahnya. 

Hari ini ia pulang lebih larut dari biasanya. 

 “Bapak belum transfer uang?” tanya ibu setelah 

menutup telepon. 

 “Uang dari mana, Ibu,” jawab bapak enteng sambil 

meneguk segelas air putih. 

 “Bapak ini gimana? Nggak khawatir anaknya 

kelaparan? Seharian ini katanya dia terpaksa meminjam dari 

temannya.” 

 “Kalau begitu suruh saja besok dia pinjam lagi 

sampai kita punya cuku uang untuk dikirim.” 



 Ibu menggeram. Kedua tangannya mengepal tapi tak 

bisa bergerak. 

 “Uang bulanan bapak kan sudah bapak kasih ke ibu . 

Mana bapak punya uang. Untuk ongkos saja sudah mepet.” 

Bapak kini mengambil handuk bersiap mandi. Menghindari 

ibu tampaknya. 

 “Kalau begitu kirim saja uang ongkos itu!” ujar ibu. 

 Bapak berhenti sejenak lalu menengok dan bilang, 

“Kalau uang ini bapak kirim, lalu bagaimana bapak mau kerja 

untuk dapat uang bulan depan?” 

 Dan bapak pun berlalu ke kamar mandi. Dan ibu 

masih saja mengomel malam itu. Kalau sudah begitu ibu akan 

kembali merapikan baju-bajuku. Mengusir debu dari buku-

bukuku. Lalu sambil berbaring mengelus-elus si bungsu yang 

terbangun, ia akan memandangi aku di bingkai itu. Di sana 

aku seperti hidup. Dan ibu pun terlelap. 

*** 

  

SEMINGGU setelah itu bapak jadi jarang pulang. Sehari 

pulang sehari tidak. Kadang sampai dua tiga hari bapak tidak 

pulang. Setiap kali ibu menanyakan ke mana saja ia sampai 

tidak pulang, bapak hanya menjawab bahwa kerjaan kantor 

sedang banyak dan ia harus sering lembur. 

 “Lagipula ini proyek penting, Bu,” katanya. “Kalau ini 

berhasil kita akan dapat uang banyak.” 

 Sambil meninabobokan kedua adik kembarku ibu 

menatap bapak curiga. 



 “Nggak biasanya bapak begitu semangatnya mencari 

uang,” kata ibu. “Biasanya malah lebih mentingin ibadah. 

Sampai-sampai hadiah motor dari kepala saja ditolak gara-

gara takut jadi korupsi.” 

 Bapak tidak menjawab. Ia lagi-lagi hanya 

menghindar dari ibu. Sejak dulu. Selalu begitu. Sekalinya 

bapak meladeni setiap keluhan ibu, yang terjadi adalah 

pertengkaran besar sampai piring-piring pecah, kursi 

berantakan, keran rusak. Tapi sejak aku mati, bapak tak 

pernah lagi meladeni ibu. Aku sering kasihan melihatnya 

begitu rapuh. Tapi di sisi lain aku menghargai usahanya untuk 

menjaga keutuhan keluarga ini. 

 Besoknya bapak lag-lagi tidak pulang. Semalaman itu 

ibu terus menggerutu karena si kembar lagi-lagi berulah tak 

mau tidur. Belakangan ini entah kenapa mereka berdua 

sering bangun bersamaan lalu menangis. Seperti dihantui 

mimpi buruk. Mimpi buruk yang datang setiap malam. Ibu 

mulai stress. 

 Tiba-tiba ada dering telepon. Adikku, lagi-lagi 

mengabari bahwa uang yang seminggu lalu dikirim ibu 

tidaklah cukup. Waktu itu karena kesal menunggu bapak yang 

tidak juga aktif, ibu menjual dua gelang emasnya. Gelang-

gelang emasnya itu memang sengaja disiapkan untuk situasi 

tak terduga seperti ini. Ibu kreatif. Untunglah. Tapi seperti 

yang diduga uang itu tentunya tak akan cukup untuk biaya 

makan, ongkos, dan keperluan lain adikku di sana. 

 Akhirnya ibu kembali menjual dua gelang emasnya. 

Kini tinggal dua lagi di tangannya. Kuperhatikan tangannya itu 

kini kurus. Ibu pasti kelelahan mengurus keluarga ini. Apalagi 

dengan bapak yang lagi-lagi tidak pulang. Lama-lama aku 



heran apa yang dilakukan bapak. Seandainya aku bisa 

terbang, mungkin sudah saat itu juga aku melesat menuju 

kantornya. 

 Untuk pertama kalinya, selama empat malam 

berturut-turut bapak tidak pulang. Untuk kesekian kalinya 

kedua adik kembarku kembali dihantui mimpi buruk. Ibu, lagi-

lagi terus mengeluh tentang ini dan itu. Adikku tadi siang 

menelepon bahwa uang yang baru saja dikirim ibu bisa 

dihematnya hingga minggu pertama bulan depan. Lagipula 

dia baru saja mendapatkan uang dari puisi-puisinya yang 

akhirnya dimuat di koran. Ibu lega. Aku pun lega. Kedua adik 

kembarku itu kini sudah lelap kembali.  

Ibu mengambil remote dan memindah-mindah 

channel. Sebentar lagi sinetron kesayangannya dimulai. Di 

saat-saat seperti ini, ibu seolah bisa melupakan bapak, 

melupakan semua kesal di hatinya. 

 Tepat jam delapan di televisi, sepotong berita 

mengganggu ibu. Di berita itu disebut-sebut nama bapak, 

ditampilkan juga foto-foto bapak di tempat-tempat yang tak 

kuketahui. Yang jelas itu bukan di kantor tempatnya bekerja. 

Ibu kini duduk mendengarkan dengan hati-hati setiap kata 

yang diucapkan si pembawa berita. Semakin lama ia semakin 

kaget, semakin tak percaya apa yang didengarnya. Bapakku 

yang hanya seorang pegawai negeri, telah ditetapkan sebagai 

DPO.  

*** 
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