
 

 

 

 

 

SEJAK KAKAK DIKABARKAN MATI 

DALAM BOM BUNUH DIRI 

Cerpen Ardy Kresna Crenata 

 

SUDAH SATU BULAN SEJAK KAKAKKU DIKABARKAN MATI 

DALAM BOM BUNUH DIRI. Keadaan tak juga membaik. Apa 

yang bisa kukatakan kepada kalian, selain kehidupan keluarga 

yang semakin sulit. Ayah dipaksa berhenti dari kantor dua 

minggu lalu. Praktis pendapatan keluarga jadi berkurang. Apa 

sebenarnya salah ayah? Ayah bahkan tak tahu menahu soal 

aksi bunuh diri itu. Mungkin itu kesalahan ayah: terlalu 

membiarkan kakak  bermain dengan dunianya. 



  Memang sejak kakak jadi mahasiswa, ayah hampir tak 

pernah lagi mengatur kakak. Tentang cara berpakaian, 

tentang buku-buku yang dia baca, tentang kegiatan-

kegiatannya di kampus, ayah tak pernah lagi mengeluh. Tak 

sama dengan dulu waktu kakak masih SMA. Ayah bahkan 

jarang ke Bogor untuk sekedar menengoknya. Mungkin 

karena kakak laki-laki. Mungkin kakak memang sudah 

waktunya mengatur hidupnya sendiri. 

 “Ayah mau ngapain hari ini?” tanyaku sambil 

mengikatkan tali sepatu. “Ada rencana nyari kerja lagi?” 

 Ayah tak menjawab. Ia hanya jongkok menyirami 

bunga-bunga di halaman. Akhir-akhir ini entah kenapa ayah 

jadi jarang bicara. Ia seperti kehilangan kata-kata. Atau 

mungkin lebih dari itu. Ayah sudah kehilangan nyawa, 

mungkin. Seringkali kutemukan ayah melamun saat minum 

kopi, saat nonton tv, saat makan. Dan ayah seperti sepuluh 

tahun lebih tua. 

 “Ayahmu sekarang ini bisanya cuma menyerah,” kata 

ibu yang sedang menyiapkan warung. “Disuruh nyari kerja 

ogah-ogahan. Maunya diam saja seharian di rumah ngurusin 

bunga.” 

 Lagi-lagi ayah hanya diam. Aku sebenarnya bisa 

sedikit memahami kesulitan ayah. Ayah sudah cukup tua. Dan 

lagi mencari pekerjaan sekarang ini tidak mudah. Dan 

semakin tidak mudah setelah semua orang tahu tentang 

kakak. Kakak, apa yang telah kau lakukan ini? Kau membuat 



ayah kehilangan gairah hidup. Kau membuat warung ibu jadi 

sepi pengunjung. Kau membuat kehidupan kami semakin 

memburuk dari hari ke hari. Apakah ini caramu mencintai 

kami? 

 “Aku berangkat dulu,” ujarku sambil berjalan. Kulihat 

ayah masih saja menyirami bunga-bunga itu. Ibu sedang 

menggantung-gantungkan dagangan. Setelah kakak mati, aku 

jadi anak satu-satunya di keluarga ini. Untung saja aku tak 

punya adik. Kalau tidak, pastinya akan lebih sulit kehidupan 

keluarga ini. 

*** 

 

SEKOLAH bagiku sudah bukan sekolah. Tapi seperti ruang 

pengadilan di mana orang-orang menghakimiku dengan 

sepihak. Apa salahku? Apa karena aku adik dari seseorang 

yang mereka sebut teroris, aku pun disebut teroris? Apa 

karena kakak melakukan bom bunuh diri, maka aku dan 

keluargaku praktis jadi penjahat? Sungguh tak adil. 

 Ini sudah masuk jam pelajaran keempat. Sebentar agi 

istirahat. Selama di kelas persis ada dua reaksi yang kuterima. 

Sebagian orang memandangku benci seolah-olah dari 

matanya itu keluar beribu kata kotor. Seperti ingin 

mengumpat dan memakanku. Sebagian lagi malah tak pernah 

menganggapku ada. Kalau aku lewat di depan mereka, 

mereka tak pernah terusik. Kalau aku kebetulan ikut 



nimbrung di tengah-tengah mereka, tak pernah ada yang 

mendengarku. Aku seperti angin saja. Aku seperti hantu bagi 

mereka. 

 Tapi  tentu saja masih ada satu dua orang yang bisa 

memahami keadaanku. Retha adalah sahabatku sejak dua 

tahun ini. Ia selalu menjadi setia mendengar keluhan-

keluhanku. Bahkan setelah bom bunuh diri itu dikoar-koarkan 

di televisi, Retha tak pernah berhenti menyayangiku. Satu lagi 

temanku adalah Bima. Dia sudah seperti pelindungku. 

Badannya tinggi besar. Kulitnya agak cokelat. Dan suaranya 

suka membikin orang-orang kaget—suaranya besar. Untung 

masih ada dua orang ini. Kalau tidak, aku mungkin sudah tak 

mau lagi ke sekolah. Kakak, kenapa aku harus menanggung 

dosamu? Apakah kini justru kau sedang leyeh-leyeh di surga 

sana? 

 Bel istirhat. Tak banyak yang bisa kulakukan. Aku 

hanya sebentar ke kantin. Lalu buru-buru kembali ke kelas. 

Sudah satu bulan ini aku jadi kehilangan tempat. Di mana-

mana aku tak diterima. Di kelas, di kantin, di WC, di ruang 

guru, hampir semua orang memandangku jijik. Seandainya 

saja mata itu bisa bicara, mungkin telingaku ini sudah 

bengkak karena tak tahan terus dicaci. Ugh, aku ingin segera 

pulang. Setidaknya di rumah ada ayah dan ibu yang selalu 

memandangku dengan cinta, bukan benci. 

*** 

 



LAGI-LAGI warung sepi. Sudah lewat tengah hari tapi 

dagangan masih begitu-begitu saja. Lama-lama warung ini 

bisa ditutup juga. Untung saja ada beberapa pelanggan yang 

masih setia. Mereka selalu belanja di warung ini setidaknya 

dua kali dalam sehari. Dengan begini, keluarga ini masih 

punya pendapatan. 

 Bu Ida mungkin pelanggan paling rajin. Tak pernah ia 

absen barang sehari pun. Dan aku selalu senang dengan 

pembawaannya yang riang. Meski kadang terlalu cerewet. Ya, 

setidakny aku masih punya teman ngerumpi. 

 “Tahu nggak sih, Bu Nani?” tanya Bu Ida tadi pagi. 

Aku tahu betul kalau ia sudah bertanya begitu, artinya ia 

sudah siap membeberkan gossip-gossip terbaru. 

 “Semalem ada yang datang ke rumah Pak RT,” 

lanjutnya. “Dari dandanannya sih kayaknya bukan orang sini. 

Dan lagi ada yang bawa kamera. Mungkin mereka wartawan.” 

 “Buat apa wartawan ke rumah Pak RT?” tanyaku. 

 “Saya sih nggak denger langsung ya, Bu. Tapi katanya 

mereka mau meliput keluarga ibu ini.” 

 “Loh? Apa untungnya meliput keluarga saya? Bu Ida 

ini suka mengada-ada deh ah.” 

 “Aduh, gimana sih Bu Nani ini. Masa nggak nangkep 

juga. Keluarga Bu Nani kan jadi spesial gara-gara anak ibu 

yang jadi teroris itu.” Bu Ida dengan santainya mengatakan 



bahwa anakku teroris. Aku kadang suka kesal. Tapi lama-lama 

terbiasa juga. “Bentar lagi malah bakal nongkrong di tv,” 

lanjutnya. “Jadi selebritis deh. Ah, coba yang jadi teroris itu 

bukan anak ibu tapi anak saya, kan saya yang bakal jadi 

selebritis. Tapi Bu Nina kan tahu sendiri anak-anak saya 

semuanya perempuan. Iri saya sama Bu Nina ini.” 

 Aku tersenyum geli mendengar ucapannya barusan. 

Iri? Ada-ada saja. Baru kali ini kudengar ada orang tua yang 

ingin anaknya melakukan bom bunuh diri. Bu Ida ini lucu 

sekaligus aneh. 

 “Saya sih nggak keberatan Bu Ida yang masuk tv 

menggantikan saya,” kataku meladeni guyonannya itu. 

“Lagipula saya nggak suka masuk tv. Saya kan nggak cantik. 

Malu.” 

 “Ah, Bu Nina ini suka merendah githu. Bu Nina kan 

cantik. Siapa tahu nanti Bu Nina malah main sinetron. Kan 

hebat.” 

 Kali ini kami sama-sama tertawa. Bisa-bisanya topik 

teroris ini dijadikan bahan ketawa. Apalagi anakku sendiri 

yang divonis teroris. Ibu macam apa aku ini. Tapi sudahlah. 

Aku juga ingin punya waktu untuk tertawa. Sebulan ini melulu 

hanya sedih mendengar reaksi orang-orang. 

*** 

 



AKU sudah tak tahu lagi bagaimana menjalani hidup. 

Pekerjaan yang sudah dua puluh lima tahun kugeluti, sudah 

kutinggalkan dua minggu lalu. Bukan aku yang ingin pergi. 

Aku tak pernah ingin pergi. Tapi teman-teman di kantor 

mendadak berubah jadi musuh, jadi jaksa penuntut, jadi 

hakim. Dan Pak Direktur tampaknya tak punya keinginan 

untuk menolongku.  

 “Keadaan ekonomi sekarang sedang sulit. Isi 

terorisme membuat investor-investor asing enggan bergerak. 

Perusahaan ini harus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. 

Dan di saat seperti ini, kita perlu keadaan yang kondusif. Kita 

perlu kerjasama dari semua bagian. Tapi Anda bisa lihat 

sendiri bagaimana keadaan kita sekarang ini. Sama sekali tak 

kondusif. Tak nyaman buat bekerja.” 

 Itulah yang kudengar terakhir kali sebelum aku 

dipecat. Sedih rasanya. Bukan karena ucapan itu. Tapi sedih 

karena hidupku menjadi gangguan buat orang lain. Padahal 

aku tak bersalah. Apa memangnya yang telah kulakukan? 

Yang melakukan bom bunuh diri itu anakku. Bukan aku. Tapi 

aku ayahnya. Hanya karena itu aku kehilangan pekerjaan. 

 Kini aku harus mendengar istriku mengeluh setiap 

hari. Ia mau aku bekerja. Tentu saja aku juga  mau. Tapi apa? 

Apa yang bisa kulakukan? Dan lagi apa masih ada yang mau 

mempekerjakan ayah teroris? Aku jadi kalah sebelum 

berperang. Aku tak punya lagi rasa percaya diri. 



 Tapi ekonomi keluarga itu masalah lain. Aku harus 

segera mendapat pekerjaan baru sebelum tabunganku habis. 

Ya, untungnya semasa bekerja dulu aku rajin menabung. 

Kalau tidak, mungkin untuk makan hari ini saja kami sudah 

kesusahan. Tapi ketika aku mulai semangat, istriku lagi-lagi 

mengeluh tentang ini itu. Membuatku lagi-lagi lemah, malas. 

 Kulihat istriku sedang asyik ngerumpi dengan Bu Ida. 

Lagi-lagi dia. Dia selalu datang. Setiap hari datang. Aku sih 

senang-senang saja ia menjadi pelanggan warung. Tapi 

mulutnya itu yang tak bisa berhenti menggossip. Membuat 

istriku jadi lebih sering memojokkanku karena ekonomi 

keluarga menurun. Aduh, kenapa ibu-ibu itu suka ngerumpi 

dan ngerumpi? 

 Ada dua orang datang. Yang satu lelaki membawa 

kamera. Yang satu perempuan memegang mikrofon. 

Wartawan. Untuk apa wartawan datang ke kemari. Apa yang 

mereka cari. Apa mereka mau meliput kehidupan keluarga si 

pengantin bom? Ah, aku tak mau keluargaku diganggu. Sudah 

cukup dengan reaksi masyarakat yang tak menerima kami 

tetap tinggal di sini. Sudah cukup dengan tetangga-tetangga 

yang suka menggunjingkan kami. Sudah cukup. 

*** 

 

BIASANYA Retha selalu menemaniku pulang. Tapi kali ini ia 

ada janji kencan. Dan Bima sudah pulang lebih dulu. Maka 



aku pun berjalan sendiri. Rumahku tak begitu jauh dari 

sekolah. Hanya butuh waktu lima belas menit untuk sampai 

dengan berjalan kaki. Tapi aku tak suka jika harus pulang 

sendiri. Bukannya aku manja. Aku hanya tak bisa menengok 

ke kiri maupun ke kanan. Tak ada teman ngobrol. Aku jadi 

terus saja menunduk. 

 Dari ujung mataku kulihat orang-orang melirik ketika 

aku lewat. Kebanyakan dari mereka itu laki-laki. Apa yang 

mereka lihat? Tubuhku? Rasanya bukan. Lirikan itu lebih 

seperti  makian. Mereka membenciku seperti kebanyakan 

teman di sekolah membenciku. Ah, kenapa aku harus 

mengalami semua ini? 

 Tiba-tiba ada yang melempariku dengan plastik 

minuman. Baju putih sekolahku sebagian jadi merah. Basah. 

Orang-orang yang melempariku itu, laki-laki itu, malah 

tertawa.  Mungkin baginya ini lelucon. Apanya yang lucu? Aku 

hanya terus berjalan. 

 Sebelum menyeberang perempatan, aku bertemu 

anak perempuan yang lucu. Dia berdiri di depanku dan terus 

saja menatapku. Aku pun jongkok di depannya dan bertanya 

sambil tersenyum, “Ada apa?” 

 “Kakak teroris ya?” katanya ringan. Tiba-tiba saja 

sebuah tangan membawanya jauh. Itu ibunya. Bisa kudengar 

apa yang dikatakannya kepada anak itu. Ia melarangnya 

berdekatan dengan teroris. Siapa yang teroris? Aku hanya 



adik dari si pengantin bom. Itu saja. Anak wanita yang lucu itu 

masih saja menatapku. 

 Di depan rumahku ada mobil. Dan itu ternyata mobil 

salah satu stasiun televisi swasta. Wartawan. Apa yang 

mereka lakukan di rumahku? Aku tak jadi ke rumah. Aku 

bergegas ke rumah Pak RT. 

 “Pak RT ini gimana? Bukannya sudah dari jauh hari 

ayah dan ibu bilang kalau kami tak mau diusik wartawan?” 

 “Bajumu itu kenapa, Santi?” tanyanya mengubah 

topik. 

 “Bukan apa-apa,” jawabku sambil melirik warna 

merah di bajuku. “Sudahlah, Pak. Jangan mengalihkan topik. 

Kenapa Bapak memberitahukan rumah kami kepada 

wartawan itu?” 

 “Saya tak bisa berbuat banyak, Santi. Yang namanya 

wartawan itu kan ngotot. Dan lagi mereka pake istilah HAM 

dan kebebasan pers.” 

 “Tapi keluarga kami juga punya hak dong untuk tak 

diganggu,” ucapku emosi. 

 “Tak perlu sekhawatir itu, Santi. Wartawan itu bilang 

tak akan memojokkan keluargamu kok.” 

 “Aduh, Pak RT ini. Memangnya Bapak pikir apa yang 

akan terjadi setelah keadaan kami ini dipertontonkan di 

televisi? Orang-orang akan tiba-tiba berpihak pada kami 



begitu? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Yang ada 

semakin banyak saja orang yang mengenal wajah kami.  Jadi 

semakin sempit ruang hidup kami.” 

 “Dek Santi, kamu itu terlalu banyak mengeluh,” 

katanya dengan nada tinggi. “Kamu pikir kalau Bapak tidak 

bertindak, keluargamu itu masih bisa tinggal di sini?!” 

*** 

 

YA, aku ingat hari itu. Belum juga seminggu setelah peristiwa 

bom bunuh diri yang melibatkan kakak sebagai pengantin. Di 

televisi berita itu sedang panas. Berkoar-koar membuat 

telingaku panas. Orang-orang di sini, yang tahu persis siapa 

kakak, mulai menuding kami pun ikut campur dalam peristiwa 

itu. Dikatakannya kami memberi konstribusi penting. 

Konstribusi apa? Kami tak tahu apa-apa. Kakak sudah lebih 

dari sebulan tak pulang. Dan aku pikir itu karena 

kesibukannya di kampus. Aku selalu mencoba berpikir positif. 

Ayah juga. Ibu juga. Walaupun pada akhirnya kami salah. 

 Kami tak ada hubungannya. Tapi orang-orang suka 

terlalu cepat menghakimi kami tanpa bukti. Emosi sudah 

membuang jauh-jauh akal sehat mereka. Sampai suatu 

malam, berpuluh-puluh orang mendtangi rumah kami. Aku 

yang sedang nonton TV langsung keluar. Ibu meninggalkan 

dulu masakannya di dapur. Ayah, yang saat itu sedang 



menikmati rokok di luar, sudah berdiri meminta orang-orang 

itu tenang. 

 “Kalian harus pergi dari sini atau kami bakar!” 

seseorang berteriak, membuat kerumunan manusia itu ribut. 

Memang ada yang membawa obor. Ada juga yang membawa 

golok. Ada yang membawa linggis. Ada yang membawa kayu. 

Aku mendekap ibu ketakutan. Ayah mencoba menenangkan 

lagi. 

 “Anakku memang dikabarkan jadi pengantin bom,” 

kata ayah dengan pedih. “Tapi apa aku tahu? Tidak. Aku tidak 

tahu. Kami tidak tahu. Lagipula dia jarang ada di rumah. 

Pulang sebulan sekali. Mana kami tahu dia sedang bersiap-

siap untuk mati!” 

 “Alasan!” teriak seseorang di tengah. “Mana kami 

tahu kalau kau berbohong!” 

 “Ya! Benar itu!” sambut seseorng di pinggir. 

 “Ya!” sambut seseorang lagi entah di mana. 

 Dan orang-orang yang sudah kehlangan akal itu 

kembali ribut. Bahkan kini mereka mencoba mendekati kami. 

Aku semakin takut. Hanya memeluk ibu erat-erat. Kurasakan 

ibu pun ketakutan. Degup jantungnya cept sekali. 

 “Tunggu dulu! Tunggu!” saat itulah Pak RT muncul di 

antara kami dan mereka. “Apa kalian sudah gila?! Apa kalian 

mau membakar tetangga kalian sendiri?!” 



 “Mereka ini teroris Pak RT! Teroris nggak boleh 

dibiarkan ada di dekat kita! Bisa-bisa kita kena getahnya!” 

seseorang dari barisan depan berkoar-koar. Kerumunan itu 

lagi-lagi ribut. Pak RT dengan susah payah menenangkannya.  

 “Kita belum tahu,” ujar Pak RT. Kini kedua tangannya 

membentang melindungi kami bertiga. Aku masih saja 

mendekap ibu. “Kita belum tahu apa-apa. Seandainya mereka 

tak bersalah, apa kalian berani menanggung dosa membunuh 

orang? Dan seandainya pun mereka bersalah, apa kalian kira 

dengan membakar mereka kalian tidak lebih buruk? 

Tenanglah! Pake akal sehat! Jangan hanya emosi!” 

 Maka kerumunan itu pun mulai tenang. Perlahan, 

satu demi satu membubarkan diri. Sampai akhirnya hanya 

ada kami bertiga dan Pak RT. Ayah memeluk Pak RT sambil 

menangis. Aku pun ingin memeluknya untuk berterima kasih. 

Tapi tanganku tak bisa lepas dari ibu yang kini menangis. Ibu, 

dari tadi kau rupanya menahan air matamu. Aku tak tahu 

persisnya apa yang membuatmu menangis. Apa karena 

orang-orang itu membenci kakak? Apa karena orang-orang 

itu membenci kita? Ibu, sudahlah jangan menangis. Kau 

hanya membuatku sedih saja. 

 Kakak, apakah ini caramu mencintai kami? 

Meninggalkan kami dalam kepedihan yang terus-menerus. 

Mungkin kau kini sedang ada di surga sana, atau malah di 

neraka. Aku tak tahu. Tapi apa kau pernah berpikir 

bagaimana nasib kami bertiga setelah peristiwa itu? 



Pernahkah kau pikirkan ini sebelumnya? Kukira tidak. Kau 

hanya memikirkan surgamu itu, kakak.  

*** 
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