
 

 

 

 

 

 

AKU AKAN MATI HARI INI 

Cerpen Ardy Kresna Crenata 

 

AKU BELUM TAHU DENGAN CARA APA AKU AKAN MATI. 

Apakah mengiris nadi dengan pisau akan 

menyenangkan? Atau memukul-mukul tengkorak 

dengan batu akan jauh lebih mengasikkan? Atau 

mungkin menenggak sebotol kecil obat nyamuk? Kurasa 

cukup untuk membuatku keracunan. Masih ada 

alternatif lain. Kabel.  Aku mungkin bisa membuat kabel 

itu tergantung untuk nanti kuikatkan leherku di sana. 

Tapi, apakah aku cukup berani melakukannya? Apakah 

aku bisa nekat melakukannya? 

 Kau tak akan berani, kata sesuatu dalam diriku. 

 Aku sudah tak heran lagi. Belakangan ini, 

berhari-hari ini, berminggu-minggu ini, berbulan-bulan 

ini, aku memang sering mendengar sesuatu berbicara 

kepadaku. Entah siapa. Entah apa. Entah dari mana pula 

dia punya cukup suara untuk bicara. Kadang-kadang dia 

mengajakku melakukan hal-hal buruk. Kadang-kadang 

dia malah mencegahku melakukan hal-hal buruk itu. 

Sungguh aneh. Apakah dia itu aku? 



 Kau tak akan berani melakukan satu pun dari 

yang kau pikirkan itu, katanya lagi. Menjengkelkan.  

 Kau menantangku? Tanyaku. 

 Kau tak akan berani, ujarnya sambil sedikit 

tertawa. 

 Kuletakkan pulpen yang tadinya kugunakan 

untuk menulis. Aku berdiri.  Sedikit mencondongkan 

tubuh ke depan. Ya, aku bisa. Aku bisa loncat dari sini. 

Memang tidak terlalu tinggi. Tapi tak masalah jika aku 

tak berniat menyelamatkan diri.  Aku akan menjatuhkan 

kepalaku lebih dulu. Dan orang-orang tak akan punya 

cukup waktu untuk menangkapku. Lagipula jalan sedang 

sepi. Kebetulan sekali. 

 Loncat? Tidak kreatif, ujarnya mencibir. 

 Aku pun mulai melihat-lihat ada berapa orang di 

bawah sana. Akankah mereka punya cukup kesempatan 

untuk menyadari kedatanganku? Ah, kurasa tidak. Ini 

sempurna. Aku bisa mati dengan cara ini. Kunaiki meja 

yang sekaligus balkon itu. Sebelum aku bergerak lebih 

jauh, dia di dalam diriku itu bicara, Hei, yang benar saja! 

Kau benar-benar ingin mati?! 

 Bukankah kau senang jika aku mati? balasku. 

Selama ini kau selalu memberiku bayangan tentang 

kematian, tentang cara-cara mengakhiri hidupku yang 

kau bilang tak berguna. Ya, hidupku memang tak 

berguna. Makanya aku akan mati hari ini. 

 Hei, hei! selanya ketika aku hendak bergerak 

lebih ke depan. Aku kan cuma bercanda. Itu kan Cuma 

guyonan. Dia mengeluarkan senyum yang aneh. 

 Aku tak pernah menganggapnya guyonan. 

 Oke. Oke. Tenanglah. 

 Aku tenang. Tidak panik. 

 Pikirkan dulu apa yang akan kau lakukan ini. 

 Sudah kupikirkan. 



 Lalu? 

 Aku akan mati hari ini. 

 Apa yang membuatmu begitu yakin? 

 Maksudmu? 

 Mengapa kau harus mati hari ini? Mengapa kau 

harus mati? Apa alasannya? 

 Banyak, jawabku tanpa menengoknya yang kini 

sedang berjalan perlahan di ruang-ruang pikiranku, 

berusaha mendekati aku di ruangan yang lain. 

 Coba kau sebutkan! Satu per satu. 

 Merepotkan! Keluhku. 

 Aku ingin tahu semuanya. 

*** 

 

DUDUKLAH dulu. Ceritakan semuanya. 

 Aku pun mengikuti kata-katanya. Kuletakkan 

kembali pantatku di bangku tua itu. Kedua sikuku 

kubiarkan menyentuh meja. Kedua tanganku sudah 

nyaman menopang dagu. 

 Apa gunanya aku terus hidup? gumamku 

memulai. Apakah ada baiknya kehidupanku yang tak 

jelas ini berlanjut? Kau benar. Sudah sebaiknya aku 

mati. Dari dulu. 

 Mengapa kau bilang hidupmu tak berguna? 

 Banyak hal. 

 Katakan padaku “banyak hal” itu. 

 Berapa usiaku hari ini? 

 Dua puluh tiga tahun. 

 Sudah berapa lama aku di tempat ini? 

 Hmm.. hampir lima tahun kurasa. 

 Ya, hampir lima tahun. Tapi masih belum juga 

menemukan kepastian kapan masa studiku akan 

selesai. 

 Kau sedang berusaha untuk itu. 



 Berusaha?!!! Katakan padaku apa definisi 

“berusaha”?! aku setengah emosi mengatakannya. 

 Setidaknya kau mencoba mengerjakannya, 

walaupun intensitasnya sangat sedikit. 

 Itulah masalahnya! Sangat sedikit. Aku tak 

pernah mengerjakannya secara intens untuk waktu 

yang lama. Hanya beberapa hari. Setelah itu semua 

gairah untuk melanjutkannya itu lenyap. Lenyap. Entah 

kemana. 

 Dia diam. Aku diam. Sejenak hanya angin kecil 

yang menyela kami. 

 Apakah itu yang kau sebut usaha? tanyaku. Dia 

diam. Padahal aku sudah menjanjikan kepada orang 

tuaku, empat tahun adalah jangka waktu paling lama. 

Ini sudah lewat tahun keempat. Dan aku tak yakin 

apakah akan segera berakhir. 

 Dia tak bertanya mengapa aku tak mencoba 

mengerjakannya lagi. Karena dia sudah tahu apa yang 

akan kukatakan jika mendengarnya, aku tidak tahu. ya, 

betapa bodohnya aku. Tak pernah tahu akar dari 

masalah yang kuhadapi bertahun-tahun ini. 

 Apa lagi? lanjutnya. 

 Aku sebenarnya tak keberatan menghabiskan 

waktuku di sini lebih lama lagi. Satu tahun lagi. Dua 

tahun lagi. Bahkan selamanya kalau itu mungkin. Tapi 

biaya. Siapa yang akan membiayaiku? Siapa? Tentu saja 

Mama dan Bapak. Lagi-lagi aku hanya akan jadi beban 

yang tak lepas-lepas. 

 Dia diam. Diam sekali. Kali ini raut mukanya 

tampak serius memikirkan apa yang kukatakan. 

 Aku punya lima adik. Semuanya perempuan. 

Adikku yang paling besar sedang kuliah di UPI jurusan 

Pendidikan Akuntansi semeser tiga. Kau sudah tahu, 



bukan? Adikku yang kedua kelas satu SMA. Adikku yang 

ketiga kelas empat SD. Kau kira itu tak makan biaya?  

 Aku mencoba menarik napas. Di ruang-ruang 

pikiranku kurasakan ia semakin dekat denganku. 

 Aku tidak lahir di keluarga kaya. Kusesalkan itu. 

Aku juga tidak lahir di keluarga harmonis yang selalu 

bahagia. Kau sendiri tahu bagaimana hari-hariku ketika 

di rumah. Aku tak bisa nyaman dengan Bapakku yang 

tak pernah bisa sehari saja tak marah kepada anak-

anaknya. Padahal alasan-alasannya sangat sepele. Aku 

juga tak bisa tahan mendengar Mamaku yang selalu 

saja mengeluh tentang banyak hal. Aku tahu dia pantas 

mengeluh. Kami memang tak pernah bisa merawat 

rumah dengan baik ketika ia kerja. Atau mungkin aku 

sudah tak betah lagi di rumah. 

 Tapi itu tetap rumahmu. Kau tetap pulang ke 

sana sebulan sekali. Kali ini dia menjawab gumamanku. 

 Kurasa tidak. Aku lebih nyaman di sini. Sendiri. 

Bebas. Meskipun aku suka rindu adik-adikku. Terutama 

si kembar yang belum juga dua tahun. Saat ini mereka 

sudah bisa berlari. Sudah cerewet pula. Aku selalu ingin 

pulang jika ingat mereka. Tapi hal lain menghalangiku. 

*** 

 

ANGIN malam itu tak membawa dingin. Aneh. Aku 

masih saja melihat langit di antara daun-daun kecil di 

atasku. Di ruang-ruang pikiranku, dia kini sudah duduk 

di sampingku. 

 Ada lagi? tanyanya. 

 Banyak. Dan aku tak berniat menceritakan 

semuanya padamu. Nanti juga kau akan tahu sendiri. 

 Oke. katanya mengangkat tangan. Tapi kau 

belum menjawab mengapa kematianmu membuat 

semuanya jadi lebih baik. 



 Aku meliriknya sinis. Kutatap kedua matanya 

yang menatapku tenang. 

 Aku selalu berpikir, di dunia ini ada terlalu 

banyak orang tak berguna, yang hanya menjadi parasit 

di dunia yang sudah rusak ini. Orang-orang itu hanya 

membuat sesak dunia yang sudah sesak. Hanya 

membuat kacau. Membikin masalah. Tidakkah dunia 

akan lebih baik tanpa mereka? 

 Ya. Aku setuju dengan itu. Lalu? 

 Tanpa kusadari, aku sudah jadi salah satu dari 

mereka. Aku benci mengakuinya. Aku mulai 

menundukkan kepalaku. Di dalam pikiranku dia 

menepuk-nepuk bahuku. 

 Kata siapa kau salah satu dari mereka? 

Memangnya kau membikin masalah? Membuat sesak? 

Membuat kekacauan? Tidak, kan? 

 Tidakkah kau mengerti?! Aku sama kacaunya 

dengan mereka! 

 Dia menjauhkan tangannya dariku. Kurasa 

tatapanku kali ini tak bersahabat. 

 Setiap hari aku membuat orang tuaku khawatir. 

Setiap hari aku membuat adik-adikku kehilangan 

haknya untuk membeli baju baru, mainan baru, tas, 

sepatu. Sementara aku di sini hanya membuang-buang 

uang yang mereka berikan tanpa melakukan apa yang 

mereka harapkan. Setiap hari aku hanya menulis dan 

menulis tanpa sedikitpun menyentuh tugas akhirku. 

Bagaimana bisa kau tidak menyebut itu kekacauan? 

 Kau bisa memulainya lagi sekarang. 

 Aku sedang kacau. Kacau. 

 Kalau begitu besok. Atau besoknya lagi. 

 Ya. Dan akhirnya sampai mati pun tak 

kulakukan. 



 Aku tak tahu mengapa angin begitu pelit malam 

ini. Dan orang-orang pun tak banyak berkeliaran di 

jalan. Kurasakan niatku untuk loncat sudah banyak 

berkurang. Dia berhasil meredamku lagi. Sial. 

 Kalau aku mati, ucapku pelan, orang tuaku tak 

perlu lagi mengkhawatirkanku. Mereka tak perlu lagi 

menyisakan uang bulanan untukku. Tak perlu repot-

repot datang ke Bogor untuk menjengukku. Tak akan 

kehabisan banyak uang. Adik-adikku bisa lebih 

mendapatkan haknya. Mereka mungkin hanya perlu 

sedikit mengeluarkan uang untuk pemakamanku. 

Setelah itu, selesai. Aku tak ada lagi. Itu akan jauh lebih 

baik. 

 Mengapa tidak kau katakan kepada mereka? 

 Apa? 

 Bahwa akan lebih baik jika kau tak ada. 

 Gila. Tak mungkin. Itu akan menyakiti mereka. 

 Lalu apa kau pikir kematianmu tak akan 

memberi mereka rasa sakit yang sama? Lebih bahkan. 

 Entahlah. Aku bingung. Aku hanya tak ingin lagi 

menyusahkan mereka.Tapi tak tahu lagi bagaimana 

memperbaiki hidupku yang sudah kukacaukan berkali-

kali. 

 Tanpa kusadari air mata sudah mengalir di 

kedua pipiku. Angin kecil itu kini terasa dingin di sana. 

 Kau hanya belum menemukan solusinya. 

 Mungkin, jawabku pendek. 

 Lagipula, ia menatapku sejenak. Apa kau sudah 

siap mati?  

 Pertanyaan itu tiba-tiba membuatku sakit. 

Jantungku seperti ditikam-tikam. Aku tak pernah 

merasa siap untuk mati. Siapa juga yang siap? Dengan 

segala kegagalan ini apakah aku bisa siap? Tak mungkin. 



 Apakah kau tahu, seperti apa rasanya mati, 

meninggalkan tubuhmu di sini? 

 Aku bergidik membayangkannya. Bagaimana 

mungkin aku bisa meninggalkan tubuh yang kusayangi 

begitu saja. Sementara aku, yang hanya tinggal jiwa, 

dibawa ke suatu tempat yang belum pernah kulihat. 

 Aku tak tahu. Apa kau tahu? aku balik bertanya. 

 Ia hanya menggeleng. 

 Bagaimana nasibmu jika aku mati? 

 Mungkin aku juga akan mati. 

 Sejenak kupikirkan semua itu. Tak adil rasanya 

membawa mati seseorang—atau sesuatu—yang tak 

menginginkan kematian. Lagipula sepertinya dia 

nyaman-nyaman saja berada di dalam diriku. Padahal 

aku begitu kacau memikirkan hari-hariku ini. 

Handphone-ku berbunyi. Ada sms. Dari Mama. 

 Selamat ulang tahun. Hadiah apa yang Ardy 

harapkan dari Mama? Terus ada masalah apa? 

 Aduh, mengapa setiap kali kutemukan kata 

“Mama”, selalu saja hatiku seperti dicabik-cabik, 

digerogoti, diracuni. Mama, aku tak perlu hadiah. Aku 

hanya perlu kau rela melepasku jika saatnya tiba. Ya, 

jika saatnya tiba. Jika aku sudah siap atau cukup nekat 

untuk mengakhiri hidup. *** 

 

Bogor, 16 Desember 2009 

 


