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AWALNYA AYAH DAN IBU SENANG BUKAN KEPALANG KETIKA 

KUKATAKAN BAHWA AKU MENDAPAT BEASISWA 

PERTUKARAN PELAJAR. Tapi mereka mendadak diam saat 

kujelaskan bahwa aku bukan akan pergi ke luar negeri, tapi ke 

masa depan. Ya, aku akan pergi ke Indonesia di masa depan. 

Program beasiswa ini terbilang baru dan belum banyak orang 

yang tahu. Aku sendiri  secara tak sengaja menemukannya di 

internet. Go to Futuristic Indonesia. Itulah namanya. Aku 

sebenarnya agak heran kenapa nama program beasiswa ini 

dalam bahasa Inggris. Padahal masih di negeri sendiri. 

Mungkin biar menjual. Tahu sendiri kita orang-orang 

Indonesia lebih tertarik akan hal-hal berbau asing. 

 Persyaratan yang ditetapkan cukup unik. Pertama, 

harus warga negara Indonesia asli, bukan keturunan, bukan 

blesteran. “Memangnya kenapa kalau keturunan, Mas?” 

tanyaku pada salah satu panitia waktu mendaftar. “Ya 

mereka kan punya darah asing. Jadi nggak bener-bener 

Indonesia. Nasionalismenya kurang.” Begitulah katanya. Lucu 

sekali. Sejak kapan nasionalisme diukur dari darah dan 

silsilah? 



Kedua, harus benar-benar lancar berbahasa 

Indonesia, dalam arti logat daerah harus sebisa mungkin 

hilang. Si Mas panitia itu bilang kalau di Indonesia masa 

depan itu sudah tak ada lagi bahasa daerah. Semuanya satu 

bahasa: bahasa Indonesia. “Nggak dipake juga sih di dunia 

kerja,” tambahnya.  

Ketiga, harus lancar berbahasa Inggris. Katanya di 

masa depan Indonesia sudah jadi negara maju. Hampir sama 

dengan negara-negara Eropa. Tapi masih di bawah Cina, 

Jepang, dan Amerika. “Di sana kalau nggak bisa bahasa 

Inggris, bisa-bisa jadi gelandangan,” kata Mas panitia. Aku 

jadi penasaran. Ingin tahu apakah yang kudengar ini hanya 

bualan agar banyak yang ikut program beasiswa ini.  

Tiga itu saja yang cukup unik. Syarat-syarat yang 

lainnya ya standar-standar saja: KTP dan foto terbaru 2x3 tiga 

buah, transkrip semester terakhir untuk yang kuliah, raport 

semester terakhir untuk yang masih SMA, akta kelahiran, 

surat kelakuan baik dari kepolisian, dan masih beberapa lagi. 

Setelah melengkapi syarat-syarat itu dan mengirimkannya 

lewat pos, lima hari kemudian aku dipanggil untuk 

wawancara. Hanya satu pertanyaan yang dilontarkan si 

pewawancara, “Kamu ingin Indonesia yang seperti apa?” 

Waktu  itu kujawab, “Saya ingin Indonesia yang bebas dari 

segala bentuk kekerasan.” Jawaban yang naif. Tapi tak 

disangka itu justru menjadi kunci yang membuatku lolos 

wawancara. Kabarnya ada sekitar tiga ratus orang yang 

mendaftar. Tiga puluh diantaranya lolos wawancara dan akan 

disaring lagi dalam psikotest tiga hari lagi. Dari tiga puluh 

orang itu, hanya sepuluh yang akan menjadi wakil Indonesia 

masa kini di masa depan nanti. 

Psikotest semuanya dalam bahasa Inggris. Pantas 

saja. Ini bisa dibilang semacam test kemampuan bahasa 

Inggris sekaligus melihat sejauh mana kepedulian seseorang 



terhadap Indonesia saat ini dan di masa depan. Setelah 

mengerjakan seratus soal dalam seratus menit aku merasa 

pusing. Sambil menunggu pengumuman siapa saja sepuluh 

orang terpilih, aku pergi sebentar ke mini market terdekat 

untuk membeli roti dan minuman. Di kasir kuberikan 

selembar sepuluh ribuan. Tak lama kemudian di tanganku 

sudah ada satu lembar lima ribuan, satu lembar dua ribuan, 

dan empat buah permen. 

“Nggak ada uang receh saja, Mbak?” tanyaku. 

“Nggak ada, Mbak. Permen saja nggak apa-apa ya,” 

jawab Mbak kasir sambil tersenyum. 

Aku tiba-tiba jadi ingin tahu apakah di masa depan 

masih berlaku kembalian dalam bentuk permen. Atau jangan-

jangan malah permen jadi alat tukar utama di mini market-

mini market. Ah, yang benar saja. 

*** 

 

AKU dan sembilan orang terpilih lainnya sudah berdiri di 

ruangan khusus. Semacam laboratorium kurasa. Tapi tak ada 

bahan-bahan kimia. Yang ada hanyalah mesin. Seperti yang 

sering kulihat di film-film Amerika. Ada banyak orang 

menggunakan jas lab warna putih. Mereka masing-masing 

menangani alat di hadapannya. Entah apa itu. Terlampau 

asing untuk kumengerti. 

 Seorang lelaki dengan perawakan sedang dan 

berkacamata mendekat. Dia lalu memandu kami ke sebuah 

ruangan yang dilingkupi kaca. Professor Arman, begitu dia 

mengenalkan diri, adalah orang yang menemukan mesin 

waktu yang kini tepat di hadapan kami. Mesin waktu ini 

ditemukan di masa depan. Lalu setelah dilakukan uji coba 

sampailah Professor Arman ke Indonesia saat ini. Dia pun 

melakukan sedikit modifikasi agar mesin ini bisa mengirimnya 

kembali ke masa depan. Sejak saat itu, mesin ini sudah 



seperti pesawat yang digunakan orang untuk bolak-balik ke 

luar negeri. Brilliant. 

Selesai dengan semua penjelasannya, Professor 

Arman menyuruh kami menggunakan pakaian perjalanan. 

Kami jadi mirip astronot. Pakaian ini katanya untuk 

melindungi tubuh kami dari gesekan dan guncangan terhadap 

ruang waktu. Yah, aku tak memaksakan diri untuk 

memahaminya. Yang lain pun begitu kurasa. Oh ya, hampir 

lupa kuberitahu teman-teman seperjalananku ini. Empat  

wanita, lima pria. Jadi totalnya seimbang: lima wanita, lima 

pria. 

“Kita sebenarnya mau pergi ke tahun berapa?” tanya 

Maya temanku dari Bali. 

“Iya, dari tadi belum dibilang tuh,” sahut Jemmy dari 

Jambi. 

“Kalian akan pergi ke Indonesia di tahun 2156,” jawab 

Professor Arman. “Kalian akan terkejut melihat Indonesia 

yang beda.” 

“Oh… jadi tahun 2012 tuh nggak kiamat?” tanya Rika 

dari Bandung. 

Professor Arman hanya tersenyum. 

“Jadi penasaran nih…” ucap Bima dari Padang. 

Lalu kami pun duduk di tempat kami masing-masing. 

Semacam kapsul. Di dalamnya kami bisa tidur dengan 

nyenyak karena begitu empuk. Dan memang kami harus tidur 

agar tidak mengalami gangguan visual dan memori atau 

apalah. Professor Arman menjelaskannya lumayan cepat. 

Untuk itu kami diharuskan meminum sejenis pil tidur. Tak 

lama kemudian aku sudah mengantuk. Lalu gelap. 

*** 

 

TAHUN 2156. Sepuluh orang sudah menunggu kami di 

auditorium besar ini.  Mereka adalah orang yang akan 



memandu kami selama satu tahun ke depan. Satu orang 

memandu satu orang. Kelihatannya cukup efektif. Kami lalu 

berpisah menuju tempat masing-masing. Sebenarnya masih 

di tempat yang sama. Toh kami yang kuliah akan kuliah di 

universitas yang sama. Dan kami yang sekolah akan sekolah di 

SMA yang sama. Mungkin beda gedung, apartemen, asrama 

atau apalah.  

Aku ditemani pemanduku, Rian, memasuki sebuah 

pintu yang ternyata adalah lorong yang sangat panjang. Di 

sepanjang lorong yang serba putih itu aku tak banyak 

bertanya, dan Rian pun tak banyak menjelaskan. Kami hanya 

terus berjalan selama tujuh menit. Hingga akhirnya sampai 

juga di udara terbuka. Untuk pertama kalinya kedua mataku 

melihat Indonesia masa depan. 

Luar biasa. Memang bukan kejutan lagi kalau Jakarta 

dipenuhi gedung-gedung pencakar langit. Tapi tak pernah 

kubayangkan semuanya serba putih. Bersih. Kulihat gedung di 

belakangku pun ternyata putih bersih. Memang di beberapa 

tempat ada garis-garis warna lain seperti hitam, merah, biru, 

hijau. Tapi warna putih tetap dominan. Dan ajaibnya tak 

sedikitpun terlihat kusam. 

Saat kutanyakan kenapa semuanya serba putih, Rian 

menjawab, “Entahlah. Mungkin presiden dan ilmuwan-

ilmuwan Indonesia begitu suka warna putih. Ya, kami 

warganya juga suka. Bersih.” Aku masih tak percaya dengan 

apa yang kulihat ini. Kukatakan pada Rian bagaimana kondisi 

Indonesia yang kutinggalkan: kotor, berdebu, panas. Rian 

hanya meresponnya dengan “Hmm..” dan “Oh…”. 

“Sudah dua tahun berturut-turut Indonesia 

dinobatkan PBB sebagai negara terbersih di dunia,” kata Rian 

dengan bangga. 

“Oh ya?? Kota-kota lain juga seperti ini?” tanyaku. 



Rian mengangguk. “Hampir semuanya. Tinggal Papua 

yang belum sempurna. Mungkin tahun depan baru benar-

benar putih bersih.” 

Masih dalam keadaan shock Rian membawaku 

mengarungi jalanan yang sibuk. Dia yang menyetir. Ada 

banyak sekali jalan layang. Di setiap persimpangan masih ada 

lampu lalu-lintas tapi dengan bentuk yang unik seperti kapsul. 

Tak ada polantas, tapi lalu lintas lancar-lancar saja. Tak ada 

macet. Tak ada bau bensin. Sepertinya semua kendaraan 

sudah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Dan aku 

lagi-lagi terkejut melihat sebuah shinkansen, kereta super 

cepat di Jepang di zamanku, melintas tepat di atas kami. 

“Itu hadiah dari Jepang,” kata Rian menjawab 

kebingunganku. “Di jepang sudah nggak dibutuhkan lagi. Di 

kita masih jadi alat transportasi umum favorit jika keluar 

kota.” 

Di sepanjang jalan itu aku terus saja melihat gedung-

gedung warna putih, jalan-jalan bersih dan rapi, langit cerah 

berawan, suhu yang cukup sejuk padahal tak terlihat banyak 

pohon. Aneh. Tak mungkin ini Indonesia. 

*** 

 

SUDAH satu bulan. Aku mulai terbiasa dengan kehidupan 

masa depan yang serba aneh ini. Indonesia ternyata nyaman 

sekali. Tak ada sampah di sembarang tempat. Tak ada bau 

yang mengganggu. Tak ada lagi penggusuran seperti yang 

sering kulihat di Indonesia masa lalu. Tak ada lagi 

demonstrasi yang ujung-ujungnya jadi acara baku hantam. 

Tak ada lagi anak sekoah yang terlihat bolos dan duduk-

duduk di pinggir jalan. Tak ada lagi polisi yang suka memberi 

tilang. Bukannya tak pernah ada pelanggaran lalu lintas. Ada 

saja orang yang sedikit terlalu cepat laju motor atau 

mobilnya. Jika sudah begitu seorang polisi akan mengejar dan 



menyuruhnya berhenti. Tapi bukan untuk ditilang, melainkan 

diberi peringatan dan himbauan untuk tidak melakukannya 

lagi. Jika sampai kedapatan melanggar lagi, barulah dikenakan 

tilang. Ternyata cara ini lebih ampuh ketimbang dengan 

gampangnya memberi tilang. 

Satu hal yang benar-benar membuatku heran. 

Mengapa orang-orang di sekitarku pada ramah? Mengapa 

semua orang begitu ramah? Setiap kali berpapasan di jalan, 

biarpun tak begitu kenal, pasti saling memberi salam sambil 

sedikit menganggukkan kepala. Kalau ada yang kecelakaan 

dan kebetulan sedang banyak orang di sekitarnya, mereka 

dengan ramai-ramai menolongnya. Tak peduli kalau baju dan 

celana mereka jadi kotor nantinya. Tak peduli dengan bau 

bensin dan asap kotor. Nyawa manusia lebih penting, begitu 

sepertinya. 

Ketika suatu hari kutanyakan hal itu kepada Rian, dia 

langsung menggaet tanganku dan membawaku menuju 

sebuah kelas. Kampusku, sungguh putih. Sejuk karena 

ditumbuhi beberapa pohon. Ada juga beberapa tempat yang 

mungkin bisa disebut taman bunga. Indah. Masing-masing 

fakultas punya kompleksnya sendiri. Dan tentu saja di setiap 

kompleks itu ada lift dan elevator sehingga aku tak perlu 

capek berlari untuk kuliah di lantai lima.  

Aku dan Rian sudah duduk di sebuah kelas. Tidak 

penuh. Hanya sekitar dua per tiga kursinya terisi. Selalu 

begini. Entah apa karena mahasiswanya tak begitu banyak. 

Atau kebetulan saja setiap kelas yang kumasuki tak pernah 

penuh. Ini juga satu pertanyaan yang harus kutanyakan nanti.  

Dosen masuk. Semua mahasiswa berdiri seperti 

biasanya. Setelah dosen duduk, kami pun duduk. Dosen 

seperti presiden saja, seperti hakim saja. Kuliah pun dimulai. 

Nama mata kuliah ini: Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn). 



Setelah berganti nama jadi PKn ternyata kembali jadi 

PPKn. Senang sekali dinas pendidikan Indonesia mengubah-

ubah nama. Mungkin bisa jadi proyek pengubahan nama ini 

menghasilkan uang banyak. Ada yang berbeda dari PPKn ini. 

Kami tak lagi dituntut untuk hapal pasal-pasal dalam UUD ’45 

ataupun amandemennya. Kami tak lagi harus menghapalkan 

hal-hal lainnya. Yang diajarkan dosen di sini adalah cara 

bersikap, cara berbicara, cara menghadapi orang, pentingnya 

bertingkah laku baik, pentingnya menghargai hak-hak orang 

lain. Semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, 

kurasa begitu intinya. Rupanya karena ini warga Indonesia 

jadi begitu ramah dan begitu benci kekerasan. Coba kalau ini 

diterapkan di Indonesia masa lalu. 

*** 

 

DALAM enam bulan aku sudah benar-benar nyaman dengan 

kehidupan ini. Aku sudah berani menjelajahi kota sendirian. 

Kini aku sedang berdiri di halte. Aku ingin membuktikan apa 

yang dikatakan Rian beberapa hari lalu bahwa penduduk 

Indonesia itu “sedikit”. Yang benar saja. Bukannya orang-

orang Indonesia itu hobi bikin anak dan malas nyari kerja? 

Atau jangan-jangan sudah ketularan orang-orang Prancis yang 

tak mau punya anak? Anak itu mahal dan egois, begitu kira-

kira alasan mereka. Lucu. 

Bis datang. Kalian ingin tahu seperti apa bis di masa 

depan? Bersih. Benar-benar bersih. Ada televisi dengan 

channel lengkap. Ada AC. Ada tempat sampah. Ada toilet. 

Padahal ini kelas ekonomi. Entah seperti apa kalau kelas 

eksekutif. 

Kursi bis juga tidak pernah penuh. Dan memang ada 

peraturan pemerintah yang melarang penumpang bis atau 

apapun itu berdiri selama perjalanan. Semua penumpang 



harus duduk karena itu haknya. Lagipula mereka yang berdiri 

membayar ongkos yang sama dengan yang duduk.  

Di dalam bis begitu wangi. Bukan saja karena 

pengharum mobil dinyalakan. Tapi juga karena setiap orang 

mengenakan parfum tanpa berlebihan. Mungkin juga semua 

orang pakai deodoran, pikirku. Yang jelas tak pernah kulihat 

orang-orang bermuka kusam. Bersih. Semuanya serba bersih 

dan rapi. Bahkan sampai supir bis dan kernet saja bersih dan 

wangi. Apa jangan-jangan ada aturan kalau orang-orang 

Indonesia harus sering mandi? Mungkin. Aku tersenyum. 

Aku turun. Selanjutnya kuputuskan untuk berjalan 

kaki menyusuri trototar yang selalu ramai tapi selalu bersih. 

Orang-orang di sini begitu disiplin membuang sampah sekecil 

apapun di tempat sampah yang banyak tersedia di sepanjang 

jalan. Aku bahkan yang kadang-kadang suka lupa. Barulah 

ketika seseorang mengingatkan, aku jadi malu dan 

membuang sampah itu pada tempatnya. 

Lalu aku masuk ke café. Lalu ke bioskop. Ke mall. 

Aneh. Begitu banyak orang lalu-lalang di jalan dan trotoar. 

Tapi di café, di bioskop, di mall, di bis, rasanya sedikit. Ke 

mana orang-orang itu pergi? Masih penasaran. Aku lalu 

mencoba ke luar kota. Sudah lama aku ingin mencoba 

shinkansen. Aku heran kenapa namanya tidak diubah saja jadi 

kereta super cepat atau apalah. Rian bilang, “Itu permintaan 

orang Jepang. Yaa mereka kan yang ngasih.” 

Aku sengaja naik shinkansen yang menuju Bogor. 

Sekalian ingin kubuktikan apakah benar sudah tak ada orang 

yang menggunakan bahasa daerah. Selama enam bulan ini 

melulu hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lama-

lama aku kangen juga dengan bahasa Sunda. 

Tapi di Bogor, yang lagi-lagi serba putih, memang tak 

ada lagi orang berbahasa Sunda. Semuanya Indonesia. Serba 

Indonesia. “Bahasa Sunda itu sudah jadi sejarah,” kata abang 



baso ketika aku memesan di sana. “Beberapa tahun lalu 

mungkin orang-orang tua masih suka menggunakan bahasa 

Sunda. Tapi anak mudanya tak ada yang tertarik. Lama-lama 

ya punah juga.” 

“Kalau bahasa daerah lainnya?” tanyaku. 

“Sama. Nggak beda jauh.” 

Aku pulang. Lagi dengan shinkansen. Kukatakan lewat 

sms kepada Rian bahwa dia benar. Orang-orang Indonesia itu 

sedikit. Dia lalu meneleponku. Dan kami jadi ngobrol panjang 

selama perjalanan pulang itu. 

*** 

 

INI hari terakhirku di sini. Besok pagi aku sudah harus kembali 

ke Indonesia di masa lalu. Tiba-tiba aku jadi tak mau pulang. 

Tapi setelah ingat ayah dan ibu, kubuang jauh-jauh rasa malas 

itu. 

Aku minta Rian menemaniku membeli oleh-oleh. 

Kami kini sudah melaju di jalan yang selalu sibuk tapi tak 

penah macet. Ada satu tempat lagi yang ingin kusinggahi. 

Namanya MEMORI. Kata Rian itu semacam museum. Semua 

hal tentang masa lalu Indonesia ada di situ. Maka setelah 

merasa cukup membeli oleh-oleh, kami pun bergerak ke sana. 

Di dalam Memori ada berbagai Memori. Ada Memori 

Seni, Memori Politik, Memori Bahasa, Memori Hukum, 

Memori Bencana, macam-macam. Karena hari sudah mulai 

sore dan aku belum menge-pack barang-barang, jadinya 

hanya sempat melihat-lihat Memori Bencana dan Memori 

Hukum. Itupun karena pertanyaan yang kuajukan kepada 

pemandu museum, “Kenapa orang-orang Indonesia jadi 

sedikit?” 

Di Memori Bencana digambarkan bencana-bencana 

yang menimpa Indonesia. Mengerikan. Banjir. Gempa. 

Tsunami. Badai. Gunung meletus. Kebakaran hutan. Longsor. 



Lumpur panas. Tercatat di tahun 2012, lebih dari lima puluh 

juta orang meninggal dalam berbagai bencana. Jumlah yang 

sangat besar. 

Di Memori Hukum, fakta-fakta yang ada sedikit 

menggelitik. Mulai dari tahun-tahun lama. Ada orang-orang 

yang disidang dan akhirnya dipenjara berbulan-bulan sampai 

bertahun-tahun hanya karena mencuri sebuah semangka, 

mencuri tiga buah cokelat, mengambil nangka yang jatuh, 

memanjat kelapa seseorang tanpa izin, mencorat-coret 

tembok rumah orang, hal-hal kecil yang seharusnya bisa 

diselesaikan secara kekeluargaan. Tak perlu rasanya masuk 

persidangan. Apalagi ketika pelakunya nenek-nenek, orang-

orang yang sudah renta. Bisa-bisanya mereka dijebloskan ke 

penjara. Sementara itu orang-orang yang sudah dinyatakan 

korupsi bermilyar-milyar, bahkan trilyunan, masih bebas 

berkeliaran di luar negeri. Bahkan di negeri sendiri, seorang 

penyanyi yang telah ditetapkan sebagai tahanan, masih bisa 

mengajukan dispensasi untuk konser. Paradoks. 

Beralih ke tahun-tahun baru. Sedikit berbeda. Sedikit 

menyenangkan. Tak ada lagi koruptor yang bebas berkeliaran. 

Siapapun yang terbukti korupsi, dikejar sampai tertangkap. 

Tak peduli seberapa besar korupsinya, tak peduli seberapa 

terkenal orangnya, tak peduli seberapa jauh tempat dia 

kabur, semuanya dikejar. Hasilnya, Indonesia jadi bersih dari 

korupsi karena semua orang mulai takut untuk korupsi. 

Dampak lainnya, penjara semakin padat saja, sampai-sampai 

pemerintah harus membangun penjara-penjara baru. Total 

tahanan korupsi Indonesia ternyata mencapai angka tujuh 

puluh juta orang. Lebih besar daripada angka kematian akibat 

bencana. Ironis sekali.  Pantas saja Indonesia jadi sepi 

manusia. 

Belum lagi aparat yang tegas memberantas segala 

tindak kekerasan dan keasusilaan. Preman-preman pasar, 



orang-orang mabuk, para penjudi, pelacur, copet, mereka 

ditangkap dan ditempatkan di lingkungan rehabilitasi. Mereka 

hidup terpisah dari masyarakat. Dengan begitu, yang hadir di 

antara kita setiap harinya, adalah orang-orang baik, mereka 

yang tak terjerat hukum dan kejahatan. Jadi semakin sedikit 

saja warga Indonesia. 

*** 

 

HANYA enam orang yang akhirnya kembali. Empat orang 

lainnya enggan. Mereka sudah enjoy dengan kehidupan yang 

serba nyaman. Tak mau kembali ke kehidupan yang serba 

sulit. Dasar. Aku termasuk yang enam orang. Sudah 

kukatakan aku rindu ayah dan ibu. Bagaimana kondisi mereka 

sekarang? 

Aku memeluk Rian untuk terakhir kalinya. Berterima 

kasih karena telah menjadi sahabat yang baik selama satu 

tahun ini. lalu seperti prosedur keberangkatan sebelumnya, 

kami diharuskan meminum pil dan tertidur di kapsul. 

*** 

 

TAHUN 2009. Kami berenam kembali. Professor Arman 

menyambut kami. Dia tampak berbeda dengan kumis dan 

jenggot di wajahnya. Setelah menyelesaikan urusan 

administrasi dan surat-surat lainnya, kami berpisah dan pergi 

menuju rumah masing-masing. 

Panas. Debu. Jalanan dipenati bau bensin dan bunyi 

klakson. Macet. Aku sudah kembali ke kehidupan yang 

kubenci. “Copet! Copet!” seorang wanita berteriak. Lalu 

sekejap saja beberapa orang berlari mengejar orang yang 

diduga copet itu. Aku malas memperhatikannya. Di dalam bus 

ini saja sudah panas minta ampun. Ditambah asap rokok. Bau 

keringat. Ah, aku mual. Terbiasa dengan keadaan yang serba 

bersih. 



Di depan rumah lumayan agak sejuk karena masih 

ditumbuhi beberapa pohon. Ibu yang kebetulan sedang 

mengepel teras depan begitu terkejut ketika melihatku 

tersenyum melambai-lambaikan tangan. Segera saja ia 

menghambur dan memelukku. Tak lama Ayah pun keluar. 

Lalu mulai gerimis. Dan kami pun masuk ke rumah. 

Maka aku kembali menjalani hari-hariku persis 

seperti tahun lalu. Hampir di setiap hari menghirup asap 

rokok di angkot-angkot yang kutumpangi. Di trotoar-trotoar 

masih saja banyak orang mengemis. Di lampu-lampu merah, 

anak-anak kecil masih dimanfaatkan untuk mengeruk uang 

dengan mengamen. Dan macet, lagi-lagi macet. Padahal jalan 

sepertinya sudah lebih lebar dari tahun lalu, tapi para 

pengemudi jadi rakus membuat barisan mobil di jalan ini jadi 

tiga. Padahal kalau hanya dua baris, rasanya akan lancar-

lancar saja. Dasar. Kita orang Indonesia masih saja serakah 

dan malah menyalahkan polisi lalu lintas atas kemacetan ini. 

Malam hari di televisi ada berita mengenai 

demonstrasi di Jakarta. Rupanya demonstrasi masih saja jadi 

acara rutin yang variatif. Ada macam-macam alasan untuk 

diangkat jadi tema demonstrasi. Ada macam-macam cara 

pula melakukannya. Dan ada macam-macam kelompok yang 

isinya mungkin hanya orang-orang yang haus perhatian, yang 

ingin sekedar muncul di televisi. Kali ini yang berdemonstrasi 

adalah para orang tua yang tak mendapatkan kembali 

anaknya setelah setahun pergi ke masa depan. Masalah ini 

jadi serius ketika seorang wanita separuh baya berorasi 

dengan pedih sampai-sampai keluar air matanya dan pingsan. 

Dan situasi jadi kacau ketika seorang aparat tak bisa menahan 

emosinya dan mendorong seorang ibu hingga jatuh. Lantas 

saja kerumunan manusia itu ribut. Beberapa orang meminta 

aparat itu untuk meminta maaf.  Tapi aparat itu malah 

memandang dengan angkuhnya kerumunan orang itu. 



Bahkan ia balik berteriak. Dan aparat-aparat lain mulai datang 

membantunya. Dan ketika kerumunan orang itu mulai 

mendorong-dorong barisan, aparat-aparat itu tak segan-

segannya memukul, menendang, melepaskan gas air mata. 

Betapa kacaunya Indonesiaku ini. Seandainya para 

orang tua itu tahu seperti apa Indonesia di masa depan, 

mereka mungkin akan paham mengapa anak-anaknya itu tak 

mau kembali. Dan setiap kali kuingat lagi betapa tenang dan 

damainya Indonesia di masa depan, yang orang-orangnya 

ramah dan murah senyum, yang aparat-aparatnya bekerja 

secara manusiawi, Indonesia yang bebas dari segala bentuk 

kekerasan, aku jadi muak dengan berita yang kulihat ini. Dan 

Ayah melahap berita ini dengan santai d sofa, seakan-akan 

kekerasan adalah hal biasa yang ditemukan setiap hari. Ah, 

rasanya aku ingin kembali ke masa depan saja. 

*** 

 

Bogor, 7  Desember 2009 

 


