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Dini hari. Terpaan udara dingin yang masuk melalui jendela 
ini terasa begitu akrab. Rasanya seperti menyapa teman 

lama meskipun perkenalanku dengan udara di Parungkuda 
belum terjalin begitu kuat. Aku duduk menghadap jendela, 
memandang keluar. Atap rumah di seberang kolam yang rongga-
rongganya kelihatan itu selalu menjadi titik sejurus pandang.
 Jendela ini menjadi tempat favoritku untuk bertopang 
dagu sambil menatap pemandangan di luar. Kalau dilihat-
lihat, misalnya aku mundur beberapa langkah ke belakang, lalu 
menatap jendela dan mengumpamakannya sebagai bingkai 
lukisan, pemandangan di luar itu seperti lukisan pemandangan 
yang gaya lukisannya mirip dengan lukisan kakek di Pekanbaru. 
Memang, sih, seingatku di dinding-dinding rumahku di 
Pekanbaru tidak ada lukisan yang sama persis dengan 
pemandangan jendela ini. Makanya, aku bilang, yang mirip 
adalah gayanya, bukan rupanya. Apa sebab? Karena nuansa 
yang aku tangkap adalah kayu-kayu dan pohon-pohon. Obyek-
obyek itu hampir selalu ada di setiap lukisan kakek.
 Jendela ini adalah jendela kamar Ageung, sebuah kamar 
kecil sederhana di atas loteng. Jika aku berdiri di luar dan 
menghadap ke rumah Ageung, jendela ini lebih terlihat seperti 
ventilasi yang biasanya ada di setiap dinding yang menjulang 
sampai ke puncak atap sebuah rumah. Waktu pertama kali 
datang ke rumah ini, aku tidak menduga rongga kosong di 
bawah atap itu adalah sebuah kamar.
 Kamar Ageung bisa memuat sebuah kasur, sebuah 
lemari kayu setinggi badanku, dan sebuah meja belajar. Dengan 
tiga benda berat itu di dalamnya, kamar ini masih menyisakan 
sedikit ruang untuk duduk-duduk ngaso selain di atas kasur. 
Kasur melintang di depan jendela ini dan letaknya merapat 
ke dinding. Di sebelah kasur ada sebuah rak buku kecil yang 
disesaki puluhan komik dan belasan novel. Tidak pernah rapi. 
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Di sebelah rak kecil itu, lemari kayu berwarna hitam. Aku 
selalu menggantung celana jinsku pada paku yang tertancap 
di pintu lemari. Setiap kali berdiri, kepalaku selalu membentur 
langit-langit loteng. Di sebelah lemari, atau tepatnya di depan 
dinding yang berhadapan dengan dinding berjendela, meja 
belajar Ageung yang juga jarang sekali rapi. Di sebelah meja, ada 
tangga menuju ruangan keluarga yang berada tepat di bawah 
kamar loteng ini. Kamar Ageung tidak memiliki pintu. Tangga 
itu adalah satu-satunya jalan masuk ke kamar ini.
 Daun jendela ini ada dua. Aku selalu membuka yang 
sebelah kanan karena daun jendela yang sebelah kiri terhalang 
oleh kayu yang melekat di atap bagian luar. Aku selalu 
memandang keluar jendela setiap malam, berusaha memanggil 
rasa kantuk, tapi selalu gagal dan pikiranku justru terbang ke 
mana-mana meskipun mataku berpindah-pindah dari satu titik 
fokus ke titik fokus yang lain.
 Di siang hari, selain rongga atap rumah yang berada di 
seberang kolam di depan rumah Ageung, ada tiga titik fokus 
lagi yang sering aku lihat. Yang pertama adalah teras rumah di 
seberang kolam itu, yang disulap menjadi warung. Di seberang 
kolam, ada dua rumah yang saling berhadap-hadapan. Salah 
satunya, yang posisinya berada di sebelah kiri dari sudut 
pandangku melihat melalui jendela ini, adalah rumah Uwa Eye, 
bibi Ageung. Dia membuka usaha warung jajanan sederhana di 
teras rumahnya itu. Menu andalannya adalah karedok, dan rasa 
karedoknya enak sekali.
 Kedua, undakan ke dataran tanah yang posisinya lebih 
tinggi daripada tanah tempat rumah Ageung dan rumah Uwa 
Eye berdiri. Di ujung undakan itu adalah rel kereta. Kalau datang 
ke rumah Ageung, aku biasanya turun di Stasiun Parungkuda, 
berjalan menyusuri rel kereta dan berbelok ke undakan menuju 
rumah Ageung yang berada di bawahnya.
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 Ketiga, adalah rel kereta. Aku seringkali melihat orang-
orang berjalan kaki melintas di atas rel kereta. Belakangan ini, 
Stasiun Parungkuda tidak aktif dan kereta Bogor-Sukabumi 
tidak beroperasi. Katanya, penghentian ini disebabkan oleh 
rusaknya gerbong Kereta Rel Diesel (KRD) jurusan Bogor-
Sukabumi.
 Dari jendela ini, aku dapat menyentuh genteng rumah. 
Genteng yang bisa aku jangkau ini, pastinya, adalah genteng yang 
mengatapi ruang tamu yang berada di sebelah ruang keluarga. 
Gara-garanya, aku tidak bisa melihat kolam ikan karena 
terhalang oleh genteng ini. Akan tetapi aku bisa mendengar 
suara gemiricik airnya. Aku kadang-kadang membayangkan, 
ikan-ikan di dalam kolam melompat-lompat ke udara kalau di 
malam hari. Suara kodok dan jangkrik juga terdengar. Apalagi 
kalau sudah dini hari begini, bunyi-bunyi kendaraan bermotor 
dari Jalan Raya Parungkuda di depan stasiun sudah sangat 
sedikit sehingga suara ikan, kodok dan jangkrik jadi semakin 
jelas.
 Sekitar pukul sebelas malam, biasanya Ageung sudah 
tidur. Kalau aku bermalam di rumah Ageung, aku tidur di 
kamarnya sementara ia tidur di kamar Indah, adiknya yang 
bungsu. Katanya, dulu kamar ini ditempati oleh Alit, adiknya 
yang kedua. Sekarang Alit tinggal di Balikpapan, sedang 
berusaha menyelesaikan S1 Pendidikan Guru PAUD. Dinding-
dinding kamar ini dihiasi oleh gambar telapak tangan dan kaki 
yang berwarna hijau dan oren. Ada juga coretan huruf-huruf 
Jepang.
 “Ini Alit yang gambar. Hobinya memang corat-coret 
kamar,” kata Ageung menanggapi ekspresiku yang terperangah 
melihat ke sekeliling kamar pada hari pertama aku menginap 
di rumahnya. Nuansa kamar ini begitu berbeda dengan kamar 
kosanku di Depok: dindingnya polos sama sekali.
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 Di atas jam sebelas malam, rumah Ageung biasanya 
sudah sepi karena semua penghuni rumah sudah tidur. Sekitar 
pukul satu, biasanya aku akan mendengar suara TV dinyalakan, 
seperti sekarang, dan TV itu akan terus hidup hingga pagi hari. 
TV itu hidup semalaman karena ulah Abah, kakeknya Ageung.
 Abah memang punya kebiasaan yang cukup aneh. 
Dia bangun tengah malam dan duduk di depan TV hingga 
ketiduran di sofa atau kursi. TV itu ada di ruang keluarga dan 
letaknya tepat di bawah kamar Ageung. Kalau aku duduk di 
depan TV, aku dapat mendengar suara langkah kaki Ageung 
dari dalam kamar ini, atau suara derit pintu lemari, atau suara 
derit lantainya yang terbuat dari papan. Kalau aku berada di 
kamar Ageung, aku bisa mendengar dengan jelas aktivitas di 
ruang keluarga. Bahkan, aku bisa mendengar suara dengkuran 
Abah dengan jelas. Sepertinya, TV itu sengaja dihidupkan 
bukan untuk ditonton, tetapi untuk menemaninya tidur.

Aku masih bertopang dagu ketika baru beberapa detik 
yang lalu aku kaget mendengar suara ‘bruk’ dari sebelah 

kiri. “Hush! Hush!” seruku kepada kucing yang melihatku 
dengan tatapan bola matanya yang tajam bercahaya. Si kucing 
mengeong. Aku berseru lagi, “Hush! Hush! Hush!” yang kali 
ini dengan hentakan tangan di bingkai jendela, berharap bunyi 
hentakan itu dapat menakutinya.
 Namun, si kucing terlihat waspada dan menatapku 
semakin tajam. Dia mengeong lagi, seakan sedang menggodaku.
 “Hush!” seruku lagi dengan mengibaskan tangan untuk 
menghalaunya. Terlihat si kucing mundur sedikit, tetapi dia 
tetap bertahan. Aku yang semakin kesal kemudian mengambil 
sisa puntung rokok yang tercecer di atas genteng—kalau 
bengong di jendela pada malam hari, biasanya aku menjadikan 
genteng sebagai asbak—kemudian melemparnya ke arah si 
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kucing. Seketika, si kucing lari. Dia lari setelah sebelumnya 
sempat mengeong untuk yang terakhir kali.
 Aku bingung, mengapa kucing senang sekali masuk ke 
dalam kamar melalui jendela ini. Aku jadi teringat kebiasaanku 
waktu kecil, ketika masih di Pekanbaru, saat menuju kamar kecil 
di malam hari. Aku sering melihat kucing diam-diam turun 
dari atas loteng, melompat ke pinggiran bak mandi, kemudian 
berlari keluar dari kamar mandi menuju ke bawah meja makan. 
Setiap malam, kucing-kucing rumah selalu begitu. Dari mana 
saja mereka seharian?
 Pernah suatu kali aku tidur di kamar Ageung dan lupa 
menutup jendela ini. Tiba-tiba, aku terbangun karena ada 
sesuatu yang menimpa kakiku. Dengan cepat kilat, sesuatu itu 
bergerak sigap dan kemudian terdengar suara sesuatu yang 
berlari di tangga. Setelah mengalami hal itu beberapa kali, aku 
jadi tahu bahwa pelakunya adalah si kucing yang masuk melalui 
jendela.
 “Kalau mau tidur, jendelanya ditutup saja, ya?” kata 
Ageung di hari pertama aku menginap.
 “Jangan, deh, gerah soalnya,” jawabku.
 “Nanti kucing masuk, dan suka kencing sembarangan.”
 “Oh, ya?!”
 Dan dari waktu ke waktu, aku semakin menyadari kalau 
si kucing ini pun berusaha bermain kucing-kucingan denganku. 
Entah mengapa, masuk ke dalam rumah melalui jendela ini 
semacam menjadi kegiatan wajib bagi si kucing. Ketika aku 
lengah, si kucing mencuri kesempatan untuk masuk dan berlari 
menuju tangga. Tapi jika aku waspada, dia bersembunyi. Seperti 
sekarang ini, aku yakin pasti dia pergi menghindari lemparan 
puntung rokokku dan bersembunyi di suatu tempat di atas atap 
rumah ini, menunggu aku tidur dan lupa menutup jendela.
 Dan sepertinya aku memang harus waspada. Sebab, 
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jika aku lengah, si kucing akan masuk, lalu mengencingi kasur 
atau bantal. Itu adalah hal yang paling tidak mengenakkan. Itu 
pernah terjadi. Pada suatu pagi, hidungku terganggu oleh bantal 
yang bau pesing. Aku yakin bahwa aku tidak mungkin ngompol. 
Celanaku tidak basah pagi itu. Siapa lagi pelakunya kalau bukan 
kucing?
 Aku punya sebuah komputer jinjing. Komputer itu 
juga sempat rusak di kamar ini karena basah. Awalnya, aku 
berpikir bahwa ada air yang tumpah, atau rembesan air hujan di 
dinding akibat atap kamar bocor. Tapi itu tidak mungkin karena 
malamnya sebelumnya, hari tidak hujan. Ibu Ageung yang 
sempat bertanya mengenai komputer jinjing itu mengatakan 
bahwa Randi—adik tiri Ageung yang baru berumur dua tahun—
tidak mungkin pelakunya karena seharian dia bermain bersama 
ibu.
 “Jangan-jangan, kucing masuk kamar, terus kencing di 
sini?!” kata Ageung.
 Sementara ini, menurutku, dugaan Ageung itu adalah 
penjelasan yang paling mungkin.

Aku sudah tidak bertopang dagu sekarang. Aku merokok. 
Badanku masih menghadap jendela. Asap rokok dari 

mulutku mengepul dengan begitu pekat, dan seketika buyar 
ditiup angin yang dingin. Pikiranku berpindah dari si kucing 
ke soal hujan. Dan aku tahu alasannya mengapa perpindahan 
pikiran ini bisa terjadi. Gara-gara melihat kucing, aku jadi 
teringat soal bantal bau pesing, lalu teringat soal kasur yang 
basah, komputer jinjing yang rusak karena basah juga, kemudian 
ke atap kamar yang bocor, dan lantai kamar yang banjir di waktu 
hujan lebat.
 Sebenarnya, hujan di Parungkuda adalah sesuatu yang 
indah, apalagi ketika aku sedang duduk berdua bersama Ageung 
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di kamar ini, menghadap jendela di sore hari. Percakapan kami 
tentang warga masyarakat di sekitar rumah menjadi semakin 
romantis karena diiringi oleh suara gemiricik hujan di atas 
genteng.
 Udara pun menjadi lebih segar kalau hujan turun, 
meredakan gerah yang biasanya selalu muncul di sore hari. 
Akan tetapi, hujan di Parungkuda, jika terlalu lebat, ternyata 
juga mengganggu. Seperti yang sudah aku bilang, atap kamar ini 
bocor. Air hujan selalu merembes ke dinding dan membasahi 
karpet hijau yang mengalasi lantai. Resapan air hujan ini akan 
mengakibatkan kasur menjadi basah kuyup. Makanya, setiap 
kali hujan, aku dan Ageung, mau tidak mau, melipat kasur dan 
menggesernya jauh dari dinding. Akibatnya, kamar menjadi 
lebih sempit.
 “Kalau tabunganku sudah cukup, kamar ini akan aku 
perlebar,” kata Ageung beberapa hari yang lalu.
 “Diperlebar? Memangnya bisa?” 
 “Bisa. Di balik dinding itu, ‘kan masih ada ruang,” jawab 
Ageung seraya menunjuk dinding triplek di belakang meja 
belajar.
 Aku baru tersadar oleh kalimat Ageung itu, bahwa 
loteng rumah ini memang memiliki rongga-rongga yang besar, 
persis seperti yang aku lihat pada rumah Uwa Eye di seberang 
kolam. Kalau rencana memperbesar ruangan kamar ini dapat 
dilakukan, aku yakin bahwa kamar loteng ini akan menjadi 
lebih nyaman.
 “Kalau kamarnya sudah besar, nanti kita menabung lagi 
untuk beli rak buku,” kataku. “kita buat perpustakaan pribadi.”
 “Wah, ide yang bagus, itu!”
 “Tapi masih lama, ya, nabungnya saja belum dimulai. 
Hahaha!” ujarku tertawa.
 Aku tidak sabar menunggu waktu untuk merealisasikan 
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ide itu. Kami berdua bercita-cita ingin memiliki banyak koleksi 
buku, baik buku buatan orang lain maupun buku buatan 
kami sendiri. Koleksi-koleksi itu nanti akan kami simpan di 
dalam perpustakaan yang kami buat, dan orang-orang bisa 
meminjamnya.
 Jendela ini, sepertinya, tidak pernah bosan mendengar 
cerita-cerita yang muncul dari khayalanku. Aku memang suka 
mengkhayal sebelum tidur (lebih tepatnya, menghkhayal karena 
sulit tidur). Membuat buku dan perpustakaan adalah salah satu 
khayalan yang paling sering aku pikirkan. Makanya, sekarang 
ini, aku dan Ageung sedang bersemangat membuat banyak 
karya tulisan. Karya-karya tulisan itu nanti bisa dikumpulkan 
menjadi sebuah buku. Semakin banyak tulisan yang kami buat, 
semakin banyak pula buku yang bisa kami buat.
 Sejauh ini, cerita-cerita tentang rumah Ageung, orang-
orang di dan di sekitar rumah Ageung, aktivitas masyarakat di 
sekitar rumah ini, gosip-gosip warga, yang mengalir dari mulut 
warga yang satu ke mulut warga yang lain, menjadi sebuah 
persoalan yang menarik perhatian kami. Oleh karenanya, aku 
rasa, jendela ini pun mungkin bisa aku jadikan sebagai salah 
satu tokoh dalam tulisan yang aku dan Ageung sedang kerjakan.
 Itu semua pasti akan menarik. Kita lihat saja nanti!

***
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“Hei, kamu ngapain, sih dari tadi di dalam kamar?! Ke 
bawah atuh... mau ngopi gak?” seruku kepada Zikri 

ketika menaiki tangga menuju kamar loteng.
 “Bentar lagi, yak! Nanggung, dikit lagi selesai bab tiga.” 
jawabnya. Posisinya menggelikan, membaca buku sambil tidur 
telentang menggaruk-garuk pantat.
 “Buku apa, sih?” tanyaku penasaran. Kemudian 
aku melihat sampul buku bergambar lima orang pria, dua 
diantaranya mengenakan topi fedora. Aku pun berseru dalam 
hati, “Oh, Dataran Tortilla!”   
 “Kopinya udah dibeli, belum?” Zikri bertanya ketika aku 
duduk di sebelahnya.
 “Iya, nanti dibeli, sekalian cemilan, deh!” kataku.
 Sore menjelang malam, biasanya aku dan Zikri duduk-
duduk bersantai di kamar loteng. Banyak hal yang bisa kami 
lakukan bersama: main BINGGO, baca buku, internetan, atau 
sekedar berbincang sambil ngerokok.
 “Serius banget bacanya...!” kataku mulai menggoda 
Zikri yang sedari tadi diam mengamati kata demi kata dari 
Steinbeck. “Tokoh pavoritmu siapa?” aku kemudian bertanya 
sambil mencolek perutnya.
 “Favorit, Geung, pakai ‘F’!” jawabnya meledek. Maklum, 
di ‘kamus’ Bahasa Sunda tak ada kata yang pakai huruf ‘F’, 
adanya cuma ‘P’.
 “Iya... siapa tokoh favorit kamu?!” aku mengabaikan 
ledekannya
 “Siapa, ya? Aku lupa-lupa ingat ceritanya. Makanya aku 
baca lagi.”
 “Tebak, dong, siapa tokoh favoritku!” seruku tersenyum.
 “Jesus Maria, ‘kan?!”
 “Yee… bukan! Pilon. Soalnya, dia tahu semua orang dan 
aktivitasnya di Dataran Tortilla. Dia pengamat yang pintar.”
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 “Kalau yang bawa anjing-anjing itu, siapa namanya?”
 “Si Bajak Laut. Kamu udah sampe mana, sih, bacanya?” 
tanyaku dengan kening berkerut.
 “Baru sampe... ini, timbulnya tabiat buruk Pilon. Lucu, 
nih! Setiap dia dapet uang, selalu beli anggur. Jadi, uang sewa 
rumahnya kepada Danny gak pernah dibayar. Hahaha!”
 “Iya, tuh, si Pilon memang begitu. Padahal, dengan 
tinggal di rumah, bukan di jalanan, dia bisa terlindung dari 
hujan. Hahaha…!”
 “Bentar, ya, aku baca dulu!” kata Zikri. Dia kembali 
tenggelam ke dalam cerita tentang para paisano California itu. 
 Sementara dia membaca, aku berbaring di sebelahnya, 
dan merasa kantuk mulai menyerang. Ketiduran di sore seperti 
itu memang selalu nyaman bagiku.
 Beberapa menit kemudian...
 “Hei, kamu lagi ngapain, sih?” seru Zikri setelah 
beberapa saat. Dia sudah membaca setengah buku.
 “Hehehe, maaf aku ketiduran.” kataku sambil menggosok 
kedua mata.
 “Cepet banget, langsung tidur ‘gitu?!” Zikri tampak 
kesal.
 “Ngantuk, Zikri... makanya, ngopi, yuk!”
 “Ya, udah, ayo!”
 Kami pun berjalan menuruni tangga menuju ruang 
keluarga di bawah kamar loteng. Di sana, ada Abah yang sedang 
menonton televisi. Sementara Zikri melanjutkan membaca di 
sofa depan TV, aku menuju dapur untuk membuat kopi.
 Ketika aku sedang memasak air, Randi berlari menuju 
Abah, sambil mengangkat kedua tangannya ke kuping, seperti 
seorang muazin yang sedang melantunkan adzan.
 “Abah, uuuoooohhh...!” seru Randi dengan tampang 
yang menggemaskan. Dia memberi tahu Abah bahwa adzan 
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maghrib sudah berkumandang.
 “Jadi Danny dan kawan-kawan ini seru, yak!” kata Zikri 
ketika aku menghidangkan kopi di atas meja. “Punya rumah 
buat bersama, siapa aja bisa keluar masuk.”
 “Iya, sama kayak di rumah ini,” aku menanggapi sembari 
menyulut sebatang rokok dan duduk di sebelah Zikri. “Siapa aja 
bisa keluar masuk dengan bebas. Entah itu tetangga, keluarga, 
bahkan pernah ada orang yang aku gak kenal, main masuk aja.”
 “Iya, emang?” Zikri tak percaya.
 “Beneran. Tapi, sih, sebenarnya orang-orang yang 
tinggal di sini, tuh, bisa dibilang ada ikatan keluarga. Jadi, kalau 
masuk ke rumah ini, misalnya, ya sebenarnya mereka itu juga 
bagian dari keluarga besarku. Tapi, saking banyaknya, kadang-
kadang aku lupa namanya, atau gak kenal sama sekali.”
 “Ya, kalau gitu beda, dong ama Danny. Mereka, kan gak 
keluarga, tapi teman.”
 “Gini... prinsip keluarga aku, tuh, orang-orang yang 
tinggal dalam satu rumah, berarti mereka keluarga. Ng... 
pokoknya, gak peduli apakah mereka bagian dari silsilah 
keluarga atau gak. Kalau udah kenal baik aja, ya itu keluarga. 
Dan menurut aku, Danny dan teman-temannya itu udah jadi 
keluarga. Rumah mereka, ya rumah bersama.”
 “Teori dari mana, tuh?” Zikri meledek lagi.
 “Teori Ageungian! Hahaha!”
 “Halah, udah kayak Darwinian aje...!”
 “Ya, pokoknya gitu, deh...! Kamu juga udah kita anggap 
keluarga. Hehehe!”
 “Hahaha. Asik asik asik!” Zikri berseru, kemudian dia 
membaca lagi.
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Dulu, rumahku di atas, tepat di pinggir Jalan Raya 
Parungkuda, di dataran tanah yang lebih tinggi dari pada 

tanah tempatku berada sekarang. Dulu, aku sering bermain di 
sini. Daerah ini awalnya merupakan lahan persawahan. Aku 
sering menangkap capung menggunakan kayu yang ujungnya 
diikat plastik sebagai pengganti jaring. Kalau misalnya musim 
panen, aku sering bermain di tumpukan padi kering sampai 
kulitku gatal-gatal.
 Dulu, sekitar tiga belas tahun yang lalu.
 Sekarang, area ini telah berubah menjadi area 
pemukiman masyarakat. Tidak ada lagi terlihat sawah di sekitar 
sini. Yang ada hanyalah rumah-rumah warga RT 04/04, Desa 
dan Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Jika dilihat 
dari pemandangan jauh, dari daerah atas, atau dari pinggir 
rel kereta, misalnya, rumah-rumah warga ini membentuk 
petak-petak bangunan yang berdiri samping-menyamping 
atau saling depan-belakang dengan rapat. Di antara rumah-
rumah, jalan-jalan tikus menyempil; setapak yang setiap 
harinya kulalui: dari dan ke pasar, dari dan ke stasiun, dari 
dan ke jalan raya, dari dan ke mana pun. Dari sekian banyak 
rumah itu, salah satunya adalah rumahku yang sekarang.
 Aku menempati rumah ini sekitar penghujung tahun 
2001, saat Indah, adik bungsuku, berumur dua tahun. Waktu 
itu, aku duduk di kelas 6 tingkat Sekolah Dasar. Keluargaku 
membeli rumah ini seharga enam belas juta rupiah, dengan 
dua kali pembayaran. Aku lupa pada tanggal berapa kami mulai 
pindah ke rumah ini. Yang jelas, angsuran pembayaran pertama, 
seharga sepuluh juta rupiah, dibayar oleh ayah beberapa saat 
sebelum kami pindah, sedangkan enam juta sisanya dibayarkan 
beberapa bulan setelah kami menempati rumah ini. Aku ingat, 
pembayaran kedua itu adalah Bulan Juli di tahun 2002, ketika 
aku akan masuk ke Sekolah Menengah Pertama.
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Rumah-rumah di atas Kampung Sawah.
Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Februari 2013
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Undakan di dekat rumah Ageung yang menuju rel kereta.
Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Februari 2013
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Rumah Ageung, 
dilihat lebih 
dekat.
Parungkuda,
Kabupaten 
Sukabumi,
Februari 2013
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 Ada cerita yang tak pernah kulupa, hari-hari yang 
mengesalkan bagiku, ketika keluargaku harus membayar sisa 
uang rumah ini. Saat itu, ibu dan ayah sedang berada di Jambi 
sementara tenggat waktu pembayaran rumah telah lewat. Si 
pemilik rumah sebelumnya menuntut uang pembayaran tanpa 
mau peduli bahwa kedua orangtuaku sedang berada di luar 
kota. Tanpa ada pemberitahuan apa-apa, rumahku dikunci 
oleh si pemilik sebelumnya sehingga aku terpaksa mengungsi 
ke rumah Uwa Eye, kakak ibu, yang ada di depan rumahku 
(rumahku dan rumahnya dipisahkan oleh kolam ikan). Karena 
kesialan ini, aku mengalami kesulitan ketika mengambil surat-
surat yang aku perlukan untuk mendaftar ke SMP. Namun, 
pada akhirnya, berkat bantuan Uwa Eye yang memohon kepada 
orang yang mengunci rumah, aku diijinkan untuk mengambil 
surat-surat, meskipun akhirnya rumah itu dikunci lagi. Aku 
tinggal di rumah Uwa Eye sekitar satu minggu. Aku sendiri 
tidak tahu bagaimana proses penyelesaian masalah tenggat 
pembayarannya. Tahu-tahu, aku sudah diijinkan oleh si mantan 
pemilik untuk menempati rumah ini kembali.
 Cukup lama, aku hanya mengetahui bahwa rumahku ini, 
tanah dan bangunannya, adalah sepenuhnya milik keluargaku. 
Namun, aku salah. Beberapa hari yang lalu, tersebar sebuah isu 
bahwa tanah rumahku ini akan digusur oleh pemiliknya. Wajar 
saja jika aku kaget karena aku mengira tak akan ada lagi persoalan 
terkait bayar-membayar usai berurusan dengan si pemilik 
rumah yang lama. Aku baru mengetahui bahwa ternyata, yang 
kami miliki sebagai aset hanyalah rumah ini, sedangkan tanah 
tempatnya berdiri berada dalam status tanah sewaan. Faktanya, 
hampir semua warga masyarakat yang memiliki tanah di sini, 
termasuk anggota keluarga besarku yang juga memiliki rumah 
di sini, menyewa tanah ini kepada pihak PJKA (Perusahaan 
Jawatan Kereta Api) yang kini berganti nama jadi PT Kereta Api 
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Indonesia (PT KAI). Ini menjadi sebuah alasan mengapa ibu, 
Uwa Eye, Uwa Eel, dan yang lainnya mulai gelisah memikirkan 
nasib rumahnya masing-masing meskipun penggusuran tanah 
itu baru sekedar isu.
 Aku bertanya suatu kali pada ibu, “Terus, kita bisa 
tinggal atau bangun rumah di sini, gimana caranya?”
 “Kita, kan bayar tiap tahunnya,” jawab Ibu.
 “Emang na bayar baraha? Ageung tara nempo bayar 
na.” (Memangnya bayar berapa? Ageung tidak pernah lihat 
bayarnya.)
 “Saratus rebu satahun na. Ageung we tara nempo bayar 
na!” (Seratus ribu rupiah setahunnya. Ageung saja yang tidak 
pernah lihat bayarnya!)
 Tadinya, aku berpikir tanah ini akan diperluas oleh PJKA 
dalam rangka perbaikan fasilitas kereta api, seperti perluasan 
tanah di pinggiran rel agar warga masyarakat aman dari bahaya 
kereta yang melintas. Lagi-lagi, pikiranku ini salah. Menurut 
kabarnya, rencana penggusuran tanah ini disebabkan oleh 
PJKA yang akan menyewakan area ini ke sebuah perusahaan air 
minum.
 Hingga di detik aku menuliskan cerita tentang rumah 
ini, aku belum mendapatkan kabar terbaru terkait dengan isu 
penggusuran itu, baik dari gosip-gosip warga sekitar maupun 
dari kabar resmi pihak PJKA. Semoga saja itu memang hanya 
sekedar isu. Paling tidak, aku bisa sedikit merasa lega (walau 
untuk sementara) bahwa area di mana rumahku berdiri ini, 
bisa dibilang sebagai area yang aman dari proyek penggusuran. 
Jikalau misalnya pikiranku benar, bahwa penggusuran ini adalah 
untuk perbaikan fasilitas kereta api dan bukan untuk disewakan 
kembali ke perusahaan air minum, rumahku tidak akan terkena 
penggusuran karena letaknya cukup jauh dari pinggir rel kereta 
api. Kalaupun misalnya nanti area pinggir rel akan diperluas, 
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Rumah Ageung, dilihat dari depan rumah Uwa Eye.
Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Februari 2013
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Pekarangan rumah Uwa Eye.
Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Februari 2013
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Teras rumah Ageung.
Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Februari 2013
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Teras rumah Uwa Eye.
Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Februari 2013
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Abah bepose di 
depan rumah.
Parungkuda, 
Kabupaten 
Sukabumi,
Februari 2013
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kuat dugaanku bahwa perluasannya tidak akan menjangkau 
pekarangan rumahku ini.
 Akan berbeda masalahnya jika ternyata tanah ini benar-
benar akan disewakan ke perusahaan swasta. Aku berpendapat 
bahwa warga yang telah lama tinggal di sini akan mengalami 
kerugian. Bolehlah dikatakan, misalnya, dengan berdirinya 
sebuah perusahaan atau pabrik swasta di area ini, akan 
mendatangkan lapangan pekerjaan besar-besaran bagi warga 
masyarakat. Namun, apa artinya sebuah pekerjaan jika tidak 
memiliki rumah? Jika rumah-rumah ini digusur, ke tanah mana 
warga akan dapat membangun rumah yang baru? Kebutuhan 
sandang, pangan dan papan tak akan setimpal jika hanya 
digantikan oleh seragam-seragam pekerja.
 Aku jadi termenung. Jika lagi-lagi sebuah pabrik besar 
berdiri, dia akan menjadi hantu baru bagi warga Parungkuda. 
Masyarakat menjadi tak pernah bisa lepas dari kultur 
masyarakat buruh pabrik, yang tak mendapatkan kesejahteraan 
yang semestinya. Jika terus begini, bisa-bisa kesadaran warga 
tentang kebutuhan akan rasa aman, nyaman, dan ketentraman 
akan semakin ditenggelamkan oleh para pemilik modal menjadi 
sekedar kolam harapan melalui iming-iming pekerjaan yang 
menggiurkan.

***
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“Indah mana, Geung?” tanya Abah sambil melongok ke 
belakang. Kursi putarnya berderit pelan, tetapi berat.

 “Lagi ke warnet,” jawab Ageung.
 Saat itu, kami duduk di sofa di ruang keluarga. Posisi 
sofa persis di belakang kursi putar yang diduduki oleh Abah jika 
sedang menonton acara On The Spot di TV sekitar pukul tujuh 
malam.
 “Oh...!” ujar Abah, kemudian menonton TV lagi.
 Menonton TV memang sudah menjadi rutinitas Abah. 
Acara reality show, seperti On The Spot itu, adalah salah satu 
program yang ‘wajib’ dia tonton.
 “Rokok masih ada, Geung?” tanya Abah beberapa saat 
kemudian.
 “Masih, Bah!” jawab Ageung.
 Abah lalu berdiri dari kursi putarnya, kemudian 
mengambil sebatang rokok milik Ageung, menyulutnya, dan 
kemudian duduk lagi di kursi, lanjut bersantai sambil menonton. 
Padahal, saat itu sedang jeda iklan, tetapi tetap saja Abah tidak 
memindahkan channel TV-nya.
 Di waktu senggang begini, biasanya kami pun ikut 
menonton On The Spot. Kalau sudah pukul delapan malam, 
kalau uang jajan masih ada, kami pergi ke warnet. Tapi 
sepertinya malam ini tidak ada jadwal untuk ke warnet. Hari 
hujan, soalnya.
 “Indah mana, ya?” tanya Abah lagi beberapa saat 
kemudian.
 “Ke warnet, Bah!” jawab Ageung dengan sabar, tetapi 
tidak lepas dari kesal. “Tadi, kan udah Ageung bilang. Baru juga 
sebentar tadi Abah nanya, terus nanya lagi, nanya lagi!”
 Abah hanya diam, menghisap rokoknya, kemudian 
menonton lagi. Jeda iklan sudah selesai, dan sekarang On The 
Spot menyajikan tujuh kebiasaan aneh binatang serangga yang 
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perlu diketahui.
 Durasi acara On The Spot, biasanya sekitar tujuh hingga 
sepuluh menit, dan dijeda oleh iklan sekitar lima hingga tujuh 
menit.
 Ketika jeda iklan lagi, Abah mematikan rokoknya 
dan berdiri, lalu berjalan menuju kamar mandi. Azan sudah 
berkumandang sekitar lima belas menit yang lalu. Abah pergi 
mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat.
 Ageung kemudian mengambil remot TV, dan mengganti 
channel beberapa kali. Tidak ada program acara yang menarik.  
Lalu dia meletakkan remot TV di atas meja di depan sofa.
 Ageung kemudian membuka smartphone miliknya dan 
melihat update-an laman-laman facebook.
 “Si Alit galau mulu, dah!” ujarnya. Dan beberapa saat 
kemudian, dia berseru, “Eh, ada komentar, nih dari Ronny di 
facebook!”
 “Apa katanya?”
 “Dia bilang... sebentar... ng... nih, aku bacain, ya...

‘Bagus, ageung, masuk dlm serikat 
memang bukan satu-satunya jalan 
untuk berjuang.Tapi ada catatanku 
soal keanggotaan dan bergabung: 
ya organisasi manapun memang 
harus begitu. Keanggotaan memang 
harus jelas. Kalau tidak, akan rentan 
main klaim, penyusupan, dan 
penggembosan, seperti yang terjadi 
selama ini sepanjang sejarah serikat 
buruh di Indonesia. Jadi untuk menilai 
“keketatan aturan” soal keanggotaan 
itu, perlu dipertimbangkan sejarah 
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serikat buruh yang tak pernah mudah, 
bahkan sampai hari ini. Percakapan 
di awal tulisan ini seperti melupakan 
sejarah kekerasan yg dialami serikat 
buruh selama ini. Bahkan sampai 
sekarang mereka masih diinteli. 
Tentu bisa dimaklumi kalau mereka 
agak secretive ttg struktur organisasi, 
struktur kerja dsb bagi yang bukan 
anggota. Mereka kan tidak bisa tahu 
orang yang tanya2 ini intel atau bukan. 
Ini bukan paranoid, tapi kenyataannya 
memang begitu. Gw baru saja bikin 
diskusi di Univ. Negeri Malang, masih 
aja ada intel kayak diskusi di TUK 17 
tahunan lalu. Temen2 di Blitar masih 
dikejar2 krn muter The Act of Killing. 
Apalagi serikat buruh.’

Gimana menurut kamu?”
 “Ya, kurang tahu juga, sih! Tapi mungkin juga, karena 
serikat buruh itu cara kerjanya sangat organisasi. Kalau 
misalnya ada yang di luar rencana organisasi, ada kekhawatiran 
akan menimbulkan dampak yang buruk baik bagi organisasinya 
maupun para buruh secara keseluruhan.”
 “Hm... ya udah, besok, deh, aku bales komennya kalau 
ke warnet.”
 Tidak lama setelah itu, Abah yang sudah selesai sholat 
mengambil remot TV di atas meja, dan sembari duduk lagi di 
kursi putar di depan TV, dia memindahkan channel ke stasiun 
TV yang ada program acara On The Spot-nya itu.
 “Indah kemana, sih, kok gak kelihatan dari tadi?”
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 “Ke warnet, Abah...!” jawab Ageung, yang kali ini 
menjawab sambil tertawa.
 Abah memang lucu. Padahal, dia sudah bertanya dua 
kali sebelumnya, dan sekarang masih saja bertanya.
 “Abah memang begitu,” ujar Ageung. “setiap orang yang 
ada di rumah ini, selalu diabsenin satu-satu. Tapi nanyanya 
berkali-kali, padahal udah dijawab. Gak lama setelah itu, nanya 
lagi. Hahaha!”
 “Bercanda, kali?”
 “Enggak, Abahnya memang sering begitu. Dia cepat 
lupa. Kalau gak melihat batang hidung orang-orang rumah, 
pasti selalu bertanya.”
 “Alit juga ditanyain, gak?”
 “Nah, kalau anggota keluarga yang udah gak tinggal di 
sini, kayak Alit, tuh, yang udah jelas pindah ke Balikpapan buat 
sekolah, Abah gak nanya. Soalnya dia udah tahu, Alit memang 
gak di rumah.”
 “Kalau misalnya kamu ke Depok...?”
 “Pokoknya, kalau yang perginya lama, Abah gak nanyain. 
Tapi kalo sebentar-sebentar, biasanya diabsen.”
 “Indah, misalnya, pergi ke warnet...”
 “Iya, kan Abah tahunya Indah di kamar mulu, tuh. 
Nah, kalau Indahnya gak ada, biasanya ditanyain. Tapi yang 
nyebelinnya itu, nanyanya berkali-kali. Hahaha!”
 “Emangnya Indah beneran ke warnet?”
 “Ke mana lagi? Paling nyari lirik lagu-lagu korea...”
 “Ibu mana, Geung?” tiba-tiba Abah bertanya lagi.
 “Ke rumah Uwa Eye, Bah!” jawab Ageung. “Indah ke 
warnet.”
 “Hujan begini, gimana Indah?”
 “Ya, palingan lagi nunggu hujan reda dulu, baru pulang.”
 “Oh...!” Abah mengangguk-angguk, kemudian lanjut 
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menonton lagi.
 Setelah itu, kami diam beberapa saat, dan hanya 
menonton TV. Kemudian Ageung berseru sembari meletakkan 
smartphone-nya di atas meja, “Mati gaya, yak!”
 “Iya, padahal kalau ngeblog enak, nih!”
 “Coba aja kalau laptopku gak rusak.”
 “Ya, udah, nanti coba diservis lagi, deh. Yang rusak, kan 
windowsnya, kemungkinan ongkos servisnya gak mahal.”
 “Kemarin berapa?”
 “Lima ratusan. Kan itu harus ganti keyboard. Ganti 
keyboard-nya itu yang mahal.”
 “Kalau laptop kamu kemarin, kena berapa?”
 “Tiga ratusan.”
 “Ya, nabung dulu, lah! Kalau udah terkumpul duitnya 
baru diservis, ya?”
 “Oke! Hadeuh...! Padahal, kemarin baru bisa skype-
skype-an, yak? Eh, udah rusak lagi. Hahaha!
 “Iya, seru banget! Apalagi waktu skype ama si Alit, satu 
keluarga pada mewek semua! Hahaha!”
 “Iye... terus kuota internetnya langsung habis!”
 “Enggak lagi, murah...! Buktinya, masih tinggal... 
berapa... sekitar dua giga lagi, ‘kan?”
 “Ya, tapi, kan itu skype dua hari, langsung satu giga. 
Berarti kalau 4 giga, cuma 4 hari, dong! Kering, nih kantong 
kita!”
 “Hahaha! Iya iya... pasti dihemat, kok! Lagian, kan 
laptop-nya juga rusak, jadi pasti kuotanya awet ampe akhir 
bulan. Hahaha!”
 “Ye...!”
 “Pada kemana yang lainnya, Geung?” lagi-lagi Abah 
bertanya.
 Kami hanya tertawa menanggapi pertanyaan Abah.
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Wajar bila rindu itu hadir
Di saat kujauh maka berdoalah…

Wah, lirik lagu Good Afternoon membuatku tambah rindu 
saja! Rindu rumah dengan segala isi di dalamnya. Ada 

keluargaku, kamar atas, dapur, loyang kue, adonan kue ibu. 
Hm… rindu semuanya! Rindu nyicip kue, rindu sayur asem 
Teteh, rindu sabotase kopi Abah, rindu nyomot jajannya Indah, 
rindu sambel markisa. 
 Pada tanggal 18 April, 2011, aku hijrah ke Balikpapan 
untuk melanjutkan sekolah. Mendarat dengan selamat di 
Bandara Sepinggan, Balikpapan, dan mulai menjalankan 
aktivitas dengan suasana yang berbeda dari biasanya.
 Tidak ada kereta api.
 Saat di Sukabumi, setiap pagi selalu ada suara kereta 
api yang setia membangunkanku dari tidur nyenyak. Suaranya 
lebih ampuh dari bunyi alarm di handphone, atau pun suara 
ibu. Hahaha! Sudah jadi kebiasaan, kalau kereta sudah lewat, 
aku baru bangun tidur dan siap-siap berangkat sekolah. Cuci 
mata sambil menunggu angkot pun, sepertinya, jadi rutinitas 
pagi hari.
 Jika pohon markisa di depan rumah sudah berbuah 
maka teman-teman seperjuangan di sekolah akan berbondong-
bondong main ke rumah dengan alasan, “Rindu pada abahmu.” 
Padahal, yang mereka incar hanyalah buah markisa yang 
akan jadi santapan lezat setelah diolah jadi rujak dan dicelup 
tahu goreng yang masih panas. Nyoooss banget! Menyisakan 
kenangan manis di sela-sela gigi. 
 Rumahku adalah tempat favorit untuk kegiatan tugas 
kelompok atau hanya sekedar kumpul-kumpul saja. Tempatnya 
strategis, tidak terlalu jauh dari sekolah, dan tidak terlalu jauh 
juga dengan rumah teman-temanku. Dekat dengan warung 
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dan dekat dengan pabrik tahu yang jadi cemilan andalan kalau 
mereka berkunjung ke rumah. 
 Biasanya, kami berkumpul di ruang depan jika sedang 
mengerjakan tugas. Jadi, kami bisa fokus mengerjakan tugas 
sampai selesai. Lagi pula, di ruang depan ada komputer yang 
biasanya kami gunakan secara berjamaah. Komputer itu 
sangat berjasa karena selalu setia setiap saat membantu kami 
mengerjakan tugas. Selain berisi file tugas-tugas sekolah, 
komputer itu juga menyimpan beberapa video boyband K-Pop 
yang kami idolakan. Setelah tugas selesai, kami biasanya 
melakukan refreshing sambil menontonnya. 
 Selain jadi tempat kumpul-kumpul dan mengerjakan 
tugas, rumahku juga bisa jadi taman kanak-kanak. Meskipun 
di rumah tidak ada balita, tetap saja rumah ramai dengan 
anak-anak. Anaknya Uwa, keponakan-keponakan, bahkan 
anak tetangga. Sepertinya, petualangan harian mereka belum 
lengkap jika tidak main ke rumah. Tapi asik juga, rumah jadi 
selalu ramai. Kadang-kadang, aku turut serta dalam permainan 
mereka.
 “Hayu Barudak urang bebelajaran! Teh Alit jadi guru na 
nya?!” (Ayo, Anak-anak, kita main belajar-belajaran! Aku jadi 
gurunya, ya?!) seruku seraya membagikan kertas-kertas bekas 
yang masih bisa dipakai menulis atau menggambar dan aku 
mulai berperan jadi ibu guru. 
 Kolam ikan kesayangan Abah juga termasuk wisata 
favorit jika ada yang berkunjung ke rumah. Karena tempatnya 
teduh, bisa duduk-duduk di pinggir kolam atau duduk di ayunan 
sambil memberi makan ikan. Tidak sembarang orang yang bisa 
mancing di kolam Abah. Coba saja mancing di kolam Abah, asal 
siap kena omelan sepanjang jalan kenangan! Hahaha!
 Aku juga jadi rindu ritual cebur kolam. Setiap ada 
keluarga yang berulang tahun, biasanya, mau tidak mau, suka 
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tidak suka, harus pasrah diceburkan ke kolam. Tapi, tidak ada 
yang berani ceburin Abah ke kolam. Hahaha!

Namun bila lelahmu datang,
kau tak harus menangis…

 Memangnya bisa, ya, menahan tangis jika rindu rumah?
 Sepertinya, aku anak rantau yang paling cengeng. Tapi, 
tangisan justru membuatku tambah kuat; tambah yakin kalau 
aku memang sedang benar-benar berusaha. Jadi, “Rumah” 
pun akan bersabar menunggu aku pulang. Tak rindu maka tak 
sayang. 
 Rumah bukan hanya sebuah bangunan dengan atap 
dan jadi tempat berteduh, atau hanya tempat di mana kita 
beristirahat jika lelah. Rumah yang baik adalah rumah yang 
akan selalu dirindukan oleh siapapun yang meninggalkannya. 
Rumahku “Rumah Ajaib”, membuat orang betah berlama-lama 
singgah di sana.

***
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“Keren, kan?” seruku dengan bangganya ketika Zikri 
terpana melihat dua kolam ikan di depan rumah.

 “Kolam siapa ini?” tanya Zikri.
 “Punya siapa lagi!?” jawabku santai.
 Itu percakapan lebih dari dua tahun yang lalu. Baru 
pertama kali Zikri memijakkan kaki di rumah Parungkuda, 
tanah yang dulu disebut-sebut orang sebagai Kampung Sawah.
 Kini, hampir setiap minggu Zikri datang ke rumah. 
“Mumet kalau setiap hari kerja di komunitas. Ke sini sudah 
seperti liburan,” katanya.
 Suatu sore, kami kembali membahas dua kolam di depan 
rumah itu.
 “Banyak gak, sih, ikannya?” tanya Zikri penasaran.
 “Ya, lumayan. Tapi percuma banyak ikannya juga, gak 
boleh dipancing sama Abah. Ya, kecuali kalau ada momen-
momen tertentu.”
 “Emangnya bisa dipancing? Bukannya buat hiasan 
doang, yak?”
 “Bisa lah! Buat apa alat pancing berjejer di gudang! Orang 
isinya ikan mujaer, ikan mas, bawal dan teman-temannya. Ikan 
yang di kolam itu bisa dikonsumsi semua. Kalau soal dipancing, 
ikan di kolam ini susah dipancingnya. Aku pernah seharian, pas 
Abah lagi ke Bandung, nyuri-nyuri kesempatan mancing, tapi 
gak kepancing-pancing, tuh! Kata Ibu, sih, kemungkinan karena 
lumpur di dalam kolam udah terlalu banyak alias menumpuk, 
jadi ikan bisa sembunyi di dalam sana.” jelasku panjang lebar. 
“Tapi, kalau dipikir-pikir dan diingat-ingat, setahu aku, ikan 
yang ngumpet di dalam lumpur itu cuma ikan lele. Tapi gak 
tau, deh! Pernah kolam itu dikuras, karena Abah kesel gak 
dapet-dapet ikan waktu mancing. Bayangin, lumpurnya sampai 
selutut.”
 “Ya dibersihin, dong, kalau ada banyak lumpur! Bulan 
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ini udah dibersihin, gak, sih?”
 “Belum, deh, kayaknya...” jawabku. “Soalnya, harus 
dikeruk dan butuh waktu yang cukup lama. Satu-satunya cara 
kalau mau dapet ikan, ya, dengan cara menguras habis airnya. 
Baru, deh, gampang nangkep ikannya. Itu pun kalau ada acara 
tertentu. Seperti kemarin, waktu Alit pulang ke Kampung 
Sawah ini, Abah rela ikannya jadi hidangan utama untuk Alit. 
Ya, dibedahlah kolamnya. Pas mau acara ulang tahun Randi 
juga, Abah ngijinin kami menguras kolam dan meraup ikan-
ikannya.”
 “Ngeruk kolam rame-rame? Seru, dong!?”
 “Iya, dong! Kebanyakan anak-anak kecil yang ikutan. 
Ada yang sampai telanjang bulat. Meskipun begitu, Abah tetep 
aja pelit. Kadang, ikan besar yang udah berhasil ditangkep, dia 
lepasin lagi, hahaha! Ya, gitu, deh...!”
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Ayo kita berburu ikan….

Genangan air di kolam 
sudah disurutkan…

Para cilik sudah bersiap-
siap…

Celana dalam, kaos dalam, 
sampai tidak berpakaian…
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Itu ada gelembung sebelah 
sana…

Di sini juga ada…

Pasti ikannya di situ…

Di sini juga ada ikannya…
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Ayo kita berburu ikan…

Mana jaringnya?

Mana embernya?

Cepat airnya surutkan, 
Abah…
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Aku dapat....!

Aku juga dapat...!

Kamu mana ikannya?

Tuh, dia dapat ikannya...
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Horeee...!

Cepat masukkan ke dalam 
ember,

nanti ikannya lepas...!
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Yah, tuh, kan lepas...!
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Tak apa, 

ayo berburu ikan lagi...!
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“Abah, sepeda Alit, teh, rusak apanya?” Tanyaku kepada 
Abah, kakekku. Badannya tinggi, kurus; berkemeja dan 

celana bahan, kacamata di wajahnya menggantung nyaris lepas. 
 Abah berjalan menuju kamarnya yang tak berdaun 
pintu. Dulunya, kamar itu ruangan tertutup, berpintu, tapi 
merupakan ruangan tak terpakai sebelum Abah tinggal 
bersama aku dan keluarga. Kini, dinding dan pintunya telah 
dibongkar dan menjadi kamar tidur Abah. Aku tak terlalu ingat 
tahun berapa Abah mulai tinggal bersama kami. Ketika diajak 
tinggal bersama kami, entah mengapa Abah memilih ruangan 
yang telah terbuka itu menjadi kamarnya. Padahal, masih ada 
satu kamar lainnya yang kosong. Ruangan yang sekarang sudah 
menjadi kamar itu hanya dibatasi lemari pakaian yang cukup 
tinggi, hampir menyentuh atap.
 “Abah, sepeda Alit, yang rusak apanya?” Sekali lagi aku 
bertanya padanya, tetap tidak mendapat tanggapan apa-apa. 
Maklum, usia Abah sudah lanjut dan indera pendengarannya 
sudah mulai berfungsi kurang baik.
 Ia berjalan kembali menuju kamar mandi dengan 
memakai celana boksernya. “Pasti dia mau mengambil wudhu!” 
ujarku dalam hati. Adzan Ashar sudah berkumandang saat itu.
Kutunggu dia selesai shalat. Satu-persatu rakaat sudah selesai. 
Dan aku kembali bertanya, “Abah sayang, sepedanya Alit rusak 
apanya?”
 Akhirnya dia mendengarku, terlihat dari gerak-geriknya 
menuju cermin di dinding dan mengambil kunci gudang. Di 
gudang itulah sepeda Alit tersimpan.
 Dilihat dari luar, rumahku berbentuk seperti hurup U. 
Ruang belakang dan ruang depan terletak berhadapan. Jadi 
kalau dipikir-pikir, rumahku sepertinya tidak memiliki ruang 
depan dan belakang. Hanya karena ada ruang tamu, bagian 
sebelah itu menjadi ruang depan. Dan hanya karena ada dapur, 
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bagian rumah yang itu menjadi ruang belakang. Dan lagi, karena 
gudang berada di deretan dapur, akhirnya dia berada di bagian 
rumah paling belakang.
 Abah memutar kunci gudang, dan terbukalah bengkel 
Abah. Bermacam-macam barang ada di sana. Mulai dari alat-
alat perkakas, alat memancing dan, tentunya, benda yang 
kutanyakan tadi: sepeda. Aku pun lupa, kapan gudang ini 
dibangun. Saat Ayah membeli rumah, gudang ini belum berdiri. 
Yang pasti, gudang ini ada karena Abah ada di rumah kami.
 Abah adalah seseorang yang gemar mengumpulkan alat-
alat (perkakas). Dulu, barang-barangnya disimpan di kolong 
tempat tidur. Sampai-sampai, tidak ada celah untuk tikus di 
kolong tempat tidurnya. Kini, setelah ada gudang, paling tidak, 
ada sedikit celah di kolong tempat tidurnya.
 Tak jarang keluarga dan tetangga kami meminjam 
peralatan yang ada di gudang Abah. Tentunya, harus ada izin 
darinya, karena dia lah yang memegang kunci gudang. Tak 
jarang pula, aku meminta Abah memperbaiki sesuatu yang 
membutuhkan alat dari gudang. Sering kali sendalku putus 
talinya dan Abah siap untuk memperbaikinya. Abah memiliki 
satu set alat tukang sol sepatu.
 Jangankan peralatan sol sepatu, bahkan peralatan 
tambal ban pun, Abah memilikinya. Pernah suatu kali, ban 
sepeda motorku bocor. Abah dengan peralatannya sangat 
sigap menambal ban motor. Setelah ditambal, ketika motor itu 
digunakan lagi, belum ada 5 menit, tambalannya bocor kembali. 
Tak apa, karena pada waktu itu adalah pertama kalinya Abah 
menambal ban. Setelah itu, Abah tidak pernah mencobanya 
lagi.
 Dan semua peralatan itu dia simpan di gudang 
tercintanya. Gudang ini sudah seperti kamar keduanya; kamar 
yang ada karena dia ada.
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Setiap sore, biasanya kami sudah siap dengan senjata dan 
peralatan untuk berburu capung. Aku, Teh Ageung, Teh 

Novi, Aa Deris dan anak-anak kampung lainnya mulai berjalan 
beriringan menuju suatu tempat di mana kami akan berburu. 
Di mana lagi kalau bukan di sawah? Di sawah, banyak sekali 
capung, kupu-kupu dan belalang. Biasanya, kami berlomba 
siapa yang paling banyak mendapatkan capung. Yang tidak 
dapat, paling juga pulang sambil menangis. 
 Dengan bermodalkan plastik bekas, tali, dan sebuah 
gantar (kayu panjang), kami sudah bisa membuat alat untuk 
berburu capung. Jika sudah dirangkai maka plastik yang sudah 
diikat di ujung gantar akan terlihat seperti jaring. Tidak lupa, 
siapkan kaleng atau toples dengan tutup untuk tempat capung 
yang sudah terjaring.
 Oke. Kami siap berburu!
 Biasanya, kami berburu capung di persawahan dekat 
rumah. Sawahnya luas, sepi dan tidak tahu punya siapa. Hahaha! 
Sangat cocok untuk berburu capung karena tidak akan ada yang 
ngomel jika kami berburu di sana. Saat mulai terlihat capung 
yang hinggap di atas padi maka kami akan mengendap-endap 
dan mulai beraksi dengan senjata mutakhir yang telah kami 
ciptakan.
 Tahan nafas, angkat senjata masing-masing, mulai 
turunkan perlahan dan… hap! “Yah… capungnya terbang lagi! 
Jangan menyerah, ayo kita coba lagi!”
 Toples sudah dihuni oleh beberapa capung yang sedang 
sial karena terperangkap jaring  kami. Senja telah datang dan 
meminta kami pulang sebelum nanti diambil genderuwo. Hiiy, 
takut!
 “Hayu balik! Balik! Bisi kaburu dicokot genderuwo!” 
(Ayo pulang! Pulang! Nanti keburu diambil genderuwo).
 Kami berlari di pematang sawah yang sempit, tak jarang 
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salah satu dari kami terjatuh dan menangis. Bukan karena sakit, 
tapi karena takut diambil genderuwo.
 Masa kecil yang sangat menyenangkan. Beruntung sekali 
aku memiliki pengalaman masa bermain di sawah bersama 
teman-teman. Berburu capung, keong atau bermain jungkir 
balik dan salto di atas padi yang sudah mengering. Sesampainya 
di rumah, kami langsung mengadu pada ibu kalau badan gatal-
gatal atau ada luka karena terjatuh.
 Adikku, Indah, sepertinya tidak mengalami masa-
masa bermain di sawah. Sebab, ketika dia sudah cukup besar 
untuk bermain di luar, sawahnya sudah hilang, diganti dengan 
pondasi-pondasi rumah yang tidak lama kemudian jadi rumah-
rumah warga. Termasuk rumah yang saat ini keluargaku 
tempati. Karena dulunya bekas sawah, rumahku kini jadi terasa 
lembab. Apalagi kalau sudah hujan deras. Lemari saja bisa 
sampai berjamur. 
 Saat sawah-sawah diuruk dan dijadikan rumah, apa akan 
ada masanya saat rumah-rumah diuruk untuk dijadikan sawah? 
Meskipun sudah sebesar ini, aku masih senang jika bermain 
atau hanya sekedar berjalan-jalan di sawah. Tapi sudah sedikit 
sekali sawah di Parungkuda. Mungkin hanya tinggal beberapa 
petak saja. Terakhir yang kulihat ketika pulang ke Parungkuda, 
hanya tersisa sawahnya Pak RT saja. Semoga sawahnya Pak RT 
tidak harus berubah jadi bangunan rumah-rumah warga juga. 
Kampung sawah tanpa sawah, apa jadinya?! Hehehe…!

***
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“Hadeuh...!” Aku mengeluh. “Males banget harus balik lagi 
ke Depok. Harus bangun pagi-pagi...”

 “Emangnya harus pagi, ya?” Ageung bertanya. “Agak 
siangan aja, Zik...!”
 “Kalau lewat dari jam tujuh pagi, di deket Cicurug, Lido, 
dan Caringin pasti macet. Apalagi udah di Ciawi..., beuh!”
 “Lah, ‘kan kalau macet, biasanya L300-nya muter lewat 
jalan ke Cihideung!?”
 “Ya, sama aja, pasti macet juga,” kataku seraya 
meregangkan badan.
 Sore itu terasa lelah sekali setelah berseru-seru ria 
memburu ikan di kolam. Itu baru pertama kalinya aku melihat 
Ageung dan bocah-bocah di sekitar rumah menangkap ikan di 
kolam Abah.
 “Jadi, mau berangkat jam berapa besok?”
 “Kalau bisa, jam setengah enam pagi, deh, dari sini...” 
kataku sambil menguap. Sumpah, jarang sekali aku menguap 
duluan ketika duduk berbincang di sofa depan TV! Biasanya, 
selalu Ageung yang menguap duluan.
 “Oke, nanti aku bangunin, tapi kamu jangan begadang 
lagi,” ujar Ageung sambil mengusap-usap rambutku. “Istirahat, 
biar besok seger dan semangat kuliahnya...!”
 “Tapi nanti kita nulis dulu, ya, sebelum tidur!?”
 Ageung menganggukkan kepalanya sambil tersenyum 
mengiyakan.
 “Malam ini, ibu gak bikin kue?”
 “Gak, lagi gak ada pesenan... mau rokok, gak?” Ageung 
membakar sebatang rokok.
 “Eh, samsu aku masih ada gak, sih? Bentar, aku ambil 
ke kamar dulu,” kataku sembari segera beranjak ke kamar atas, 
mengorek isi tas, dan menemukan bungkus rokok samsu renyuk 
yang tinggal berisi sebatang rokok.
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 Aku turun lagi ke bawah, ke ruang TV, dan duduk di 
sebelah Ageung, lalu bertanya, “Gimana kalau ntar kita ngebahas 
tulisan kamu yang tentang rel kereta itu...?”
 “Oh, iya!” Ageung berseru sambil menepuk pundakku. 
“Itu, kan belum kita diskusiin, yak?”
 “Hahaha! Iya, yak?”
 “Iya, minggu lalu, kan gak jadi gara-gara kemaleman 
bantuin ibu bikin kue.”
 “Oke, deh, kalau gitu, yang tentang rel aja, ya, kita rapihin 
lagi tulisannya!?”
 Ageung mengangguk lagi.
 “Tapi, ngomong-ngomong, itu kapan, sih, keretanya 
beroperasi lagi? Males kalau harus naik bus atau L300... ampun, 
deh, macetnya!”
 “Gak tahu,” jawab Ageung sambil mengangkat kedua 
bahunya. “Waktu itu katanya sedang dalam perbaikan dan 
akan aktif lagi awal bulan lalu. Lah sekarang, bulan ini aja 
udah mau habis, belum aktif-aktif juga! Terakhir aku lihat, ada 
pengumuman yang bilang di-non-aktifkan sampai waktu yang 
tidak ditentukan.”
 “Hahaha! Gak jelas banget, yak?”
 “Ya, gitu deh! Kemarin, kan aku kira gara-gara ada 
perbaikan rel, makanya keretanya gak aktif. Tapi sekarang relnya 
udah jadi, tetep aja gak aktif-aktif.”
 “Yang aku baca di berita, sih, katanya perusahaan kereta 
Bumi Geulis-nya yang emang sedang rusak.”
 “Apanya yang rusak?”
 “Kurang tahu juga. Katanya, sih, gerbongnya atau apa, 
gitu...”
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Tanggal 1 November, 2012, lalu aku pulang ke Parungkuda. 
Seperti biasa, untuk menuju rumah dari Jalan Raya 

Parungkuda, aku harus melewati Stasiun Parungkuda terlebih 
dahulu. Stasiun ini sudah ada sejak dulu, kata Abah (Kakekku), 
stasiun ini dibangun saat jaman Belanda dulu. Dan menurut 
Abah lagi, dulu kereta yang melewati stasiun ini banyak. Setiap 
pagi hari, selalu ada saja kereta yang berpapasan. Katanya, kereta 
itu digunakan untuk penumpang dan mengangkut barang. Daun 
teh dari Jayanegara, sering dikirim dengan menggunakan kereta 
ini. Di setiap harinya kereta ini akan mengirim penumpang dan 
barang ke Bogor dan Sukabumi. Kereta itu bolak balik untuk 
menuju kedua kota tersebut.
 Saat ini kereta yang transit di Stasiun Parungkuda hanya 
satu, dua kali dalam sehari. Pagi, pukul enam pagi, kereta akan 
menuju Bogor. Dan sekitar pukul enam sore kereta akan kembali 
untuk menuju Sukabumi. Keretanya berwarna hijau dengan 
tulisan Boemi Geulis, Bumi Cantik.
 Aku sering menggunakan kereta ini untuk pulang ke 
Parungkuda untuk mendapatkan waktu perjalanan yang lebih 
cepat. Berangkat dari Bogor sekitar pukul lima sore. Dengan 
kereta ini, perjalanan dari Lenteng Agung menuju Parungkuda, 
akan memakan waktu yang singkat yaitu sekitar satu setengah 
jam. Kalau menggunakan angkutan bus, bisa menghabiskan 
waktu perjalanan sekitar 3-4 jam. Tentu saja aku lebih sering 
menggunakan kereta daripada bus.
 Kepulanganku hari itu, aku menggunakan bus, karena 
aku tidak dapat mengejar pukul lima sore untuk sampai di Bogor. 
Dan aku sampai di Parungkuda sekitar pukul sebelas malam. 
Ketika aku sampai pada saat akan menyeberangi rel kereta, ada 
yang aneh. Di tengah gelapnya malam, aku tersandung oleh 
batu-batu kerikil. Dan apa yang kulihat di dalam gelap itu, rel 
keretanya berantakan!
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Tumpukan beton 
yang berada 
di pinggir 
rel kereta 
yang sedang 
diperbaiki.
Parungkuda,
Kabupaten 
Sukabumi,
Desember 2012
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Perbaikan rel kereta di depan Stasiun Parungkuda.
Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Desember 2012
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Perbaikan rel kereta di depan Stasiun Parungkuda.
Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Desember 2012
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Pagar pembatas 
antara area 
rumah dan area 
rel kereta.
Parungkuda,
Kabupaten 
Sukabumi,
Desember 2012
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Kendaraan bermotor melintasi undakan di rel kereta.
Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Desember 2012
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Kendaraan bermotor melintasi undakan di rel kereta.
Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Desember 2012
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Para tukang ketika memperbaiki rel kereta.
Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Desember 2012
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Para tukang ketika memperbaiki rel kereta.
Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Desember 2012
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 Aku melihat ke sekeliling, dan memang berantakan 
ternyata. Relnya jadi lebih tinggi. Aku harus menjajaki bukit 
batu-batu kecil untuk menuju rel yang biasa datar itu. Aku jadi 
terus-terusan tersandung malam itu. Aku sudah seperti tidak 
mengenali jalan ini lagi. Seperti jalan baru yang aku lewati. 
Setelah menyeberangi rel, aku harus menuruni beberapa anak 
tangga untuk sampai ke rumah.
 Beberapa minggu kemudian aku kembali. Setelah 
merantau cukup lama di Lenteng Agung, Jakarta, aku 
memutuskan untuk pulang ke Parungkuda dan bekerja di 
kampungku, mencari suasana dan pengalaman baru. Rel-rel 
itu masih saja berantakan, tapi ada rel-rel baru di sana. Rel-rel 
berwarna bening menggantikan rel yang sudah menghitam 
kusam. Ternyata ada perbaikan. Di sana, rel dibuat lebih tinggi, 
namun kali ini, baru satu rel yang diperbaiki. Jalan raya kecil 
pun harus dibuat jadi lebih tinggi. Tak jarang aku melihat mobil-
mobil yang terpaksa harus menaikkan moncong mereka. Tak 
jarang pula aku menyaksikan moncong itu beradu dengan aspal 
ketika menuruni tanjakan kecil itu.
 Pagar-pagar putih pun dipasang untuk menjadi 
pembatas antara pekarangan rumah dan area rel kereta.
 Bagiku, perbaikan yang sedang dilaksanakan ini pastinya 
bermanfaat bagi warga Parungkuda, terutama untuk akses ke 
luar kota yang lebih baik. Meskipun aktivitas warga sedikit 
terganggu karena adanya perbaikan ini, tapi  aku berharap, 
perbaikan rel ini dapat menjadi titik awal bagi keberlangsungan 
pelayanan kereta yang lebih baik lagi.

***
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Kumelihat dari atas rumah
melihatnya di balik aktivitas setiap hari

sebuah sari pati yang hidup
terbuka dan mengundang, juga

sebuah endemik unik yang hidup
mengkolonisasi yang lama dengan yang baru

pertumbuhannya mengikuti wilayah
perkembangannya mengikuti akses

beda waktu, beda tempat, beda sifat
cakupannya bisa saja luas

bisa juga sangat kecil
jatuhnya dia hanya sebuah istilah

untuk merujuk pada pribadi-pribadi
tunggal maupun jamak selalu dikuak

- Tooftolenk
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Aku yakin, dari bingkai jendela itu, Ageung sempat melihatku 
bersusah payah menenangkan Randi yang begitu rewel 

ketika mendaki undakan di bawah rintik hujan. Sore itu kelabu.
Sedari siang, hujan turun dengan segan-segan, tetapi tetap saja 
membuat tanah Kampung Sawah basah.
 Mungkin tak sekeras biasanya, tetapi suara TV pasti 
terdengar dengan jelas di telinga Ageung yang sekarang ini 
mungkin sedang berbaring santai di dalam kamar sambil 
melanjutkan menyimak ocehan-ocehan Bartimaeus. Aku berani 
bertaruh, Abah pasti sudah terlelap di atas kursi di depan TV. 
Suasana sore begitu memanjakan, dan pastinya begitu mudah 
bagi karakter seperti Abah untuk terlelap di tengah-tengah 
lantunan rintik hujan yang berpadu dengan audio berita, acara 
hiburan dan iklan yang muncul dari kotak siar yang, anehnya, 
tak pernah membosankan meskipun kami tahu bahwa semua 
visualnya yang tertangkap mata kita hanyalah tipuan.
 Begitu menyenangkan hari-hari untuk bercerita tentang 
potensi warga dan lokasi Parungkuda. “Kita bisa memulainya 
dari rumah ini!” kata Ageung bersemangat.
 Dari jendela kamar itu, kami sering melihat bagian 
Kampung Sawah. Detik-detik jeda waktu yang perubahan dan 
perbedaannya sungguh dapat dibandingkan dengan belasan 
(atau bahkan puluhan) ingatan massa yang menyimpan rekaman-
rekaman peristiwa warga. Mereka memiliki kerentanan untuk 
tenggelam begitu saja ke dalam ‘lubang tanpa dasar’ dan akan 
sulit untuk ditarik kembali. Tanpa adanya keinginan untuk 
berbagi keindahan pengalaman kepada orang lain, tak butuh 
waktu lama, detik-detik itu akan lenyap dan luput dari apa yang 
akan kita kenal sebagai sejarah.
 “Menurut Uda, potensi apa yang dimiliki Parungkuda, 
yang bisa kita gali-gali, gitu...?” tanya Alit suatu hari padaku.
 Aku menjawabnya dengan panjang lebar, dengan banyak 
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teori dan contoh, tetapi terasa begitu kering. Rasa-rasanya, tak 
cukup jika hanya menerangkannya via chat. Butuh penjelasan 
panjang lebar, bahkan mungkin berpuluh-puluh halaman untuk 
menunjukkan betapa banyaknya yang bisa kami gali tentang 
Parungkuda, atau tentang lokasi-lokasi lainnya.
 Intinya, pertanyaan Alit itu memang memiliki jawaban 
yang pasti. Tidak mungkin, kan, aktivitas unik yang dimiliki 
Abah setiap hari, baik dengan gudang maupun dengan TV-nya, 
tak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
cucunya yang memiliki jiwa semangat berbagi cerita kepada 
orang-orang?
 Lalu bagaimana? Tentu saja, aku percaya bahwa usaha 
itu tak akan terasa kering jika jawaban-jawabannya bisa dipoles 
dengan sedemikian rupa. Hal itu aku ungkapkan kepada Alit.
 “Semuanya bisa dijawab jika kita memiliki kesadaran 
medium dan dokumentasi,” kataku, bukan sebagai jawaban 
kepada Alit, tetapi kepada diriku sendiri. Dan aku rasa, ini pula 
yang mungkin sedikit demi sedikit disadari oleh Alit, terinspirasi 
dari saudarinya, Ageung.
 Oleh sebab itu, Alit pun berusaha mencari jawabnya 
sendiri, salah satunya dengan ikut menulis.
 “Kalau kita menangkap satu demi satu, terus dikumpulin, 
bisa jadi almanak peristiwa massa, kali, yak?!” seruku pada 
Ageung di lain waktu.
 “Iya, bener banget!” Ageung menanggapi. “Banyak yang 
bisa kita abadikan momen-momen di rumah ini. Ada Abah, 
ibu bikin kue, ada Randi, Indah, ada warung Uwa Eye, kolam, 
itu baru yang anggota keluarga. Belum lagi yang lain, kalau ada 
arisan, acara selamatan, atau magic moment lainnya.”
 “Kalau begitu, kamu jangan pernah meninggalkan 
kamera, ya!” ucapku. “Biar kayak Jonas Mekas, gitu, tiap hari 
bikin film jadi catatan harian.”
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 “Tinggi banget kalau Mekas...! Susan Sontag aja deh, 
cewek, pilsapat potograpi lagi...!”
 “Busyet, dewa banget pilihannya?! Hahaha!” seruku 
sambil membakar rokok. “Kamu udah baca tulisan-tulisan 
Susan Sontag, belum?”
 “Belum...”
 “Baca dulu, biar ngerti!”
 “Kamu aja yang baca, ntar ceritain ke aku! Hehehe!”
 “Lah, aku juga belum baca...”
 “Yeee... dasar!” kata Ageung. “Nyuruh doang!”
 “Hahaha! Yuk, baca, yuk!”
 “Ntar aja, ah...! Aku mau baca Bartimaeus dulu. Hehehe!”
 “Yeee... dasar!” aku membalas Ageung dengan nada 
yang sama.
 Percakapan itu terjadi beberapa hari yang lalu. Sekarang 
aku berjalan menuju rumah Ageung sepulang membeli bubur 
ayam bersama Randi.
 Ageung menunjukkan hasil jepretannya ketika aku 
naik ke atas kamar loteng. Terlihat di layar kamera digital, aku 
dan Randi yang sedang berjalan mendaki undakan; aku begitu 
kerepotan karena harus memegang Randi agar tidak kabur, 
sementara tanganku yang satu lagi memegang payung.
 Hari itu adalah hari terakhir liburanku di Parungkuda. 
Subuh, keesokannya, aku sudah harus menaiki mobil L300 
menuju Bogor, dan naik kereta menuju Jakarta. 
 Mungkin, sekian dulu cerita yang bisa kami sajikan. 
Sungguh maaf jika Si Jendela belum bisa menjadi tokoh utama, 
tetapi kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai figuran. Justru, 
dengan adanya Si Jendela lah, aku dan Ageung memiliki ide 
untuk mencegah detik-detik jeda yang kami miliki tenggelam 
ke dalam ‘lubang tanpa dasar’, istilah yang sering digumamkan 
oleh Bartimaeus jika berhasil melenyapkan sesosok imp.
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 Meskipun hari terakhir, kami tak bosan melanjutkan 
obrolan tentang warga. Diiringi oleh suara rintik hujan, 
pemandangan kelabu di luar jendela, suasananya begitu 
menyenangkan.
 Aku bertekad akan datang ke rumah ini sekitar satu 
atau dua minggu lagi, untuk melanjutkan cerita-cerita warga di 
sekitar Kampung Sawah.
 Atau, mungkin dengan ide-ide cerita yang lebih kaya. 
Tema mi ayam Parungkuda bisa kali, yak?! Kita lihat saja nanti!

***
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Sampai bertemu di kumpulan cerita tentang 
Bagian Kampung Sawah berikutnya...! Salam. :D
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