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Dia memiliki dasi. Kamu memiliki puisi. Aku memiliki tubuh seksi. Dia suka 

korupsi. Kamu suka berpuisi. Aku suka membuat lelaki ereksi. 

Aku tidak pernah tahu, dia sangat takut padamu kalau dia tidak menyuruhku 

melakukan semua ini. Aku heran padanya, mengapa dia sangat takut padamu yang 

hanya memiliki puisi. Logika sajalah, harusnya dia yang memiliki harta, tahta dan 

kuasa tidak perlu takut padamu yang hanya bisa berpuisi! 

Aku terkekeh saat dia bercerita padaku bagaimana kamu bisa sangat 

menakutinya seperti hantu. Katanya, kalau hukum bisa dihapus menggunakan uang, 

tapi kalau puisi tidak bisa dihapus menggunakan uang. Dihapus sekali, eh malah puisi 

itu jadi banyak. 

Dia lelah menghentikanmu berpuisi dengan berbagai cara. Dia memberimu 

tahta, harta, tapi kamu menolak semuanya. Dia pun akhirnya menggunakanku 

sebagai cara terakhirnya untuk membunuh puisi-puisimu. 

Aku akui, aku tidak menolak pekerjaan darinya. Pekerjaan ini ibarat pepatah 

“sekali mengayuh dua pulau terlalui”. Aku suka semua puisimu yang mengajak 

rakyat untuk menurunkan tahtanya. Lama-lama aku juga menyukaimu. Aku 

penasaran bagaimana jika kamu terus mencumbuiku dengan puisimu. Jadi, bagiku 

pekerjaan ini bukan sekadar profesi ataupun mencari sensasi. 

Terkadang sebagai manusia aku juga merasa bersalah telah menggunakan 

tubuh seksiku sebagai profesi. Ya tapi kan sebagai manusia, aku juga butuh makan. 

Aku tidak tahu lagi harus melakukan profesi apa, hingga aku putus asa dan akhirnya 

menggunakan tubuhku ini. 

Sungguh lama kutatap matamu. Mencoba berkali-kali menanyai diriku sendiri 

apakah aku memang harus melakukan pekerjaan ini karena aku benar-benar 

menyukaimu. Aku tidak ingin melukaimu, tapi... lagi-lagi dia yang berkuasa atas 

semua ini. Aku membutuhkan dia untuk memberiku uang atas pekerjaan ini. Kamu 

mana bisa memberiku uang. Pasti kamu hanya bisa memberiku puisi. Ah, bagiku 

yang matrealistis lebih memilih yang pasti-pasti saja daripada hanya sekadar puisi. 

Kamu mulai menyukaiku meski semua ini terbilang sangat singkat. 

Memangnya butuh waktu berapa lama? Bagiku yang cepat-cepat saja. Percuma aku 

punya tubuh seksi kalau tidak bisa membuatmu ereksi dalam waktu singkat! 

Aku pikir-pikir ternyata kami bertiga dipertemukan dalam lingkaran yang 

sama untuk saling membutuhkan. Aku membutuhkan dia untuk memberiku uang. 

Dia membutuhkan aku untuk menghentikan puisimu. Aku membutuhkanmu untuk 

menjalankan profesiku dan kamu membutuhkanku karena sudah telanjur kebelet. 



“Hei kamu! Sudahlah jangan berpuisi terus. Nikmati saja aku. Aku sangat 

menyukaimu. Aku benar-benar menginginkanmu,” ucapku meyakinkan kamu. 

Akhirnya kamu menggunakan tubuh seksiku dan itu artinya sebentar lagi 

kamu pasti akan jera untuk berpuisi lagi dan otomatis dia bisa leluasa korupsi dan 

aku bisa mendapatkan uang banyak. 

 

*** 

 

Media massa akhir-akhir ini menampilkan headline berbeda dari biasanya. 

Bukan tentang korupsi yang sedang marajelela di negeri ini. Bukan tentang selebriti 

yang kawin-cerai. Bukan tentang dokter yang dianggap melakukan malapraktik. 

Bukan tentang pelajar yang suka tawuran. Berita tentang kamu dan puisi-puisimu 

serta tubuh seksiku yang jadi headline: Penyair FF Dilaporkan ke Polisi Atas Tuduhan 

Menghamili Seorang Mahasiswa. 

Wihhh, selamat ya kamu jadi terkenal sekarang. Kalau aku sudah biasa 

terkenal di mana-mana. Bagaimana rasanya jadi orang terkenal melebihi terkenalnya 

kamu saat jadi penyair? Ah, harusnya kamu berterima kasih padaku seperti dia yang 

sangat berterima kasih padaku. 

“Aku bisa tenang sekarang. Berita tentang masalah korupsiku justru 

teralihkan dengan berita Si Penyair itu. Saat ini penyair itu tidak bisa berpuisi 

mengkritik kekuasaanku lagi. Mampus dia beraninya melawanku. Biar saja dia busuk 

di penjara bersama puisi-puisinya,” ucapnya padaku. 

“Acting-mu memang bagus.” 

* * * 

 

“Sial, sial! Anjrit!” kuhempaskan semua peralatan kosmetikku yang berada di 

meja rias ke lantai. Kuterduduk di lantai. Lemas oleh kenyataan “aku benar-benar 

hamil”. Padahal selama ini aku hanya berpura-pura hamil untuk menipu kamu dan 

massa, tapi kenapa sekarang jadi seperti ini? 

“Sial, sial!” 

Aku mengusap rambut secara kasar. Buntu sekali rasanya kepalaku ini. Semua 

jadi kacau. Perbuatanku jadi bumerang bagiku. Kini aku benar-benar hamil. Bukan 

pura-pura hamil. 

“Dasar bodoh, bodoh!” makiku pada diri sendiri sambil menendangi botol-

botol kosmetik yang berada di dekat kakiku. 

Aku menyesal waktu melakukan itu denganmu tidak memakai pengaman. 

Memang kuakui aku melakukan itu juga atas dasar rasa sukaku padamu, bukan 

hanya sekadar profesiku. Ah, tapi kenapa jadi begini??? 

“Arggggggh!” 

* * * 

 



Aku lupa aku sedang hidup di dunia yang penuh dengan hukum alam: posisi 

kadang di atas, kadang di bawah karena roda kehidupan terus berputar sama seperti 

bumi ini yang terus berputar; posisi setinggi apapun akan turun seperti halnya benda 

yang terkena hukum gravitasi; kebenaran selalu terungkap walaupun terlambat; 

tokoh antagonis tidak akan lebih merasa bahagia sedikit saja dari tokoh protagonis. 

Aku ingat hukum-hukum alam itu saat rencanaku dan dia tidak berhasil seperti yang 

kami harapkan. 

Kamu memang dipenjara, tapi puisi-puisimu tidak berhasil kami penjarakan. 

Kamu menerima begitu saja hidup di penjara. Tidak ada sedikitpun usahamu untuk 

memperjuangkan kebenaranmu. 

Eh, tapi tunggu. Aku pikir-pikir, mungkin saja selama ini kamu berusaha 

memperjuangkan kebenaranmu melalui puisi-puisimu. Ya, kamu memang dipenjara, 

tapi puisi-puisimu makin liar merasuki pikiran rakyat dan justru puisi-puisimu 

membelah diri ke tubuh penyair lain. 

Dia tidak tahu lagi mesti melakukan apa. Bukti-bukti korupsinya satu-persatu 

mulai terkuak. 

Aku, sudah merasa tersiksa dengan janin yang tidak kuharapkan ini. Pada 

akhirnya aku mengukuhkan keputusanku untuk menggugurkan kandungan ini. 

Sebelum terlambat. Ya, dan aku akan mengaku ke media bahwa aku keguguran, 

itupun kalau media masih peduli karena sekarang sedang hebohnya berita korupsi 

yang dilakukan dia. 

Sesama tokoh antagonis dalam hidup ini, aku dan dia tidak bisa saling 

menolong. Kami pun menolong diri masing-masing. Mengurusi diri masing-masing. 

Sibuk dengan masalah masing-masing. 

Aku sungguh cemas di ruang praktik dokter ini. Hanya satu harapanku, 

dokter ini bukan dokter abal-abal yang masih butuh sekolah dokter lagi dan aku bisa 

selamat. 

Rasa sakit begitu mengiris tubuhku saat Si Dokter memulai tugasnya. Ada apa 

ini?  

“Aduh, aduhhhh,” aku hanya bisa merintih kesakitan. Saat ini juga aku merasa 

Si Dokter memang dokter abal-abal. 

Ya Tuhan, tolong beri aku kesempatan hidup, batinku. Aku tidak tahu kenapa 

baru kali ini aku menyebut nama Tuhan. Ah, tidak apa-apalah. Perempuan sepertiku 

juga boleh kan menyebut nama Tuhan? 

Ada yang aneh dengan pandanganku. Aku melihat puisi-puisi bertanda nama 

milik kamu beterbangan di hadapanku. Apa ini hanya halusinasiku karena rasa sakit 

yang menderaku. O, tidak, tidak. Ini nyata. Puisi itu sangat jelas sekali di depan 

mataku. 

 

Kamu tidak akan bisa berlari 

saat kematian menghampiri 



Apa lagi yang akan kamu andalkan 

Ketika harta, tahta, kekuasaan dan tubuh seksimu tidak mampu menyogok kematian? 

 

Puisi-puisi dari kamu membuatku semakin merasa sakit dan mengundang 

bayangan hitam yang sangat mengerikan. Tunggu dulu, aku ingin bernegosiasi 

menggunakan puisi. Semoga Si Bayangan Hitam bisa kusogok menggunakan puisi. 

Ya, iya, puisi. Puisi kan hebat! 

Tiba-tiba Si Bayangan Hitam tertawa keras sambil berkata, “Penyair nomor 

satu di dunia dan sepanjang masa pun tidak akan mampu menyogokku dengan puisi 

yang sebenarnya berasal dari Tuanku, hanya saja terucap melalui si Penyair.” 

Oh, tidak! 

Apa lagi yang akan kuandalkan saat tubuh seksiku tidak mampu menyogok 

kematian? 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Review novel Gelombang karya Dee Lestari berhasil membawa saya mengikuti 

kepenulisan secara VIP Dee’s Coaching Clinic yang dimentori langsung oleh Dee 

Lestari dan hanya diikuti beberapa orang terpilih saja. 

*Tulisan ini diposting di blog pribadi saya dengan link sebagai berikut: 

http://bit.ly/1zMAspk  
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Kamu pernah merasakan konspirasi alam semesta dalam hidupmu? Rangkaian 

peristiwa yang kamu anggap kebetulan semata ternyata adalah konspirasi alam 

semesta untuk menuntunmu meraih impian, takdirmu. Ya, konspirasi alam semesta. 

Selamat datang para pembaca yang percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. 

Segalanya memiliki rangkaian yang terhubung dengan rencana besar dalam hidup kita 

yang bahkan awalnya kita tidak menyadarinya, sampai suatu titik peristiwa kita tersadar 

itulah rencana besar yang harus kita perjuangkan dan alam semesta akan 

berkonspirasi membantu kita meraih itu.  

 

 

Jika Internasional Bestseller memiliki The Alchemist karya Paulo Coelho yang 

mencanangkan konspirasi alam semesta untuk tokohnya yang berjuang mendapatkan 

harta karun, maka di Indonesia kita punya serial Supernova karya Dee Lestari yang 

menuntun tokoh dalam setiap serinya bertemu untuk menjalankan rencana besar yang 

masih dirahasiakan. Nah yang mau saya bahas kali ini adalah seri kelima 

dari Supernova yang berjudul Gelombang setelah sebelumnya ada seri Kesatria, Putri 

dan Bintang Jatuh (seri pertama); Akar (seri kedua); Petir (seri ketiga); Partikel (seri 

keempat).  

 

 

Novel Gelombang menceritakan tentang lelaki berdarah Batak asal Sianjur Mula-Mula, 

Pusuk Buhit yang menyandang nama tokoh besar “Thomas Alva Edison” (di catatan 

sipil meleset sedikit menjadi Thomas Alfa Edison) pemberian bapaknya yang putus 

sekolah dan gagal menjadi orang sukses dengan harapan kelak dia menjadi orang 

besar. Warga sekampung memanggilnya Ichon karena Ompung Borunya yang memulai 

tren panggilan itu meski Alfa pun tidaklah sulit diucapkan warga kampung. Alfa Sagala 

akhirnya menjadi nama kebanggaannya yang pertama kali dia canangkan saat 

berkenalan dengan seseorang di kapal menuju Tanjung Priok saat seluruh keluarganya 

memutuskan untuk mengadu nasib di Jakarta. Alfa yang berarti nomor satu, begitulah 

harapannya suatu hari nanti menjadi orang nomor satu di dunia.  

 

 

Alam semesta berkonspirasi membuat Alfa Sagala harus merantau ke Amerika menjadi 

pekerja illegal. Alfa berhasil meraih beasiswa penuh di Cornell dan akhirnya bekerja di 

Andromeda Capital. Alfa yang dijuluki pretty boy itu tidak pernah mendekati hal berbau 

minuman dan wanita meski hidupnya kini sukses dan berhambur uang. Minuman dan 



wanita akan membuatnya tertidur—tertidur berarti bermimpi dan Alfa benci bermimpi. 

Alfa memang tidak pernah pernah tertidur panjang sejak umurnya dua belas tahun. Alfa 

hanya tidur sebentar di sela-sela kesibukannya dan itu berhasil menjauhkannya dari 

mimpi buruk.  

 

 

Hidup Alfa dihantui mimpi buruk dan melihat makhluk yang disebut Si Jaga Portibi sejak 

upacaragondang pemanggilan roh Raja Uti di kampungnya saat Alfa berusia dua belas 

tahun. Seorang tetua sakti bernama Ompu Togu yang ingin menjadikan Alfa muridnya, 

memberinya sebuah batu hitam untuk menangkal mimpinya. Akhirnya Alfa mengetahui 

bahwa Ompu Togu adalah seorang Sarvara yang ingin membunuhnya, merusak 

rencana besar yang bahkan belum diketahui Alfa. Ompu Togu berusaha membunuh 

Alfa di Tao Silalahi, tetapi beruntung alam menyelamatkan. Sejak kejadian itu Alfa takut 

tertidur yang akan menjadi pertaruhan nyawanya.  

 

 

Bagaimana pun juga, Alfa harus tetap bermimpi agar dia ingat rencana besarnya. Alfa 

harus membangkitkan ingatannya bahwa dialah Sang Gelombang, pembuat rencana 

besar yang disembunyikan di dimensi lain bernama Asko agar Sarvara si perusak 

rencana tidak mengetahui rencana itu karena hanya bagian dari Asko yang dapat 

masuk ke sana. Konspirasi alam semesta pun terjadi untuk membuat Alfa menelusuri 

mimpi-mimpinya dan menuju Asko. Alfa dipertemukan dengan seorang perempuan 

misterius bernama Ishtar yang sukses membuatnya tidur lima jam setelah mereka 

berhubungan seksual—rekor tidur terlama sepanjang hidupnya semenjak menjadi 

insonmnia sejati. Tidur lima jam dengan mimpi yang sangat-sangat buruk membuatnya 

mendatangi klinik gangguan tidur Somniverse. Dokter berusaha menganalisis mimpi 

Alfa yang itu berarti mengharuskan Alfa tertidur. Segalanya seakan mulai terkuak saat 

Alfa memberanikan diri memasuki mimpi-mimpinya yang ternyata sebagai jalan 

untuknya pergi ke Asko.  

 

 

Asko menguak segalanya. Tentang diri Alfa yang sebenarnya adalah Sang Gelombang. 

Tentang dirinya yang membuat rencana rahasia itu dan harus menemukan kelima 

orang lain untuk membuat rencana itu berhasil. Alfa yang telah mengetahui dirinya 

Gelombang, seakan telah terpogram ulang menjadi orang baru dengan ingatan baru. 

Alfa pun bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk lagi. Alfa mengerti dialah Peretas yang 

memang memilih untuk amnesia seperti kelima orang lainnya agar rahasia mereka 

aman. Saat mereka telah ingat, mereka harus melaksanakan rencana dengan ancaman 

bahaya para Sarvara.  

 

 



Nah, kamu penasaran, bagaimana konspirasi selengkapnya yang menuntun Alfa 

Sagala ke Amerika, menjadi orang sukses dan mengingat dirinya sebagai Gelombang? 

Yuk baca novel Gelombang yang akan membawamu turut serta merasakan 

petualangan Alfa Sagala yang penuh obsesi dan tentunya dibumbui humor cerdas yang 

bikin kerutan kening kamu saat membaca Gelombang akhirnya hilang. Kamu ragu mau 

membaca novel Gelombang karena belum membaca serinya dari awal? Tidak masalah. 

Malahan kamu bisa membaca Gelombang tanpa membaca seri Supernova dari awal. 

SeriGelombang membuat kita mengerti mengapa dan untuk apa tokoh-tokoh dari seri 

sebelumnya diciptakan sehingga kita bisa menikmati seri Supernova ini 

secara flashback. Ya, Gelombang, Akar, Petir, Partikel beserta dua orang lagi yang 

masih dirahasiakan kemunculannya oleh penulis akan berusaha saling menemukan 

untuk melaksanakan rencana rahasia mereka.  

 

 

Novel ini memang bagus untuk membawa petualangan baru bagi para pembaca 

kalangan masyarakat Indonesia. Namun, ada hal kecil yang mengganggu di 

novel Gelombang ataupun seri Supernova yang lainnya, yaitu penggunaan bahasa 

Inggris yang sepenuhnya tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Percakapan yang 

menyiratkan makna penting misalnya pada percakapan Alfa dengan orang-orang 

pemberi informasi harusnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia agar pembaca tidak 

terjebak makna yang salah, apalagi menyangkut hal penting tentang permasalahan 

cerita itu sendiri. Apalagi, tidak semua kalangan yang menikmati novel Dee Lestari 

adalah kalangan yang mengerti bahasa Inggris dengan baik dan benar. Tapi, semoga 

saja hal itu juga membuat pembaca belajar bahasa Inggris dengan mencari artinya 

sendiri ya. Secara keselurahan novel ini pantas dibaca, apalagi untuk melupakan 

mantan. Yakinlah, saat membaca Gelombang kamu akan melupakan mantanmu 

dengan petualangan seru Alfa Sagala (walaupun selesai membaca Gelombang kamu 

akan kembali ingat mantanmu. Bersyukur kan walau melupakan mantan untuk sejenak. 

Ehehehe).  

 

 

Selamat membaca Gelombang. Selamat menyadari konspirasi alam semesta yang 

dibawaGelombang dalam hidupmu. Dan, selamat tidak sabaran menunggu 

seri Supernova selanjutnya yaituInteligensi Embun Pagi. 

*** 
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Zaman yang semakin berkembang menjejali anak bangsa (khususnya Indonesia) dengan 

kehidupan urban tanpa bisa dibendung. Budaya luar seperti budaya Barat yang masuk 

seakan diserap tanpa disaring oleh masyarakat hingga akhirnya menjadi darah daging, 

meski budaya Barat itu tak sesuai dan awalnya masih dianggap tabu oleh masyarakat 

Indonesia itu sendiri. 

 

Contohnya mengenai kebiasaan ke bar, diskotik, clubbing yang tak bisa terpisahkan dari 

minuman beralkohol, narkoba, dan yang lebih memprihatinkan yaitu embel-embel seks 

yang tak ketinggalan. Namun bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat berstatus 

sosial kelas bawah dan menengah hal tersebut masih dianggap tabu. Sehingga pada 

akhirnya kemunafikan menguap dimana-mana. Masyarakat "yang sudah terbiasa" 

menyembunyikan hal yang dianggap tabu oleh sebagian masyarakat yang lainnya, 

berharap masih dianggap suci. 

 



Kemunafikan masyarakat urban menarik sekali untuk diperbincangkan. Kemunafikan 

menyebabkan kegelisahan. Untuk itu, saya mencoba mengkaji cerpen "Mereka Bilang, 

Saya Monyet!" karya Djenar Maesa Ayu yang pernah diterbitkan di Jurnal Cerpen 

Indonesia edisi 1, Februari 2002. 

 

Kita bersama dapat melihat kegelisahan tentang kemunafikan kaum urban yang 

dituliskan oleh Djenar Maesa Ayu. Menurut pendapat Wellek dan Warren (dalam 

Siswanto, 2008: 13) sastrawan menuliskan kegelisahannya, menganggap kekurangan dan 

kesengsaraannya sebagai tema karya-karyanya. Hal itulah yang mencoba dituliskan oleh 

Djenar Maesa Ayu. 

 

Ketika membaca judul cerpen "Mereka Bilang, Saya Monyet" rasa penasaran atas potret 

kebinatangan dalam diri manusia, mulai muncul. Tokoh 'Saya' dalam cerpen tersebut 

manusia, namun tokoh 'Mereka' mengatakan kalau 'Saya' monyet. 

 

Cerpen "Mereka Bilang, Saya Monyet" dimulai dengan menampilkan penglihatan Saya 

sepanjang hidup terhadap manusia yang memiliki fisik "binatang" : "Sepanjang hidup, 

saya melihat manusia berkaki empat. Berekor anjing, babi, atau kerbau. Berbulu serigala, 

landak, atau harimau. Dan berkepala ular, banteng, atau keledai". 

 

Lalu di paragraf selanjutnya dijelaskan oleh Saya bahwa yang dilihatnya bukanlah 

binatang: "Namun tetap saja mereka bukan binatang. Cara mereka menyantap hidangan 

di depan meja makan sangat benar. Cara mereka berbicara selalu menggunakan bahasa 

dan sikap yang sopan. Dan mereka membaca buku-buku bermutu. Mereka menulis 

catatan-catatan penting. Mereka bergaun indah dan berdasi. Bahkan konon mereka 

mempunyai hati". 

 

Paragraf tersebut juga kita lihat sebagai simbol hidup kaum urban yang kebanyakan 

kaum intelektual: "Cara mereka berbicara selalu menggunakan bahasa dan sikap yang 

sopan. Dan mereka membaca buku-buku bermutu. Mereka menulis catatan-catatan 

penting" dan hidup berlimpah uang yang menonjolkan sisi glamour: "Mereka bergaun 

indah dan berdasi". 

 

Hal yang menarik dalam cerpen tersebut adalah peristiwa Saya yang sangat senang 

dikatakan bahwa Saya adalah seekor monyet. Hal itu dikarenakan monyet adalah 

binatang yang paling mendekati manusia: "Saya memperhatikan bayangan diri saya di 

dalam cermin dengan cermat. 

 

Saya berkaki dua, berkepala manusia, tapi menurut mereka saya adalah seekor binatang. 

Kata mereka saya seekor monyet. Waktu mereka mengatakan itu kepada saya, saya sangat 

gembira. Saya katakan, jika saya seekor monyet maka saya satu-satunya binatang yang 



paling mendekati manusia. Berarti derajat saya berada di atas mereka". Sungguh, tokoh 

Saya tak perlu munafik bahwa dirinya adalah manusia yang memiliki sifat binatang. 

 

Sementara itu, tokoh-tokoh yang lain masih bergelut dalam kemunafikan. Tokoh Saya 

mencoba menyampaikan penglihatan bahwa Mereka menyembunyikan kedok sebenarnya, 

karena Saya tahu siapa Mereka sebenarnya: "Saya tahu persis siapa dirinya. Saya tahu 

persis si Kepala Anjing berhubungan dengan banyak laki-laki padahal ia sudah bersuami. 

Saya tahu persis si Kepala Anjing sering mengendus-endus kemaluan si Kepala Serigala. 

Di depan umum ia hanyalah wanita berkepala anjing dan berbuntut babi yang kerap 

menyembunyikan buntutnya di kedua belah paha singanya. Di depan umum ia haya 

penggemar orange juice, dan tidak merokok seperti saya. Tapi ketika ia tidak di depan 

umum, saya tahu ia mengisap ganja, minum cognac dan menyerepet cocaine lewat kedua 

lubang hidungnya yang selalu basah." 

 

Begitu juga halnya mengenai kemunafikan tokoh lain,yang menunjukkan sikap berbudaya 

baik saat berada di tempat umum sehingga tokoh Saya merasa kesal: "saya yakin, pasti 

tidak ada yang mengira kelakuan Si kepala Buaya dan Si Kepala Ular juga Si Kepala 

Anjing, bahkan mungkin semua kepala-kepala binatang ini ketika mereka tidak berada di 

depan umum. Mungkin saya harus mencolok mata mereka hingga buta supaya mereka 

bisa melihat dunia lewat pintu hati mereka, dan mereka tahu apa yang sebenarnya disebut 

perasaan!". 

 

Apa yang terjadi dalam cerpen "Mereka Bilang, Saya Monyet!" merupakan hal serupa 

yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Karya sastra (dalam hal ini dibaca: 

cerpen) merupakan cermin masyarakat dengan berbagai cara (Marx dan Engels dalam 

Siwanto, 2008: 7). Ya, banyak potret kebinatangan dalam diri manusia yang dapat kita 

lihat. 

 

Wujud laki-laki berkepala buaya banyak kita jumpai di kehidupan urban saat ini. 

Contohnya saja peristiwa pernikahan singkat yang dilakukan pejabat di negara kita, 

Indonesia. Dan tetap saja, kemunafikan itu terjadi. Laki-laki tersebut memiliki satu 

pasangan tetap (dibaca: istri pertama) yang digunakan untuk menutupi kedok di depan 

umum. Seperti yang telah kita ketahui, saat ini buaya menjadi simbol untuk lelaki yang 

tak hanya puas pada satu wanita yang disebut juga playboy oleh para remaja. 

 

Begitu juga dengan wujud wanita berkepala ular. Ular merupakan simbol untuk 

kecerdikan dan memiliki racun yang mematikan. Ya, kita mengetahui bersama zaman 

modern sekarang ini wanita menggunakan kecerdikan dan racunnya yang dibalut rapi 

dengan kecantikan yang menggoda untuk memperbudak lelaki, dan hal yang lebih 

memprihatinkan lagi adalah menggunakannya untuk menjual harga diri demi lembaran 

uang untuk memenuhi kebutuhan hidup urban yang glamour. 



 

Lantas yang menjadi pertanyaan, dimanakah kini esensi hidup yang sebenarnya? Esensi 

dijabarkan Tuhan melalui kehidupan penuh nikmat di dunia ini? Tanpa bermaksud 

menggurui, saya sebagai penulis mengajak kita semua sebagai manusia yang berakal dan 

berperasaan sadar diri bahwa kita adalah manusia, bukan binatang yang berwujud 

manusia. Seperti yang dikatakan oleh Marx dan Engels dala The German Ideology (dalam 

Siswanto, 2008: 57), "bukan kesadaran yang menentukan kehidupan, tapi kehidupanlah 

yang menentukan kesadaran. Bukanlah kesadaran manusia yang menentukan keberadaan 

mereka, melainkan keberadaan sosial yang menentukan kesadaran mereka". 

 

Akhirnya, tanpa bermaksud menggurui lagi, semoga kita sadar bahwa roda kehidupan 

semakin kencang berputar di zaman yang semakin canggih ini. Jika hanya diam, pasrah 

dengan terus menyerap budaya asing tanpa menyaring, maka akan merasuki tubuh. 

Pastilah, kita tidak akan mau menjadi boneka zaman modernisasi yang dipenuhi 

kemunafikan, menjadikan diri kehilangan identitas diri, kehilangan budaya bangsa 

sendiri, Indonesia. (Anggrek Lestari) 

*** 
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